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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם"
ו-ז – הוי' לי לא אירא מה יעשה לי אדם. הוי' לי בעזרי

סגולה להינצל מפחדים
ההוראה מהפסוק “הוי' לי לא אירא", כפי שהמפרשים מבארים1, היא: “כאשר הי' הוי' 
לי - לעזרה, לא אירא – ממי, כי מה יעשה אדם לי אם הוי' עמדי". כלומר, כאשר יהודי מקיים 
קשר הדוק עם בורא העולם ומנהיגו ושם מבטחו בה', אזי אין למישהו שליטה עליו. ויתירה 
מזו, “הוי' לי בעזרי" – הקב"ה עוזר לו ומאיר את הדרך על מנת שעבודתו תעשה מתוך אור 

ושמחה2. 

1( ראה מצו"ד ראב"ע כאן. 
2( מלקו"ש חל"ח ע' 170 )ממכתב ב' תמוז ה'תשד"מ(.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
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המשך מזמור קיט סעמוד בס

נקודות משיחות קודש - מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם"
ו-ז – הוי' לי לא אירא מה יעשה לי אדם. הוי' לי בעזרי

סגולה להינצל מפחדים
ההוראה מהפסוק “הוי' לי לא אירא", כפי שהמפרשים מבארים1, היא: “כאשר הי' הוי' 
לי - לעזרה, לא אירא – ממי, כי מה יעשה אדם לי אם הוי' עמדי". כלומר, כאשר יהודי מקיים 
קשר הדוק עם בורא העולם ומנהיגו ושם מבטחו בה', אזי אין למישהו שליטה עליו. ויתירה 
מזו, “הוי' לי בעזרי" – הקב"ה עוזר לו ומאיר את הדרך על מנת שעבודתו תעשה מתוך אור 

ושמחה2. 

1( ראה מצו"ד ראב"ע כאן. 
2( מלקו"ש חל"ח ע' 170 )ממכתב ב' תמוז ה'תשד"מ(.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
וגֹו'¯‡‰ ּברכה הּיֹום לפניכם נתן .1אנכי ¿≈ְְְִִֵֵֶַָָָֹֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן רּבנּו ,2ּומבאר ְְִֵֵֵֵַַָָָ

(הוי' "אנכי  עלּֿדר הּוא זה ׁשּבפסּוק  ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹד"אנכי"

ּבמּתןּֿתֹורה  ׁשּנאמר ("ּדהּנה 3אלקי ּבקּבלת 4. , ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּכתיב  עּמכם",5הּתֹורה הוי' ּדּבר ּבפנים "ּפנים ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָ

הוי' ּבחינת  מּיׂשראל ואחד אחד לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנמׁש

,"אלקי הוי' ("אנכי) אֹומרֹו ׁשּזהּו ְְֱֲִִִִֶֶֶָָָֹֹּבפנימּיּות,

ּכלּֿכ ּב ּומתּגּלה מאיר יהיה הוי' ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבחינת

,"אלקי" להיֹות ׁשמ על נקרא ׁשּיהא ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹעד

"אנכי  ּופירּוׁש ּפנימּיּות. ּבבחינת ,ׁשּל ְְְֱִִִִִִֵֶַָֹֹאלקים

"אלקי "הוי' ׁשּיהיה ׁשּבכדי הּוא, "אלקי ְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹהוי'

הּוא  זה על הּכח הּנה ּבפנימּיּות), ,ׁשּל)ְְִִִִֵֶֶַַַֹ

"ראה  ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו "אנכי". ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹמּבחינת

ׁשהמׁשכת  ּברכה", הּיֹום לפניכם נתן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאנכי

מּבחינת  היא (ּבפנימּיּות) "לפניכם" ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָהּברכה

ִָֹ"אנכי".

CÈLÓÓe נאמר 6לבאר (ׁשעליה זֹו ׁשּברכה , «¿ƒְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָ

היא  ּברכה") גֹו' נתן אנכי ְְִִֵֵָָָֹֹ"ראה

מּמדרגת  ׁשּלמעלה ּד"אנכי" אל"ף ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּבחינת

ּדהּנה  לבאר, ּומקּדים ּברכה . ראׁשּֿתבת ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹהּבי"ת,

"סימן  ׁשהּוא לפי ּבבי"ת, מתחילה ְְְִִִֵֶַַַָָהּתֹורה

אֹותּיֹות 7ּברכה" הּוא ׁשהאל"ף ואףֿעלּֿפי . ְְִִֶֶַַָָָָ

הּוא  א ּבי"ת, מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְִִֵֶֶֶַַַָ'ּפלא',

נמׁש זה וענין כּו'. והעלם ּפלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָּבבחינת

ּבאל"ף  הּקּב"ה ּפתח ׁשּבֹו "אנכי",8ּבמּתןּֿתֹורה , ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּגּלּוי  להיֹות יּוכל אזי ּתֹורה, ׁשּנּתנה עלֿידי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָּכי
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השבוע: פרשת בתחילת נאמר

'B‚Â ‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯1Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·Óe . ¿≈»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«¿»»¿¿»≈«≈«»≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a2 התורה פרשיות על שלו חסידות מאמרי המכיל ספר ¿ƒ≈»

השירים), (ושיר דברים ויקראֿבמדבר Ê‰בחומשים ˜eÒÙaL "ÈÎ‡"„¿»…ƒ∆¿»∆
היום..." לפניכם נותן אנכי ‰e‡"ראה

C¯cŒÏÚ של לתוכן דומה תוכן בעל «∆∆
("EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰) ÈÎ‡"»…ƒ¬»»¡…∆

¯Ó‡pL הדברות עשרת בתחילת ∆∆¡«
‰¯BzŒÔzÓa3, שממשיך כפי ¿««»

ומבאר.

‰p‰c4·È˙k ‰¯Bz‰ ˙Ïa˜a ,5 ¿ƒ≈¿«»««»¿ƒ
בפרשת  ישראל לעם רבנו משה בדברי

‰ÈÂ'ואתחנן  ¯ac ÌÈÙa ÌÈt"»ƒ¿»ƒƒ∆¬»»
,"ÌÎnÚ עלֿפי הדברים ומשמעות ƒ»∆

היא  מלמעלה CLÓpLחסידות  ∆ƒ¿«
תורה, מתן בעת והתגלה, «¿ÏÎÏלמטה

˙ÈÁa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ«
'ÈÂ‰ שעליה הנעלית האלוקות בחינת ¬»»

חדרה  זו נעלית ובחינה הוי' שם מורה

מישראל  ואחד אחד eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ˙,בכל
B¯ÓB‡ e‰fL הכתוב כוונת זו ∆∆¿

‡EÈ˜Ï",באמרו 'ÈÂ‰ (ÈÎ‡")»…ƒ¬»»¡…∆
'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁaL נעלית דרגה ∆¿ƒ«≈¬»»

למעלה  היא כלל שבדרך באלוקות

ובאדם  בעולם פנימית מהתלבשות

Ea ‰lb˙Óe ¯È‡Ó ‰È‰È בכל ƒ¿∆≈ƒƒ¿«∆¿
מישראל ואחד במידה CkŒÏkאחד »«

התגלות של iL‰‡כזו „Ú'הוי שם «∆¿≈
˙BÈ‰Ï EÓL ÏÚ ‡¯˜ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿
,ElL ÌÈ˜Ï‡ ,"EÈ˜Ï‡"¡…∆¡…ƒ∆¿

בך  ונמצא »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙המתלבש
.˙eiÓÈt¿ƒƒ

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" Le¯ÈÙe≈»…ƒ¬»»¡…∆
'ÈÂ‰" ‰È‰iL È„ÎaL ,‡e‰∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¬»»

) "EÈ˜Ï‡ ואלוקים ElL,הוי' ¡…∆∆¿
(˙eiÓÈÙa ירד הנעלה הוי' ושם ƒ¿ƒƒ

בפנימיות  באדם בו ויחדור יאיר יומשך

כך  ולשם גדול וחידוש פלא דבר שהוא

מיוחדת, כוח בנתינת צורך ≈p‰ƒ‰יש
˙ÈÁaÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ Ák‰«…««∆ƒ¿ƒ«

"ÈÎ‡" בעצמו הקדושֿברוךֿהוא »…ƒ
מסויימים. בשמות המתלבשת האלוקות מבחינת שלמעלה

Ìb e‰ÊÂ של הפנימי e˙kM·התוכן ‰Ó כאןÔ˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" ¿∆««∆»¿≈»…ƒ…≈

‰Î¯a‰ ˙ÎLÓ‰L ,"‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ מלמעלה האלוקית ƒ¿≈∆«¿»»∆«¿»««¿»»
ותאיר  שתרד עד (eiÓÈÙa˙למטה "ÌÎÈÙÏ" ישראל זה )בני שגם ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ

למטה, בפנימיות ומאיר ונמשך יורד כלֿכך נעלה שעניין וחידוש, פלא דבר

זו  המשכה "‡ÈÎ",וגם ˙ÈÁaÓ ‡È‰ שלמעלה האלוקות עניין ƒƒ¿ƒ«»…ƒ
בשמות. הנקראות מהדרגות

CÈLÓÓe הזקן Ï6·‡¯אדמו"ר «¿ƒ¿»≈
תורה', ב'לקוטי זה ««¿∆Î¯aL‰במאמר

Ó‡¯נעלית  ‰ÈÏÚL) BÊ בפסוק ∆»∆»∆¡«
‚B'זה  Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯"¿≈»…ƒ…≈

Û"Ï‡ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ("‰Î¯a¿»»ƒƒ¿ƒ«»∆
˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓlL "ÈÎ‡"c¿»…ƒ∆¿«¿»ƒ«¿≈«
‰Î¯a ˙·zŒL‡¯ ,˙"Èa‰«≈…≈«¿»»
'אנכי', בחינת עצמו, זו ברכה במקור

נמשכת  כאן מדובר בה הנעלית הברכה

של  הראשונה האות אל"ף, מהאות

מהאות  נעלית והיא 'אנכי' המילה

שהיא  בי"ת שהאות למרות וזאת בי"ת,

על ראש  מדובר כאן כי ברכה, המילה

רגילה. מברכה למעלה מיוחדת, ברכה

ÌÈc˜Óe לבאר כדי הזקן, אדמו"ר «¿ƒ
מאות  הנמשכת הברכה מעלת את

'אנכי') (של נוסף Ï·‡¯אל"ף ,ענין ¿»≈
‰ÏÈÁ˙Ó ‰¯Bz‰ ‰p‰c¿ƒ≈«»«¿ƒ»

‡e‰L ÈÙÏ ,˙"È·a בי"ת האות ¿≈¿ƒ∆
'ברכה' המילה ראש »ÔÓÈÒ"ƒשהיא

"‰Î¯a7ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿»»¿««ƒ
˙Bi˙B‡ ‡e‰ Û"Ï‡‰L∆»»∆ƒ
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ,'‡Ït'∆∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
‡Ït ˙ÈÁ·a ‡e‰ C‡ ,˙"Èa≈«ƒ¿ƒ«∆∆

'eÎ ÌÏÚ‰Â,ומתגלה נמשך שאינו ¿∆¿≈
(אותיות  אל"ף שאכן למרות ולכן

המילה  (ראש מבי"ת נעלה 'פלא')

כי  בי"ת, באות מתחילה התורה ברכה),

בגילוי. ולא בהעלם היא האל"ף

‰Ê ÔÈÚÂ של הנעלה אות העניין ¿ƒ¿»∆
העולם, בבריאת נמשך שלא אל"ף

Á˙t BaL ‰¯BzŒÔzÓa CLÓƒ¿»¿««»∆»«
Û"Ï‡a ‰"aw‰8Èk ,"ÈÎ‡" , «»»¿»∆»…ƒƒ

‰¯Bz ‰zpL È„ÈŒÏÚ,בעולם «¿≈∆ƒ¿»»
˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ÈÊ‡ הזה בעולם ¬««ƒ¿

ÌÏÚ‰‰ Èelb באלוקות הבחינה ƒ«∆¿≈
אותה. להכיל מסוגל היה לא והעולם בהעלם הייתה הבריאה שבזמן

˙ÈÁanL eÈ‰ ,"‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" e‰ÊÂ¿∆¿≈»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«¿»»«¿∆ƒ¿ƒ«
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ebe'ו dkxa meid mkiptl ozp ikp` d`x

הּיֹום  לפניכם נתן אנכי "ראה וזהּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹההעלם.

נמׁש ּד"אנכי" אל"ף ׁשּמּבחינת הינּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּברכה",

למעלה  וזהּו כּו'. לפניכם" ּברכה ְְְְְִֵֶֶַַָָָ"הּיֹום

ּבי"ת  ּבאֹות העֹולם ּׁשּנברא מה הּברכה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּמדרגת

חכמה  הּיׁש,9(ּבחינת התהּוּות נעׂשה ׁשעלֿידּה , ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזֹוהי 10ׁשּזהּו גֹו'), ּברא ּבראׁשית ְִִֵֶֶֶֶַָָָ

כּו', העֹולמֹות ׁשּבהׁשּתלׁשלּות הוי' מּׁשם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהּברכה

ׁשעל  מּתןּֿתֹורה, עלֿידי ׁשּנמׁשכת הּברכה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואלּו

ּברכה", הּיֹום לפניכם נתן אנכי "ראה נאמר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹזה

מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה הוי' מּׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָהיא

הּברכה LÈÂב) מעלת ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְֲִֵַַַָָ

מי  "אנכי "אנכי", מּבחינת ְְִִִִִִֶֶֶַָָֹֹׁשּנמׁשכת

הּזקן  רּבנּו ּבדרּוׁשי המבאר עלּֿפי ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשאנכי",

תקס"ב  לּמה 11מּׁשנת להבין יׁש וזהֿלׁשֹונֹו: , ְְְְִִֵֶַָָָ

הֹוצאתי אׁשר אלקי הוי' "אני נאמר ְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹלפעמים

הוי' "אנכי נאמר ולפעמים מצרים", ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמארץ

ההפרׁש עקר הּנה גֹו'. "הֹוצאתי אׁשר ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹאלקי

הכ"ף  הּוא ל"אנכי" "אני" ּתיבת להיֹות 12ּבין , ְְֲִִִֵֵַַָָֹ

על  אֹומר ּכׁשהאדם ידּוע הּוא "אני" ּפרּוׁש ְֲִִֵֵֶַַָָָָּכי

אני  יאמר וכּדֹומה, ּפלֹוני ּדבר עׂשה ׁשהּוא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹעצמֹו

אנכי  ּכׁשּיאמר ּגם ּובאמת זה, ּדבר ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹעׂשיתי

אמנם, זה. ּפרּוׁש ּגםּֿכן יסּבֹול זה, ּדבר ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָעׂשיתי

ׁשפלּות  ּבבחינת ׁשּכׁשאֹומר הּוא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַההפרׁש

ּדבר  עׂשה מי הּׁשֹואלֹו אל וכּדֹומה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָוהתנּצלּות

אז  ּבכּונתֹו ׁשאין עׂשיתי, אני יאמר ְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹּפלֹוני,

עצמּותֹו מי להגּביּה הּׁשֹואל ּכׁשּירּגז אבל כּו'. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

לֹומר  עׂשיתי, אני ויׁשיבנּו ּפלֹוני, ּדבר ְְֲִִִִִֶַָָָָָָעׂשה

רצֹונֹו נגד ׁשּזה  אףֿעלּֿפי עׂשה, יפה ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמאד
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א.9) ז, בראשית חיים א.10)תורת א, ס"ע 11)בראשית ח"א תקס"ב אדה"ז במאמרי - פשעיך מוחה הוא אנכי אנכי ד"ה

ואילך. ג.12)יג לה, שה"ש לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÈÎ‡"c Û"Ï‡ מגילוי שלמעלה נעלית למטה CLÓבחינה מלמעלה »∆¿»…ƒƒ¿»

ומתגלה  e‰ÊÂויורד .'eÎ "ÌÎÈÙÏ ‰Î¯a ÌBi‰" האל"ף גילוי «¿»»ƒ¿≈∆¿∆
הוא  תורה, מתן בעת pM·¯‡בעולם ‰Ó ‰Î¯a‰ ˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«¿≈««¿»»«∆ƒ¿»

‰ÓÎÁ ˙ÈÁa) ˙"Èa ˙B‡a ÌÏBÚ‰9d„ÈŒÏÚL החכמה , עלֿידי »»»≈¿ƒ«»¿»∆«»»
e‰fL ,Li‰ ˙ee‰˙‰ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««≈∆∆

·e˙kM ‰Ó10‡¯a ˙ÈL‡¯a «∆»¿≈ƒ»»
'B‚ מציאות נהייתה החכמה עלֿידי

חיים' ב'תורת וכמבואר בריאה, של

של  הקשר אודות האמצעי לאדמו"ר

באמצעות  העולם לבריאת בי"ת האות

רבתי  בי"ת דבראשית "ב' החכמה,

בחינת  על מורה דחכמה שהוא התיקון

יבנה  'בחכמה שכתוב כמו דתורה.

אמון  אמון' אצלו 'ואהיה בית'...

שאומר  כמו אומנא, כו'... מופלא

פי  על בונה והאומן לבנות לאומן

החכמה  פי על כך שבעצמותו, החכמה

העולמות... כל בניין נבנה שבתורה

ברא  בראשית ירושלמי שתירגם וזהו

'כולם  שכתוב כמו ברא, בחוכמתא

עשית'"), בחינת È‰BfLבחכמה ∆ƒ
ברא' ÌMÓ'בראשית ‰Î¯a‰«¿»»ƒ≈

˙eÏLÏzL‰aL 'ÈÂ‰¬»»∆¿ƒ¿«¿¿
'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ האלוקית הברכה »»

כפי  הרגיל, במצבו בעולם שנמשכת

בעולם  ונמשך יורד האלוקי שהאור

למדריגה  ממדריגה השתלשלות' ב'סדר

ובזו  שמעליה בזו קשורה מדריגה (וכל

של  וחוליות כטבעות שתחתיה,

‰Î¯a‰שלשלת), eÏ‡Â¿ƒ«¿»»
˙ÎLÓpL לעולם ומתגלה ויורדת ∆ƒ¿∆∆

‰Ê ÏÚL ,‰¯BzŒÔzÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈««»∆«∆
Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" ¯Ó‡∆¡«¿≈»…ƒ…≈

,"‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ ברכה ƒ¿≈∆«¿»»
מהשמות, שלמעלה 'אנכי' מבחינת

‡È‰ הנמשכת יותר, נעלית ברכה ƒ
‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌMÓƒ≈¬»»∆¿«¿»

.˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿
˙ÏÚÓ ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (·¿≈¿ƒ¿≈«¬«

,"ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ ˙ÎLÓpL ‰Î¯a‰ בחינת שהואÈÓ ÈÎ‡" «¿»»∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«»…ƒ»…ƒƒ
,"ÈÎ‡L,ואלוקים הוי' כמו בשמות הקרויות מהדרגות ÈtŒÏÚלמעלה ∆»…ƒ«ƒ

ÈLe¯„a ¯‡·Ó‰ של חסידות MÓ˙מאמרי Ô˜f‰ ea¯ «¿…»ƒ¿≈«≈«»≈ƒ¿«
·"Ò˜˙11¯Ó‡ ÌÈÓÚÙÏ ‰nÏ ÔÈ·‰Ï LÈ :BBLÏŒ‰ÊÂ ,¿∆¿≈¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ∆¡«

ÌÈ¯ˆÓ",בתורה  ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‡"¬ƒ¬»»¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ
'B‚ "EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ¯Ó‡ ÌÈÓÚÙÏÂ ויש ¿ƒ¿»ƒ∆¡«»…ƒ¬»»¡…∆¬∆≈ƒ

נרא  שלכאורה ל"אנכי" "אני" ההבדל את אחד?לבאר עניין הם כי ה

השאלה: את ומבאר ומוסיף

L¯Ù‰‰ ¯˜Ú ‰p‰ההבדלÔÈa ƒ≈ƒ««∆¿≈≈
‡e‰ "ÈÎ‡"Ï "È‡" ˙·Èz≈«¬ƒ¿»…ƒ

Û"Î‰12 אין 'אני' שבמילה העובדה «»
מכילה  'אנכי' המילה ואילו כ"ף אות

כ"ף, האות Le¯tאת Èk ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ≈
Úe„Èהמילה ‡e‰ "È‡"¬ƒ»«

BÓˆÚ ÏÚ ¯ÓB‡ Ì„‡‰Lk¿∆»»»≈««¿
ÈBÏt ¯·c ‰NÚ ‡e‰L∆»»»»¿ƒ
È˙ÈNÚ È‡ ¯Ó‡È ,‰ÓBcÎÂ¿«∆…«¬ƒ»ƒƒ
¯Ó‡iLk Ìb ˙Ó‡·e ,‰Ê ¯·c»»∆∆¡∆«¿∆…«
ÏBaÒÈ ,‰Ê ¯·c È˙ÈNÚ ÈÎ‡»…ƒ»ƒƒ»»∆ƒ¿

‰Ê Le¯t ÔkŒÌb'אנכי' המילה גם «≈≈∆
הזו  המשמעות את (מקבלת) סובלת

ומתחזקת  חוזרת כן ואם עצמה,

ו'אנכי', 'אני' בין ההבדל מה השאלה,

'אני' נאמר שפעם שהעובדה ברור והרי

משמעותית  היא 'אנכי' נאמר ופעם

ומכוונת?

L¯Ù‰‰ ,ÌÓ‡'אני' בין ההבדל »¿»«∆¿≈
הּוא, על ÓB‡LkL¯ו'אנכי' האדם ∆¿∆≈

eÏÙL˙עצמו ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿
˙eÏv˙‰Â שכוונתם בביטויים ¿ƒ¿«¿

ולהתנצל עצמו את ∆»¿ÓBcÎÂ‰להשפיל
¯·c ‰NÚ ÈÓ BÏ‡BM‰ Ï‡∆«¬ƒ»»»»
,È˙ÈNÚ È‡ ¯Ó‡È ,ÈBÏt¿ƒ…«¬ƒ»ƒƒ
dÈa‚‰Ï Ê‡ B˙eÎa ÔÈ‡L∆≈¿«»»»¿«¿ƒ«

B˙eÓˆÚ עצמו את eÎ'לרומם «¿
לשון  איננו 'אני' שהביטוי וכיוון

אדם  'אנכי', הביטוי כמו התנשאות

עשיתי' 'אני עונה כשהוא 'אני' אומר

והתנצלות. ביטול מתוך הוא והמענה

‰NÚ ÈÓ Ï‡BM‰ Êb¯iLk Ï·‡¬»¿∆ƒ¿««≈ƒ»»
ÈBÏt ¯·c עשה מי השאלה כאשר »»¿ƒ

וכעס  רוגז מתוך נשאלת מסויים דבר

השואל, È˙ÈNÚמצד È‡ e·ÈLÈÂ¿»ƒ∆¬ƒ»ƒƒ
הדבר, את שעשה זה הוא כי עונה שהאדם היא התשובה »ÓBÏ¯ותוכן

‰NÚ ‰ÙÈ „‡nL שעשה ולומר עצמו את לשבח היא האדם כוונת כאשר ∆¿…»∆»»
מאד, יפה fL‰מעשה ÈtŒÏÚŒÛ‡היא המעשה ¯ˆBBעשיית „‚ ««ƒ∆∆∆∆¿
Ï‡BM‰ ÏL) כך על ורוגז CÈ¯ˆÂשכועס עצמו dÈa‚‰Ïהעונה), את ∆«≈¿»ƒ¿«¿ƒ«
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ז d"kyz'd ,lel` g"xc '` ,d`x zyxt zay

ּולהתנּׂשאֹות  להגּביּה וצרי הּׁשֹואל), ְְְְְְִִִֵֶַַַַָ(ׁשל

על  מֹורה ׁשהּוא עׂשיתי, אנכי יאמר אז ְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹּכנגּדֹו,

יֹודע  האינ ּכלֹומר, כּו', והגּבהה התנּׂשאּות ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָענין

ּבכל  ההפרׁש עקר וזהּו וכּדֹומה. ׁשאנכי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמי

הּוא  ׁש"אני" ל"אנכי", "אני" ּפירּוׁש ּבין ְֲֲִִִֵֵֶָָֹמקֹום

אֹותּיֹות  ׁש"אני" מה ּגם [וזה ּו ּבׁשפלּות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַּכׁשּמדּבר 

ּכמֹו13"אין" ּגבֹוּה, ּכׁשּמדּבר הּוא ו"אנכי" ,[ ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

הרֹואה" "אנכי ׁשאמר נענׁש14ׁשמּואל ּולכ , ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבמצרים 15כּו' יׂשראל ּכׁשהיּו יּובן ּובזה וד"ל. .ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשהּוא  מצרים, מּטּומאֹות להּצילם ה' ְְְְִִִִֶַַַָָוּירד

אׁשר  ה' אני ּכתיב לכ ּגדֹולה, וירידה ְְְְֲֲִִִִִֶָָָׁשפלּות

ׁשהיתה  מּתןּֿתֹורה ּבׁשעת אבל כּו'. ְְֲִִֵֶַַַָָָָהֹוצאתי

והגּבהה  התנּׂשאּות ּבבחינת אלקּות ְְְְְְֱִִִִַַַַָָֹהתּגּלּות

ּד"אימה  הענין לפעֹול (ּכדי ּוברקים ְְְְְְִִִֵֵָָָָּבקֹולֹות

וזיע" ורתת הוי',16ויראה אנכי ּכתיב לכ ,( ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ

וד"ל. כּו', ׁשאנכי" מי "אנכי ְְִִִֶַַָָֹֹּכלֹומר 

ׁשאמר ÈÚ‰Ïe¯ג) מה ּגם יתּבאר ׁשעלּֿפיֿזה ¿»ƒְִִֵֶֶֶַַַַָָ

העם  רגלי אלף מאֹות "ׁשׁש ְִֵֵֶֶֶַָָֹמׁשה

ּבקרּבֹו" אנכי אמר 17אׁשר ולא ּדיקא, "אנכי" , ְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹֹ

"אנכי  ׁשאמר זה על נענׁש ׁשּׁשמּואל (אף ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ"אני"

ּכיון  ּדלכאֹורה, "אני"), אמר ולא ְְְֲִִֵֶַָָָָֹהרֹואה",

ּפני  על אׁשר האדם מּכל מאד "ענו היה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹׁשּמׁשה

יחד 18האדמה" עצמֹו את לכלֹול ּכׁשרֹוצה הּנה , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּכ אני עם "אׁשר הוהֿליּהֿלמימר  יׂשראל, ּבני ל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ

צֹור היה ׁשּכאן ּכיון הּוא, הענין א ְְְִִֵֶֶַָָָָָָּבקרּבֹו".

ׁשהיּו העם", רגלי אלף מאֹות ל"ׁשׁש ּביחס כּו', והגּבהה התנּׂשאּות ׁשל ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבענין

ׁשּלֹו הרגל ּבבחינת ּדיקא,19יׂשראל "אנכי" ּבקרּבֹו", אנכי "אׁשר אמר ולכן , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

כּו'. ההתנּׂשאּות ענין על ְְְִִֶֶַַַַׁשּמֹורה

ּבחינֹות p‰Â‰ד) ׁשּתי ׁשּיׁש מבאר, הּנ"ל, תקס"ב מּׁשנת הּמאמר ּבסּיּום ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּגלּוי, ּבחינת הּוא התנּׂשאּות על ׁשּמֹורה "אנכי" ּגם ּכי ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ"אנכי",
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פ"ג.13) העקודים) (שער ו  שער חיים עץ פ"א. הכתר) הוא הא"ס אם  (שער ג שער פרדס יט.14)ראה ט, שמואל ֿא

(ע'15) הנ"ל תקס"ב לסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק (ובהערת שם לש"א ויל"ש שמואל מדרש יז. א, דברים ספרי ראה

ט)). ט, (שמואלֿא הרואה" לפנים יקרא היום "לנביא שהרי ע"ז, נענש למה מובן אינו דכפשוטו ברכות 16)שיג): ראה

וש"נ. א. כא.17)כב, יא, ג.18)בהעלותך יב, ב.19)שם א, בראשית תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Bc‚k ˙B‡O˙‰Ïe,השואל Ó‡È¯כנגד Ê‡העונה,È˙ÈNÚ ÈÎ‡ ¿ƒ¿«¿¿∆¿»…«»…ƒ»ƒƒ

‡e‰L"אנכי" eÎ',המענה ‰‰a‚‰Â ˙e‡O˙‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ ∆∆«ƒ¿«ƒ¿«¿¿«¿»»
,¯ÓBÏk,אומר ÈÎ‡Lכאילו ÈÓ Ú„BÈ EÈ‡‰ את מכיר אינך וכי ¿««≈¿≈«ƒ∆»…ƒ

הגדולה  ∆»¿ÓBcÎÂ‰.מעלתי
ÌB˜Ó ÏÎa L¯Ù‰‰ ¯˜Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ««∆¿≈¿»»
,"ÈÎ‡"Ï "È‡" Le¯Èt ÔÈa≈≈¬ƒ¿»…ƒ
¯a„nLk ‡e‰ "È‡"L∆¬ƒ¿∆¿«≈
‰Ó Ìb e‰ÊÂ] ˙eÏÙLa¿ƒ¿¿∆««
"ÔÈ‡" ˙Bi˙B‡ "È‡"L13 ∆¬ƒƒ«ƒ
המציאות  ענין היפך ביטול, ],לשון
dB·b ¯a„nLk ‡e‰ "ÈÎ‡"Â¿»…ƒ¿∆¿«≈»«
אותו  ומנשאים שמגביהים ,דיבורים

Ï‡eÓL BÓk שאול כאשר הנביא, ¿¿≈
את  ופגש האתונות את לחפש הלך

בית  הוא היכן אותו ושאל שמואל

(הנביא) עצמו Ó‡L¯הרואה על ∆»«
"‰‡B¯‰ ÈÎ‡"14CÎÏe , »…ƒ»∆¿»

'eÎ LÚ15Ï"„Â למבין.. ודי ∆¡«¿«
Ô·eÈ ‰Ê·e לכך הפנימי הטעם »∆»

„¯iÂ ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ¿»«
ÌÏÈv‰Ï ולהעלותם ‰' ¿«ƒ»

‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙B‡ÓehÓƒ¿ƒ¿«ƒ∆
‰ÏB„b ‰„È¯ÈÂ ˙eÏÙLƒ¿ƒƒ»¿»
את  והוריד השפיל שהקדושֿברוךֿהוא

כביכול, ‰'עצמו, È‡ ·È˙k CÎÏ¿»¿ƒ¬ƒ
'eÎ EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ הוא 'אני' כי ¬∆≈ƒ

שפלות. ŒÔzÓלשון ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿«««
È‰L ‰¯Bz˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ‰˙ »∆»¿»ƒ¿«¡…

‰‰a‚‰Â ˙e‡O˙‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿¿«¿»»
לידי  באה שבה כזו אלוקית התגלות

הקדוש  של והרוממות הגדולה ביטוי

הוא  (È„kברוך ÌÈ˜¯·e ˙BÏB˜a¿¿»ƒ¿≈
‰‡¯ÈÂ ‰ÓÈ‡"c ÔÈÚ‰ ÏBÚÙÏƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿ƒ¿»

"ÚÈÊÂ ˙˙¯Â16 הנוכחים כל על ¿∆∆¿ƒ«
תורה  מתן ‡ÈÎבעת ·È˙k CÎÏ ,(¿»¿ƒ»…ƒ

ÈÓ ÈÎ‡" ¯ÓBÏk ,'ÈÂ‰¬»»¿«»…ƒƒ
'eÎ "ÈÎ‡L המעלה על להורות ∆»…ƒ

הוא, ברוך הקדוש של והרוממות

Ï"„Â.למבין ודי ¿«
‰ÊŒÈtŒÏÚL ¯ÈÚ‰Ïe (‚¿»ƒ∆«ƒ∆

‰LÓ ¯Ó‡L ‰Ó Ìb ¯‡a˙È ישראל בני ‡ÛÏלגבי ˙B‡Ó LL" ƒ¿»≈««∆»«…∆≈≈∆∆
"Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯17‡˜Èc "ÈÎ‡" רבנו , משה «¿ƒ»»¬∆»…ƒ¿ƒ¿»…ƒ«¿»

דווקא,דייק  'אנכי' LÚואמר Ï‡eÓML Û‡) "È‡" ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…»«¬ƒ«∆¿≈∆¡«
"È‡" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,"‰‡B¯‰ ÈÎ‡" ¯Ó‡L ‰Ê ÏÚ כן ואם «∆∆»«»…ƒ»∆¿…»«¬ƒ

'אנכי' לומר ראוי לא ),לכאורה
‰È‰ ‰LnL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆…∆»»

„‡Ó ÂÚ" ביותר גדולה בשפלות »»¿…
Èt ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓƒ…»»»¬∆«¿≈

"‰Ó„‡‰18‰ˆB¯Lk ‰p‰ , »¬»»ƒ≈¿∆∆
Ïk ÌÚ „ÁÈ BÓˆÚ ˙‡ ÏBÏÎÏƒ¿∆«¿««ƒ»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¬»≈¿≈«

לומר  רבנו, למשה לו, ∆¬"‡L¯היה
"Ba¯˜a È‡ שפלות לשון שהוא ¬ƒ¿ƒ¿

לשון  שהוא 'אנכי' לעומת וענוה,

לעיל? כמבואר התנשאות,

Ô‡kL ÔÂÈk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»≈»∆»
ÏL ÔÈÚa C¯Bˆ ‰È‰»»∆¿ƒ¿»∆
ÒÁÈa ,'eÎ ‰‰a‚‰Â ˙e‡O˙‰ƒ¿«¿¿«¿»»¿««
ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL"Ï¿≈≈∆∆«¿ƒ
˙ÈÁ·a Ï‡¯NÈ eÈ‰L ,"ÌÚ‰»»∆»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«

BlL Ï‚¯‰19¯Ó‡ ÔÎÏÂ , »∆∆∆¿»≈»«
"ÈÎ‡" ,"Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡"¬∆»…ƒ¿ƒ¿»…ƒ
ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BnL ,‡˜Èc«¿»∆∆«ƒ¿«

.'eÎ ˙e‡O˙‰‰«ƒ¿«¿
¯Ó‡n‰ ÌeiÒa ‰p‰Â של „) ¿ƒ≈¿ƒ««¬»

הזקן  ˙˜Ò"·אדמו"ר ˙MÓƒ¿«
ÈzL LiL ,¯‡·Ó ,Ï"p‰««¿»≈∆≈¿≈

,"ÈÎ‡" ˙BÈÁa'ב'אנכי כלומר, ¿ƒ»…ƒ
דרגות, שתי יש Ìbעצמו Èkƒ«

ÏÚ ‰¯BnL "ÈÎ‡"»…ƒ∆∆«
˙e‡O˙‰ על שמורה 'אני' לעומת ƒ¿«¿

ÈeÏbשפלות  ˙ÈÁa ‡e‰ של ¿ƒ«ƒ
את  מגלה הוא שבכך 'אנכי' האומר
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(ּכּנ"ל). ׁשאנכי מי יֹודע האינ לזּולתֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאֹומר

ׁשאינֹו הּוא ׁשאנכי" מי "אנכי ענין אמּתית ְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאבל

יֹודע, ׁשאינֹו לׁשלֹול ּגם ׁשּי ׁשּלא ּכלל, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹמּוׂשג

ּכלל  ּגּלּוי ּבגדר ׁשאינֹו לֹומר,20ּכיון ויׁש . ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּוא  ּברכה" גֹו' נתן אנכי ּד"ראה ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹֹׁשהענין

ענין  (אמּתית ּד"אנכי" נעלית הּיֹותר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹהּבחינה

למעלה  ּכלל), מּוׂשג ׁשאינֹו ׁשאנכי" מי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ"אנכי

אלקּות  (התּגּלּות ׁשּבמּתןּֿתֹורה מ"אנכי" ְְֱִִֵֶַַַַָָֹֹּגם

התנּׂשאּות). ְְְִִִַַּבבחינת

ÔÈÚ‰Â לעיל ׁשּנתּבאר אף ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

 ֿ על הּוא ּבפרׁשתנּו ׁשּנאמר ְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹׁש"אנכי"

 ֿ ּבמּתן הרי ּבמּתןּֿתֹורה, ׁשּנאמר "אנכי" ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּדר

"הוי' ּגם) (אּלא "אנכי" רק) (לא נאמר ֱֲִֶֶַַַָָָָָֹֹּתֹורה

ולא  "אנכי", רק נאמר ּבפרׁשתנּו ואלּו ,"ְְְֱֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹאלקי

זה  הרי ׁשּלכאֹורה אף ,"אלקי "הוי' ּכלל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹנזּכר

ּב"הוי'" נמׁש ׁש"אנכי" ּבאֹופן להיֹות ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹצרי

להמׁשי הּזה הּכח ׁשהרי ,"אלקי" ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַֹֹלהיֹות

ׁשעלֿידיֿזה  "אנכי" ּדּבּור עלֿידי זהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּברכה

הּוא  ׁשעלֿידיֿזה הוי', ׁשם אחד ּבכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָנמׁש

כּו' הּברכה .21המׁשכת ְְַַַָָָ

Ô·eÈÂ הּבר מעלת נאמר ּבהקּדים ׁשעליה כה ¿»ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּמפרׁש ּכפי גֹו', נתן" אנכי ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹ"ראה

ּובהר  ּגריזים ּבהר האמּורֹות ּוקללה ּברכה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָרׁש"י:

הּוא  ּבהם ׁשהחדּוׁש ׁשל 22עיבל, אחדּותם ּבענין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

לזה  זה ערבים ׁשּנעׂשּו יכֹול 23יׂשראל, [ׁשּלכן ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבענין  ידיֿחֹובתֹו חברֹו את להֹוציא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָאחד

ּברּכת  ּגם אּלא הּמצֹות, ּברּכת רק לא ְְְְִִִֶַַַַַַָָֹהּברכֹות,

ּבאֹופן 24הּנהנין  היא האכילה ּכאׁשר (ואפילּו ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָ
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והרי 20) ואריך, עתיק הם אנכי פעמים שב' שם), שליט"א אדמו"ר כ"ק בהערת (נסמן ג לה, שה"ש מלקו"ת גם להעיר

לגמרי. שנעתק עתיק משא"כ השלילה, ידיעת הו"ע שבאריך בכ"מ, סע"א.21)מבואר יט, שם בארוכה 22)לקו"ת כמשנ"ת

ואילך). 263 ע' חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת ס"ד המאמר שלפני כח.23)בשיחה כט, נצבים שו"ע 24)פירש"י ראה

ס"ו. סקצ"ז או"ח אדה"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÎ‡L,עצמו, ÈÓ Ú„BÈ EÈ‡‰ B˙ÏeÊÏ ¯ÓB‡L אינך וכי היינו ∆≈¿»«≈¿≈«ƒ∆»…ƒ

עצמו  את ומבטא מגלה הוא הרי זו ובאמירה שלי, במעלה »»(Ï"pk).מכיר
"ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡" ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ Ï·‡ יותר ונעלית הגבוהה והדרגה ¬»¬ƒƒƒ¿«»…ƒƒ∆»…ƒ

ÏÏkב'אנכי' ‚NeÓ BÈ‡L ‡e‰ נעלם הוא מגילוי,כי lL‡ולמעלה ∆≈»¿»∆…
Ú„BÈ BÈ‡L ÏBÏLÏ Ìb CiL«»«ƒ¿∆≈≈«
צורך  ואין מקום שאין כך כדי עד נעלם

מציאותו  אודות הידיעה את לשלול

Èelbומעלתו, ¯„‚a BÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈¿∆∆ƒ
ÏÏk20, שאינו בלבד זו לא כלומר, ¿»

גילוי, בגדר שאינו אלא בפועל, מתגלה

שייך  אינו מעלתו גודל שמפני כלומר

שום  בו להיות יכול ולא לגילוי כלל

מושג.

‰‡¯"c ÔÈÚ‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»ƒ¿»¿¿≈
"‰Î¯a 'B‚ Ô˙ ÈÎ‡ מקור »…ƒ…≈¿»»

מדובר  עליו ‰e‡כאן הברכה
˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰«¿ƒ»«≈«¬≈
ÈÎ‡" ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡) "ÈÎ‡"c¿»…ƒ¬ƒƒƒ¿«»…ƒ
‚NeÓ BÈ‡L "ÈÎ‡L ÈÓƒ∆»…ƒ∆≈»

,ÏÏk הבחינה שהיא לעיל כמבואר ¿»
להיות  יכולה ולא גילוי מגדר שלמעלה

ותפיסה  השגה שום ÏÚÓÏ‰בה ,(¿«¿»
‰¯BzŒÔzÓaL "ÈÎ‡"Ó Ìb«≈»…ƒ∆¿««»
לגילוי  שייכת שכן בחינה שהיא

˙ÈÁ·a ˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰)ƒ¿«¡…ƒ¿ƒ«
,˙e‡O˙‰ לעיל כמבואר ƒ¿«¿

).באריכות 
Û‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
"ÈÎ‡"L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆»…ƒ
ŒÏÚ ‡e‰ e˙L¯Ùa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»»≈«

C¯c ודוגמת "‡ÈÎ"מעין ∆∆»…ƒ
‰¯BzŒÔzÓa ¯Ó‡pL והוסבר ∆∆¡«¿««»

העניינים  שני של התוכן כללי שבאופן

ביניהם  הבדל יש מכלֿמקום זהה,

המשכת  לגבי כאן, האמור ו'אנכי'

במתן  האמור מ'אנכי' נעלה הברכה,

כי Ó‡¯תורה, ‰¯BzŒÔzÓa È¯‰¬≈¿««»∆¡«
(Ìb ‡l‡) "ÈÎ‡" (˜¯ ‡Ï)…«»…ƒ∆»«

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰" שמות שהם ¬»»¡…∆
שייכים  והם מסוימת הגדרה להם שיש באלקות לעניינים הקשורים קדושים

"‡ÈÎ"לגילוי  ˜¯ ¯Ó‡ e˙L¯Ùa eÏ‡Â בעצמו הוא ברוך הקדוש ¿ƒ¿»»»≈∆¡««»…ƒ

מגילוי, ולמעלה מהגדרה ÏÏkשלמעלה ¯kÊ ‡ÏÂ השמות'ÈÂ‰" ¿…ƒ¿»¿»¬»»
‰Ê È¯‰ ‰¯B‡ÎlL Û‡ ,"EÈ˜Ï‡ הברכה של והגילוי ההמשכה ¡…∆«∆ƒ¿»¬≈∆

BÈ‰Ï˙מ'אנכי' "'ÈÂ‰"a CLÓ "ÈÎ‡"L ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿∆∆»…ƒƒ¿»¿¬»»ƒ¿
"EÈ˜Ï‡" אלקים להיות ויומשך ירד נעלה בענין הקשור שם שהוא שהוי' ¡…∆

בפנימיות, באדם להתלבש שלך,

CÈLÓ‰Ï ‰f‰ Ák‰ È¯‰L∆¬≈«…««∆¿«¿ƒ
‰Î¯a‰ העליון ŒÏÚממקורה e‰Ê «¿»»∆«

ŒÈ„ÈŒÏÚL "ÈÎ‡" ¯eac È„È¿≈ƒ»…ƒ∆«¿≈
,'ÈÂ‰ ÌL „Á‡ ÏÎa CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»¿»∆»≈¬»»
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿»«

'eÎ ‰Î¯a‰21, שלכאורה אף אבל «¿»»
ראוי  הברכה המשכת של זה בעניין גם

במתן  כמו אלוקיך", "הוי' להזכיר היה

"אנכי" רק כאן נאמר למעשה תורה,

וזה  נזכר, לא אלוקיך" "הוי' ועניין

ה'אנכי' דבר של לאמיתו כי מדגיש

מה'אנוכי' יותר נעלה כאן האמור

שממשיך  וכפי תורה, במתן האמור

להלן. ומבאר

‰Î¯a‰ ˙ÏÚÓ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ«¬««¿»»
ÈÎ‡ ‰‡¯" ¯Ó‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»∆¡«¿≈»…ƒ
È"L¯ L¯ÙnL ÈÙk ,'B‚ "Ô˙…≈¿ƒ∆¿»≈«ƒ
בה  הברכה של וענינה מהותה אודות

מדבר: ÏÏ˜e‰הכתוב ‰Î¯a¿»»¿»»
¯‰a ˙B¯eÓ‡‰¯‰·e ÌÈÊÈ¯b »¬¿«¿ƒƒ¿«

Ì‰a Le„Á‰L ,Ï·ÈÚ בברכה ≈»∆«ƒ»∆
זו  ‡e‰22Ì˙e„Á‡וקללה ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»

ÌÈ·¯Ú eNÚpL ,Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈∆«¬¬≈ƒ
‰ÊÏ ‰Ê23ÔÎlL] בני שכל מאחר ∆»∆∆»≈

לזה, זה ואחראים ערבים ישראל

ההלכה, ‡Á„קובעת ÏBÎÈ»∆»
B˙·BÁŒÈ„È B¯·Á ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆¬≈¿≈»
˙k¯a ˜¯ ‡Ï ,˙BÎ¯a‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»…«ƒ¿«

˙Bˆn‰ לפני הברכות שמברכים «ƒ¿
מצוה, k¯a˙קיום Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿«
ÔÈ‰p‰24 לפני שמברכים הברכה «∆¡ƒ

או  לאכול אדם ויכול שתייה, או אכילה

חברו  מפי ברכה ששמע לאחר לשתות

אמר  עצמו הוא כאילו נחשב והדבר

הברכה  eiÁL˙את ÔÙB‡a ‡È‰ ‰ÏÈÎ‡‰ ¯L‡k eÏÈÙ‡Â)«¬ƒ«¬∆»¬ƒ»ƒ¿∆∆«
d‚Bשל האלוקית  ˙tÈÏ˜nL ÏÎ‡n‰ הקדושה מצד שאינם הכוחות ««¬»∆ƒ¿ƒ««
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לפי  ונכלל יֹורד נֹוגּה ׁשּמקלי ּפת הּמאכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשחּיּות

הּטמאֹות  קליּפֹות ׁשּבׁשלׁש ּגמּור ּברע ,25ׁשעה ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

הּמאכל, אכילת על לבר צרי אז ּגם ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי

לׁשּׁשים  ועד חברֹו, את ידיֿחֹובתֹו להֹוציא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָויכֹול

לפעֹול  צֹור יׁש זה ּובׁשביל יׂשראל)]. ּבני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָרּבֹוא

ּבאֹופן  האחדּות, ענין את יׂשראל ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָאצל

ּכלכם" גֹו' ּכאחד 26ּד"נּצבים לאחדים ,27, ְְְֲִִִֶֶַָָָֻ

"ׁשּכּולן  לב: ּפרק ּבּתניא הּזקן רּבנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּובלׁשֹון

ועד  מּמׁש", אחים לכּולנה.. אחד ואב ְְְְִִֶַַַַָָָָָמתאימֹות

ׁשּזהּו אחד", ּבה' נפׁשם ׁשרׁש ׁש"מּצד ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלהאחדּות

לגמרי  מהתחּלקּות ׁשּלמעלה וכיון 28ענין . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשל  האחדּות עם קׁשּורה ּכאן הּברכה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָׁשהמׁשכת

מהתחּלקּות  ׁשּלמעלה ּבאֹופן יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכל

הוי' ("אנכי) ּבפירּוׁש נאמר לא לכן ְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹלגמרי,

ּבהתחּלקּות  ההמׁשכה על ׁשּמֹורה ,"ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹאלקי

הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הוי' (ׁשם הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּדסדר

הּטבע  ּבגימטרּיא היתה 29ו"אלקים" ׁשאז ּכיון ,( ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכ יׂשראל ׁשל  ּבהתחּלקּות האחדּות ׁשּנמׁשכת פי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

עצי מחֹוטב  ג ֹו' ׁשבטיכם ּד"ראׁשיכם ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהּמדרגֹות 

ּכאחד  ּד"לאחדים ּבאֹופן ולא ,"מימי ׁשֹואב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹעד

נאמר  ולכן לגמרי. מהתחּלקּות למעלה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַַָָָמּמׁש",

מּודגׁש ׁשּבזה גֹו', נתן" אנכי "ראה ְְִֵֵֶֶַָָָֹֹרק

ׁשאנכי", מי "אנכי מּבחינת היא ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשההמׁשכה

ׁשּמּצד  הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר מההתחּלקּות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָלמעלה

ּבאֹופן  יׂשראל ּבני ׁשל האחדּות ּגם נעׂשית ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָזה

מּמׁש ּכאחד לאחדים  מהתחּלקּות, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

"הוי' עלֿידי היא ּבפֹועל ׁשההמׁשכה ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ[ואף

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

סע"ב).25) (יא, פ"ז תניא נצבים.26)ראה 27.1141)ר"פ ע' ח"ד לקו"ש וראה נצבים. ר"פ חל"א 28)לקו"ת לקו"ש ראה

ואילך. 37 של"ה 29)ע' ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

תניא  ע"ג). ריש כב, פרשתנו בלקו"ת (הובא סי"ח צבי חכם שו"ת ב. שח, בזהר); (ומרומז א קפט, בזהר); (דאיתא א פט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפרי) על מכסה שהקליפה כשם האלוקות על מכסים הם (כי 'קליפות' נקראים

חיותם  את מקבלים באכילה ואסורים טמאים שדברים בחסידות ומבואר

את  מקבלים באכילה ומותרים טהורים דברים ואילו טמאות, מקליפות וקיומם

ובאופנים  ורע, טוב תערובת בה שיש אור, לשון נוגה, מקליפת וקיומם חיותם

אכילה  של האדם מסויימים  (כאשר

החיות  תאוותו) את למלא כדי אוכל

נוגה  ÈÙÏשמקליפת ÏÏÎÂ „¯BÈ≈¿ƒ¿»¿ƒ
‰ÚL ישוב שהאדם (עד זמני באופן »»

בכוח  ה' את ויעבוד תורה וילמד

ההיא) eÓb¯האכילה Ú¯a¿«»
˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ LÏLaL25 ∆ƒ¿…¿ƒ«¿≈

והדין  כלל, טוב בהם ואין לגמרי

ערבים  ישראל שכל מאחר כי האמור

חובה  ידי להוציא האחד יכול לזה זה

גם  אמור הנהנין, בברכת גם חברו את

המאכל  חיות את שמורידה כזו באכילה

הטמאות  ‡LÊלקליפות Ìb È¯‰∆¬≈«»
כזה באכילה  C¯·Ïבאופן CÈ¯»̂ƒ¿»≈

ÏBÎÈÂ ,ÏÎ‡n‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ«¬ƒ«««¬»¿»
,B¯·Á ˙‡ B˙·BÁŒÈ„È ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿≈»∆¬≈
Ï‡¯NÈ Èa ‡Ba¯ ÌÈMLÏ „ÚÂ¿«¿ƒƒƒ¿≈ƒ¿»≈
שאחד  האנשים למספר הגבלה ואין

חובה  ידי להוציא יכול ישראל מבני

להוציא  יכול הוא אלא הנהנין בברכת

ריבוא  שישים אפילו חובה ידי

].מישראל)
‰Ê ÏÈ·L·e הערבות עניין לצורך ƒ¿ƒ∆

לזה  זה ישראל בני ˆC¯Bשל LÈ≈∆
˙‡ Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡ ÏBÚÙÏƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»≈∆

˙e„Á‡‰ ÔÈÚ בפרט יהודי כל  של ƒ¿«»«¿
באחדות  הכלל, ועם אחד כל עם

גבוהה  ÌÈ·v"cבדרגה ÔÙB‡a¿∆¿ƒ»ƒ
"ÌÎÏk 'B‚26ÌÈ„Á‡Ï , À¿∆«¬»ƒ

„Á‡k27Ô˜f‰ ea¯ ÔBLÏ·e , ¿∆»ƒ¿«≈«»≈
ÔÏekL" :·Ï ˜¯t ‡Èza כל ««¿»∆∆≈∆»

ישראל  בני כל של הנשמות

˙BÓÈ‡˙Ó ושוות Â‡·דומות «¿ƒ¿»
˙e„Á‡‰Ï „ÚÂ ,"LnÓ ÌÈÁ‡ ..‰ÏeÎÏ „Á‡ הנעלית„vÓ"L ∆»¿»»«ƒ«»¿«¿»«¿∆ƒ«

,"„Á‡ '‰a ÌLÙ L¯L,שם בתניא הזקן אדמו"ר לשון כהמשך …∆«¿»«∆»
e‰fL, אחד בה' באלקות, הנשמות ÏÚÓlL‰שורש ÔÈÚ ∆∆ƒ¿»∆¿«¿»

È¯Ó‚Ï ˙e˜lÁ˙‰Ó28 לחלקים התחלקות כל ללא מוחלטת אחדות והוא ≈ƒ¿«¿¿«¿≈
שונים.

Ô‡k ‰Î¯a‰ ˙ÎLÓ‰L ÔÂÈÎÂ היום לפניכם נותן אנכי "ראה בכתוב ¿≈»∆«¿»««¿»»»
ÔÙB‡aברכה" Ï‡¯NÈ Èa Ïk ÏL ˙e„Á‡‰ ÌÚ ‰¯eL¿̃»ƒ»«¿∆»¿≈ƒ¿»≈¿∆

¯Ó‡ ‡Ï ÔÎÏ ,È¯Ó‚Ï ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL כאןLe¯ÈÙa ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«¿≈»≈…∆¡«¿≈
‰¯BnL ,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ (ÈÎ‡") ו"אלקיך"הלשון ÏÚ"הוי'" »…ƒ¬»»¡…∆∆∆«

‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה אלוקי אור של ««¿»»
Òc„¯למטה  ˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿¿≈∆

˙eÏLÏzL‰ דרגות ריבוי בו שיש ƒ¿«¿¿
שונים  פרטים ‰ÈÂ'וריבוי ÌL)≈¬»»

,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc¿≈∆ƒ¿«¿¿
‡i¯ËÓÈ‚a "ÌÈ˜Ï‡"Â¿¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»

Ú·h‰29,'הוי שם שגם כפי היינו «∆«
ולפעול  להאיר יורדים אלוקים ושם

שיש  העולם בענייני ומתלבשים למטה,

פרטים  ריבוי Ê‡Lבו ÔÂÈk אילו ), ≈»∆»
עניין  מפורש היה הברכה בהמשכת

ו"אלוקיך", ‰‡e„Á˙"הוי'" ‰˙È‰»¿»»«¿
Ï‡¯NÈ ÏL זו ברכה בקבלת ∆ƒ¿»≈

של  ומהותה עניינה זה לעיל (וכמבואר

ביחד) ישראל לכל שנאמרה זו ברכה

˙e˜lÁ˙‰a ˙ÎLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿
˙B‚¯„n‰ השונותÌÎÈL‡¯"c ««¿≈¿»≈∆

EÈˆÚ ·ËBÁÓ 'B‚ ÌÎÈË·Lƒ¿≈∆≈≈≈∆
,"EÈÓÈÓ ·‡BL „Ú התחלקות «≈≈∆

הסוגים  בין ההבדלים את המדגישה

ישראל  בבני השונות והדרגות השונים

„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï"c ÔÙB‡a ‡ÏÂ¿…¿∆¿«¬»ƒ¿∆»
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ,"LnÓ«»¿«¿»≈ƒ¿«¿

,È¯Ó‚Ï של במעלתה לעיל כמבואר ¿«¿≈
זו. "¯‡‰אחדות ˜¯ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈∆¡««¿≈

'B‚ "Ô˙ ÈÎ‡ גם להזכיר מבלי »…ƒ…≈
תורה), במתן (כמו ו"אלוקיך" "הוי'"

‰ÎLÓ‰‰L L‚„eÓ ‰ÊaL∆»∆¿»∆««¿»»
ÈÓ ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«»…ƒƒ

,"ÈÎ‡L הנעלית ביותר הדרגה ∆»…ƒ
e˜lÁ˙‰‰Ó˙ב'אנכי' ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ¿«¿

‰Ê „vnL ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc¿≈∆ƒ¿«¿¿∆ƒ«∆
היא  וההמשכה שהברכה מכך כתוצאה

משינויים, למעלה האחדות, שבתכלית האלוקות Ìbמדרגת ˙ÈNÚ«¬≈«
,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a Ï‡¯NÈ Èa ÏL ˙e„Á‡‰»«¿∆¿≈ƒ¿»≈¿∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

‰ÎLÓ‰‰L Û‡Â] LnÓ „Á‡k ÌÈ„Á‡Ï הברכה של והגילוי «¬»ƒ¿∆»«»¿«∆««¿»»
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰" È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÏÚBÙa תרד שהברכה צריך הרי כי ¿«ƒ«¿≈¬»»¡…∆

ותומשך שתרד ועד השתלשלות' 'סדר גדרי בתוך גדרי ותומשך בתוך ותפעל
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ebe'י dkxa meid mkiptl ozp ikp` d`x

ּבדר ולא מעביר, ּבדר רק זה הרי ,"ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹאלקי

חסידּות  ּבדרּוׁשי ּבארּוּכה ּכמבאר 30התלּבׁשּות, ְְְְֲֲִִִֵַַַָָֹ

ּומּזה  להתלּבׁשּות]. מעביר ּדר ׁשּבין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַהחלּוק

נתן  אנכי "ראה ׁשּבּפסּוק "אנכי" ׁשּבחינת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹמּובן,

הּוא  ("אלקי "הוי' נזּכר (ׁשּלא ּברכה" ְְֱֲִֶֶָָָָָֹֹגֹו'

מּוׂשג  ׁשאינֹו ׁשאנכי" מי "אנכי ענין ְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאמּתית

("אלקי (הוי' מ"אנכי ּגם למעלה ְְְֱֲִֵֶַַָָָָָֹֹּכלל,

אלקּות  התּגּלּות  ענין ׁשהּוא ְְְֱִִֶֶַַַַָֹׁשּבמּתןּֿתֹורה,

התנּׂשאּות. ְְְִִִַַּבבחינת

LÈÂ מאֹות "ׁשׁש ּבענין ּגם הּוא ׁשּכן לֹומר, ¿≈ְְִֵֵֵֶַַַ

ׁשאין  ּבקרּבֹו", אנכי אׁשר העם רגלי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאלף

ענין  על ׁשּמֹורה "אנכי" ּבחינת רק ְְִִִֶֶַַַַָָֹזה

ּבחינת  ּגם אּלא ג), סעיף (ּכּנ"ל ְְְְִִִֶַַַַַַָההתנּׂשאּות

ׁשהרי  לגמרי, מהתחּלקּות ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ"אנכי"

ּבאֹופן  היא יׂשראל ּובני מׁשה ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹהאחדּות

נעׂשים  מׁשה, ׁשל הרגל ּבחינת ׁשהם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיׂשראל

ראש  ּובחינת מּקיף ּבחינת ׁשעלֿידי 19לֹו ועד , ְְְְִִִֵֶַַַַַֹ

ׁשל  ּבקרּבֹו ּד"אנכי" הּגלּוי נמׁש העם" ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ"רגלי

מהתחּלקּות 31מׁשה  ׁשּלמעלה אחדּות ׁשּזֹוהי , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

עליֹונה  הּיֹותר מהּבחינה  ׁשּנמׁשכת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלגמרי,

ְִָֹּד"אנכי".

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ּבּפסּוק ּגם לֹומר "ראה 32יׁש ¿«∆∆∆ְֵֵַַַָ

ה  את הּיֹום לפני חּיים נתּתי ְִִֶֶַַַַָָ

גֹו' לאהבה הּיֹום מצּו אנכי אׁשר גֹו' הּטֹוב ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָֹואת

ּובחרּת החּיים), (הרי ורבית וחיית הּטֹוב) ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ(הרי

החּיים,33ּבחּיים" ענין אֹודֹות ׁשּמדּוּבר ּדכיון , ְְְִִִֵֶַַַַַָָ

והּתֹוקף  וההגּבהה ההתנּׂשאּות ּבענין צֹור ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָיׁש

הּיֹותר  לבחינה ועד ּדוקא, "אנכי" ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹּדבחינת

רק  נאמר ּכאן ּגם (ׁשהרי  ּד"אנכי" ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹנעלית

ּכּמּובן  ,("אלקי הוי' "אנכי ולא ְֱֲִִֶַָָָָָֹֹֹֹ"אנכי",
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רפ"ו. מאמרי 30)שעהיוה"א ואילך. ב פט, מסעי לקו"ת א). (קנח, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה אחרון קונטרס תניא ראה

קיח  ע' תרח"ץ ואילך. 113 ע' תרצ"ו סה"מ ואילך. תסו ע' ח"ב ויקרא אוה"ת ואילך. תקלג ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר

וש"נ.31)ואילך. לה. ע' ריש אדר המאמרים ספר - מנחם תורת (ובפירש"י).32)ראה טוֿטז ל, יט.33)נצבים שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הזה, והעולם Ê‰האדם È¯‰"אלוקיך "הוי באמצעות וההמשכה הירידה ¬≈∆
¯È·ÚÓ C¯„a אלו ¯˜ דרגות באמצעות 'עוברת' אכן ההמשכה כלומר, «¿∆∆«¬ƒ

שהמקום  כך בו להתעכב מבלי מסויים במקום שעובר למי דומה הדבר אבל

רושם, בו עושה ‰˙eLaÏ˙לא C¯„a ‡ÏÂ אדם כמו פנימי וחיבור ¿…¿∆∆ƒ¿«¿
עד  אליו מגיע שהוא במקום שמתעכב

רושם, בו עושה «…¿»Ók·‡¯שהמקום
ÈLe¯„a ‰ke¯‡a מאמרי «¬»ƒ¿≈

˙e„ÈÒÁ30C¯c ÔÈaL ˜eÏÁ‰ ¬ƒ«ƒ∆≈∆∆
,˙eLaÏ˙‰Ï ¯È·ÚÓ,למשל כמו, «¬ƒ¿ƒ¿«¿

מסעי) (פרשת תורה' ב'לקוטי הביאור

של  באופן ההמשכה את המדמה

 ֿ על השמש אור שרואין "כמו 'מעבר'

שלא  בהירה זכוכית אמצעית ידי

השמש". וזיו אור עלֿידיֿזה נשתנה

המסך  "כמו 'התלבשות' של והמשכה

ביותר  האור על שמעלים והפרוכת

אור  על שמעלים והמשל החידה וכמו

דרך  הנראה השמש שאור עד השכל

תולדה"]. של אור נקרא המסך

"ÈÎ‡" ˙ÈÁaL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¿ƒ«»…ƒ
'B‚ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" ˜eÒtaL∆«»¿≈»…ƒ…≈
'ÈÂ‰" ¯kÊ ‡lL) "‰Î¯a¿»»∆…ƒ¿»¬»»

,"EÈ˜Ï‡ של וההמשכה הירידה כי ¡…∆
היא  השתלשלות' ב'סדר למטה הברכה

לעיל  כמבואר מעבר, ‰e‡בדרך (
ÈÓ ÈÎ‡" ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿«»…ƒƒ
ÏÏk ‚NeÓ BÈ‡L "ÈÎ‡L∆»…ƒ∆≈»¿»
ו'השגה', 'תפיסה' שום בו שייכת שלא

'ÈÂ‰) ÈÎ‡"Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«≈»…ƒ¬»»
,‰¯BzŒÔzÓaL ("EÈ˜Ï‡¡…∆∆¿««»
˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«¡…

,˙e‡O˙‰ ˙ÈÁ·a הגבהה ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿
לעיל. כמבואר ורוממות,

Ìb ‡e‰ ÔkL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆≈«
ÔÈÚa רבנו משה "LLדברי ¿ƒ¿«≈

¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó≈∆∆«¿ƒ»»¬∆
˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L ,"Ba¯˜a ÈÎ‡»…ƒ¿ƒ¿∆≈∆«
ÏÚ ‰¯BnL "ÈÎ‡" ˙ÈÁa¿ƒ«»…ƒ∆»«

ÔÈÚÛÈÚÒ Ï"pk) ˙e‡O˙‰‰ ƒ¿««ƒ¿«¿««¿ƒ
'אני'‚) כאן נאמר לא זה ומטעם

של  לשון Ìbשפלות,שהוא ‡l‡∆»«
,È¯Ó‚Ï ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL "ÈÎ‡" ˙ÈÁa מושלמת אחדות ¿ƒ«»…ƒ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«¿≈

כאחד" "לאחדים ‰È‡של Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ÏL ˙e„Á‡‰ È¯‰L∆¬≈»«¿∆…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ
BÏ ÌÈNÚ ,‰LÓ ÏL Ï‚¯‰ ˙ÈÁa Ì‰L Ï‡¯NiL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»≈∆≈¿ƒ«»∆∆∆…∆«¬ƒ

˘‡¯ ˙ÈÁ·e ÛÈwÓ ˙ÈÁa19, מצד שאמנם חסידות במאמרי כמבואר ¿ƒ««ƒ¿ƒ«…
והם  המשפיע והוא ישראל בני את ומפרנס הרועה הוא רבינו משה אחד

עם  וביחד שני, מצד אבל המקבלים,

רבינו, במשה מוסיפים ישראל בני זה,

המשפיע  הוא הראש האדם שבגוף כמו

מוליכות  הרגלים אבל האברים לכל

ישראל ומובילות  בני וכך הראש, את

רבינו  למשה כ'רגליים' אחד מצד הם

בחינה  'מקיף', לו נעשים שני ומצד

'ראש' ובחינת כביכול, »¿ÚÂ„שמעליו
"ÌÚ‰ ÈÏ‚¯" È„ÈŒÏÚL נפעלת ∆«¿≈«¿≈»»
ידה  שעל כזו הוספה «¿CLÓƒבמשה

ÏL Ba¯˜a "ÈÎ‡"c ÈeÏb‰«ƒ¿»…ƒ¿ƒ¿∆
‰LÓ31, הפסוק בלשון כמרומז …∆

בקרבו" אנכי אשר העם È‰BfL∆ƒ"רגלי
˙e„Á‡ לאחדים" בבחינת מושלמת, «¿

e˜lÁ˙‰Ó˙כאחד", ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
‰ÈÁa‰Ó ˙ÎLÓpL ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆ƒ¿∆∆≈«¿ƒ»
"ÈÎ‡"c ‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ זו «≈∆¿»¿»…ƒ

"הוי' של ההוספה ללא בכתוב שנזכרת

באריכות. לעיל כמבואר אלוקיך",

Ìb ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈««
˜eÒta32 אתם" בפרשת האמור «»

כולכם", היום Èz˙נצבים ‰‡¯"¿≈»«ƒ
˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ ÌBi‰ EÈÙÏ¿»∆«∆««ƒ¿∆
EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ 'B‚ ·Bh‰«¬∆»…ƒ¿«¿
(·Bh‰ È¯‰) 'B‚ ‰·‰‡Ï ÌBi‰«¿«¬»¬≈«
,(ÌÈiÁ‰ È¯‰) ˙È·¯Â ˙ÈÈÁÂ¿»ƒ»¿»ƒ»¬≈««ƒ

"ÌÈiÁa z¯Á·e33, בפסוק שגם »«¿»««ƒ
מצווך  אנכי ("אשר "אנכי" נאמר זה

של  והעניין התוכן כאן וגם היום")

"אנכי" של הנעלית בדרגה הוא "אנכי"

ÂÈÎcÔÈÚ ˙B„B‡ ¯ae„nL Ô ¿≈»∆¿»ƒ¿«
,ÌÈiÁ‰ הכי LÈעיקרי,עניין ««ƒ≈

˙e‡O˙‰‰ ÔÈÚa C¯Bˆ∆¿ƒ¿««ƒ¿«¿
˙ÈÁ·c Û˜Bz‰Â ‰‰a‚‰‰Â¿««¿»»¿«∆ƒ¿ƒ«

‡˜Âc "ÈÎ‡" של המקור שהיא »…ƒ«¿»
החיים, ÈÁ·Ï‰המשכת „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ»

"ÈÎ‡"c ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈«¬≈¿»…ƒ
'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ‡ÏÂ ,"ÈÎ‡" ˜¯ ¯Ó‡ Ô‡k Ìb È¯‰L)∆¬≈«»∆¡««»…ƒ¿…»…ƒ¬»»
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יי d"kyz'd ,lel` g"xc '` ,d`x zyxt zay

ז"ל  רּבֹותינּו ּתחּית 34מּמאמר ׁשל ׁשּמפּתח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַ

ׁשל  ׁשּבידֹו הּמפּתחֹות מּׁשלׁשה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמתים

לׁשליח  נמסרּו ׁשּלא .35הּקּב"ה ְְְִִֶַַָָָֹ

•

1

2

3

תענית.34) (המו"ל).35)ריש הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡nÓ Ô·enk ,("EÈ˜Ï‡¡…∆«»ƒ«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯34ÏL ÁzÙnL «≈«∆«¿≈«∆
ÌÈ˙n‰ ˙iÁz החיים ‰e‡עניין ¿ƒ««≈ƒ

B„ÈaL ˙BÁzÙn‰ ‰LÏMÓƒ¿…»««¿¿∆¿»

e¯ÒÓ ‡lL ‰"aw‰ ÏL∆«»»∆…ƒ¿¿
ÁÈÏLÏ35 ֿ הקדוש ביד ונמצאים ¿»ƒ«

המאמר  [סיום בעצמו ברוךֿהוא

חסר].
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d"kyz'd ,lel` g"xc '` ,d`x zyxt zay

ז"ל  רּבֹותינּו ּתחּית 34מּמאמר ׁשל ׁשּמפּתח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַ

ׁשל  ׁשּבידֹו הּמפּתחֹות מּׁשלׁשה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמתים

לׁשליח  נמסרּו ׁשּלא .35הּקּב"ה ְְְִִֶַַָָָֹ

•

1

2

3

תענית.34) (המו"ל).35)ריש הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡nÓ Ô·enk ,("EÈ˜Ï‡¡…∆«»ƒ«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯34ÏL ÁzÙnL «≈«∆«¿≈«∆
ÌÈ˙n‰ ˙iÁz החיים ‰e‡עניין ¿ƒ««≈ƒ

B„ÈaL ˙BÁzÙn‰ ‰LÏMÓƒ¿…»««¿¿∆¿»

e¯ÒÓ ‡lL ‰"aw‰ ÏL∆«»»∆…ƒ¿¿
ÁÈÏLÏ35 ֿ הקדוש ביד ונמצאים ¿»ƒ«

המאמר  [סיום בעצמו ברוךֿהוא

חסר].
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zezixk(iyiy meil)

,`ed heyt df xac zn`a :`xnbd zvxzn .weqtn z`f hrnl
e ,cg` oaxwa mixhtp mpi` daife dcilyéëä àîéàjk xen` - ¥¨¨¦

,`ziixaaìBëécg` oaxw d`iany xnel ziidL äãélä ìòdzid ¨©©¥¨¤
éðôlini meiqúàìî,dl dncwy dcild lyøçàlL äãélä ìòå ¦§¥§Ÿ§©©¥¨¤§©©
ini,'úàæ' øîBì ãeîìz ,úàìîoaxw d`ian zg` dcil lry cnll §Ÿ©§©Ÿ

dcil lk lr oaxw `iadl dkixv zecil dnk lr la` ,cg`
.z`ln ini ixg` dlitd e` dcliy ote`a epiide ,dcile

:dpyna epipy'åë íéðBîL CBúa äìétäjeza dlitde dxfg ¦¦¨§§¦
lr d`ian ,xne` dcedi iax .mine`z zltnde ,dawp mipeny
dpi`e iyilyd lr d`ian ,dipyd lr d`ian dpi`e oey`xd

.iriaxd lr d`ian
:zwelgnd mrh z` `xnbd zx`anøîBì éöîzLkvxz m` -,d §¤¦§¥©

,epizpyna zwelgnd z` jk x`al lkezãìå ,äãeäé éaø éøáãì§¦§¥©¦§¨¨¨
íøBb ïBLàø,oaxwa dy`d z` zaiign dpey`xd dcild -åokl ¦¥§

äðBî ïBLàø ãìeîjeza clepy in lke ,dzxdh ini z` dy`d ¦¨¨¦¨
z`ln ini xg`l clepy cle la` ,oaxwa aiign epi` mini mze`
dcild lr `aeny oaxwa xhtp epi` ,dpey`xd dcildn
oeik ,ipyd cled ly z`ln ini jeza clep `edy s`e ,dpey`xd
eli`e .dpey`xd lr `l` dipyd dcild lr `a oaxwd oi`y

íøBb éðL ãìå ,íéîëç éøáãìzaiignd `id dpexg`d dcild - §¦§¥£¨¦¨¨¥¦¥
z`ad aeig lg dxdhd ini mipeny meiqa wxy oeik ,oaxwa
cle rvn`a clep `l` ezxdh ini eniizqd `ly cle lke ,oaxwd
`aend oaxwa xhtp `ed `l` ,envr ipta oaxwa aiign epi` ,xg`

,oexg`d lråokléðL ãìeî`id [oexg`-],äðBîminiizqnyk wxe §¦¨¨¥¦¨
zaiigzn ,mitqep dltd e` dcil `ll oexg`d ly z`ln ini

.oaxwa
:`xnbd ddnz .df xe`iaa yecigd dn zxxan `xnbdéöîzLk'§¤¦§¥

'øîBìixde ,ok x`al 'xyt`' wx ike -àúéà éëä àèéLtheyt - ©§¦¨¨¦¦¨
ote`a mpn` :`xnbd zvxzn .mzwelgna xe`iad `ed jky
xe`ia edfy heyt df xg` dfa minrt dnk dlitde dxarzdy

a j` ,mzwelgnöéà íéîBàz úìtîéøèdéì Ceprinydl jxev yi - ©¤¤§¦¦§§¦¥
,mine`z zltn iabl ef zwelgnàðéîà Czòc à÷ìñepiidy oeik - ¨§¨©§¨¨¦¨

y xnel mixeaqïðaøì äãeäé éaø äãBî íéîBàz úìtîam`y §©¤¤§¦¤©¦§¨§©¨¨
oian ipyd cled ly z`ln ini jeza iyily cle dlitd
mine`zd ipy zcily oeik ,sqep oaxwn iyilyd xhti ,mine`zd
mipen `linne ,cgi exarzde li`ed ,dkex` zg` dcilk zaygp
ly z`ln ini jeza clepy iyilyde ,z`ln ini ipyd clel mb

,oaxwn xhtp ipydïì òîLî à÷iax xaeq mine`z zcila s`y ¨©§©¨
ini mipen oi`e ,oaxwd z` zaiign dpey`xd dcildy dcedi
z`ln ini xg`l clep iyilyd cled m`e ,dipyd dcill z`ln
ipyd cled ly z`ln ini jeza df didy s` ,oey`xd cled ly
epiide .iyilyd lr sqep oaxw `iadl zaiig ,oey`xl me`z `edy
mxebd `ed oey`xd cledy `ed dcedi iax ly enrhy oeik
xhtp ely z`ln ini jeza clepy in wx `linne ,oaxwd aeigl
z`ln ini eniizqdy xg`l clepy iyilyd cled eli`e ,oaxwn

.envr ipta oaxwa aiig ,oey`xd cled ly
:dzcil xg`l dpen dy`dy xdeh ini oipra wtq d`ian `xnbd

eäì àéòaéàiax ixaca x`azdy dn itl ,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§
zecle wxe ,dpey`xd dcila zcleid lr lg oaxwd aeigy ,dcedi

,df oaxwa mixhtp dzxdh ini jeza eclepy
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המשך מעמוד רלר

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

,mce alg zlik`a yiy zeiwlnd oipna epcy zeziixad ab`
e`la mixeqi` dnk dxezd dllky mitqep zenewna dpc `xnbd

:mda yi zeiwln dnk zxxane ,cg`,àìéà éaø øîày mc`ìëà ¨©©¦¦¨¨©
øNòîly ipyøäöéå LBøéúå ïâcuegn ,zif onye oii ,d`eaz - ©§©¨¨§¦§¦§¨

,milyexilìL ä÷Bì,Lxn`py(fi ai mixac)lk`l lkEz `l' ¤¨ŸŸ©¤¡Ÿ
dyly o`k exn`py ixd ,'Lxdvie LWxize LpbC xUrn LixrWA¦§¨¤©§©§¨§§¦Ÿ§§¦§¨¤

.mipey mixeqi`
:`xnbd dywnàäåixde -,úBììkaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà,xnelk §¨¥¦©¨¤©§¨

o`k oebk ,cg` 'dyrz `l' oeyla mixeqi` dnk dxezd dllk m`
,mipey mipin jk xg` dhxite ,'lk`l lkEz `l' dxezd dxn`yŸ©¤¡Ÿ
`li` ax xn` recne ,zg` zewln `l` df e`l lr miwel oi`

:`xnbd zvxzn .yly dwelyàëä éðàLiabl ,o`k xacd dpey - ¨¦¨¨
,milyexil uegn ipy xyrn zlik`éàø÷ éøzéiîcweqtdy - §¦©§¦§¨¥

,`xnbd zx`ane .df oic eprinydl ick xzeinéãkîxak ixd - ¦§¦

àðîçø áúk(bk ci mixac)éäìà 'ä éðôì zìëàå'ðâc øNòî EELBøéz E ¨©©£¨¨§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤©§©§¨§¦§
,'Eøäöéåy rnyn 'Lidl` 'd iptl' oeylneíéðôazeneg jeza - §¦§¨¤¦§¥¡Ÿ¤¦§¦
,milyexiïéàla` ,ipy xyrn lek`l mc`d i`yx ,ok -àì ,õeça ¦©Ÿ

,ok m`e ,i`yx epi` -àðîçø áúëc éì änìdtiqed recn - ¨¨¦§¨©©£¨¨
dazke dxezdéøòLa ìBëàì ìëeú àì'ðâc øNòî EELBøéúå E Ÿ©¤¡¦§¨¤©§©§¨§§¦§

,'Eøäöéåick weqtd `a i`ce÷lçìzewln aiigy xnele ,mdipia §¦§¨¤§©¥
.oine oin lk lr

:uexizd lr `xnbd dywnàeääî éàeze` wx aezk did m` - ¦¥©
,'Lidl` 'd iptl Ylk`e' ly ,weqtàðéîà äåä,xnel xeaq iziid - §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤£¨¨¦¨

äNòa éléî éðäwx `ed milyexia elke`l mc` aiigy ,df xac - ¨¥¦¥©£¥
,dyr zevna ìáàxeqi`àì àîéà ,åàìs`e ,xaer epi` `ny ± £¨§¨¥¨Ÿ

uegn xyrn lek`l xeq`y gken dxezd oeyl jezny
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מוגה  בלתי

דיבורים'‡. ב'לקוטי אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת של 1ידועה האווירה וכללות ההנהגה סדר אודות
אלול, חודש מברכים משבת החל בליובאוויטש , אלול ַחודש

הפסוקים  משלושת באחד מתחילים היו כלל שבדרך החסידות, למאמרי בנוגע גם שמזכיר וכפי
גו'" ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה לי"2הידועים: ודודי לדודי "אני גו'"3, כסאי "השמים או ,4

הפטרת  התחלת הוא כסאי" "השמים הפסוק שהרי אלול, ראשֿחודש שבת אודות גם שמדובר מובן (ומזה
זו). שנה כקביעות השבת, ביום כשחל אלול לראשֿחודש ששייכת ראשֿחודש, שבת

לדורות  ששייך ענין שזהו מובן, הרי בישראל, נשיא עלֿידי נדפס וגם נכתב זה שענין כך 5וכיון ,
זה. לזמנינו גם הוראה שזוהי

ובהקדמה:·.

ומצב  למעמד אלול, בחודש ובפרט בכלל, בליובאוויטש שהיה ומצב המעמד בין דמיון אין ַלכאורה
היו  העבודה ועניני ומצוות התורה עניני כל שבליובאוויטש מודים הכל כי המקומות, בשאר או ַכאן
פרנסה  כמו הגשמיים, הענינים ואילו העיקר. היה וזה באיכות, יותר נעלה ובאופן בכמות יותר בריבוי
הגשמיים  הענינים שגם כך קדושה, לתשמישי ועד לקדושה, וסיוע עזר - טפל בדרך רק היו כו', כפשוטה
אינםֿיהודים, אצל אפילו ניכר היה זה שענין כך, כדי ועד ומצוות. התורה מעניני נמשכו והחומריים
תורה  של מקום היותו בגלל היא פרנסתם, בשביל זה למקום שבאים לכך שהסיבה ואמרו ידעו הם שגם

כו'. ומצוות

קשורה  היתה לא שהתחלתה זו, מדינה כמו המקומות, לשאר בנוגע אב" "בנין זה אין לכאורה ואםֿכן,
יהודים,ע  לכאן הגיעו זמן משך לאחרי רק אלא ישראל, לבני השייכים ויהדות ומצוות תורה עניני ם

שנפלו  התוהו דעולם הקדושה ניצוצי והעלאת וזיכוך בירור ומצוות בתורה עבודתם עלֿידי לפעול בכדי
כו'. שם

בהם  שגם המקומות, לכל בנוגע כח נתינת מהווה בליובאוויטש, שהיה ומצב המעמד ַואףֿעלֿפיֿכן,
ונמשכים  טפלים הם הענינים שאר כל ואילו ומצוות, התורה ענין הוא שהעיקר ההרגש את לפעול יוכלו
העולם. בגשמיות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה העולם, בחומריות גם יורגש זה שענין ועד ומצוות, התורה מעניני

בעולם): בחלקו עבודתו על (נוסף לעצמו בנוגע האדם עבודת מכללות - לזה והדוגמא

עמיקתא" לבירא רמה "מאיגרא ירדה בגופו, המלובשת האדם גרוב"),6נשמת טיפן ("א עמוק בור ,ַ
ממנו  למטה תחתון שאין בו 7תחתון גוברים והרשעים הקליפות, עולם להיות 8, צריכה שלכאורה כך ,

להטות" רבים ש"אחרי באופן טעניתא"9ההנהגה ש"אקדמיה הרע היצר כרצון ,10.

שגם  לפעול בכוחה יש רמה", "איגרא ביותר, נעלה ממקום באה שהנשמה כיון ואףֿעלֿפיֿכן,
בלבו" נתן העולם "את שהרי העולם, הנהגת גם (ובמילא האדם הנהגת תהיה למטה באופן 11בירידתה (

הגשמיות  ואילו הרוחניות, הוא שהעיקר אצלו שיורגש - למעלה הנשמה של ומצבה למעמדה המתאים
העבודה  להיות תוכל למטה שגם כח' ה'נתינת וזוהי טפל; בדרך אלא ואינה הרוחניות, מן ובאה נמשכת

ובשלימותה. במילואה
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מבה"ח 1) ראה, ש"פ שיחת גם וראה ואילך. ב קטו, ח"א
309 ע' ח"נ התוועדויות - מנחם (תורת בתחילתה דאשתקד אלול

וש"נ. ואילך).
פרשתנו.2) ריש
ג.3) ו, שה"ש
א.4) סו, ישעי'
שפב.5) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ב.6) ה, חגיגה - חז"ל ל' ע"פ
רפל"ו.7) תניא
פכ"ד.8) פ"ו. בתניא הובא ספ"ד. שמ"ב ע"ח ראה
ב.9) כג, משפטים

אֿב.10) קעט, זח"א
ובכ"מ.11) ע"ב. ריש ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, קהלת
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אלול:‚. חודש של העבודה בכללות גם מודגש זה וענין

הזקן  רבינו ביאור לעיר 12ידוע בואו שקודם למלך משל "עלֿפי - אלול חודש של לענינו בנוגע
פניו ומקבלין לקראתו העיר אנשי והוא dcyaיוצאין פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ואז ,

וכו'". לכולם שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל

אדם" קרויין "אתם - אדם מושב מקום מושב", "עיר אינה ש"שדה" - בזה "אדמה 13והענין שם על ,
שבאדם 14לעליון" הבהמה גם כולל כו', בהמות נמצאים שבו מקום זהו אלא האלקית, נפש על דקאי  -

הבהמית. נפש -

זה  ומצב במעמד גם הנה "שדה", בשם שנקרא (ודרגא) במקום נמצאים אלול שבחודש למרות ובכן:
לכולם! שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את המלך מקבל

העיר": "אנשי בעצם הם ישראל שבני בגלל - זה וכל

ש"יוצאין אלול) חודש על (במשל הזקן רבינו שכתב מה מובן אינו xirdלכאורה iyp`- לקראתו"
עולם  דרגת שזוהי העירה"), אחריו ("הולכים בעיר נמצאים שבו תשרי, חודש אודות מדובר לא הרי

כו' זהֿעתה 15האצילות שבאים גם ומה השנה, חדשי לכל בהמשך אלול, בחודש עדיין  נמצאים אלא ,
שכתוב  כמו "שדה", בשם ירושלים אפילו נקראת שאז אב, מדוע dcy"ציון16מחודש ואםֿכן תחרש",

העיר"? "בני בשם (במשל) נקראים

בארוכה  פעם כמדובר - בזה הענין במעמד 17אך בעצם הם ישראל שבני – בקיצור הענין ונקודת ,
כולה. השנה כל במשך גם העיר", "בני של ומצב

השבוע  בפרשת - הכתוב וגו'",18ובלשון תתגודדו "לא הכתוב: וכהמשך אלקיכם", לה' אתם "בנים :
תתגודדו  "לא בציווי צורך שיש ומצב במעמד שגם והיינו, כו'", מקום של בניו שאתם "לפי רש"י כפירוש
אתם  ד"בנים ומצב במעמד ישראל בני נמצאים אז גם הנה כו', החיים להיפך מקום שיש כיון למת", גו'

אלקיכם". לה'

במילואה  - לי" ודודי לדודי "אני - אלול חודש של העבודה את ממלאים בשדה, כשנמצאים גם ולכן,
כסאי  ב"השמים - ברכה" היום לפניכם נותן אנכי "ראה - הברכה המשכת את ופועלים ובשלימותה,

הדו  טפחים.והארץ מעשרה למטה ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה שתומשך ובאופן רגלי", ם

***

השבוע,„. בימי מקביעותו הוראה גם יש אלול, (וראשֿחודש) חודש של ענינו כללות על נוסף
השבת. ביום אלול ראשֿחודש חל זו ובשנה אופנים, בכמה להיות שיכולה

הבעלֿשםֿטוב  תורת פרטית,19ובהקדים בהשגחה הוא שומע או רואה שיהודי שבעולם ענין שכל
גם  כולל ומצוות, תורה לעניני בנוגע הוא שכן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ה', בעבודת והוראה לימוד בו ויש
באיזה  ולקבוע ולידע לחשב "מצותֿעשה.. שהרי המועדים), קביעות תלויה (שבו דראשֿחודש הקביעות

השנה" מחדשי חודש כל תחילת הוא .20יום

שבתא"‰. "קמי החול, בימות להיות יכולה אלול ראשֿחודש של הקביעות ביום 21ובכן: - ועד ,
שבת)22ששי  (ערב שמשי" "בי לענינים 23, בנוגע הן השבוע, ימות שאר לגבי יתירה מעלה בו שיש ,
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ע"ב.12) ריש לב, פרשתנו לקו"ת
וש"נ.13) רע"א. סא, יבמות
ועוד.14) ב. שא, ב. רסח, ב. כ, רע"א. ג, של"ה ראה
הערה 15) 299 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

ובשוה"ג. 39
יב.16) ג, מיכה יח. כו, ירמי'
מנחם 17) (תורת ואילך ס"ו הנ"ל ראה ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 312 ע' שם
א.18) יד,

ואילך.19) סרכ"ג ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
וש"נ.

המצוות).20) (במנין קידוה"ח הל' ריש רמב"ם
סע"א.21) קו, פסחים
הזה 22) בזמן משא"כ הראי', ע"פ מקדשים שהיו בזמן

אלול  דר"ח א' יחול לא חשבון, ע"פ היא המועדים שקביעות
ראש" אד"ו "לא הכלל היפך א', ביום ר"ה יחול שאז כיון ו', ביום

רפ"ז). שם (רמב"ם
(ובפירש"י).23) א קג, כתובות
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ברשות  שרץ לפי פטור, - והזיק שבת בערב שהרץ בהלכה שמצינו כפי לענינים 24שליליים, בנוגע והן ,
שבת  הלכות ערוך' ב'שולחן כמבואר השבת, ליום וההכנה העבודה מעלת בו שיש .25חיוביים,

הראשון  היום להיותו - בשבוע ראשון ביום חל אלול ראשֿחודש כאשר מיוחדת מעלה יש וכמוֿכן
אחד" "יום שנקרא ועד השבת, יום בעולמו"26שלאחרי יחיד הקב"ה "שהיה שם על ,27.

ה  מצד ראשון, ויום ששי יום שמעלת פשוט, וגם מובן (zekinqאמנם, השבת או iptlליום השבת
ixg`lלמעלת מגעת אינה envrהשבת), zayd mei השמים "ויכולו - והשלימות העליה נעשית שבו ,

גו'" אין 28והארץ שבו השבת, ביום יותר נעלה באופן הם ה"שדה" עניני שגם כך הענינים, כל של -
"עמל" של עשויה"29ענין מלאכתך ש"כל כיון ומלאכה, עבודה לא ואפילו התענוג 30, ענין הוא ענינו וכל ,

עונג" לשבת "וקראת -31.

כאשר  הרי מלא), לעולם הוא אב שחודש (כיון ימים ב' לעולם הוא אלול שראשֿחודש שכיון גם ומה
ראשון), ביום דראשֿחודש ב' (יום חודש" ד"מחר המעלה גם ישנה בשבת, חל דראשֿחודש א' יום

ראשֿחודש  עניני אודות המדברים במאמרים שבזה העילוי .32כמבואר

.Â לאחרי) לי" ודודי לדודי ד"אני והענין בשדה", ד"מלך הענין מתחיל אלול שבראשֿחודש וכיון
נעשים  אזי בשבת, חל אלול ראשֿחודש שכאשר מובן, הרי החודש), מברכים משבת כח' וה'נתינת ההכנה

תענוג. של באופן - יותר נעלה באופן אלו ענינים כל

בראשֿחודש, כבר ומתחילה נכללת בהם שהעבודה החודש, ימי כל על הם נמשכים כזה ובאופן
למעשה" מצרפה ש"הקב"ה טובה" "מחשבה .33עלֿידי

ומזוני  חיי בבני ומתוקה, טובה שנה שתהיה - כולה השנה כל על ההמשכה גם נעשית ועלֿידיֿזה
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו טפחים.34רויחי, מעשרה למטה והנגלה, הנראה בטוב ,

***

.Ê'גו כסאי השמים דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין .35מאמר

***

.Á זו שלא והיינו, דייקא, "ראה" ברכה", היום לפניכם נותן אנכי "ראה היא: השבוע פרשת התחלת
שיהודי ש rneyבלבד  באופן היא  הברכה המשכת אלא ברכה, לו נותן שהקב"ה  לו זאת d`exשאומרים

בגלוי.

שהוא  הקב"ה, לגבי שהוא כפי הענין אמיתית מצד לברכה שנחשב ענין להיות יכול בזה: והענין
להיטיב  הטוב וטבע הטוב, הרעות"36עצם תצא לא עליון ו"מפי באופן 37, היא למטה ההמשכה אבל ,

הגלויים  מחסדים שלמעלה המכוסים חסדים בחינת שזהו כיון חסד, של ענין שזהו בגלוי רואים שלא
בתניא  תורה'38(כמבואר ב'לקוטי וכמבואר שלפי 39). ש"אף בחוקותי, שבפרשת התוכחה לדברי בנוגע

בגמרא  שכתוב מה עלֿדרך הוא אלו ו"ברכות ברכות", רק אינם האמת לפי אבל קללות, הם ..40הנראה..
ברכה", גו' "ראה נאמר זה ועל כו'"; סתום מבחינת היא שהברכה והיינו, כו', נינהו ברכתא כולהו הנך

ברכה. של ענין שזהו בגלוי שרואים
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טושו"ע 24) ה"ט. פ"ו ומזיק חובל הל' רמב"ם א. לב, ב"ק
ס"ח. סשע"ח חו"מ

סר"נ.25) או"ח
ה.26) א, בראשית
עה"פ.27) בפירש"י הובא ח. פ"ג, ב"ר
א.28) ב, שם
א.29) עב, בלק לקו"ת א. פ"ג, ויק"ר ראה
או"ח 30) (ואדה"ז) טושו"ע ט. כ, יתרו ופירש"י מכילתא

(סכ"א). ס"ח סש"ו
יג.31) נח, ישעי'

ועוד.32) ואילך. סע"ב ד, בראשית אוה"ת - לדוגמא - ראה
א.33) מ, קידושין
דברהמ"ז.34) הג' ברכה נוסח
(35) לע"ע לידינו הגיע לא ).l"endהמאמר
מס 36) (ד"ה בהערה 334 ע' חכ"ד בלקו"ש פרי).נסמן
לח.37) ג, איכה
פכ"ו.38)
ואילך.39) סע"א מח, בחוקותי
ב.40) ט, מו"ק
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ברכה גו' נותן אנכי "ראה שכתוב מה גם מתהפך dllweוזהו הברכה, היפך תחילה שהיה ענין שגם - "
.41לברכה 

שכתוב  מה שהענין 42ועלֿדרך והיינו, אלקיך", ה' אהבך כי לברכה הקללה את לך אלקיך ה' "ויהפוך
את  להפוך בכחו יש ולכן אלקיך, מהוי' שלמעלה במתןֿתורה) (שנאמר "אנכי" מבחינת הוא ד"אהבך"

לברכה, הקללה

גו'" לשמוע אלקיך ה' אבה "ולא - בנו,42ולפניֿזה על קטרוג איזה לשמוע רוצה שאינו האב כמו ,
התורה' ב'אור צדק' ה'צמח שמביא וכפי אליו, העצמית אהבתו בימי 43מפני מעשה ש"היה

הביתֿדין שרדפו ז"ל הקטרוגים הבעלֿשםֿטוב ממנו לשמוע רצו ולא לחוב, המקטרג לשטן מעלה של
כו'".

- המציאות את לשנות בכחו שיש בתורה, פסקֿדין זה הרי כבר, נדפס זה שענין שכיון [ולהעיר,
חוץ  בחירה, בעלי אין שלמעלה כיון למעלה, וכלֿשכן למטה, להיפך: (או למטה וכלֿשכן למעלה,

לבדו)]. מהקב"ה

ברכה  שזוהי לברכה, הקללה הפיכת ואחרֿכך סתם, ברכה תחילה למעלה: מלמטה הוא הכתוב וסדר
יותר. נעלית

ישראל  איש לנשמת בנוגע באופן 44וכמו שזהו למעלה, שהיא כפי הנשמה מציאות ישנה שתחילה -
לכאורה  שזהו עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא למטה, הנשמה ירידת נעשית ואחרֿכך מלכתחילה, ברכה של
נעלית  ברכה שזוהי בגלוי, ברכה של לענין זאת להפוך - היא בזה הכוונה אבל הברכה, היפך של ענין
שהיתה  מכמו יותר נעלית לדרגא מתעלה שעלֿידיֿזה למטה, הנשמה ירידת עלֿידי דוקא שנמשכת יותר

הירידה. קודם

שהם  ענינים אודות בה שמדובר אףֿעלֿפי קטן", "מועד מסכת של לשמה בנוגע הביאור גם וזהו
בפסוק  הוא המסכת שסיום דכיון - ה"מועד" ענין שזהו 45היפך פנים", כל מעל דמעה אלקים ה' "ומחה

הפיכת  עם קשור שאינו "מועד" מאשר יותר נעלה "מועד" נעשה אזי בלתיֿרצוי, ענין והפיכת ביטול ענין
בלתיֿרצוי. ענין

.Ë:האדם עבודת עלֿידי נעשה לברכה) הקללה (הפיכת זה וענין

יהיה  "לא נאמר זה שעל עבודהֿזרה, של הענין זה הרי - הברכה היפך של המציאות והתחלת שורש
אחרים" אלהים גו'"46לך כסף אלהי אתי תעשון "לא שיש 47, מובן הרי זה, על לצוות צורך שיש דכיון ,

הברכה. היפך של המציאות נעשית ועלֿידיֿזה חסֿושלום, כזו מציאות שתהיה אפשרות

אזי  עבודהֿזרה, של המציאות את שמבטל ועד גו'", לך יהיה "לא הציווי מקיים יהודי כאשר אמנם,
הברכה. היפך של המציאות מתבטלת ממילא בדרך

ו  ברכה גו' נותן אנכי ל"ראה שבהמשך נעלית וזהו ברכה גם אלא מלכתחילה, ברכה רק (לא קללה"
העבודהֿזרה  סוגי כל לאבד ישראל בני נצטוו - הבלתיֿרצויים) הענינים הפיכת עם הקשורה יותר

ישראל: לארץ בכניסתם

פריה" וזה היא ודבש חלב ש"זבת ישראל, היתה 48ארץ כנען", "ארץ בהיותה - משובחים) (פירות
רענן" עץ כל ותחת הגבעות ועל הרמים ההרים "על גילולים, המקום 49מלאה שבחירת כך, כדי ועד ,

גבעה  ולא הר לא הכנענים הניחו "שלא כיון נביא", "עלֿפי להיות הוצרכה ביתֿהמקדש את עליו לבנות
עליו" עבדו .50שלא
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זו).41) (משיחה 105 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
תער"ב 42) (המשך העת"ר אנכי ראה סד"ה וראה ו. כג, תצא

א'קז). ע' ח"ב
חנ"א 43) התוועדויות - מנחם תורת גם וראה תתקפה. ע' תצא

וש"נ. .29 ע'
ס"ב.44) לעיל גם ראה

ח.45) כה, ישעי'
ג.46) כ, יתרו
כ.47) שם,
כז.48) יג, שלח
ב.49) יב, פרשתנו
סה"ה.50) פ"ג ע"ז ירושלמי ראה
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וגו'" לרשתה שמה בא אתה אשר הארץ אל הירדן את עוברים אתם "כי ישראל: לבני נאמר ,51ולכן
מצבותם  את ושברתם מזבחותם את "ונתצתם גו'", הגוים שם עבדו אשר המקומות כל את תאבדון "אבד

ההוא" המקום מן שמם את ואבדתם תגדעון, אלהיהם ופסילי באש תשרפון .52ואשריהם

בפרשה  הענינים המשך ברכה 53וזהו גו' נותן אנכי ד"ראה הענין נעשה עבודהֿזרה איבוד שעלֿידי –
ה'לעומתֿזה'. והפיכת ביטול עם הקשורה הברכה לשלימות שזוכים וקללה",

.È הפסוק על רש"י פירוש לבאר יש לזה, :54ובהמשך

ששנינו  בימוס והוא אחת, אבן של - מצבה הרבה. אבנים של - "מזבח רש"י, בפירוש הביאור
שם 55במשנה  להם לכנות - שמם את ואבדתם הנעבד. אילן - אשרה לבימוס. מתחילתה שחצבה אבן

קוץ", עין כל, עין כריא, בית לה קורין גליא, בית לגנאי,

אינו גו'" ש"ונתצתם -dtqed עבודהֿזרה שאינם כו' ומצבות למזבחות בנוגע גו'" תאבדון "אבד על
אלא מצבה iynynגופא, "מזבח הם לאבדם שצריכים ש"אלקיהם" ופירוש ביאור זהו אלא עבודהֿזרה,

ש" רק אלא) העבודהֿזרה, בענין (לא הוא ביניהם והחילוק ו"מצבה כו'"*, הרבה", אבנים של - מזבח
שחצבה אבן במשנה** ששנינו בימוס "והוא אחת", אבן של מושב - (מקום לבימוס" מתחילתה (רק)

עצמו" כעבודהֿזרה הבימוס את "עובדין אחרֿכך אבל רענן"58לעבודהֿזרה, "עץ (לא הוא "אשרה" וכן ,(
הנעבד". "אילן אלא) בעבודהֿזרה***, חשיבות שמוסיף

(דאםֿכן  העבודהֿזרה של הזכר את לבטל ציווי אינו שמם" את ש"ואבדתם לומר צריך ועלֿפיֿזה
העבודהֿזרה  של שמה שינוי עלֿידי גנאי", שם להם "לכנות אלא משמשיה), את לכלֿלראש לבטל צריך

גנאי. של לשם גופא

ענין את מדגיש כריא" ש"בית בגלל לא - קוץ" ו"עין כריא" "בית הדוגמאות: בב' ceai`dוהצורך
חפירה  (לשון בתכלית הגנאי עלֿידי עלֿידי 60("ואבדתם"), הגנאי את מדגיש קוץ" ו"עין ושפלות),

בפשטות oeincmylה  אלא כל", ל"עין בהברתו שדומה "על 61, בכתוב: שנזכרו המקומות סוגי ב' כנגד -
על  שמורה כל", "עין - פרי עושה רענן", עץ כל ו"תחת גובה; לשון גליא", "בית - גו'" הרמים ההרים 

ההשפעה.

שבגמרא  הנוספת הדוגמא רש"י השמיט לפשטות 62ולכן שייכת שאינה כיון כלב", פני מלך, "פני :
- כאן הכתובים

ואילך. כא ע' לקמן 94 עמוד ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה

.
" מפורש: - ושלאחריֿזה שלפניֿזה – אלו דמקראות פשוטם שהרי (*mdiwl`."

לראיה מוכרח (**`ivedl סימן רק - מצבה שמן 56מפירוש עליה ליצוק - היותר לכל או ,57.

הרמב"ן  (כפירוש לעבודהֿזרה הדרך להראות סימן או (***59.(
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לא.51) יא, שם
בֿג.52) יב, שם
בתחלתה 53) תשכ"ג אלול מבה"ח ראה, ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 215 ע' חל"ז התוועדויות - מנחם (תורת
ג.54) שם,
ב.55) מז, ע"ז
נב.56) לא, ויצא
כח 57) יח.שם ,
שם.58) ע"ז פירש"י
כא.59) יז, שופטים
שת",60) בני כל "וקרקר יז) כד, (בלק הפסוק על פירש"י ע"ד

נוקב. שפירושו כו'", בור מקבת קרתי, אני כמו קורה, "לשון
בתחילה 61) (בבתֿשחוק): אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

השקו"ט  ע"ד שזהו כיון לעיל, האמור באופן לבאר חשבתי
הקשה... הדרך הפלפול, דרך את יותר אוהב יהודי והרי והפלפול,
שיתבאר  כפי בפשטות, מובן בזה שהביאור תפסתי אח"כ אבל

הקהל... יחשוב ובינתיים לקמן.
תורת  גם (ראה אמר שהרוגצ'ובי פעם שמעתי אמר: ואח"כ
לו  יש השבת שביום ואילך), 177 ס"ע ח"ב התוועדויות - מנחם
נביעת  מצד ולכאן, לכאן סברות לו שנופלים בגלל - "יסורים"
החול. כבימות הכתיבה, ע"י להגבילה יכול שאינו המוחין,
תירוץ, על לחשוב הקהל את ("מאטערן") לייגע במקום ַובנדו"ד:
הפשוט  הביאור את לומר מוטב - כו' לכאן וסברות לכאן סברות

מיד.
רע"א.62) מו, שם
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***

.‡È לעיל בהמדובר ביאור להוסיף המקום לבניך"63כאן "ושננתם לפרש רש"י של להכרחו ,64בנוגע
ויחי  בפרשת שכתוב ממה התלמידים", "מלמדי 65"אלו רש"י, ופירש בישראל", ואפיצם ביעקב "אחלקם

מלמד  האב שוכר  כלל ובדרך בנו, את  בעצמו ללמד  האב על חיוב שאין מוכח שמזה משמעון", תינוקות..
שאלות  כמה זה על ששאלו - ומהם:66לבנו ,

על  ולא דוקא, שמעון שבט על הוא התלמידים" אלו לבניך, ד"ושננתם שהחיוב נמצא הנ"ל עלֿפי
ישראל? בני כל

הוא  התלמידים" אלו לבניך, "ושננתם הציווי זו: לשאלה מקום שאין בפשטות מובן באמת אבל
גם  אלא שמעון, משבט רק לא תינוקות" "מלמדי וישנם להיות יכולים ובוודאי ישראל, בני לכל בוודאי

היינו  נפוצים", שיהיו כדי משמעון תינוקות.. "מלמדי רש"י שכתב ומה השבטים; שמשבט 67משאר ,
יהיו מלמדים.ieaixשמעון

שלא  מזה, זה "אפרידם ביעקב", "אחלקם פירושים: ב' יש ויחי, בפרשת רש"י בפירוש שאלו: ועוד
כדי  משמעון, אלא תינוקות מלמדי עניים.. לך אין אחר, דבר חלוקים. הם והרי השבטים, במנין לוי יהא
הפירוש  לפי רק היא התלמידים" אלו לבניך, ד"ושננתם החיוב על ההוכחה ולכאורה, וכו'". נפוצים שיהיו

הראשון? הפירוש לפי מהֿשאיןֿכן השני,

"מלמדי  על גם קאי בישראל" ש"אפיצם ההכרח מהו אםֿכן "סופרים", גם מזכיר שרש"י כיון וגם:
תינוקות"?

לעיל  שנתבאר מה עלֿדרך לתרץ יש הראשונה, לשאלה על 68בנוגע אמור, בפרשת רש"י בפירוש
ב 69הפסוק  ב"ויצא "וינצו השלישי לפירוש רק מתאים זה שפירוש אףֿעלֿפי המחנה", עסקי "על מחנה",

פירוש  לפי מהֿשאיןֿכן כו'", אהלו ליטע בא מחוייב, יצא משה של "מביתֿדינו ישראלית", אשה בן
לפי  רק הוא התלמידים" אלו לבניך, "ושננתם שהפירוש בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה והשני. הראשון
אלא  תינוקות ומלמדי וסופרים עניים לך "אין בישראל", ואפיצם ביעקב ב"אחלקם השני הפירוש

משמעון".

כדלקמן. מחתא, בחדא השאלות ב' יתורצו ועלֿידיֿזה יותר, מרווח תירוץ לתרץ יש באמת אבל

.·È הפירושים בשני הצורך מהו - הנ"ל רש"י בפירוש הביאור :70ובהקדם

להקשות: יש - חלוקים" הם והרי השבטים, במנין לוי יהא שלא מזה, זה "אפרידם הראשון, בפירוש

מכרותיהם" חמס ש"כלי שכיון אחים", ולוי "שמעון על נאמר - ביעקב" "אחלקם 71"אחלקם לכן ,
לוי  בין לחלוקה שייך אינו השבטים" במנין לוי יהא "שלא הענין ואילו מזה. זה חלוקים שיהיו ביעקב",

חלוקoernyל  לוי שהרי mihaydדוקא, lkn?

ולוי  "שמעון שהרי שמעון, משבט מלבד השבטים, שאר מכל חלוק לוי היה לכן שמקודם לומר, ויש
משמעון. גם לוי של החילוק ניתוסף השבטים", במנין לוי יהא ש"לא ועלֿידיֿזה אחים";

את מדגישה השבטים" במנין לוי יהא "שלא החלוקה להקשות: יש עדיין לוי,dlrndאבל שבט של
חמס ycewnשהוא ש"כלי מזה כתוצאה בא ביעקב" ש"אחלקם כיון ולכאורה, השבטים. שאר מכל
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חנ"ג 63) התוועדויות - מנחם (תורת ס"ח ואתחנן ש"פ שיחת
ואילך). 347 ס"ע

ז.64) ו, ואתחנן
ז.65) מט,
"ווילדע 66) סתם ששאלו שהיו אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

דאונא". "בדרי שהם שאלות ששאלו והיו שאלות",
"עניים..67) הענינים: שני לצירוף בנוגע - נוספת ברשימה

תינוקות". מלמדי
חנ"ג 68) התוועדויות - מנחם (תורת סי"ח עקב ש"פ שיחת

וש"נ. .(421 ע'
יו"ד.69) כד,
(70.27 הערה 39 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
ה.71) שם, ויחי
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ענין שזהו וגו'", איש הרגו באפם בענין ievxÎizlaמכרותיהם.. תתבטא זו שחלוקה לומר מסתבר לא ,
נשכר?!dlrnשל חוטא שיהא יתכן לא שהרי ,

מפר  (כך ולכן ולמעשרות לתרומות הגרנות על מחזר עשאו לוי של ש"שבטו - נוסף פירוש רש"י ש
דרך  תפוצתו לו ש)נתן אלא נשכר , חוטא שיהא באופן זה אין ובמילא מעלה, של ענין אינה זו שחלוקה

כבוד".

ביעקב "אחלקם הכתוב בלשון להוספה בהתאם - "תפוצתו" הלשון ומוסיף רש"י מדייק mvit`eוכאן
בישראל".

הענין  ישנו שמעון אצל שגם מובן, הרי גו'"), ולוי ("שמעון שמעון אודות גם מדובר שבכתוב וכיון
שיהיו כדי משמעון, אלא תינוקות ומלמדי וסופרים עניים לך ש"אין - בישראל" ".mivetpד"אפיצם

.‚È ל בנוגע רק הוא השני לפירוש הראשון הפירוש בין החילוק שלו ielועלֿפיֿזה: החלוקה אם -
על  מחזר שעשאו בכך או משמעון), גם יפרד (ועלֿידיֿזה השבטים במנין יהא שלא בכך מתבטאת
בכל  נפוצים יחד שניהם יהיו אלא מזה, זה ולוי שמעון יפרדו לא (ואז ומעשרות לתרומות הגרנות

ישראל); בני מושבות

ל  בנוגע oernyאבל ly ezvetz שיהיו כדי משמעון, אלא תינוקות ומלמדי וסופרים עניים לך ש"אין ,
לוי  של החלוקה באופן הראשון הפירוש לפי גם זה הרי - .70נפוצים"

מזה  התלמידים", אלו "לבניך, אלא כפשוטו, אינו לבניך" "ושננתם שהחיוב ההוכחה הרי שכן, וכיון
הראשון. לפירוש גם אלא השני, לפירוש  רק לא היא - תינוקות מלמדי היו שמעון שמשבט

.„È:כי - תינוקות" ומלמדי "סופרים היו שמשמעון לומר רש"י של הכרחו גם לבאר יש ועלֿפיֿזה

ד"סופרים  הענינים ב' הם לכך בהתאם הנה ו"אפיצם", "אחלקם" ענינים: ב' נאמרו שבכתוב כיון
בסופרים  צורך יש ישראל בני מושבות בכל שהרי "סופרים", עלֿידי – "אחלקם" תינוקות": ומלמדי
אליהם  שביחס תינוקות", "מלמדי עלֿידי – ו"אפיצם" ומזוזות; תפילין ספריֿתורה, עבורם שיכתבו

"אפיצם" הלשון בני xzeiמתאים כל אליו ויגיעו בביתו לישב יכול סופר, כי ל"סופרים", ביחס מאשר
רגליו  את לכתת שצריך תינוקות, מלמד מהֿשאיןֿכן ומזוזות, תפילין ספריֿתורה ממנו לרכוש העיר

ללמדם  כדי התינוקות את לאסוף לבית מבית .72ולילך

שעוסקים  שנים חמש לאחרי אבל ביאור, הדורשים פרטים עוד שיש סיים, שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ולהבין  לעיין יוכלו אלא ודבר, דבר כל ולבאר לפרש יצטרכו שלא הזמן כבר הגיע רש"י, פירוש בלימוד

לבד].

***

.ÂË ז סעיף מנחםֿאב כ"ף בשיחת נכלל - התשובה בענין הרמב"ם לשיטת בנוגע הביאור .73המשך

***

.ÊË אבות בפרקי תלמידיו 74הביאור שפלה, ונפש נמוכה ורוח טובה עין אבינו אברהם של "תלמידיו ,
הרשע  בלעם ה'לעומתֿזה'75של הוא שבלעם החידוש - רחבה" ונפש גבוהה ורוח רעה עין
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בזמנים 72) ובפרט בבתֿשחוק: הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
את  להביא כדי ("טראנסּפארטיישן") "הסעה" היתה שלא ַָההם,
הילדים  את יביאו עצמם שההורים ואילו ל"חדר", הילדים

מלהזכיר... הס - ל"חדר"
וש"נ.73) ואילך. 371 ע' חנ"ג התוועדויות - מנחם תורת

מי"ט.74) פ"ה
הענינים 75) הפיכת אודות השבוע בפרשת להמדובר ושייך

אלקיך  ה' "ויהפוך מ"ש כי - ס"ח) (כנ"ל לברכה רצויים הבלתי
אלקיך  ה' אבה "ולא למ"ש בהמשך נאמר לברכה" הקללה את לך

אל ".mrlaלשמוע
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אבינו  רבינו 76דאברהם דמשה ה'לעומתֿזה' שהיה ידוע שבכלל של 77(אף מדותיו ג' של השייכות ;(
העבודהֿזרה  ושמות עניני לג' פני 78בלעם - רעה ועין כל, עין - רחבה נפש גליא, בית - גבוהה רוח :

(ש"כלבים  שבעה"79כלב ידעו לא הכלב"80.. כפני הדור ד"פני וענין לדבר 81); ל"רעב.. בנוגע למעליותא,
-82ה'" חוצה המעיינות הפצת עלֿידי שבעה" ידעו ש"לא באופן

ואילך. כו ע' לקמן 104 עמוד שם שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה

.ÊÈ מזה :83וההוראה

של  הבקשות מכל התפעל ולא ה'", פי את לעבור אוכל "לא שאמר זה היה הרשע שבלעם אףֿעלֿפי
לכאורה  שזהו בו", מצחק כ"שראהו התפעל לא וגם וזהב", כסף ביתו "מלא בהבטיחו מואב, מלך בלק

ערוך' ה'שולחן הוראת יש,84קיום אם מספיק, אינו זה כל הנה - המלעיגים" מפני יבוש "אל
רחבה. ונפש גבוהה רוח רעה עין רחמנאֿליצלן,

וזה  לפניֿזה , שהיה הטוב גם נאבד הזמן במשך הנה - הנ"ל בשלושה בלעם כהנהגת מתנהגים כאשר
הרשע. בלעם של לתלמידיו בנוגע המשנה כסיום כו'", ש"יורשין ומצב למעמד מביא

ישראל  בני "אברהם85אבל אומרים הרי - גרים כולל -epia` טובה עין של באופן היא והנהגתם ,"
הבא. העולם ונוחלין הזה בעולם ואוכלין שפלה, ונפש נמוכה ורוח

"שופטים  במנחה: שקורין הפרשה התחלת אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר ההתוועדות [בסיום
שעריך" בכל לך תתן ].86ושוטרים
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אוכל 76) "לא אמר שבלעם מצינו מובן: אינו דלכאורה
בפי  אלקים ישים אשר "הדבר יח), כב, (בלק ה'" פי את לעבור
(שם  וגו'" אֿל קבה לא אקוב "מה ולכן לח), (שם, אדבר" אותו

ח). כג,
זה שהי' בעיני egxkÎlra[ואף ש"טוב שראה לאחרי גם ולכן ,

פניו", המדבר אל "וישת לנסות, המשיך ישראל", את לברך ה'
א  כד, (בלק תחול" והקללה.. עוונותיהם "אזכיר באמרו
של  "אלקיהם גו'", "איעצך לבלק אמר הועיל, וכשלא ובפירש"י),
יקבלו  ועי"ז ובפירש"י), יד (שם, וכו'" הוא זימה שונא אלו
אבל  שיהי', מה יהי' באמרו: כן, התנהג בפועל הרי - כו' עונשם

לא!...]. אופן בשום - ה' פי על לעבור
שלא  ובאופן ושריו), (בלק גוים בפני בגלוי זאת שאמר וכיון
כג, שם פירש"י (ראה כו' ממנו שלעגו המלעיגים מפני התבייש

ש  נמצא `zewlיז), mqxt.בפניהם
זה הרי znbecaeוא"כ, c"r שפרסם אבינו אברהם של פעולתו

"א"ת  ה'", בשם שם "ויקרא לג) כא, (וירא כמ"ש בעולם, אלקות
של  לשמו אבינו אברהם שהקריא מלמד ויקריא, אלא ויקרא
שאכלו  לאחר כיצד, ערביים). (אפילו ושב עובר כל בפי הקב"ה
עולם  אלקי משל אכלתם, משלי וכי להם, אמר לברכו. עמדו ושתו
יו"ד, (סוטה העולם" והי' שאמר למי וברכו ושבחו הודו אכלתם,

ע"ב). ריש
ה'", פי את לעבור אוכל "לא שאמר שאף - הוא הענין אך
בסופה), (מנחות דאלקייא" אלקא לי' ש"קרו באופן רק זה הרי
"אני  הוא", לא לומר לגמרי בה' וכחשו כופרים ש"אינן והיינו,
מציאות  להם יש עדיין אבל חֿיו"ד), מז, (ישעי' עוד" ואפסי

תניא  (ראה באחדותו" כפירה זו והרי אלהות, עצמן "להחשיב
פכ"ד).

היותו  שלמרות בלעם, אצל מעלה יש שלכאורה אף ולכן:
הצליח כו', רחבה ונפש גבוהה רוח oeiqpaבעל cenrl שלא

בעל  הי' שבלאוֿהכי כיון אבינו, אברהם משא"כ ה', פי על לעבור
ענין  אצלו הי' לא מלכתחילה הרי כו', שפלה ונפש נמוכה רוח
אוכלין  אבינו אברהם של "תלמידיו מכלֿמקום – נסיון של
בלעם  של "תלמידיו ואילו הבא", העולם ונוחלין הזה בעולם

כו'". שחת לבאר ויורדין גיהנם יורשין הרשע
נביא 77) קם "ולא יו"ד) לד, (ברכה הפסוק על הספרי כדרשת

כו'". בלעם זה ואיזה קם, באומות "אבל כמשה", בישראל
באים 78) הע"ז, ביטול גו'", תאבדון "אבד שע"י מובן, ומזה

אבינו. אברהם תלמידי למעלת
יא.79) נו, ישעי'
שמזונותיו 80) בכלב הקב"ה "יודע ב: קנה, משבת ולהעיר

ימים". שלשה במעיו אכילתו שוהה לפיכך מועטין,
בסופה.81) סוטה
יא.82) ח, עמוס
כ"ק 83) ע"י והוגהה ברדיו, השידור עבור שהוכנה מ'רשימה'

שליט"א*. אדמו"ר
או"ח.84) ריש
ויעקב,)85 יצחק אברהם בני בכתי"ק: הוסיף אדמו"ר כ"ק

זה. על קולמוס העביר אבל גמ"ח. ביישנים רחמנים שסימניהם
בסופו.86) שבפנים לקו"ש ראה

*(`"hily x"enc` w"k azk - miieqn oipr qtz `ly myexd ixac lr:dxfga szzydl 'id ezlekia ixd.
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מאידית  תרגום

חודש ‡. אלול, חודש מברכים בשבת בעמדנו
והתשובה  החודש 1החשבון שחלפה, השנה של

ההתנהגות  על הנפש חשבון לעשות צריכים שבו
ולשפר  להשלים לתקן, מנת על השנה, כל במשך
השנה  לקראת ההכנה חודש וכמו"כ העבודה; את
במספר  להתבונן המתאים הזמן ה"ז – הבאה

הנפש, חשבון של נקודות

ללמוד  שאפשר התורהֿהוראה ע"פ – ובמיוחד
תמיד  אותה שקורין – ראה פ' השבוע, מפרשת
חודש  ראש בשבת (או אלול חודש מברכים בשבת

ביניהם. שייכות שישנה מובן ובמילא אלול),

החשבון ·. חודש להיותו – אלול בחודש
לשנה  ההכנה וחודש שעברה השנה של והסךֿהכל
כללות  של והתכלית הכוונה משתקפת – הבאה
השנה), כל (במשך קונו את לשמש האדם עבודת

"אני  – אלול של תיבות בראשי לדודי 2כמרומז
לי" –3ודודי האדם דעבודת הכללי התוכן שזהו ,

עם  ומאוחדת קשורה תהי' שלו (אני) שהמציאות
" שהוא וכפי (דודי), ידידות icecהקב"ה מלשון ,"

אהבה.4ואהבה  של ועמוק קרוב קשר –

אופנים: בשני היא זו iceclוהתקשרות ip`–
עצמו  את ומקשר שנמשך יהודי של ההתעוררות
בתורה  עבודתו עלֿידי הקב"ה, אל) (אהבה עם

ilומצוות; icece(אהבה (מתוך ההמשכה –
לבנ"י. מהקב"ה

הוא: אלול דחודש העבודה אופן – גופא ובזה
שבזה  לי", "ודודי ולאח"ז לדודי", "אני שתחילה

העבודה. שלימות מתבטאת

הקב"ה  של בקשר אופנים שני שישנם כידוע
וההתעוררות  מלמעלה ההמשכה (ובאופן בנ"י עם
בשני  מתבטאים שהם כפי – ה') לעבודת מלמטה
ה"חתונה" על (דקאי השירים" שב"שיר פסוקים

תורה  מתן זה חתונתו ובנ"י):5(יום הקב"ה שבין (
אתערותא  (בדרך מלמעלה בא שזה אחד, אופן

"דודי  – ואני 6דלעילא) לאח"ז) ממשיך (והוא לי
התעוררות  ע"י נפעל זה שענין שני, אופן לו";
"אני  – דלתתא) אתערותא (בדרך שלמטה 2האדם

לי". ודודי לאח"ז) ממשיך (וזה לדודי

עבודה – היא הכוונה envrתכלית gka לא ,
התעוררות  ע"י דכיסופא" "נהמא של באופן
יהודי  של (המציאות) שה"אני" אלא מלמעלה,
שלו  הקשר שאז להקב"ה, "לדודי", מתעורר למטה

באופן הוא הקב"ה ה"iniptעם ,ip`(מציאות) "ely,
פועל  זה ולכן "דודי". עם קשורה הוא, במציאותו
(ע"י  לאח"ז שנמשכת דלעילא האתערותא שגם
וע"י  (לאחרי לי" "ודודי – דלתתא) האתערותא
יותר  ונעלית פנימית ה"ה – לדודי") "אני
דלמטה  העבודה קודם שבאה דלעילא מאתערותא
ע"י  היא ההמשכה כאשר כי לו"), ואני לי ("דודי
יותר  נעלה ממקום אמנם נמשכת היא לי", "דודי
בכך  אך אליו), להגיע יכול "אני", שנברא, (ממה
של  באופן המשפיע, של "דודי", של הכח מודגש
באדם  שיחדור בהכרח לא ואםֿכן חנם, חסד
לדודי" ה"אני בא שלפנ"ז עי"ז משא"כ בפנימיות;
מציאות  עם קשור ה"ז לי") ל"ודודי מביא (וזה
אח"כ  מביא שזה – מזו ויתירה בפנימיות, האדם
קודם  מלמעלה שבאה (מזו יותר נעלית אתעדל"ע

זו  ).7עבודה
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להאריז"ל 1) ל"ת נוראים. ימים הל' מהרי"ל לקוטי ראה
תקפא. ר"ס טואו"ח ימים. ירח גו' ובכתה יג) כא, (תצא עה"פ

ועוד. .129 ,78 ,75 ע' אידיש סה"מ
ג.2) ו, שה"ש
לטואו"ח 3) ב"ח פ"א. ופירושה ר"ה תפלת סדר אבודרהם

הפסוקים  שער פ"א. ר"ה שער פע"ח והעבירו). (ד"ה סתקפ"א
פב  ע' ח"ב מלוקט בסה"מ נסמן – ועוד שם. שה"ש להאריז"ל

.67 הערה
שם.4) ב"ח ראה

ב).5) (כו, תענית סוף משנה
תשצא).6) ע' (ריש פרשתנו אוה"ת וראה טז. ב, שה"ש

לדודי  אני סד"ה בתחלתו. תרכ"ז לי דודי ד"ה תקמג. ע' שה"ש
.177 ע' תש"ג השיחות ס' פ"א. ה'ש"ת לדודי אני ד"ה עטר"ת.

ועוד.
חי"ט 7) לקו"ש וראה ואילך. א כד, שה"ש א. ג, ויקרא לקו"ת

.690 ע' תשמ"ט השיחות ס' .14 ובהערה 159 ע'
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שקודם  למטה, בפשטות החתונה סדר [וע"ד
של  (ההשפעה האשה את מקדש שהאיש הקידושין,
שבע  החתן את מסובבת הכלה להמקבל), המשפיע
"אני  – המקבל של והתעוררות העבודה פעמים,

לי"]. "ודודי את אח"כ שממשיך לדודי",

כללות  בגלוי עומדת אלול שבחודש והיות
האדם  של עבודת העבודה סדר הוא אז לכן (כנ"ל),

עיקר  מתבטא בזה כי – לי" ודודי לדודי "אני
האדם  עבודת ישנה שתחילה העבודה, כל ושלימות

אלול  בחודש עצמו לאח"ז 8בכח ממשיך וזה ,
"ודודי  של למטה מלמעלה ההמשכה את (במילא)
נכלל  לי" ה"ודודי שגם עד תשרי. בחודש לי"

תשרי 9ב"אלול" בחודש בא זה שבפועל (אע"פ
לדודי", ד"אני שבעבודה כיון זה), שלאחרי
כל  נמשכים (שממנו ית' לעצמותו עד שמגיעה
נכללת  לי"), "ודודי של ההמשכה גם ההמשכות,

לי" "ודודי של ההמשכה שלימות 10גם ז.א. ,
מלמטה  הקב"ה, עם יהודי של וההתאחדות החיבור
גם  לי) (ודודי למטה ומלמעלה לדודי) (אני למעלה

.11יחד 

לפ'‚. אלול דחודש השייכות גם תובן עפ"ז
ראה:

לי" ודודי לדודי ד"אני העבודה שלימות
עם  יהודי של ("אני") המציאות בין (ההתאחדות

ראי'. "ראה", של באופן כשזה היא  הקב"ה)

הכחות) (ושאר שמיעה לגבי ראי' של החידוש
עיניו, במו מסויים דבר רואה מישהו שכאשר הוא,
בסגנון  ההתאמתות. בתכלית אצלו מתאמת ה"ז
הנראה, הדבר עם כולו מתאחד הרואה האדם אחר:
יכול  לא אחד אף שינויים, שום בזה יתכן שלא כך
שכן  שונה, היא שהמציאות ולומר דעתו את לשנות
הדברים  למצב ובניגוד בעצמו; זאת ראה הוא
ממקור  דבר שומע כאשר שאפילו וכיו"ב, בשמיעה
ויתכן  כ"כ, אצלו ונתאחד נתאמת לא הדבר נאמן,
לאחר  או זמן, (כעבור בזה שינויים לו שיהי'
שונה  גירסא מאחר שומע כאשר או נוסף, הרהור
דיין", נעשה עד ש"אין הוא הדין שלכן וכיו"ב).

זכותא" לי' חזו מצו לא כו' דחזיוהו "כיון .12כי

בריש  הפסוק פירוש בפרטיות גם מובן ומזה
" – היום":d`xפרשתנו לפניכם נותן אנכי

(אשר  ותומ"צ שאלקות ליהודי, אומרת התורה
היום" לפניכם נותן של 13"אנכי באופן אצלו צ"ל (

שומע  שהוא כדבר רק אי"ז באלקות, ראי' "ראה",
כדבר  להיות יכול (שזה הוא כך שאכן מאמין או
בזה  לחול שיכולים כך מציאותו, על נוסף
כמו  בו ולהתאחד להתאמת צריך זה אלא שינויים),

שהוא באמיתיות d`exדבר לחלוטין בטוח שהוא ,
לא  ואפילו בזה, שינויים לו שיהי' שייך ולא הדבר,

חלישות.

באלקות) ראי' של באופן היא (שעבודתו ועי"ז
לי" ודודי לדודי ד"אני בהעבודה השלימות נפעלת
והקב"ה  ("אני") האדם מציאות בין ההתאחדות –
האדם), (מציאות ב"אני" חודרת ראי' כי ("דודי"),
אמיתית  את רואה – "אני" – בעצמו שהוא
לא  ה"ז זה, אודות כששומע (משא"כ האלקות

שלו). ב"אני" חודר תמיד
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בכח 8) הוא לדודי) (אני אלול בחודש האתעדל"ת שגם ואף
כמשל  אלול, בחודש מדה"ר י"ג דהתגלות לה שקדמה האתעדל"ע
כח  נתינת זה הרי – ואילך) א לב, פרשתנו (לקו"ת בשדה המלך
דוקא  החול בימי התחתון, מצד היא והעבודה התחתון, לעבודת
שלימות  שגם אלא עוד, ולא .(6 הערה 1343 ע' ח"ד לקו"ש (ראה
ד"אני  העבודה ע"י דוקא הוא אלול בחודש יגמדה"ר המשכת
שם  גילוי "אל", ר"ת הוא לדודי" ש"אני בזה גם וכמרומז לדודי",

(לקו"ת וכללותן" ומקורן מדות הי"ג כל ראשית "שהוא ,myא-ל,
ואילך. 690 ע' ח"ב תשמ"ט השיחות ס' ראה – ב)

דמלך המשל יומתק בשוק*dcyaועפ"ז מלך (ולא דוקא
כי  החול), בימי יגמדה"ר המשכת על משל הוא זה שגם וכיו"ב,

(א  לחם יצא ממנה ארץ האדם, חיות מקור מקום הוא יוב שדה
צמיחת  והרי טו), קד, (תהלים יסעד אנוש לבב ולחם ה), כח,

ע"י הוא לחם) נעשה (שמהם mc`dהחטים zcear,בשדה
באדמה, הקב"ה של הזריעה שכח וכו', קצירה זריעה, חרישה,
ומגלה  ומוציא האדמה את שעובד האדם ע"י הוא זה דבר וגילוי
המשכת  שלימות בנמשל: וכמו"כ שבה. הזריעה כח את בארץ
"אני  האדם, עבודת ע"י נעשה אלול בחודש יגמדה"ר וגילוי

לדודי".
לי"9) ודודי לדודי ד"אני בס"ת יודי"ן שהד' בזה גם וכנרמז

יוהכ"פ  וכולל עד אלול מר"ח יום הארבעים כנגד הם (אלול)
ימים  העשרה גם כולל שאלול דהיינו, ,(3 הע' לעיל הנסמן (ב"ח

ליוהכ"פ. מר"ה – וכולם –
שם.10) תשמ"ט השיחות ס' רסט. ע' ח"ג מלוקט סה"מ ראה
"להוי 11) (ס"ד), כדכד ושמתי ד"ה פרשתנו בלקו"ת וכמבואר

וההעלאה  למטה מלמעלה דההמשכה החיבור וכדין", כדין
למעלה. מלמטה

(*iwqxeac `weyn izewega t"q xdfa lynd c"r.

אף 12) – מהעדים שומעים כשהדיינים משא"כ – א. כו, ר"ה
זכותא. לי' חזו – אמת אומרים שהעדים להם שברור

ש"אנכי 13) סע"ג), ושם, א. (יח, פרשתנו ריש לקו"ת ראה
בדיבור  אלקיך ה' אנכי בחי' גילוי על קאי היום" לפניכם נותן
אנכי  שדיבור בכ"מ, המבואר וע"פ התורה. קבלת של הראשון
נותן  ש"אנכי מובן, התומ"צ, כל הכוללות הדברות עשרת כל כולל

התומ"צ. כל על קאי היום" לפניכם
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יותר:„. ובעומק
לזה  שנוסף בכך, מתבטאת דראי' ההתאמתות
בעצמו  הוא (כי הרואה האדם אצל אמת שהדבר
אמת  הוא – שרואה הדבר עצם הרי זאת), ראה
הדבר, חיצוניות את רק רואה שאינו ז.א. בתכלית,

שבו. האמת כל פנימיותו, את גם אלא

לפניכם  נותן אנכי ב"ראה שהכוונה לכך נוסף
בתומ"צ  העבודה באלקות, ראי' שצ"ל היא היום"
גם  כולל ה"ז – ראי' של באופן להיעשות צריכה
– שלו ההתאמתות – יהודי של ש"ראה" הפירוש,

להתבטאות נותן wec`צריכה אנכי ב"(ראה)
הראי' אחרים, בדברים ולא היום" לפניכם
ותומ"צ, דאלקות באמת דוקא צ"ל שלו והתאמתות
באופן  באמת לא אצלו הם העולם עניני כל ואילו

ראי': של

העולם  שטבע באופן, הקב"ה ע"י נברא העולם
מלשון  (טבע האמיתית מציאותו על מכסה (מצ"ע)

בארץ  והסתר 14טבעו העלם מלשון ועולם ,15– (
כל  ומקיים מחי' שמהוה ה' דבר האלקית, החיות
את  רואה האדם בשר עיני טבע וע"פ בעולם. דבר
ה"ז  התבוננות) (מבלי ומצ"ע העולם, גשמיות
נתאמת  וזה זאת, רואה שהוא כיון – האמת אצלו

אצלו.

האדם  יגיע עבודתו, שע"י היא הכוונה אבל
כדי עד שהאמת i`x'להבנה, "ראה", של באופן

כל  ומקיים מחי' שמהווה הקב"ה אלקות, – היא
הרמב"ם  ובלשון אמת 16נברא, אלקים וה' הוא 17: ,

והוא  כאמתתו, אמת לאחר ואין האמת לבדו
אומרת  שם 18שהתורה אין כלומר מלבדו, עוד אין

כמותו. מלבדו אמת מצוי

שלו, ("ראה") שהראי' לדרגא, שמגיע עד
ב"אנכי  דוקא היא – ראי' ע"י לו שיש ההתאמתות
(ותומ"צ) שאלקות רואה הוא היום", לפניכם נותן

dcigidהיא zn`d בלא נצחי קיום לה שיש
קיימת 19שינויים  והנבראים להעולם בנוגע משא"כ ,

או  עינים אחיזת (מצ"ע) היא האם שקו"ט אצלו
אכן 20מציאות  שהעולם מהתורה ראי' צריך [והוא
כמ"ש 21מציאות  את 22, אלקים ברא "בראשית

מציאות  ממנו שחלק או הארץ"], ואת השמים
(ולא  מציאות בתור ואפילו עינים, אחיזת וחלק
(מצ"ע) הנבראים וכל העולם הרי – דמיוני) דבר
שעה, לפי מציאות בלה"ק, "כזב", של מציאות הם
וסו"ס  ונפסדים הווים ענינם) (מצד שהם כיון

שית 23יתבטלו  (לאחרי "חרוב" של באופן שכולם ,
שפוסקין  המכזבין נהרות בדוגמת שנין), אלפי
אפילו  לכנותם איֿאפשר במילא שנים, שבע לאחר

חיים" "מים מעשה אפילו 24בשעת – אופן ובכל .
יהודי  שעה, לפי אמיתית מציאות הוא העולם אם
החיות  חיותו, וקיום מציאותו תלוי' בזה שלא יודע
תלוי' העולם) כל וקיום חיות (ועד"ז שלו וקיום
בה' הדבקים ("ואתם חיים" "אלקים באלקות,

חיים" – אתם עי"ז – ומצוות 25אלקיכם ובתורה ,(
ימינו". ואורך "חיינו שהם

העולם, על מביט יהודי כאשר אומרת: זאת
ש  (ראי' "ראה" – רואה –הוא בו) מתאמתת

הפועל  כח אלא) העולם, מציאות (לא היא שהאמת
מקומו  ש"הוא איך רואה הוא – ובמקום בנפעל.

מקומו)" העולם (ואין עולם שה"מקום"26של ,
ש"מקום" וכידוע אלקות, – הוא האמיתי
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ד"ה 14) ואילך. שיד ע' שה"ש אוה"ת וראה ט. ב, איכה
ועוד. תרח"צ. בשלום פדה תרע"ח. קטנתי

ד.15) לז, שלח לקו"ת
ה"ד.16) פ"א יסוה"ת הל'
יו"ד.17) יו"ד, ירמי'
לה.18) ד, ואתחנן
הגהות 19) תרנ"ו. שמחתכם וביום ד"ה ראה לקמן הבא בכל

גוים  ראשית ד"ה פ"ב. מ"ב ומעין קונ' תרנ"ח. אליהו פתח לד"ה
ועוד. פ"א. תש"ט המרחם כל ד"ה תר"פ.

תלב.20) ע' תרס"ו המשך קמט. ע' תרכ"ט סה"מ ראה
ובכ"מ.
במשנה)21) – א סז, (סנהדרין התורה מדין הראי' וכידוע

עינים  והאוחז חייב, מעשה העושה קישואים, לוקטים "שנים
ובכ"מ). שם. תרס"ו המשך שם. תרכ"ט סה"מ (ראה פטור"

א.22) א, בראשית
השמים 23) שצבא בנבראים גם הנצחיות ענין שישנו דאף

א"ס  כח מצד שהוא במין קיימים הארץ וצבא באיש קיימים
שלע"ל  שזה ועד נצחי, באופן קיימים יהיו עצמם שהם הפועל
החקירה  ס' בארוכה (ראה הבורא רצון מצד רק הוא יופסדו

תש"ז. תקעו ד"ה ואילך. קא ע' שם בתחילתו. הרי cereלהצ"צ ,(
עמהם" מתייחד שאינו להם מחוץ "הוא שבנבראים הא"ס כח
עצמם  ומצד יב: הקדמה מו"נ וראה תרע"ג), תעשה צהר (ד"ה

בעצם ונפסדים הווים הם עכשיו שגם ועד נפסדים. ,mzednהם
והם ניכר שאינו אז mi`xpאלא הבורא, רצון וכשיעלה חזקים,

xkez הוא אתה (ד"ה קיומם זמן משך כל בהם שהי' ההפסידות
98 ע' ח"ה לקו"ש בכ"ז ראה – בתחילתו) תש"א לבדך הוי'

.21 ,19 הערה
ע'24) חט"ו ואילך. 92 ע' ח"ו לקו"ש וראה מ"ט. פ"ח פרה

ואילך. 427
ספל"ד.25) אדר"נ וראה ד. ד, ואתחנן
ט.26) פס"ח, ב"ר
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שם  אותיות של סךֿהכל הוא קפ"ו) (בגימטריא
בכפל  שהקב"ה 27הוי' איך רואה הוא – ובכללות ;

שמתייחד  דהיינו וזמן, במקום למטה גם "נמצא
המקום  ונתהווה נמשך שממנה מלכותו במדת
באדנות  הוי' [שילוב תתאה יחודא וזהו והזמן

הוא 28ב"ה]" – בעולם הנבראים לכל בנוגע ועד"ז .
היא  דבר כל של מציאותו שאמיתית איך רואה

אותו. שמחי' האלקית החיות

הפועל  בכח רק לא צ"ל ה"ראה" מזו: ויתירה
בנבראים, שמתלבש מלכות) (בחי' ה' דבר בנפעל,

"ראה מי `ikpאלא אנכי בחי' רואה הוא – "
לבדו  "הוא אשר בבריאה, ית' עצמותו כח שאנכי,
ממש  המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו

הזה" ליש קודמת אחרת וסיבה עילה שום .29בלי

גם זה שענין "ראה":fnxp[ולהוסיף, בתיבת
שזה  לומר, ויש רז. בגימטריא הכולל עם "ראה"
בדרגות  גם צ"ל (באלקות) שהראי' ע"כ רומז
העצמות, לכח ועד מצ"ע, (רז) שמוסתרות דאלקות
באופן  אור) בגימטריא (רז בגלוי להאיר צריך וזה
"ראה  הי' (שאז תורה במתן כמו ע"ד "ראה". של
במעשה  ראי' שהיתה היום") לפניכם נותן אנכי

בחי' הכבוד, וכסא שבאלקות].fxהמרכבה

של  שהראי' שעי"ז הפירוש אין גיסא: ולאידך
את שולל ה"ז – באלקות היא האדם ze`ivnיהודי

הוא  – אדרבה אלא בשר), בעיני (הנראים והעולם
של  האמיתית המציאות היא שאלקות איך רואה
"אני", של מציאות ישנה והעולם: האדם
איך  רואה עבודתו ע"י והיהודי ו"לפניכם",
והוא  האמיתי מיש בא הנברא, יש שלו, שה"אני"

עמו  הדברים:30מאוחד שני שישנם אומרת, זאת .
איך  ורואה מרגיש היש אבל אין), (ולא יש הוא
שהוא  האמיתי, יש עם אחת מציאות באמת שהוא

מוחשית. בראי' אינו נעלם,

מציאות  את שוללים לא להעולם, בנוגע ועד"ז
(כנ"ל), עולם שישנו אומרת התורה שכן העולם,
הקב"ה), (שבראם בשר בעיני העולם את ורואים
– ועד בנפעל הפועל כח את בעולם שרואים אלא

מציאות  הוא (דעולם) הנברא (שיש העצמות כח
האמיתי  יש עם העולם 31אחת פרטי שכל ואיך ,(

ה'" מעשיך גדלו "מה של ביטוי רבו 32הם "מה
ה'" מעשה 33מעשיך שמיך אראה "כי :

את 34אצבעותיך" רואים השמים על כשמביטים ,
הקב"ה, של ("האנטֿארבעט ") ה"מעשהֿידיים"
ובשביל  התורה בשביל נבראו הנבראים וכל

הכוכבים,35ישראל  על מסתכלים – ולדוגמא ,
בני  ל(מספר) דוגמא היא שמציאותם איך רואים
איך  רואים – הלבנה על מסתכלים ישראל,
(ומונין) הדומין לבנ"י דוגמא היא שמציאותה

וכיו"ב. כמותה, להתחדש עתידים והם ללבנה,

של ‰. בתיבות נרמז שזה כפי – יותר ובפרטיות
היום": לפניכם נותן אנכי "ראה הפסוק

"d`x שמיעה לא דוקא, ראי' של באופן – "
ומוציא  בזו שמכניס באופן להיות שיכולה בלבד,

נעשית 36בזו  אינה – אמיתית שמיעה ואפילו ,
ויתכן  האדם, עם והתאחדות בהתאמתות לגמרי

כנ"ל. שינויים,

"ikp` נוסף העצמות, כח שאנכי, מי אנכי – "
בבריאה. שמלובשות מזה שלמטה באלקות לדרגות

"ozep ונתינתֿכח ההמשכה כך על ישנה – "
י  בעין הנותן וכל מ"אנכי", נותן ונתינה .37פה

"mkiptl סתים דלמעלה, (הפנימיות זה – "
נמשך38דקוב"ה  רז) בחי' ,zeinipta באופן דבנ"י,

"פנים  קבלת 39של בשעת כי עמכם, ה' דיבר בפנים
הוי' בחי' מישראל ואחד אחד לכל נמשך התורה

ענין וזהו כו', שלהם פנים אנכי zlawבבחי' הדבור
ומתגלה  מאיר הוי' שם בחי' שיהי' פי' אלקיך, ה'
אלקיך, להיות שמך על נקרא שיהא עד כלֿכך בך
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שער 27) פרדס ואילך). ב (פא, תמ"ב ב). (עא, תכ"ו תקו"ז
תא. ס"ע נ"ך תרעו. ע' בחוקותי באוה"ת הובא בערכו. ערה"כ

סע"א).28) (פב, פ"ז שעהיוה"א
ע"ב).29) ריש (קל, ס"כ אגה"ק
ג.30) מג, בשלח לאדהאמ"צ הזהר ביאורי

(31.42 הערה 520 ע' תשמ"ח השיחות ס' ראה
ו.32) צב, תהלים
כד.33) קד, שם
ד.34) ח, שם
בראשית.35) ר"פ פרש"י
מט"ו.36) פ"ה אבות
וש"נ.37) א. נג, ב"ב
עטר"ת.38) ראה ד"ה ראה
פרשתנו.39) ריש לקו"ת



p"yz'dכד lel` g"dan ,d`x t"y zegiyn

"meid"לפניכם נותן אנכי ה"ראה מספיק לא – "
בכל  מתןֿתורתנו ובזמן מתןֿתורה בשעת שהי'
הראי' אלא ושלשום, אתמול שהיתה ראי' או שנה,

" צ"ל נצחי meidבזה הוא היום שנאמר מקום "כל ,"
היום גם בעיניך dfd"39ולעולם יהיו יום בכל ,

חדשים.

.Â בראיית יהודי של בעבודתו שזה וכשם
שלו: הנפש בעבודת גם הוא כך אלקות,

מאיר  היהודי אצל כאשר היא, העבודה שלימות
מציאותו  שאמיתית איך ראי') של באופן –) בגלוי
לא  – עצמה ובנשמה הגוף), (לא שבו הנשמה היא
אנכי  בחי' אלא הנמוכות, הדרגות של הגילוי רק
בחי' עם אחד דבר (שהיא שבנפש יחידה שבנשמה,
שבנפש  שהיחידה כך שלמעלה), (אנכי) יחיד
של  באופן שלו, והכחות הדרגות בכל בגלוי מאירה

הוי' ד'`jiwl"אנכי של הגילוי נמשך מ"אנכי" ,"
של  באופן ישראל, כל בנפש הוי' שם אותיות
בך  ומתגלה מאיר הוי' שם בחי' "שיהי' "לפניכם",
אלקיך, להיות שמך על נקרא שיהא עד כלֿכך

שלך" מאירות 39אלקים הוי' שם אותיות שד' – עד ,
גוף  היו"ד, כנגד (הראש האדם גוף בציור בגלוי
כנגד  והרגלים הידים אצבעות וחמש הוא"ו, כנגד

אחרונה  וה"א ראשונה שכאשר 38הה"א כך ,(
שהוא  איך ("ראה") רואים – הגוף על מסתכלים
– זה וכל הוי'. שם של) אותיות (ד' של השתקפות

מחדש. יום בכל "היום",

ד"ראה  העבודה ישנה היהודי שבנפש ועי"ז
שיוכל  כח לו נותן ה"ז היום", לפניכם נותן אנכי
בחלקו  גם אלקות דגילוי העבודה את לפעול
בכל  דאלקות האמת את לגלות – עד בעולם,

ו"כל  מלבדו", עוד ש"אין כולו, מה 40העולם
"ה' לכבודו", אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא

ועד" לעולם ובכל 41ימלוך כולו, העולם שבכל ,
ית', אחדותו בגלוי יראו אומות אחד ied'השבעים

אחד  .42ושמו

ד"אני  העבודה שלימות נפעלת זה ידי ועל
("אני") היהודי של ההתאחדות – לי" ודודי לדודי

כנ"ל. ("דודי"), הקב"ה עם

.Ê שאחרי הפרשיות, המשך גם יובן הנ"ל ע"פ
ושוטרים  "שופטים – שופטים לפ' באים ראה פ'

שעריך": בכל לך תתן
בתכלית  ראי', של באופן יהודי של העבודה
להתבטאות  צריכה – וההתאחדות ההתאמתות

והנהגתו ישראל,lretaבעבודתו לכלל בנוגע (הן
בעבודתו  א' שבכל ושוטרים לשופטים בנוגע והן
הפוסקים  "דיינין השופטים, שמורים כפי הפרטית),

הדין" התורה43את דלימוד הענין ,rcil המעשה
אחר  העם את "הרודין ו"שוטרים", יעשון, אשר

כו'" בפועל 43מצוותן במעשה העבודה –44.

העבודה  הקדמת לאחר באה זו שעבודה ועי"ז
ש  הם באופן ושוטרים" ה"שופטים הרי – ראי' ל

כדי  וגבורה דין של באופן לא השלימות, בתכלית
שיהי' בכדי כיֿאם בלתיֿרצויים, ענינים למנוע

צדק" משפט העם את –45"ושפטו זה [ובכלל
של  באופן אלול], בחודש שעושים החשבוןֿצדק

גו' העדה "ושפטו ורחמים, ,46העדה"elivdeחסד
הם  הענינים כל – שוטרים של המציאות עצם וע"י
למצב  להגיע כלל צורך (אין מלכתחילה כדבעי

וגבורה), דין של באופן יתנהגו שהם

אברהם אצל שהי' כפי את `epiaוע"ד "יצוה ,
צדקה  לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו

את 47ומשפט" ושפטו גו' ושוטרים "שופטים (ע"ד
של  ההקדמה לאחרי בא שזה צדק"), משפט העם
ראי'), של (באופן בעולם אלקות בגילוי עבודתו

עולם" אֿל הוי' בשם שם "אֿל 48"ויקרא רק ולא ,
גו'").49העולם" אנכי ד"ראה העבודה ע"ד אלא –)

.Á בפועל לימוד גם ישנו לעיל המדובר ע"פ
כדי  אלול בחודש שצ"ל המיוחדת לעבודה בנוגע
וזהו  לי"; ודודי לדודי ה"אני את בפועל להביא
ישראל  וכמנהג התורה, לימוד ע"י במיוחד

התורה  בלימוד מוסיפים אלול [נוסף 50שבחודש
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ספ"ו.40) אבות
יח.41) טו, בשלח
ט.42) יד, זכרי'

שופטים.43) ר"פ פרש"י
וש"נ.44) .661 ע' תשמ"ט השיחות ס' ראה
שופטים.45) ר"פ
כד-כה.46) לה, מסעי
יט.47) יח, וירא
לג.48) כא, שם
ח"א 49) תער"ב המשך ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת ראה

ועוד. פקל"ג.
לך"50) ושמתי לידו "אנה הוא באלול מהר"ת שא' וכידוע

ר"ה  שער פע"ח עה"פ. להאריז"ל ושעה"פ ל"ת יד. כא, (משפטים



כה p"yz'd lel` g"dan ,d`x t"y zegiyn

באב  עשר לחמשה בהמשך בא שהוא ,51לכך
על  לילות "דמוסיף יוסיף", דמוסיף ואילך ש"מכאן

חייו" על חיים יוסיף בתורה לעסוק ,52הימים
קודמות]: בהתוועדויות כמדובר

gke ote`d לדודי ה"אני את פועל יהודי כיצד
לפניכם  נותן אנכי "ראה של באופן לי" ודודי
כידוע  התורה, לימוד ע"י בעיקר ה"ז – היום"

מת  ואורייתא ש"ישראל באורייתא קשראן
אורייתא 53בקוב"ה" אשר אורייתא, שע"י היינו ,

וקוב"ה  שישראל איך מתגלה חד, כולא וקוב"ה
חד  :54כולא

שני  לכך דרושים תורה, לומד יהודי כאשר
יש  בין היחוד בענין הנ"ל הקצוות (שני תנאים
שלומד  האדם מציאות ישנה האמיתי): ויש הנברא
התורה  לימוד בא – זה עם וביחד בשכלו, תורה
ענין  התורה, דברכת והכנה ההקדמה לאחרי
ממקומו  מתעלה שהוא – התורה" ל"נותן הביטול
את  להוריד ח"ו (ולא התורה" "מקום אל הוא
מאוחד  נעשה שהוא ועי"ז האדם); למקום התורה

כו'" נפלא ב"יחוד התורה היא 55עם התורה אשר ,
הוא  חד, וחכמתו והוא הקב"ה, של ורצונו חכמתו

חד  כולא וקוב"ה אורייתא חד, ו"אנא 56ורצונו ,
iytp אנכי (ר"ת יהבית" נעשה 57כתבית הוא – (

ישראל  – לי" ודודי לדודי "אני הקב"ה, עם מאוחד
חד. כולא אורייתא) (ע"י וקוב"ה

.Ë להוסיף ישראל מנהג הוא ועפ"ז עד"ז
ובצדקה  בגמילותֿחסדים אלול –58בחודש ובכלל ,

ישראל: באהבת
"אני  צ"ל יהודי כל של הפרטית שבעבודה כשם
של  באופן בגלוי שרואה ובאופן לי", ודודי לדודי
היא  מציאותו ואמיתיות שפנימיות איך ראי'
לכלל  בנוגע גם צ"ל כך – ואלקות שלו הנשמה
מחולקים", ש"הגופים ע"ז הבט שמבלי ישראל,
ולכן  לכולנה א' ואב מתאימות "כולן בנ"י כל הרי
נפשם  שורש מצד ממש אחים ישראל כל נקראו

אחד" ממש,59בה' אחת מציאות באמת שהם עד ,
אחד" "גוף כולה"60כמו זהב "מנורת מקשה 61, ,

קנים), לז' המנורה נחלקת שבפרטיות (אע"פ אחת
ש  – עיקר  ונפשם טפל גופם שעושים מצד ועי"ז

מאוחדים  כולם הרי ל"ואהבת 59הנפש באים –
כמוך" האהבה 62לרעך רגש מצד רק לא אבל 63, ,

"חייך  הרי (החיות) מציאותו לעצם בנוגע
עצמו"64קודמין" אצל קרוב ו"אדם [ועד"ז 65,

לבנו  אפילו קודם הוא – התורה אלא 66בלימוד ,[
אחת  מציאות הם בנ"י כל מציאותם בעצם .67שגם

ישראל) כל אחדות (מצד ישראל והאהבת
ההוספה  ע"י – בפועל בהנהגתו גם מתבטא
ע"י  השבת, ביום [כולל צדקה בנתינת אלול בחודש
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יו"ד, (מכות קולטין תורה שדברי התורה, (קו) על שקאי פ"א),
א).

בשושנים", הרועה לי ודודי לדודי "אני עה"פ חז"ל וכדרשת
וראה  א. קעד, זח"ב וש"נ. ב. ל, שבת (ראה בהלכות ששונים

ובכ"מ). ד. לג, פרשתנו לקו"ת
אחרונות  לוחות לקבל להר משה עלה אלול שבר"ח ולהעיר

פמ"ו). מפרדר"א תקפא. ר"ס (טואו"ח
ראש 51) אלול ר"ת שהוא ארי', מזלו אב שחודש ולהעיר,

הוא  אלו בימים להעבודה הכח כי – רבה הושענא יוהכ"פ השנה
והחריב  ארי' במזל ארי' ש"עלה בזה הכוונה כי אב, מנחם מחודש

הוא zpnאריאל" lr"'כו אריאל ויבנה ארי' במזל ארי' ש"יבוא
בסוף  תמיד הוא אלול מברכים שבת ולכן רנט), רמז ירמי' (יל"ש

אב. מנחם חודש
ובפרש"י.52) תענית סוף
א.53) עג, זח"ג ראה
ח"א 54) תער"ב המשך ואילך. ד טז, שה"ש לקו"ת ראה

ועוד. ואילך. א'תג ע' ח"ג פע"ו.
פ"ה.55) תניא
פ"ד-ה.56) שם
א.57) קה, שבת

(אסתר 58) לאביונים" ומתנות לרעהו "איש ר"ת שאלול כידוע
פרשתנו  לקו"ת וראה אמרכל). ס' בשם הבושם ערוגת ספר כב. ט,

ב. כה,
פל"ב.59) תניא
סהמ"צ 60) וראה שם. ובקה"ע ה"ד פ"ט נדרים ירושלמי

ישראל. אהבת מצות להצ"צ
ב.61) ד, זכרי'
יח.62) יט, קדושים
רבך 63) ומורא רבך כמורא (שצ"ל לחברך הכבוד רגש ועד"ז

מי"ב). פ"ד אבות – שמים כמורא
א.64) סב, ב"מ
וש"נ.65) סע"ב. ט, סנהדרין
יו"ד 66) טושו"ע ה"ד. פ"א ת"ת הל' רמב"ם ב. כט, קידושין

ששתיהן  ש"אעפ"י (ושם, ה"ז פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ס"ב. סרמ"ה
שם). יו"ד לבוש וראה קודמת". שבנפשו מצוה – מ"ע

שקודם  בלימודו) יותר ומשכיל (נבון ממולח לבנו ובנוגע
מאחר  "כי – לזה הטעם הרי (שם) התורה בלימוד לאביו
לעצמו" בלימוד כמו תורה של מצוה מקיים הוא גם בנו שבלימוד

שם). לאדה"ז ת"ת (הל'
ד"רעך 67) השלימות שולל אינו קודמין" ש"חייך שזה וי"ל

ניתוסף  התורה) דין (ע"פ קודמין" ש"חייך ע"י אלא כמוך",
לאידך  מובן וכן חד). ישראל שכל (מכיון כמוך" ד"רעך בשלימות
כל  כי בהאוהב, כלום חסר לא כמוך" לרעך "ואהבת שע"י גיסא,

ועצ"ע. אצלו. גם ניתוסף ב"רעך" הוספה וע"י חד, ישראל
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אנכי  "ראה של באופן וכיו"ב], אורחים, הכנסת
ozep,שבנפשו מ"אנכי" באה שהנתינה לפניכם",

"כל  אלא חומש, או מעשר רק לא שנותן 68עי"ז

בעד יתן לאיש .eytp"69אשר

.È בנוגע בפועל הוראה ישנה לעיל מהאמור
חודש  במשך לעשות אחד כל שעל צדק' ל'חשבון

אלול:
לעשות  אחד כל שצריך צדק' ל'חשבון נוסף
מאלול  כללית ההוראה ישנה – דילי' שיעורא לפום
של  באופן צ"ל יהודי של שהעבודה ראה, ומפ'
מקיים  שהוא לכך שנוסף לי", ודודי לדודי "אני
ולראות  בהכרתו להחדיר עליו ומצוות, תורה
קשור  להיות היא ה' עבודת של הכללית שהנקודה
בכדי  – שכן וכיון אהבה; בחבלי הקב"ה עם
לו  שתהי' עד לחכות צריך לא הוא לכך, להגיע
ל"אני  הכח לו יש אלא מלמעלה, התעוררות
פועל  וזה להקב"ה, יתעורר עצמו מצד הוא לדודי",

תשרי. בחודש לי" ה"ודודי את

הכח  לו שיש לדעת, גם עליו זה עם וביחד
שאצלו  – "ראה" של באופן אלקות עם להתקשר
והעולם  האמת, כל היא שאלקות בפשטות מונח

חדש הוא בבחי' יראה 70אצלו גופא, שבעולם עד ,
בארוכה. כנ"ל אלקות,

עבודתו  לפעול צריך יהודי שכל לזה ונוסף
של  ושליחות אחריות גם עליו יש זה, באופן
לבני  זה כל את ולהסביר לעורר נשיאינו רבותינו
בהם  שיפגוש היהודים כל עד מכריו, ולכל ביתו
הולכים  כאשר – ובמיוחד אלול, חודש במשך
במשך  יהודיות וקהילות נוספות בתיֿכנסיות לבקר

זה. חודש

לעצמו, זאת להסביר – צ"ל בזה והתתחלה
כשה'יחידה' ז.א. עצמו, את "פוגש" שכאשר
עליו  נפשו, של החלקים שאר עם "נפגשת" שבנפש
לי", ודודי לדודי "אני שצ"ל להם, "להסביר"
בכל  'יחידה' גילוי היום", לפניכם נותן אנכי ו"ראה

מציאותו. ובכל הנפש כחות

להסביר  יכול הוא בעצמו, זאת שמבין ועי"ז
ע"י  גיסא: לאידך ועד"ז קלות. ביתר לאחרים זאת
בזה. הבנה יותר אצלו גם ניתוסף לאחרים, ההסבר

ע"י  – כאמור זאת, פועלים בפועל ובמעשה
תורה  שיעורי – כולל התורה, בלימוד ההוספה
הצדקה  ונתינת חסדים גמילות וכמו"כ ברבים,

כנ"ל. ישראל, ואהבת

.‡È כבר נזכה ותיכף שבהקדם רצון, ויהי
באופן  רק לא השלישי, המקדש בית את ל"ראה"

מרחוק" דלעתיד המקדש לכאו"א "מראין 71של

המקדש ראיית אם כי חזון, בשבת שהי' ,aexwnכפי
כחות  עשר בכל שחודרת ראי' ממש, ובקרוב
השלישי  ביהמ"ק את רואים – ובפשטות הנפש,
בירושלים  הקודש, הר על טפחים, מעשרה למטה
תיכף  – ועיקר ועוד הקודש, בארץ הקודש, עיר

ממש. ומיד
חז"ל  של הסימנים כל התקיימו שכבר ובפרט
הסימן  כולל הגאולה, וזמן הגלות זמן סוף על

שמעוני  "א"ר 72שבילקוט לאחרונה): (שנתפרסם
אומות  מלכי כל בו נגלה המשיח שמלך שנה יצחק
במלך  מתגרה פרס מלך בזה, זה מתגרין העולם
וכל  כו', מהם עצה ליטול ערבי מלך והולך ערבי
על  ונופלים ומתבהלים מתרעשין העולם אומות
וישראל  יולדה, כצירי צירים אותם ויאחוז פניהם
ונלך  נבוא להיכן ואומר ומתבהלים מתרעשים
כל  תתיראו אל בני להם ואומר ונלך, נבוא להיכן
מה  מפני בשבילכם, אלא עשיתי לא שעשיתי מה
ולא  גאולתכם, זמן הגיע תיראו אל מתיראים אתם
ראשונה  גאולה כי אחרונה גאולה ראשונה כגאולה
אחרונה  גאולה אבל מלכיות ושעבוד צער לכם הי'
[ואח"כ  אחרי'. מלכיות ושעבוד צער לכם אין
שמלך  בשעה רבותינו שנו בילקוט:] ממשיך
משמיע  והוא המקדש בית גג על עומד בא המשיח

גאולתכם". זמן הגיע ענוים ואומר לישראל להם

כי  להבהל, ממה אין שמלכתחילה לנו, תהי' כן
מלשון  (גם תיראו ש"אל ההבטחה ישנה כבר

גאולתכם", זמן הגיע הבטחה),

בפועל  יבוא כבר צדקנו שמשיח לנו, תהי' וכן
ויכריז  המקדש בית בנין גג על יעמוד וכבר

הגיע! כבר שמשיח וישמיע,

רצון. יהי כן אמן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

ד.68) ב, איוב
סוס"י.69) אגה"ק ספ"ג. אגה"ת ראה
ועולמות 70) בפשיטות אלקות החסידות: ובלשון

בהתחדשות.

א'צג 71) ע' ח"ב נ"ך אוה"ת – מברדיטשוב רלוי"צ כתורת
(בשוה"ג).

תצט.72) רמז ישעי'
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הקודש  ללשון מתורגם
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לעבד  להעניק האדון שחייב הענקה, למצות בקשר
החינוך 1המשתחרר  בספר נאמר שחיוב 2, שלמרות

שאין  בזמן (שכן נוהג" שהיובל "בזמן רק חל המצוה

זאת  בכל אפשר – עברי) עבד של דין אין נוהג היובל
שגם מכך, dfdללמוד onfa לקח ויוסף חכם "ישמע  :

אפילו  או מרובה, זמן ועבדו ישראל מבני שכר שאם
יתברך". ה' ברכו מאשר מעמו בצאתו לו שיעניק מועט

ממצות  שהלקח חינוך", ה"מנחת אומר כך על

של  הטוב" "מוסרו שמצד הזה, בזמן לשכיר הענקה
רק  הוא – מעמו" "בצאתו לו להעניק עליו המעביד,

הדיעה  עבד 3לפי לגבי הן חלה הענקה שחובת
עצמו. את שמוכר עבד לגבי והן ביתֿדין שמכרוהו

הדיעה  לפי נאמרה4אבל הענקה לגבי wxשמצות
שהגמרא  (וכפי ביתֿדין שמכרוהו מן 5עבד זאת לומדת

עצמו"6הפסוק  למוכר ולא "לו – לו" תעניק )7"הענק

("ומי  המוסר" "מצד אינו הענקה מצות של הטעם הרי
מקום  אין המוסר" "מצד שכן – טעם") מאיזה יודע

מכאן  ללמוד אין ולפיכך – העבדים סוגי שני בין לחלק

הזה. בזמן לשכיר ביחס

הרי  בקושיא: נשאר חינוך" שה"מנחת אלא

"מכרוהו 8הרמב"ם  לגבי רק נוהגת שהענקה פוסק
ה" לפי ואילו הענקה ביתֿדין", שחיוב יוצא חינוך"

המחבר  שהרב שכיח ולא עצמו", "מוכר לגבי גם הוא

לא  אם הרמב"ם, מדעת נוטה יהיה (=החינוך)
להדיא. שפירשה

.·
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ולבאר: לתרץ לומר ויש

ביתֿדין  במכרוהו רק נוהגת שהענקה הלימוד את
אופנים: בשני לפרש ניתן עצמו", ב"מוכר ולא

לעבד  להעניק שיש הוא שבהענקה החידוש א)
) ביתֿדין elשמכרוהו wiprz wprd שהכלל ומאחר ,(

חידושו" אלא בו לו "אין הרי9הוא ,`linn הענקה אין
עצמו". ל"מוכר

בזמן  לשכיר ביתֿדין ממכרוהו ללמוד אין זה פי על
הזה.

ביתֿדין ידי על שהנמכר איננו החידוש lawnב)
ש"לו אלא envrהענקה, xkenl `le– כלומר ,"

עצמו" ש"מוכר הענקה `epiהעובדה .10מקבל

שלגבי  הדיעה לפי שאפילו יוצא, זה אופן לפי
זאת  בכל ללמוד אפשר – הענקה אין עצמו" "מוכר
מקרים  לגבי ביתֿדין, במכרוהו הענקה, מדין

–11אחרים  הענקה) של מסויים חיוב יחול (שבהם
עצמו", "מוכר בגדר אינם רק yexitaאם hrnzpy

ההענקה. מענין

במי דן אינו שה"חינוך" מאחר xknyלפיכך,
כיֿאם carlעצמו הזה, לזמן שייך שאינו דבר –

ללמוד lretkעצמוxikydyבשכיר, אפשר –
מצד  הענקה, לו לתת שיש ביתֿדין" מ"מכרוהו

מעמו". "בצאתו המוסר,
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יגֿיד.1) טו, פרשתנו
בסופה.2) תפב מצוה
א.3) טו, שם (הב') ואידך תוד"ה ב. יד, קדושין – ר"א דעת
נסמנו 4) – הפוסקים רוב דעת וכ"ה שם. קידושין ת"ק

– החינוך דברי וא"כ תרעח). (ע' הענקה ע' תלמודית itlבאנציקלופדיא
g"pnd 'it.להלכה אינם – סוס"ג) בפנים לקמן ראה (אבל

א.5) טו, שם
יד.6) שם, פרשתנו
חו"מ 7) ובש"ך ב. יד, שם – שכיר שכיר הגז"ש יליף שלא מפני או

ס"ל  ושכן הגמרא, למסקנת גם שכ"ה א) טו, שם מריטב"א סק"ג. (ספ"ו
.20 ,10 הערה לקמן וראה עיי"ש. להרמב"ם.

הי"ב.8) פ"ג עבדים הל'
חדוש,9) ע' תלמודית אנציקלופדיא .p"yeראה

שאז 10) עצמו", למוכר ולא מ"לו הוא הלימוד באם תלוי זה ואולי
עצמו שמוכר בזה הוא עצמו"):hrnzpהחידוש למוכר ("ולא מהענקה

הוא  החידוש שאז ,(7 הערה (כנ"ל שכיר שכיר הגז"ש יליף שלא מפני או
ב"ד  ממכרוהו עצמו מוכר ללמוד (ואא"פ ב"ד למכרוהו שמעניקים בזה

הערה dnepivnב  לקמן וראה לא). ד"ה סע"ב יד, קידושין רש"י וראה .
.20

דזה 11) סכ"ב) שם קידושין (יש"ש המהרש"ל לפמ"ש ובפרט
ולא  עבדים בנ"י לי כי על שעבר מפני הוא לו מעניקים אין עצמו שמוכר

לעבדים. עבדים
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תלויים  הנ"ל בלימוד האופנים ששני לומר ויש
של  מהותה את להסביר ניתן שבהם האופנים בשני

:12ה"הענקה"

מן  שמשמע כפי פעולה, שכר בגדר היא הענקה א)

קראתו 13הגמרא  (=שכיר רחמנא, קרייה "שכיר :

פעולתו  האי אף ליורשיו, פעולתו שכיר מה התורה)
וגזירת  שהחידוש מסתבר זו הגדרה לפי ליורשיו".

ביתֿדין שמכרוהו שעבד בכך הוא lawnהכתוב
בתורת הענקה מתן שכן dlertהענקה, xky)sqep על

תמורת ששולם השכר חידוש.lkכל מהוה עבודתו)

בגדר היא הענקה נותן dwcv14ב) שהאדון ,
ההגיון, מחייב זו הגדרה לפי העבד. לעבודת כהערכה

עצמו" ש"מוכר בכך הוא הכתוב וגזירת `epiשהחידוש
ביתֿדין  שמכרוהו למי הענקה שהרי הענקה, מקבל

כאמור. בטעמא", "מילתא היא

ניתן  זה דבר – בנידון? הרמב"ם של דעתו מהי
המצוות  שבספר מכך את 15ללמוד הרמב"ם קובע לא

ואמה  לעבד הקשורות המצוות בין הענקה ,16מצות

הצדקה  מצות לאחר מיד למצות 17כיֿאם הסמיכות מן .
היא 18צדקה  ההענקה הרמב"ם דעת לפי כי משמע

צדקה  .19בגדר

מדעת  "נוטה שה"חינוך" לומר הכרח אין זה לפי

ממעטת הרמב"ם". שהתורה הרמב"ם שיטת לפי אפילו

ממכרוהו  ללמוד מקום יש – מהענקה עצמו" "מוכר
לשכיר 20ביתֿדין  גם לתת יש (=צדקה) המוסר שמצד

מעמו". "בצאתו הענקה הזה בזמן

.„
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להתאים  יכולה "החינוך" של הנ"ל שההוראה כיון
שב"מוכר  הסוברת השיטה כולל השיטות, כל לפי
שיש  ולפרסם, לעורר וראוי כדאי הענקה, אין עצמו"

הבאה: להוראה לב לשים

תקופת  והסתיימה אצלו לעבוד אדם השוכר
אותו  מפטר כשהוא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עבודתו,

התקופה  סיום לפני

מרצונו עוזב של iptl(כשהלה מצוה אין הזמן,
ויוצא  "בורח – עבד לגבי – ההלכה כפי הענקה,

לו" מעניקים אין – כסף המשכיר 21בגרעון אם אבל –
(– אותו מפטר

פועלים  של מספיק מספר עתה לו שיש משום
– מעבודתו רצון שבע שאינו משום ואפילו בלעדיו,

"הענקה". לו לתת יש

בגדר היא שההענקה שאי dwcvומאחר מובן ,
לו  חייב שהוא במענק זו חובה ידי לצאת אפשר
– עבודתו עבור לו שמגיע השכר שאת ברור ממילא.
שהמעביד  ה"תוספות" אף במלואו. לו לשלם יש
בכלל  נחשבות אינן לעובד לתת מראש הבטיח

של ענין אינן הללו שהתוספות משום .dwcvההענקה,

תקופה  אצלו עבד אם בין הבדל גם אין זה בענין
או  מרובה "זמן החינוך: כלשון לא, אם ובין ממושכת

hren elit` ממנו רצון שבע היה אם הבדל אין כן :"
" ובין בגללו" הבית "נתברך בין לא, נתברך l`או

הענקה  לו לתת יש בגללו" הזמן 22הבית למשך ביחס
.23שעבד 
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שם 12) נראה). עוד (ד"ה הי"ב שם עבדים הל' למלך משנה ראה
והט"ו. והרי) (סד"ה הי"ד

שם.13) מלבי"ם יד. שם, פרשתנו ספרי וראה א. טו, קדושין
ע'14) תלמודית אנציקלופדיא וראה הג'). (בתי' שם חו"מ ש"ך

תרדע), (ס"ע שם.p"yeהענקה בחינוך המצוה" "שרשי וראה .
רלג.15) מל"ת קצו. מ"ע
ואילך.16) רנז מל"ת ואילך. רלב מ"ע
"להלוות 17) רלד) ל"ת (קצז. המצוה וקודם – רלב. מל"ת קצה. מ"ע

קצז). מ"ע (שם צדקה" מצות מכל מחוייבת "יותר שהיא לעני",
הענקה 18) מצות דסמיך בקרא, כהסדר הוא ברמב"ם שהסדר וי"ל

של  גדר היא דהענקה נלמד גופא ומזה זֿח), שם, (פרשתנו צדקה למצות

ב. שעד, פרשתנו תושב"כ חלק של"ה וראה צדקה.
הרמב"ם.19) דעת עפ"ז מתרץ שם שבש"ך ובפרט
דמוכר 20) ס"ל שהרמב"ם שם, בש"ך הב' כתי' ס"ל שהמנ"ח וי"ל

כמ"ש  – (או שכיר שכיר גז"ש ילפינן שלא מפני הענקה לו אין עצמו
למכרוהו  שמעניקים בזה הוא החידוש וא"כ הי"ב), שם למלך במשנה

הזה. בזמן לשכיר בנוגע מזה ללמוד ואא"פ (10 הערה (כנ"ל ב"ד
הי"דֿטו.21) שם עבדים הל' רמב"ם סע"ב. טז, קידושין
הי"ד.22) שם רמב"ם ע"ב. ריש יז, קידושין ת"ק דעת
שיוצא 23) ר"מ דלדעת א), יז, (קידושין למי נודע לא משיטה להעיר

שעבד. השנים חשבון לפי לו נותן – הענקה לו יש כסף בגרעון
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בגללו" הבית "נתברך כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה
הברכה22ההלכה 24שאז  "לפי ויש היא: לו", תן

ההענקה  על יתברך".26ekxa"מאשר 25להוסיף ה'

.‰
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בעבודה  גם בתורה, ענין כבכל קיים ההענקה ענין

הרוחנית:

בהערותיו  מסביר מורי, קידושין,27אבי מסכת על
הוא  וכאשר דקטנות", "מוחין רק יש עברי עבד שאצל

[ולכן  דגדלות" "מוחין לו "להעניק" צריך לחפשי יוצא
"מצאנך  הסוגים שלושת את בהענקה התורה מפרטת

המוחין" "לנגד שהם ומיקבך", ].28ומגרנך

כפי  ותלמיד, רב ברוחניות מסמלים ו"עבד" "אדון"
יוחנן  רבי מסויים 29שאמר ענין לתרץ שילמדו שמי ,

אבתריה  מאניה "מובילנא – לו קשה שהיה בתורה,
המרחץ), לבית אחריו כליו אוביל =) מסותא" לבי

לאדונו. עבד כעבודת

"הענקה". לתלמידיו לתת שעליו לדעת, צריך אבל
דקטנות" "מוחין במתן להסתפק לו אל כלומר:

התלמיד  שכאשר באופן ללמדו עליו אלא לתלמיד,
ב"מוחין יזכה הוא ממנו ו"ישתחרר" "zelcbc"יגדל"

הרב. של

פשוטות: במילים

" את גם לתלמידו להסביר חייב ההלכה wnerרב

על  כך לשם לחזור עליו כאשר אף היטב", בטעמה
תובן  שהיא עד פעמים" "כמה עומק 30ההלכה זה –

(אצל  התלמיד של שכלו עלֿידי השגה בגדר שהוא
axd מבין הוא אין בינתיים אך דקטנות"), "מוחין זהו

זאת.

הענינים את אשר lrnyאבל התלמיד, של לשכלו

הוא  אין דגדלות", "מוחין בבחינת הם עצמו הרב אצל
לתלמיד. לתת חייב

מצד שזאת ומוסיפה, ההענקה מצות zaegבאה
הרב  צריך "הענקה", ב"צדקה", אבל לתלמיד. הרב
אשר  עד כלֿכך, קשה התלמיד עם ולעמול להתמסר

של השכל עומק את "יקבל" ענין axd31הוא כל –
עלֿידי  בסופוֿשלֿדבר להיקלט צריך הרב אצל הקיים

התלמיד.

.Â
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כאלה  בקירוב ההתעסקות לגבי גם הדבר הוא כך
לתורה  ביהדות, ותלמידים "קטנים" עדיין שהם

ולמצוות:

"מתחיל", רק הוא זה שאדם שכיוון לחשוב, ניתן
לו שמתאים מה ללמדו –dzrדי

למד  אם גם – תלמידך שזה שכיוון התורה, אומרת
ומיודעו" אלופו "רבו נקרא אתה אחת", "אות רק 32ממך

באופן  עמו לעבוד צריך "הענקה". לו לתת עליך  –
לדרגתך יגיע הוא ביהדות.jlyשבסופוֿשלֿדבר

) היהודי עבודת שנים icarובאמצעות ב"שש ה')
נזכה 33יעבוד" – קיים שהעולם השנים אלפי בששת –

חנם" לחפשי יצא ל"ובשביעית ממש ,33בקרוב

רק לא שכר הקדושֿברוךֿהוא יתן jxrשאז itl
נעלים  גילויים – "הענקה" גם אלא הזה, בזמן העבודה

שיינתנו לעבודת dwcvkביותר בהתאם הם אין כי ,
,34היהודי 

לחיי  ומנוחה שבת שכולו יום השביעי, באלף
העולמים.

(f"lyz d`x t"y zgiyn)
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שאזנ 24) לזה –r"eklוסף ע"ב) ריש יז, (קידושין לראב"ע גם –
לו. מעניקים

הברכה.25) לפי הכל ד"ה שם רש"י
שם.26) החינוך לשון
ואילך.27) קיז ע' לוי"צ תורת
ואילך.28) קיט ס"ע שם
טושו"ע 29) ה"ח. פ"ה ת"ת הל' רמב"ם וראה וש"נ. ב. כז, עירובין

סי"ט. סרמ"ב יו"ד

וש"נ.30) סי"ח, פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'
תרנ"ז.31) היום וידעת בד"ה בארוכה נת' ע"ב. ריש ה, ע"ז ראה
מ"ג.32) פ"ו אבות
עברי 33) עבד דין מצות להצ"צ סהמ"צ א. עו, תו"א ב. כא, משפטים
בסופה.
בפנים 34) לעיל (ראה פעולה" ד"שכר הענין גם בזה דיש י"ל ואולי

אז יומשכו נעלים הכי גילוים גם כי – ג') תורת zeiniptaסעיף וראה .
לעצמו.. עברי עבד ענק קכב): (ע' שם eaלוי"צ oinvrzny.'כו



ל

השנים  אכל  כל  את  ויקבצו   – לה  מא,  בראשית 
פרעה  יד  תחת  בר  ויצברו  האלה  הבאת  הטבות 

אכל בערים ושמרו

נג

התבואה נק' "בר", דהאדם – מעולם התיקון – כשאוכל 
התבואה הוא מברר הניצוצות שנפלו מתוהו ונעשית 

תוספות אור וכו'

עולם הבריאה1 היא מלשון בר, דהיינו תבואה2 כמו 

ויצברו בר וכדומה, כי שם הוא מקום התבואות.

תהו3  הם ממלכי  התבואות  כל  כי  הוא,  הדבר  טעם 

שנפלו לבריאה שעל ידם חי האדם4 דתיקון. כידוע שכל 

המאכלים שרשם מתהו, ועליהם יחי' האדם דתיקון.

כמו  סעודה,  דהיינו  ברה,  מלשון  היא  בריאה  וכן 

להברות5 וכדומה, והוא מה שהאדם דתיקון אוכל את 

התבואות ששרשם בניצוצות דתהו שנפלו בבריאה.

בריאה הוא בר-יאה.

1( בסימן זה מקשר ג' פירושים בלשון “בריאה" א( לשון בר – תבואה. 

ב( לשון ברה – סעודה. ג( בריאה נוט' בר-יאה, וכל הפירושים מרמז 

דמעולם הבריאה מתחיל בירור הניצוצין דתהו.

2( עיין רמ"ז ריש פרשת חיי שרה.

3( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימנים צו ואילך.

4( ראה ספר המאמרים באתי לגני חלק א' עמוד קכא וז"ל: בהקדם 

הבירורים  ומברר  עובד העבודה  לכללות האדם,  בנוגע  מה שמצינו 

חי,  צומח  דומם  אותם,  שמברר  להענינים  צריך  עצמו  שהאדם  כו', 

להכרח קיומו, שצורך האדם בהדצ"ח הוא לא רק מצד הגוף ]היינו, 

שבטבעו  האש  וכמשל  בהגוף,  נאחזת  הנשמה  תהא  הדצ"ח  שע"י 

עולה למעלה, ורק ע"י אחיזתו בהפתילה נשאר הוא למטה, ודוגמתו 

בנמשל, שהנשמה מצד עצמה רצונה לעלות למעלה בשרשה ומקורה 

כו' )כמבואר בתניא רפי"ט(, וכדי שתהא נאחזת למטה בגוף גשמי 

יש צורך בדצ"ח גשמיים כמו הגוף הגשמי[. אלא גם הנשמה צריכה 

להניצוץ האלקי שבדצ"ח.

דהנה, כתיב )עקב ח, ג( כי לא על הלחם לבדו יחי' האדם כי על כל 

קצד(  סי'  טוב  שם  )כתר  הבעש"ט  ומביא  האדם,  יחי'  ה'  פי  מוצא 

מהאריז"ל )לקוטי תורה להאריז"ל עה"פ שם( דהחוקרים הקשו מאין 

הוא חיות הנשמה, דאין הדעת נותן שיהי' חיות הנשמה מלחם ומאכל 

אם  מ"ט  דא"כ  מזון,  בלי  להיות  יכולה  דהנשמה  לומר  ואין  גשמי, 

עובר אדם ושוהה כמה ימים בלי מזון ימות ברעב, מ"ט תצא הנשמה 

מחמת מניעת אכילה. ותירץ האריז"ל שלא ידעו והיו סכלים בשרש 

פי'  העולם,  נברא  מאמרות  בעשרה  רפ"ה(  )אבות  דארז"ל  הבריאה 

ע"י המאמרות עצמן נתהוה הכל, והמאמר הזה הוא חיות פנימי להם, 

וזה החיות הוא מזון הנשמה. ע"ש.

ראה תורה אור טו, ג. סה, ד. לקוטי תורה פרשת צו יג, ב. אמור לז, 

ג ואילך. ועוד.

5( שמואל-ב ג, לה. אחר מיתת אבנר כתוב “ויבא כל העם להברות 

את דוד". ומצודת דוד פי' "להברות, להאכילו סעודה מועטת כמו 

ו.  הלכה  ז  פרק  אבל  הלכות  רמב"ם  וראה  יג(.  )שם  מידה"  ואברה 

פרק יא הלכה א.

בר הוא התבואות שמהניצוצין דתהו.
אמות7,  י"ו  הרבים6  רשות  בסוד  י"ו,  מספר  יאה 

כמ"ש בעץ חיים8 שער שבירת הכלים פ"ב ע"ש.

וכשהתבואות צומחים כדבעי למהוי שנעשו9 יפות, 

וכשאוכל  יפות,  דהיינו  יופי  הוא  יאה  יאה,  בר10  הם 

האדם דתיקון שהוא בחי' בר דהיינו בן )כמו מונע11 בר, 

6( ראה שבת צט, א. “רשות הרבים רחבו טז אמה". שו"ע אדמו"ר 

הזקן הלכות עירובין סימן שמה סעיף יא. ראה גם ילקוט לוי יצחק 

עה"ת חלק ב' סימן קל. חלק א' סימן קפ.

]וראה תניא סוף פרק לג בענין רשות הרבים. ילקוט לוי יצחק עה"ת 

חלק א' סימן מח. חלק ב' סימן כט. קלד. ועוד[.

7( פירוש: מבואר בחסידות )לקוטי תורה פ' צו יא, ב(, דע"י השבירה 

דעולם התהו אז נאצלו ז"א ומלכות, ז"א בו' נקודות הנרמז באות “ו", 

ומלכות בנקודה אחת הנרמז באות "י", ביחד אותיות י"ו, וזהו רשות 

הרבים שיעור י"ו. ראה הערה 8.

וראה לקוטי לוי יצחק, הערות לספר התניא עמוד י וז"ל: ידוע דז"א 

ומלכות בסוד שרש, ז"א הוא רק ו' נקודות ו' קצוות, ומלכות נקודה 

אחת, וע"י קיום תורה ומצות מגדילים את ז"א שיהי' לו מוחין ג"כ, 

ֶנה ותהי' פרצוף שלם ע"ש. ּבָ ּתִ ומגדילים את מלכות ׁשֶ

ם* אבגית"ץ הוא בספי' חסד כנודע לפי שממנו  8( שער )ט( וז"ל: ׁשֵ

שבעה  מיתת  נרמז  זה  בשם  לכן  המלכים,  מיתת  )ביטול(  מתחיל 

י"ו והם  מלכים, וזהו פי' אבגית"ץ כמו אבג"י ת"ץ, כי אבג"י גימ' 

סוד ז' מלכים, כי י' הוא במלכות שהיא נקודה א' לבד, והוא י' של 

אבג"י, ואותיות אב"ג הם ו' בגימ' והם ו"ק דז"א והרי הם ז' מלכים, 

י"ו אמה, כי הרי אלו הז'  וז"ס שארז"ל )שבת צט.( כי רה"ר רחבו 

מלכים הם הנקראים רה"ר בהיותן קודם התיקון ואמנם אחר התיקון 

ונשברו  נתצו  הם  הלא  אבג"י  הנקרא  מלכים  הז'  והנה  רה"י.  נקרא 

מיתת  התחיל  החסד  שמן  ויען  אבגית"ץ  של  ת"ץ**  וז"ס  ומתו 

המלכים כנ"ל לכן נרמזו בשם זה הראשון.

9( רמז להגמ' )פסחים ג:( חיטין נעשו יפות ע"ש.

10( פירוש: מרמז דבתיבת "בריאה" מרומז:

א( הן ה"שבירה" דתהו, וזהו "בר" – התבואה ששרשם מניצוצי תהו, 

"יאה" בגי' י"ו שיעור רשות הרבים – תהו.

האוכל,  האדם  שהוא  בן,  פירושו  "בר"  והבירור,  ה"תיקון"  והן  ב( 

ועי"ז נעשה "יאה" – יופי וד"ל.

וראה בפנים בלקוטי לוי יצחק עוד רמזים בתיבת "בר" "יאה".

11( משלי יא, כו. ראה הערה 13.

*( ר"ת "אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה".

**( ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן קיא בסופו.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לי

נעשה  וע"ב(,  נשקו12 בר, בזהר בלק דף קצ"א13 ע"א, 

12( תהלים ב, יב. “נשקו" מלשון תשוקה וחמדה, “בר" קאי על משיח 

“יתיצבו  כתוב  ב(  )בפסוק  דקודם  עזרא,  האבן  ופירוש  “בן",  הנק' 

י(  )פסוק  וע"ז אמר דוד המלך  ועל משיחו",  ה'  וגו' על  מלכי ארץ 

“ועתה מלכים השכילו הוסרו שופטי ארץ", )שם יא( “עבדו את ה' 

ביראה" זהו כנגד מה שכתוב קודם “על ה'", ומ"ש “ונשקו בר" הוא 

כנגד מה שכתוב קודם “על משיחו" דקאי על משיח, שהקב"ה קרא 

אותו בנו כמ"ש קודם )שם ז( “בני אתה אני היום ילדתיך".

ופי'  ב,  לא,  )משלי  בטני"  בר  ומה  ברי  "מה  כמו  הוא  "בר"  ולשון 

מצודות ציון ברי הוא תרגום של בני(.

מלך  "בר"  את  וחמדה  בתשוקה  יקבלו  שהאומות  הכתוב  וכוונת 

המשיח – הוא הנקרא בנו של הקב"ה, וזהו "בני . . ילדתיך" ע"ש.

13( וז"ל: פתח ואמר )פתח הינוקא לפרש(, מ"ש )משלי יא, כו( מונע 

בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר וכו', כל בר נש חייב בברכת 

יאה, דהיינו יפה, מפני תוספות אור דהניצוצין.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שסד

המזון )כל אדם שאכל חייב לברך ברכת המזון וכו'(.

)הוא  לברי'  לחנכא  אצטריך  לברך(,  יודע  הוא  )ואם  ידע  הוא  ואי 

צריך לחנך את בנו(, ולמהב לי' כסא לברכא )ולתת לו כוס שיברך(, 

שלא  כדי  מלברך  אותו  שמונע  )ומי  יתחנך  דלא  לי'  דמנע  ומאן 

הוא  )בר  בר"  "מונע  דמ"ש(  )ופירושו,  לאום"  "יקבוהו  יתחנך( 

תרגומו של בן מי שמונע את בנו( דלא לברכא לקדשא בריך הוא ולא 

יתנחך במצות )שלא יברך להקב"ה ולא יתחנך לקיים מצות התורה( 

"יקבוהו לאם"... ְלֵאם כתיב )חסר ו, והיינו( לִאיָמא קדישא יקבוהו 

לזה  יקבוהו המלאכים  )לֵאם הקדושה שהיא השכינה  נש  בר  להאי 

האדם, דהיינו שיפרשו את חטאיו לֵאם הקדושה – השכינה( ע"ש.

]הרי חזינן ד"בר" נק' "בן".[

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אלול, תשכ"ב

ברוקלין.

חניכות קיטנת גן ישראל בארץ ישראל ארצנו הקדושה

תבנה ותכונה במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו,

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי מכתבן בצירוף הפרישת שלום וכן גם המפה מעשי ידיהן.

בקיטנה  היותן  ימי  במשך  המתאים  בחינוך  נתחזקו  במכתבן  ככתבן  אשר  חזקה  והתקוה 

האמורה, חינוך כראוי לכל בת ישראל, שכל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה.

ובפרט בארצנו הקדושה עלי' נאמר, עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

וכמו בהנוגע לבריאות הגוף התקוה ששהותן בקיטנה תוסיף בבריאות הגוף במשך כל השנה 

כולה, כן ועוד יותר התקוה שתתחזק בריאות הנשמה על ידי חינוך האמור במשך כל השנה כולה.

הקיטנא,  נקראת  שמו  על  אשר  טוב,  שם  הבעל  מורנו  השתדלות  גודל  הידוע  פי  על  ובפרט 

ואחריו רבותינו נשיאינו ובהם הנשיא מיסד כפר חב"ד כ"ק מו"ח אדמו"ר, בחינוך ילדי בני ישראל, 

מתוך אהבת ישראל, חדורה אהבת התורה ואהבת השם יתברך.

ויהי רצון מהשם שלאחרי קיץ בריא זה תבוא עליהן בתוך כלל ישראל, שנה הבאה, בריאה 

בגוף ובנפש גם יחד, ותתברכנה כל אחת ואחת מהן בשנה טובה ומתוקה.

בברכה לכתיבה וחתימה טובה.



לב

לא  וגו'  ונתצתם את מזבחותם  ג-ד –  יב, 
תעשון כן לה' אלקיכם

א. בספרי בפרשת ראה בפסוק כי את מזבחותיו תתוצון 
ואת מצבותם תשברון כו' לא תעשון כן לה' אלקיכם, דרשו 
פסק  וכן  המקדש,  מן  אחת  אבן  לסתור  שאסור  מכאן 
ז', הסותר  יסודי התורה הלכה  ו' מהלכות  הרמב"ם בפרק 
אבן אחת מן המזבח או מההיכל או מהעזרה לוקה שנאמר 
לה'  כן  תעשון  לא  וכתיב  תתוצון  מזבחותיו  את  כי  בע"ז 

אלקיכם ע"ש.

)עז(  דיומא  בתרא  בפרק  אמרו  שהרי  לחקור  יש  א"כ 
וכן  השי"ת,  בשליחות  המקדש  בית  נשרף  גבריאל  דע"י 
בעצמותי  אש  שלח  ממרום  בפסוק  איכה  במדרש  אמרו 
וא"כ קושיא לאלקינו איך שרף בית המקדש שהרי אמרו 
ובמ"ר  התורה  מצות  כל  מקיים  שהקב"ה  דוכתי  בכמה 
פרשת משפטים אמרו מלך ב"ו גוזר גזרה לאחרים לעשות 
והוא אינו עושה אבל הקב"ה אינו כן אלא מה שהוא עושה 
אחד  ומין  לשמור,  לעשות  לישראל  אומר  לעשות  ושומר 
אינו  למה  ועושה  אומר  הקב"ה  אמרתם  לא  לר"ג  שאל 
לטלטל  רשאי  אדם  אין  רשע  לו  אמר  השבת  את  משמר 
בחצירו ע"ש, וא"כ קשה איך התיר לעצמו הקב"ה לאו זה 

בשריפת המקדש.

לא  )ג:(  דב"ב  בפ"ק  במ"ש  זה  כל  שיתיישב  נראה  אכן 
ואמרו הטעם  בי כנישתא עד דבני אחריתי  לסתור איניש 
חזו  דאי  הש"ס  ואסיק  צלויי  משום  או  פשיעותא  משום 
להורדוס  חכמים  לו  התירו  ומה"ט  דמי  שפיר  חיוהא  בי' 
והרי הני חששי משום  שיסתור בית המקדש כדי לבנותו, 
פשיעותא או משום צלויי לגבי הקב"ה לא שייכי, ואי משום 
צלויי הרי בלאו הכי כבר הגויים שורפים אותו ואין לו מקום 
בית  שורפים  כבר  שהגויים  חיוהא  בי'  חזא  והרי  לצלויי, 
שפיר  לבנותו  דעת  על  שורפו  הקב"ה  אם  וא"כ  המקדש 
דמי, והרי אמרו בב"ק ד"ס כי תצא אש ומצאה קוצים אמר 
ואני  בציון  אש  ויצת  דכתיב  בציון  אש  הצתי  אני  הקב"ה 
עתיד לבנותה באש שנאמר ואני אהי' לה חומת אש סביב 
יע"ש, וא"כ נראה דזה הי' קטרוג מלאכי השרת דאף שידעו 
דישרפו ויגדפו הגוים אמרו כן לפני הקב"ה דאם ישרף ע"י 
הקב"ה יתחייב לבנותה כדקי"ל במבעיר את הבערה ומשום 
ליתא דאיסור דנותץ אבן במקדש ליכא דהא דאין חיוהא 
וכיון  המקדש,  בית  את  ישרפו  עכ"פ  שהגויים  מזה  גדול 

דשורף ע"ד לבנותו שפיר דמי.
 מערכי לב1 דרוש פג,

ועיין לקוטי שיחות חלק כט עמוד 11

יד, ו – וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת 
שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה 

תאכלו
והם  טהרה,  סימני  הם  גרה  ומעלת  פרסות  שתי  ב. 

1( ר' רפאל יוסף חזן ז"ל, נדפס שאלונקי תקפ"א.

והעולם  הזה  העולם  שנוחלים  פרסות  שתי  לישראל,  רמז 
הבא, מעלה גרה כמו שהבהמה לאחר גמר אכילתה חוזרת 
גמר  לאחר  ישראל  כך  כבתחילה,  ואוכלת  לפיה  המאכל 
אכילתן הפירות בעולם הזה הקרן קיימת להם לעולם הבא, 
אבל החזיר לפי שנמשלו בו האומות כתיב בי' והוא גרה לא 
יגר, כלומר אוכלים בעולם הזה ואין להם חלק לעולם הבא.
רבנו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

יד, ח – ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא 
ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו 

ובנבלתם לא תגעו

ג. את החזיר. האור זרוע פוסק דכל תיקו דאמורא הוי 
דבר שיש לו מתירין דאם יבוא אליהו יוכל להיות שיתירנה, 
הי'  שלא  נמצא  יתירנה  אם  דממ"נ  עליו  חלק  והרשב"א 
מתירין,  לו  שיש  דבר  הוי  לא  יאסרנה  ואם  מעולם  אסור 
וב"ח )טור יורה דעה סימן קב( בשם מרדכי אומר דהמאכל 

יתקלקל עד זמן ההוא ולא הוי דבר שיש לו מתירין.

והקשה הגאון הגדול ר' אבא זצ"ל אבדק"ק פפ"ד על מה 
נקרא חזיר בשם ההוא, שעתיד  דאיתא במדרשים שלכך 
הקב"ה להחזיר ולהתיר אבל עכשיו הוא באמת אסור, וא"כ 
לשיטת הרשב"א הי' ראוי שיהי' דבר שיש לו מתירין ולא 

יתבטל.

ונ"ל דבספר תולדות יצחק מפרש דלכך אסר לנו ה' כל 
שאיננה שוסעת שסע פרסות מפני שאותן החיות ובהמות 
ומכין  ברגליהם,  נלחמים  והמה  סדוקות  אינן  שפרסותיהן 
ודורסין בהם והמה יש להם ארס גדול ולכך אסרה התורה 
שאותה  מפני  גרה  מעלה  להיות  צריכה  ולכך  לנו,  אותם 
בעל חי שטבעה גסה אז יכולה כל מאכלה להתעכל מהרה 
ואותם אינם בריאים לגופינו מחמת כח גסות שלהם, אבל 
מאכלם  את  להתעכל  יוכל  לא  בטבע  דקים  שהמה  אותם 
היטב  המזון  שנתעכל  עד  ומקיאין  וחוזרין  שמקיאין  עד 

והמה ראוים לאכול לנו מחמת דקות טבעיהם.

והנה בודאי שהקב"ה לא יעקר מצוה אחת מכל המצות 
הנ"ל, אבל  ומחקרי' על המדרש  כמו שמקשין המפרשים 
ויפשיט  החזיר  טבע  את  הקב"ה  ישנה  לעתיד  באמת 
זוהמתו ויזדקק טבעו, ובאם נזדקק טבעו ממילא יעלה גרה 
ויותר לנו, ועי"ז לא נעקר מצוה בתורה כי הך מצוה קיימת 
לעולם שהחזיר שיהי' גס בטבעו ועי"ז לא יעלה גרה ויהי' 
אסור לעולם, והא תינח אותן שיהי' אז בחיים ישתנו טבעם 
בין  או  בתבשיל  לנו  שנתערב  אותו  אבל  ממילא,  וישתרו 
חתיכות אחרות שלא נזדקק טבעו קודם מיתתו יהי' אסור 

לעולם ולכך לא מיקרי דבר שיש לו מתירין ודוק.
תורת משה – חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ראה 
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נֹותן אנכי כו)ראה (יא, ְִֵֵָֹ
ׁשהיא  ּבאלקּות, הראּיה ּדרּגת ה'ראה', את לכם נֹותן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאני
ּדֹומה  אינֹו ּכמאמר והבנה, ׁשמיעה מּדרּגת מעלה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָלמעלה
ּדרּגה  ׁשל מעין ּביׂשראל ּפעל רּבנּו מׁשה לראּיה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשמיעה

צדקנּו. מׁשיח ידי על ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָזֹו,
ּבּמה  לראֹות נּתן לׁשמיעה ראּיה ּבין ההבּדל ּגדל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ(את

ׁשל  ּביׁשיבה ׁשמע ׁשנתֹו ּבעת ׁשּפעם האריז"ל, על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּמסּפר
לא  ׁשנה ׁשמֹונים ּדֹורׁש היה ׁשאם נפלאים, סֹודֹות ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמעלה
ּׁשהּׂשיג  ׁשּמה לנּו, הרי ּׁשהּׂשיג. מה ּכל את למסר יכֹול ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהיה
ּכדי  ׁשנה ׁשמֹונים צרי היה אחת, ּבׁשעה ראּיה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָּבבחינת

ׁשמיעה). ּבדר ְְְִִֶֶָֹלמסר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 133 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mEBxYd itl mixEQId zErnWn©§¨©¦¦§¦©©§

ּוקללה: ּברכה הּיֹום לפניכם נתן אנכי כו)ראה (יא, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֽֽ
"ּברכן  – אּונקלֹוס ּבתרּגּום ּפרׁש ּוקללה" "ּברכה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָּבּתבֹות
"ּוקללה" ּתרּגם ּבפרׁשתנּו יֹונתן ּבתרּגּום א ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָּולוטין",
ׁשל  חּלּוף ּפרּוׁש "חילּופא", ּדלׁשֹון להבין וצרי ְְְְִִִִִִֵֶָָָָ"וחילּופא".
אי אבל ּביניהם, ׁשּיכּות ׁשּיׁש א ׁשֹונים, ּדברים ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

ּברכה? ׁשל 'חילּופא' היא ׁשּקללה להּגיד ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאפׁשר
ללׁשֹון  הּתֹורה ּתרּגּום ענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה: לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁש
ּבני  ׁשל והּגלּות הּׁשעּבּוד מּצד הּוא ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָארמית
ׁשל  אחרים ללׁשֹונֹות הּתֹורה לפרׁש צר ׁשהיה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיׂשראל
אֹופּנים: ב' יׁש עצמֹו והּגלּות הּׁשעּבּוד ּובענין העֹולם, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻאּמֹות
ׁשּבֹו מקֹום - ּבבל ׁשל הּתרּגּום אּונקלֹוס, ּתרּגּום ְְְְִֶֶֶַַַַָָעל־ּפי
הּגלּות  יּסּורי את ראּו ׁשם ּבתקף, היה הּגלּות והסּתר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעלם

קללה". – "לוטין ּבפׁשטּות: נראים ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּכפי
ּתרּגּומים  ׁשהיּו וירּוׁשלמי, יֹונתן ּתרּגּום על־ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ּכל־ּכ והסּתר העלם היה לא ׁשּׁשם – יׂשראל ארץ ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשל
ׁשהם  הּגלּות יּסּורי ׁשל הּפנימּיּות יֹותר ראּו – ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכבּבבל
ּדברים  ׁשני ׁשל חּלּוף ׁשּפרּוׁשֹו "חילּופא" רק ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָּבאמת
טֹוב  ּגם הם ּבפנימּיּותם הּיּסּורים ּבאמת ּכי סּוג, ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּבאֹותֹו

ׁשּמתחּלפים  רק הּברכֹות, המׁשכתם.ּכמֹו ּבאפן ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
איׁש ייּסר ּכאׁשר ּכי גֹו' וּירעיב ויעּנ ּׁשּכתּוב מה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָועל־ּדר
מצֹות  את וׁשמרּת - ׁשּיהיה ּכדי – מיּסרּך אלקי ה' ּבנֹו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
ׁשהּתכלית  היינּו, גֹו', טֹובה ארץ אל  מביא גֹו' אלקי ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹה'
את  לקּבל ויּוכלּו יזּדּככּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי הּוא הּיּסּורים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשל

הּגאּולה. ׁשל הּנעלים ְֲִִִֶַַַַָהּגּלּויים
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הּיֹום לפניכם נתן אנכי כו)ראה (יא, ְְִִֵֵֵֶַָֹֹֽ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְֲֵֵֶַַָָָָיׁש

ּבגמרא א)איתא כו, השנה ּד"ּכיון (ראש ּדּין" נעׂשה עד  "אין ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מה־ּׁשאין־ּכן  זכּותא". ליּה חזי מצּו לא כּו' ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹּדחזיּוהּו
להם  ׁשּברּור אף – מעדים הּדבר את ׁשֹומעים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהּדּינים

זכּותא. ליּה חזּו – אמת אֹומרים ְְֱִִֵֵֶֶָָָׁשהעדים
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לגמרי, האדם אצל הּנראה הּדבר מתאּמת ׁשּבראּיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָונמצא
עצמֹו ׁשהּוא מּכיון הּדבר, אצלֹו ׁשּיפר ׁשאי־אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד

זה. את ֶֶָָראה
מּמקֹור  ׁשֹומעֹו אם אפילּו ּדבר, ׁשֹומע ּכׁשאדם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ספקֹות  ּבלּבֹו להתעֹורר יכֹולים ּביֹותר, ּומסמ ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶָָֻנאמן

ּכבראּיה. אצלֹו מחלט זה ואין הּדבר, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבאמּתּות
"אׁשר  הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּכתּוב: ׁשּמזהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוזהּו

ׁשל  ּבאפן האדם אצל להיֹות צרי הּיֹום" לפניכם נֹותן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאנכי
הּוא, ׁשּכ מאמין אֹו ׁשּׁשֹומע ּכדבר רק יהיּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ"ראה",
רֹואה, ׁשהּוא ּדבר ּכמֹו ּבֹו ּולהתאחד להתאּמת צרי זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
ּבזה  ׁשּיהיּו ׁשּי ולא הּדבר, ּבאמּתּיּות לגמרי ּבטּוח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּוא

ִִׁשּנּויים.
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'B‚Â ˙ÎÏÏ∑,ּכֹוכבים עבֹודת העֹובד ׁשּכל למדּת הא »∆∆¿ְֲִֵֶַַָָָָָָ
מּכאן  יׂשראל. ׁשּנצטּוּו הּדר מּכל סר הּוא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

ּככֹופר (ספרי)אמרּו: ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּמֹודה 'ּכל ְְֲִֵֶַַַָָָ
ּכּלּה' הּתֹורה .ּבכל ְַָָָֻ
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הּמברכים  ÌÈf¯b.את ¯‰ŒÏÚ∑(לב הר (סוטה ּכלּפי ְְִֶַָ««¿ƒƒְֵַַ
האיׁש ּברּו" ּבּברכה: ּופתחּו ּפניהם, הֹופכין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּגרּזים

יעׂשה  לא ה'ארּור'ים אׁשר ּכל וגֹו'". ּומּסכה פסל ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ואחרּֿכ ,'ּברּו' ּבלׁשֹון ּתחּלה אמרּו ְְְְִִֶַַַָָָָָָָׁשּבּפרׁשה,

ּבקללה  ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם .הפכּו ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָ
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oFWlA 'm`' xn` `le ,"ErnWY xW`"£¤¦§§§Ÿ¨©¦¦§
,'ixW`' oFWNn 'xW`' xn`e .wtq̈¥§¨©£¤¦§©§¥

xn`PW(cl ,g ilWn)rnW mc` ixW`" ¤¤¡©¦§¥©§¥¨¨Ÿ¥©
."il¦

.eòîLz øLà äëøaä úàitFq ¤©§¨¨£¤¦§§¥

:zFaiYdxFYE`ai dxFYd zEkfAW . ¥¨¤¦§©¨¨Ÿ
.zFkxAdgk dxez ©§¨

)(l.ïcøiä øáòa änä àìäitFq £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¥
:zFaiY.oxd`Eid dYr crW itl ¥©£Ÿ§¦¤©©¨¨

mdl mi`xn EidW Fci lr mipprd̈£¨¦©¨¤¨©§¦¨¤
Kixv Kkl ,mipprd EwqR dYre ,KxCd©¤¤§©¨¨§¨£¨¦§¨¨¦

.KxCd rcil oniq mdl oYil¦¥¨¤¦¨¥©©¤¤
dESW ,`"dA miIqnE ligzn wEqRd©¨©§¦§©¥§¥¤¦¨



לה d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰n‰Œ‡Ï‰∑ סימן ּבהם אחרי ∑‡È¯Á.נתן ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈ֲֵַ

הּירּדן, לׁשֹון העברת וזהּו למרחֹוק, והלאה הרּבה ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הּוא "אחרי", מפלג "אחרי", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל ְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָֻ

LÓM‰ ‡B·Ó C¯c∑ לצד הּירּדן מן מערב.להּלן ∆∆¿«∆∆ְְְֲִֵַַַַַָָ
ׁשּננקדּו ּדברים, ׁשני ׁשהם מֹוכיח הּמקרא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטעם
נקּוד  "ו"דר ּבפׁשטא, נקּוד "אחרי" טעמים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשני

דיּבּור  'דר 'אחרי היה ואם ּדגּוׁש. והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמׁשּפל
,הפּו ּבׁשֹופר ּבמׁשרת "אחרי" נקּוד היה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָאחד,

ורפה  ּבפׁשטא "ו"דר.ÏbÏb‰ ÏeÓ∑ מן רחֹוק ְְְְֶֶֶַָָ«ƒ¿»ִָ
Ó¯‰.הּגלּגל  ÈBÏ‡∑ׁשּנאמר הּוא, יב)ׁשכם :(בראשית ְִַָ≈≈…∆ְֱֶֶֶַ

מֹורה  אלֹון עד ׁשכם, מקֹום .""עד ְְֵֶֶַַ

(àì)úLøì àáì ïcøiä-úà íéøáò ízà ék¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤
ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬

:da-ízáLéå dúàŸ−̈¦«©§¤¨«
i"yx£'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑ הארץ נּסים את וּתירׁשּו ׁשּתבֹואּו ּבידכם סימן יהיּו ירּדן .ׁשל ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(áì)-úàå íéwçä-ìk úà úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½¥¬¨©«ª¦−§¤
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

áé(à)ïeøîLz øLà íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´¦§§´
éúáà éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNòìEì E ©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯£Ÿ¤²§−

:äîãàä-ìò íéiç ízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì§¦§¨®¨̧©¨¦½£¤©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

(á)íL-eãáò øLà úBî÷nä-ìk-úà ïeãaàz ãaà©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¯¨«§¨´
-ìò íäéäìà-úà íúà íéLøé ízà øLà íéBbä©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©
:ïðòø õò-ìk úçúå úBòábä-ìòå íéîøä íéøää¤«¨¦³¨«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«

i"yx£Ôe„a‡z „a‡∑,"ּתאּבדּון" ואחרּֿכ "אּבד", «≈¿«¿ְְְֵַַַַָ
מה) יׂשראל (ע"ז ּבארץ עבֹודהֿזרה לעֹוקר ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמּכאן

אחריה  לׁשרׁש ׁשּצרי.¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡ ְֲִֵֶֶַָָָ∆»«¿…¬∆

'B‚Â ÌLŒe„·Ú∑ את" מהם? ּתאּבדּון ּומה »¿»¿ְְֵֶֶַַ
ההרים  "על אׁשר ."אלהיהם" ֱֲִֵֶֶֶַָֹ

(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«
i"yx£ÁaÊÓ∑ הרּבה אבנים אבן ∑vÓ·‰.ׁשל ׁשל ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ֶֶֶ

ּבימֹוס, והיא ּבּמׁשנה(אלטאר)אחת, מז)ׁשּׁשנּויה :(ע"ז ְְְִִִֶַַַָָ
ׁשחצבּה לבימֹוס''אבן אילן ∑‡L¯‰.מּתחּלתּה ְְֲִִִֶֶֶָָָָ¬≈»ִָ

‡˙ÌÓLŒ.הּנעבד  Ìz„a‡Â∑(מו להם (שם לכּנֹות ֱֶַָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְֶַָ
'עין  ּכריא'. 'ּבית לּה קֹורין ּגליא' 'ּבית לגנאי: ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָׁשם

קֹוץ' 'עין .ּכל', ֵֹ

ÈÓÏ¯˙לא  ÏÚÓÏ ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È¯‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»¿≈«¿≈«
Ôe˙¯È˙Â ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»¡»¬»≈¿¿≈¿

:da Ôe·˙È˙Â d˙È»«¿≈¿«

iÈc‡לב  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«»»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈√»≈»≈

aÚÓÏ„א  Ôe¯h˙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»»
ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«»«»ƒ««»ƒ«

:‡Ú¯‡«¿»

eÁÏÙב  Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó¯ ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

È˙ג  Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

mixehd lra

:mixaC 'd zFUrl mdl,mYvYpe ¨¤©£§¨¦§¦©§¤
mYcA`e ,oErCbY ,oEtxUY ,mYxAWe§¦©§¤¦§§§©¥§¦©§¤

(b ,ai oNdl)mixaC 'd mdl xn` oke . §©¨§¥¨©¨¤§¨¦
:oniql,iprpMd ux`A ,WnXd `Fan §¦¨§©¤¤§¤¤©§©£¦

lv` ,lBlBd lEn ,daxrA aWFId©¥¨£¨¨©¦§¨¥¤

dxFn ipFl`.`l dxez ¥¥¤
áé)(b.ïeôøNzi`dA dxFqOA 'b ¦§§©§¨§©

opzC Epiide ,`piipr(` ,gn dxf dcFar)'b ¦§¨¨§©§¦§©£¨¨¨

"oEtxUY mdixW`e" Edfe .od zFxW £̀¥¥§¤©£¥¥¤¦§§
.'b

ïeNòú àì 'åâå íîL úà ízãaàå§¦©§¤¤§¨Ÿ©£
.ïk.mXd wgFnl dxdf` ¥©§¨¨§¥©¥

.ïeNòú àì:`IxhnibAlM lr dxdf` Ÿ©£§¦©§¦¨©§¨¨©¨
mW wgn.c dxez Ÿ¥¥



d`xלו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k oey`x meil inei xeriy

(ã):íëéäìà ýåýéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑,מקֹום ּבכל לּׁשמים להקטיר …«¬≈ְְְִִַַַָָָ

"ונּתצּתם  אחר: ּדבר יבחר. אׁשר ּבּמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכיֿאם
ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את ואּבדּתם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹאתֿמזּבחתם

מן (ספרי) אבן ּולנֹותץ הּׁשם את למֹוחק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָאזהרה

'וכי  יׁשמעאל: רּבי אמר העזרה. מן אֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּמזּבח,
הּמזּבחֹות? את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּתעלה
עונֹותיכם  ויגרמּו ּכמעׂשיהם ּתעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאּלא

ׁשּיחרב' אבֹותיכם .למקּדׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַָ

(ä)íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékÂ¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáL-ìkîeLøãú BðëL ¦¨¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−

:änM úàáe¨¬¨¨«¨
i"yx£eL¯„˙ BÎLÏ∑(ספרי) ׁשילה מׁשּכן .זה ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

(å)úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ
íëéøãðå íëãé úîeøz úàå íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ

:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«
i"yx£ÌÎÈÁ·ÊÂ∑ ׁשל ∑ÌÎÈ˙¯NÚÓ.חֹובה ׁשלמים ¿ƒ¿≈∆ְִֶָָ«¿¿…≈∆

החֹומה  מן לפנים לאכל ׁשני ּומעׂשר ּבהמה .מעׂשר ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ÌÎ„È ˙Óe¯z∑ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, (דברים אּלּו ¿«∆¿∆ֱִִֵֶֶֶַַָ

מּיד"כו) הּטנא הּכהן "ולקח :.ÌÎ¯˜a ˙¯Î·e∑ ְִֵֶֶֶַַַָָֹ¿……¿«¿∆
לּכהן, ׁשם לתּתם .ויקריבם ְְְִִֵֵַַָָֹ

(æ)ízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À
ýåýé Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'‰ EÎ¯a ¯L‡∑(ספרי),הּברכה .הבא לפי ¬∆≈«¿ְְִֵַָָָ

(ç)íBiä ät íéNò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²−Ÿ©®
:åéðéòa øLiä-ìk Léà¦−¨©¨¨¬§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈNÚ eÁ‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ …«¬¿…¬∆¬«¿…ƒ¿
הּירּדן  את עֹוברים אּתם "ּכי על למעלה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָמּוסב

מּיד  הּירּדן, את ּכׁשּתעברּו אּתם וגֹו'", מּתרים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּכּבּוׁש ׁשל ׁשנה עׂשרה ארּבע ּכל ּבבמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלהקריב
מקריבים  ּׁשאּתם מה ּכל ּתקריבּו לא ּוּבבמה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹוחּלּוק.
ּכׁשר  והּוא ונמׁשח עּמכם ׁשהּוא ּבּמׁשּכן, הּיֹום ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּפה

אבל  ּונדבֹות. נדרים ואׁשמֹות, חּטאֹות ּבֹו ְְְְֲֲִִַַַָָָָָלהקריב
ּכל  "איׁש וזהּו: והּנּדב, הּנּדר אּלא קרב אין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבמה,
מתנּדבים  ׁשאּתם ּונדבֹות נדרים ּבעיניו", ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּיׁשר
חֹובה, עלֿידי ולא להביאם, ּבעיניכם ׁשּיׁשר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעלֿידי

ּבבמה ּתקריבּו קיז)אֹותם .(זבחים ְְִַָָָ

‡ÔBÎ‰Ï:ד  ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

ÏkÓה  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙È·Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dzÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

˜ÔBÎÈL„eו  ˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«¿≈
ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡ ˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»≈¿»«¿»∆¿
:ÔBÎÚÂ ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„Â ÔBÎÈ¯„Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿≈¿¿«¿

ÏÎaז  Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«»√»¿»¡»¬¿∆¡¿…
CÎ¯· Èc ÔBÎÈza L‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È ˙eËLB‡»∆¿«∆¡«»≈ƒ»¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

‰Î‡ח  ÔÈ„·Ú ‡Á‡ Èc ÏÎk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»
:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿«»»¿»»√»ƒ

mixehd lra

)(d.íB÷nä ìày"a z"`Aj"z ¤©¨§
i"tciv:`IxhnibA ,.milWExi Edf §¦©§¦¨¤§¨©¦
mFwn:`IxhnibA.oFIvl ¨§¦©§¦¨§¦

.dOW z`aEFpkWl" .zxFqOA 'a ¨¨¨¨©¨¤§¦§
dOW z`aE" ,"dOW z`aE EWxcz¦§§¨¨¨¨¨¨¨¨

"mW d`xE(a ,h 'a mikln)oiprA `Ede , §¥¨§¨¦§§¦§©
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לז d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy

(è)-ìàå äçeðnä-ìà äzò-ãò íúàá-àì ék¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤
éäìà ýåýé-øLà äìçpä:Cì ïúð E ©©«£½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ì˙‡·Œ‡Ï Èk∑(ספרי) אֹותן ׁשנה ּכל עׂשרה קיט)∑‡Áen‰ŒÏ‰.עדין ּכמֹו∑zÚŒ„Ú‰.ארּבע (זבחים ƒ…»∆ְְֵֶַַָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»
ׁשילה  ירּוׁשלים ∑‰ÏÁp‰.זֹו .זֹו ִֹ««¬»ְִַָ

(é)ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøáòå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

:çèa-ízáLéå áéáqî¦¨¦−¦«©§¤¤«©
i"yx£ı¯‡a Ìz·LÈÂ Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ∑ «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆

חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ואת ׁשּתחּלקּוה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ÌÎÏ.ׁשבטֹו ÁÈ‰Â∑ ּומנּוחה וחּלּוק ּכּבּוׁש לאחר ְִ¿≈ƒ«»∆ְְְִִַַָ

ג) את (שופטים ּבם לנּסֹות ה', הניח אׁשר הגֹוים ְֲִִִֵֶֶַַַָמן
אז  ּדוד. ּבימי אּלא זֹו ואין .יׂשראל, ְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ß a`Îmgpn d"k ipy mei ß

(àé)Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìáú änL íL BîL ïkLeàééëðà øLà-ìk úà §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ הּבחירה ּבית לכם ּבנּו ¿»»«»¿ְְִֵֶַָָ

ּבדוד אֹומר הּוא וכן ז)ּבירּוׁשלים, ּכיֿיׁשב (ש"ב "ויהי : ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
וּיאמר  מּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו וה' ּבביתֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּמל
ּבבית  יֹוׁשב אנכי נא ראה הּנביא: אלֿנתן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמל

היריעה" ּבתֹו יׁשב האלהים וארֹון nL‰.ארזים ְְֱֲֲִִִֵַַָָָֹֹ»»

'B‚Â e‡È·˙∑ אמּור וכאן ׁשילה, לענין אמּור למעלה »ƒ¿ְְְְְִִַַָָָָֹ
ּבין  הּתר ליּתן הּכתּוב, חּלקם ּולכ ירּוׁשלים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלענין
ּובאּו נֹוב וחרבה לנֹוב, ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה לזֹו: ְְְְְִִֶָָָָָָֹזֹו
לירּוׁשלים  ׁשּבאּו עד מּתרֹות הּבמֹות היּו .לגבעֹון, ְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ÌÎÈ¯„ ¯Á·Ó∑ הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(617 'nr a zegiy ihewl)

ׁשם ׁשמֹו לׁשּכן ּבֹו אלקיכם ה' יבחר אׁשר (יב,הּמקֹום ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
יא)

החּיים ּבספר המהר"ל)הקׁשה ּבׁשּום (לאחי נאמר לא מּדּוע , ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
מקֹום  ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָמקֹום
ולכן  ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי לה', מתּפּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיהּודי
ּגם  מקֹום, ּבכל קּימת היא ּכי ירּוׁשלים, לצד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָמתּפּללים

הּדר  ּכל חז"ל ּׁשאמרּו מה מבאר זה ּולפי לארץ. ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבחּוץ
קבע, לדירת ׁשהּכּונה אלקה, לֹו אין ּכאּלּו לארץ ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבחּוץ
ׁשּגר  מי אבל הּגאּלה. על ּכלל חֹוׁשב אינֹו האדם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכאׁשר
הּתפּלה  ּבעת ּוכמֹו יׂשראל, וארץ מׁשיח אֹודֹות וח ֹוׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשם
אׁשר  הּמקֹום הּוא מקֹומֹו הרי יׂשראל, ארץ לצד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּׁשּפֹונה

ה'. ְִַיבחר

(áé)íëéðáe ízà íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ
øLà éåläå íëéúäîàå íëéãáòå íëéúðáe§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´

:íëzà äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéøòLa§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦§¤«

ÁÈ‡ט  ˙È·Ï ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»

ÈÈcי  ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»

daיא  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„ ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

ÔBÎÈ·eיב  Ôez‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿≈
Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙·e¿»≈¿«¿≈¿«¿»≈¿≈»»ƒ
‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÈÂ¯˜·¿ƒ¿≈¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚƒ¿

mixehd lra

)(`iì.änL .íL BîL ïkL.miNw miWcwl zg`e miWcw iWcwl zg` ,zFSign 'al fnxai dxez §©¥§¨¨¨¤¤§§¦©©§¨§¥¨¨¦§©©§¨¨¦©¦



d`xלח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy

(âé)éúìò äìòz-ït Eì øîMäøLà íB÷î-ìëa E ¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬
:äàøz¦§¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑(ספרי) ת "לא הּדבר לּתן על z¯‡‰.עׂשה" ¯L‡ ÌB˜ÓŒÏÎa∑ אּתה אבל ,ּבלּב יעלה אׁשר ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»¬∆ƒ¿∆ְְֲֲֲִֶֶַַָָ
הּכרמל  ּבהר אלּיהּו ּכגֹון נביא, עלּֿפי .מקריב ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

(ãé)éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷na-íà ékE ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½
éúìò äìòz íLéëðà øLà ìk äNòz íLå E −̈©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöî§©¤«¨
i"yx£EÈË·L „Á‡a∑.ּבנימין ׁשל למעלה ּוּבחלקֹו ¿««¿»∆ְְְְְִִֶֶַָָ

ּדוד  ּכׁשּקנה ּכיצד? הא ׁשבטיכם", "מּכל אֹומר: ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּוא
הּׁשבטים, מּכל הּזהב ּגבה היבּוסי, מארונה הּגרן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת

היה  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו הּגרן .ּומּכלֿמקֹום ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(åè)çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø|øNá zìëàå ©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøákéøòL-ìëa Eì-ïúð øLà EE §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®

:ìiàëå éávk epìëàé øBähäå àîhä©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«
i"yx£ELÙ ˙e‡ŒÏÎa מדּבר?∑¯˜ הּכתּוב ּבּמה «¿»«««¿¿ְֵֶַַַָ

הקרבת  ּבלא להם להּתירּה ּתאוה, ּבבׂשר ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹאם
ירחיב  "ּכי אחר: ּבמקֹום אמּור הּוא הרי ְְֲִִִֵֵֵַַָָאמּורים,
וגֹו'", בׂשר אכלה ואמרּת וגֹו' ּגבל את אלהי ְְְְְְְֱֶֶַָָָָָֹֹֻה'
ׁשּיּפדּו מּום, ּבהם ׁשּנפל ּבקדׁשים מדּבר? ּזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

עֹובר? מּום על יּפדּו יכל מקֹום, ּבכל ּתלמּוד ויאכלּו ְְְְִֵֵַַָָָָָֹ
"רק" zÏÎ‡Â.לֹומר: ÁaÊz∑(עג יבמות טו. אין (בכורות ַַƒ¿«¿»«¿»ֵ

עלֿידי  אכילה אּלא וחלב ּגיזה הּתר ּבהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָל
B‰h‰Â¯.זביחה  ‡Óh‰∑ קדׁשים מּכח ׁשּבאּו לפי ְִָ«»≈¿«»ְִִִֶַָָָֹ

ּבהם ז)ׁשּנאמר ּבכלֿטמא (ויקרא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר : ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
א  וטהֹור ׁשּטמא ּבֹו להּתיר הצר יאכל", ֹוכלין לא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

אחת  Ïi‡ÎÂ.ּבקערה È·vk∑ ּבא קרּבן ׁשאין ְִַַָָ«¿ƒ¿»«»ְֵֶָָָ
Ïi‡ÎÂ.מהם  È·vk∑ והּלחיים הּזרֹוע מן לפטרן ֵֶ«¿ƒ¿»«»ְְְְְִִַַַַָָָ

.והּקבה  ְֵַָ

(æè):íénk epëtLz õøàä-ìò eìëàú àì ícä ÷ø©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc‰ ׁשאמרּתי ∑¯˜ אףֿעלּֿפי ««»……≈ְִִֶַַַָ
ּבֹו ל ּתאכלּנּוׁשאין לא ּבּמזּבח, ּדם epÎtLz.זריקת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹƒ¿¿∆

ÌÈnk∑ ׁשאין ל הרי לֹומר אחר: ּדבר ּכּסּוי. צרי «»ƒְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הזרעים את להכׁשיר ּכּמים, עד)הּוא חולין .(ספרי. ְְְִִִֶַַַַָ

(æé)éøòLa ìëàì ìëeú-àìðâc øNòî EELøéúå E «Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³§¨«§Æ§¦«§´
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåéøãð-ìëå Eøcz øLà E §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤̧Æ£¤´¦½Ÿ

éúáãðå:Eãé úîeøúe E §¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«
i"yx£ÏÎe˙Œ‡Ï∑ על תעׂשה' 'לא לּתן הּכתּוב ּבא …«ֲִֵֶַַַָָֹ

אֹומר:∑ÏÎe˙Œ‡Ï.הּדבר  ּבןֿקרחה יהֹוׁשע רּבי ַָָ…«ְְִֵֶַַָָֻ
ּבֹו: ּכּיֹוצא רּׁשאי'. אינ אבל אּתה, טו)'יכל (יהושע ְֲֵֵַַַַָָָֹ

יהּודה  ּבני יכלּו לא ירּוׁשלים יֹוׁשבי היבּוסי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ"ואת

ÏÎaיג  C˙ÂÏÚ ˜q˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»«≈¬»»»¿»
:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ∆¡≈

ÔÓיד  „Áa ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«ƒ
Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·Lƒ¿»«»«≈¬»»»¿«»«¿≈…ƒ

:C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  ÒBkz CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÏÎa CÏ ·‰È Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Naƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ¿«»¿»
‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ CÈÂ¯ƒ̃¿»¿»»»¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Â¿«¿»

˙dpcLטז  ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc „BÁÏ¿¿»»≈¿««¿»ƒ¿ƒ≈
:‡iÓk¿«»

NÚÓ¯יז  CÈÂ¯˜a ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»«¿«
CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Úƒ»«¿»ƒ¿»¿≈»¿»»
:C„È ˙eL¯Ù‡Â CÈ˙·„Â ¯c˙ Èc C¯„ ÏÎÂ¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»¿»

mixehd lra

)(biéúìò.äàøz øLà íB÷î ìëa E ŸŸ¤§¨¨£¤¦§¤
:zFaiY itFq.lnxMdlkA:`IxhnibA ¥¥©©§¤§¨§¦©§¦¨

.EdIl`zFlFr dlrIW EdIl`l fnx ¥¦¨¤¤¥¦¨¤©£¤
.lnxMd xdAci dxez §©©©§¤

)(ciéèáL.E:`IxhnibAdcEdi haW. §¨¤§¦©§¦¨¥¤§¨
éúìò äìòz íL.E:zFaiY iW`x ¨©£¤ŸŸ¤¨¥¥

rWYlr dlrn dY` mixaC 'h . ¥©§¨¦©¨©£¤©

:gAfOd,minlW ,mW` ,z`Hg ,dlFr ©¦§¥©¨©¨¨¨§¨¦
.min ,oii ,dpFal ,onW ,dgpneh dxez ¦§¨¤¤§¨©¦©¦

)(eh.úkøákYlk`e" .dxFqOA 'a §¦§©©§¨§¨©§¨
Lidl` 'd zMxaM" ,"'d zMxaM xUä¨§¦§©§¦§©¡Ÿ¤

"Kl ozp xW`(fi ,fh oNdl)zlFr iAB , £¤¨©¨§©¨©¥©
opzC Epiide .dI`x(a ,g dbibg)WIW in' §¦¨§©§¦§©£¦¨¦¤¥

gAfY" Edfe ,'eke 'miAExn oilkF` Fl§¦§¦§¤¦§©

,zFlFr EpiidC 'gAfY' ,"xUa Ylk`e§¨©§¨¨¨¦§©§©§
lMd ,minlW EpiidC 'xUa Ylk`e'§¨©§¨¨¨§©§§¨¦©Ÿ
ozp xW` Lidl` 'd zMxA itl dAxY©§¤§¦¦§©¡Ÿ¤£¤¨©

.Klfh dxez ¨
)(fi.Eãé úîeøúeDil KinqE.'d iptl §©¨¤§¦¥¦§¥

,'d iptl dgPd oikixSW mixEMal fnx¤¤§¦¦¤§¦¦©¨¨¦§¥
.mixEMA Epiid 'Lci znExY' iMgi dxez ¦§©¨¤©§¦¦



לט d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy
לפי  רּׁשאין, ׁשאינן אּלא היּו, יכֹולים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלהֹוריׁשם",
מערת  מהם ּכׁשּלקח ּברית אברהם להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכרת
על  אּלא היּו, חּתּיים אּלא היּו יבּוסים ולא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמכּפלה.
דרּבי  ּבפרקי מפרׁש ּכ יבּוס, ׁשּׁשמּה העיר ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹׁשם

לו)אליעזר ׁשּנאמר(פ' והּוא ה), ב אםֿהסיר(שמואל "ּכי : ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַ
את  עליהם ׁשּכתבּו צּורֹות והּפסחים", ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָהעורים

E¯˜a.הּׁשבּועה  ˙¯Î·e∑ לכהנים .אזהרה ְַָ¿……¿»¿ְְֲִַָָֹ
E„È ˙Óe¯˙e∑הּבּכּורים אּלּו. ¿«»∆ִִֵַ

(çé)éäìà ýåýé éðôì-íà ékíB÷na epìëàz E ¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLàðáe äzà Ba EEzáe E £¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ

éøòLa øLà éåläå Eúîàå Ecáòåéðôì zçîNå E §©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«©§À̈¦§¥Æ
éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ החֹומה מן ‡L¯.לפנים ÈÂl‰Â ƒ¿≈ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆
EÈ¯ÚLa∑ ּכגֹון מחלקֹו, לֹו לתת ל אין אם ƒ¿»∆ְְְִֵֵֵֶָ

מעׂשר  ל אין עני! מעׂשר לֹו ּתן ראׁשֹון, ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָמעׂשר
ׁשלמי על הזמינהּו .עני, ְְִִֵֶַַָָ

(èé)éîé-ìk éålä-úà áæòz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
ñ :Eúîãà-ìò©©§¨¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑ הּדבר על תעׂשה' 'לא יֹותר ∑E˙Ó„‡ŒÏÚ.לּתן עליו מזהר אינ ּבּגֹולה, אבל ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ««¿»∆ְְֲֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  .מענּיי ְֲִִֵֵֵָ

(ë)éäìà ýåýé áéçøé-ék-øac øLàk Eìáb-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»©«£¤´¦¤
ìëàì ELôð äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì̈¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ

:øNa ìëàz ELôð úeà-ìëa øNä¨®§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ·ÈÁ¯ÈŒÈk∑(פד 'ּדר(חולין ּתֹורה לּמדה ƒ«¿ƒ¿ְִֶֶָָ

מּתֹו אּלא ּבׂשר לאכל אדם יתאּוה ׁשּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹארץ'
ועׁשר  ידים B‚Â'.רחבת ELÙ ˙e‡ŒÏÎa∑ שם) ְֲִֶַַַָֹ¿»«««¿¿¿

אּלאֿאםֿט"ז) חּלין, ּבׂשר להם נאסר ּבּמדּבר ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻאבל
ׁשלמים  ּומקריבּה מקּדיׁשּה .ּכן ְְְִִִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1108 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minW mWl didYW ± dlik`A zExidGd©§¦©£¦¨¤¦§¤§¥¨©¦

אכל  לבלּתי חזק רק . . ּבׂשר: ּתאכל נפׁש ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹֹּֽבכל־אּות
כג)הּדם – כ (יב, ַָ

ּבּגמרא ב)איתא טז, ּבא (חּלין לא אֹומר, יׁשמעאל "רּבי : ְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻ
לארץ  ׁשּנכנסּו ׁשעד ּתאוה". ּבׂשר להם להּתיר אּלא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב
להם. מּתר היה קדׁשים ּבׂשר ורק ּתאוה, ּבׂשר להם ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻנאסר

ּתאוה. ּבׂשר להם הּתר לארץ, ּכׁשּנכנסּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה־ּׁשאין־ּכן
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

ענינים  עם התעּסקּו לא ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכׁשּׁשהּו
ּבזה, וכּיֹוצא הּתֹורה ּבלּמּוד רק היה עסקיהם וכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגׁשמּיים,
ּכׁשּנכנסּו א קדׁשים. ּבׂשר רק זה היה ּבׂשר ּכׁשאכלּו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָואף

ּולהעלֹותם  ּגׁשמּיים ענינים עם להתעּסק התחילּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָלארץ,
ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּד"ּכל העבֹודה על־ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלקדּׁשה

דעהּו". ּדרכי ְְֵֶָָָּו"ּבכל
לא  - להם ויּתר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו הּכתּוב, מזהיר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻועל־זה
ּתאוה", "ּבׂשר - ּגם אּלא מצוה, ּבזה ׁשּיׁש קדׁשים ּבׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרק
לבלּתי  חזק "רק מאד להּזהר יׁש מצוה, ּבּה ׁשאין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאכילה
ּתהיה  לא האדם וחּיּות הּדמים" ׁש"רתיחת הּדם", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאכל
רק  יהיה ּבהם עּסּוקֹו ּכל אּלא הּגׁשמּיים, ּובענינים ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּב"ּבׂשר"

לקדּׁשה. להעלֹותם ׁשמים ְְְֲִִֵַַָָָֻלׁשם

Ècיח  ‡¯˙‡a dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈¿«¿»ƒ
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈«¿¿»¿«»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

Ïkיט  È‡ÂÏ ˙È ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»≈»≈»
:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»

„Èכ  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ È¯‡¬≈«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
ÈÚ¯z˙ È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈ƒƒ¿≈
CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ«¿»¿≈«ƒ¿»¿»¿«¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz≈ƒ¿»

mixehd lra

)(hi.éålä úà áæòz ïtDil KinqEiM ¤©£Ÿ¤©¥¦§¦¥¦
.aigxi"Fl aigxi mc` oYn" :Ll xnFl ©§¦©§©¨¨¨©§¦

(fh ,gi ilWn). ¦§¥

.øNa ìëàzDil KinqE.wgxi iM Ÿ©¨¨§¦¥¦¦§©
,xUA lFk`Nn mc` wgxzIW xnFl©¤¦§©¥¨¨¦¤¡¨¨

'mCd iEQiM' wxtA `zi`cM,ct oiNEg) ¦§¦¨§¤¤¦©¨¦

(`.k dxez



d`xמ zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy

(àë)ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´
éäìàðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNì EE ¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À

éøòLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLàE £¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½
:ELôð úeà ìëa§−Ÿ©©¬©§¤«

i"yx£ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk∑ לבא ּתּוכל ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְַָֹֹ
ׁשהּמׁשּכן  עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָולעׂשֹות

עּמכם  הֹול.E˙Èeˆ ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ∑ חולין) ִֵֶָ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒ

והן כח) יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלמדנּו
ׁשּנאמרּו ׁשחיטה מּסיני הלכֹות .למׁשה ְְְְֱִִִִֶֶֶַָֹ

(áë)ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä epìëàz«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

i"yx£'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡∑,מּתר חלּבן ואּיל ּצבי מה אי ּבטהרה; לאכלן מזהר חּלין אינ אף ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻֻֻ
א" לֹומר: ּתלמּוד מּתר? ."חלּבן ְְֶַַַָָֻ

(âë)Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©¨®¤
:øNaä-íò Lôpä ìëàú-àìå§«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«

i"yx£Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ מּמה (ספרי)∑¯˜ «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ִַ
ּבדם  ׁשטּופים ׁשהיּו למד אּתה "חזק", ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָּׁשּנאמר
יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", לֹומר הצר לפיכ ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻלאכלֹו.
אּלא  הּכתּוב ּבא לא אֹומר: עּזאי ּבן ׁשמעֹון ְִִֵֶֶַַַַָָָֹרּבי
להתחּזק  צרי אּתה ּכּמה עד ּוללּמד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלהזהיר

ׁשאין ּבמצות. מּמּנּו, להּׁשמר קל ׁשהּוא הּדם, אם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
קלֿוחמר  ּבאזהרתֹו, לחּזק הצר לֹו, מתאּוה ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאדם

מצות  Na‰ŒÌÚ¯.לׁשאר LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑ חולין) ְְִִָֹ¿……««∆∆ƒ«»»
ספרי) לאבר קב. החי אזהרה .מן ְְִֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz d`x zyxt zay zgiyn)

הּדם  "ּכי הּכתּוב מפרׁש ּדם, אכילת איסּור אזהרת  ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָּבטעם
ּבבׂשר  ׁשּגם ּדאף הּמפרׁשים, ּובארּו גֹו'". הּנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּוא
הּבׂשר  ּבין הפרׁש יׁשנֹו מּכל־מקֹום הּנפׁש, נמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהמה

ׁש"נמצאתׁשּבֹו לּדם עצמּה.הּואהּנפׁש, הּנפׁש" ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
נקּבע  ולכן מּבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם נעׂשה מאכל ּדבר מּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּדהּנה,

אֹוכל. ׁשהּוא הּמאכל טבע ֲֵֶֶַַַָָָָּבאדם
ּבזה  אין א) הרי (טהֹורה), ּבהמה ּבׂשר אֹוכל האדם ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכאׁשר

נלעס נפׁשּתֹוקף להיֹות צרי הּבׂשר ב) הּבהמה, (וטבע) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
טבע  אל "וׁשב ּובׂשר ּדם ׁשּנעׂשה עד וכּו' ּומׁשּתּנה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּומתעּכל
ּבזה, וכּיֹוצא ּכבׂשר וכּו' עיּכּול צרי ׁשאין הּדם אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּניזֹון":

ׁשהּוא הּדם אכילתֹו על־ידי יתחּבר הּנפׁשהרי ּדהּבהמה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הּבהמה. ּכנפׁש ותתעּבה - האדם ּבנפׁש הּבהמה ונפׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָטבע
הּבהמית  ּדנפׁש מּדֹות ּבדם, הּׁשטּופים ׁשאּלּו מּזה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמּובן

הּבהמה. נפׁש ּכטבע הן ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּלהם

רׁש"י: ׁשּבפירּוׁש הּפירּוׁשים ּב' ְְִִֵֵֶֶַַוזהּו
הּוצר ּו"לפיכ ּבדם", ׁשטּופים ׁש"היּו ּבזה מדּבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתחלה
מּדֹותיו  ּוברּור ּבתקּון החזּוק על הּצּוּוי והּוא חזק", ְְֲִִִִֵַַַַַָלֹומר

הּבהמית. הּנפׁש ׁשל ְֲִִִֶֶֶַַַַהּטבעּיֹות
מּלׁשֹון  הּוא יהּודה רּבי ּכי יהּודה, רּבי אֹומרֹו זה ְְְְִִִִֵֶַַָָּופירּוׁש
ּומּצד  ּוביטּול, הֹודאה ּבחינת ׁשהּוא ה'" את אֹודה ְִִִֶֶֶַַַַַָָ"הּפעם
ּתחּתֹונֹות, הכי מדרגֹות ּוברּור ּבביטּול היא העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָזה
טבעּיֹות  למּדֹות ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש הינּו – אתּכפיא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָעבֹודת

ּולׁשּנֹותן. לבררן וצרי הּבהמית, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּדנפׁש
ּבבחינת "היה ׁשעבֹודתֹו עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי רצֹוא אבל ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּוכמֹו־כן  כּו' למעלה לעלֹות היה ּומגּמתֹו חפצֹו ׁשּכל ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָּדוקא,
לכן  ואׁשר וכּו'", ּבּתֹורה חׁשקה נפׁשֹו ׁשּלֹו הּתֹורה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעסק

ׁשל ּבאֹופן עׂשה ּומצֹות ּתֹורה ׁשל ענין והתחּזקּות,ריצהּכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ
עד  ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא "לא לדעּתֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹּכּנ"ל,

ÈÈכא  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ·‰È Èc CÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

ÏÈ‡Â‡כב  ‡È·Ë ¯Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈

‡¯Èכג  ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z „BÁÏ¿¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈
ÌÚ ‡LÙ ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈«¿»ƒ

:‡¯Naƒ¿»

mixehd lra
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מי d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ipy meil inei xeriy
ּבא  לא ׁשהּכתּוב והינּו ּבמצֹות", להתחּזק צרי אּתה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכּמה
להתחּזק  להזהיר אּלא – טבעּיֹות מּדֹות וׁשינּוי ּברּור ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָעל
האדם  ׁשעל הינּו ואֹור, זֹוהר מּלׁשֹון להזהיר ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבמצֹות,

נפׁשֹוּולהתעּלֹותלהתחּזק ּולהאיר ּבענין ּבאֹורכּו' אלקי ְְְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַָֹ
– ְִַהּמצֹות

לֹו, מתאּוה אדם ּׁשאין מּמּנּו להּׁשמר קל "ׁשהּוא ּבדבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאם
ּכזה  ענין אם זאת־אֹומרת ּבאזהרתֹו", לחּזק ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּוצר
הּטבעּיֹות  מּדֹותיו מּצד לֹו מתאּוה אדם אין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבלאו־הכי

מּדֹותיו, טבע מּצד ּגם מּמּנּו ּומּובּדל הּבהמית, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָּדנפׁשֹו
לחּזק הּוצר" עליו ּבאזהרתֹומּכל־מקֹום ּבזה ׁשּגם ," ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

הינּו אלקי, אֹור ּבבחינת ּבאזהרתֹו, יֹותר עֹוד ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָֹלהתחּזק
– מּדֹותיו מּטבע ּגם ּבהבּדלה מעלה ְְֲִִֶַַַַַַָָָָלעלֹות

ׁשל  ׁשּנפׁשֹו ּכאּלּו מצֹות ּבעניני מצֹות" לׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ"קל־וחמר
להתחּזק  ׁשעליו על־אחת־ּכּמה־וכּמה – להן מתאּוה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאדם
נפׁשֹו ּולהאיר מּזה, הבּדלה ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּולהתעּלֹות

אלקי.ּבאֹור ְֱִֹ

(ãë):íénk epëtLz õøàä-ìò epìëàz àì−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(ד לדם (כריתות .הּתמצית אזהרה ……¿∆ְְְִַַַַָָ

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà EE −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½
:ýåýé éðéòa øLiä äNòú-ék¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם (חולין .האברים אזהרה ……¿∆ְְִֵַַָָָָ
'B‚Â EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג ׂשכרן (מכות מּתן ּולמד צא ¿««ƒ«¿¿ְְֵַַַָָ

מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, אם מצות: ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשל

לגזל  קלֿוחמר אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּפֹורׁש
להם  מתאּוה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו .ועריֹות, ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָ

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ˜¯∑ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה אףֿעלּֿפי «»»∆ְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻ
הּבחירה  לבית להביאם אּלא הקרבה, .ּבלא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

(æë)éúìò úéNòåýåýé çaæî-ìò ícäå øNaä E §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´
éäìàéçáæ-íãå Eéäìà ýåýé çaæî-ìò CôMé EE ¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:ìëàz øNaäå§©¨−̈Ÿ¥«
i"yx£EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑ והּדם הּבׂשר ּתן הן, עלֹות אם ¿»ƒ»……∆ְִֵֵַַָָָֹ

הּמזּבח, ּגּבי זבחיעל ּדם הם, ׁשלמים זבחי ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
"והּבׂשר  :ואחרּֿכ ּתחּלה, הּמזּבח על ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָיּׁשפ

רּבֹותינּו ּדרׁשּו ועֹוד קדׁשי",(ספרי)ּתאכל"; "רק : ְְֵֵֶַַָָָֹ
לארץ, ׁשּבחּוץ הּקדׁשים על ללּמד על ׁשּבא ּוללּמד ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּיקריבּו קדׁשים ולדֹות ועל .הּתמּורֹות ְְְְִִֶַַַַָָ

(çë)øLà älàä íéøácä-ìk úà zòîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
éðáìe Eì áèéé ïòîì jeöî éëðàéøçà EíìBò-ãò E ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤̧Æ©½̈

éäìà ýåýé éðéòa øLiäå áBhä äNòú ékñ :E ¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

iÓk‡:כד  dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈ·ÏÂכה  CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

C¯„Âכו  CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Áa„Ó‡כז  ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡¯N·e C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈

‡‡כח  Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È Ïa˜˙e ¯Ë«¿««»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»
„Ú C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a C„wÙÓ¿«¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«
ÈÈ Ì„˜ ¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»√»¿»

:C‰Ï‡¡»»
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d`xמב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy
i"yx£¯ÓL∑(ספרי)לׁשמרּה צרי ׁשאּתה מׁשנה, זֹו ¿…ְְְִִֶַָָָָָ

ׁשּנאמר ּכענין ּתׁשּכח, ׁשּלא כב)ּבבטנ "ּכי (משלי : ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹ
אפׁשר  ׁשנית, ואם ,"ּבבטנ ּתׁשמרם ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָנעים

מׁשנה, ּבכלל ׁשאינֹו ּכל הא ּותקּים. אינֹוׁשּתׁשמע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מעׂשה  ÌÈ¯·c‰ŒÏk.ּבכלל ׁשּתהא (שם)∑‡˙ ְֲִֶַַ≈»«¿»ƒְֵֶ
חמּורה  ּכמצוה קּלה מצוה עלי ∑‰Bh·.חביבה ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָ«

הּׁשמים  .אדם ּבעיני ∑Li‰Â¯.ּבעיני ְִֵֵַַָ¿«»»ְֵֵָָ

ß a`Îmgpn e"k iyily mei ß

(èë)éäìà ýåýé úéøëé-ékäzà øLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧©¨¬
éðtî íúBà úLøì änL-àázáLéå íúà zLøéå E ¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈§¨«©§−̈
:íöøàa§©§¨«

(ì)íãîMä éøçà íäéøçà L÷pz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´
éðtîeãáòé äëéà øîàì íäéäìàì Løãz-ïôe E ¦¨¤®¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹

:éðà-íb ïk-äNòàå íäéäìà-úà älàä íéBbä©¦³¨¥̧¤Æ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦
i"yx£L˜pzŒÔt∑ ואני מֹוקׁש; לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ∆ƒ»≈ְְְְֲִִֵֵַ

נּו"ן  מצינּו ׁשּלא ּבּלׁשֹון, לדקּדק חׁש ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹומר
אבל  מּמּנּו, הּנֹופל ליסֹוד ואפּלּו יּוקׁש, ְֲֲִִִִֵֶַַַָּבלׁשֹון

נּו"ן: מצינּו וקׁשקּוׁש טרּוף ה)ּבלׁשֹון (דניאל ְְְִִִֵָ
אֹומר: אני זה ואף נקׁשן", לדא ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻ"וארּכּבתּה
להיֹות  אחריהם, ּתּטרף ּפן אחריהם", ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ"ּפןּֿתּנקׁש

וכן מעׂשיהם. אחר קט)ּכרּו נֹוׁשה (תהלים "ינּקׁש : ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָ
נֹוׁשים  עליו להיֹות הרׁשע את מקּלל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָלכלֿאׁשרֿלֹו",

ממֹונֹו אחר ּומתנּקׁשין מחזירין ויהיּו ‡È¯Á.רּבים, ְְְְֲִִִִִִַַַַַָ«¬≈
EÈtÓ Ì„ÓM‰∑,מּפני ׁשאׁשמידם ׁשּתראה אחר ƒ»¿»ƒ»∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

מּפני  אּלּו? ּנׁשמדּו מה מּפני לב, לתת ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָיׁש
ּתעׂשה  לא אּתה אף ׁשּבידיהם. מקלקלים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻמעׂשים

ויׁשמידּו אחרים יבאּו ׁשּלא e„·ÚÈ.ּכן, ‰ÎÈ‡∑ ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ≈»««¿
וקּטּור  זּבּוח על אּלא עבֹודהֿזרה על ענׁש ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹלפי

ׁשּכתּוב ּכמֹו והׁשּתחואה, כב)ונּסּו לה'(שמות "ּבלּתי : ְְְְְֲִִִִֶַַָָָ
ׁשאם  ּכאן ולּמד ּבא לגבּה, הּנעׂשים ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלבּדֹו",

ּב לעבדּה עבֹודהֿזרה ׁשל ּכגֹון ּדרּכּה אחר, דבר ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָ
לּפעֹור, עבֹודתֹו,ּפֹוער היא זֹו למרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

אפּלּו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח אבל ְְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָוחּיב.
חּיב  ּכדרּכּה .ׁשּלא ְְֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(368 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

לאלקיהם ּתדרׁש ל)ּופן (יב, ְֱִֵֶֶֶֹֹ
היא היא עבֹודתּה ּדר על ּתׁשאל עבודה ׁשּלא (רמב"ם ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ב) ב, זרה

העבֹודֹות, ּדרכי לידע ּבית־ּדין על חּיּוב יׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָואף־על־ּפי־כן
ּדר היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד ּכֹוכבים עבֹודת סֹוקלין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשאין

ב)עבֹודתּה ג, ספרי (שם קֹורין ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר לֹומר, ויׁש . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבקריאה  הּנה העֹולם, מן עֹובדיה את לבער ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעבֹודה־זרה
ּדרּגתם  ּבאמצעּות וזאת אֹותּה, וׁשֹוללים מבּטלים עצמּה ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹזֹו
אמּונה, מּצד רק אינֹו ׁשהּבּטּול והיינּו, הּתֹורה. ּבלּמּוד ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּנעלית
והּׂשגת  הבנת עצמֹו, הּׂשכל מּצד ּגם אּלא הּׂשכל, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּמעל
(ׁשלילת  ה' אחדּות מדּגׁשת וכ נעלית; ּבדרּגה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֻהּתֹורה

לעבֹודה־זרה. מקֹום נתינת ׁשּיׁש היכן ּגם ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָעבֹודה־זרה)

(àì)éäìà ýåýéì ïë äNòú-àìúáòBz-ìë ék E Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧
íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNò àðN øLà ýåýé§Ÿ̈¹£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàå§¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì‰ÈaŒ˙‡ Ì‚ Èk∑(ספרי) עֹובד ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. אבֹותיהם את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ואכלֹו' ּכלּבֹו לפני לאביו ׁשּכפתֹו .ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

‡zכט  Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ«¿
˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔB‰˙È ‡Î¯˙Ï Ôn˙Ï ÏÏÚ»≈¿«»¿»»»»¿ƒ√»»¿≈«

:ÔB‰Ú¯‡a ·˙È˙Â ÔB‰˙È»¿¿≈«¿«¿¬

a˙¯ל  ÔB‰È¯˙a Ï˜z˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»««¿≈»«
ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc¿ƒ¿≈ƒ√»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿
˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

Ïkלא  È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»¬≈»
È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú ÈÒ Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ócƒ¿»»√»¿»ƒ»≈¬»¿«¬»¿¬≈
‡¯ea ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙a ˙ÈÂ ÔB‰Èa ˙È Û‡«»¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬»¿

mixehd lra
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âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה ∑‡˙ ˙e¯ÓL.קּלה ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿
˙BNÚÏ∑ האמּורים 'עׂשה', על תעׂשה' 'לא לּתן «¬ֲֲֲִִֵֵֶַַָֹ

אּלא  הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון 'הּׁשמר', ׁשּכל ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּפרׁשה,

'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ÛÒ˙Œ‡Ï.ׁשאין ֲִִֵֵֶֶֶַָ……≈
ÂÈÏÚ∑(ספרי) מינין חמּׁשה ּבתפּלין, טֹוטפֹות חמּׁשה »»ְֲֲִִִִִִִָָָ

ארּבע  ּכהנים ּבלּולב, ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְֲִִַַַַָָֹ

(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékE ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²
:úôBî Bà úBà−¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙Â∑ ׁשּנאמר ּכענין ּבּׁשמים, ¿»«≈∆ְֱִִֶֶַַַַָָ
ו)ּבגדעֹון ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית :(שם): ְְְְִִִֵָָ

וגֹו'" אלֿהּגּזה חרב ÙBÓ˙."יהיֿנא B‡∑ ּבארץ. ְְִִֶֶַָָֹ≈ֶָָ
אחרים:[ ‡B˙ספרים EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּדכתיב (בראשית ּבּׁשמים, ְֲִִֵָ¿»«≈∆ְִִִַַָ

ּולמֹועדים"א) לאתת "והיּו :.˙ÙBÓ B‡∑,ּבארץ ְְְֲִָֹֹ≈ֶָָ

ּכלֿ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּדכתיב:
ואם  לֹו", תׁשמע "לא אףֿעלּֿפיֿכן חרב], ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹהארץ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו נֹותן מּפניֿמה ְִֵֵַַָָָֹּתאמר:
אלהיכם  ה' מנּסה "ּכי אֹות? לעׂשֹות ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹממׁשלה

."אתכם  ְֶֶ

(â)éìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeäëìð øîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈
:íãáòðå ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà©«£¥̧¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«

(ã)íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà òîLú àì́Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬
íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää íBìçä©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä úòãì̈©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì§©§¤−§¨©§§¤«

(ä)-úàå eàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤
Báe eãáòú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬

:ïe÷aãú¦§¨«
i"yx£e¯ÓLz ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â∑ מׁשה BÏ˜·e.ּתֹורת ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ¿…

eÚÓL˙∑ הּנביאים ˙e„·Ú.ּבקֹול B˙B‡Â∑ ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…
˙„Ôe˜a.ּבמקּדׁשֹו B·e∑(יד ּגמל (סוטה ּבדרכיו: הּדבק ְְִָƒ¿»ְְִִֵָָָֹ

ׁשעׂשה  ּכמֹו חֹולים! ּבּקר מתים, קבר ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹחסדים,
.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(myÎoiir 53 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW eikxcA zEwaCd©§¥¦§¨¨¤©¨¨

ּובֹו גו' אלהיכם יהוה תדּבקּון אחרי ְְֱֲִֵֵֶַָָֹֽ
ּכמֹו חֹולים, ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹהּדבק

הּקּב"ה רש"י)ׁשעׂשה ובפירוש ה. (יג, ֶַָָָָ
חֹולים" ּובּקר מתים ּב"קבר ׁשּדוקא הּטעם לבאר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹויׁש

הּקּב"ה, ׁשל ּבדרכיו ההליכה ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָנעׂשית

המנּויים  הּצּוּויים ּכל ּבסֹוף ּבאה תדּבקּון" "ּובֹו אזהרת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּדהּנה
מּובן  ׁשּמּזה ּתׁשמרּו", מצֹותיו "ואת ּגם ּוביניהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּכתּוב,
ּבין  מצוה אינֹו ׁשחּיּובֹו ּבדבר הּוא זֹו ּדבקּות על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהּצּוּוי
עֹוׂשהּו היה לא ּבדרכיו" "הּדבק הּצּוּוי ׁשּלּולי היינּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּמצֹות,

אחר. מפרׁש צּוּוי ְִִֵַַָֹמּצד

d˙Èא  ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚÓƒ̇¿¿ƒ≈

ÔzÈÂב  ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i· CÈa Ìe˜È È¯‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»

ÓÈÓÏ¯ג  CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe ‡˙‡ È˙ÈÈÂ¿≈≈»»¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»
ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰¿«»««¬««¿«»ƒ»¿«¿»

:ÔepÁÏÙÂ¿ƒ¿¿ƒ

ÌÏÁÏד  B‡ ‡e‰‰ ‡i· ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈
ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈqÓ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»¡»¬»¿
ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ¿ƒ««ƒ≈»¬ƒ»¿»¡»¬¿»

:ÔBÎLÙ ÏÎ·e ÔBÎaÏƒ¿¿»«¿¿

d˙ÈÂה  ÔeÎ‰z ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a»«««¿»«¿»¡»¬¿»¿»≈
d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ ÔeÏÁ„zƒ¿¬¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈
dzÏÁ„·e ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿¿««¿≈

:Ôe·¯˜˙zƒ¿»¿

mixehd lra

âé)(a.Eaø÷a íe÷é ék:`IxhnibA 'LAxwA'.dX`d Ffb dxez ¦¨§¦§§§¦§§§¦©§¦¨¨¦¨



d`xמד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy
ׁשעׂשה  ּכמֹו חֹולים ּבּקר מתים "קבר רׁש"י מפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹולכן
עׂשאם  ׁשהּקּב"ה מֹוצאים אנּו אּלּו ּבדברים רק ּכי ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה",
זה  חסד לגמל מחּיב היה לא האדם ּגּבי ׁשּבדגמתם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹֻֻּבאפן

וחּיּוב: מצוה ְְִִִַָמּצד
אברהם, את לבּקר ּבא ׁשהּקּב"ה ּבּמּצב ּגם - חֹולים ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּקּור
עם  החֹולה", את לבּקר - אליו "וּירא רׁש"י ׁשּפרׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
ממרא  ּוכמֹו לבּקרֹו, ּבאּו ורעיו מאנׁשיו ּכּמה ׁשּבוּדאי ְְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיֹות

אברהם. ׁשל ּביתֹו ּובני ּבחלקֹו, אליו נגלה ׁשהּקּב"ה -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכבר  ׁשּנאמרה אהרן לקבּורת ּבפׁשטּות הּכּונה - מתים ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקבר
היתה  הסּתּלקּותֹו ׁשהרי הּקּב"ה, על־ידי ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּכתּוב,
ההר  ּבראׁש ׁשם אהרן "וּימת רק נאמר ּובּפסּוק ְְֱֲֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּמערה,
אֹודֹות  ּכלּום ׁשם נזּכר ולא ואלעזר" מׁשה וּירד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ(ּומּיד)
ּבפרׁשת  אבל ׁשם". "וּתּקבר ׁשּנאמר ּבמרים ּכמֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָקבּורתֹו,
ׁשהּקּב"ה  על־ּכרח ואם־ּכן ׁשם", "וּיּקבר נאמר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעקב

יׂשר  מּבני ׁשרּבים אף ּבקבּורתֹו, ּבוּדאי התעּסק היּו אל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבזה. להתעּסק ְְִִֵֶַָָמּוכנים

(å)ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää àéápäå§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´
íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìò äøñ-øaã| ¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´
Eçécäì íéãáò úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤´¤¨®
ñ :Eaøwî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

i"yx£‰¯Ò∑ ולא היה ׁשּלא העֹולם, מן הּמּוסר ּדבר »»ְִֶַָָָָָָָֹֹ
ּבלע"ז  דישטורנור"א ּכן, לדּבר צּויתיו ולא ְְְְִִִִֵֵַַַָֹנברא

ÌÈ„·Ú.(אבווענדונג) ˙ÈaÓ E„t‰Â∑(ספרי)לֹו אין אפּלּו ¿«…¿ƒ≈¬»ƒֲִֵ
אּלא  ּדּיֹועלי ,ׁשּפדא. ְֲֶֶֶַָָָ

(æ)éçà Eúéñé ékðá-Bà Enà-ïá EBà Ezá-Bà E| ¦´§¦«§¿¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´
øîàì øúqa ELôðk øLà Eòø Bà E÷éç úLà¥´¤¥¤À¯¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ
zòãé àì øLà íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð¥«§À̈§©«©§¨Æ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨

éúáàå äzà:E ©−̈©«£Ÿ¤«
i"yx£E˙ÈÒÈ Èk∑ׁשּנאמר ּגרּוי, אּלא הסתה (ש"א אין ƒ¿ƒ¿ֱֲֵֵֶֶֶַָָָ

ּבי",כו) הסית ה' "אם ּבלע"ז: רייצען)אמיטר"א ,(אן ְְִִִֵַַ
ּכן ׁשּמׁשי  לעׂשֹות ∑·En‡ŒÔ.מאב ∑‡EÈÁ.אֹו ֲִֵֶַַ»ƒֵָ∆ƒ∆

פ)מאם ּומחּוּקה ∑E˜ÈÁ.(קידושין ּבחיק הּׁשֹוכבת ֵֵ≈∆ְְֵֶֶֶַָ
ּבלע"ז אפקיט"א ,ו (אנהאנגענד)ּב מג)כן, "ּומחיק (יחזקאל : ְְְֵֵֵַַ

ּבארץ  הּתקּוע מיסֹוד ELÙk.הארץ", ¯L‡∑ זה ִֶֶַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ֶ
,קלֿוחמר אבי ,ל החביבין את הּכתּוב ל ּפרׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּדברי ∑qa˙¯.לאחרים  ׁשאין ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ֲִֵַ«≈∆ְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
אֹומר הּוא ׁשלמה וכן ּבּסתר, אּלא ז)מסית :(משלי ְְִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
ואפלה" לילה ּבאיׁשֹון יֹום, ּבערב ‡L¯."ּבנׁשף ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¬∆

EÈ˙·‡Â ‰z‡ zÚ„È ‡Ï∑ הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר …»«¿»«»«¬…∆ְֶַָָָ
להם  ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות ׁשאף ,ְְִִֵֶֶֶַַַָָָל
ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב :ל אֹומר וזה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָֹאבֹותיהם,

'אבֹותי. ֲֶ

(ç)éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàîE ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
:õøàä äö÷-ãòå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא לּמה (סנהדרין «¿…ƒ≈∆»¿…ƒָָ
הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ְְִִֵֶַַַָָָָּפרט
רחֹוקים. ׁשל טיבן למד אּתה קרֹובים, ׁשל ְְִִִִִֵֶֶַָָָָמּטיבן

ּברחֹוקים  מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין .ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ı¯‡‰ ‰ˆ˜Ó∑(ספרי)ּולבנה זֹו הּׁשמים,חּמה ּוצבא ƒ¿≈»»∆ְְִַַַָָָָָ

סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים .ׁשהן ְְְִִֵֶַַָָ

ÏË˜˙Èו  ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰ ‡i·e¿ƒ»«»≈∆¿»«ƒ¿¿≈
˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡¬≈«ƒ«¿»«¿»¡»¬ƒ«≈
˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈
ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡˙e„·Ú«¿»¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡Bז  C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡ CpÎlÓÈ È¯‡¬≈¿«¿ƒ»¬«ƒ»¿»
CLÙÎ Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ Cz¯·¿«»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿«¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬««¿«»

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»

ÔÈ·È¯˜cח  ÔBÎÈ¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

mixehd lra

)(e.Eãtäåxg` dIcR ,dlEtM `"R §©Ÿ§¥§¨§¦¨©©
.dIcR§¦¨

.Eaøwî òøä zøòáeDil KinqEiM ¦©§¨¨¨¦¦§¤§¦¥¦
Lziqi.ziqnl oiprFh oi`W . §¦§¤¥£¦§¥¦

éçà Eúéñé ék.'åâå Enà ïá EiM" ¦§¦§¨¦¤¦¤¦
:`IxhnibA zFaiY iW`x "Lziqi§¦§¨¥¥§¦©§¦¨

.cEgiA.dxFYd on cEgil fnx §¦¤¤§¦¦©¨
.ELôðk,"LWtpM xW`" .dxFqOA 'a §©§§©§¨£¤§©§§

"LraU LWtpM"(dk ,bk mixaC)Epiid . §©§§¨§¤§¨¦©§
oiNEgA `zi`C(a ,c)dzqd oi` §¦¨§¦¥£¨¨

`Edd ,"Lziqi iM" aizM `de .mixacA¦§¨¦§¨§¦¦§¦§©
,"LWtpM" Epiide .dIzWE dlik`A iOp©¦©£¦¨§¦¨§©§§©§§

.dlik` `EdW ,"LraU LWtpM" FnM§§©§§¨§¤¤£¦¨
éúáàå äzà zòãé àì øLà.EaizM £¤Ÿ¨©§¨©¨©£Ÿ¤§¦

EpiidC ,'LWtpM Lrx'W itl ,ziqnA§¥¦§¦¤¥£§©§§§©§
cnlY `l xnFl FzF` ziqn ,eia`̈¦¥¦©Ÿ¦§©
,Lia` ia` `EdW LizFa`n zFUrl©£¥£¤¤£¦¨¦

.Lia`n cnlY `N`f dxez ¤¨¦§©¥¨¦



מה d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iyily meil inei xeriy

(è)ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³
ðéòåéìò E:åéìò äqëú-àìå ìîçú-àìå ¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

i"yx£BÏ ‰·‡˙Œ‡Ï∑(שם) לא לֹו, ּתאב ּתהא לא ……∆ְֵֵָֹֹ
ׁשּנאמר לפי יט)ּתאהבּנּו, ּכמֹו",(ויקרא לרע "ואהבּת : ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּתאהב  לא זה ‡ÂÈÏ.את ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ על ּבהתחּננֹו ֶֶַֹֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְִַַ
ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל כג)נפׁשֹו ּתעזב (שמות "עזב : ְְְֱֲִִֶֶַַַָֹֹֹ

ּתעזב  לא לזה ÂÈÏÚ.עּמֹו", EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ לפי ֲִֶַָֹֹ¿…»≈¿»»ְִ
ּתחֹוס  לא זה על ,"רע עלּֿדם תעמד "לא .ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ∑ּבזכּותֹו ּתהּפ ÂÈÏÚ.לא ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑ ¿…«¿…ְְִֵַֹ¿…¿«∆»»
לׁשּתק (ספרי) רּׁשאי אינ חֹובה, לֹו יֹודע אּתה .אם ְְִִֵֵַַַַָָֹ

(é)Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âøä ék¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®
:äðøçàa íòä-ìk ãéå§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי, ּדין מּבית יצא יצא (אם , ƒ»…««¿∆ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
לזכּות ּתחזירהּו אל חּיב, ּדין Œ‰È‰z.(ספרי)מּבית E„È ְֲִִִִֵֵַַַָ»¿ƒ¿∆

‰BL‡¯· Ba∑ לא להמיתֹו. הּניסת ּביד מת מצוה »ƒ»ְְֲִִִֵַַַָָֹ
וגֹו' העם ּכל "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימּות ."ּבידֹו, ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ

(àé)ìòî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá Bzì÷ñe§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ
éäìà ýåýéúéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáò£¨¦«

(áé)úBNòì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
ñ :Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

(âé)éøò úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà Eïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬
ì Eì:øîàì íL úáL §²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌL ˙·LÏ∑(ספרי) לדירה נּתנה ׁשּלא לירּוׁשלים, Ó‡Ï¯.ּפרט 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk∑יצאּו" ּכן: אֹומרים »∆∆»ְְְִִִִֶַָָָָֹƒƒ¿«¿≈…ְְִֵָ
."וגֹו' ְ

(ãé)-úà eçéciå Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé̈«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²¤
íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð øîàì íøéò éáLé«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−

:ízòãé-àì øLà£¤¬«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌÈL‡∑(פה נׁשים (סנהדרין ∑ÏÚiÏ·ŒÈa.ולא ¬»ƒְִָֹ¿≈¿ƒ««
ׁשּפ(שם) על, מקֹום ּבלי ׁשל עּלֹו Ì¯ÈÚ.רקּו È·LÈ∑ ְְִֶֶָָֹֻ…¿≈ƒ»

נעׂשית  'אין אמרּו: מּכאן אחרת. עיר יֹוׁשבי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹולא

ׁשּיהיּו ועד אנׁשים, ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָעיר
מּתֹוכּה' .מּדיחיה ִִֶַָָ

(åè)ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´
:Eaø÷a úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«

˙ÒeÁט  ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ È·È˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ CÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

·dי  È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È¯˙·a¿«¿≈»

·Ú‡יא  È¯‡ ˙eÓÈÂ ‡i·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔeÙÒBÈיב  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

È‰·יג  C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓ „Áa ÚÓL˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈
:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏ CÏ»¿ƒ««»¿≈»

È˙יד  eÈÚË‡Â CÈaÓ ‡ÚL¯ Èa ÔÈ¯·b e˜Ù¿»À¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»»
˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È»¿≈«¿¿¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ»¿«¿

˜ËL‡טו  ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â ˜Bc·˙Â Úa˙˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»¿»À¿»
:CÈa ‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk≈»ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»≈»

mixehd lra

)(hðéò ñBçú àìå.åéìò E:`IxhnibA §Ÿ¨¥§¨¨§¦©§¦¨
.ziqnl oiprFh oi ¥̀£¦§¥¦
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oi` aiIg oiC ziAn `vi m`W ,ziqnA§¥¦¤¦¨¨¦¥¦©¨¥

dQkz `le" Edfe .zEkfl FzF` oixifgn©£¦¦¦§§¤§Ÿ§©¤
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.bxdili dxez ¥¨¥



d`xמו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iriax meil inei xeriy
i"yx£·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â∑(מ (סנהדרין ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈

יׁש ּכאן הּמקרא מרּבּוי חקירֹות, ׁשבע למדּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּכאן
אינֹו "וׁשאלּת", ו"היטב"; וחקירה ּדריׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשלׁש:
הּוא  אחר ּובמקֹום ּבדיקֹות. למדּו ּומּמּנּו הּמנין, ְְְְִִִִֵֶַַָָָמן

יט)אֹומר ועֹוד (דברים היטב", הּׁשֹופטים "ודרׁשּו : ְְְְִֵֵֵַָ
אֹומר הּוא אחר יז)ּבמקֹום היטב",(שם "ודרׁשּת : ְְְֵֵֵֵַַָָָ

ליּתן  ׁשוה', ל'גזרה היטב' 'היטב האמּור ולמדּו: ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָ
ּבזה  זה .ׁשל ֶֶֶָ

(æè)áøç-éôì àåää øéòä éáLé-úà äkú äkä©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤
-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå dúà íøçä©«£¥̧Ÿ¨¯§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦

:áøç̈«¤
i"yx£‰k˙ ‰k‰∑(לא ּבאחרת (ב"מ המיתם ּבהם, הּכתּובה ּבמיתה להמיתם יכל אינ .אם «≈«∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æé)zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBò äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï∑ּובׁשבילֹו .לׁשמֹו «¡…∆ְְִִִ

(çé)áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸
Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½

éúáàì òaLð øLàk:E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי) ּבעֹולם אף חרֹון ּבעֹולם, ׁשעבֹודתּֿכֹוכבים זמן .ׁשּכל ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

(èé)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì E-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨
éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−

éäìà ýåýéñ :E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ß a`Îmgpn f"k iriax mei ß

ãé(à)eããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
:úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú-àìå§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

i"yx£e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרט לא ּגדידה …ƒ¿…¿ְְְִִֶֶָֹ
לפי  עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ּכדר מת, על ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָּבבׂשרכם
נאים  להיֹות ראּויין ואּתם מקֹום, ׁשל ּבניו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשאּתם

ּומקרחים  ּגדּודים ÌÎÈÈÚ.ולא ÔÈa∑,הּפּדחת אצל ְְְִִָֹֹ≈≈≈∆ֵֶַַַַ
אֹומר הּוא אחר כא)ּובמקֹום קרחה (ויקרא יקרחּו "לא : ְְְְִֵֵַָָָֹ

העינים  ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות .ּבראׁשם", ְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ

‰‰È‡טז  ‡z¯˜ È·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈«¿»«ƒ
˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È ¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆««»«¿»»ƒ«¿»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯ÈÚa¿ƒ«¿ƒ¿«¿»∆

B˙Â˜„יז  di˙Ù B‚Ï LBÎz d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»¬»«ƒ¿¿¿»«¿≈
Ì„˜ ¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È ‡¯ea¿»»«¿»¿»»¬»«¿ƒ√»
Èa˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏ ·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿≈≈»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈

:„BÚ

ÏÈ„aיח  ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

È˙יט  ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

˙˙ÔeÓÓÁא  ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈa¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈÈÚ ÔÈa Ë¯Ó ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ

mixehd lra
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.'ä éðéòa øLiä úBNòìDil KinqE ©£©¨¨§¥¥§¦¥

mY` mipAlW FpFvx miUFrW onfaC . ¨¦©¤§¦§©¤¦§¤
.mipA miiExw mFwnhi dxez ¨§¦¨¦

ãé)(`.úîì,zgCPd xirl zn Knq ¨¥¨©¥§¦©¦©©



מז d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(295 'nr ck zegiy ihewl)

אלקיכם לה' אּתם א)ּבנים (יד, ֱִֵֶֶַַָֹ
הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת הוספות ידּועה - קה"ת - טוב שם (כתר ְֵַַַַָ

קלג) להֹוריו אות ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא  ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן .מּכ יֹותר ועֹוד זקנתם, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעת

לֹו אסּור ,מל ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ּבעניני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻעֹוסק
וכּמבאר  הקב"ה. הּמלכים מלכי מל ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלׁשּכח
ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ׁשאינּה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָּבחסידּות,

הדיֹוט. איׁש למעלת - ְְְֲִִֶַַַָּבּׁשביה

(á)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékýåýé øça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À
éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk∑,מאבֹותי עצמ ה'קדּׁשת ּבחר ּוב" ."ועֹוד: ƒ«»«»ְְְְְֲֵֶַַַָֻ

(â):äáòBz-ìk ìëàú àì¬ŸŸ©−¨«¥¨«
i"yx£‰·ÚBzŒÏk∑(לד ּכגֹון:(בכורות ,ל ׁשּתעבּתי ּכל »≈»ְְְִִֶַָ

ּדבר  הרי ּבּמדינה, לׁשחטֹו ּכדי ּבכֹור אזן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹצרם
ּכאן, ולּמד ּובא ּבֹו", יהיה לא מּום "ּכל :ל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּתעבּתי

ּבׂשר  ּבּׁשל הּמּום. אֹותֹו על ויאכל יׁשחֹוט ְְִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
ּדבר  הרי על ּבחלב, ּכאן והזהיר ,ל ׁשּתעבּתי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

.אכילתֹו ֲִָ

(ã)íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−
:íéfò äNå§¥¬¦¦«

(ä):øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤

[dÎc] i"yxit£'B‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê.¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡∑ …«¿≈»¿«»¿ƒ¿«¿
עא)למדנּו חולין ולמדנּו(ספרי. ּבהמה, ּבכלל (חולין ׁשהחּיה ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּבכל סג) הּטהֹורה, מן מרּבה טמאה וחּיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּבהמה
הּמעט  את ּפֹורט 'יעלא',∑Bw‡Â.מקֹום מתרּגם: ֵֶַָָֻ¿«ְְְַָָֻ

לט) אשטנבו"ק(איוב הּוא סלע , פ)יעלי וחולין ∑B‡˙e.(ת"א ֲֵֶַַ¿
ב)תורבל"א, נט חולין ברש"י וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י ּתֹור (וכן

ארּמי  ּבלׁשֹון יער באל"א, .הּיער. ְֲִִַַַַַַ

(å)ézL òñL úòñLå äñøt úñøôî äîäa-ìëå§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´
:eìëàz dúà äîäaa äøb úìòî úBñøô§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ּכתרּגּומֹו ∑Ò¯t‰.סדּוקה, «¿∆∆ְְְַָ«¿»
ּבׁשּתי ∑ÚÒLÂ˙.(פוסזאהלע)פלאנט"ה חלּוקה ¿…««ְֲִֵָ

והיא  ּבּצּפרנים, חלּוקה ואינּה סדּוקה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָצּפרנים,

סט)∑Ó‰aa‰.טמאה  ּׁשּנמצא (חולין מה מׁשמע ְֵָ«¿≈»ְְִֶַַָָ
אמרּו מּכאן אכל! ע"ד)ּבּבהמה, נּתר (שם ׁשהּׁשליל ְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹ

אּמֹו .ּבׁשחיטת ְִִִַ

C·eב  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג  Ïk ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»»

ÔÈÏÁ¯cד  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa ÔÈc≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â¿»¿»¿ƒƒ

ÓÈ¯Â‡ה  ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ ‡Ïi‡«»»¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»
:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Â¿¿»»¿ƒ»

ÙÏhÓe‡ו  ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òc ‡¯ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»
‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»»«≈¿

mixehd lra

,znM daEWg dxf dcFarW Ll xnFl©§¤£¨¨¨£¨§¥
iccFBzn EidW mbedxf dcFar iptl m §©¤¨¦§§¦¦§¥£¨¨¨

.zn lr FnM§©¥
.ízà íéðazFaiY a"i dGd wEqRA ¨¦©¤©¨©¤¥

mipA E`xwPW mihaW a"i cbpM§¤¤§¨¦¤¦§§¨¦

.'dla dxez ©
)(aéðt ìò øLà íénòä ìkî¦¨¨©¦£¤©§¥

.äîãàäDil KinqElM lk`z `l ¨£¨¨§¦¥ŸŸ©¨
.darFYmr Eaxrzi `NW Ll xnFl ¥¨©§¤Ÿ¦§¨§¦

.zFndal ElWnp zFOE`de ,zFOE`d̈§¨¦§§¦§¥

cbpM zFndA 'be zFIg 'f xiYd zFndaA¦§¥¦¦©§§¥§¤¤
.zFxACd 'ib dxez ©¦§

)(c.íéfòDil KinqE.lI``dl fnx ¦¦§¦¥©¨¤¤§¨
oiNEgA `zi`C(a ,hp)oin fFMxkC `Gr §¦¨§¦¦¨§©§¦

.`Ed dIgd dxez ©¨



d`xמח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iriax meil inei xeriy

(æ)éñéøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äòeñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìòî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½

:íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤«
i"yx£‰ÚeÒM‰∑(כד ּגּבין (נדה ׁשני לּה ׁשּיׁש היא ּברּיה «¿»ְְִִִֵֵֶַָָ

רּבֹותינּו: אמרּו ׁשדראֹות; ס"ג)ּוׁשני נׁשנּו?(חולין 'לּמה ְְְְִִֵֵַָָָָ
הראה, מּפני ּובעֹופֹות, הּׁשסּועה. מּפני ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּבּבהמֹות,

ּכהנים' ּב'תֹורת נאמרּו .ׁשּלא ְְֱֲִֶֶַֹֹ

(ç)äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

ñ :eòbú¦¨«
i"yx£eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e∑(ת"כ):ּפרׁשּו רּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְֵֵַ

יהיּו יכל ּברגל. עצמֹו את לטהר חּיב ׁשאדם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּברגל,
לֹומר  ּתלמּוד הּׁשנה? ּבכל כא)מזהרים אל (ויקרא "אמר : ְְְֱִֶַַַָָָָֹֻ

ּכהנים  חמּורה, הּמת ּטמאת ּומה וגֹו'", ְְֲֲֲִִֵַַַַָֹֹֻהּכהנים
לא  קּלה, נבלה טמאת מזהרים; יׂשראל ואין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻֻֻמזהרים

.ּכלֿׁשּכן?! ֵֶָ

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«

(é)eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
ñ :íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(àé):eìëàz äøäè øBtö-ìk̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ‰¯‰Ë ¯BtˆŒÏk∑(נז מׁשּלחת (קידושין .ׁשּבמצרע להּתיר »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

(áé)ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤
:äiðæòäå§¨«¨§¦¨«

i"yx£Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ∑ הּׁשחּוטה את .לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

LÙ¯‡ז  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
‡ÏÓb ˙È ‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»»«¿»
‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»«¿»¬≈«¿≈ƒ¿»
Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ƒ«¿»¿»¿ƒ»¿»¬ƒƒ

:ÔBÎÏ¿

ÏÂ‡ח  ‡e‰ ‡˙Ò¯t ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»¿»
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»«¿»»¿ƒƒ¿¿»≈¿

:Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏ··eƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

˙ÔeÏÎÈי  ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא  ‡ÈÎc ¯tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿

ÚÂ¯יב  ‡¯L ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»

mixehd lra

)(g-f.íëì íä íéàîèDil KinqE §¥¦¥¨¤§¦¥
.xifgd z`elCbl xEq`W xnFl §¤©£¦©¤¨§©¥

.mixifg£¦¦
KnqeElk`z `l mxUAnldf z` §¨©¦§¨¨ŸŸ¥§¤¤

.miOA xW` lMn Elk`Ys` xnFlM Ÿ§¦Ÿ£¤©¨¦§©©
xW` ,mxUAn lFk`l iYxq`W iR lr©¦¤¨©§¦¤¡¦§¨¨£¤
`OiC `xngC ,Elk`Y miOA mdn¥¤©©¦Ÿ§©£¨¨§©¨

.ixW§¦
:øçà øác̈¨©¥

.eìëàz äæ úà .eìëàú àìxnFl ŸŸ§¤¤Ÿ§©

on `N` migwFl oi` mibc iaxTW¤¦§¥¨¦¥§¦¤¨¦
`N` "Elk`z `l" DiA ixwC ,dgnEOd©§¤§§¦¥ŸŸ§¤¨
ipFlRn iYgwNW `Ed df xn`i oM m ¦̀¥Ÿ©¤¤¨©§¦¦§¦

.`Ed xWke cIv©¨§¨¥
.eòbú àì íúìáðáeDil KinqEz` §¦§¨¨Ÿ¦¨§¦¥¤

.Elk`Y dflk`YW dlap WIW xnFl ¤Ÿ§©¤¥§¥¨¤Ÿ©
`W zgxqEn dlap oFbM ,dPOnDpi ¦¤¨§§¥¨§©©¤¥¨

.xBl diE`x§¨©¥

.eòbú àì:`IxhnibAxdHl aiIg Ÿ¦¨§¦©§¦¨©¨¦©¥
.lbxÄ¤¤

.eìëàzKinqE.Fl oi` xW` lke Ÿ§§¦§¨£¤¥
bC KFzA `vnPW xFdh bC xiYdl§©¦¨¨¤¦§¨§¨

.`nḧ¥
.íëì àeä àîèDil KinqE.xFRv lM ¨¥¨¤§¦¥¨¦

lW zgNEWn xFRv zFAxl§©¦§©©¤
.rxFvnh dxez §¨

)(ai.øLpä`EdW ipRn xWpA ligzd ©¤¤¦§¦§¤¤¦§¥¤
xn`PW ,zFtFrA Kln(fk ,hl aFI`)m`" ¤¤¨¤¤¡©¦¦

itFq "LiR lr m`" ,"xWp DiAbi LiR lr©¦©§¦©¨¤¦©¦¥
:zFaiY.Klnbi dxez ¥¤¤



מט d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iriax meil inei xeriy

(âé):dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â∑ היא ראה, היא ¿»»»¿∆»«»¿ִִָָ

ּדּיה, היא ׁשרֹואה אּיה, 'ראה'? ׁשמּה נקרא ולּמה ְְְִִֶַַָָָָָָָָָ
ליּתן  ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל הזהיר ולּמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּביֹותר.
האֹוסרּה יהא ׁשּלא לחלק, ּדין' ל'בעל ּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹּפתחֹון

ּדּיה  'זֹו, אֹומר: להּתיר, והּבא 'ראה', אֹותּה ְְִֵֵַַַָָָָָקֹורא
ּובעֹופֹות  הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ְְְַַַָָָָָָֹׁשמּה,

הּטמא  ל הטהֹורים ים,ּפרט ׁשהעֹופֹות ללּמד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
הּמעט  את ּפרט לפיכ הּטמאים, על .מרּבים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

(ãé):Bðéîì áøò-ìk úàå§¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(åè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

(æè):úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úà¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
i"yx£˙ÓLz‰∑ׁשורי"ץ .(פלעדערמויז)קלב"א «ƒ¿»∆

(æé):CìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäå§©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨§¤©¨¨«
i"yx£CÏM∑(סג הּים (חולין מן ּדגים .הּׁשֹולה »»ִִֶַַָָ

(çé):ólèòäå úôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«
i"yx£˙ÙÈÎec∑הרופ"א ּובלע"ז הּבר, ּתרנגֹול וכר (ווידעהאפף)הּוא ּכפּולה , .ּבלּתֹו ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

(èé):eìëàé àì íëì àeä àîè óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ קרּויים הם טמאים, וחגבים ּוצרעים זבּובין, ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשים הּנמּוכים הם ∆∆»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

.'ׁשרץ' ֶֶ

(ë):eìëàz øBäè óBò-ìk̈¬¨−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk∑ ּבא הּטמא, את ולא »»…≈ְֵֶַָָֹ

"אֹותּה ּבבהמה: וכן תעׂשה', 'לא על 'עׂשה' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹליּתן
'עׂשה' מּכלל הּבא ו'לאו' טמאה, ּבהמה ולא ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּתאכלּו"

תעׂשה' ו'לא ּב'עׂשה' עליהם לעבר 'עׂשה', -. ְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַֹֹ

(àë)éøòLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àìE Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹
äzà LBã÷ íò ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈

éäìà ýåýéìô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

dÊÏ:יג  ‡˙i„Â ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ùk ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

dÊÏ:יד  ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈

tÁL‡טו  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

Â·e˙‡:טז  ‡ÙBt˜Â ‡È„˜Â¿«¿»¿ƒ»«¿»

e‡:יז  ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂ ‡˙˜Â¿»»ƒ«¿≈»¿»≈»

eË¯‡יח  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

Ï‡יט  ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»¿»»¿»
:ÔeÏÎ‡˙Èƒ¿»¿

ÔeÏÎÈz:כ  ÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿≈≈¿

Ècכא  Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ· Ïk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿»¿ƒ»¿«»≈ƒ
¯·Ï dpaÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dpzz CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«
‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»∆»»»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ≈̇¿««¬»

mixehd lra

)(eh-ci.äðòéDpi`e dipA z` dPrOW ©£¨¤§©¨¤¨¤¨§¥¨
lr ixfk` axFrd oke .mdilr zngxn§©¤¤£¥¤§¥¨¥©§¨¦©

.Dl Fknq Kkl ,eipAfh dxez ¨¨§¨§¨¨
)(`k.ìMáú àì:`IxhnibAxEQi` Ÿ§©¥§¦©§¦¨¦

.d`pde lEXiaE dlik £̀¦¨¦©£¨¨

KnqdcVd `vId 'ebe xVrY xVr ¨©©¥§©¥©Ÿ¥©¨¤
algA xUal dpW dpWmWM :xnFl , ¨¨¨¨§¨¨§¨¨©§¥

xEq` KM ,xEq` algA xUA zaFxrYW¤©£¤¨¨§¨¨¨¨¨
m`e .dcVA mi`lM lW zFaFxrYd©©£¤¦§©¦©¨¤§¦
lXa` f` ,zFaFxrYd on xFnWY¦§¦©©£¨£©¥

KinqE .xXrzze oPnfA LizFxiR¥¤¦§©¨§¦§©¥§¦
xnFl ,"dpW dpW"l "FO` algA"©£¥¦§¨¨¨¨©
'a KFzA `UPY `l Fxiag zwpiOW¤¥¤¤£¥Ÿ¦¨¥§
'a FO` algA clEd idie mipẄ¦¦¦©¨¨©£¥¦

.mipWak dxez ¨¦



d`xנ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k iying meil inei xeriy
i"yx£EÈ¯ÚLaŒ¯L‡ ¯bÏ∑ עליו ׁשּקּבל ּתֹוׁשב, ּגר «≈¬∆ƒ¿»∆ִֵֵֶָָָ

נבלֹות  ואֹוכל עבֹודהֿזרה לעבד ˜„LB.ׁשּלא ÌÚ Èk ְְֲֲֵֵֶַָָָֹֹƒ«»
'‰Ï ‰z‡∑(ספרי),ל ּבּמּתר עצמ את ּדברים קּדׁש «»«ְְְְִֵֶַַַָָֻ

ּתּתירם  אל אּסּור, ּבהם נֹוהגים ואחרים ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהּמּתרים

È„b.ּבפניהם  ÏM·˙Œ‡Ï∑(קיג ּפעמים,(חולין ׁשלׁש ְִֵֶ…¿«≈¿ƒְִָָֹ
ולעֹופֹות  לחּיה, טמאה ּפרט ÏM·˙Œ‡Ï.ולבהמה ְְְְְְִֵֵַָָָָָ…¿«≈

È„‚'B‚Â. ¿ƒ¿

ß a`Îmgpn g"k iying mei ß

(áë)àöiä Eòøæ úàeáz-ìk úà øOòz øOò©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬
:äðL äðL äãOä©¨¤−¨¨¬¨¨«

[ak]£¯OÚz ¯OÚ∑(תנחומא) אמר זה? אצל זה ענין מה «≈¿«≈ְִֵֶֶֶַָָָ
לי  ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִִֵֶַָָָָֹלהם
אּמֹותיהן, ּבמעי ׁשהן עד ּתבּואה, ׁשל ּגדיים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלבּׁשל
ּכׁשהּוא  ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשאם

והיא  קדים רּוח מֹוציא אני להתּבּׁשל, ְְְֲִִִִִֵַַָָסמּו
ׁשּנאמר  כו)מׁשּדפּתן', ב קמה",(מלכים לפני "ּוׁשדפה : ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבּכּורים וכן L‰.לענין ‰L∑(ספרי) ׁשאין מּכאן ְְְִִִֵַ»»»»ִֵֶָ
על  החדׁש מן .הּיׁשן מעּׂשרין ְְִִֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתעּׂשר כב)עּׂשר (יד, ְֵֵַַ
ׁשּתתעּׁשר ּבׁשביל א)עּׂשר ט, (תענית ְְִִִֵֵֶַַ

ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמבאר
ּדכתיב טז)אף ו, ׁשּנאמר (ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו לא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹ
י) ג, .(מלאכי . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל את הביאּו :ֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ארּבֹות  את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹֻּובחנּוני

להלכה נפסק וכן סרמ"ז)הּׁשמים. צדקה הלכות יו"ד ,(טור ְְֲִִֵַַַַָָָ
והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבכל
אבל  ּבמעׂשר. רק אמּור ׁשהּדבר ּדעה הביא ׁשם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהרמ"א

חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, רב ,(סקמ"ד)הסּכמת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
צדקה. ּבׁשאר ּגם ה' את לנּסֹות ְְְִֶֶַַַָָָֻׁשּמּתר

(âë)éðôì zìëàå|éäìà ýåýéøçáé-øLà íB÷na E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»
ìðâc øNòî íL BîL ïkLEøäöéå ELøéz E §©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½

ðàöå Eø÷a úøëáeýåýé-úà äàøéì ãîìz ïòîì E §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬
éäìà:íéîiä-ìk E ¡Ÿ¤−¨©¨¦«

i"yx£'B‚Â zÏÎ‡Â∑ ׁשּכב ׁשני, מעׂשר למדנּוזה ר ¿»«¿»¿ְְֲִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּנאמר  לּלוּיים, ראׁשֹון מעׂשר יח)ליּתן "ּכי (במדבר : ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַ

לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", יׂשראל ּבני מאת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָתקחּו

ׁשּנאמר  מקֹום, ּבכל (שם)ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָ
הּוא  אחר מעׂשר זה עלּֿכרח .מקֹום"; ְֲֲֵֵֶַַַָָ

(ãë)BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì:E ¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÎ¯·È Èk∑ הּתבּואה לׂשאת ׁשּתהא .מרּבה ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

(äë)zëìäå Eãéa óñkä zøöå óñka äzúðå§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà:Ba E ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

BtÈc˜כב  CÚ¯Ê ˙ÏÏÚ Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»««¿»¿ƒ
:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á«¿»«»¿«»

ÈÚ¯zÈכג  Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

˙Ïekכד  ‡Ï È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎ¯·È È¯‡ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה  C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

mixehd lra

)(dk.zøöåYxve" .dxFqOA 'asqMd §©§¨©§¨§©§¨©¤¤
"LitpkA mzF` Yxve" ,"LciA,d l`wfgi) §¨§§©§¨¨¦§¨¤§¤§¥

(bopzC Epiide .(` ,an `rivn `aA)ciwtOd' §©§¦§©¨¨§¦¨©©§¦
oliWtde oxxvE Fxiag lv` zFrn̈¥¤£¥§¨¨§¦§¦¨

xn` ,`nrh WxtnE .'aiIg eixFg`l©£¨©¨§¨¥©§¨¨©
iR lr s` ,"LciA sqMd Yxve" `xw§¨§©§¨©¤¤§¨§©©¦



ני d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iyiy meil inei xeriy

(åë)ø÷aa ELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´
ELôð EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå:Eúéáe äzà zçîNå E §¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈©¨¬¥¤«
i"yx£ELÙ ‰e‡zŒ¯L‡ ÏÎa∑ ּכלל.¯˜aa ¿…¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»

¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e∑ ּפרט.EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e «…««ƒ«≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿
ELÙ∑(סג ב"ק מפרׁש:(ספרי. הּפרט מה וכלל: חזר «¿∆ְְְַַַַָָָָֹ

הארץ, ולדֹות וכּו'ולד אדם למאכל .וראּוי ְְְְְֲֶַַַַָָָָָ

(æë)éøòLa-øLà éåläåBì ïéà ék epáæòú àì E §©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²
ñ :Cnò äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¨«

i"yx£ep·ÊÚ˙ ‡Ï 'B‚Â ÈÂl‰Â∑לֹו מעׂשר מּליּתן ¿«≈ƒ¿…««¿∆ֲִִֵֵַ
CnÚ.ראׁשֹון  ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ Èk∑(ספרי)יצאּו ִƒ≈≈∆¿«¬»ƒ»ְָ

חלק  לֹו יׁש הּוא ׁשאף והפקר, ּופאה ׁשכחה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלקט,
ּבמעׂשר  חּיבין ואינן ,ּכמֹו ּבהן עּמ. ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

(çë)äö÷î|ìLøNòî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ
éøòLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:E §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«

i"yx£ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó∑ ׁשּיבערם לׁשמּטה, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל מעׂשרֹותיו הׁשהה ׁשאם ולּמד, ּבא ƒ¿≈»…»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבּׁשליׁשית  הּבית .מן ְִִִִַַַ

(èë)øbäå Cnò äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éålä àáe¨´©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäåeòáNå eìëàå E §©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®

éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìøLà Eãé äNòî-ìëa E §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬
ñ :äNòz©«£¤«

i"yx£ÈÂl‰ ‡·e∑ ראׁשֹון מעׂשר b‰Â¯.ויּטל »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈
ÌB˙i‰Â∑ ׁשל עני ׁשל ׁשהּוא ׁשני, מעׂשר ויּטלּו ¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

ּכדר ּבירּוׁשלים אּתה ּתאכלּנּו ולא זֹו, ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹׁשנה
ׁשנים  ׁשּתי ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל eÏÎ‡Â.ׁשּנזקקּת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ¿»¿

eÚ·NÂ∑ אין' אמרּו: מּכאן ׂשביעה, ּכדי להם ּתן ¿»≈ְְְִִֵֵֵֶָָָָ

לירּוׁשלים  הֹול ואּתה וכּו''. ּבּגרן לעני ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּפֹוחתין
ׁשהׁשהית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבמעׂשר

כז)ּומתוּדה: ּכמֹו(דברים הּבית", מן הּקדׁש "ּבערּתי ְְְִִִִִֶֶַַַַַֹ
לעׂשר (שם)ׁשּמפרׁש ּתכּלה ."ּב"כי ְְְְִֵֶֶַַָֹ

ß a`Îmgpn h"k iyiy mei ß

åè(à):ähîL äNòz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
i"yx£ÌÈLŒÚ·L ıwÓ∑ לכל ׁשנים" "ׁשבע יכל ƒ≈∆«»ƒְִֶַָָָֹ

הּׁשבע", ׁשנת "קרבה לֹומר: ּתלמּוד ּומלוה? ְְְְְִִֶַַַַַָָָָמלוה
ּומלוה  מלוה לכל ׁשנים ׁשבע אֹומר אּתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָואם

הא  קרבה? היא היא ואחד, אחד ּכל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהלואת
הּׁשמּטֹות  למנין ׁשנים" "ׁשבע .למדּת ְְְְִִִֶַַַַָָָ

È¯B˙aכו  CLÙ ÈÚ¯zÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁ·e ‡Ú·e¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»

ÈÏ˙כז  È¯‡ dÈ˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜· È„ ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈
:CnÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»

NÚÓ¯כח  Ïk ˙È ˜tz ÔÈL ˙Ïz ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«≈»»«¿«
:CÈÂ¯˜a Úˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»

ÒÁ‡Â‡כט  ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ¿≈≈≈»»¬≈≈≈√»¿«¬»»
CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â CnÚƒ»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

:„aÚ˙ Èc C„È È„·BÚ ÏÎa¿»»≈¿»ƒ«¿≈

hÓL˙‡:א  „aÚz ÔÈL Ú·L ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

mixehd lra

iR lr s` Edfe .LiciA Eidi - oixExSW¤§¦¦§§¨¤§¤©©¦
Eidi ,'LitpkA' mzF` YxSW¤©§¨¨¦§¨¤¦§

.'LciA'ek dxez §¨¤

)(hkéäìà 'ä EëøáéäNòî ìëa E §¨¤§¡Ÿ¤§¨©£¥
.EãéDil KinqE(a ,eh oNdl)xaC dfe ¨§§¦¥§©¨§¤§©

.hFnW dHnXdaizkC Edf(`k ,dk `xwIe) ©§¦¨¨¤¦§¦©¦§¨

z` zUre 'ebe izkxA z` iziEve"§¦¦¦¤¦§¨¦§¨¨¤
."mipXd WlWl d`EaYd` dxez ©§¨¦§Ÿ©¨¦



d`xנב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iyiy meil inei xeriy

(á)Bãé äMî ìòa-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½
åéçà-úàå eäòø-úà Nbé-àì eäòøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½

:ýåýéì ähîL àø÷-ék¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«
i"yx£B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ ׁשל ידֹו את מּׁשה ׁשמט ּבעל .ּכל »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

(â)éçà-úà Eì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úàE ¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−
:Eãé èîLz©§¥¬¨¤«

(ã)ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék ñôà¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½
éäìà ýåýé øLà õøàa:dzLøì äìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈§¦§¨«

i"yx£ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk ÒÙ‡∑ הּוא ּולהּלן ∆∆ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְַָ
ׁשאּתם  ּבזמן אּלא אביֹון"? יחּדל לא "ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאֹומר:
ולא  ּבאחרים אביֹונים מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָֹעֹוׂשים

מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם ּוכׁשאין ְְִֵֶֶֶֶַָָּבכם.
אביֹון  ּבכם. 'אביֹון'אביֹונים ּולׁשֹון מעני, ּדל , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

ּדבר  לכל ּתאב .ׁשהּוא ְֵֶָָָָ

(ä)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà ÷øE ©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ìéëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöî§©§−©«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה ∑¯˜ לא אביֹון אז ּב.ÚÓLz ÚBÓL∑ הרּבה אֹותֹו מׁשמיעין קמעא, .ׁשמע «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְְִִִֵַַַָָ

(å)éäìà ýåýé-ékzèáòäå Cì-øac øLàk Eëøa E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈
íéaø íéBâa zìLîe èáòú àì äzàå íéaø íéBb¦´©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½

ñ :eìLîé àì Eáe§−¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כח)והיכן "ּברּו(דברים «¬∆ƒ∆»ְִֵֵָָ

ּבעיר" ּכׁשּנֹופל ∑zË·Ú‰Â.אּתה הלואה, לׁשֹון ּכל ִַָָ¿«¬«¿»ְְְֵֶַָָָ
"והלוית", ּכגֹון: מפעיל, ּבלׁשֹון נֹופל הּמלוה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָעל
על  נֹופל היה "ועבטּת", אֹומר היה ואם ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָ"והעבטּת",

"ולוית" ּכמֹו ÌÈBb.הלוה, zË·Ú‰Â∑ ׁשּתהא יכל ְְִֶַָָֹ¿«¬«¿»ƒְֵֶָֹ

לא  "ואּתה לֹומר: ּתלמּוד לזה? ּומלוה מּזה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלוה
¯ÌÈa.תעבט" ÌÈB‚a zÏLÓe∑ עֹובדיּֿכֹוכבים יכל ֲַֹ»«¿»¿ƒ«ƒְִֵָָֹ

?עלי מֹוׁשלים לא אחרים ּוב" לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִִֵֶַַָֹ
."ימׁשלּו ְִֹ

(æ)éçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékéøòL ãçàa EE ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà Eöøàaõnàú àì Cì ïúð E §©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¯Ÿ§©¥´

éçàî Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà:ïBéáàä E ¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«

È¯Óב  ¯·b Ïk ËÓL˙c ‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈»¿«»≈
d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È Èc eL¿̄ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

‡CeÁג  ÌÚ CÏ È‰È È„Â Úa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ»
:C„È ËÓLz«¿≈¿»

·¯Î‡ד  È¯‡ ‡kÒÓ C· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈»¬≈»»»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«

‡C‰Ïה  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ „BÁÏ¿ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»»»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈

CÏו  ÏÈlÓ Èc ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ«ƒ»
ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿

Áa„‡ז  CÈÁ‡Ó „Á ‡kÒÓ C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»
‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»»
CeÁ‡Ó C„È ˙È ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙«̇¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…»¿»≈¬

:‡kÒÓƒ¿≈»

mixehd lra

åè)(a.èBîL ähîMä øác äæå§¤§©©§¦¨¨
.ip` hOWn xnFl KixSW¤¨¦©§©¥£¦

.äMédXi" ,"dXi xW`" .dxFqOA 'a ©¤©§¨£¤©¤©¤
"LpFrn DFl` Ll(e ,`i aFI`)m`W . §¡©¥£¤¦¤¦

.LpFrn Ll dXi ,hOWYb dxez §©¥©¤§¥£¤
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.hOWn§©¥

.ïBéáà.Lkxai Kxa iMaizkC Epiide ¤§¦¨¥§¨¤§§©§¦§¦
"oFia` oinil cnri iM",hw miNdY) ¦©£Ÿ¦¦¤§§¦¦

(`l.c dxez



נג d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÔBÈ·‡ E· ‰È‰ÈŒÈk∑ ּתאב .קֹודם הּתאב, ƒƒ¿∆¿∆¿ֵֵֵַָָ

EÈÁ‡ „Á‡Ó∑לאחי קֹודם מאבי אחימאּמ. ≈«««∆ְְִִִִֵֵֵָָָ
EÈ¯ÚL∑ אחרת עיר לענּיי קֹודמים עיר Ï‡.ענּיי ¿»∆ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַ…
ın‡˙∑,יּתן לא אם יּתן אם ׁשּמצטער אדם ל יׁש ¿«≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

את  ׁשּפֹוׁשט אדם ל יׁש תאּמץ"; "לא נאמר: ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלכ
תקּפץ" "ולא נאמר: לכ וקֹופצּה, EÈÁ‡Ó.ידֹו ְְְְְֱִֶַָָָֹֹ≈»ƒ

ÔBÈ·‡‰∑ ׁשל אחיו להיֹות סֹופ לֹו, ּתּתן לא אם »∆¿ְְִִִִֵֶָֹ
.אביֹון  ְֶ

(ç)éc epèéáòz èáòäå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ
:Bì øñçé øLà Bøñçî©§Ÿ½£¤¬¤§©−«

i"yx£ÁzÙz Á˙t∑ ּפעמים ּכּמה Á˙ÙŒÈk.אפּלּו »…«ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«
ÁzÙz∑'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' Ë·Ú‰Â.הרי ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַָ¿«¬≈

epËÈ·Úz∑ ּבהלואה לֹו ּתן ּבמּתנה, רצה לא Èc.אם «¬ƒ∆ְְְִֵַַָָָָָָֹ≈
B¯ÒÁÓ∑להעׁשירֹו מצּוה אּתה BÏ.ואי ¯ÒÁÈ ¯L‡∑ «¿…ְְְֲִִֶַַָֻ¬∆∆¿«

וע  עליו לרּכב סּוס לפניו אפּלּו לרּוץ סו)∑BÏ.בד (כתובות ְְְֲִִֶֶָָָָָֹ
אּׁשה, אֹומר זֹו הּוא ב)וכן עזר (בראשית לֹו "אעׂשה : ְֱִֵֵֵֶֶֶָ

."ּכנגּדֹו ְְֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 82 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minrR d`n Elit` - oYY oFzp̈¦¥£¦¥¨§¨¦

לֹו ּתּתן נתֹון . . לֹו את־יד ּתפּתח ְְִִִֵֶַַָָָֹּֽֽכי־פתח
מאה  אפילּו - ּתּתן נתֹון ּפעמים. ּכּמה אפילּו - ּתפּתח ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּפתֹוח

רש"י)ּפעמים י. - ח (טו, ְִָ
ּדמלּמדנּו רׁש"י ּפרׁש הראׁשֹון הּפסּוק על מּדּוע לעּין ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָיׁש
ּתּתן" "נתֹון ׁשּפרׁש ּכמֹו ולא ּפעמים, ּכּמה אפילּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹלפּתח

ּפעמים? מאה אפילּו ְֲִִֵֶָָׁשהּוא
ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש

"לא  ׁשּלפני־זה לּפסּוק ּבהמׁש ּבא ּתפּתח" "ּפתֹוח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפסּוק
ּולאחרי־זה  גֹו'" יד את תקּפץ ולא לבב את ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹתאּמץ

ּבנתינת  הּלב ּפתיחת על ּדמדּבר ּתפּתח", פתֹוח "ּכי ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻממׁשי
ּבזה. וכּיֹוצא יפֹות ּפנים ּבסבר ׁשּתהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּצדקה

ׁשאם  ּבפעל, הּצדקה נתינת על מדּבר הּׁשני ּבּפסּוק  ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻא
ולא  האביֹון ּבאחי עינ ורעה . . הּׁשבע ׁשנת ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁש"קרבה

לֹו". ּתּתן "נתֹון - לֹו" ִִֵֵָתּתן
נתינה  על רק ּכי רׁש"י, ּבפרּוׁש הׁשּנּוי טעם מּובן ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה
על  אבל ּפעמים, מאה אפילּו ׁשּתהיה לצּוֹות אפׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבפעל
את  ׁשּיפּתח לצּוֹות קׁשה ׁשּבּלב) רגׁש (ׁשהיא הּלב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּפתיחת

וקל־להבין. ּפעמים! מאה ְְְִִִֵַָָָלּבֹו

(è)ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©
òáMä-úðL äáø÷ øîàìäòøå ähîMä úðL ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´

ðéòéçàa Eéìò àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ
:àèç Eá äéäå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§

i"yx£EÈÏÚ ‡¯˜Â∑(ספרי) לֹומר ּתלמּוד מצוה? יכל ¿»»»∆ְְִַַָָֹ
כד) יקרא"(דברים "ולא :.‡ËÁ E· ‰È‰Â∑ֿמּכל ְְִָֹ¿»»¿≈¿ִָ

"וקרא  נאמר: לּמה אםּֿכן יקרא. לא אפּלּו ְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹמקֹום,

מּמי  יֹותר הּקֹורא, עלֿידי ליּפרע אני ממהר ?"ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעלי
קֹורא  .ׁשאינֹו ֵֵֶ

ÙÊB‡Â‡ח  dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»
:dÏ ¯ÈÒÁÈc dB¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ≈

CaÏט  ÌÚ Ìb˙Ù È‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ»
‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯˜ ¯ÓÈÓÏ ÚL¯aƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»¿ƒ≈»«»
‡ÏÂ ‡kÒÓ CeÁ‡a CÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»ƒ¿≈»¿»
:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôzƒ̇≈≈¿ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»»

mixehd lra

)(g.çút`"RFl gzR :xnFl ,dlEtM ¨Ÿ©¥§¨©§©
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.çzôz çútoke .xaCd ltMoYY ozp ¨Ÿ©¦§©¨©©¨¨§¥¨Ÿ¦¥

Fl(i wEqR),Fl wiprY wprd(ci wEqR)xnFl . ¨©£¥©£¦¨©
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(`i wEqtEixrW EgYtp gFzR" :Kci`e , ¨§¦¨¨©¦§§©£¥

"Kvx`(bi ,b mEgp)Fl gYtY m`W ,xnFl . ©§¥©©¤¦¦§©
lAwl icM minW ixrW Ll EgYti Lcï§¦§§§©£¥¨©¦§¥§©¥
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.i`nCh dxez §©



d`xנד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k iyiy meil inei xeriy

(é)ék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð̈³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º
ììâa|éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä-ìëa E ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨

:Eãé çìLî ìëáe ENòî©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
i"yx£BÏ Ôzz ÔB˙∑ ּפעמים מאה ּובינBÏ∑.אפּלּו ‰c·¯.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמרּת אּתה אפּלּו ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵַַָָָ

הּמעׂשה  ׂשכר עם האמירה ׂשכר .נֹוטל ְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

(àé)éëðà ïk-ìò õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³
éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì Eeöîiðòì EE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²

ðéáàìeñ :Eöøàa E §¤§«Ÿ§−§©§¤«
i"yx£ÔkŒÏÚ∑(שם) כן עצה (ספרי)∑Ó‡Ï¯.מּפני «≈ְִֵֵ≈…ֵָ

מּׁשיא אני לטֹובת.EiÚÏ EÈÁ‡Ï∑?אח לאיזה ְְֲֲִִַָ¿»ƒ«¬ƒ∆ְֵֶָ
הּוא,∑EiÚÏ.לעני  אחד 'עני' לׁשֹון אחד, ּביֹו"ד ְִָ«¬ƒ∆ְְִֶֶָָָ

ענּיים  ׁשני יּודי"ן, ּבׁשני "ענּיי" .אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָ

(áé)éçà Eì øëné-ékEãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−
éLôç epçlLz úòéáMä äðMáe íéðL LL¥´¨¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−

:Cnòî¥«¦¨«
i"yx£EÏ ¯ÎnÈŒÈk∑(יד אחרים,(קידושין עלֿידי ƒƒ»≈¿ְֲִֵֵַ

והרי  מדּבר, הּכתּוב - ּבגנבתֹו ּביתּֿדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשמכרּוהּו
נאמר  כא)ּכבר עברי",(שמות עבד תקנה "ּכי : ְְְֱִִִִֶֶֶֶַָ

ׁשני  מּפני אּלא מדּבר? הּכתּוב ּביתּֿדין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּובמכרּוהּו
העברּיה", "אֹו ׁשּכתּוב אחד, ּכאן: ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָּדברים

ׁשאין  ּביתּֿדין, ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא היא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאף
ולא  "ּבגנבתֹו", ׁשּנאמר: ּבגנבתּה, נמּכרת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאׁשה
ּכאן  ולּמד אביה; ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ'ּבגנבתּה',
ּתצא. סימנין, ׁשּתביא קדם ׁשנים ׁשׁש יצאּו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאם

ּתעניק  "העניק ּכאן: חּדׁש ."ועֹוד ְֲֲִִֵֵַַָ

(âé):í÷éø epçlLú àì Cnòî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

(ãé)ðàvî Bì ÷éðòz ÷éðòäðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà ýåýé Eëøa:Bì-ïzz E ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«

i"yx£˜ÈÚz ˜ÈÚ‰∑ ּובמראית ּבגבּה עדי, לׁשֹון «¬≈«¬ƒְְְְֲִִַַֹ
מפרׁשים  ויׁש לֹו. ׁשהטיבת נּכר ׁשּיהא ּדבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעין.

צּוארֹו על הטענה E¯bÓe.לׁשֹון E‡vÓ ְְַַַָָָƒ…¿ƒ»¿¿
E·˜iÓe∑ ּתלמּוד ּבלבד? אלּו אּלא לי אין יכל ƒƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַָָֹ

.ּבֹורא ּׁשּברכ מה מּכל ,"ּברכ "אׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָלֹומר:

ׁשהם  מיחדים אּלּו מה אּלּו? נאמרּו ּבכלל ולּמה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ּפרדֹות. יצאּו ּברכה. ּבכלל ׁשהּוא ּכל אף ְְְְְִֶַַָָָָָָָּברכה,
ּכּמה  ּב'גזרהֿׁשוה' קּדּוׁשין ּבמּסכת רּבֹותינּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָולמדּו

ּומין  מין מּכל לֹו .נֹותן ִִִֵָ

dÏי  CzÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·e C„·BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

Ôkיא  ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ¯‡a CkÒÓÏe CÈÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»

a˙יב  B‡ Ï‡¯NÈ ¯a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zL·e ÔÈL ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»
:CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»

Ï‡יג  CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»»
:Ôe˜È¯ dp¯ËÙƒ̇¿¿ƒ≈≈»

C¯c‡Óeיד  CÚÓ dÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡«¿»»«¿≈≈≈»»≈ƒ¿»
:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc Cz¯ˆÚnÓeƒ«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

mixehd lra

)(i.ïBúðzFkxA 'el dkFGW ,e"ie `ln ¨¨¥¨¤¤§§¨
`xzA `aaC `Ow wxtA `zi`cM,h) ¦§¦¨§¤¤©¨§¨¨©§¨

(a.
.Bì Ezúa:Kci`e ,`kd .dxFqOA 'a §¦§©§¨¨¨§¦¨

"axge mgl Fl LYzA"(bi ,ak '` l`EnW) §¦§¤¤§¤¤§¥

cg` lkl oYil KixSW xnFl .ceC iAB©¥¨¦©¤¨¦¦¥§¨¤¨
cecl ozPW FnM ,Kixv `EdX dn itl§¦©¤¨¦§¤¨©§¨¦

.axg mbe mgl`i dxez ¤¤§©¤¤
)(bi-aiàì .epçlLú éëå .epçlLz§©§¤§¦§©§¤Ÿ

.epçlLú,WW KFzA `vFil :minrR 'b §©§¤§¨¦§¥§¥
.laFIA `vFie ,WW sFqaEci dxez §¥§¥©¥

)(fh-ci.÷éðòä'i ici lr iM ,c"Ei `ln ©£¥¨¥¦©§¥
,mixaC dWlW LiYwprd zFMOdilM ©©¤¡©§¦§¨§¨¦§¥

zFlnUE adf ilkE sqkEdwiprd okl , ¤¤§¥¨¨§¨¨¥©£¦¥

,mixaC dWlXnLpxBnE Lp`Sn ¦§¨§¨¦¦Ÿ§¦¨§§
LawInEcar iM Yxkfe" aizkC Epiide , ¦¦§¤§©§¦§¦§¨©§¨¦¤¤
."ziid̈¦¨
.íBiäDil KinqE.Lil` xn`i iM dide ©§¦¥§¨¨¦Ÿ©¥¤

`le mFIA drivxW xnFl©¤§¦¨©§Ÿ
.dliNAfi dxez ©©§¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 87 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

card xExgXn wlg - dwprd©£¨¨¥¤¦¦§¨¤¤

מצרים  ּבארץ היית עבד ּכי וזכרּת . . לֹו ּתעניק ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֽֽֽהעניק
מה  לֹו; ּוׁשנה לֹו הענק אּתה אף ,ל וׁשניתי ל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָהענקּתי

יד ּברחב לֹו ּתּתן אּתה אף יד, ּברחב ל נתּתי (טו,ּבמצרים ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹ
ובספרי) יד־טו.

לׁשֹון  ּומּדּוע האדֹון, על היא הענקה מצות א. לעּין: ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָיׁש
העניק  ׁשהּקּב"ה ׁשמֹורה וׁשניתי" "הענקּתי הּוא ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָה'ּספרי'
הּמצרים  ולא כּו'), ּכסף ּכלי יּתנּו ׁשהּמצרים ּגרם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ(ּכלֹומר
אינֹו ּכֹוכבים־ּומּזלֹות לעֹובד הּנמּכר עבד ב. האדֹון. ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
ּבני  ׁשּקּבלּו הרכּוׁש על לֹומר אפׁשר ואי הענקה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכלל

הענקה? ּגדר - ּבמצרים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָיׂשראל
ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש

ּבתֹור  - האדֹון נתינת א) חלקים ב' יׁשנם הענקה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָּבמצות
ההנאה  - העבד קּבלת ב) עבֹודתֹו. עבּור לעבד הּטֹוב ֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּכרת

מהּמּתנה. העבד ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּתֹועלת

- הּקֹודם למּצבֹו קׁשּורה האדֹון נתינת ּביניהם: ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהחּלּוק
העבד  קּבלת מה־ּׁשאין־ּכן ּכעבד; עבֹודתֹו עבּור הּטֹוב ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּכרת
אׁשר  מּׁשחרּורֹו, וחלק ּפרט מהּוה והיא לחירּותֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָקׁשּורה
הענין  הפ מּתנֹות, מקּבל הּוא יציאתֹו עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבד־ּבבד

יד. ורחב חרּות ּכי־אם ְְְִִֵַַָֹּדעבדּות,
ה' וּיפּד ּבמצרים היית עבד ּכי "וזכרּת ּבּפסּוק ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּנה
ּבהענקה, הּׁשני ענין מדּגׁש גֹו'" מצּו אנכי ּכן על ,ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻאלקי
עבדים  היּו יׂשראל ׁשּבני ּדכמֹו העבד, ׁשחרּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשלמּות
עבדיהם. ּבׁשחרּור הם מחּיבים ּכן לגמרי, ׁשחררם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוהּקּב"ה
האדֹון  ׁשעל הּנתינה חּיּוב על ּכאן הּמדּבר ׁשאין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּובהיֹות
מי  אצל נֹוגע אינֹו ׁשּבהענקה, הּׁשחרּור ׁשלמּות לגּבי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא
ּדגם  הּמּתנה, נֹותן מי נֹוגע אינֹו וכן לפני־זה, עבד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
חרּות. ׁשל ּבמּצב העבד מרּגיׁש אחר מאדם הּמּתנה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבקּבלת

(åè)Ecôiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−
éäìà ýåýéäfä øácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìò E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬©¤−

:íBiä©«
i"yx£˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑לֹו ּוׁשנה הענק אּתה אף הּים, ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי .והענקּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

(æè)éìà øîàé-ék äéäåék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå Eáäà£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò Eì§−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑ לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? יכל ∆∆»ְְְַַַָָֹ
כה) אל (ויקרא ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם :ְְְֲִִֶֶֶַָֻ

ּתׁשּובּו", עֹולמֹומׁשּפחּתֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, הא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ
יֹובל  ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)ׁשל E˙Ó‡Ï Û‡Â∑ הענק ֵֶ¿««¬»¿«¬∆≈ֲֵַ

ּתלמּוד  אֹותּה? הּכתּוב הׁשוה לרציעה אף יכל ְְְִִִַַַָָָָָָֹלּה,
כא)לֹומר: נרצע (שמות עבד העבד", יאמר אמר "ואם ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

נרצעת  אמה .ואין ְְִֵַַָָ

(çé)ðéòá äL÷é-àìCnòî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈
Eëøáe íéðL LL Eãáò øéëN øëN äðLî ék¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ

éäìà ýåýéô :äNòz øLà ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
i"yx£¯ÈÎN ¯ÎN ‰LÓ Èk∑ עבד אמרּו: מּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְִֶֶָָ

ּכפלים  וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָעברי
רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו יֹום, ׂשכירי ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָׁשּבעבֹודת

ׁשפחה  לֹו לאדֹון מֹוסר והּולדֹות .ּכנענית, ְְְְֲִִֵַַָָָָ

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡‡ Ôk ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»«≈¬»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ¿«¿»»ƒ¿»»»≈»≈

‡¯Èטז  CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»

L„·e‡יז  d„‡a Ôz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

ÔÈ¯BÁיח  ¯a d˙È C¯ËÙÓa CÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈«ƒ
CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ≈ƒ»¬≈««¿≈«¬«¬ƒ»»¿»
:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÔÈL ˙ÈLƒ¿ƒƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈



d`xנו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(oeiq fk mei meid)

ּתעׂשה אׁשר ּבכל אלקי ה' יח)ּוברכ (טו, ְְֱֲֲֵֶֶֶַַֹֹ
ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק האדם ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹעל
היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּכלי

ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני על־ּפי ה ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיה
לּמקֹום  ּתל הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובׁשנים:

ָָהראּוי.

ß a`Îmgpn 'l ycew zay ß

(èé)ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkøëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
éäìà ýåýéì Léc÷zEøBL øëáa ãáòú àì E ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½

ðàö øBëa æâú àìå:E §¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«
i"yx£LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk∑ הּוא אחר ּובמקֹום »«¿¿«¿ƒְֵַָ

אֹותֹו" איׁש יקּדיׁש "לא כז),אֹומר ּכיצד?(ויקרא הא ְִִֵֵַַָֹ
לֹומר: ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לקרּבן מקּדיׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאינֹו

אּתה  לבכֹורה''הרי כט)קדֹוׁש אי (ערכין אחר: ּדבר . ְֲִִֵֵַַָָָָָ
יקּדיׁש", "לא נאמר: ׁשּכבר 'ּתקּדיׁש', לֹומר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹאפׁשר

נאמר: ּכבר ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹואי
הקּדׁש אּתה מקּדיׁשֹו ּכיצד? הא עּלּוי,"ּתקּדיׁש", ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּבֹו הנאה טֹובת ּכפי להקּדׁש ˙Ú·„.ונֹותן ‡Ï ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ…«¬…
'B‚Â Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·a∑למדּו - החּלּוף אף ƒ¿…∆¿…»…¿ְִַַָ

כה)רּבֹותינּו ּבהוה (בכורות הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא .ׁשאסּור, ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(ë)éäìà ýåýé éðôìíB÷na äðLá äðL epìëàú E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−
:Eúéáe äzà ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

i"yx£epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ∑,אֹומר הּוא לּכהן ƒ¿≈¡…∆…¿∆ֵֵַֹ
ואחד  ּתם אחד ּכהּנה, ממּתנֹות ׁשהּוא מצינּו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּכבר

ׁשּנאמר  מּום, יח)ּבעל וגֹו'"(במדבר ּל יהיה "ּובׂשרם :. ְְְֱִֶֶֶַַַָָָ
‰L· ‰L∑ על יֹותר אֹותֹו מׁשהין ׁשאין מּכאן, »»¿»»ְִִֵֵֶַַָ

הּקׁש ּכבר ׁשנתֹו? מּׁשעברה ּפסּול יהא יכל ְְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֻׁשנתֹו,
ׁשּנאמר  יד)למעׂשר, אלהי(לעיל ה' לפני "ואכלּת : ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבקר ּובכֹורֹות ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְֲִִֶַַָָָֹמעׂשר
לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ׁשני ּמעׂשר מה ,"ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוצאנ

ׁשנתֹו ּתֹו ׁשּמצוה אּלא נפסל, אינֹו ּבכֹור L‰.אף ְְְְִִֵֶֶַָָָָ»»
‰L·∑,הּיֹום אֹותֹו אֹוכלֹו ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשחטֹו אם ¿»»ְְְְִַָָ

ימים  לׁשני ׁשּנאכל לּמד אחרת; מּׁשנה אחד ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָויֹום
אחד  .(ספרי)ולילה ְְֶַָָ

(àë)òø íeî ìk øeò Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®
éäìà ýåýéì epçaæú àì:E ´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

i"yx£ÌeÓ∑ ּכלל.¯eÚ B‡ Áqt∑ ּפרט.Ú¯ ÌeÓ Ïk∑ואינֹו הּגלּוי מּום מפרׁש: הּפרט מה וכלל, חזר ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…»ְְְְֵַַַַַָָָָָֹ
חֹוזר  ואינֹו ׁשּבגלּוי מּום ּכל אף .חֹוזר, ְְֵֵֵֶַָָ

(áë)éøòLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëå§¨«©¨«

(âë)epëtLz õøàä-ìò ìëàú àì Bîc-úà ÷ø©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−
ô :íénk©¨«¦

i"yx£ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡ הֹואיל ∑¯˜ ּתאמר: ׁשּלא «∆»……≈ִֶַֹֹ
קדֹוׁש ׁשהרי הּוא, אּסּור מּכלל הּבא הּתר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻוכּלֹו

הּדם  אף יהא יכל ונאכל, ּפדיֹון ּבלא ּבחּוץ ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹֹונׁשחט
תאכל  לא אתּֿדמֹו "רק לֹומר: ּתלמּוד ."מּתר? ְֵֶַַַָָֹֹֻ

CÚ·eיט  C¯B˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:CÚ„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ C¯B˙„ ‡¯Îe·a¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»

·zL‡כ  ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»
:C˙Èa L‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«≈»

Ïkכא  ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á ‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈≈»¬ƒ¬ƒ…
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒk˙ ‡Ï LÈa ÌeÓƒ»ƒ¿ƒ≈√»¿»¡»»

Ák„‡כב  ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»
:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·kƒ¿««¿»¿«¿»

‡¯Ú‡כג  ÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈««¿»
:‡iÓk dpcLƒ̇¿ƒ≈¿«»

mixehd lra

)(hiKnqxFkAd lMzWxtlcar, ¨©¨©§§¨¨©¤¤
cFarl Ll xqF` ip`W mWM :xnFl©§¥¤£¦¥§©£

ixar carA cFarY `l oM ,xFkAA©§¥Ÿ©£§¤¤¦§¦
mEOdW mWkE ;KxtA car zcFar£©¤¤§¨¤§¥¤©

lqFR mEOd KM ,xFkAA lqFR¥©§¨©¥
.drivxAk dxez ¨§¦¨



נז d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy

æè(à)çñt úéNòå áéáàä Lãç-úà øBîL̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©
éäìà ýåýéìýåýé EàéöBä áéáàä Lãça ék E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯

éäìà:äìéì íéøönî E ¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
i"yx£·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡ ¯BÓL∑,ּבֹואֹו מּקדם »∆…∆»»ƒִֶֹ

מנחת  את ּבֹו להקריב לאביב, ראּוי ׁשּיהא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשמֹור
הּׁשנה  את עּבר לאו, ואם ÌÈ¯ˆnÓ.העמר, ְִֵֶֶַַָָָָֹƒƒ¿«ƒ

‰ÏÈÏ∑ ׁשּנאמר יצאּו, ּבּיֹום לג)והלא :(במדבר »¿»ְֱֲֶֶַַַָֹ

לפי  אּלא וגֹו'"? יׂשראל בני יצאּו הּפסח ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָ"מּמחרת
ׁשּנאמר  לצאת, רׁשּות ּפרעה להם נתן (שמות ׁשּבּלילה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

וגֹו'יב) לילה ּולאהרן למׁשה "וּיקרא :". ְְְְְֲִֶַַַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - cvwzz zxb` c"g ycew zexb`)

dgixtE dxiviA mc`d cinY - aia`d WcFg z` xFnẄ¤¤¨¨¦¨¦¨¨¨¦¦¨§¦¨

גו'" ּפסח ועׂשית האביב חֹודׁש את "ׁשמֹור ּכתּוב ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
א) להיֹות (טז, ׁשּצרי הּוא ּבּפסּוק הּפסח חג ׁשּסימן והינּו, .ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ

האביב. ְִֶָָּבחֹודׁש
ה': ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָויׁש

הּטבע  ּכחֹות הּנה האביב, הֹופעת עם הּטבע, סדרי ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל־ּפי
נדמה  הרֹואה ׁשּלעין עד החֹורף, ימי ּבמׁש ּבהעלם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהיּו
ּפתאֹום  לפתע הּנה וגידּול, צמיחה יצירה החּיּות, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנפסקה
מׁש אּלא זה היה ׁשּלא ּכל, לעין מתּגּלה האביב ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבחֹודׁש
אילנֹות  אחר־ּכ יֹופיעּו למען ּכחֹות, קיּבּוץ ׁשל ְְִִִֶַַַַַָָֹזמן

ירק. עטּופים וׂשדֹות ְְְְֲִִַָָָמלבלבים

הּמרה  הּתקּופה ׁשאחרי מצרים, יציאת ּבעת ּגם היה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן
הּנה  יחד, ּגם הּנׁשמה וגלּות הּגּוף ּגלּות - מצרים ּגלּות ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשל
מצרים  ּגלּות ׁשּפעל הּזיּכּו ּבהם נתּגּלה מּועט זמן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבמׁש
טּומאה  ׁשערי ממ"ט נתעּלּו יֹום ּובחמּׁשים יׂשראל, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָּבעם

ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה מּפי הּתֹורה ְְְְִִִַַַַַָָָָלקּבלת
ּתקּופה  איזֹו ּבחּיינּו יׁש ׁשאם לכּולנּו, ּבזה הׂשּכל' ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּו'מּוסר
צמיחה  יצירה, ׁשל ּתקּופה ׁשאינּה ּבּה לטעֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאפׁשר
וההפסקה  ּבידינּו, טעּות אּלא זה ׁשאין לוּדאי קרֹוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוגידּול,
ּפרח  להֹוצאת - האביב וכמׁשל ּכח, לתֹוספת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתׁשּמׁש

ּפירֹות. ְְִֵולגמֹול

(á)éäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ
ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkL £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

i"yx£Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ∑:ׁשּנאמר ¿»«¿»∆««¡…∆…ֱֶֶַ
ּתּקחּו" העּזים ּומן הּכבׂשים (ספרי)∑e·˜¯."מן ְִִִִִִַָָָ»»

חבּורה  הּפסח על נמנּו ׁשאם לחגיגה, ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָּתזּבח

מ  על מרּבה, נאכל ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
מּפסּוק  הרּבה ּדברים רּבֹותינּו למדּו ועֹוד ְְְְִִֵֵַַַַָָָהּׂשבע,

.זה  ֶ

(â)åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬
íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì úBvî©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz ïòîìéîé ìk §©´©¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£ÈÚ ÌÁÏ∑ׁשּנתעּנּו העני את ׁשּמזּכיר לחם ∆∆…ƒְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹ
Èˆ‡˙.ּבמצרים  ÔBÊtÁ· Èk∑ ּבצק הסּפיק ולא ְְִִַƒ¿ƒ»»»»ְְִִֵָֹ
היה להחמיץ  ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יהיה וזה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹ

אֹומר  הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל יב)אּלא "וּתחזק (שמות : ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
וגֹו'" העם על kÊz¯.מצרים ÔÚÓÏ∑ עלֿידי ְְִִַַָָ¿««ƒ¿…ְֵַ

צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח ."אכילת ְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 921 'nr `"g zegiy ihewl t"r)

zg` zF` lW lCad - unge dSn©¨§¨¥¤§¥¤©©

חמץ, עליו תאכל "לא הּפסח לחג ּבנֹוגע ּכתּוב ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבפרׁשתנּו
גֹו'" מּצֹות עליו ּתאכל ימים ג)ׁשבעת .(טז, ְִִַַַָָָֹ

ּבחמץ  א. ּומהם: ענינים, ּבכּמה חלּוקים וחמץ מּצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּנה,
ּכמֹות  העיסה נׁשארת - ּבמּצה ואילּו העיסה, מתנּׂשאת -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

˜„Ìא  ‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È ˙È ¯Ë«»«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»√»
ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈¿«¿»«¬ƒ»«¿»¿»
:‡ÈÏÈÏa ÔÈq CÏ „·ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡¡»»ƒƒ¿«ƒ«¬«»ƒƒ¿≈¿»

Ú‡ב  Èa ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

ÔÈÓBÈג  ‡Ú·L ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰·a È¯‡ ÈÚ ÌÁÏ ¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»

mixehd lra
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d`xנח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy
יׁשּות  על מֹורה חמץ ּברּוחנּיּות: הּדבר ּומׁשמעּות ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא.

וׁשפלּות ּביטּול על ּומּצה יג,והתנּׂשאּות, צו לקוטי־תורה (ראה ְְְְְִִִַַַָ
ובכ"מ) ד. יד, שה"ש .ג.

ׁש"מּצה" אּלא זהֹות, מאֹותּיֹות מּורּכבֹות ו"חמץ" "מּצה" ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָב.
אּלּו אֹותּיֹות ּוׁשּתי חי"ת. ּבאֹות ו"חמץ" ה"א, ּבאֹות ְְְְִִֵֵֵָהיא
קּוין  מּׁשלׁשה מּורּכבֹות ׁשּתיהן ׁשהרי לּׁשנּיה, אחת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדֹומֹות
ׁשלׁשת  ּבכל סתּומה חי"ת ׁשהאֹות אּלא מּלמּטה. ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹּופתּוחֹות
מּלמעלה  ּפתח לּה יׁש ה"א האֹות ואילּו לגמרי, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּצדדים

ובכ"מ) א, רנב, זח"ג .(ראה
ּברּוחנּיּות: הּדבר מׁשמעּות לבאר ְְְְִֵֵַַָָָָָויׁש

ה"לּפתח  על קאי - האֹותּיֹות) (ׁשּבׁשּתי מּלמּטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּפתח
רֹובץ" ז)חּטאת ד, מּכל (בראשית ׁשּסתּומה חי"ת, והאֹות . ְְִֵֵֶַָָָָ

לֹו ואין זה ל"ּפתח" ׁש"נכנס" אדם על מֹורה הּצדדים, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאר
לּה ׁשּיׁש ה"א, האֹות מה־ּׁשאין־ּכן מּמּנה. ליציאה ִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמקֹום
ׁשל  ּבמּצב נמצא ׁשאמנם אדם על מֹורה מּלמעלה, ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפתח

אף־על  אבל רֹובץ", חּטאת ּפתח "לּפתח לֹו יׁש ־ּפי־כן, ֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּתׁשּובה. ולעׂשֹות מּמּצבֹו לצאת יכֹול ׁשעל־ידֹו - ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָלמעלה
- ּביֹותר קטן ּפתח הּוא ה"א) (ּבאֹות למעלה ׁשהּפתח ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואף

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו [ב])הרי ב פ"ה, ּכחּודֹו(שהש"ר לי "ּפתחּו ְְְֲִִֵֵַַָ
ׁשל  ּכפתחֹו לכם אפּתח "ואני - ועל־ידי־זה מחט", ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
האדם  יכֹול אחד, ּתׁשּובה הרהּור על־ידי ּכי ְְְִִֵֶַָָָָָָָאּולם",

ּגמּור. לצּדיק ּגמּור מרׁשע - אחד ּברגע - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלהׁשּתּנֹות
לֹו ׁשאין מי על וגם ויׁשּות, ּגאוה על מֹורה ׁשחמץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָונמצא,

ּתׁשּובה. על וגם ּביטּול על מֹורה ּומּצה לתׁשּובה, ְְְִִֶַַַַַָָָָּפתח
ּבזה: זה ּתלּויים - ּומּצה חמץ ׁשּבין החילּוקים ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשני

לידי  לעֹולם יבֹוא לא ּומתנּׂשא, מתּגאה האדם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּדכאׁשר
חׁשּבֹונֹות  ימצא הּזמן ׁשּכל מּפני חס־וׁשלֹום, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
הּוא  ּכאׁשר מה־ּׁשאין־ּכן הנהגֹותיו. ּכל את ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָלהצּדיק
עצמֹו, את להצּדיק מׁשּתּדל אינֹו וׁשפלּות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַּבביטּול
וכאׁשר  מעׂשיו, מּכל חׁשּבֹון־צדק עֹוׂשה הּוא הרי ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּובמילא
עֹוׂשה  - הראּוי ּבאֹופן אינּה ׁשהנהגתֹו לדעת ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָנֹוכח

ְָּתׁשּובה.

(ã)íéîé úòáL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«¨¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøòa çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøä̈«¦−©«Ÿ¤
i"yx£ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«

¯˜aÏ ÔBL‡¯‰∑ לפי ּדֹורֹות, ּבפסח לּמֹותיר אזהרה »ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ
מצרים, ּבפסח אּלא נאמר האמּור ׁשּלא ראׁשֹון ויֹום ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

אמר: ּדאּת ּכמה ּבניסן, י"ד הּוא יב)ּכאן "א(שמות ְְְְִֵַַָָָָ
ּולפי  מּבּתיכם", ׂשאֹור ּתׁשּביתּו הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַָָּבּיֹום
לדּבר  והתחיל ּפסח ׁשל מענינֹו הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנסּתּלק
ּתאכל  ימים "ׁשבעת ּכגֹון: ימים, ׁשבעת ְְְְִִִִַַַָָֹֻּבחּקֹות
הצר ,"ּגבּול ּבכל ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, ְְְְְְְֵֶַַָָָָֹֻעליו
"ולא  ּכתב: ׁשאם מזהיר, הּוא זביחה ּבאיזֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלפרׁש
הייתי  לּבקר", ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹילין

ּב'בל  ּכּלן ׁשבעה, ּכל הּנׁשחטים ׁשלמים ְְְְִִִִֵַַָָָָָֻאֹומר:
ּכתב: לכ ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָּתֹותירּו',
י"ד  ּבחגיגת אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום ֲִִֵֶֶַַַַָָָָ"ּבערב
ימים, לׁשני ׁשּנאכלת עליה ולּמד מדּבר, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּכתּוב
הּכתּוב  הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכאן האמּור ְְִִַָָָָָָו"הראׁשֹון"
אׁשר  חגיגה ּבׂשר המקרא: מׁשמעּות וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָמדּבר,
ּבקרֹו עד הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ילין לא ּבערב, ְְְִִִֶֶַַָָָָֹּתזּבח
ׁשנּויה  וכ ּובט"ו, ּבי"ד היא נאכלת אבל ׁשני, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶָָָׁשל

ּפסחים  ּבמּסכת .(ע"א)היא ְְִִֶֶַָ

(ä)éøòL ãçàa çñtä-úà çaæì ìëeú àìE ¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

(å)éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékE Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìàBák áøòa çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´

:íéøönî Eúàö ãòBî LîMä©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦
i"yx£·¯Úa.·kLÓM‰ ‡B.E˙‡ˆ „ÚBÓ »»∆¿«∆∆≈≈¿

ÌÈ¯ˆnÓ∑(ספרי) ּבערב חלּוקים: זמּנים ׁשלׁשה הרי ƒƒ¿»ƒְְֲֲִִֵֶֶַָָֹ
הּׁשמׁש ּוכבֹוא זבחהּו, ּולמעלה ׁשעֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָמּׁשׁש

ּכלֹומר, ׂשֹורפהּו; אּתה צאת ּומֹועד ְְְְֵֵֵֵַַָֹּתאכלהּו,
הּׂשרפה  לבית ויצא נֹותר .נעׂשה ְְְֲֵֵֵֵַַָָָ

Ú·L‡ד  CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓ¯a ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»

Áa„‡ה  ‡ÁÒt ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»«¬»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»

L‡Ï¯‡‰ו  C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»
ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkz Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»ƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
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(æ)éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáeE ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe Ba:E ®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«

i"yx£zÏM·e∑ ּבּׁשּול קרּוי הּוא ׁשאף אׁש, צלי ·a˜¯.זהּו ˙ÈÙe∑(ספרי) ׁשל ׁשּטעּון לבקרֹו מלּמד ׁשני; ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ»ƒ»«…∆ְְְִֵֵֶֶַָָ
יֹוםֿטֹוב  מֹוצאי ׁשל לילה טז)לינה .(חגיגה ְִֵֶַָָָ

(ç)úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ
éäìà ýåýéìñ :äëàìî äNòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«

i"yx£˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL∑ הּוא אחר ּובמקֹום ≈∆»ƒ…««ְֵַָ
יב)אֹומר  הּיׁשן (שמות מן ׁשבעה ימים", "ׁשבעת : ְְִִִִֵַַָָָָ

מּצה  אכילת על לּמד אחר: ּדבר החדׁש. מן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשּׁשה
חֹובה. ׁשאינּה לׁשׁשת ּבּׁשביעי, למד אּתה ּומּכאן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכלל  מן ויצא היה, ּבּכלל ׁשביעי ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהימים,
ולא  רׁשּות, אּלא חֹובה ּבֹו מּצה אכילת ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹללּמד

ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, עצמֹו על ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻללּמד
מּלילה  חּוץ רׁשּות, ּכּלם אף רׁשּות, ּׁשביעי מה ְְְְִִִַַַָָָָֻיצא:

ׁשּנאמר  חֹובה, קבעֹו ׁשהּכתּוב יב)הראׁשֹון :(שמות ְֱִֶֶֶַַָָָָ
מּצֹות" ּתאכלּו ‡EÈ‰Ï."ּבערב '‰Ï ˙¯ˆÚ∑ עצר ְֶֶַָֹ¬∆∆«¡…∆ֲֹ

מאכל  ׁשל ּכנּופיא אחר: ּדבר הּמלאכה. מן ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָעצמ
יג)לׁשֹון ּומׁשּתה, אֹות(שופטים "נעצרהּֿנא :". ְְְְִֶַָָָ

(è)äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL äòáL¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈
:úBòáL äòáL øtñì ìçz̈¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

i"yx£‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó∑(עא מנחות הּקציר (ספרי. ראׁשית ׁשהּוא העמר, .מּׁשּנקצר ≈»≈∆¿≈«»»ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(é)éäìà ýåýéì úBòáL âç úéNòåúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„È ˙·„ ˙qÓ∑,יד נדבת לאכל ּדי קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ׁשלמי הבא הּברכה, לפי .הּכל ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(àé)éðôì zçîNå|éäìà ýåýéðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
éøòLa øLà éåläå Eúîàå EcáòåíBúiäå øbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬

ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´
éäìàì E:íL BîL ïkL ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«

i"yx£ÈÂl‰Â‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â∑ ארּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְַָָ
ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ארּבעה ּכנגד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּלי

מׂשּמח  אני ׁשּלי, את מׂשּמח אּתה אם ,"ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואמת
ׁשּלא  .ת ְֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy)

ּכבֹוד־ ׁשּסּפר הּסּפּור ּגם יׁשנֹו העני, ּתפּלת מעלת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבענין
ּדּבּור־ הּמאמר אמירת אֹודֹות אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ְְְֲֲִִִִַַַַַָָֻקדׁשת
מהר"ׁש, אדמֹו"ר על־ידי ּגֹו' יעטף ּכי לעני ּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹהּמתחיל

ּכּמה  עד - חֹול ּביֹום אז (ׁשהיה תרכ"ט ּתׁשרי ו' ְְְִֵֶַַָָָָּביֹום
ּתׁשּובה), ימי עׂשרת על חֹול" "יֹום לֹומר ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָׁשאפׁשר

ְִִּבקיׁשינֹוב.

‡C‰Ïז  ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»
:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ· Èt˙˙Â da≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿«¿ƒ¿»

ÓBÈ·e‡ח  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ≈«ƒ»¿»
„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lk ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»«¿≈

:‡„È·Úƒƒ»

ÏbÓ‡ט  ˙eÈ¯LcÓ CÏ ÈÓz ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»
ÈÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ „ˆÁa«¬«¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒ

qÓ˙י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„ ‡bÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«»¿»«»√»¿»¡»»ƒ«
:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

Cz¯·eיא  C¯·e z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈ· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»
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d`xס zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy
ּבכל  ּומקּבל מׁשּפיע ענין ּבבאּור היה הּמאמר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתכן
זה  ׁשּמּׁשּום הּוא וה'ּבכן' והּבחינֹות, הספירֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַהּפרצּופים
מׁשּפיע  ענין להיֹותֹו ועׁשיר, עני אדם ּבצּיּור ּגם להיֹות ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָצרי

הּמׁשּפיע. הּוא והעׁשיר הּמקּבל, הּוא העני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּומקּבל,
הדרת  את מהר"ׁש אדמֹו"ר ּכבֹוד־קדׁשת הרים - ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֻאבל
- טענה ּבקֹול ּכמדּבר - (ּבאיּדיׁש) ואמר - קֹולֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַָָֻקדׁשת
הענין  להיֹות צרי העֹולמֹות ׁשּבכללּות ׁשּכיון הּדבר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָאמת
ׁשל  קֹומה ּבצּיּור למּטה, ּגם הּנה לכן ּומקּבל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָדמׁשּפיע
אבל  ּומקּבל, דמׁשּפיע הענין להיֹות צרי יׂשראל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָנׁשמֹות
העני  וטענת הּמקּבל. להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהעני

צֹודקת. טענה ֲִֶֶַָהיא
הֹוד  מּפי יֹוצאים הּללּו קדׁש ּדברי ּבהׁשמע לסּפר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּוממׁשי

ּבבכיה. העם ּגעה - אדמֹו"ר ְְְְְִַַָָָָָֻּכבֹוד־קדׁשת

ּבתמימּות  לבּכֹות זֹוכה הייתי הלואי החסיּדים: אחד ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָואמר
האחרֹון. ּביֹומי ְֲִַָָּכזֹו

ׁשאמר  מה לסּפר אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻּומֹוסיף
נׁשמתֹו־עדן): מהֹורׁש"ּב אדמֹו"ר (ּכבֹוד־קדׁשת אביו ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻלֹו
חסידּות  זאגען ּבעת וערטער זׁשארגאן טאטענס ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָ"ּדעם

לעד". חקּוק ווערן ְְֶַַָָדארפן
ׁשל  ּפתגמֹו אדמֹו"ר: מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֻּומסּים
העני, להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען ׁשהעני מהר"ׁש, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאדמֹו"ר
צרי - צֹודקת טענה אכן היא העני ׁשּטענת ׁשּלֹו, ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהאּׁשּור
לעׂשֹות  ועז ּכח נֹותן זה וענין העינים, נגד ּתמיד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלעמֹוד
ּתֹורה  ולבני ּבכלל, ׁשאפׁשר מי לכל טֹוב א ולעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹולחזר

ּבפרט. מצוה ְְְְִִֵָָוׁשֹומרי

(áé)úéNòå zøîLå íéøöîa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
ô :älàä íéwçä-úà¤©«ª¦−¨¥«¤

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ∑ האּלה החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

(âé)Etñàa íéîé úòáL Eì äNòz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½
ðøbî:Eá÷iîe E ¦¨§§−¦¦§¤«

i"yx£EtÒ‡a∑:אחר ּדבר הּקיץ. ּפרֹות לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, לּמד ּבזמן ,ּומּיקב מּגרנ ּבאסּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב  ּגרן ּבפסלת הּסּכה את יב)ׁשּמסּככין .(סוכה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - a"iyz zekqd bgc 'a mei zgiy t"r)

`weC ixWY WcgA - zFMqª§Ÿ¤¦§¥©§¨

ימים" ׁשבעת ל ּתעׂשה הּסּכֹות "חג ּבּפרׁשתנּו (טז,נצטוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
.יג)

לא  ניסן, ּבחדׁש מּמצרים ׁשּיצאנּו ׁש"אף־על־ּפי הּטּור, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוכתב
ימֹות  ׁשהּוא לפי הּזמן, ּבאֹותֹו סּכה לעׂשֹות (ית ּבר (ה' ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻצונּו
נּכרת  היתה ולא לצל, סּכה לעׂשֹות אדם ּכל ודר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּקיץ,
אֹותנּו צּוה ולכן ,יתּבר הּבֹורא ּבמצות ׁשהם ּבהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעׂשיתנּו
ודר הּגׁשמים, זמן ׁשהּוא (ּתׁשרי), הּׁשביעי ּבחדׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנעׂשה
מן  יֹוצאין ואנחנּו ּבביתֹו, וליׁשב מּסּכתֹו לצאת אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּכל
היא  הּמל ׁשמצות לּכל יראה ּבזה ּבסּכה, ליׁשב ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּבית

לעׂשֹותּה" סתרכ"ה)עלינּו או"ח .(טור ֲֵַָָ
יׁשיבת  מצות מּקביעּות ׁשּלמּדים הּמּוסר־הׂשּכל לבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָויׁש

ּדוקא: הּגׁשמים ּבּזמן ְְְִִַַַָָָֻסּכה

לא  למצוה ונחׁשבת נּכרת ּכפׁשּוטּה, לסּכה ׁשהּיציאה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכׁשם
ואז  ּבתקּפּה, מאירה ׁשהּׁשמׁש החּמה, ימֹות ניסן, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחדׁש
אּלא  לאדם, הּוא נֹוח ודבר העֹולם ּדר היא לסּכה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהּיציאה
ׁשּתׁשׁש לאחרי החרף, ימֹות ּתׁשרי, ּבימי ּכׁשּנעׂשית ורק  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹא
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סי d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l ycew zayl inei xeriy
וחׁש לגמרי, מאירה ה' ׁשמׁש ׁשאין לּזמן ועד ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבתקּפּה,
אזי  - קרֹות רּוחֹות ׁשמנׁשבֹות אּלא עֹוד ולא ּבחּוץ, ְְְֲֵֶֶַַַָָֹׂשֹורר

החיּוב את ּומצוה יׁשנֹו להאיר הּבית מן יצא ׁשיהּודי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ְָהרחֹוב!

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEúîàå Ecáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå:E §©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«
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éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNòî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
i"yx£ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑ מּכאן למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה. לׁשֹון אּלא צּוּוי לׁשֹון זה אין ּפׁשּוטֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לׂשמחה  אחרֹון יֹוםֿטֹוב ליל .(שם)לרּבֹות ְְְֲִֵַַָ
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:í÷éø ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

i"yx£Ì˜È¯ '‰ ÈtŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ∑ ראּיה עלֹות הבא חגיגה אּלא .וׁשלמי ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ
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:Cì-ïúð̈«©¨«

i"yx£B„È ˙zÓk LÈ‡∑:מרּבים ּוׁשלמים מרּבֹות עלֹות יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש מי ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

סימן. פליא"ה פסוקים, ראה קכ"ו פרשת חסלת
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å øåáéöì äøèôääú"åîùìæñø ¯ èðø íéãåîò ïî÷ì
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æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

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

my` `iadl aiig `ed s`y ,bbeya dtexg dgty lr `ad z` mb
.dxeza yexita xen`d cifnd enk

dnk dtexg dgty lr `ad ly df oica wtq d`ian `xnbd
:cg` oaxw `iany ,minrtdépéî àòal`y -äàðøéè àðéðç éaø §¨¦¥©¦£¦¨¦§¨¨

,úçà íìòäa úBôeøç úBçôL Lîç ìò àaä ,ïðçBé éaøî,xnelk ¥©¦¨¨©¨©¨¥§¨£§¤§¥¤¨
oke ,dipyd lr `ae siqed zg` dgty lr oaxw `iady mcewy

,ziyingde ziriaxd ,ziyilyd lreäî`ed m`d ,epicáéiçoaxw ©©¨
Bà ,úçàå úçà ìk ìòy.úçà àlà áéiç Bðéà:`xnbd zhyetøîà ©¨©©§©©¥©¨¤¨©©¨©

déì,opgei iaxáéiçoaxw.úçàå úçà ìk ìò ¥©¨©¨©©§©©
,d`pxih `pipg iax el`ye jiyndàðL éàîely epic dpey dna - ©§¨

,dfîa ze`ia yng `ay in,úçà äçôLa úBîìòä Lîçlr `ay ¦¨¥¤§¥§¦§¨©©
xfge xeqi`d el rcep d`ia lk xg`le ,minrt yng zg` dgty

.cg` oaxw `l` aiig epi`y ,epnn mlrpedéì øîà,opgei iax ¨©¥

y ,`ed lcaddïéàlr ze`ia yngaúçà äçôLmeynïéôeb ¥¦§¨©©¦
,ïé÷ìçeîlk lr aiig okle ,cg` seba eid minrtd yng lk ixdy §¨¦

lr `aa eli`e ,cg` oaxw wx ze`iadúBçôL Lîço`k yi ixd ¨¥§¨
,ïé÷ìçeî ïéôeb.zg`e zg` lk lr oaxw aiige ¦§¨¦

,el`ye d`pxih `pipg iax xfgïìðîe,df oic epl okidne -éaâc §¨¨§©¥
äçôLmd m`d ielz oaxwd aeig dtexgdéì øîà .ïé÷ìçeî ïéôeb ¦§¨¦§¨¦¨©¥

,opgei iaxúøîà åàìl zxn` `l ike -,úBéøò éabz` miyxecy ¨¨§©©¥£¨
weqtd(hi gi `xwie)zFNbl axwz `l Dz`nh zCpA dX` l`e'§¤¦¨§¦©ª§¨¨Ÿ¦§©§©

zaize ,'Dzexrå'l`'äMàdxezd dlki ixdy ,`id zxzein ¤§¨¨§¤¦¨
yie ,'dz`neha dcp l`e' wx aezklyiy df xeziin cenll÷lçì§©¥

aiigleäMàå äMà ìk ìòl ok enke .dnvr iptaénð ,äçôL éab ©¨¦¨§¦¨©¥¦§¨©¦
áéúkxn`py ,oeyl xezii aezk ok mb -(k hi `xwie)úà ákLé øLà' §¦£¤¦§©¤

òøæ úáëL äMà¦¨¦§©¤©
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המשך מעמוד רל

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

,zxg` `ziixaaéãáBòì ,íéìëå ,äîäáì äçLnä ïîLa Cqä©¨§¤¤©¦§¨¦§¥¨§¥¦§§¥
.øeèt ,íéúîe ,íéáëBëjqdeíéðäëìe ,íéëìîìxg`l ,milecb ¨¦¥¦¨¦§¨¦§Ÿ£¦

,oick zg` mrt egynp xaky.øèBt äãeäé éaøå ,áéiçî øéàî éaø©¦¥¦§©¥§©¦§¨¥
:`ziixad zxxanänëåy xeriydáéiç àäéå Ceñé.zxkøéàî éaø §©¨¨¦¥©¨©¦¥¦

,øîBà äãeäé éaø .àeäL ìk ,øîBàxeriya onydn ozp m` wx aiig ¥¨¤©¦§¨¥
.úéfk.mipdke mikln iabl `id zwelgndy `xnbd dzr dxaqe ©©¦

,aiig zifk jqdy dcedi iax xn` cvik :`xnbd ddnzéaø øîàäå§¨¨©©¦
äãeäémipdke miklnl jqdy `ziixad zligza.øeètzvxzn §¨¨

:`xnbdøèt ékxhty dn -,äãeäé éaøwx epiidíéëìî éab ¦¨©©¦§¨©¥§¨¦
,íéðäëåj`,áéiçî ,èBéãä éab`ed aeigd xeriyy xn` df lre §Ÿ£¦©¥¤§§©¥
.zifka

zxxan .xeqi`d xeriya zwelgnd mrh z` zxxan `xnbd
:`xnbdéâéìt éàîa ,äãeäé éaøå øéàî éaømrh `ed dn - ©¦¥¦§©¦§¨§©§¦¦

:`xnbd zx`an .dkiq xeqi` xeriy iabl mzwelgnáø øîà̈©©
éâéìt àäa ,óñBé,ewlgp ef dyxca -øáñ øéàî éaøyexcl yiy ¥§¨§¦¦©¦¥¦¨©

,xeqi`d xwir iabl ixd ,jk'Cñéé àì íãà øNa ìò'(al l zeny) ©§©¨¨Ÿ¦¨
áéúëe ,áéúk,zxk aeig iabl ,`ad weqta,'øæ ìò epnî ïzé øLàå' §¦§¦©£¤¦¥¦¤©¨
'äëéq' äîxeriya `id oey`xd weqta dxen`d,àeäL ìkixdy ©¦¨¨¤

,dkiql xeriy yiy mewn meya ep`vn `l'äðéúð' óàdxen`d ©§¦¨
a `id ipyd weqta,àeäL ìk`id 'dpizp' zenewn mzqay s`e ¨¤

.zifkaåeli`ïðéôìé ,øáñ äãeäé éaøcenll yi -'øæ ìò'c äðéúð- §©¦§¨¨©¨§¦©§¦¨§©¨
,'xf lr epnn ozi xy`' ly weqta dxn`py dpizpàîìòc äðéúpî¦§¦¨§¨§¨

,mewn lka dxen`d -,àîìòc äðéúp äîa dxeriyäðéúð óà ,úéfk ©§¦¨§¨§¨©©¦©§¦¨
øæ ìòca dxeriy.úéfk:`xnbd zniiqnäëéñ ìáàzkxvpd §©¨©©¦£¨¦¨
çLîéîìzgiynl -íéðäëå íéëìî,milecbìkä éøáca dxeriyìk §¦§©§¨¦§Ÿ£¦¦§¥©Ÿ¨
,àeäL.zifka jxev oi`e ¤

iabl ,`ziixaay dpey`xd zwelgnd z` dzr zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .mipdke mikln lr jqdéàîa ,óñBé áø øîàå§¨©©¥§©

éâéìtewlgp dna -éab äãeäé éaøå øéàî éaølr jqdíéëìî §¦¦©¦¥¦§©¦§¨©¥§¨¦
,íéðäëå:`xnbd zx`an .xeht e` aiig m`øLàå' ,øáñ øéàî éaø §Ÿ£¦©¦¥¦¨©©£¤

áéúk 'øæ ìò epnî ïzé,weqta xn`p -ås`íéøæ àzLä ,ïäëå Cìî ¦¥¦¤©¨§¦§¤¤§Ÿ¥©§¨¨¦
eäðéðjxev mdl oi` ixdy ,mixfk mpic ,ef dgiyn iabl ,dzr - ¦§

.ef dgiynaåeli`ïðéòa ,øáñ äãeäé éaødf xeqi`a xearl ick - §©¦§¨¨©¨¦©
jxev yiøæ àkéàc ãòxf eze` mikqy mc`d didiy cr -Búlçzî ©§¦¨¨¦§¦¨

å ,BôBñ ãòåeli`eåä íéøæ åàì àøwéòî ,ïäëå Cìî`l dligza - §©§¤¤§Ÿ¥¥¦¨¨¨¨¦¨
.mgyenl devn dzid ixdy ,mixfk mpic did

dcedi iaxe xi`n iax ewlgp xg` mewna s`y zx`an `xnbd
:dnec zwelgnaå ,énà áøc déøa à÷éà áø øîàiaxe xi`n iax ¨©©¦¨§¥§©©¦§

ef `ziixaay dcedieäééîòèì eãæà,xg` mewna mzhiyl ekld - ¨§§©§©§
[ïðúc] (àéðúã)dpyna ef zwelgn epipy ixdy -(a"n f"t zenexz), ¦§©
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המשך מעמוד רכה



סה

יום ראשון - כ"ד מנחם־אב
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום רביעי -כ"ז מנחם־אב
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה מנחם־אב
פרק קיט מתחילת הפרק

עד פסוק צו

יום חמישי - כ"ח מנחם־אב
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו מנחם־אב
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט מנחם־אב
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

שבת קודש - ל' מנחם־אב
פרק כ

מפרק קמה עד סוף פרק קנ

לשבוע פרשת ראה תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



a`Îmgpnסו c"k oey`x mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ד ראשון יום
אגרת ז  ,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxendx`d dpde...,222 'nr cr.áåøî øôñé

äìòîlL óà ,Bæ äøàä ,äpäåxzeia mipeilrd zenlera - §¦¥¤¨¨©¤§©§¨
,leabe dlabdn dlrnlyúðéçáa úèMtúîe äøéàî àéä¦§¦¨¦§©¤¤¦§¦©

,úéìëúå ìeáb éìa,seq ilae leab ila -úBîìBò úBéçäì §¦§§©§¦§©£¨
,úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòðmb -ibeqila md dl` zenler ¤§¨¦§¥¥§©§¦

mdn mler lk mbe ,leab
leab ila ly ote`a `ed

,zilkzeáeúkL Bîk§¤¨
'àaø àøãà'a10,- §¦§¨©¨

minlrp zenler mpyiy
,zilkze uw oi`l-óà©
dzãøa ïë-ét-ìò- ©¦¥§¦§¨

- dx`dd zcxaähîì§©¨
íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦
íéàøápä úBéçäì§©£©¦§¨¦

,íéNòpäå íéøeöéäå- §©§¦§©©£¦
zenleray mi`xapd
"dxivi" ,"d`ixa"
oaen jkn ."diyr"e
zece` xaecn df iptly
"zeliv`"d mler
seqÎoi` zenlere
mlern dlrnly

,"zeliv`"dú÷ìçð àéä¦¤§¤¤
øtñîì ììk Cøc¤¤§¨§¦§©

,â"éøz,613 -ãâðk ©§©§¤¤
,äøBzä úBöî â"éøz©§©¦§©¨
éðéî â"éøz ïä ïäL¤¥¥©§©¦¥
Bæ äøàä úBëLîä©§¨¤¨¨
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨
úîLðì øéàäì ,àeä§¨¦§¦§©
ç"îøî äìeìkä íãàä̈¨¨©§¨¥§¨

248 -ä"ñLe íéøáà- ¥¨¦§¨
365,íéãéb,(613) b"ixz md cgiay -døeáòa øLà- ¦¦£¤©£¨

,icedi ly eznyp liayaúëLîäå úãéøé úéìëz øwò àeä¦©©§¦§¦©§©§¨©
,íéNòpäå íéøeöéäå íéàøápä ìëì ähîì Bæ äøàä- ¤¨¨§©¨§¨©¦§¨¦§©§¦§©©£¦

" mlek mi`xwpddhn,dlabdn dlrnly zenlerd znerl ,"
ïlk úéìëzL,miyrpde mixvepd ,mi`xapd lk ly -àeä ¤©§¦ª¨
:òãBpk ,íãàäzilkza heyt `ed zewl`y zexnl ,ixd - ¨¨¨©©

dx`dda j` ,miwlg ly oipr zewl`a jiiy `le ,zehiytd
`id mzilkze mxwiry dhnl zenlera dxi`nd ziwl`d

ly oiprd jiiy - icedi ly eznypmd illk ote`ae .miwlg
xiaqi - zeihxtae ,dx`dd zwlgzn mda miwlg (613) b"ixz
daxdl ,dl` miwlgn cg` lk wlgzn - oldl owfd epax

.miihxt miwlgäæ øtñî ,äpäåb"ixz cbpk - (613) b"ixz - §¦¥¦§¨¤
,dxezd zeevn,ììk Cøãa àeäzwlgzn illk ote`a - §¤¤§¨

,miwlg (613) b"ixzl dx`ddìk äpä ¯ èøt Cøãa ìáà£¨§¤¤§¨¦¥¨
,úéìëúå õ÷ ïéàì íéaø íéèøôì ú÷lçúî äåöîe äåöî¦§¨¦§¨¦§©¤¤¦§¨¦©¦§¥¥§©§¦
úBëìä éôeb ïä ïäå§¥¥¥£¨
äåöî ìëaL úBièøt§¨¦¤§¨¦§¨

,øtñî íäì ïéàLoi` - ¤¥¨¤¦§¨
zekldd ihxtl xtqn
,zeevndn zg` lkay

áeúkL Bîk11íéML" : §¤¨¦¦
"úBëìî änämiyxec - ¥¨§¨

l"f epinkg12:íéML ïä¥¦¦
úBzëqî,q"yd -,'eë ©¤§

"øtñî ïéà úBîìòå"- ©£¨¥¦§¨
:l"f epinkg miyxecïä¥

,'eë úBëìääila ody - ©£¨
,xtqnúëLîä ïäL¤¥©§¨©

.'eë ïBéìòä ïBöøoeeike - §¨¤§
ixd `ed oeilrd oevxdy
ihxt mb jk ,leab ila
ihxt mdy ,zekldd
oeilrd oevxdn zekynd
myke .leab ila md -
miwlgd b"ixz iably
zwlgzn mda miillkd
,lirl xn` ,dx`dd
,mze` zhlewd ,dnypay
g"nx ,mipipr b"ixz mpyi
jk ,micib d"qye mixa`
zekyndd ihxt iabl mb
ila mdy ,dx`ddny
zenypl yi - leab
.ef dkynde dx`dn mihxtd helwl miihxt milk l`xyi

:owfd epax oeylae.íãàä úîLða Lnî àeä ïëåyiy - §¥©¨§¦§©¨¨¨
dx`de dkyndn miiteqÎoi`d mihxtd zhilwl milk dnypl

.efa úBìeìk eéä íìBòaL úBîLpä ìk ,äpä ékeznyp - ¦¦¥¨©§¨¤¨¨¨§¨
lyïBLàøä íãà13êøãå ,BúîLð äúéä ììkmc` ly - ¨¨¨¦§¤¤§§¨¨§¨¦§¨

,oey`xdä"ñLe íéøáà ç"îø :â"éøz øtñîì ú÷ìçð¤§¤¤§¦§©©§©§¨¥¨¦§¨
ïäL ,øtñî ïéà úBöBöéðì ú÷ìçð èøt Cøc Cà ,íéãéb¦¦©¤¤§¨¤§¤¤§¦¥¦§¨¤¥
úàéa ãò íéèáMäå úBáàä úBîéî ìàøNé ìk úBîLð¦§¨¦§¨¥¦¨¨§©§¨¦©¦©

øîàpM äî æà íi÷iL ,ììëa ãòå çéLnä14øtñî äéäå" : ©¨¦©§©¦§¨¤§ª©¨©¤¤¡©§¨¨¦§©
"áøî øôqé àìå ãné àì øLà ,íiä ìBçk ìàøNé éða15. §¥¦§¨¥§©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥¥Ÿ

zwlgznd) oey`xd mc` znypy ,oaen xen`d lkn -
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ùã÷ä úøâà
óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå

.áåøî øôñé àìå ãîé àì øùà íéä
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ואילך.10. ב קכז, ח.11.זח"ג ו, ובכ"מ.12.שה"ש שם. ובכ"מ.13.שהש"ר ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, Î"˜15.הושע ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.(י טז, (שם אחר" מפסוק "סיום



סז a`Îmgpn d"k ipy mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ה שני יום
,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

mihxtd likdl dgeka did (zenyp ly xetq oi` zevevipl
xe`d ,oeilrd oevxd ly dx`dde dkynddn miiteqÎoi`d
owfd epax xiaqi oldl .l`xyi zenypl jynpd iwl`d zeigde

,"l`xyi iwl` lÎ` el `xwie" aezk awriay ,lirl xikfdy dn
itk ,ziwl`d dx`ddn mihxtd lk eznypa exi`d awria mby
:owfd epax oeylae .oey`xd mc`a xacd didy jxcÎlre

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xdmc`ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL¤¦¥

,awri -äìeìk ïk-íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥§¨
,íìBò ãòå íìBòî ,ìàøNéaL úBîLpä ìkîmb ,xnelk - ¦¨©§¨¤§¦§¨¥¥¨§©¨

`nlr"n zenypd
zenlerdn) "`iqkz`c
zenypd mbe ,(miqeknd
"`ilbz`c `nlr"n
eid (miielbd zenlerdn)
ly eznypa zelelk olek

,awriäákøî äéäå§¨¨¤§¨¨
,äìòîlL äøBúì§¨¤§©§¨
,"íãà" íLa úàø÷pL- ¤¦§¥§¥¨¨

"mc` dxezd z`f"17,Bîk§
áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§

äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥
,"'eëå íãàdpeekdy - ¨¨§

`aeny itk ,"dxez"l `id
dlawd zxeza19.Bîëe§

áeúkL20íéðôì úàæå" : ¤¨§Ÿ§¨¦
"'eë ìàøNéa"z`f"e - §¦§¨¥

,l`xyi ly mzeinipta
äøBz àlà úàæ ïéà"21 ¥Ÿ¤¨¨

,"'eë,dxez ,"z`f"y -
,l`xyia mcewn didúîLða úLaìîe äìeìk äúéäL¤¨§¨§¨§ª¤¤§¦§©

,"àáñ ìàøNé"l`xyi" `xwpd dhnl epia` awri lr aqend - ¦§¨¥¨¨
,"`aq l`xyi" `xwp ok mby dlrnl eyxey lr oke ,"`aq

äìeìkädlelk "`aq l`xyi" znyp -.úBîLpä ìkî`ede - ©§¨¦¨©§¨
.dxezd xe`l ilk didBì àø÷iå" eäæå¯ "ìàøNé éäìà ìà §¤©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥

ì "ìà"äøàää úëLîä ïBLzcn lr fnex lÎ` myd ,oky - ¥§©§¨©©¤¨¨
,drtyde dkynd ,cqgdíìòääî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨¥©¤§¥

,éelbä ìà,dxeza yaelnd seqÎoi` xe`l dpeekd -øéàäì ¤©¦§¨¦
áeúkL Bîëe ,BúîLða éelb úðéçáa22;"eðì øàéå 'ä ìà" : ¦§¦©¦§¦§¨§¤¨¥©¨¤¨

iwl` lÎ` el `xwie" edfe ,dx`d oeyl `ed "lÎ`"y ixd -
`xw awriy ,"l`xyijiyndely zillkd dx`ddn zelbzdd

zeevne dxezay mihxtd lk ekeza liknd llkd ,seqÎoi` xe`
.eznypa xi`z zelbzddy -áì éøLé ìk åéøçàå23,dl` - §©£¨¨¦§¥¥

xi`nd iwl`d xe`dy
yi xy`e mala `a mgena
ly zexxerzd mdl
,'d z`xie 'd zad`
mcenila zeig dqipknd
,zeevn mneiwae dxez
äøBza íé÷ñBòä̈§¦©¨
'ä øBà øéàî ,úBönáe©¦§¥¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
,íúîLða éelb úðéçáa¦§¦©¦§¦§¨¨
z`xwp ef "dx`d" -

"epiwlgaeh dn epixy`) "
epiwlgdx`dd ,xnelk ,("

zihxtd ziwl`d
,devn lk ici lr dxi`nd
dx`ddn wlg `idy
xaqedy itke .zillkd
`idyk ef dx`dy ,lirl
ote`a `id ,dhnl zcxei
b"ixzl zewlgzd ly
xi`n ziwl`d dx`ddny wlgd ixd - 'eke miwlg (613)
aeh dn epixy`" xn`p jk lre ,devn miiwnd icedi ly dnypa

epiwlg."íçîa äøàää æò øúéå úàN øúéa äæ éelb ïîæe§©¦¤§¤¤§¥§¤¤¨©¤¨¨§Ÿ¨
øçà íB÷îa øàBáîL Bîk ,älôzä úòLa àeä íaìå24.- §¦¨¦§©©§¦¨§¤§¨§¨©¥

ici lr ,okymleq,icedi ly zeevnd iyrn miler dlitzd
.dizeawray zelbzdde ziwl`d dx`dd mleqd ici lr jynpe
oeyld xiaqi oldl ."epiwlg" oeyld owfd epax xiaqd o`k cr

mirp dn"epilxebllkd on `veid wlg lr dxen ixd lxeby ,"
:owfd epax oeylae .dtid wlga mikef lxeb it lr wxe
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ùã÷ä úøâà
äéøôåù äðäå
ø"äãà àèç ï÷éúù ø"äãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã
ìàøùéáù úåîùðä ìëî äìåìë ë"â åúîùð äúéäå
'÷ðù äìòîìù äøåúì äáëøî äéäå íìåò ãòå íìåòî
äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå ù"îë íãà íùá
úàæ ïéà 'åë ìàøùéá íéðôì úàæå ù"îëå 'åëå íãà
úîùðá úùáåìîå äìåìë äúéäù 'åë äøåú àìà
åì àø÷éå åäæå úåîùðä ìëî äìåìëä àáñ ìàøùé
øåàî äøàää úëùîä ïåùì ìà .ìàøùé é÷ìà ìà
éåìéâ 'éçáá øéàäì éåìéâä ìà íìòääî ä"á ñ"à
áì éøùé ìë åéøçàå åðì øàéå 'ä ìà ù"îëå åúîùðá

úåöîáå äøåúá íé÷ñåòää"á ñ"à 'ä øåà øéàî
úàù øúéá äæ éåìéâ ïîæå íúîùðá éåìéâ úðéçáá
äìôúä úòùá àåä íáìå íçåîá äøàää æò øúéå
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ובכ"מ.16. א. פד, יד.17.ב"מ יט, כו.18.חוקת א, ואיל 19.יחזקאל ב עא, זח"א ז.20.ך.ראה ד, ב.21.רות פא, תהלים 22.זח"ג
כז. ˘ËÈÏ"‡23.קיח, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(ג מ, שלח לקו"ת (ראה ישרֿאֿל" אותיות "דישראל :.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

סכ"ד". מלקמן "להעיר



a`Îmgpnסח e"k iyily mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ו שלישי יום
,aiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå,aiw 'nr cr:ùîî ìøåâä

éelbL óà ,äpäå,iwl` -úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
úçà äøBz ék ,ììk Cøãa ìàøNiî Lôð ìëì äåL àeä¨¤§¨¤¤¦¦§¨¥§¤¤§¨¦¨©©

eðlëì ãçà ètLîecvne ,zeevne dxeza aiiegn icedi lk - ¦§¨¤¨§ª¨
ddlrnly dx`d`id ,zeevnde dxezd ici lr zkynpd

cg` lkl zkynp
,deya l`xyin-ìò-óà©©

ïéà èøt Cøãa ïë-ét¦¥§¤¤§¨¥
Bà úBLôpä ìk- ¨©§¨

dlrnly dbixcnd
,dpnnå úBçeøäe` - ¨§

dlrnly dbixcnd
,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨

äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤
ziwl`d zelbzde
ici lr mdl dxi`nd

,devn meiwe dxezéôì§¦
íàBáe íìebìb ïîæe úò¥§©¦§¨¨

,äfä íìBòaziaxn - ¨¨©¤
epizexec ly zenypd
eidy zenyp ixd od dl`
aey ecxie df mlera xak
oipr owzl ick dfd mlerl
onfd itl ixd ,miieqn
dnypdy dtewzde
mlerl zcxeie zlblbzn

dl dxi`n dfk ote`a - dfdlrnlnzelbzdde dx`dd
.ef e` ef devn ici lry ziwl`d-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨

äëøáì25úéöéöa déì øîà ,éôè øéäæ éåä éàîa Ceáà" : ¦§¨¨¨§©¨¥¨¦§¥¨©¥§¦¦
."'eë."ziviv zevna" :el dpre ?"xzei xidf did dna jia`" -

okly ,zcgein ziwl` zelbzd el dxi`d ziviv zevnay ,ixd
yexitd itke ,zexg` zeevna xy`n xzei dneiwa xidf did26:

ied i`na"xidfdna - "ithxi`d.iwl`d xe`d xzei elïëå§¥
úBøBcä ìk ïéà27.ïéåLoia miiepiy mpyiy cala ef `l - ¥¨©¨¦

eidy ,zexecd cvn miiepiy mb mpyi `l` ,dipyl zg` dnyp
mzceary zexeczixwirdzexece ,dxezd oipr dzid

mzcearyzixwird'eke dwcvd oipr dzid28zenypl ,oky ,
mipipra zcgein zelbzd dxi`d zexec mze`aydl`.ék¦

úéèøt älòt Bì Lé øáà ìk ,íãàä éøáàL Bîk§¤¥§¥¨¨¨¨¥¨¥§ª¨§¨¦

ì ïæàäå úBàøì ïéòä ,úãçéîeîLäåöî ìëa Ck ,ò- §ª¤¤¨©¦¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¨¦§¨
"`klnc oixa`" ze`xwpd29,"jlnd ixa`" -éèøt øBà øéàî¥¦§¨¦

ìàøNiî Lôð ìkL óàå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî ãçéîe§ª¨¥¥¨§©¤¨¤¤¦¦§¨¥
,úBöî â"éøz ìk íi÷ì ìebìâa àBáì äëéøöcvik - §¦¨¨§¦§§©¥¨©§©¦§

,xnel ,`eti` ,mi`zn
df onf ly dnyply
,dxi`n dl` zexece
zelbzdd ,xg` ote`a
zexidf zyxcpe ,ziwl`d
xzei dwfge zcgein

zeevnazeihxt
?zeniieqníB÷î-ìkî¦¨¨

äëøöð àìzexidfd - Ÿ¦§§¨
devna zcgeind

,zniieqnäôcòäì àlà¤¨§©§¨¨
,äøúé úeæéøæe úeøéäæe§¦§¦§¥¨
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
,úìtëîe äìeôk§¨§ª¤¤
úeøéäfî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦
eäæå .úBönä øàL§¨©¦§§¤
øéäæ éåä éàîa" øîàL¤¨©§©¨¥¨¦

"éôè" ¯ "éôè,xzei - §¥§¥
.à÷éc,oky .`wec - ©§¨

zeidl dkixv zexidflka
o`k dl`yd ,zeevnd

xidf did devn efi`a :`idxzei.äfä øBàä ïBøúé ,äpäå§¦¥¦§¨©¤
úBièøt úBîLðì éèøtädevndny xe`d xi`n oday - ©§¨¦¦§¨§¨¦

,zelbzd xziaäìòîì àlà ,âOî úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©ª¨¤¨§©§¨
,úòcä úðéçaî,dpadde -åéðôì äáLçîa äìò CkL ¦§¦©©©©¤¨¨¨©©£¨¨§¨¨

,Cøaúézniieqn devn ly xe`d xi`i zniieqn dnypay - ¦§¨¥
.zecgein zelbzde dx`daúðéça àeä ähîì Búîâeãå§§¨§©¨§¦©

:Lnî ìøBbädkef recn ,lkye mrh it lr epi` `ed mby - ©¨©¨
aezky enk ,dlrnln rawp jk `l` ,xg` e` df lxeba30:

wlga leti lxebdy ,"ehtyn lk 'dne lxebd z` lhei wiga"
wlgdy ,"epilxeb mirp dn" ly oiprd df ixd ,df e` df ly

dn dtidly miieqn oiprn zcgein ziwl` zelbzd dpyiy
dlrnly "lxeb" ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez

.zrce mrhn
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ùã÷ä úøâà
äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé
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ב.25. קיח, 26.240.שבת ע' תש"א סה"מ .21 ע' תש"ב השיחות ספר ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ב"עת נכלל "לכאורה
'המצוות'". צ"ל אולי דאגה"ק בכת"י לחפש ויש דלעיל. ˘ËÈÏ"‡:28.וזמן" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ט ס"ה, אגה"ק תקו"ז 29."ראה

לג.30.ת"ל. טז, משלי



סט a`Îmgpn e"k iyily mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ו שלישי יום
,aiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå,aiw 'nr cr:ùîî ìøåâä

éelbL óà ,äpäå,iwl` -úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
úçà äøBz ék ,ììk Cøãa ìàøNiî Lôð ìëì äåL àeä¨¤§¨¤¤¦¦§¨¥§¤¤§¨¦¨©©

eðlëì ãçà ètLîecvne ,zeevne dxeza aiiegn icedi lk - ¦§¨¤¨§ª¨
ddlrnly dx`d`id ,zeevnde dxezd ici lr zkynpd

cg` lkl zkynp
,deya l`xyin-ìò-óà©©

ïéà èøt Cøãa ïë-ét¦¥§¤¤§¨¥
Bà úBLôpä ìk- ¨©§¨

dlrnly dbixcnd
,dpnnå úBçeøäe` - ¨§

dlrnly dbixcnd
,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨

äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤
ziwl`d zelbzde
ici lr mdl dxi`nd

,devn meiwe dxezéôì§¦
íàBáe íìebìb ïîæe úò¥§©¦§¨¨

,äfä íìBòaziaxn - ¨¨©¤
epizexec ly zenypd
eidy zenyp ixd od dl`
aey ecxie df mlera xak
oipr owzl ick dfd mlerl
onfd itl ixd ,miieqn
dnypdy dtewzde
mlerl zcxeie zlblbzn

dl dxi`n dfk ote`a - dfdlrnlnzelbzdde dx`dd
.ef e` ef devn ici lry ziwl`d-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨

äëøáì25úéöéöa déì øîà ,éôè øéäæ éåä éàîa Ceáà" : ¦§¨¨¨§©¨¥¨¦§¥¨©¥§¦¦
."'eë."ziviv zevna" :el dpre ?"xzei xidf did dna jia`" -

okly ,zcgein ziwl` zelbzd el dxi`d ziviv zevnay ,ixd
yexitd itke ,zexg` zeevna xy`n xzei dneiwa xidf did26:

ied i`na"xidfdna - "ithxi`d.iwl`d xe`d xzei elïëå§¥
úBøBcä ìk ïéà27.ïéåLoia miiepiy mpyiy cala ef `l - ¥¨©¨¦

eidy ,zexecd cvn miiepiy mb mpyi `l` ,dipyl zg` dnyp
mzceary zexeczixwirdzexece ,dxezd oipr dzid

mzcearyzixwird'eke dwcvd oipr dzid28zenypl ,oky ,
mipipra zcgein zelbzd dxi`d zexec mze`aydl`.ék¦

úéèøt älòt Bì Lé øáà ìk ,íãàä éøáàL Bîk§¤¥§¥¨¨¨¨¥¨¥§ª¨§¨¦

ì ïæàäå úBàøì ïéòä ,úãçéîeîLäåöî ìëa Ck ,ò- §ª¤¤¨©¦¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¨¦§¨
"`klnc oixa`" ze`xwpd29,"jlnd ixa`" -éèøt øBà øéàî¥¦§¨¦

ìàøNiî Lôð ìkL óàå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî ãçéîe§ª¨¥¥¨§©¤¨¤¤¦¦§¨¥
,úBöî â"éøz ìk íi÷ì ìebìâa àBáì äëéøöcvik - §¦¨¨§¦§§©¥¨©§©¦§

,xnel ,`eti` ,mi`zn
df onf ly dnyply
,dxi`n dl` zexece
zelbzdd ,xg` ote`a
zexidf zyxcpe ,ziwl`d
xzei dwfge zcgein

zeevnazeihxt
?zeniieqníB÷î-ìkî¦¨¨

äëøöð àìzexidfd - Ÿ¦§§¨
devna zcgeind

,zniieqnäôcòäì àlà¤¨§©§¨¨
,äøúé úeæéøæe úeøéäæe§¦§¦§¥¨
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
,úìtëîe äìeôk§¨§ª¤¤
úeøéäfî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦
eäæå .úBönä øàL§¨©¦§§¤
øéäæ éåä éàîa" øîàL¤¨©§©¨¥¨¦

"éôè" ¯ "éôè,xzei - §¥§¥
.à÷éc,oky .`wec - ©§¨

zeidl dkixv zexidflka
o`k dl`yd ,zeevnd

xidf did devn efi`a :`idxzei.äfä øBàä ïBøúé ,äpäå§¦¥¦§¨©¤
úBièøt úBîLðì éèøtädevndny xe`d xi`n oday - ©§¨¦¦§¨§¨¦

,zelbzd xziaäìòîì àlà ,âOî úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©ª¨¤¨§©§¨
,úòcä úðéçaî,dpadde -åéðôì äáLçîa äìò CkL ¦§¦©©©©¤¨¨¨©©£¨¨§¨¨

,Cøaúézniieqn devn ly xe`d xi`i zniieqn dnypay - ¦§¨¥
.zecgein zelbzde dx`daúðéça àeä ähîì Búîâeãå§§¨§©¨§¦©

:Lnî ìøBbädkef recn ,lkye mrh it lr epi` `ed mby - ©¨©¨
aezky enk ,dlrnln rawp jk `l` ,xg` e` df lxeba30:

wlga leti lxebdy ,"ehtyn lk 'dne lxebd z` lhei wiga"
wlgdy ,"epilxeb mirp dn" ly oiprd df ixd ,df e` df ly

dn dtidly miieqn oiprn zcgein ziwl` zelbzd dpyiy
dlrnly "lxeb" ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez
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ùã÷ä úøâà
äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé
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a`Îmgpn f"k iriax mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ז רביעי יום
אגרת ח  ,224 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ .ç,226 'nr cr:ì"ãå ì"åçá

g."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" ..dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1,"'eë ä÷ãöì íëì eòøæ" :exvw" :miiqne - ¤¨©¨¦§¨¤¦§¨¨
,cqgd zcn itl drixfd ixt z` exvwiy ,"cqg itlìò ïáeé¨©

eðéúBaø eøîàM äî ét-¦©¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ2éaø" : ¦§¨¦§¨¨©¦

äèeøt áéäé øæòìà¤§¨¨¨¦§¨
,éìöî øãäå éðòì'x - §¨¦©£©©§¥

(dwcv) dhext ozp xfrl`
,lltzd okn xg`le iprl

:áéúëcaezk ,oky -3: ¦§¦
éðô äæçà ÷ãöá éðà."E £¦§¤¤¤¡¤¨¤

,Leøt`xew `edy dn - ¥
,"jipt dfg`" dltzl
ici lr `wec df recne

,dwcv ly dpkddék¦
Cøaúé Búe÷ìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥
ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¤§©£©§¤
,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨
àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨

,déìécitl cg` lk - ¦¥
,exeriyúøBúa àeä§©

íìBòî 'ä ãñç"å ä÷ãö§¨¨§¤¤¥¨
ìò íìBò ãòååéàøé §©¨©§¥¨

."'eëzcxeie dxi`ny -
mlerl oeilrd mlerdn
ziwl` zelbzd oezgzd

,myd i`xi lr,øîBìk§©
óBñ-ïéà ,'ä øBàL¤¥
øéànä àeä-Ceøä©¥¦
úBîìBòa äìòîì§©§¨§¨

áø éelb úðéçáa äaø äøàäa ,íéðBéìò,zenka -,íeöòå- ¤§¦§¤¨¨©¨¦§¦©¦©§¨
,zeki`aúîàaL ãò,mipeilrd zenleray mi`xapd -ïä ©¤¤¡¤¥

dén÷ éáéLç Lnî àìëe úeàéöna ïéìèamiyg mdy - §¥¦¦§¦§¨©¨£¦¥©¥
,jxazi eiabl melkl miaygp md oi`y ji`e mlehiaaïéììëðå§¦§¨¦

úBîLpäå íéëàìnä íò úBìëéää ïä ïäå ,Cøaúé BøBàa§¦§¨¥§¥¥©¥¨¦©©§¨¦§©§¨
øãña íúBîB÷îì íúBîLa LBãwä øäfa íéøàánä ,ïäaL¤¨¤©§Ÿ¨¦©Ÿ©©¨¦§¨¦§¨§¥¤

,äìBãbä úñðk éLðà eðì eøcqL älôzädltzd xcqa - ©§¦¨¤¦§¨©§¥§¤¤©§¨
,mday zenypde mik`lnde zelkidd mifnexníMî äpä- ¦¥¦¨

,mipeilrd zenlera mda dxi`nd ziwl`d zelbzddnøéàî¥¦
éáLBçå 'ä éàøé" ìò ,äfä ìôMä íìBòì "áBè ék" øBàä̈¦¨¨©¨¨©¤©¦§¥§§¥

Îa mippeazn -Bæ álaL äãBáò"a Bãáòì íéöôçä ,"BîL§©£¥¦§¨§©£¨¤©¥
,"älôz"alay dcear" z`xwpd -4,áeúkL Bîëe5'äå" : §¦¨§¤¨©

."ékLç débéltyd mleray -dfdepi`y jeyg mler `edy ©¦©¨§¦
'ied my ly xe`d xi`i ,"ikyg dibi 'ied" ,zewl` ielib ea xi`n

.ily jyegd z`,äfä íìBòì ähîì Bæ äøàä úãéøé ,äpäå§¦¥§¦©¤¨¨§©¨¨¨©¤
,"'ä ãñç" íLa úàø÷ðly ezcear ici lr `a df ,oky - ¦§¥§¥¤¤

dnvr dceard j` ,icedi
jiynzy llk jxra dpi`
oipr df `l` ,ef dkynd
xi`nd "'d cqg" ly

,df ielib icediläpëîä©§ª¤
,dpekn "'d cqg" -íLa§¥

íB÷nî íéãøBiä ,"íéî"©¦©§¦¦¨
'eë Ceîð íB÷îì dBáb6: ¨©§¨¨

zcxl mind rah enk -
jk ,jenpl deab mewnn
zenlerdn 'd xe` cxei
mlerd l` mipeilrd
jynp df "'d cqg" ,ltyd
`zexrz`" ici lr
zexxerzdd - "`zzlc
cqgdn - dhnln
,dyer icediy dwcvde
zii`x ,"jipt dfg`" okly
zewl` ly zeiniptd
`a - ezltza icedil
ixg` ,"dwcva" ixg`
ick ,iprl dhext zpizp
cqgd z` jiyndl
cqgd ici lr dlrnly
,dxe`kl ,mxa .dhnly
df ielib zx`dy oeeik
dwcv ly oipr dk oia `ed
`zexrz`"d ila mb xi`dl leki df ixd - dlrnly cqge
?dhnl mc`d ly cqgdn - dhnln zexxerzdd - "`zzlc
,mevnvde dxeabd zcn dpyi dlrnl mby ,owfd epax xiaqn
ly dwcve cqgl miwewf okl ,jxazi exe` lr zeqkle mvnvl
dxeabd zcny ick ,'d cqgl "`zzlc `zexrz`"k mc`d
zrya icedil ziwl`d zelbzdd z` rpniz `l mevnvde

:owfd epax oeylae ,dltzd
,úàæ úòãeî ,äpäå,xacd reci -ïk-íb äìòîì LiL §¦¥©©Ÿ¤¥§©§¨©¥

Cøaúé BøBà øézñäìe íöîöì ,íeöîväå äøeábä úcî¦©©§¨§©¦§§©§¥§©§¦¦§¨¥
.íéðBzçzì älbúé ìáì,cvik ,ixd .mipezgzd mi`xapl - §©¦§©¤©©§¦

dxeabd zcn zniiwy drya ,"'d cqg" xi`n ,`eti`
?zelbzdd z` dwiqtnd mevnvdeéeìz ìkä Cà©©Ÿ¨
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ùã÷ä úøâà
òøåæ çù"î äðä úåòåùé çéîöî úå÷ãö

ù"îëå ä÷ãöä úåöîá äòéøæ ïåùì
ì"æøàù äî ô"ò ïáåé .'åë ä÷ãöì íëì åòøæ ÷åñôá
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
äìâúîä êøáúé åúå÷ìà éåìéâ éë 'éô êéðô äæçà
íåôì ãç ìë åúìôúá åúðåëå íãà ìù åúáùçîá
íìåòî 'ä ãñçå ä÷ãö úøåúá àåä äéìéã àøåòéù
ä"á ñ"à 'ä øåàù øîåìë 'åë åéàøé ìò íìåò ãòå
'éçáá äáø äøàäá íéðåéìò úåîìåòá äìòîì øéàîä
úåàéöîá ïéìèá ïä úîàáù ãò íåöòå áø éåìéâ
ïä ïäå 'úé åøåàá ïéììëðå äéî÷ éáéùç ùîî àìëå
íéøàåáîä ïäáù úåîùðäå íéëàìîä íò úåìëéää
åðì åøãñù äìôúä øãñá íúåîå÷îì íúåîùá ÷"äåæá
íìåòì áåè éë øåàä øéàî íùî äðä â"äðë éùðà
åãáòì íéöôçä åîù éáùåçå 'ä éàøé ìò äæä ìôùä
äðäå éëùç äéâé 'äå ù"îëå äìôú åæ áìáù äãåáòá
'ä ãñç íùá úàø÷ð æ"äåòì äèîì åæ äøàä úãéøé
íå÷îì äåáâ íå÷îî íéãøåéä íéî íùá äðåëîä

:'åë êåîð
äðäåäøåáâä úãî ïë íâ äìòîì ùéù úàæ úòãåî

ìáì êøáúé åøåà øéúñäìå íöîöì íåöîöäå
íàù ú"ìãòúàá éåìú ìëä êà íéðåúçúì äìâúé
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,"àzúìc àúeøòúà"a.dhnlny zexxerzda -íàL §¦§¨¨¦§©¨¤¦
úeãéñça âäðúî íãàä,cqgd zcna -íéiç òétLäì ¨¨¨¦§©¥©£¦§©§¦©©¦

'eë ãñçå,miiga iprd z` zniiwnd dwcv ozep `edy -Ck ¨¤¤¨
,äìòîì øøBòîzelbzda dlrnly cqgd zcn jynezy - §¥§©§¨
,eil` ziwl`dBîk§

eðéúBaø eøîàL¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ7: ¦§¨¦§¨¨

¯ ããBî íãàL äcîa"§¦¨¤¨¨¥
."Bì ïéããBî da- ¨§¦

bdpzn `ed xy`ke
mibdpzn - cqgd zcna
,dlrnln mb jk ez`
cqg el mipzepy

.dlrnlyàlà¤¨
ïî dðéà Bæ äøBàëìc§¦§¨¥¨¦

,äcnä,oipr eze` ly - ©¦¨
éiç Bì òétLäì íà-ék¦¦§©§¦©©¥
ãâðk ãáì àaä íìBòä̈¨©¨§©§¤¤
éiç òétLî àeäM äî©¤©§¦©©¥

,äfä íìBòxky dfy - ¨©¤
`edy dryay - mi`zn
mlerd ly oipr rityn

elymiig ly oipr ,
,el miwiprn - miinyb
xkyd mb ,dcn dze`a

ly oipramlerjkl hxt ,
,xzei dlrp mlera dfy

,`ad mleràì ìáà£¨Ÿ
úøàä éiç Bì òétLäì§©§¦©©¥¤¨©

] 'ä øBàøçà çqð-ïéà : ª¨©¥¥
,Lnî [àeä-Ceøa óBñdlrnly ,"seqÎoi`" ly oipr - ¨©¨

,"mler"dn ixnblBkLç débéå øéàiL,ely jyegd - ¤¨¦§©¦©¨§
äáeLz úâøãîe úðéça àéäL ,"älôz Bæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥§¦¨¤¦§¦©©§¥©§¨

äàlò,dpeilr daeyz -òãBpk8"dcnd on" df oi` ixd - , ¦¨¨©©
,z`f el ritydlàéä éøäL`id "zi`lird daeyz"d - ¤£¥¦

eðéúBaø eøîàL Bîk ,àaä íìBò éiç ìkî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦¨©¥¨©¨§¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ9íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé" : ¦§¨¦§¨¨¨¨¨¨©©¦§¨©£¦
,"'eë íéáBè,"`ad mlerd iig lkn dfd mlera -Bîëe ¦§

øçà íB÷îa øàaúpL10àlà Bðéà àaä-íìBòc ,úeëéøàa ¤¦§¨¥§¨©¥©£¦§¨©¨¥¤¨
:'eëå äøàäå åéæ."dpikyd eif" `xwpd ,"'d xe`"n dx`d - ¦§¤¨¨§

ixd ,envr d"awd z` "migwel" daeyz ici lr eli`e
mler iign dlrn dlrnl `id dltzd zryay zelbzddy
el xi`z cqge dwcv ici lry "dcnd on" df oi` ixde ,`ad

ziwl` zelbzdef?
íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî-Cøc-ìò àeä ïéðòä Càly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦

,dnecke dhg e` d`eaz,ïéòøb ïéòèBð Bàixt ur ly - §¦©§¦

,oli` epnn gnviyúìaMäL,d`eazd ly -úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©
åéúBøôe ïìéàäå ,òøfäîmignevd -ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî ¥©¤©§¨¦¨¥¨¥©©§¦¥¨¨¨

íúeîöòå íúeäî ék ,ììk ïéòøbäå òøfä ìL ïúeîöòå- §©§¨¤©¤©§©©§¦§¨¦¨¨§©§¨
,oirxbde rxfd ly,õøàa á÷øðå äìkdpi` dginvdy ixd - ¨¤§¦§¨¨¨¤

oirxbd on e` rxfdn d`a
- `l`çîBvä çëå§Ÿ©©¥©

dîöò õøàaL`l - ¤¨¨¤©§¨
gnevd gek ly wlgd
,oirxba e` rxfa dlbzd
"gnevd gek" `l`
,dnvr ux`a `vnpd

]:øçà çqð[Bîöògek" - ª¨©¥©§
`ed ,ux`ay "gnevd

,envràéöBnä àeä©¦
úìaMä ìcâîäå`ly - §©§©¥©¦Ÿ¤
,rxfa llk dzidïìéàäå§¨¦¨

.åéúBøôeeid `ly - ¥¨
`ed "gnevd gek" ,oirxba
ginvnd iwl` gek
yi" ly oipr ,mixac
,"yi" dyrp "oi`"n :"oi`n
.ipgex gekn inyb xac
ipt md jk m` ,mxa
:dl`yd zl`yp ,mixacd
zrixfl miwewf dn myl
oia ixd - oirxbd e` rxfd
d`a dginvd oi` dk
"gnevd gek"n `l` ,mdn
:`id daeyzde ?ux`ay

BðéàL ÷øgek" - ©¤¥
epi` ,ux`ay "gnevdìà çkäî õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©¥©Ÿ©¤

,ìòtädn -zleki,ziynn dginvl ,(geka) ginvdlíà-ék ©Ÿ©¦¦
ïéòøbäå òøfä éãé-ìòd geky milretd -zlekiginvdl ©§¥©¤©§©©§¦

e` d`eazd z` lreta ginvdl ,ieliba `eai - ux`a `vnpd
?df xac milret md ,ok` cvik .eizexite oli`d z`ïéá÷øpL¤¦§¨¦

íçk ìk äìëå õøàadrya ux`ay "gnevd gek"n `ay - ¨¨¤§¨¤¨Ÿ¨
ymd,gnevd gekn egnveãçàúðå ,õøàaL çîBvä çëa§Ÿ©©¥©¤¨¨¤§¦§©£

,íéãçàì eéäåd -hxtrxfa iehia icil `ay "gnevd gek" ly §¨©£¨¦
d mr ,oirxba e`llkxacl miyrp - ux`ay "gnevd gek" ly

,cg`,ìòtä ìà Bçk úà çîBvä çk àéöBî äæ-éãé-ìòå§©§¥¤¦Ÿ©©¥©¤Ÿ¤©Ÿ©
eiç òétLîe,òøfä ïéòk úìaL ìcâì ú,ux`a rxfpy - ©§¦©©§©¥¦Ÿ¤§¥©¤©

.dnecke ,dhg ly zleay zgnev - dhg ly `ed rxfd m`ay
,úçà úìaLa ãàî äaøä éeaøa ìáàcg` dhg oirxbn - £¨§¦©§¥§Ÿ§¦Ÿ¤©©
,zg` zleaya dhg ipirxb daxd mignevìò äaøä úBøt ïëå§¥¥©§¥©

,ãçà ïìéàef `ly ,oipr cer sqeezin oli`d zexitl xy`ae - ¦¨¤¨
- `l` ,rxfpy oirxbd xy`n xzei daxd mdy calaíâå§©
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עי a`Îmgpn f"k iriax mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"àzúìc àúeøòúà"a.dhnlny zexxerzda -íàL §¦§¨¨¦§©¨¤¦
úeãéñça âäðúî íãàä,cqgd zcna -íéiç òétLäì ¨¨¨¦§©¥©£¦§©§¦©©¦

'eë ãñçå,miiga iprd z` zniiwnd dwcv ozep `edy -Ck ¨¤¤¨
,äìòîì øøBòîzelbzda dlrnly cqgd zcn jynezy - §¥§©§¨
,eil` ziwl`dBîk§

eðéúBaø eøîàL¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ7: ¦§¨¦§¨¨

¯ ããBî íãàL äcîa"§¦¨¤¨¨¥
."Bì ïéããBî da- ¨§¦

bdpzn `ed xy`ke
mibdpzn - cqgd zcna
,dlrnln mb jk ez`
cqg el mipzepy

.dlrnlyàlà¤¨
ïî dðéà Bæ äøBàëìc§¦§¨¥¨¦

,äcnä,oipr eze` ly - ©¦¨
éiç Bì òétLäì íà-ék¦¦§©§¦©©¥
ãâðk ãáì àaä íìBòä̈¨©¨§©§¤¤
éiç òétLî àeäM äî©¤©§¦©©¥

,äfä íìBòxky dfy - ¨©¤
`edy dryay - mi`zn
mlerd ly oipr rityn

elymiig ly oipr ,
,el miwiprn - miinyb
xkyd mb ,dcn dze`a

ly oipramlerjkl hxt ,
,xzei dlrp mlera dfy

,`ad mleràì ìáà£¨Ÿ
úøàä éiç Bì òétLäì§©§¦©©¥¤¨©

] 'ä øBàøçà çqð-ïéà : ª¨©¥¥
,Lnî [àeä-Ceøa óBñdlrnly ,"seqÎoi`" ly oipr - ¨©¨

,"mler"dn ixnblBkLç débéå øéàiL,ely jyegd - ¤¨¦§©¦©¨§
äáeLz úâøãîe úðéça àéäL ,"älôz Bæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥§¦¨¤¦§¦©©§¥©§¨

äàlò,dpeilr daeyz -òãBpk8"dcnd on" df oi` ixd - , ¦¨¨©©
,z`f el ritydlàéä éøäL`id "zi`lird daeyz"d - ¤£¥¦

eðéúBaø eøîàL Bîk ,àaä íìBò éiç ìkî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦¨©¥¨©¨§¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ9íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé" : ¦§¨¦§¨¨¨¨¨¨©©¦§¨©£¦
,"'eë íéáBè,"`ad mlerd iig lkn dfd mlera -Bîëe ¦§

øçà íB÷îa øàaúpL10àlà Bðéà àaä-íìBòc ,úeëéøàa ¤¦§¨¥§¨©¥©£¦§¨©¨¥¤¨
:'eëå äøàäå åéæ."dpikyd eif" `xwpd ,"'d xe`"n dx`d - ¦§¤¨¨§

ixd ,envr d"awd z` "migwel" daeyz ici lr eli`e
mler iign dlrn dlrnl `id dltzd zryay zelbzddy
el xi`z cqge dwcv ici lry "dcnd on" df oi` ixde ,`ad

ziwl` zelbzdef?
íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî-Cøc-ìò àeä ïéðòä Càly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦

,dnecke dhg e` d`eaz,ïéòøb ïéòèBð Bàixt ur ly - §¦©§¦

,oli` epnn gnviyúìaMäL,d`eazd ly -úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©
åéúBøôe ïìéàäå ,òøfäîmignevd -ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî ¥©¤©§¨¦¨¥¨¥©©§¦¥¨¨¨

íúeîöòå íúeäî ék ,ììk ïéòøbäå òøfä ìL ïúeîöòå- §©§¨¤©¤©§©©§¦§¨¦¨¨§©§¨
,oirxbde rxfd ly,õøàa á÷øðå äìkdpi` dginvdy ixd - ¨¤§¦§¨¨¨¤

oirxbd on e` rxfdn d`a
- `l`çîBvä çëå§Ÿ©©¥©

dîöò õøàaL`l - ¤¨¨¤©§¨
gnevd gek ly wlgd
,oirxba e` rxfa dlbzd
"gnevd gek" `l`
,dnvr ux`a `vnpd

]:øçà çqð[Bîöògek" - ª¨©¥©§
`ed ,ux`ay "gnevd

,envràéöBnä àeä©¦
úìaMä ìcâîäå`ly - §©§©¥©¦Ÿ¤
,rxfa llk dzidïìéàäå§¨¦¨

.åéúBøôeeid `ly - ¥¨
`ed "gnevd gek" ,oirxba
ginvnd iwl` gek
yi" ly oipr ,mixac
,"yi" dyrp "oi`"n :"oi`n
.ipgex gekn inyb xac
ipt md jk m` ,mxa
:dl`yd zl`yp ,mixacd
zrixfl miwewf dn myl
oia ixd - oirxbd e` rxfd
d`a dginvd oi` dk
"gnevd gek"n `l` ,mdn
:`id daeyzde ?ux`ay

BðéàL ÷øgek" - ©¤¥
epi` ,ux`ay "gnevdìà çkäî õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©¥©Ÿ©¤

,ìòtädn -zleki,ziynn dginvl ,(geka) ginvdlíà-ék ©Ÿ©¦¦
ïéòøbäå òøfä éãé-ìòd geky milretd -zlekiginvdl ©§¥©¤©§©©§¦

e` d`eazd z` lreta ginvdl ,ieliba `eai - ux`a `vnpd
?df xac milret md ,ok` cvik .eizexite oli`d z`ïéá÷øpL¤¦§¨¦

íçk ìk äìëå õøàadrya ux`ay "gnevd gek"n `ay - ¨¨¤§¨¤¨Ÿ¨
ymd,gnevd gekn egnveãçàúðå ,õøàaL çîBvä çëa§Ÿ©©¥©¤¨¨¤§¦§©£

,íéãçàì eéäåd -hxtrxfa iehia icil `ay "gnevd gek" ly §¨©£¨¦
d mr ,oirxba e`llkxacl miyrp - ux`ay "gnevd gek" ly

,cg`,ìòtä ìà Bçk úà çîBvä çk àéöBî äæ-éãé-ìòå§©§¥¤¦Ÿ©©¥©¤Ÿ¤©Ÿ©
eiç òétLîe,òøfä ïéòk úìaL ìcâì ú,ux`a rxfpy - ©§¦©©§©¥¦Ÿ¤§¥©¤©

.dnecke ,dhg ly zleay zgnev - dhg ly `ed rxfd m`ay
,úçà úìaLa ãàî äaøä éeaøa ìáàcg` dhg oirxbn - £¨§¦©§¥§Ÿ§¦Ÿ¤©©
,zg` zleaya dhg ipirxb daxd mignevìò äaøä úBøt ïëå§¥¥©§¥©
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- `l` ,rxfpy oirxbd xy`n xzei daxd mdy calaíâå§©
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a`Îmgpn f"k iriax mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íeöòå áø éelòa älòî úBøtä ìL ïúeîöòå ïúeäî̈¨§©§¨¤©¥§ª¨§¦©§¨
.òeèpä ïéòøbä ìL Búeîöòå Búeänî äìòî äìòîìixd - §©§¨©§¨¦¨§©§¤©©§¦©¨©

mdy `l` ,zexit daxd mignev cg` oirxbny cala ef `ly
- mrh ea oi`y oirxbny ,dnxe daeh xzei daxd zedna mb

mrh ixa zexit mignev
,d`pde aehéàäk ïëå§¥§©

àðåb,jkl dneca - ©§¨
íéìãbä õøàä úBøôa§¥¨¨¤©§¥¦
,ïéðéòøb ïéòk ïéðBòøfî- ¦¥§¦§¥©§¦¦

,ixt dyer oli` lyBîk§
.àðåb éàäëe íéàeM÷- ¦¦§©©§¨

,jk mda mby ,el dnecde
eze`n mpi` zexitdy
,rxfd ipirxb ly zedn
dlrpe dpey zedn `l`
enk `ly ,xzeia
`id d`eazdy ,d`eaza
enk ynn zedn eze`
,erxfy d`eazd ipirxb

.dnecke ,dhg gnve dhg erxfìkäå`l `id dginvdy dn - §©Ÿ
rxfd ipirxb xy`n xzeia dlrp zedna mb `l` ax ieaixa wx

,erxfpyçkî òtLð úBøtä úeiç LøLå øwòL éðtî ,àeä¦§¥¤¦©§Ÿ¤©©¥¦§¨¦Ÿ©
.úBøtä ìk úeiç ììBkä ,õøàaL çîBvälk ginvne - ©¥©¤¨¨¤©¥©¨©¥

e` rxfd zrixfl miwewf dn myl ,jk m` ,`l` .zexitd
,zexit ibeq lk ginvdl egekay "gnevd gk"n recne ,oirxbd

,`l` - ?erxfy oin eze` `wec gnevíéòeøfä ïéðéòøbäå§©©§¦¦©§¦
,"àzúìc àúeøòúà" ïéòk àlà ïðéà ,õøàazexxerzd" - ¨¨¤¥¨¤¨§¥¦§¨¨¦§©¨

jiyndl ick dhnln zexxerzd zyxcpy myk ,"dhnln
,dlrnln zexxerzd"ïéá÷eð ïééî úàìòä" íLa úàø÷pä©¦§¥§¥©£¨©©¦§¦
:ì"æ é"øàä éáúëa" dlrn ,"lawnd" ,"`awep"dy -oiin §¦§¥¨£¦©

,"xkc"dn rty jynei eay ilk xvei `ed ,xnelk ,"oiawep
`ed envr gnevd gek ,eppiprl xywa mb jk .ritynde xkfdn

cvn oke ,zexitd ibeq lk llekd ipgex gekezeipgex`ed
zexit ginvdl xy`n dlrnlmiinyblret ,`eti` ,dne in .

df ine ,miinyb zexite oli` lreta ginvie cxi df ipgex geky
"gnevd gek" zlekiay - lynl getz ly hxtdny lrety
dzlert ef ixd - ?xg` ixt `le getz ieliba gnvi - ginvdl
z` zxxernd ,oirxbd ly "oiawep oiin" - "p"n z`lrd"' ly
eze` gnviy drityne ,lreta dginva dlbziy ,"gnevd gek"
oipry ixd ,mipt lk lr .rxfpy oirxbd znbecay ihxt oin
cr ,dlrn dlrnl `ed drixfdn gnevy dny `ed dginvd
epax xiaqi jka .rxfpy rxfd xy`n zilrpe zxg` zednl
jiyndl dyer mc`y cqgde dwcvd geka yi ji` ,oldl owfd
ef `ly ;ely cqgd beqn ixnbl dlrp beqn `edy oipr eil`
rityn `edy cqgde dwcvd llbay ,mi`zn didy itk ,cala

,`ad mlerd iig ly oipr el jynei - dfd mlerd ly miig
hxtaydfmdipy mdy ,zenler,zedn eze` md ,mipt lk lr ,

mler ly oipr el mipzep ,"daeh dcn daexn"y oeik `l``ad
mler ly oipr rityd `edy dn xeardfdllkl m`zda ,

da ccen mc`y dcna"
`xwp dfe - "el oiccen
eze`n xnelk ,"dcn"a

.zedne dcn beq
`xwp dwcvd oipr ,j`
myk ,oky ,"drixf" oeyla
drihpdn gnev drixfay
`l ixnbl `edy oipr
daxd `l` zedn dze`a
jynp jk - dfn dlrnl
zelbzd ly oipr el
ly oipr ,dltza zewl`
itk) "d`lir daeyz"
`l `edy (lirl xiaqdy
ixnbl zxg` zedna wx
:owfd epax oeylae ."mler"dn dlrn dlrnl `l` ,"mler"dn
ïéNBòL ä÷ãvä äNòî ìk ,ìLî-Cøc-ìò Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤¨¨¨©£¥©§¨¨¤¦
"ïéá÷eð ïééî úàìòä" úðéçáa äìòîì äìBò ,ìàøNé¦§¨¥¤§©§¨¦§¦©©£¨©©¦§¦

ì,äìòîì ïäéúBîLð LøLdwcvd `wec df okly -icediy §Ÿ¤¦§¥¤§©§¨
e` rxfay iptn ixd ,dginv ly oipra ,lyna enk ,oky .dyer
jkn zeidl leki okl ,"gnevd gek"n epyi mirxefy oirxba
d`a epnny ux`ay "gnevd gek" l` "oiawep oiin z`lrd"
dwcv dyer icediy drya - dwcva ,lynpa mb jk ,dginvd
cqgde ,eznyp yxeyl "p"n z`lrd" xeza ,xacd dler ,cqge
itk) zepeilrd zexitqd ly cqgdn lylzypy eznyp ly
dnypa yi okly ,oey`xd wlgd ly 'b wxta owfd epax xne`y
el yi (zexitqd xyrn elylzyp mdy iptn ,zegk dxyr
jiyndl "p"n z`lrd" jkn didiy ,dlrnly cqgl zekiiy
cqgd ,mipt lk lr .oldl xiaqiy itk ,dlrnly cqgd z`
,dlrnl dnypd yxeya dlrnl dler ,dyer icediy dwcvde

àø÷pä11"ìàøNé úñðk" íLazenyp ly xewnd df ,oky - ©¦§¨§¥§¤¤¦§¨¥
miielibde zexe`d z` dkeza zqpek `idy iptn mb oke ,l`xyi
"`"f" zpigan ,(dlrnly) "`lirlc l`xyi" ly - zecnd ly

,"zeliv`"d mleray (zecn)å`xwp ,zenypd yxey"-ànà" §¦¨
"äàzz,"`ni`" zpigaa dpezgzd dbixcnd -ìa,øäfä ïBL ©¨¨¦§©Ÿ©

,"`ni`"a dpeilrd dbixcnd ,"d`lir `ni`" z`xwp "dpia" -
,"`ni`"a dpezgzd dbixcnd ,"d`zz `ni`" - "zekln"ee-

`xwp okìa "äðéëL",àøîbä ïBLzpkey `idy iptn - §¦¨¦§©§¨¨
mipezgzd mi`xapa zpkeye zcxei `id ,"mipezgza12,äìeìkä©§¨
dlelk ,l`xyi zenyp xewn - "l`xyi zqpk" -åéúBcî ìkî¦¨¦¨

,úéìëúa ïäa úãçéîe ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL- ¤©¨¨§ª¤¤¨¤§©§¦
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ùã÷ä úøâà
äìòî äìòîì íåöòå áø éåìéòá äìåòî úåøéôä
úåøéôá â"äë ïëå òåèðä ïéòøâä ìù åúåîöòå åúåäîî
íéàåù÷ åîë ïéðéòøâ ïéòë ïéðåòøæî íéìãâä õøàä
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הסמ"ק).8. (בשם סס"א או"ח ב"י וש"נ.9.ראה סרנ"א. יו"ד שו"ע רפ"י 10.ראה מ"ע הל' "רמב"ם שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כתוב שם דהרי - א) צח, סנה' א. קלט, (שבת בש"ס למ"ש הכוונה ואין רמז. ר"ס בטיו"ד הועתק -‰„Ù הרדב"ז)] והמפרשים .

(שם)] בש"ס דעולא  מהמימרא הרמב"ם דברי מקור שמציינים הטור) על וההגהות להלשון ‡ÔÈוהכס"מ - מקומות בכו"כ - כוונתם
˜ÂÈ„·.להתוכן כ"א -ÌÒ¯ÂÙÓÎÂ שמביאים וכו' הש"ס במסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים ברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף שם וראה .

משא"כ  בע"י, נמצאת  "ישראל" והגירסא "ישראל", תיבת רק מזכירים ה"ה - בגמ ' "ירושלים") (במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם
- "נגאלין" מאשר Ú"ÚÏהגירסא אצלנו מקום בשום נמצאת שלא גירסא היתה שלהרמב"ם לומר יותר וקשה ויל"ש. בש"ס מצאתי' לא

כצ"ל)". - (ואדרבא "נגאלין" כותב ולכך בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם א'.11.לומר משנה א' פרק
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ãàî äøö÷a íéøîàpä©¤¡¨¦¦§¨¨§Ÿ
ìà ät 'ä äöøé íàå)§¦¦§¤¤¤
,(äkøàa ía øaãà ät¤£©¥¨¨£ª¨

éàøwò ìk úBéä C ¥¡¨¦©
eìlä íézòa 'ä úãBáò£©¨¦¦©¨

àçéLî úBáwòa- §¦§§¦¨
mipnfa dceard xwir
,giyn "zeawr" ly ,dl`
,ä÷ãvä úãBáò àéä¦£©©§¨¨

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL Bîk8ìàøNé ïéà" : §¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¥¦§¨¥
."ä÷ãöa àlà ïéìàâð¦§¨¦¤¨¦§¨¨
eðéúBaø eøîà àìå§Ÿ¨§©¥
ãeîìz" äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨©§
ãâðk ìe÷L äøBz¨¨§¤¤

,"íéãñç úeìéîbitk - §¦£¨¦
zkqna zxne` dpyndy

d`t9dxez cenlze" :
cenlzy ,"mlek cbpk
lk cbpk `ed dxez
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éðéò çå÷ôáå úçúî õøàáå ìòîî íéîùáå úåçåø 'ãá
éòúä íéøåòäåðì úåàé úàæá êà å"ç åððéàå åá êéðéò ó

] úåéäìà"ðàì àîìòã éìéîá åðé÷ñò ìë [úåéäá
úåàìîìå úå÷ìà é÷ìç úåùôð úåéçäì íà éë åäééîøâì
äøöåéì äøåöä ïéîãî åðà äæáù íðç ãñçá íäéøåñçî
úîà ìù ãñç íåéä ìë ìà ãñç øùà ãçà 'ä

òâø ìëá åàåìîå íìåòä úåéçäìåúùàù ÷ø òâøå
.äøåúä éô ìò ìëì ïéîãå÷ íãà ìù åéðáå

ééáåäà ë"ò
äøö÷á íéøîàðä íéøáãä äìàì íëááì àð åîéù ééçà
ìë úåéä êéà (äëåøàá íá øáãà ô"àô ä"éàå) ãàî
àéä àçéùî úåá÷òá åììä íéúòá 'ä úãåáò ø÷éò
àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æø ù"îë ä÷ãöä úãåáò
íäéîéá àìà ç"îâ ãâðë ìå÷ù ú"ú ì"æøà àìå ä÷ãöá
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הסמ"ק).8. (בשם סס"א או"ח ב"י וש"נ.9.ראה סרנ"א. יו"ד שו"ע רפ"י 10.ראה מ"ע הל' "רמב"ם שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כתוב שם דהרי - א) צח, סנה' א. קלט, (שבת בש"ס למ"ש הכוונה ואין רמז. ר"ס בטיו"ד הועתק -‰„Ù הרדב"ז)] והמפרשים .

(שם)] בש"ס דעולא  מהמימרא הרמב"ם דברי מקור שמציינים הטור) על וההגהות להלשון ‡ÔÈוהכס"מ - מקומות בכו"כ - כוונתם
˜ÂÈ„·.להתוכן כ"א -ÌÒ¯ÂÙÓÎÂ שמביאים וכו' הש"ס במסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים ברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף שם וראה .

משא"כ  בע"י, נמצאת  "ישראל" והגירסא "ישראל", תיבת רק מזכירים ה"ה - בגמ ' "ירושלים") (במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם
- "נגאלין" מאשר Ú"ÚÏהגירסא אצלנו מקום בשום נמצאת שלא גירסא היתה שלהרמב"ם לומר יותר וקשה ויל"ש. בש"ס מצאתי' לא

כצ"ל)". - (ואדרבא "נגאלין" כותב ולכך בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם א'.11.לומר משנה א' פרק

a`Îmgpn 'l ycew zay mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ל' קודש שבת יום
אגרת י  ,228 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íééçå ù"ãà .é,ehw 'nr cr:'åë ïúîùð

`l md ixd ,micqg zlinb mb llek ,my mipnpd mixacd
z`f exn`øwò äéä äøBz-ãeîìzL ,íäéîéa àlà¤¨¦¥¤¤©§¨¨¨¦©

íéàpz íéìBãb íéîëç eéä ïk ìòå ,íìöà äãBáòä̈£¨¤§¨§©¥¨£¨¦§¦©¨¦
,àçéLî úBá÷òa ïk-ïéàM-äî .íéàøBîàåz`ia inia - §¨¨¦©¤¥¥§¦§§¦¨

,giyndäìôpLzpiga - ¤¨§¨
úðéça ãò "ãåc úkñ"ª©¨¦©§¦©
àéäL ,íéá÷òå íéìâø©§©¦©£¥©¦¤¦

äiNò úðéçazekln" - §¦©£¦¨
zpiga `idy "zeliv`c
zyalznd "dpiky"d
,dxivi ,d`ixa zenlera
ok mb z`xwpd - diyr
cec oky ,"cec zkeq"

ixd `edjln,l`xyi
zekln"l dakxn
dltpe dcxi - "zeliv`c
dpezgzd dbixcnl cr

,"diyr" lyCøc ïéà¥¤¤
àëBLç àëtäìe úîàa da ä÷áãìjyeg jetdle - §¨§¨¨¤¡¤§©§¨£¨

,mlerddìéc àøBäðì,dly xe`l -]:øçà çqð[déìéc- ¦§¨¦¨ª¨©¥¦¥
,ely xe`l,ïk-íb äiNò úðéçáa íà-ékdyrn ly oipr - ¦¦¦§¦©£¦¨©¥

,dxezd cenila enk xeaice lky ly oipr wx `l ,diyr -
,ä÷ãvä äNòî àéäLdyrnd zpiga `wec recn ,j` - ¤¦©£¥©§¨¨

ly oipr od zexg`d zeiyrnd zeevnd lk ixd - dwcv ly
:owfd epax jk lr xne` - ?diyr,íéìékNnì òeãik©¨©©©§¦¦

úe÷ìàa äiNò úðéçaLzpiievn ziwl` drtyd efi` - ¤§¦©£¦¨¨¡Ÿ
?diyr ly dpigaaúeiçä úëLîäå úòtLä úðéça àéä¦§¦©©§¨©§©§¨©©©

.íeìk déîøbî déì úéìc ïàîì ähî ähîìoi`y inl - §©¨©¨§©§¥¥¦©§¥§
zenlera ziwl` drtyd dpyi .melk envr lyn el

mya zpiievnd"daygn"mya zpiievnd drtyd dpyie ,
"xeaic"mya zpiievn drtyd efi` j` ,"diyr"ef ixd -

zkynpd drtyd dze`
oi`y mewnl ,dhn dhnl
zelbzd mey llk ea
mler dfe ,ziwl`

diyrdixd ,dyrny
cbp ynn oeekn dwcvd
diyr ly dpigad
ixd df ,oky .zewl`a
ritydl ,dwcvd oipr
elyn el oi`y iprl

.melkúà çáBfä ìëå§¨©¥©¤
äæa Bøöéoipra - ¦§¨¤

,dwcvdBãé çúBôe¥©¨
Bááìecia dwcv zzl - §¨

,agx al ly ybxae dgeztàøçà-àøèñ àéôkúàzitkp - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨
,dyecwl (zetilw) "`xg` `xhq"d dfÎiciÎlrCtäîe§©¥

àëBLçjyegd z` jtdne -ïëBMä ,Cøaúé-íMä øBàì £¨§©¥¦§¨¥©¥
,àçéLî úBá÷òa äiNò úðéçáa eðéìòzeawr" ly onfa - ¨¥¦§¦©£¦¨§¦§§¦¨

,"giyn:'eë ïBiö 'ä áeLa ïéòa ïéò úBàøì äkæéåf`y - §¦§¤¦§©¦§©¦§¦
,d`ex dlrnly oirdy itk ,zewl` zinybd oird d`xz
dlbzz eay diyr ly oipr - zinyb oir ly di`x ef didze

ly ote`a zewl`di`xdlrnl `id day zezn`zddy ,
.dpade lky ly oipr ici lr xy`n dlrn

úòîBL ïæà øéòé éøác çút ,íéiçå íBìL úLéøc øçà .é©©§¦©¨§©¦¤©§¨©¨¦Ÿ¤©©
íéiç 'ä çéëBä øLà ,íéiç úçëBz,igd 'd -Bàéáð éãé ìò1, ©©©¦£¤¦©©¦©§¥§¦

,dinxi -"'Bâå eðîú àì ék 'ä éãñç" :øîàå2,yexitd - §¨©©§¥¦Ÿ¨§§
dxe`kly `l` .micqgd lr aqen "epnz `l ik"y `ed heytd

àì ék" øîéîì déì éåäå©£¥¥§¥©¦Ÿ
íéøîBàL Bîk ,"enú3: ©§¤§¦

xnel mivexy drya -
`l jly micqgdy

:mixne` ep` ,eniizqdék"¦
éãñç enú àì."'eëå E- Ÿ©£¨¤§

o`k aezk ,`eti` ,recn
,o"epa ,"epnz `l ik"
`l epgp`y ezernyny

,"epgp`" lr mb ok` `id dpeekdy ,oldl owfd epax xiaqi ?epnz
iptn "'d icqg"l wwcfdl yiy - mrh zpizp `id "ik" dlnde

epax oeylae .minlye mininz ep` oi`y iptn ,"epnz `l"y
:owfdLBãwä øäfa áeúkM äî ét-ìò ïáeéå4ãñç úéà" : §¨©¦©¤¨©Ÿ©©¨¦¤¤

,ãñç úéàå,cqga zebixcn izy opyi -'eë íìBò ãñç úéà §¦¤¤¦¤¤¨
."'eë ãñç áø àeäc äàlò ãñç úéàåzpiga ly cqg epyi - §¦¤¤¦¨¨§©¤¤

dlrp cqg epyie ,mler
,"cqg ax" zpiga ,xzei
.leab ilae ieaixa cqg
`ed "mler cqg" ,oky
ixd dfy ,laben cqg ixd
ly oipr ,"mlerd" oipr
"cqg ax" eli`e ,dlabd
.dlabd ila cqg `ed
mipiprd lky oeeike

r ici lr mikynp ixd dlrnlyxiaqi ,dhnl icedi ly ezcea
,"mler cqg" zpiga dkiynn dcear efi` ,oldl owfd epax
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéìåãâ íéîëç åéä ë"òå íìöà äãåáòä ø÷éò äéä ú"úù
äìôðù àçéùî úåá÷òá ë"àùî .íéàøåîàå íéàðú
äéùò 'éçá àéäù íééá÷òå íéìâø 'éçá ãò ãåã úëåñ
àøåäðì àëåùç àëôäìå úîàá äá ä÷áãì êøã ïéà

] äìéãà"ðäùòî àéäù ë"â äéùò 'éçáá à"ë [äéìéã
àéä úå÷ìàá äéùò 'éçáù íéìéëùîì òåãéë ä÷ãöä
ïàîì äèî äèîì úåéçä úëùîäå úòôùä 'éçá
äæá åøöé úà çáåæä ìëå íåìë äéîøâî äéì úéìã
øåàì àëåùç êôäîå à"ñ àéôëúà åááìå åãé çúåôå
àçéùî úåá÷òá äéùò 'éçáá åðéìò ïëåùä ú"éùä

:'åë ïåéö 'ä áåùá ïéòá ïéò úåàøì äëæéå

ù"ãà éúòîåù ïæà øéòé éøáã çúô íééçå
íééç 'ä çéëåä øùà íééç úçëåú
éë ì"ìäå 'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç øîàå åàéáð é"ò
é"ôò ïáåéå .'åâå êéãñç åîú àì éë ù"îë åîú àì
'åë íìåò ãñç úéà ãñç úéàå ãñç úéà ÷"äåæá ù"î
úòãåî äðä éë .'åë ãñç áø àåäã äàìéò ãñç úéàå
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בסופו "וכן :˘È‚„Óוז"ש""‡È·‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו".‡Ì(ולא לא איכה 2.)
כב. שמו"ע.3.ג, תפלת ב.4.נוסח קלג, ח"ג



a`Îmgpnעו 'l ycew zay mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

cqgd ,"cqg ax" zpiga dkiynn dcear efi`e ,labend cqgd
:laben izlad,úàæ úòãeî äpä ék,reci ixd -äøBzä5 ¦¦¥©©Ÿ©¨
,"æò" úàø÷ðmigaf zkqna zxne` `xnbdy itk -6lr ¦§¥Ÿ

weqtd7,dxezl dpeekd "fer"y ,"ozi enrl fer 'd" :ì àeäLïBL ¤§
eøîàL Bîëe ,äøeáb§¨§¤¨§
-íðBøëæ eðéîëç£¨¥¦§¨

äëøáì8â"éøz" :,613 - ¦§¨¨©§©
äLîì eøîàð úBöî¦§¤¤§§Ÿ¤
;"äøeábä étî éðéqî- ¦¦©¦¦©§¨

`edy itk d"awdn
,dxeab zpigaa dlbzn
`xwp `ed okl xy`e

,"dxeab":áéúëãëe- §¦§¦
aezky enke9:Bðéîéî"¦¦

,"Bîì úc Làecin - ¥¨¨
mdl dpzip zipnid
,y`a dazkpy dxezd
ly oipr ixd `id y`e

,dxeabLeøt,oky - ¥
xne` weqtd ixd dxe`kl
oipr `ed oinie ,"epinin"
ixd `id dxezy) cqg ly

"cqg zxez"10xg`le ,(
- "zc y`" xne` okn
?dxeabe y` ly oipr dfy
døB÷î äøBzäL¤©¨§¨
éãñç ÷ø àeä dLøLå§¨§¨©©§¥
íLa íépëîä ,'ä©§ª¦§¥

,"ïéîé",cqg `ed oini - ¨¦
äøàäå Cøaúé Búeäìà úðéça úëLîä eðéäcøBàî §©§©§¨©§¦©¡Ÿ¦§¨¥§¤¨¨¥

,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìà àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¤¨¨¤§¦§©§¦
éLînä íãàä éãé-ìòíei÷a ,Bîöò ìò øBàä Cici lr - ©§¥¨¨¨©©§¦¨©©§§¦

meiwç"îø,248 -ïäL ,äNò úBöî,od dyrd zeevn - §¨¦§£¥¤¥
ç"îø,248 -àkìîc íéøáà11,,(dlrnly) jlnd ixa` - §¨¥¨¦§©§¨
Leøtdpeekd ,jlnd ixa` g"nx -ç"îø,248 -íéìk ¥§¨¥¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî [äøàääì] äøàäì íéLeáìe§¦¨¤¨¨§¨¤¨¨¥¥¨
ïäa Laìîäzhilwl yeale ilk `id devn lky ,zeevna - ©§ª¨¨¤

`ed xa` lky myk ,`edÎjexa seqÎoi` xe`n zcgein dx`d
gekl - ofe`d ,di`xd gekl - oird ,ytpdn cgein gekl ilk

,dnecke ,drinydBì CLîé äæ øBàîe)z` miiwnd mc`l - ¥¤ª§©
,devndeîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -.(òãBpk äåöî ìëa §¦§¦§¨¦§¨©©

,zewl`n dkynd ,cqg ly oipr od dizeevne dxezy ixd -÷ø©

-LBãwä ìL Búøeáb úcîa älçz äLaìúð Bæ äëLîäL¤©§¨¨¦§©§¨§¦¨§¦©§¨¤©¨
,"Là" íLa äpëîä ,àeä-Ceøa,dxeab ly dpiga `idy - ¨©§ª¨§¥¥

øBàî úBëLîpä úeiçäå øBàä íeöîö úðéça àéäL¤¦§¦©¦§¨§©©©¦§¨¥
äNòîa Laìúäì ìëezL éãk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¥¤©§¦§©¥§©£¥
íä ïlëk ïaøL ,úBönä©¦§¤ª¨§ª¨¥
,íéiøîç íéøáãa¦§¨¦¨§¦¦

úéöéök,inyb xnva - §¦¦
ïélôúe,inyb slwa - §¦¦

úBðaø÷å,miig ilraa - §¨§¨
,miinyb mnece mignv

.ä÷ãöee` sqka - §¨¨
mipzepy miinyb mixaca

.dwcvlïäL úBöî óàå§©¦§¤¥
aBîk ,íãàä úeiðçeø §¨¦¨¨¨§

äáäàå äàøéixd ody - ¦§¨§©£¨
,zeipgex zecne zeybx

ïä ïë-ét-ìò-óà,ok mb - ©©¦¥¥
àìå äcîe ìeáb úðéçáa¦§¦©§¦¨§Ÿ
,ììk óBñ-ïéà úðéçáa¦§¦©¥§¨
éìa 'äì äaø äáäà ék¦©£¨©¨©§¦
ïéà ¯ äcîe ìeáâe õ÷¥§¦¨¥
dìáñì ìBëé íãàä̈¨¨¨§¨§¨

úBéäìå ,Baìadze`a - §¦§¦§
,dryeléôà Bôeâa íi÷©¨§£¦

eðéúBaø øîàîëe ,òâø¤©§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ12, ¦§¨¦§¨¨

,äøBz ïzî úòLaL¤¦§©©©¨
úelbúä äúéäL¤¨§¨¦§©
-øBàå Cøaúé Búeäìà¡Ÿ¦§¨¥§

úelbúäå øeac úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéàly oipra `l - ¥¨¦§¦©¦§¦§©
,zelbzde xeaic ly dpiga m`Îik ,zeevnd dyrn enk ,dyrn

:'eë ïúîLð äçøt,seba x`yidl zeleki eid `l mdizenyp - ¨§¨¦§¨¨
,miznd ziigz ly lha mdizenyp mdl xifgd d"awd `l`
xe`e zewl` ly zelbzd ef dzidy oeeik ,dnvr cvn eli`e
elit` seba x`yidl dnypd dleki dzid `l ,"seqÎoi`" `edy
`idy ixd ,seba dnypd zx`yp ,ef dad`ay oeeike .cg` rbxl
zelbzdd ici lr ze`ad dad`e d`xia mb jk ;zlabene dcecn
dkynddy iptn df lke ,lirl xkfpk ,zeevnay ziwl`d
df ,'eke ,dxeab zpigaa zyaeln ,zeevne dxezay ziwl`d
,cqge "oini"n `id dxezd yxeyy ,"enl zc y` epinin" yexit
lkezy ick ,dxeabe "y`" zpigaa dyalzpe dcxi `id j`

.milaben mipipr ici lr `ed oneiwy zeevna yalzdl
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ùã÷ä úøâà
åøîàù åîëå äøåáâ ïåùì àåäù æåò úàø÷ð äøåúä úàæ
äøåáâä éôî éðéñî äùîì åøîàð úåöî â"éøú ì"æç
äøå÷î äøåúäù 'éô åîì úã ùà åðéîéî áéúëãëå
åðééäã ïéîé íùá íéðåëîä 'ä éãñç ÷ø àåä äùøùå
ä"á ñ"à øåàî äøàäå 'úé åúåäìà 'éçá úëùîä
êéùîîä íãàä é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìà
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ה'תש"גכד מנחם אביום רביעי

חומש: ראה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה הארה . . . 222 מרוב.

מקובל רבי מפי רבי: אין דער צייט פון מחלוקת הידועה, הָאבען חסידים דערציילט 
דעם אלטען רבי'ן די גרויסע יסורים ווָאס מ'הָאט פון די מתנגדישע ּפרָאסטע אידען. 
הָאט דער רבי געזָאגט: דער זיידע - אזוי פלעגט דער רבי רופען דעם בעש"ט - הָאט 
זייער ליב געהַאט די ּפרָאסטע אידען. אין די ערשטע טעג ווען איך בין געווען אין 
מעזריטש, הָאט דער רבי הה"מ געזָאגט: מרגלא בפומי' פון רבי'ן - הבעש"ט - אהבת 
ישראל איז אהבת המקום, בנים אתם לה' אלקיכם, אז מען הָאט הָאלט דעם פָאטער 

הָאט מען הָאלט די קינדער.

ּסּוִרים  ֵקן ֶאת ּגֶֹדל ַהּיִ רּו ַהֲחִסיִדים ָלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֶֹקת ַהְידּוָעה, ִסּפְ ְזַמן ַהּמַ י: ּבִ י ַרּבִ י ִמּפִ ל ַרּבִ ְמֻקּבָ
 – ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֶאת  ה  ְמַכּנֶ י  ָהַרּבִ ָהָיה  ְך  ּכָ  – ָבא  ַהּסָ י:  ָהַרּבִ ָעָנה  ִדים.  ְתַנּגְ ַהּמִ ׁשּוֵטי  ִמּפְ ּסֹוְבִלים  ׁשֶ
יד  ּגִ ַהּמַ י – ָהַרב  ָהַרּבִ מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ִמים ָהִראׁשֹוִנים  ּיָ ּבַ ׁשּוִטים.  ַהּפְ הּוִדים  ַהּיְ יֹוֵתר ֶאת  ּבְ ָאַהב 
ָרֵאל ִהיא ַאֲהַבת  ם־טֹוב – ַאֲהַבת ִיׂשְ ַעל־ׁשֵ י – ַהּבַ ל ָהַרּבִ ִפיו[ ׁשֶ גּור ָהָיה ּבְ פּוֵמיּה ]=ׁשָ ָלא ּבְ – ָאַמר: ַמְרּגְ

ִנים. ם ַלה' ֱאלֵֹקיֶכם" – ָהאֹוֵהב ֶאת ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ַהּבָ ִנים ַאּתֶ קֹום, "ּבָ ַהּמָ

ה'תש"גכה מנחם אביום חמישי

חומש: ראה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והנה שופרי' . . . .קיב במ"א.

ֲאבֹוֵתינּו  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָמָתם ֵעֶדן, ְזכּוָתם  א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ יִקים ּוְקדֹוׁשִ ים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע ]=ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁשִ ַהּקְ
ַרַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  י  ַעל־ּפִ ים טֹוִבים(",  ּוַמֲעׂשִ ה  )ּוְלֻחּפָ לֹוַמר "ְלתֹוָרה  ָצִריְך  ת  ּבַ ַעל  ם  ּגַ ׁשֶ ָעֵלינּו[  ָיֵגן 

ִלּמּוד  ּבְ ֵחֶלק  ים  ׁשִ ַלּנָ ם  ]ּגַ כּו'"  ְוַנְטִרין  כּו'  ּוְבַאְתנּוֵיי  כּו'  רּוֵיי  ִאּקְ ּבְ ַזְכָיין,  ַמאי  ּבְ י  "ָנׁשֵ א(  יז,  ָרכֹות  )ּבְ
עֹות ְלַבֲעֵליֶהן[. ַסּיְ ּמְ ַהּתֹוָרה – ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ה'תש"גכו מנחם אביום ששי

חומש: ראה, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: והנה . . . הגורל ממש.

משיחות אאמו"ר: אין דעם יציאת מצרים פון חסידות, איז פאראן די מצוה פון 
סיפור יצ"מ בדבור, דערציילען חסידישע ספורים און דערהערען דעם סיפור אין א 
פנימית דפנימית. מ'בעדארף וויסען אז יעדער סיפור איז א הוראה בחיים. יעדער ספור 
בעדארף בריינגען א מדה טובה און א חיות פנימי אין א הידור מצוה און דערהערען 

דעם דרכי נועם פון תורת החסידות.

ל  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ֶמת  ַקּיֶ ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ ִמְצַרִים"  "יִציַאת  ּבִ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִניִמית. ֵיׁש  ל ַהּפְ ִניִמית ׁשֶ ּפְ ּפּור ּבַ ר ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים ְו"ִלְקלֹט" ֶאת ַהּסִ ִדּבּור, ְלַסּפֵ ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ
ִניִמית  ה טֹוָבה ְוַחּיּות ּפְ ל ִסּפּור ָצִריְך ְלָהִביא ]=ִלְגרֹום[ ִמּדָ ים; ּכָ ַחּיִ ל ִסּפּור הּוא הֹוָרָאה ּבַ ּכָ ָלַדַעת, ׁשֶ

ל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרֵכי ַהּנַֹעם ׁשֶ ִהּדּור ִמְצָוה, ּוְלַהְפִנים ֶאת ּדַ ּבְ
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היום יום . . . עח

ה'תש"גכז מנחם אבשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: ראה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ח. זורע . . . בחו"ל וד"ל.

ֵעי  ְדּבָ ְהֶיה ָהֵעֶסק ּכִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ַעל ֵעֶסק.. ּבִ ה ַהּבַ ִמּיּות, ִהּנֵ ַגׁשְ ְכמֹו ּבְ ּבֹון. ּדִ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ
ֲעבֹוָדה  ּבָ ם  ּגַ הּוא  ן  ּכֵ ַהֶחְסרֹונֹות..  ל  ּכָ ֶאת  ן  ּוְלַתּקֵ ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ִלְזַמן  ַמן  ִמּזְ ָצִריְך  ַרב,  ֶרַוח  ן  ְוִיּתֵ
תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְבִמּדֹות טֹובֹות,  ָרֵאל עֹוְסִקים ּבְ ל ִיׂשְ ה ּכָ ָנה ִהּנֵ ָ ָכל ַהּשׁ ֵרְך, ּדְ ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ָהרּוָחִנית ּבַ
יֵליּה,  עּוָרא ּדִ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ׁשִ ָרֵאל, ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ר ּכָ ּבֹון ֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ ּבְ
ֲעֵליֶהם  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ ם  ַנְפׁשָ ּבְ ֶצֶדק  ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ֵעֶסק,  ַעל  ַהּבַ ְוֵהן  ֹאֶהל  ב  ַהּיֹוׁשֵ ֵהן 
ָנם..  ְלַתּקְ ּוַבֲעבֹוָדָתם  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֶאת  ָקם,  ּוְלַחּזְ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ֲעלֹות  ַהּמַ ְוֵליַדע  ָנה,  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ּבְ ַעל ְיֵדי ֲהָכָנה טֹוָבה זֹו.. זֹוִכים ְלׁשָ ּדְ

ה'תש"גכח מנחם אביום ראשון

חומש: שופטים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ט. אהוביי . . . קיד פי התורה.

ַנִים ֵהם: ְכָלל – ׁשְ ֳחִלי ַהּגּוף ּבִ ְרֵכי ָהְרפּוָאה ּבָ ּדַ

ֻקְלָקל חֹוֶלה ְוָחלּוׁש. א( ְלַרּפֹאת ֶאת ָהֵאָבר אֹו ַהּכַֹח ַהּמְ

רּו ַעל ָהֵאָבר ְוֹכַח ַהחֹוֶלה, ְלַרּפֹאתֹו. ּבְ ר ֵהם ִיְתּגַ ִריִאים, ֲאׁשֶ ק ֶאת ָהֵאָבִרים ְוַהּכֹחֹות ַהּבְ ב( ְלַחּזֵ

ים טֹוִבים. ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ְרֵכי ָהֲעבֹוָדה: ּתְ ֵני ּדַ ֶפׁש ֵהם ׁשְ ֳחִלי ַהּנֶ ה ּבָ ְגָמא ִמּזֶ ַהּדֻ

ה'תש"גכט מנחם אביום שני

חומש: שופטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ע"כ אהוביי . . . ציון כו'.

עס דארף זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז מ'נעהמט פאר'ן הַאנט און מ'פירט. 
טייערער איז אז עס איז בכח עצמו.

ד ּומֹוִביִלים. ָיָקר יֹוֵתר הּוא –  ּיָ ּנֹוְטִלים ּבַ ֹכַח ַעְצמֹו. ַנֲעֶלה יֹוֵתר הּוא – ׁשֶ ְצִריָכה ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה ּבְ
ֹכַח ַעְצמֹו. ר ֶזה ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גל מנחם אב, ר"חיום שלישי
ד, ּוַמְתִחיִלים ִלְתקֹוַע  ְך ַהּיֹום ּתֹוְקִעים ְלִהְתַלּמֵ ֶמׁשֶ ּבְ ינּו, ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ְנָהג ּבְ ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְלָדִוד ה' אֹוִרי. ַהּמִ

ֹראׁש ֹחֶדׁש.  ה ִמּיֹום ב' ּדְ ִפּלָ ַאַחר ַהּתְ
חומש: שופטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמה־קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים . . . נשמתן כו'.

ַרב  "ֶזֶכר  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ּוְלֻדְגָמא:  ְקָצִרים.  ַמֲאָמִרים  ה  ְתִחּלָ ּבִ אֹוֵמר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ס. ְדּפָ ֲאִריכּות יֹוֵתר ְקָצת ֵמַהּנִ ִכים – ּבַ ה ֶהְמׁשֵ ָ ּשׁ ׁשִ ּדּור, ֶנֶאְמרּו ּבְ ּסִ ּבַ טּוְבָך" – ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ

יום 
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ה'תשע"ט  אב מנחם כ"ד ראשון יום השינה  בשעת במצוות חיוב

:‚ ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰ïéøòöî ¯ ïLé äéä̈¨¨¥§©£¦
.ïBLàø ÷eñt àø÷iL ãò ,BúBà ïéøéòîe BúBà§¦¦©¤¦§¨¨¦

לעיין: ויש 

השינה בעת  והרי מהמצוות, פטור שוטה כי הוא  כלל

מן פטור  והוא  כלום  שוטה  לבין בינו ואין בדעה אינו  האדם 

שמע ? לקריאת  להעירו  צריך ומדוע  המצוות ,

אדם להעיר  חובה  אין  כי שנקטו  מהאחרונים  יש  ואכן ,

ולדוגמה , מאיסור . למנעו כדי או  מצוה  קיום לצורך  משנתו 

שיפשוט  כדי להקיצו חובה  אין  בשנתו ציציותיו  שנקרעו אדם

שינה . כדי תוך מצוה  ביטול או איסור  בכל וכן הבגד  את 

ישן ואינו שמתנמנם לפרש  יש  כאן  הרמב "ם  דברי ואת 

את שיקיים  כדי להקיצו  וצריך חיוב  בר  נחשב  הוא  ואז  לגמרי

שם).חיובו 1 ובהע' שלה, ע' תפילה – שלמה הליכות (ראה

וכן בישן שמדובר נראה הרמב "ם לשון מפשטות אולם 

שנפסק כפי במצוות, מחויב  ישן  כי נוספים  במקורות  מצאנו

ערוך' ס"א)ב 'שלחן שעב סי' שם(יו"ד ונמצא  בבית  הישן שכהן 

לכהן, טומאה  איסור  על יעבור  שלא  כדי  להקיצו חייבים  מת 

בציצית שינה על להקפיד יש  האריז "ל  לדעת  ציצית  לגבי וכן 

בלילה  ס"ה)גם  כא סי' תשובות פסקי משמעות(ראה שיש  מובן  ומזה 

השינה . בעת גם  מצוות  לקיום 

דומה ואינו  חיובא ' 'בר  האדם  נחשב השינה בעת  זה  ולפי 

משום  לא  מהמצוות פטור  השוטה  כי לוzrkyלשוטה אין

אך  הדעת, כוח את  לו אין  מהותו  שמעצם משום  אלא  דעת

כמחויב בשנתו אף  נחשב  דעת , בר הוא  שבמהותו אדם

אלא במצוות  מחויב  שבעצם  כאנוס  אלא ואינו  במצוות 

יבטל  שלא  להקיצו יש  ולכן לקיימן , יכול אינו  זו  שבשעה 

באונס . אפילו  מצוה

עד  אותו " ש "מצערין  כותב  הרמב "ם מכך: ויתירה 

ישראל  כל  כי לרצונו , בניגוד אפילו והיינו  ויקרא , שיתעורר 

את יקיים שחברו לדאוג  מחויב  אחד וכל  לזה  זה  ערבים

בגמרא  שאמרו  כפי התורה, א)מצוות  פו, לכפות(כתובות שיש

כאשר שאפילו ללמוד  יש  זו ומההלכה מצות ֿעשה , קיום  על 

את שיקיים  כדי מהאונס  להוציאו  אפשר  אם  – אנוס הוא 

בכפייה  אפילו זאת  לעשות יש  יח)המצוה, או"ח לדוד .(קרן

ה'תשע"ט  אב מנחם כ"ה שני יום בתפילה? חייבות נשים מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úåöî¦§©
."íëéäìà 'ä úà ízãáòå" :øîàpL ,íBé ìëa ìltúäì äNò£¥§¦§©¥§¨¤¤¡©©£©§¤¤¡Ÿ¥¤

מן מצות ֿעשה  היא יום בכל תפילה  הרמב"ם , לדעת

והרמב"ן ה)התורה . מ"ע המצוות ספר מדרבנן(על שהיא  סובר 

הגמרא מדברי  הרמב "ם על א)ומשיג כא, קרי(ברכות שבעל

שמע  קריאת  אינו(בהרהור)קורא אבל דאורייתא, שהיא  משום 

מדרבנן. התפילה  כי  מתפלל 

אינו קרי  שבעל הגמרא  דברי  כוונת משנה ': ה 'כסף  ומבאר 

פעמים שלוש  התפילה  נוסח לפי מתפלל שאינו  היא  מתפלל

תפילה מתפלל  אבל התורה", מן התפילות מנין "אין כי  ביום,

מדאורייתא . וזאת  ביום אחת  פעם  קצרה

ומסתפק שחרית  התפלל ולא  הנאנס  הרמב "ן : הקשה  ועוד

תפילה אפילו  התפלל אם  שספק  היינו  מנחה, התפלל אם 

לחזור וצריך דאורייתא  ספק  זהו הרמב"ם  לדעת - אחת

בגמרא  והרי אינו(שם)ולהתפלל , התפלל אם  ספק שבכל נאמר

מדרבנן"! שהיא  "מפני  ומתפלל  חוזר 

התפלל  לא  שמא  מסתפק  אם  אכן, מיישב: משנה ' וה 'כסף

תפ שאמרואפילו  ומה  ולהתפלל , לחזור צריך אחת , ילה 

אחת , תפילה  כבר התפלל  כאשר  זהו ומתפלל חוזר  שאינו

שנייה . תפילה  התפלל אם  הוא והספק 

אסתר' שם)וה 'מגילת המצוות ספר לשיטת(על ראיה  הביא

ויטאל  דוד מוהר"ר  בשם תורה)הרמב "ם  כתר :(בס'

שם)בגמרא  משום(ברכות בתפילה  חייבות  שנשים  נאמר 

זמן לה  שאין היינו  גרמא ', הזמן 'שאין  מצות ֿעשה  שהיא 

השחר "תפילת  כי קבוע  זמנה שמדרבנן  אף  התורה מן קבוע 

חצות " א).עד כו, איך (שם מדרבנן, היא תפילה מצות  ואם 

שהזמן 'מצות ֿעשה  זו מדרבנן הרי  בתפילה, נשים חייבו 

וכיון מדאורייתא , היא  התפילה שחיוב  מכאן  אלא  גרמא '?

בה . חייבות נשים קבוע , זמן לה  אין התורה שמן 

שקבעו התפילה  זמני זו: ראיה  דחה  אסתר ' ה 'מגילת  אך

משום הוא  בתפילה הנשים  חיוב  כי  לעיכובא , אינם  חכמים 

רחמים". זמן  היא  עת "ובכל רחמים  בקשת היא  שתפילה 

שם)והאחרונים  אדה"ז שו"ע סק"ב, קו סי' א"ח אברהם נקטו(מגן

סופרים". מדברי  היא  תפילה  מצות  "שעיקר  הסוברים  כדעת 

הזקן אדמו"ר  אסתר)ומבאר המגילת מדברי שונה שזו(באופן אף ,

גרמא ' שהזמן שחרית-'מצות ֿעשה  בתפילת  אותן  "חייבו

רחמים". בקשת  היא  ותפילה  הואיל ומנחה ,

ה'תשע"ט  אב מנחם כ"ו שלישי יום בלילה  רק לא – ערבית תפילת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰Bì Léå§¥
íã÷ úaL áøòa ,úaL éìéì ìL úéáøò úlôz ìltúäì§¦§©¥§¦©©§¦¤¥¥©¨§¤¤©¨Ÿ¤
.úaLa ,úaL éàöBî ìL úéáøò ìltúî ïëå ;änçä ò÷LzL¤¦§©©©¨§¥¦§©¥©§¦¤¨¥©¨§©¨

.dpîæa ïé÷c÷ãî ïéà ,úeLø úéáøò úlôzL éôì§¦¤§¦©©§¦§¥§©§§¦¦§©¨

להתפלל  שניתן  לבאר כדי למה  משנה': ה'לחם  והקשה 

ערבית שתפילת  לטעם הרמב "ם  נזקק  הלילה , קודם  ערבית

בגמרא  והרי בזמנה , מדקדקים  ואין  א)רשות  כז, מבואר(ברכות

שזמן יהודה  רבי  דעת  על שסומכים  משום  הוא  שהטעם 
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המנחה ' 'פלג עד  הוא המנחה  השקיעה)תפילת  לפני ורבע (שעה

ערבית ? זמן מתחיל ואילך  ומשם 

רש "י דברי  על להעיר  יש  של)וכן ד"ה שם שההיתר(ברכות

כאשר הוא  יום  מבעוד שבת ליל של ערבית  תפילת  להתפלל 

ההיתר טעם  הרי  ולכאורה , יום . מבעוד השבת  את  עליו  מקבל

ביום ואף השקיעה , לפני  מתחיל התפילה שזמן משום  הוא 

רש "י ומדוע  זה , מטעם  יום  מבעוד ערבית  להתפלל יכול  חול

השבת ? את  עליו מקבל כי הוא  שהטעם  אומר

והביאור :

של תפילה  היא  שבת ליל של  ערבית  שהריzayתפילת  ,

אף כן , ואם במנוחתנו '. ו'רצה  קדשת' 'אתה  בה אומרים 

שבת זו  אין עדיין ערבית , תפילת זמן  מתחיל המנחה  שמפלג 

רש "י מוסיף  לכן שבת ? של תפילה  להתפלל  יכול ואיך 

השבת קדושת  עליו  חלה  השבת, את  עליו  וקיבל שמאחר 

שבת . תפילת להתפלל ויכול

שבת ' 'תוספת המושג עצם  על חולק הרמב "ם  (כמו אך

ה"ג) פ"ה שבת הל' משנה' ה'כסף לקבל שכתב אפשרות  אין ולדעתו 

כבר אמנם השאלה : חוזרת  ולשיטתו  יום , מבעוד  השבת  את 

יתפלל  ואיך  שבת  זו  אין עדיין  אך ערבית, תפילת זמן הגיע 

שבת ? תפילת 

ערבית שתפילת  משום הוא  שהטעם  הרמב "ם כתב לכן

יכול  כך  שמשום  כוונתו ואין בזמנה , מדקדקים  ואין  רשות 

תפילת זמן הגיע  לא  עדיין  אם כי  זמנה , קודם  ערבית  להתפלל 

ערבית תפילת  שזמן  משום  אלא ערבית, תפילת  זו  אין ערבית

עדיין שמכלֿמקום  אלא  בגמרא , כמבואר  המנחה  מפלג  הוא 

שבת , קודם  שבת  של  תפילה  להתפלל  יוכל איך ביאור  צריך

בכך. מדקדקים  אין  רשות, והיא  שמאחר כתב  כך ועל

ה'תשע"ט  אב מנחם כ"ז רביעי יום בלחש? מתפללים מדוע

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰àìŸ
íéøácä Czçî àlà ¯ Baìa ìltúé àìå ,Búlôúa BìB÷ déaâé©§¦©¦§¦¨§Ÿ¦§©¥§¦¤¨§©¥©§¨¦

.Lçìa åéðæàì òéîLîe ,åéúôNa¦§¨¨©§¦©§¨§¨§©©
הוא בתפילה קולו להגביה  האיסור  הרמב"ם  לדעת

כס"מ)לאחרים ראה ביחיד, שמתפלל לאזנו.(אף להשמיע  יכול אבל

ה 'זהר' א)ולשיטת  רי, קולו.(ויגש ישמיע  לא  לעצמו אפילו 

קא)וה 'טור ' סי' מתוספתא(א"ח ה 'זהר ' לשיטת ראיה הביא

ה"ט) פ"ג לאחר "(ברכות קולו ישמיע  "לא - נפסק  להלכה  אך .

ס"ב) שם א"ח אדה"ז .(שו"ע

לומר : יש  השיטות ובביאור 

של  צרכיו בקשת הוא התפילה  מצות  ענין הרמב "ם  לדעת

מאת היא  שהבקשה  כיון  אלא בדיבור, היא  והבקשה אדם,

באימה לעמוד צריך המלך  ולפני הקב "ה  המלכים  מלכי  מלך 

לאזניו. אלא  קולו ישמיע ולא  בלחש  יהא  דיבורו  ופחד,

לאזני אפילו  נשמעת תהא לא  התפילה ה'זהר ' לשיטת  אבל

כידוע הדביקות , תכלית היא  העמידה  תפילת  כי המתפלל,

בתפילה  שלבים  ארבעה  בריאה,שיש  אצילות, העולמות, ארבעת (כנגד

ועשיה) עולםיצירה האצילות, עולם  כנגד  היא  העמידה  ותפילת 

היא התפילה  ולכן , מלבדו . מציאות  שום  אין בו האחדות

אדמו"ר של כביאורו  הקב "ה , אל מוחלט בביטול בלחש ,

ב)הזקן  מה, ויחי ממש ,(תו"א במציאות  ביטול "בחינת  היא שזו 

כאין להיות  ממש  אביה  חיק  אל  השתפכות בחינת  והיינו

ואפס".

אור ' ב'תורה  מבואר ב)והנה , מה, הזה(ויגש שבזמן שאף 

לבוא לעתיד בחשאי, להיות  צריכה  שמונה ֿעשרה  תפילת

בכל  החודרת  בתפילה , במציאות  הביטול כי רם , בקול תהיה 

הוא הזה  בזמן  אליו להגיע  שאפשר  הנפש , מכוחות  כוח

האדם lleyyבאופן מציאות  קול את  שומע אינו עצמו הוא (ואף

ה 'תפילתו) "כבוד יתגלה  כאשר לבוא, לעתיד lkאבל e`xe
xya" אלוקות)יחדיו 'יראה' עצמו וקוב "ה(הבשר ש 'ישראל ויתגלה 

חד' א)כולא עג, התפילה(זח"ג תהיה  מלבדו, מציאות שום ואין

בכך  כי רם  הביטול.zilbznבקול מעלת 

(192 'nr dl zegiy ihewl)

ה'תשע"ט  אב מנחם כ"ח ה' יום מצטרפות? האם - נדבה ותפילת חובה תפילת

:Â ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,älôúa ãîBò äéäL éî¦¤¨¨¥¦§¦¨
äúéä íàå ;äëøaä òöîàa elôàå ÷ñBt ¯ ìltúä øákL økæðå§¦§©¤§¨¦§©¥¥©£¦§¤§©©§¨¨§¦¨§¨
àlà älçzî dúBà ìltúä àlL ,÷ñBt Bðéà ¯ úéáøò úlôz§¦©©§¦¥¥¤Ÿ¦§©¥¨¦§¦¨¤¨

.äáBç dðéàL úòc ìò©©©¤¥¨¨
רוח ". נחת כאן  "אין  השיג : והראב"ד

הרמב "ם דברי על היא  שההשגה  משנה' ה 'כסף  וביאר 

שתפילת מאחר כי  פוסק ", אינו  ערבית  תפילת  היתה  "אם

חובה  כתפילת בישראל נתקבלה  ה"ו)ערבית  פ"א גם(לעיל ,

יש כי וכתב כבר. שהתפלל  כשנזכר  להפסיק  עליו בערבית 

ערבית תפילת  הדין  שמעיקר  כיון כהרמב "ם, לומר  מקום 

אתרשות להפסיק  אותו הצריכו לא  להתפלל התחיל  אם  ולכן 

התפילה .

כאן)והגר "ח הלוי חיים רבנו הרמב "ם :(חדושי דעת  את  מבאר 

מנחה)המתפלל או תפילה ,(שחרית אותה  התפלל שכבר ונזכר 

נדבה , כתפילת  זו תפילה  להמשיך יכול ואינו להפסיק  חייב

ואינם מינים  שני  הם  נדבה  ותפילת  חובה  תפילת  כי

רשות כתפילת דינה  ערבית  תפילת  כן שאין מה  מצטרפים ,

עצמם את  שחייבו  היינו כחובה , ישראל שקיבלוה  ומה  ונדבה 

כנדבה דינה  בעצמותה  התפילה  אבל רשות ', 'תפילת  להתפלל 

אלא פוסק  אינו ערבית שבתפילת  הרמב"ם  פסק ולכן ורשות.

התפילה לתחילת ומצטרפת נדבה  כתפילת  להתפלל ממשיך

ורשות . נדבה  בעצם  היא שגם 

למשפט' א)וב'עיניים  כא, ביאר :(ברכות

עומד  שהיה  "מי  ההלכה , תחילת על היא  הראב "ד השגת 



פי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אי הרמב "ם לדעת  פוסק ". התפלל, שכבר ונזכר בתפלה 

פעמיים  חובה  תפילת  להתפלל  תוסיף')אפשר 'בל איסור וגם(משום

קרבן מצינו  שלא אפשר  אי נדבה  בתורת  תפילתו את  להשלים

נדבה  וחציו  חובה סק"ז)חציו קז סי' ברורה משנה וראה הרא"ש, ,(תוס'

תפילתו. יפסיק  ולכן 

כהרשב "א  סובר הראב "ד שם)אבל  ברכות במאירי שאף(הובא

ולכן נדבה , בתורת  לסיים  יכול  חובה , בתורת  התחיל אם 

אלא תפילתו  להפסיק  צריך  לא  לדעתו  כי הרמב "ם , על השיג 

נדבה . בתורת  להמשיך  יכול

ה'תשע"ט  אב מנחם כ"ט שישי יום במנחה  שחרית של התורה קריאת

:‡ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïäì ïwz eðaø äLîŸ¤©¥¦¥¨¤
éLéîçáe éðLáe úaLa íéaøa äøBza ïéøB÷ eéäiL ,ìàøNéì§¦§¨¥¤¦§¦©¨¨©¦§©¨§¥¦©£¦¦

ìL eäLé àlL éãk ,úéøçLa.äøBz úòéîL àìa íéîé äL §©£¦§¥¤Ÿ¦§§Ÿ¨¨¦§Ÿ§¦©¨
בשני או בבוקר בשבת בתורה  לקרוא  מהם  שנמנע  ציבור 

במנחה ? זאת  להשלים  ניתן האם  – וחמישי 

שלא כדי הוא  הקריאה  תקנת  טעם  כי המבואר  לפי  הנה ,

בוקר בין  לחלק  סיבה  אין תורה , ללא ימים  שלושה  ישהו 

כל  נמשך  המצווה  זמן  כי רבים  פוסקים  נקטו וכך לערב ,

חמישי ביום  כאשר  למעשה  סופר ' ה'חתם  נהג וכך היום,

וכשהגיע בתורה , לקרוא ממנו  ונמנע  בדרך  שהה בבוקר

בעשרה שם  קרא  ישוב  למקום  ה,במנחה או"ח דוד גורן (ראה

ג). קלה, תשובות בפסקי והמצוין

בתורה קורין  "שיהו  הרמב"ם  מלשון כי שציינו  יש  אך

ובחמישי ובשני  בשבת  לכאורהzixgyaברבים משמע "

במנחה . ולא  בשחרית  דווקא הוא  הקריאה  שזמן

התוספות  דברי פי על כי שכתבו  יש  הדבר  פב,ובטעם  (ב"ק

כדי) ד"ה בימים א לקרוא  תיקנו iyingeכי  ipyימי שהם  משום 

הנאמר פי על במנחה , ולא  בבוקר דווקא  לקרוא  יש  רצון,

חוץ הדין  מידת  שולטת  מנחה בזמן  יום  שבכל בזוהר 

במנחה בתורה  לקרוא  אין  השבוע  בימי ולכן  (פרי מבשבת ,

ס"א) ח"ג .השדה

המילה ברמב "ם מופיעה  אין גרסאות  בכמה אמנם,

משנה)'בשחרית ' כסף 'בשחרית '(ראה שלפנינו  הגרסה  לפי ואף ,

כי הפוסקים מהטעםdligzklnביארו בשחרית  לקרוא  יש 

שהוסיפו ויש  במנחה. אף  לקרוא  ניתן בדיעבד  אך הנזכר ,

בקביעות  לא  אך מקרי  באופן אלא  זאת  להתיר בית שאין (ראה

שם) השדה פרי ס"נ, .שערים

באונס שהתבטלה  בשחרית שבת  של  התורה קריאת  ולגבי

המנחה בזמן להשלמה  ניתנת  היא  שגם  אומרים  דגול יש  (ראה

לט) ס"ז, אפרים שערי ס"ב, קלה סי' דברימרבבה פי על שפסקו יש אך ,

אם ואף  שלימה , פרשה המנחה  בזמן לקרוא שאסור  הזוהר

קריאת את  אך במנחה להשלים  ניתן  וחמישי שני  קריאת  את 

במנחה לקרוא  אין שלימה, פרשה  שהיא  שבת של שחרית 

ט) קלה, החיים כף כאן, הרמב"ם על אבן טורי ארבעה .(ראה

ה'תשע"ט  אב מנחם ל' קודש שבת כפיו? נושא הכהן אין מתי

:È ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰øeaö¦
;åétk úà àOé àì ,Bcáì øeaö çéìL àlà ïäk ïäa äéä àlL¤Ÿ¨¨¨¤Ÿ¥¤¨§¦©¦§©Ÿ¦¨¤©¨

.éàMø ,Búlôúì øæBçå åétk úà àNBð àeäL Búçèáä íàå§¦©§¨¨¤¥¤©¨§¥¦§¦¨©©
במשנה  ההלכה  א)מקור  לד, רש "י (ברכות ופירש  אין). אם (ד"ה

לדעת לתפלתו  לחזור יוכל  לא  "שמא כפיו  את  ישא שלא 

הצבור", מאימת  מטורפת  שדעתו שלום , בשים  להתחיל  לכוין 

את לשאת רשאי  יטעה , ולא  לתפילתו שיחזור בטוח אם  ורק 

כפיו.

מיימוניות ' ה'הגהות  מרוטנבורג)והוסיף  מהר"מ רבו "אם(בשם :

כפיו, את ש "ץ ישא לא  כפיו, את  שישא  אחר  כהן שם  יש 

לתפילתו". וחוזר כפיו  את  נושא  שהוא הבטחתו  אם  ואפילו 

ערוך' ב 'שלחן נפסק  ס"כ)וכן קכח סי' כהן(או"ח אין אם  שרק 

שלא בטוח הוא אם  כפיו , לשאת  כהן לש "ץ  התירו  אחר

כפיו. את  ישא לא  - אחרים כהנים  שם  יש  אם  אבל  יטעה ,

הזקן אדמו"ר סל"ג)ומוסיף  תתבטל (שם שלא משום  שרק

שם יש  אם  "אבל בתפילה , רגליו  לעקור התירו  כפים נשיאת

כפים ... לנשיאת  הראויים  אחרים  xewrlכהנים  i`yx epi`

eilbx."לדוכן לעלות 

חדש ' ה 'פרי לדעת  סק"כ)אך שם כהן(או"ח לש "ץ מותר 

אם כפיהם, נושאים  אחרים  כהנים  אם  אפילו  לדוכן  לעלות

ג' מלקיים  עצמו יניס  "למה  כי לתפילתו , שיחזור בטוח הוא 

הזקן אדמו"ר  ומוסיף  "אין(שם)מצוות ֿעשה "? זו  שלדעה

הוא". מצוה  דבר  הואיל רגליו, בעקירת  איסור 

אחרונים  שם)וכתבו  ואדה"ז סקל"א, שם אברהם במגן :(הובאו

ולכן מובטחים, כולם  הרי הספר  מתוך  שמתפללין "עכשיו

אבל  ענין, בכל  כפיו  נושא  כהן שש "ץ  הרבה במקומות  נהגו

הראשונה  כסברא  לנהוג  יש  מנהג  שאין לא במקום  כהן [שש"ץ

אחרים] כהנים שם כשיש כפיו עיקר".ישא כן  כי ,

והמקדש ' הקודש  'עיר  שמב)ובספר  עמ' ח"ג טיקוצינסקי, (להגרי"מ

ש "צ - אחרים כהנים  יש  אם  שגם בירושלים  שהמנהג  כתב

יוסף ' ה'ילקוט אך כפיו . נושא סי"א)כהן  כפים נשיאת כתב(הל'

כוהנים יש  אם  שגם ערוך', ה 'שלחן  כדעת הספרדים  שמנהג 

החיים ' ה'כף כתבו וכן  כפיו. נושא  אינו  הכהן הש "ץ  אחרים,

סקקי"ז) קכח עבדי '(סי' 'ישכיל כא)ושו "ת  סי' או"ח .(ח"ה



daeyzפב zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriya`Îmgpn 'lÎc"k -h"ryz

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ד ראשון יום
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daEWY zFkld¦§§¨

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ועמי 1) לקטנים והמלמד מיראה; או מאהבה ה' עבודת

לשמה. בתורה העסק ילמדם; דרך איזה על הארץ,

.‡‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ‰NBÚ ÈÈ¯‰ :Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡«…«»»¬≈ƒ∆ƒ¿«»
BÚÂÏa˜‡L È„k d˙ÓÎÁa ˜Ò2˙B·e˙k‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ¿≈¿»¿»»¿≈∆¬«≈»«¿»«¿

ÔÓ L¯Ù‡Â ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊ‡L È„k B‡ ,da»¿≈∆∆¿∆¿«≈»»«»¿∆¿ƒ
ÔÓ Ïˆp‡L È„k Ô‰Ó ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰L ˙B¯·Ú‰»¬≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆¿≈∆ƒ»≈ƒ
ÈiÁÓ ˙¯k‡ ‡lL È„k B‡ ‰¯Bza ˙B·e˙k‰ ˙BÏÏw‰«¿»«¿«»¿≈∆…ƒ»≈≈«≈
,‰f‰ C¯c‰ ÏÚ '‰ ˙‡ „·ÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈»«¬…∆««∆∆«∆
˙ÏÚÓ dÈ‡Â ‰‡¯iÓ „·BÚ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚ „·BÚ‰L∆»≈«∆∆∆≈ƒƒ¿»¿≈»«¬«
ÏÚ '‰ ÌÈ„·BÚ ÔÈ‡Â ;ÌÈÓÎÁ‰ ˙ÏÚÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ¿…«¬««¬»ƒ¿≈¿ƒ«

ı¯‡‰ŒÈnÚ ‡l‡ ‰Ê C¯c3,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰Â ∆∆∆∆»«≈»»∆¿«»ƒ¿«¿«ƒ
ÔzÚ„ ‰a¯zL „Ú ,‰‡¯iÓ „·ÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÎpÁnL∆¿«¿ƒ»«¬…ƒƒ¿»«∆ƒ¿∆«¿»

‰·‰‡Ó e„·ÚÈÂ4. ¿««¿≈«¬»

ג).2) משנה א, פרק תורה 3)(אבות בידם שאין עם המוני
המועילים  נאים ובהרגלים במידות מנומסים אבל וחכמה,
הארץ" "עמי נקראו: ולפיכך הארץ. ויישוב החברה לחיזוק
המשנה  פירוש פי (על הארץ ליישוב טובה שחברתם

ז). משנה ה, פרק אבות רבינו 4)לרבינו, יאמר וכה
שאין  "לפי א): משנה י, פרק (סנהדרין המשנה בפירוש
או  תועלת, ממנו לו שתגיע כדי אלא מעשה עושה האדם
אותו  אצלו יהיה כן, אינו ואם הפסד; איזה ממנו שיסור
אלה  עשה תורה: לבעל ייאמר היאך וריק. הבל המעשה
ולא  יתברך, השם מאת העונש יראת מחמת לא המעשים
כל  שלא לפי מאוד, עד קשה דבר זה טוב? שכר לנחול כדי
ה' את (שעבד אבינו כאברהם האמת את משיגים בניֿאדם
אמונתם, על שיתיישבו כדי להמון התירו לכן מאהבה).
- העבירות מן ולהינזר שכר; לתקוות - המצוות את לעשות
האמת  את שישיגו עד זה על אותם "מזרזים העונש, מיראת

וידעוה".

.·CÏB‰Â ˙BˆÓ·e ‰¯Bza ˜ÒBÚ ,‰·‰‡Ó „·BÚ‰»≈≈«¬»≈«»¿ƒ¿¿≈
ÈtÓ ‡ÏÂ ÌÏBÚa ¯·c ÈtÓ ‡Ï ,‰ÓÎÁ‰ ˙B·È˙aƒ¿ƒ«»¿»…ƒ¿≈»»»»¿…ƒ¿≈
‰NBÚ ‡l‡ ;‰·Bh‰ L¯ÈÏ È„k ‡ÏÂ ‰Ú¯‰ ˙‡¯Èƒ¿«»»»¿…¿≈ƒ««»∆»∆

‡·Ï ‰·Bh‰ ÛBÒÂ ,˙Ó‡ ‡e‰L ÈtÓ ˙Ó‡‰5.dÏÏ‚a »¡∆ƒ¿≈∆¡∆¿«»»…ƒ¿»»
ÌÎÁ Ïk ÔÈ‡Â ,„‡Ó ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ ‡È‰ BÊ ‰ÏÚÓe«¬»ƒ«¬»¿»¿…¿≈»»»

eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙ÏÚÓ ‡È‰Â ,dÏ ‰ÎBÊ6B‡¯wL , ∆»¿ƒ«¬««¿»»»ƒ∆¿»
B·‰B‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰7‡l‡ „·Ú ‡lL ÈÙÏ , «»»¬¿ƒ∆…»«∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ da eevL ‰ÏÚn‰ ‡È‰Â .‰·‰‡Ó≈«¬»¿ƒ««¬»∆ƒ»»«»»
."EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆
„iÓ ,‰Èe‡¯‰ ‰·‰‡ '‰ ˙‡ Ì„‡ ·‰‡iL ÔÓÊ·eƒ¿«∆∆¡«»»∆«¬»»¿»ƒ»

.‰·‰‡Ó ˙Bˆn‰ Ïk ‰NÚÈ«¬∆»«ƒ¿≈«¬»

וסוף 5) מאהבה "למוד סב.): (נדרים שאמרו כמו מאליה,
לבוא". לא.).6)הכבוד מא,7)(סוטה (ישעיה שנאמר

אוהבי. אברהם זרע ח):

.‚˙‡ ·‰‡iL ,‡e‰ ?‰Èe‡¯‰ ‰·‰‡‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«¬»»¿»∆∆¡«∆
BLÙ ‡‰zL „Ú ,„‡Ó ‰fÚ ,‰¯˙È ,‰ÏB„‚ ‰·‰‡ '‰«¬»¿»¿≈»«»¿…«∆¿≈«¿

‰‚BL ‡ˆÓÂ ,'‰ ˙·‰‡a ‰¯eL˜8el‡k „ÈÓz d· ¿»¿«¬«¿ƒ¿»∆»»ƒ¿ƒ
d˙B‡ ˙·‰‡Ó ‰Èet BzÚc ÔÈ‡L ,‰·‰‡‰ ÈÏÁ ‰ÏBÁ∆√ƒ»«¬»∆≈«¿¿»≈«¬«»
ÔÈa ,Bz·La ÔÈa - „ÈÓz d· ‰‚BL ‡e‰Â ‰M‡ƒ»¿∆»»ƒ≈¿ƒ¿≈
‰fÓ ¯˙È - ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L ‰ÚLa ÔÈa ,BÓe˜a¿≈¿»»∆≈¿∆»≈ƒ∆
BÓk ,„ÈÓz da ÌÈ‚BL ÂÈ·‰B‡ ·Ïa '‰ ˙·‰‡ ‰È‰zƒ¿∆«¬«¿≈¬»ƒ»»ƒ¿
‰ÓÏML ‡e‰Â ."ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa" :eevL∆ƒ»¿»¿»¿¿»«¿¿¿∆¿……
ÏÎÂ ;"È‡ ‰·‰‡ ˙ÏBÁ Èk" :ÏLÓ C¯c ¯Ó‡»«∆∆»»ƒ««¬»»ƒ¿»

‰Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ ÏLÓ ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈL9. ƒ«ƒƒ»»¿ƒ¿»∆

בה.8) ועוסק שם,9)הוגה האמורים אהבה דברי שכל
האהובה  כנסתֿישראל בין ה' לאהבת משל אלא אינם

שבשמים. אביה לאוהבה

.„ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡10ÈÈ¯‰ ,¯Ó‡˙ ‡nL : »¿¬»ƒ»ƒƒ∆»…«¬≈ƒ
‡¯w‡L ÏÈ·La ,¯ÈLÚ ‰È‰‡L ÏÈ·La ‰¯Bz „ÓÏ»≈»ƒ¿ƒ∆∆¿∆»ƒƒ¿ƒ∆∆»≈
„eÓÏz - ‡a‰ ÌÏBÚa ¯ÎN Ïa˜‡L ÏÈ·La ,Èa«̄ƒƒ¿ƒ∆¬«≈»»»»«»«¿
,ÌÈNBÚ Ìz‡M ‰Ó Ïk - "'‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï" :¯ÓBÏ«¿«¬»∆»«∆«∆ƒ

‰·‰‡Ó ‡l‡ eNÚ˙ ‡Ï11ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .12: …«¬∆»≈«¬»¿»¿¬»ƒ
eÈ‰ ÔÎÂ .ÂÈ˙BˆÓ ¯ÎNa ‡ÏÂ - "„‡Ó ıÙÁ ÂÈ˙BˆÓa"¿ƒ¿»»≈¿…¿…ƒ¿«ƒ¿»¿≈»
Ì‰È„ÈÓÏ˙ ÈB·Ï ÌÈeˆÓ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ≈∆

„eÁÈa Ì‰ÈÏÈkNÓe13ÌÈ„·Úk eÈ‰z Ï‡" : «¿ƒ≈∆¿ƒ«ƒ¿«¬»ƒ
·¯‰ ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,"'eÎÂ ·¯‰ ˙‡ ÌÈLnLÓ‰«¿«¿ƒ∆»«¿∆»ƒ¿≈∆»«

.‰·‰‡Ó e„·Ú :¯ÓBÏk ,BLnLÏ Èe‡»̄¿«¿¿«ƒ¿≈«¬»

סב.).10) נדרים מח; אות עקב ה'11)(ספרי, אהבת
יאמר  וכה טוב. שכר פרס, לקבל מנת על ולא ומצוותיו,
המעיין, ואתה, י): פרק (סנהדרין למשנה בפירושו רבינו
קטן  נער כי בדעתך שים לך: ממשיל שאני המשל זה הבן
לו  הגדול הטוב וזהו תורה, ללמדו המלמד אצל הביאוהו
שניו  למיעוט שהוא, אלא השלימות. מן שישיג מה לעניין
ולפיכך  הטוב... אותו מעלת מבין אינו שכלו, וחולשת
אהובים  שהם בדברים אותו לזרז המלמד יצטרך בהכרח
או  אגוזים לך ואתן קרא לו: ויאמר שניו, לקטנות אצלו
לפי  - הקריאה לעצם לא ומשתדל, קורא הוא ובזה תאנים.
המגדים, אותם לו שיתנו כדי אלא - מעלתה יודע שאינו

את È˜¯‰שאכילתם חושב ולפיכך הקריאה. מן יותר אצלו
עמל  באותו שישיג כדי בה, עמל הוא ויגיעה עמל הלימוד
מעט  או אחד, אגוז - והיא אצלו, האהובה התכלית את
שהיה  הדבר אותו בעיניו וייקל שכלו ויחזק וכשיגדל דבש.
חמוד  אחר בדבר חפצו ויעוררו יזרזוהו לפנים, נכבד אצלו
או  יפים, מנעלים לך ואקח קרא לו: יאמר ומלמדו יותר,
הלימוד, עצם לשם לא לקרוא ישתדל ובזה חמודים. בגדים
מן  יותר בעיניו נכבד ההוא והבגד המלבוש, לאותו  אלא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



פג rny z`ixw zekld - dad` xtq - a`Îmgpn c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בעיניו  ויתבזה בשכלו, שלם יותר יהיה וכאשר התורה.
לו  ויאמר ממנו, גדול שהוא למה נפשו ישים הזה, הדבר
הוא  וכך שניים. או אחד דינר לך ואתן זו פרשה למוד רבו:
יותר  אצלו נכבד והוא הממון, אותו ולוקח ומשתדל קורא
הדינר  את שישיג אצלו, הלימוד שתכלית לפי - הלימוד מן

גדולה דעתו וכשתהיה זה שהבטיחוהו. בעיניו ונקלה
למוד, רבו; לו ויאמר נכבד יותר שהוא למה יתאווה השיעור
מפניך. ויקומו אדם בני ויכבדוך ודיין, ראש שתהיה כדי
ותהיה  הכבוד, מעלת להשיג כדי ומשתדל קורא והוא
וינשאו  אדם בני שיכבדוהו הכבוד אצלו: הלימוד תכלית
יאמרו  כזה לימוד ועל מגונה. זה וכל וישבחוהו. אותו
וישתדל  המצוות שיעשה כלומר: לשמה", "שלא החכמים:
דבר  בשביל אלא (החכמה), בעצמו הדבר לאותו לא בתורה
(אבות  ואמרו זה על חכמינו והזהירונו החכמה. זולת אחר
ולא  בה להתגדל עטרה תעשם "אל ה): משנה ד, פרק
החכמה  לימוד תכלית אצלו תהיה ולא בה... לחפור קרדום
שידע  אלא האמת תכלית אין וכן בלבד. אותה לדעת אלא
לעשותה. - ידיעתה ותכלית אמת, והתורה אמת שהוא
שהן  - המצוות אלה כשאעשה לומר: השלם לאדם ואסור
המידות  שהן - העבירות מן ואתרחק הטובות, המידות
שיאמר  כמו שזה לפי עליהן? שאקבל הגמול מה הרעות,
דבר  לו: אומרים והם קורא? כשאני לי יתנו מה הנער:
מבקש  שהוא - שכלו מיעוט רואים שאנו לפי פלוני.
כמו  כסכלתו, לו משיבים אנו - אחרת תכלית לתכלית,

כאיוולתו". כסיל "ענה יט.).12)שנאמר: (עבודהֿזרה
אחרים 13) כי לכולם, ולא דווקא ולמשכילים לנבונים

עונש, ולא גמול לא בשמים שאין ולחשוב לטעות עלולים
ג. משנה א, פרק (אבות סוכו איש באנטיגנוס שקרה כמו
את  המשמשים כעבדים תהיו "אל תלמידיו: לפני שדרש
ה' את לעבוד הייתה כוונתו פרס". לקבל מנת על הרב
אמר  ובייתוס, צדוק תלמידיו שני וטעו מיראה. ולא מאהבה
גמול  לאדם שאין בפירוש, אמר הרב הנה לחבירו: האחד
האחד  וסמך כוונתו. הבינו לא כי כלל תקווה ואין עונש ולא
בתורה  הכופרות כיתות ויסדו החכמים מן ופרשו חבירו את
על  ובייתוסים צדוקים ונקראו: החכמים, ובקבלת שבעלֿפה
"חכמים, י"א): משנה (שם, מזהיר שהתנא הוא שמם.

שם). רבינו, פירוש פי (על בדבריכם"! היזהרו

.‰‡lL È„k B‡ ¯ÎN Ïa˜Ï È„k ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈«»¿≈¿«≈»»¿≈∆…
ÏÎÂ .dÓLÏ ‡lL ˜ÒBÚ ‰Ê È¯‰ - ˙eÚ¯t ÂÈÏÚ ÚÈb«̇ƒ«»»À¿»¬≈∆≈∆…ƒ¿»¿»
ÈtÓ ‡l‡ ,¯ÎN Ïa˜Ï ‡ÏÂ ‰‡¯ÈÏ ‡Ï ,da ˜ÒBÚ‰»≈»…¿ƒ¿»¿…¿«≈»»∆»ƒ¿≈
da ˜ÒBÚ ‰Ê È¯‰ - d· ‰evL ı¯‡‰ Ïk ÔB„‡ ˙·‰‡«¬«¬»»»∆∆ƒ»»¬≈∆≈»
‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ" :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .dÓLÏƒ¿»¿»¿¬»ƒ¿»«¬…»»«»
‡a dÓLÏ ‡lL CBznL ,dÓLÏ ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»

"dÓLÏ14˙‡Â ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏnLk CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»¿∆¿«¿ƒ∆«¿«ƒ¿∆
Lp‰‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ,ı¯‡‰ŒÈnÚ ÏÏÎe ÌÈ «»ƒ¿»«≈»»∆≈¿«¿ƒ»∆»

ÔzÚ„ ‰a¯zL „Ú ;¯ÎN Ïa˜Ï È„Îe ‰‡¯iÓ „·ÚÏ«¬…ƒƒ¿»¿≈¿«≈»»«∆ƒ¿∆«¿»
ËÚÓ ËÚÓ ‰Ê Ê¯ Ì‰Ï ÌÈl‚Ó ,‰¯˙È ‰ÓÎÁ eÓkÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿≈»¿«ƒ»∆»∆¿«¿«

ÔÈÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈb¯Óe15e‰e‚ÈNiL „Ú ,˙Áa ‰Ê «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿«««∆«ƒ
.‰·‰‡Ó e‰e„·ÚÈÂ e‰eÚ„ÈÂ¿≈»¿««¿≈«¬»

(14- חביריו את לקנטר מנת על ללמוד אבל נ:) פסחים
לו  נוח לשמה שלא העושה יז.): (ברכות אמרו ועליו אסור,
שלא  בתורה העוסק "כל ז.): (תענית אמרו וכן נברא. שלא

המוות". סם לו נעשית - הנכונה 15)לשמה הדרך זו שלא
פרס. לקבל מנת על ללמוד

.Â‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙·‰‡ ÔÈ‡L ,¯e¯·e Úe„È ¯·c»»»«»∆≈«¬««»»
‰bLiL „Ú Ì„‡ ÏL BaÏa ˙¯L˜16Èe‡¯k „ÈÓz d· ƒ¿∆∆¿ƒ∆»»«∆ƒ¿∆»»ƒ»»

‰evL BÓk ,‰pnÓ ıeÁ ÌÏBÚaM ‰Ó Ïk ·ÊÚÈÂ¿«¬…»«∆»»ƒ∆»¿∆ƒ»
·‰B‡ BÈ‡ ."ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa" :¯Ó‡Â¿»«¿»¿»¿¿»«¿¿≈≈

e‰Ú„iL ˙Úca ‡l‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰17Èt ÏÚÂ ; «»»∆»«««∆≈»≈¿«ƒ
‰a¯‰ Ì‡Â ,ËÚÓ - ËÚÓ Ì‡ :‰·‰‡‰ ‰È‰z ‰Úc‰«≈»ƒ¿∆»«¬»ƒ¿«¿»¿ƒ«¿≈
ÔÈ·‰Ï BÓˆÚ „ÁÈÏ Ì„‡‰ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰a¯‰ -«¿≈¿ƒ»»ƒ»»»¿«≈«¿¿»ƒ
,BB˜ ˙‡ BÏ ÌÈÚÈ„Bn‰ ˙Be·˙e ˙BÓÎÁa ÏÈkN‰Ïe¿«¿ƒ¿»¿¿«ƒƒ∆
e¯‡aL BÓk ,‚ÈN‰Ïe ÔÈ·‰Ï Ì„‡a LiL Ák ÈÙk¿ƒ…«∆≈»»»¿»ƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a18. ¿ƒ¿¿≈«»

תשגה 16) באהבתה הכתוב: מלשון תמיד, בה שיעסוק
ברש"י, (הובא הדרשן משה רבי לפי יט). ה, (משלי תמיד
פירש: והראב"ד עסוק. והוראתו: בערבית, המלה מקור שם)

ש  - שגיאה בענייניו מלשון ישגה לה', אהבתו בכלל
נד:) (עירובין אמרו וכן לב. אליהם ישים שלא היוםֿיומיים
בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה בןֿפדת, אלעזר רבי על
העליון  בשוק מוטל בו שהתעטף וסדינו ציפורי, של התחתון
תשגה  "באהבתה הפסוק: את עליו וסמכו ציפורי, של
עצמך  תעשה אהבתה "בשביל שם: רש"י, וכפירוש תמיד",
וראה  הלכה". לדבר ולרוץ עסקיך להניח ופתי שוגה
היה  לקיש "ריש א). הלכה סוף ה, פרק (ברכות בירושלמי
הרגיש. ולא בשבת לתחום מחוץ ויצא תורה בדברי מהרהר

תמיד". תשגה "באהבתה שנאמר: מה כפי 17)לקיים
יודעים  שאין דבר לאהוב אפשר שאי לפי אהבתו, - ידיעתו

אותו. יב).18)ומכירים הלכה ד, (פרק

È˙ÁÈO ‡È‰ ÌBi‰ Ïk E˙¯B˙ Èz·‰‡ ‰Ó»»«¿ƒ»∆»«ƒƒ»ƒ

dad` xtq `Ede ipW xtq¥¤¥¦§¥¤©£¨
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»

˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰ .· .ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒ«¿«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
.„ .‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓ ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ‰k…¬ƒƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»
.‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ .Â .˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .‰ .˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
.ÌÓB˜Óa Ì˙BÓLa ÌÈL¯ÙÓ Ì‰a ÌÈÏÏÎp‰ ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ»∆¿…»ƒƒ¿»ƒ¿»

-dad̀xtqrnW z`ixw zFkld¦§§¦©§©
ÌÈÓÚt ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ,‡È‰Â ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e .ÌBia«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ומי 1) שמע קריאת ברכות נוסח קורא; הוא פרשיות כמה

ובבוקר. בערב קריאתה זמן תיקנן;

.‡·¯Úa :ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ‡¯B˜ ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt«¬«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿«»∆∆
¯˜a·e2EaÎL·e' :¯Ó‡pL ,3‰ÚLa - 'EÓe˜·e «…∆∆∆¡«¿»¿¿¿∆¿»»
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‰ÚL·e ;‰ÏÈÏ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ·ÎBL Ì„‡ŒÈa C¯cL∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿∆«¿»¿»»
ÌBÈ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈa C¯cL4. ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

של  לתוכנו בהתאם הוא כי שמע, קריאת בהלכות פתח
תדירות  שהן "המצוות כתב שעליו אהבה, ספר כל
סידר  לכן תמיד", ולזכרו המקום לאהוב כדי בהן שנצטווינו
סדר  על־פי אהבה, שבספר הגדולות ההלכות את הרמב"ם
כי  ותפילה, ק"ש הלכות בתחילתו המצוות: של התדירות
הוא  מהתורה תפילה וחיוב ביום, פעמיים מצוותה ק"ש

פעמיים. לא אבל יום" בכל "להתפלל
לפי  שבמעשה המצוות את מונה שבדיבור, המצוות אחר
(ובהקשר  יום כל שמצוותן תפילין קודם תדירותן, סדר
להם), משותפות הלכות וכמה שכמה וס"ת, מזוזה גם לזה
רק  הוא בציצית החיוב כבתפילין, שלא כי - ציצית אח"כ
שמהתורה  ברכות אח"כ כנפות, ארבע בת כסות לו יש אם
(ובנוסף, שבע אם ורק האכילה, אחר רק לברך חייבים
תמידי  עניין שהוא "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם
אחת  פעם שהיא מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר

בחיים.
(26 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

אחר 2) ונמשך העולם הבלי אחר נפתה שהאדם מפני
הוא  צריך - וביחוד תאוותו שמים במלכות תמידי לזכרון

וציוונו  לזּכותנו, ה' מחסדי היה כן על החטא. מן לשמרו ַה'
אחת  האלה: העתים בשתי גמורה ובכוונה בקביעות לזכרו
האדם  בהיות כי היום, במשך מעשינו לכל להועיל ביום
ה' עיני כי לבו אל ויתן ומלכותו, ה' אחדות בבוקר זוכר
מחשבה  לו תהיה - יספור צעדיו וכל דרכיו כל על פקוחות
היום  כל יחטא שלא למשמר, הזה בדבר פיו והודאת זו
כל  עליו לשמור בלילה, זו הודאתו לו תועיל וכן ההוא.

ת"כ). מצוה ה'חינוך', (מלשון החטא מן הקדים 3)הלילה
העולם  בריאת כסדר ערבית, של קריאתֿשמע הכתוב
יום  בוקר ויהי ערב ויהי ככתוב: הלילה, מן היום שהתחיל

ה). א, (בראשית מ"ג.4)אחד פ"א, ברכות

.·:Ô‰ el‡ ,˙BiL¯t LÏL ?‡¯B˜ ‡e‰ ‰Óe«≈»»»ƒ≈≈
'ÚÓL'5'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,6'¯Ó‡iÂ' ,7ÔÈÓÈc˜Óe . ¿«¿»»ƒ»…««…∆«¿ƒƒ

ÌM‰ „eÁÈ da LiL ÈtÓ ,'ÚÓL' ˙L¯t ˙B¯˜Ï8 ƒ¿»»«¿«ƒ¿≈∆≈»ƒ«≈
B˙·‰‡Â9B„eÓÏ˙Â10‡e‰L ,11Ïk‰L ÏB„b‰ ¯wÚ‰ ¿«¬»¿«¿∆»ƒ»«»∆«…
Ba ÈeÏz12Èeeˆ da LiL ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' - ‰È¯Á‡Â . »¿«¬∆»¿»»ƒ»…«∆≈»ƒ

˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L (˙¯ÈÎÊ) ÏÚ13˙L¯t - CkŒ¯Á‡Â . «¿ƒ«¿»»«ƒ¿¿««»»»«
˙ˆÈˆ14˙Bˆn‰ Ïk ˙¯ÈÎÊ Èeeˆ da LÈ ‡È‰ ÌbL ,15. ƒƒ∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿

ד.5) ו, יג.6)דברים יא, לז.7)שם, טו, האמונה 8)במדבר
אחד". ה' אלהינו "ה' - לו שני ואין אחד שהוא בה'

אלהיך".9) ה' את "ואהבת ככתוב: לאהבו, שעלינו
ודברת 10) לבניך "ושננתם ככתוב: - תורה תלמוד מצות

ה'.11)בם". יחוד אל יסודי 12)חוזר בהל' רבינו כלשון
אלוה  שם שיש דעתו על המעלה "וכל ה"ו): (פ"א, התורה

הגדול  העיקר הוא שזה - בעיקר כופר מזה... חוץ אחר
יש  "שמע" שפרשת לומר: רבינו וכוונת בו". תלוי שהכל

גם ותלמודו, ה' אהבת מלבד ‰'בה „ÂÁÈ ˙ÂˆÓ ולפיכך ,
עיקר  בה שאין שמוע" אם "והיה פרשת לפני אותה קוראים
ה' את "לאהבה ככתוב: ה', אהבת בה שיש אע"פ זה, גדול
בניכם" את אותם "ולמדתם ככתוב: תלמוד, וכן אלהיכם:

וילנה). דפוס לרמב"ם רב" "מעשה ככתוב:13)(הגהות
מצוותי". אל תשמעו שמוע אם פרשת 14)"והיה היא

ציצית. במצות המדברת כל 15)"ויאמר" את "וזכרתם
להקדימה  שמוע" אם "והיה פרשת היא וראויה ה'", מצוות
ב"והיה  הנאמרים ותלמודו, ה' "אהבת בה שאין ל"ויאמר"
אות  ח"א הרדב"ז, בזה קדמו וכבר רב). (מעשה שמוע" אם

הרמב"ם". ב"לשונות נ"ו

.‚‰ÏÈla ˙‚‰B ˙ˆÈˆ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡16- ««ƒ∆≈ƒ¿«ƒƒ∆∆««¿»
‰ÏÈla d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜17˙‡ÈˆÈ ÔB¯ÎÊ da LiL ÈtÓ , ¿ƒ»««¿»ƒ¿≈∆∆»ƒ¿¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ18ÌBia ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÈkÊ‰Ï ‰ÂˆÓe , ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«
ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊz ÔÚÓÏ' :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl·e««¿»∆∆¡«¿««ƒ¿…∆≈¿≈∆∆

Ïk ÌÈ¯ˆÓ19el‡ ˙BiL¯t LÏL ˙‡È¯˜e .'EÈiÁ ÈÓÈ ƒ¿«ƒ…¿≈«∆¿ƒ«»»»ƒ≈
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰Ê ¯„Ò ÏÚ20. «≈∆∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ«¿«

הוא.16) ראיה זמן לאו ולילה אותו", "וראיתם בה שנאמר
לילה.17) של אשר 18)בקריאתֿשמע אלהיכם ה' "אני

מצרים". מארץ אתכם לרּבות 19)הוצאתי באה "כל" ַהמלה
חלה  מצרים שיציאת אףֿעלֿפי כי יב:), (ברכות הלילות את
וגו' ישראל" בני יצאו הפסח "ממחרת ככתוב: ביום,
שבלילה  היתה, בלילה הגאולה התחלת - ג) לג, (במדבר
ולאהרן  למשה "ויקרא ככתוב: לצאת, הרשות להם ניתנה
והוא  לא), יב, (שמות עמי" מתוך צאו קומו ויאמר: לילה,
ממצרים  אלהיך ה' "הוציאך א): טז, (דברים הכתוב שאמר

ס.). (ברכות ובירושלמי 20)לילה" מ"ב). ב' פרק (ברכות
פרשיות  שלש קוראים מה "מפני אמרו: ה"ה) פ"א, (ברכות
כלולין  הדברות שעשרת מפני לוי, רבי אמר יום? בכל אלו

בהן".

.„˜eÒt ¯ÓB‚ ‡e‰Lk - ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«¿∆≈»
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a' LÁÏa ¯ÓB‡ ,ÔBL‡ƒ̄≈¿««»≈¿«¿

Bk¯„k ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,'„ÚÂ ÌÏBÚÏ21'‰ ˙‡ z·‰‡Â' ¿»»∆¿≈¿≈¿«¿¿»«¿»≈
Ôk ÔÈ¯B˜ ‰nÏÂ .dÙBÒ „Ú 'EÈ‰Ï‡22‡È‰ ˙¯ÒÓ ? ¡…∆«»¿»»ƒ≈»…∆ƒ

ÂÈa ˙‡ eÈ·‡ ·˜ÚÈ ı·wL ‰ÚLaL ,eÈ„Èa¿»≈∆¿»»∆»««¬…»ƒ∆»»
,ÌM‰ „eÁÈ ÏÚ ÌÊ¯ÊÂ Ìeˆ ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ»ƒ»¿≈¿»«ƒ«≈
Ï‡LÂ .ÂÈ·‡ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ da CÏ‰L '‰ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆»«»«¿»»¿ƒ¿»»ƒ¿»«

˙eÏÒt ÌÎa LÈ ‡nL ,Èa :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì˙B‡23ÈÓ , »¿»«»∆»«∆»≈»∆«¿ƒ
eÏ ¯Ó‡L ÔÈÚk ;ÌM‰ „eÁÈa ÈnÚ „ÓBÚ BÈ‡L∆≈≈ƒƒ¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»
eÚ ?'B‚Â '‰M‡ B‡ LÈ‡ ÌÎa LÈ Ôt' :ea¯ ‰LÓ∆«≈∆≈»∆ƒƒ»¿»
,'„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL' :e¯Ó‡Â ÌlÎÀ»¿»¿¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ - Ï‡¯NÈ eÈ·‡ ,epnÓ ÚÓL :¯ÓBÏk¿«¿«ƒ∆»ƒƒ¿»≈¡…≈

„Á‡24B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a' :¯Ó‡Â Ô˜f‰ Á˙t . ∆»»««»≈¿»«»≈¿«¿
'„ÚÂ ÌÏBÚÏ25Á·L ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¿ƒ»»¬»ƒ¿»≈«∆«

‰Ê ˜eÒt ¯Á‡ Ô˜f‰ Ï‡¯NÈ Ba ÁaML26. ∆ƒ«ƒ¿»≈«»≈««»∆

('טור'21) ל"ואהבת" ועד" "עולם בין מעט להפסיק וצריך
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קבלת  בין ריוח ליתן כדי והטעם: סא), סימן אורחֿחיים
מלכותו  כבוד שם ו"ברוך אחרים, לדברים שמים מלכות
פסחים  (ראה הוא, שמים מלכות קבלת מכלל ועד" לעולם

ענינו 22)נו.). ומה "שמע", מפרשת פסוק זה אין הלא
ובאחדותו.23)לכאן? בה' באמונתכם ופגם פסול

בלבנו 24) אין כך אחד, אלא בלבך שאין "כשם נו.) (פסחים
אחד". בהם 25)אלא ואין צדיקים, שבניו לה' הודאה דברי

לאמרו 26)פסול. התקינו אמרו, לא רבינו שמשה מתוך אבל
זרזם  שיעקב מצינו היכן שואל: והכסףֿמשנה (שם). בלחש
אלא  אמרו לא שם) (פסחים, בגמרא והלא ה', יחוד על
על  שאלם ולא לבניו, הימין קץ את לגלות יעקב שביקש
ב'ספרי' הדברים מקור מראה והוא ה'? ביחוד אמונתם
והדברים  וגו'. ישראל שמע הפסוק על ואתחנן פרשת
וכן  צח). (פ' בראשית רבה' ב'מדרש יותר מפורשים
לקריאתֿשמע? ישראל זכו "מהיכן (פ"ב) רבה' ב'דברים
להם: ואמר השבטים לכל קרא למיתה, יעקב שנטה בשעה
לאלוה  משתחווים אתם העולם מן נפטר משאני שמא

אמר והוא ישראל... שמע לו: אמרו ברוך ·ÈÁÏ˘‰:אחר...
הכיפורים  ביום לאמרו נוהגים מה ומפני וגו'. כבוד שם

ת  (סימן או"ח ה'טור' כתב רם? ה'מדרש בקול עלֿפי רי"ט)
למלאכי  שמע למרום, משה שעלה "בשעה (שם) רבה'
אותה  והוריד וגו', שם ברוך להקב"ה אומרים שהיו השרת
שמשה  מפני בפרהסיא, אותו אומרים אין (אבל לישראל.
וביום  בנו). ויקנאו המלאכים ידעו שלא בסתר, לקחו
אותו  אומרים השרת, כמלאכי נקיים שאנו הכיפורים

בפרהסיא.

.‰.‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Ó ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«¿»≈¿»∆»¿«¬∆»
ÌÈzL C¯·Ó ÌBia27‰ÏÈl·e ;‰È¯Á‡Ï ˙Á‡Â ‰ÈÙÏ «¿»≈¿«ƒ¿»∆»¿««¿«¬∆»««¿»

‰È¯Á‡Ï ÌÈzLe ‰ÈÙÏ ÌÈzL C¯·Ó28. ¿»≈¿«ƒ¿»∆»¿«ƒ¿«¬∆»

ברכות.27) אלו 28)שתי ברכות ושבע מ"ד. פ"א, ברכות
ביום  "שבע קסד) קיט, (תהלים הפסוק על חז"ל סמכון

ה"ה). פ"א, ברכות (ירושלמי הללתיך"

.Â‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ' - ÌBia ‰ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆¿»∆»«≈≈
ÌÏBÚ ˙·‰‡' - ‰iL ‰Î¯·e ,'eÎÂ 'CLÁ29.'ez·‰‡ ∆¿¿»»¿ƒ»«¬«»¬«¿»

‰BL‡¯ ‰Î¯·e .'·ÈvÈÂ ˙Ó‡' - ‰È¯Á‡ ÏLÂ¿∆«¬∆»¡∆¿«ƒ¿»»ƒ»
- dÏ ‰iL ,'eÎÂ 'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ' - ‰ÏÈla ‰ÈÙlL∆¿»∆»««¿»«¬ƒ¬»ƒ¿¿ƒ»»
‰Î¯·e .'eÎÂ 'z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ ˙·‰‡'«¬«»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿¿»»
- dÏ ‰iL ,'‰eÓ‡Â ˙Ó‡' - ‰È¯Á‡ ÏL ‰BL‡ƒ̄»∆«¬∆»¡∆∆¡»¿ƒ»»

.'e·ÈkL‰'«¿ƒ≈

שמואל,29) על החולקים יא:) (ברכות החכמים כדעת
להם, מסייע ומקרא רבה", "אהבה הוא שהנוסח האומר:
והגאונים  ב). לא, (ירמיה אהבתיך" עולם "ואהבת שנאמר:
"אהבת  - וערבית רבה", "אהבה - שחרית לומר הכריעו
('טור' האשכנזי. המנהג וכן שניהם, ידי לצאת כדי עולם",

ס). סי' או"ח

.Ê,‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆¿»∆»≈«≈««¿»
Ì˙BÁÂ 'Ce¯·'a da Á˙Bt30'Ce¯·'a da31¯‡Le ; ≈«»¿»¿≈»¿»¿»

Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,'Ce¯·'a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁ - ‰È˙BÎ¯aƒ¿∆»≈¿»««≈∆¿»¿≈»∆

'Ce¯·'a ‰ÁÈ˙t32Ïk ¯‡L ÌÚ ,el‡ ˙BÎ¯a . ¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿»»
˙BÎ¯a‰33¯ÙBq‰ ‡¯ÊÚ - Ï‡¯NÈ Ïk ÈÙa ˙BÎe¯Ú‰ «¿»»¬¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»«≈

Ìewz BÈcŒ˙È·e34Ì‰Ó ˙BÁÙÏ È‡M¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â ; ≈ƒƒ¿¿≈»»««ƒ¿≈∆
ÁÏ eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó .Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ'Ce¯·'a Ìz ¿…¿ƒ¬≈∆»∆ƒ¿ƒ«¿…¿»

‡lL eÈ˜˙‰L ÌB˜Óe ;ÌzÁÏ ‡lL È‡M¯ BÈ‡ -≈««∆…«¿…»∆ƒ¿ƒ∆…
ÌzÁÏ35ÌzÁÏ È‡M¯ BÈ‡ -36‡lL eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó . «¿…≈«««¿…»∆ƒ¿ƒ∆…

eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó ;ÁzÙÏ È‡M¯ BÈ‡ - 'Ce¯·'a ÁzÙÏƒ¿…«¿»≈««ƒ¿…«»∆ƒ¿ƒ
ÁzÙÏ ‡lL È‡M¯ BÈ‡ - ÁzÙÏ37:¯·c ÏL BÏÏk . ƒ¿…«≈««∆…ƒ¿…«¿»∆»»

ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ Ïk38È¯‰ - ˙BÎ¯aa ÌÈÓÎÁ eÚ·hL »«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ«¿»¬≈
ÚaËnk C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,‰ÚBË ‰Ê39¯ÓB‡ BÈ‡L ÏÎÂ . ∆∆¿≈¿»≈««¿≈«¿…∆≈≈

‡Ï ,˙È·¯Úa '‰eÓ‡Â ˙Ó‡'Â ˙È¯ÁLa '·ÈˆÈÂ ˙Ó‡'¡∆¿«ƒ¿«¬ƒ∆¡∆∆¡»¿«¿ƒ…
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ40. »»¿≈»

בערב 31)ומסיים.30) וכן המאורות; יוצר ה' אתה ברוך
ערבים". המעריב ה' אתה "ברוך מסיים שהן 32)הוא מפני

לחברתה  הסמוכה ברכה "כל הוא וכלל לזו, זו סמוכות
שחתם  מפני מו.), (ברכות בברוך" פותחת אינה (שלפניה)
הברכה  וגם בשניה. בו לפתוח צריך אינו בברוך, בראשונה
לחברתה, סמוכה נקראת ויציב), (אמת קריאתֿשמע שלאחר
בשבילה  והברכות הואיל הפסק, נחשבת קריאתֿשמע אין כי

שם). (רש"י יש 33)תוקנו, שהרי דוקא, לאו הברכות כל
והמטיב", "הטוב ברכת כגון: תקנון, המשנה שחכמי ברכות
(ברכות  לקבורה שניתנו ביתר הרוגי כנגד ביבנה שתקנוה

אלא ה"א) פ"ב, ברכות הלכות (וראה הברכות ¯Â·מח:),
רוקח). ע"א.34)(מעשה לג הפירות,35)ברכות ברכת כגון:

בברוך. חותמות שאינן ע"א.36)והמצוות, יא, ברכות
לקצר;37) רשאי אינו - להאריך שאמרו "מקום (שם):

ברכה  "כל שם, רבינו ופירש להאריך". רשאי אינו - לקצר
ארוכה; נקראת: ברוך, ובסופה ברוך בתחילתה שיש
המשנה  פירוש איפוא ויהיה קצרה". נקראת: כן, ושאינה
בברוך  ולחתום לפתוח להאריך: שאמרו מקום רבינו: לדעת
לחתום  שלא או להתחיל, שלא כלומר: לקצר, רשאי אינו -

קבע.38)בברוך. של ונוסח צורה - ששינה 39)מטבע דוקא
שתיקנו  במקום שחתם כגון בחתימתה, או הברכה בפתיחת
שאמרה  הברכה, בנוסח רק שינה אם אבל לחתום; שלא
חוזר  אינו - הכוונה שינוי משום בהן שאין אחרות במלים
וכביאור  ה"ו), (פ"א, ברכות הל' לקמן רבינו כדברי ומברך,

שם. אמר 40)הכסףֿמשנה אפילו כלומר: יב., ברכות
או  ויציב", "אמת בהן התחיל שלא אלא האלו, הברכות
כראוי  הברכות קריאת ידי יצא לא - ואמונה" "אמת
יתירה, חשיבות להן יש האלו הברכות ושתי (כסףֿמשנה),
חסדך  בבוקר "להגיד ג) צב, (תהלים הפסוק: על ונוסדו
"ברכת  שם): (ברכות רש"י וכפירוש בלילות", ואמונתך
היא, אבותינו עם שעשה החסד על כולה - ויציב אמת
אמת  וברכת והעבירם; הים להם ובקע ממצרים שהוציאם
שיקיים  מצפים שאנו העתידות, על אף בה מדובר ואמונה
עריצים". ומיד מלכים מיד לגאלנו ואמונתו הבטחתו לנו
חובת  ידי יצא לא הברכות, בנוסח אמרן לא אם ולפיכך
אימת  שהקב"ה לומר ניתקנו שעיקרן לפי כראוי, ִֵהברכה
(כסףֿ לעתידֿלבוא לנו לאמתּה ועתיד במצרים, ְְַָהבטחתו

משנה).
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.ÁÌBia ÔÈa - ‰BL‡¯ ‰Î¯·Ï ‰iL ‰Î¯a ÌÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ»≈«
ÈÙÏ ,‡ˆÈ - ‰È¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»≈¿»∆»≈¿«¬∆»»»¿ƒ

˙BÎ¯aa ¯„Ò ÔÈ‡L41'¯B‡ ¯ˆBÈ' Á˙t ˙È¯ÁLa . ∆≈≈∆«¿»¿«¬ƒ»«≈
'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ' ÌiÒÂ42·È¯ÚÓ'a Á˙t .‡ˆÈ ‡Ï - ¿ƒ≈«¬ƒ¬»ƒ…»»»«¿«¬ƒ

'ÌÈ·¯Ú43Á˙t ·¯Ú·e .‡ˆÈ - '¯B‡ ¯ˆBÈ'a ÌiÒÂ ¬»ƒ¿ƒ≈¿≈»»»∆∆»«
Á˙t .‡ˆÈ ‡Ï - '¯B‡ ¯ˆBÈ'a ÌiÒÂ 'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ'a¿«¬ƒ¬»ƒ¿ƒ≈¿≈…»»»«

È¯ÚÓ'a ÌiÒÂ '¯B‡ ¯ˆBÈ'aÏkL ;‡ˆÈ - 'ÌÈ·¯Ú · ¿≈¿ƒ≈¿«¬ƒ¬»ƒ»»∆»
Ô˙ÓÈ˙Á ¯Á‡ ˙BÎÏB‰ ˙BÎ¯a‰44. «¿»¿««¬ƒ»»

ע"א.41) יב, חתם 42)ברכות המאורות", "יוצר שבמקום
ערבים". "המעריב אור".43)בברכת "יוצר שם.44)במקום

.Ë˙ÚMÓ d˙ÂˆÓ ?‰ÏÈla ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊŒÈ‡≈∆¿«¿ƒ«¿«««¿»ƒ¿»»ƒ¿«
ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ÈˆÈ45¯Á‡Â ¯·Ú Ì‡Â .‰ÏÈl‰ ÈˆÁ „Ú ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ««¿»¿ƒ»«¿≈«

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚ ‡lL „Ú ‡¯˜Â46È„È ‡ˆÈ - ¿»»«∆…»»««««»»¿≈
B˙·BÁ47e¯Ó‡ ‡lL ;48˜ÈÁ¯‰Ï È„k ‡l‡ ,˙BˆÁ „Ú »∆…»¿«¬∆»¿≈¿«¿ƒ

‰ÚÈLt‰ ÔÓ Ì„‡49. »»ƒ«¿ƒ»

"ובשכבך".45) אמרה והתורה שכיבה, זמן מתחיל שמאז
בכדי 46) השמש, עלות קודם מזרח בפאת הנוצץ האור הוא

ברכות  למשנה בפירושו רבינו (מלשון שעה וחומש שעה
מ"א). קריאת 47)פ"א, זמן הוא הלילה כל התורה, שמן

שוכבים  אדם שבני זמן כל "בשכבך", נאמר: שהרי שמע,
הלילה. כל והוא פ"א,49)החכמים.48)- (ברכות העבירה,

שלא  כדי לדבריהם, סייג עשו "חכמים ששנינו: כמו מ"א).
ואוכל  לביתי, אלך ואומר: בערב, השדה מן בא אדם יהא
ואתפלל, קריאתֿשמע אקרא ואח"כ קימעא ואישן קמעא
מן  בא אדם אבל הלילה. כל ישן ונמצא שינה, וחוטפתו
- לקרות רגיל אם - הכנסת לבית נכנס - בערב השדה
ומברך" פתו ואוכל ומתפלל. קריאתֿשמע וקורא קורא...
שאדם  שבזמן רבינו, שכתב ה'פשיעה' וזוהי ד:). (ברכות
שינה  לידי בא הוא הרי קריאתֿשמע, לפני ושותה אוכל
לקרותה  זהיר יהיה לפיכך קריאתֿשמע, מצות מבטל ונמצא

(כסףֿמשנה). הכוכבים צאת אחר מיד שיאכל, קודם

.È‰ÏÚiL ¯Á‡ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«∆«¿ƒ««∆«¬∆
ı‰ Ì„˜ ,¯ÁM‰ „enÚ50È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰nÁ‰ ««««…∆»≈««»…»»¿≈

¯BkL ÔB‚k ,Òe‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;B˙·BÁ51B‡ »∆»ƒ≈»»»¿ƒ
¯ÓB‡ BÈ‡ ‰Ê ˙Úa ‡¯wL Òe‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏBÁ∆¿«≈»∆¿»∆»»¿≈∆≈≈

'e·ÈkL‰'52. «¿ƒ≈

השעה 50) והיא יא). ו, השירים (שיר הרימונים הנצו מלשון
יונה). (רבינו ההרים בראשי לזרוח מתחילה שהשמש

במזיד 51) ואיחר עבר אם אבל השחר; עמוד לאחר ונרדם
בין  לחלק שיש והטעם ט.). (ברכות חובתו ידי יצא לא -
בשעה  - "ובשכבך" אמרה שהתורה הוא: לאונס, מזיד
עד  שיפרשו לחכמים הדבר ומסרה שוכבים, אדם בני שדרך
הוא  שכיבה זמן שעיקר פירשו והם שכיבה. זמן הוא אימתי
במזיד  שאיחר מי אפילו ולפיכך השחר. עמוד שיעלה עד
השחר, עמוד שיעלה עד לקראה יכול חצות, עד קראה ולא
הנץ  קודם השחר עלות אחר גם השוכבים אנשים שיש ולפי
לא  אבל אנוסים, לגבי הוא קריאה זמן שעדיין אמרו החמה,

(כסףֿמשנה). מזידים זמן 52)לגבי תחילת עתה שאין
וברש"י). (שם, שכיבה זמן סוף אלא שכיבה

.‡ÈÏÈÁ˙iL d˙ÂˆÓ ?ÌBia dpÓÊ ‡e‰ ‰ÊŒÈ‡Â¿≈∆¿«»«ƒ¿»»∆«¿ƒ
‰nÁ‰ ı‰ Ì„˜ ˙B¯˜Ï53C¯·Ïe ˙B¯˜Ï ¯Ó‚iL È„k , ƒ¿…∆»≈««»¿≈∆ƒ¿…ƒ¿¿»≈

‰B¯Á‡ ‰Î¯a54‰nÁ‰ ı‰ ÌÚ55‰Ê ¯eÚLÂ .56- ¿»»«¬»ƒ»≈««»¿ƒ∆
‰ÚL [¯eNÚ] BÓk57LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜58Ì‡Â . ¿ƒ»»…∆∆«¬∆«∆∆¿ƒ

‡ˆÈ - LÓM‰ ‰ÏÚzL ¯Á‡ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜Â ¯Á‡≈«¿»»¿ƒ«¿«««∆«¬∆«∆∆»»
ÌBia ˙BÚL LÏL ÛBÒ „Ú d˙BÚL ,B˙·BÁ È„È59ÈÓÏ ¿≈»∆»»«»»«¿ƒ

¯Á‡Â ¯·ÚL60. ∆»«¿≈«

השחר.53) עלות המסיימת 54)אחרי קריאתֿשמע של
ישראל". הגמרא 55)ב"גאל וכדברי השמש, יציאת התחלת

מצוה) ומחבבי טובות מדות (בעלי "ותיקין ט:): (ברכות
גאולה  שיסמוך כדי החמה, הנץ עם אותה גומרים היו
לדבריֿ החמה הנץ (שזמן ביום", מתפלל ונמצא לתפילה

הידוע. ותיקין מנהג וזהו - הוא) יום תחילת 56)הכל של
החמה. דקות.57)נץ כשש כולו 58)שהוא השמש גוף

"היא  החמה, הנץ שעם בעוד הארץ, פני כל על הנראה
הירושלמי  (כלשון ההרים" ראשי על (זורחת) מטפטפת
שוינצינו  דפוס שגירסת להעיר וכדאי ה"ה). פ"א, ברכות
והרמ"א  השמש". שתעלה קודם שעה שיעור "כמו היא
היודע  שכל ואומר: זו בגירסא תומך נח, סימן או"ח ב'טור'
שהוא  החמה הנץ ששיעור יודע, התכונה בחכמת מעט
הוא  השמש גוף כל שיעלה עד השמש זריחת תחילת

מלאה". שעה מלכים 59)כשיעור דרך "שכן ט:) (ברכות
זמן  שהוא "ובקומך", בכלל זה והרי שעות", בשלוש לעמוד
רבע  הוא שעות שלש ושיעור שחרית. של קריאתֿשמע
מ"ג): פ"א, (ברכות למשנה בפירושו רבינו כדברי היום,
הזמניות". השעות הן בכל, הנזכרות השעות כל כי "ודע
וי"ב  ביום, שעות י"ב מהן שיש השעות הן ה'זמניות' וענין
עד  אמר כאילו שעות" שלש "עד שאמר ומה בלילה. שעות
שיהיה  בין תמוז, תקופת יום שיהיה בין היום, רביע כלות

טבת. תקופת כמנהג 60)יום לקרות מצוה - לכתחילה אבל
לעיל. האמור ותיקין

.·È˙È¯ÁL ÏL ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜Â ÌÈc˜‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ì„˜ ÌÈÏL‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡««∆«¬∆««««««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ‰nÁ‰ ızL61,˜Ác‰ ˙ÚL·e . ∆»≈««»»»¿≈»ƒ¿««¿«
C¯cÏ ˙‡ˆÏ ÌÈkLÓ ‰È‰L ÔB‚k62‰lÁzÎÏ ‡¯B˜ - ¿∆»»«¿ƒ»≈«∆∆≈¿«¿ƒ»

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚLÓ63. ƒ∆»»««««

זה,61) בזמן משנתם הקמים אנשים ויש הואיל , ה: ברכות
"ובקומך". נקרא: ג"כ זה לכוין 62)הרי יוכל שלא וחושש

בקריאתֿשמע. שם הדין 63)לבו שכן מנוח, הרב וכתב שם.
הערבה  ביום וכן מילה, ברית או המת, קבורת בעיר יש אם
מיד  לקרותה יכולים בתחנונים, בו שמרבים רבה) (הושענא

השחר. עמוד אחר

.‚ÈÒe‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌBia ˙BÚL LÏL ¯Á‡ ‡¯Bw‰«≈««»»«¬ƒ»»»
B˙BÚa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64‡l‡ , …»»¿≈«¿ƒ«¿«¿»∆»

‰¯Bz· ‡¯B˜k ‡e‰ È¯‰65‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe . ¬≈¿≈«»¿»≈¿»∆»¿«¬∆»
˙BÚL LÏL ¯Á‡ ‡¯˜Â ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌBi‰ Ïk66. »«¬ƒ≈«¿»»««»»
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הקורא 65)בזמנה.64) אדם כל משאר גרוע אינו שהרי
קריאתֿשמע  הקורא שכר שגדול אלא בתורה, פרשה

י:). (ברכות בתורה מהעוסק יותר (שם),66)בעונתה
של  קריאתֿשמע זמן יהיה לא למה מקשה: והכסףֿמשנה
"ובקומך" התורה לשון שמשמעות ונאמר היום, כל שחרית
שזמן  כמו היום, כל דהיינו קמים, אדם שבני זמן כל
שאנו  מפני הלילה, כל הוא ערבית של קריאתֿשמע
על  שוכבים אדם שבני זמן כל "ובשכבך" מלת  מפרשים
בשולחןֿ זהב' ה'טורי תירץ ויפה הלילה? כל והוא מיטתם,
אומרים  אנו בשכיבה שדוקא ד), ס"ק נ"ח (סימן או"ח ערוך
זמן  כל שהרי הלילה. כל והוא שוכבים, אדם שבני בשעה
ב"קימה" כן לא "שכיבה"; שם ישתנה לא ֵששוכב
קימה, נקראת ואין והילוך, לישיבה קימה שם שמשתנה

היום. בתחילת והוא ממיטתו כשקם אלא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) הפועלים מעכבת; היא היכן עד שמע קריאת כוונת

באותיותיה  לדקדק שצריך שמע; לקריאת מלאכתם מבטלים
הפרקים. בין שלום לומר מותר למי ידקדק; וכיצד

.‡ÔBL‡¯ ˜eÒÙa BaÏ ÔeÎ ‡ÏÂ ÚÓL ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆¿«¿…ƒ≈ƒ¿»ƒ
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - 'Ï‡¯NÈ ÚÓL' ‡e‰L2; ∆¿«ƒ¿»≈…»»¿≈»
‡¯B˜ ‰È‰ elÙ‡ .‡ˆÈ - BaÏ ÔeÎ ‡Ï Ì‡ ,¯‡M‰Â¿«¿»ƒ…ƒ≈ƒ»»¬ƒ»»≈

Bk¯„k ‰¯Bza3dÈbÓ B‡4˙BÚa el‡‰ ˙BiL¯t‰ ˙‡ «»¿«¿«ƒ«∆«»»ƒ»≈¿«
‡ˆÈ - ‰‡È¯˜5‡e‰Â ;6.ÔBL‡¯ ˜eÒÙa BaÏ ÔekL ¿ƒ»»»¿∆ƒ≈ƒ¿»ƒ

והוא 2) ה', ביחוד מדבר הראשון שהפסוק , יג: ברכות
הלב. כוונת צריך ולפיכך שמים, מלכות קבלת עיקר

בעלמא.3) לימוד יש 4)לשם אם לראות הספר את בודק
מתכוין. אינו לקריאה שאפילו טעות, יג.5)בו שם,

ובלבד.6)

.·Ôk¯„k ÔÈ¯B˜ Ì„‡ Ïk7ÔÈa ,ÔÈ„ÓBÚ ÔÈa - »»»ƒ¿«¿»≈¿ƒ≈
ÔÈ·ÎBL ÔÈa ,ÔÈÎl‰Ó8‰Ó‰· Èab ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ÔÈa ,9. ¿«¿ƒ≈¿ƒ≈¿ƒ««≈¿≈»

ÂÈÙe ÏËeÓ ‡e‰Â ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿¿ƒ«¿«¿»»»
˙BÁeË10Ú˜¯wa11ÏÚÓÏ ÂÈÙe Bab ÏÚ CÏLÓ B‡ ,.‰ ««¿«À¿»««»»¿«¿»

ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .Bcˆ ÏÚ ·ÎBL ‡e‰Â ‡e‰ ‡¯B˜ Ï·‡¬»≈¿≈«ƒ¿ƒ»»««
‰È‰L B‡ ,Bcˆ ÏÚ Ct‰˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰a¯‰ ¯Na»»«¿≈¿≈»¿ƒ¿«≈«ƒ∆»»

‡¯B˜Â BcˆÏ ËÚÓ ‰ËB - ‰ÏBÁ12. ∆∆¿«¿ƒ¿≈

למצב 7) מכוונים אינם ובקומך" "ובשכבך התורה דברי כי
כלומר: וקימה, שכיבה לזמן אלא עמידה או שכיבה של
ומתפללים, שיושבים ואלה י:). (ברכות ובבוקר בערב
על  להחמיר ומתכוונים קמים, הם לקריאתֿשמע וכשמגיעים
בידם, היא טעות - בעמידה שמים מלכות לקבל עצמם
כדרכו" קורא אדם "כל (שם) ביתֿהלל אמרו בפירוש שהרי
סג, סימן או"ח בשו"ע וכן רש"י, בשם מיימוניות (הגהות

ב'). בסמוך.8)סעיף כמבואר צדם, ל.:9)על ברכות
במקומו  ישב תפילה... זמן והגיע החמור על רוכב "היה
בקריאתֿ כך, – כוונה צריכה שכולה בתפילה ואם ויתפלל".
– בלבד הראשון בפסוק אלא כוונה, צורך בה שאין שמע
מקורו  מציין והכסףֿמשנה (קובץ). עלֿאחתֿכמהֿוכמה

(לג:). כלפי 10)בקידושין שפניו כלומר: דבוקות,

דרך 11)הקרקע. שמים מלכות לקבל אסור כי יג:, ברכות
"פרקדן". הגמרא בלשון נקראת זו ושכיבה וגאוה. שררה

שם.12)

.‚˜eÒÙa „ÓBÚ - ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈««¿»≈¿»
ÔBL‡¯13ÔLÈ ‰È‰ .Cl‰Ó ‡e‰Â ‡¯B˜ ¯‡M‰Â ,14- ƒ¿«¿»≈¿¿«≈»»»≈

˜eÒt ‡¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈÚÓe B˙B‡ ÔÈ¯ÚˆÓ¿«¬ƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿»»
ÔBL‡¯15ÔÈ¯ÚˆÓ ÔÈ‡ ,‰L ezÒ‡ Ì‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe . ƒƒ»¿≈»ƒ¬»«≈»≈¿«¬ƒ

B˙B‡16.

ואינו 13) מהלך, כשהוא כלֿכך בדעתו מיושב שאינו לפי
ובמדרש  ה"א), פ"ב, ברכות (ירושלמי כראוי לכוין יכול
מלכות  עליו לקבל "אסור אמרו: א) אות (לך, תנחומא
לבו  ויכוין אחד, במקום יעמוד אלא מהלך, כשהוא שמים

ויקרא ה', ביחוד ובזיע, ברתת וביראה באימה שמע לשמים
וכשמתחיל  וכו', כבוד שם ברוך ואחרֿכך ישראל...

עומד". רצה מהלך, רצה - אףֿעל14ֿ)"ואהבת" מנמנם,
ממש. ישן שאינו כשהוא 16)בכוונה.15)פי קורא אלא

יג:). (ברכות כראוי בה מכוין שאינו ואףֿעלֿפי מנמנם,

.„‡¯˜iL „Ú ˜ÈÒÙÓ - ‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»»«¿ƒ«∆ƒ¿»
dlÎ ‰BL‡¯ ‰L¯t17ÔÈn‡‰ ÔÎÂ .18ÔÈÏËa »»»ƒ»À»¿≈»À»ƒ¿≈ƒ

Ô˙‡È¯˜ ‡‰˙ ‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰L¯Ùa ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿»»»ƒ»¿≈∆…¿≈¿ƒ»»
‡e‰ ‡¯B˜ - ¯‡M‰Â ;È‡¯Ú19˜ÒBÚÂ Bk¯„k ¬«¿«¿»≈¿«¿¿≈

L‡¯a B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a „ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡ .BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿¬ƒ»»≈¿…»ƒ»¿…
Ï˙k‰20‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe BÓB˜Óa ‡¯B˜ -21. «…∆≈ƒ¿¿»≈¿»∆»¿«¬∆»

כוונה 17) צריכה הפרשה כל שאין ואףֿעלֿפי טז.), (שם
קריאתו  תהא שלא כדי זאת בכל בלבד, ראשון פסוק אלא
להפסיק  החכמים הצריכוהו עראי" כ"קריאת נראית

הרי"ף). בשם (כסףֿמשנה ולקרוא. פועלים 18)ממלאכתו
משום  בקריאתם שיש אע"פ אחרים, במלאכת העוסקים
בעליהם. למלאכת משועבדים והם מלאכה, ביטול

עצמו.19) במלאכת שעוסק זה דעתו 20)אפילו ואין
יפול. שמא הוא מפחד שהרי כלֿכך, עליו מיושבת

(שם).21) ולקרוא למטה לירד החכמים הטריחוהו ולא
אלא  במלאכה, עוסק שאינו הבית "בעל מנוח: הרב וכתב

וקורא". למטה יורד - בעבודה לזרום פועליו על עומד

.‰Œ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ‰¯Bz „eÓÏ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰»»≈¿«¿»¿ƒƒ«¿«¿ƒ«
‡¯B˜Â ˜ÒBt - ÚÓL22‰È‰ .‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe ¿«≈¿≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»»»

˜ÒÙÈ ‡Ï - ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆa ˜ÒBÚ23Ô‰È˜ÒÚ ¯Ó‚È ‡l‡ , ≈¿»¿≈«ƒ…ƒ¿…∆»ƒ¿…ƒ¿≈∆
˙B¯˜Ï ˙Ú ¯‡L Ì‡ ,‡¯˜ÈÂ24. ¿ƒ¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿

שקריאתֿשמע22) יא.), וקודמת (שבת קבוע, זמן לה יש
מצוותה  היום כל אלא קבוע, זמן לה שאין תורה לתלמוד
קריאתֿשמע  הקורא "גדול י:): (ברכות אמרו וכן היא,

בתורה". מהעוסק יותר במצוה 23)בעונתה, עוסק שהרי
על  יא.) (ברכות אמרו וכן מקריאתֿשמע, ופטור הוא,
חייב  אתה (הפרטית) שלך בלכת בדרך" "ובלכתך הפסוק:
הרבה  (לחםֿמשנה). מצוה בדרך בלכתך ולא שמע לקרות
ויפה  זו, להלכה ישיר מקור למצוא הרמב"ם מפרשי נתלבטו
(אדר"ת), תאומים רבינוביץ דוד אליהו ר' הגאון הראה
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ברבי  "מעשה פ"א): (ברכות בתוספתא מפורשים שהדברים
מפני  קראו ולא קריאתֿשמע זמן והגיע אליעזר, ורבי עקיבא

וכו'. היו" ציבור בצרכי שאפילו 24)שעסוקים משמע
יפסיק  לא ציבור, בצרכי עוסק בעודו קריאתֿשמע זמן יעבור

(כסףֿמשנה).

.Â‰ÏÈÎ‡a ˜ÒBÚ ‰È‰25B‡ ,ıÁ¯Óa ‰È‰L B‡ , »»≈«¬ƒ»∆»»¿∆¿»
˙¯tÒ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰L26˙B¯BÚa Ct‰Ó ‰È‰L B‡ ,27, ∆»»≈¿ƒ¿…∆∆»»¿«≈¿

ÔÈ„a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰L B‡28‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â ,¯ÓBb - ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿««»≈
ÚÓLŒ˙‡È¯˜29ÔÓÊ ¯·ÚÈ ‡nL ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈∆»«¬…¿«

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‡¯˜Â ˜ÒÙe ‰‡È¯˜30. ¿ƒ»»«¿»»¬≈∆¿À»

קריאתֿשמע.25) זמן קודם בהיתר, באכילתו שהתחיל
שערו.26) כתיקונם.27)בגילוח עובדו אם לבדוק
בדין.28) היושבים שהות 29)דיינים יש ועדיין הואיל

הדבר  וטעם לח.). (סוכה להפסיק מחוייב אינו לקרוא,
בדברי  ואילו פוסק, אינו וכו' ותספורת רחיצה שבאכילה,
שהמפסיק  משום - ה"ד) (לעיל וקורא? פוסק הוא תורה
שגם  גמור, הפסק הפסקו אין לקריאתֿשמע תורה מתלמוד
באכילה  העוסק אבל היא; תורה תלמוד בכלל קריאתֿשמע

יפסיק  והוא בה, זה וכיוצא הרי לקריאתֿשמע, מאכילה
(כסףֿמשנה). ממש שם.30)הפסק סוכה,

.ÊÏaËÏ „¯iL ÈÓ31˙Bqk˙‰Ïe ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ - ƒ∆»«ƒ¿…ƒ»«¬¿ƒ¿«
‰nÁ‰ ızL Ì„˜32‰È‰ Ì‡Â .‡¯˜ÈÂ ‰qk˙ÈÂ ‰ÏÚÈ , …∆∆»≈««»«¬∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¿»¿ƒ»»

‰qk˙È - ‡¯˜iL Ì„˜ ‰nÁ‰ ız ‡nL ‡¯È˙Óƒ¿»≈∆»»≈««»…∆∆ƒ¿»ƒ¿«∆
‡Ï ,‰qk˙È ‡ÏÂ .‡¯˜ÈÂ Ô‰a „ÓBÚ ‡e‰L ÌÈna««ƒ∆≈»∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿«∆…

ÔÁÈ¯L ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ·33‰¯Ln‰ ÈÓ· ‡ÏÂ ,Ú¯34‡ÏÂ , ¿«ƒ»»ƒ∆≈»«¿…¿≈«ƒ¿»¿…
ÌÈÏeÏˆ ÌÈÓ·35tÓ ,Ô‰a ˙È‡¯ B˙Â¯ÚL È36Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»∆¬»

ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓa ‡e‰ ‰qk˙Ó37‡¯B˜Â ,Ú¯ ÔÁÈ¯ ÔÈ‡L , ƒ¿«∆««ƒ¬ƒ∆≈≈»«¿≈
.BÓB˜Ó·ƒ¿

ותיקין 32)מטומאתו.31) שמעֿשל קריאת זמן שהוא
ובביאורנו). הי"א פ"א לעיל לקרוא 33)(ראה שאסור

וחכמינו  בזיון, משום רע ריח שיש במקום תורה דברי
ה' דבר "כי הפסוק: את כן העושה על קראו כד:) (ברכות

בהם 34)בזה". ששורים וקנבוס מים רע.פשתן וריחם
ושקופים.35) בך 36)זכים יראה "ולא אמרה והתורה

טו). כג, (דברים מאחריך" ושב דבר שאינם 37)ערות
כה:). (ברכות צלולים

.ÁÊÓ¯È ‡Ï ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰38‡ÏÂ ÂÈÈÚa «≈¿ƒ«¿«…ƒ¿…¿≈»¿…
ÂÈ˙BÚaˆ‡a ‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÂÈ˙ÙNa ı¯˜È39‡lL È„k , ƒ¿…ƒ¿»»¿…≈¿∆¿∆¿¿»¿≈∆…

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â .È‡¯Ú B˙‡È¯˜ ‰È‰ƒ̇¿∆¿ƒ»¬«¿ƒ»»≈««ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆiL40ÚÈÓL‰Ï CÈ¯ˆÂ .41 ∆»»¿≈»¬≈∆¿À∆¿»ƒ¿«¿ƒ«

.‡ˆÈ - BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â .‡¯B˜ ‡e‰Lk BÊ‡Ï¿»¿¿∆≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»
‡ˆÈ - ˜c˜„ ‡Ï Ì‡Â ;ÂÈ˙Bi˙B‡a ˜c˜„Ï CÈ¯ˆÂ42. ¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿≈»»

הקריאה.38) מענין שלא אחר דבר לצורך שהוא רמז
על 39) נופל שזה אלא הן, אחת לשון "וכולן יט: יומא

קורץ  יג): ו, (משלי שנאמר האצבעות, על נופל וזה העינים,
שם). רש"י (לשון באצבעותיו" מורה ברגליו, מולל בעיניו

כב):40) מג, (ישעיה אומר הכתוב עליו כן, העושה ועל

אלי,‡È˙Â"ולא בקריאתך מכוין אינך כלומר: יעקב", קראת
ולא  (תדירי קבע אותם עשה בם" "ודברת אומר והכתוב
שם). (יומא, וטפל) (מקרי ארעי תעשם ואל מקרי)

(כסף41ֿ) בלבו שיקרא לא בשפתיו, קריאתו שיחתוך
מה  לאזנך השמע - ישראל" "שמע שנאמר משום משנה),

טו.). (ברכות מפיך מוציא טו:42)שאתה ברכות

.Ë˜ÊÁ‰ ‰t¯È ‡lL ¯ÓLÈ ?˜c˜„È „ˆÈk43‡ÏÂ , ≈«¿«¿≈ƒ¿…∆…¿«∆∆»»¿…
‰Ù¯‰ ˜fÁÈ44„p‰ ÁÈÈ ‡ÏÂ ;45Áp‰ „ÈÈ ‡ÏÂ ,46. ¿«≈»»∆¿…»ƒ««»¿…»ƒ«»

CÎÈÙÏ47ÈzL Ïk ÔÈa ,ÌÈ˜·c‰ ÔÈa ÁÂ¯ ÔzÏ CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒƒ≈∆«≈«¿≈ƒ≈»¿≈
˙¯Á‡‰Â ‰·z ÛBÒ Ô‰Ó ˙Á‡L ,˙BÓBc‰ ˙Bi˙B‡ƒ«∆««≈∆≈»¿»«∆∆
‡¯B˜ - 'E··Ï ÏÎa' ÔB‚k ;dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰·z ˙lÁz¿ƒ«≈»«¿»»¿¿»¿»¿≈
ÔÎÂ ;"E··Ï" ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,‰‰BLÂ "ÏÎa"¿»¿∆¿≈¿≈¿»¿¿≈

'ÏÈ˙t Ûk‰' ;'‰¯‰Ó Ìz„·‡Â'48Ô"ÈÊ ¯‡·Ï CÈ¯ˆÂ . «¬«¿∆¿≈»«»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈«ƒ
'e¯kÊz' ÏL49,'„Á‡' ÏL ˙"Ï„a CÈ¯‡‰Ï CÈ¯ˆÂ . ∆ƒ¿¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆∆∆»

˙BÁe¯ Úa¯‡·e ı¯‡·e ÌÈÓMa e‰ÎÈÏÓiL È„k50. ¿≈∆«¿ƒ≈«»«ƒ»»∆¿«¿«
¯ÓB‡k ‡‰È ‡lL È„k ,˙"ÈÁa ÛËÁÈ ‡lL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…«¬…¿≈¿≈∆…¿≈¿≈

"„Á È‡"51. ƒ«

כגון:43) כרפויה, הדגושה האות את יבטא שלא הדגוש.
"ּב"שדך. במקום ּב"ב"יתך.44)"ב"שדך במקום ּב"ּב"יתך

במקום 45) ֿלבב כגון: נח, כשהוא שואֿנע יבטא ְְָשלא
.במקום 46)לבֿב ואהֿבּת כגון: כשואֿנע, שואֿנח ְְְַָָָ

א' לשואֿנע: סימן נתן בחור אליהו ר' והמדקדק ְְַָָואהבּֿת.
אלה: אופנים בחמשה נע הוא השוא כלומר: ה', ד' ג' ב'
שני  - ב דברים. שלמה, שבמילה: הראשונה באות - ְְָֹא
,ּבׁשכּב מׁשּפטי, כגון: המילה, באמצע רצופים ְְְְְִֵָשואים
כגון: גדולה, תנועה אחרי גדולה, - ג נע. הוא השני השוא
- ה הּברכה. ידּברּו, דגושה, אות - ד ּכתבה. ְְְְִַַָָָָשֹומרים,
וזולת  קללת; רננת, כגון: דומות, אותיות שתי ְְִִַַהדומות,

א  וב"מגן נח. הוא השוא יג)אלה, ס"ק ס"א (או"ח ברהם"
הנקודות  אלה כל חֹותם" "ּפיּתּוחי גדולה לתנועה סימן ִֵָנתן
(מגדל  אחרים מפרשים ולדעת קטנות. הן והיתר גדולות, הן

ונד" "נח רבינו בדברי הכוונה ועוד) ‡Â˙עוז, ÏÎ ÏÚ נחה
של  הלמ"ד לבבך" "בכל כגון: להיפך, וכן יניעה שלא
של  והלמ"ד המילה, בסוף היא שכן נחה, היא "בכל"
הוא  הרי "בכל" של הלמ"ד את יניע ואם נדה, היא "לבבך"
לבבך", "בכה כאומר ויראה "לבבך", של בלמ"ד מבליעה

להיפך. ולהבחין 47)וכן באותיותיה, לדקדק וצריך הואיל
לנח. נע הפסוק:48)בין על חז"ל וסמכו . טו: ברכות

הדבקים. בין ריוח שיתן תם, למודך שיהא "ולמדתם"
"וחרה  בין ריוח ליתן שצריך הוסיף: סא) (או"ח וב'טור'
להקפיד  צריך וכן "וחרף". כקורא נראה יהא שלא אף"
מילה  אחרי הבאה באל"ף המתחילה מילה בכל להפסיק
נראה  יהא שלא אותם" "ולמדתם כגון: במ"ם, המסיימת
ועוד. אותם", "וראיתם את" "ושמתם וכן "מותם", כקורא

כקורא 49) נראה יהא שלא ה"ד. פ"ב, ברכות ירושלמי
בניגוד  ושכר, פרס לקבל עלֿמנת ה' את שתעבדו "תשכרו"

מ"ג). (פ"א, באבות חכמינו כל 50)לדברי יג: ברכות
ושנותיו. ימיו לו מאריכים באחד, הוא 51)המאריך שאם

"איֿחד" כאומר הוא הרי באל"ף, ומאריך בחי"ת מקצר
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הרי  באל"ף, גם חוטף הוא ואם שנים; אלא חד אינו כלומר
(כסףֿמשנה). שהיא מילה שום אומר אינו

.ÈdÈ·Ó ‰È‰iL ÔBLÏ ÏÎa 'ÚÓL' ˙‡ Ì„‡ ‡¯B˜52. ≈»»∆¿«¿»»∆ƒ¿∆¿ƒ»
LeaL È¯·cÓ ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,ÔBLÏ ÏÎa ‡¯Bw‰Â¿«≈¿»»»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈ƒ

ÔBLl‰ B˙B‡a ˜c˜„Óe ;ÔBLl‰ B˙B‡aL53BÓk ∆¿«»¿«¿≈¿«»¿
.L„w‰ ÔBLÏa ˜c˜„nL∆¿«¿≈ƒ¿«…∆

שומע.52) שאתה לשון בכל "שמע" שנאמר יג., ברכות
לתוכן 53) שיתאימו ונכונים, אמיתיים בביטויים שישתמש

שאינם  בביטויים ישתמש ולא בעברית, שמע" "קריאת
שמע" "קריאת תוכן של הנכונה המשמעות את הולמים

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÓÏ ‡¯Bw‰Ú¯Ù54‡ˆÈ ‡Ï -55ÌÈ¯·c ‰na . «≈¿«¿≈«…»»«∆¿»ƒ
‰L¯t ÌÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ˜eÒt‰ ¯„Òa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿≈∆«¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒ»»»

È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰L¯ÙÏ56¯ÓB‡ È‡ , ¿»»»««ƒ∆≈««¬ƒ≈
‰¯Bza dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‡ˆiL57,˜eÒt ‡¯˜ . ∆»»¿ƒ∆≈»¿»»«»»»»

‰lÓ ‡¯˜ .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B‡¯˜e ¯ÊÁÂ¿»«¿»««¿ƒ»¬≈∆¿À∆»»ƒ»
ÔÈ˜zLÓ - "ÚÓL ÚÓL" ‡¯wL ÔB‚k ,dÏÙÎe ˙Á‡««¿»»¿∆»»¿«¿«¿«¿ƒ

B˙B‡58.

למוקדם.54) המאוחר הפסוק לקרוא שמקדים הפוך, בסדר
ע"א.55) טו, להקדים 56)ברכות צריך שלכתחילה

שמוע" אם ל"והיה שמים, מלכות קבלת בו שיש "שמע"
ה"ב). (פ"א, לעיל וכמבואר המצוות, קבלת בו שיש

סדורות 57) ואינן מזו, זו רחוקות הן בתורה מקומן לפי שגם
בתורה  קודמת "ציצית" פרשת שהרי קריאתנו, סדר כפי

האחרונה. היא קריאתנו ובסדר לג:)58)לכולן, (ברכות
הן. רשויות שתי וכאילו מלכיות, שתי עליו כמקבל שנראה
משתקין  אין אבל מגונה, אלא אינו שלם, פסוק הכופל ברם

מלכויות  שתי עליו למקבל דומה זה שאין אלא אותו;
פ"ה, (ברכות ובירושלמי שם). רש"י (ע"פ בעלמא למתלוצץ

אמרו: אבל ה"ג) בציבור, אלא אמורים הללו הדברים "אין
שקורא  "אע"פ מעיר: והכסףֿמשנה הם". תחנונים - ביחיד
לכוין  יותר עדיף זאת בכל מגונה", זה הרי - וכופלו פסוק
אם  אותה ולכפול כתיקונה קריאתֿשמע מצות ולקיים לבו
"מגונה". יקרא אם לנו איכפת ולא הראשונה, בפעם כיון לא
ביום  פעמים שבע האלהים" הוא "ה' אומרים שאנו ומה
הוא, כשר מנהג רבה) (הושענא הערבה וביום הכיפורים
וגם  רקיעים, משבעה למעלה שדר ה', את שמשבחים
(תוספות  פעמיים זה פסוק נכפל לט) יח, (מלכיםֿא, במקרא

יב). סעיף סא, סימן או"ח ושו"ע לד, ברכות

.·ÈÔÈ‚e¯Ò d‡¯˜59‚e¯Ò ÔÈa ‰‰L elÙ‡ ;‡ˆÈ - ¿»»≈ƒ»»¬ƒ»»≈≈
dlk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‚e¯ÒÏ60ÏÚ ‡¯˜iL ‡e‰Â ;‡ˆÈ , ¿≈¿≈ƒ¿…∆À»»»¿∆ƒ¿»«

‡ÏÂ ¯Ú BÈ‡L ÈÓ ‡e‰Â ,ÌÓ˙Ó d‡¯˜ .¯„q‰«≈∆¿»»ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈≈¿…
‡ˆÈ - ‰La Ìc¯61˜eÒÙa ¯Ú ‰È‰iL „·Ï·e ; ƒ¿»¿≈»»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈¿»

ÔBL‡¯62. ƒ

וחוזר 59) ושוהה, מעט קורא כלומר: הפסקות, בהפסקות
מ"ב). פ"ב, מגילה (רע"ב, ושוהה מעט ברכות 60)וקורא

לד: ר"ה יג:61)כד: בכוונה,62)ברכות שיקראנו כדי
(ה"ג). לעיל וכמבואר

.‚È¯ÊBÁ - ‡¯˜ ‡Ï ˜ÙÒ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜ ˜ÙÒ»≈»»¿ƒ«¿«»≈…»»≈
‡¯B˜Â63¯·Óe ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C64Ú„È Ì‡ Ï·‡ . ¿≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¬»ƒ»«

‡Ï B‡ ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯a Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ,‡¯wL∆»»¿ƒ¿«≈ƒ≈«¿»∆»¿«¬∆»…
¯ÊBÁ BÈ‡ - C¯·65‰ÚËÂ ‡¯˜ .C¯·Óe66¯ÊÁÈ - ≈«≈≈¿»≈»»¿»»«¬…
‰ÚhL ÌB˜nÏ67,‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈa epnÓ ÌÏÚ . «»∆»»∆¿«ƒ∆≈»»»¿»»»

CÈ¯ˆ BÊŒÈ‡Â ÌÈÏL‰ ‰L¯t BÊŒÈ‡ Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈«≈»»»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ
ÏÈÁ˙‰Ï68z·‰‡Â' ‡e‰L ,‰BL‡¯ ‰L¯ÙÏ ¯ÊBÁ - ¿«¿ƒ≈¿»»»ƒ»∆¿»«¿»

'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡69. ≈¡…∆¿

היא.63) התורה מן קריאתֿשמע שמצות מפני כא. ברכות
הספק. מידי לצאת ולקרוא לחזור עליו אע"פ 64)לפיכך

חוזר  זאת בכל סופרים, מדברי אלא אינן עצמן שהברכות
שחייב  שכל מתחילה, החכמים תקנת היתה כך כי ומברך,
הרשב"א  (תשובת ברכותיה עם קוראה שמע, את לקרוא

בכסףֿמשנה). הובאה ש"ך, אינן 65)סימן הברכות כי
בדבר  מספק ומברכים חוזרים ואין סופרים מדברי אלא

הת  מן הי"ב).שאינו פ"ח, ברכות הל' לקמן (ראה ורה
אחת.66) מילה על אפילו או אחד, פסוק על שדילג
זה 67) הרי הלאה, יקרא לא שאם הסדר, על ויקרא ויגמור

למפרע  יצא.כקורא שלא את 68), לקרוא שהתחיל שיודע
הספיק  מה יודע ואינו הספק, במקום עצמו ומוצא שמע,

קרא. לא עדיין ומה להשלים, הראשון 69)כבר ההפסק כי
לפסוק  הנמשך ועד" "לעולם בין הוא בקריאתֿשמע
שהוא  "ואהבת" ובין שמים, מלכות קבלת שענינו "שמע",

סד). סי' או"ח ב"י וראה טז, (ברכות חדש ענין

.„È- ˜Òt ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ BÈ‡Â ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a ‰ÚË»»¿∆¿««∆∆¿≈≈«¿≈»»«
˜¯t‰ L‡¯Ï ¯ÊBÁ70BÈ‡Â ,'Ìz·˙Îe' ‡¯B˜ ‰È‰ . ≈¿…«∆∆»»≈¿«¿»¿≈

'Ìz·˙Îe'a B‡ 'ÚÓL' ÏL 'Ìz·˙Îe'a ‡e‰ Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ¿¿«¿»∆¿«¿¿«¿»
.'ÚÓL' ÏL 'Ìz·˙Îe'Ï ¯ÊBÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â'aL∆¿¿»»ƒ»…«≈¿¿«¿»∆¿«
- 'ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ' ‡¯wL ¯Á‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡Â¿ƒƒ¿«≈««∆»»¿««ƒ¿¿≈∆

CÏB‰ ‡e‰ BBLÏ Ïb¯‰ ÏÚL ,¯ÊBÁ BÈ‡71. ≈≈∆«∆¿≈¿≈

מהפרק;70) פסוק איזה קרא אם יודע שאינו ודוקא שם.
טעה  ואח"כ שנים, או אחד פסוק שקרא לו ברי אם אבל
שדילג  ממקום אלא להתחיל צריך אינו - פסוק איזה ודילג

(כסףֿמשנה). "וקשרתם"71)בלבד בין אבל שם. ברכות,
אי  שמוע", אם "והיה של "וקשרתם" לבין "שמע", של
והשני  וקשרּתם, בקמ"ץ שהראשון להסתפק, לו ָאפשר
מהר"ל  בשם ס"ד סימן או"ח (ט"ז וקשרּתם ֶבסגו"ל

מפראג).

.ÂËÌÈ¯Á‡ B· eÚ‚Ù B‡ ,ÌÈ¯Á‡a Ú‚Ùe ‡¯B˜ ‰È‰»»≈»««¬≈ƒ»¿¬≈ƒ
Ï‡BLÂ ÏÈÁ˙Óe ,˜ÒBt ,˜¯ÙÏ ˜¯t ÔÈa ‰È‰ Ì‡ -ƒ»»≈∆∆¿∆∆≈«¿ƒ¿≈

ÌBÏL72ÂÈ·‡a Ú‚tL ÔB‚k ;B„B·Îa ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ¿ƒ∆«»ƒ¿¿∆»«¿»ƒ
·ÈLÓe ;‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ B‡ Ba¯ B‡«ƒ∆»ƒ∆¿»¿»≈ƒ

BÏL BÏ Ô˙pL Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏLÌ73. »¿»»»∆»«»

לו 72) שמותר לומר צריך ואין בשלומם, לשאול מקדים
שלום. לו לומר הקדימו הם אם להתחיל 73)להשיב אבל

יג:). (ברכות לו אסור - שלום בשאילת

.ÊË˜ÒBÙ BÈ‡ - ‰L¯t‰ ÚˆÓ‡a ‡¯B˜ ‰È‰»»≈¿∆¿««»»»≈≈
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‡¯È˙Ó ‡e‰L ÈÓ ÌBÏLa ‡l‡ Ï‡LÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿…∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈
epnÓ74Òp‡ B‡ CÏÓ ÔB‚k ,75ÈÓ Ï·‡ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ∆¿∆∆«»¿«≈»∆¬»ƒ

BÏ Ô˙ Ì‡ - Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ ÔB‚k ,B„B·Îa ·iÁ ‡e‰L∆«»ƒ¿¿»ƒ«ƒ»«
.ÌBÏL BÏ ·ÈLÓe ˜ÒBt ,‰lÁz ÌBÏL»¿ƒ»≈≈ƒ»

ראשון 74) מפסוק חוץ הפסוק, באמצע ואפילו שם.
הסכנה  מפני לא אם מפסיק, שאינו שבקריאתֿשמע
לקדושה  לקדיש, ובנוגע ה"א). פ"ב, ברכות (ירושלמי
אפילו  להפסיק לו שמותר הפוסקים, הסכימו ולברכו,
מפני  שמפסיק ממה גרוע זה אין שהרי הפסוק, באמצע
ג). סעיף סו סימן או"ח (שו"ע הכבוד מפני ומשיב היראה
להפסיק  ראוי "אין אומר: בתשובותיו, שרבינו להעיר וכדאי
עוסק  שהוא לפי - הברכות באחת אפי' דבר, בשום ביניהם
(תשו' אחרת" מצוה בעד ממנה יפסיק ולמה במצוה,

לא). סי' פריימן הוצ' רק 75)הרמב"ם ולא חמסן.
לו  מותר שיצערנו, מתיירא אפי' אלא שיהרגנו, שמתיירא

(כסףֿמשנה). להפסיק

.ÊÈ‰BL‡¯ ‰Î¯a ÔÈa :ÌÈ˜¯t‰ ÔÈa Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈≈«¿»ƒ≈¿»»ƒ»
‰iLÏ76Ì‡ ‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ÔÈa ;'ÚÓL'Ï ‰iL ÔÈa ; ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿«≈¿«ƒ¿»»ƒ

ÌÈ˜¯t‰ ÔÈa .'¯Ó‡iÂ'Ï 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ÔÈa ;'ÚÓL»…«≈¿»»ƒ»…«¿«…∆≈«¿»ƒ
.Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL ·ÈLÓe ,„B·k‰ ÈtÓ Ï‡BL ,el‡‰»≈≈ƒ¿≈«»≈ƒ»¿»»»
ÚˆÓ‡k ‰Ê È¯‰ - '·ÈvÈÂ ˙Ó‡'Ï '¯Ó‡iÂ' ÔÈa Ï·‡¬»≈«…∆∆¡∆¿«ƒ¬≈∆¿∆¿«

˜ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,˜¯t‰77‰‡¯i‰ ÈtÓ Ï‡LÏ ‡l‡ «∆∆¿…«¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈«ƒ¿»
.„B·k‰ ÈtÓ ·ÈL‰Ïe¿»ƒƒ¿≈«»

במוספנו 76) ראה עולם". ל"אהבת המאורות" "יוצר בין
רבינו". אלהים 77)"תשובות וה' י) י, (ירמיה כתוב שכן

ה'אמת, "אני ויאמר: פרשת סוף בין מפסיקים אין לפיכך
יד:). (ברכות ויציב לאמת אלהיכם"

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ה שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להפריש 1) לו נזדמן אם בהם; קוראים שאין המקומות

איזה  כנגד מפרישו; כיצד המרחץ בבית האסור מדבר חבירו
לקרות. אסור ערווה

.‡ÂÈ„È ıÁB¯ ,ÚÓL ˙‡ ‡¯Bw‰2.‡¯˜iL Ì„˜ ÌÈÓa «≈∆¿«≈»»¿«ƒ…∆∆ƒ¿»
- ‡¯˜iL Ì„˜ ÌÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ»»¿…»»«ƒ…∆∆ƒ¿»
ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ ,ÌÈÓ Lw·Ï CÏÈÂ d˙‡È¯˜ ¯Á‡È ‡Ï…¿«≈¿ƒ»»¿≈≈¿«≈«ƒ∆»¿«≈«»»

¯B¯ˆ· B‡ ¯ÙÚa3‰¯B˜· B‡4‡¯B˜Â Ô‰· ‡ˆBiÎÂ5. ¿»»ƒ¿¿»¿«≈»∆¿≈

עליו 2) מצוה - מלוכלכות ידיו שאין פי על אף טו.) ברכות
במקומות  נגעו ושמא הן, עסקניות ידיים שכן לרחצן,
על  זו רחיצה סמכו וחז"ל מזוהם; בדבר או בגוף, המכוסים
(תהילים  ה' מזבחך את ואסובבה כפי, בנקיון ארחץ הפסוק:

ו). בתנ"ך 3)כו, ונמצא ל"צור", נרדף שם והוא אבן,
ט). ט, עמוס יג; יז, ממנו 4)(שמואלֿב שעושים העץ

(הערוך). כתוב 5)התקרה לא כי מעכבים, המים ואין
מנקה  שהוא דבר בכל - כפי בנקיון ארחץ אלא במים ארחץ
לקמן  (ראה לתפילה ידיים נטילת ולעניין שם). (ברכות

ד). הלכה ד, פרק תפילה הלכות

.·‡qk‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡6, ≈ƒ…¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈
‡ÏÂ ˙B¯·w‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ;‰‡Bˆ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿…¿≈«¿»¿…

˙n‰ „ˆa7¯·w‰ ÔÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .BÓˆÚ ¿««≈«¿¿ƒƒ¿ƒ«¿««ƒ«∆∆
˙B¯˜Ï ¯zÓ - ˙n‰ ÔÓ B‡8ÌB˜Óa ‡¯wL ÈÓ ÏÎÂ . ƒ«≈À»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

‡¯B˜Â ¯ÊBÁ - Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L9. ∆≈ƒ≈¿≈

בקרב 6) מתהלך אלוקיך ה' "כי שכתוב: לפי כו.) (ברכות
אלה  ומקומות טו), כג, (דברים קדוש" מחניך והיה מחניך...
קדוש". "מחניך בהם קורא אתה אין הם, שמזוהמים

עושהו"7) חרף לרש "לועג שנאמר: משום יח.) (ברכות
למתים, לועג כאילו הקברות בבית והקורא ה), יז, (משלי

לקרוא. יכולים על 9)(שם).8)שאינם שעבר כיוון
כדי  שוגג, היה ואפילו ולקרוא, לחזור קנסוהו חכמים דברי
כב:): (ברכות אמרו וכן (כסףֿמשנה). אחרת בפעם שייזהר
פי  על אף במקומו), צואה ומצא (שהתפלל וחטא "הואיל

תועבה". תפילתו שהתפלל,

.‚Ba LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÔÎe‰L L„Á‰ ‡qk‰Œ˙Èa≈«ƒ≈∆»»∆««¬«ƒ…ƒ¿«≈
BÎB˙· ‡Ï Ï·‡ ,Bc‚Ï ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯zÓ -10. À»ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿¬»…¿

L„Á‰ ıÁ¯Ó11BÎB˙a ˙B¯˜Ï ¯zÓ ,12ÈL eÈ‰ . ∆¿»∆»»À»ƒ¿¿»¿≈
:ÈM‰ ÏÚ ¯Ó‡Â ,‡qk‰ ˙È·Ï Ì‰Ó „Á‡ ÔnÊ ;ÌÈz·»ƒƒ≈∆»≈∆¿≈«ƒ≈¿»«««≈ƒ

CÎÏ BÈÓÊ‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÈM‰ È¯‰ - '‰ÊÂ'13‡Ï Ì‡14. ¿∆¬≈«≈ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ…
‰lÁzÎÏ Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ15‡ˆÈ - ‡¯˜ Ì‡Â ;16. ¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»»»

ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÔÈnÊÓ Ì‰ÈL È¯‰ - '‰Ê Ìb' :¯Ó‡»««∆¬≈¿≈∆¿À»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,ıÁ¯n‰ ¯ˆÁ .Ô‰·»∆¬««∆¿»¿«»∆¿≈»»¿ƒ

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ Ba ˙B¯˜Ï ¯zÓ - ÔÈLe·Ï Ba17. ¿ƒÀ»ƒ¿¿ƒ«¿«

פוסלתו 10) כסא לבית המקום את שהזמין ההזמנה שעצם
ב; עמוד י דף (שבת ומאוס מגונה ושמו הואיל בו, מלקרות

א). עמוד כו דף מעולם.11)ברכות אדם בו רחץ שלא
אינו 12) שמו וגם מעולם, זוהמא בו הייתה ולא הואיל

(שם). כך כל הכסא.13)מגונה אפשר 14)לבית כי
א), עמוד ז דף (נדרים אחר לתשמיש "וזה" לומר שהתכוון
התלמוד  בלשון נקרא צרכו כל מבואר שאינו כזה ודיבור

"יד  אלא (שם) הכלי עיקר אינה הכלי שיד כשם כי ,"
אלא  פירש לא זה אף עימה, מיטלטל הכלי כל בה שהאוחז

ממילא. משתמע והיתר דבריו בית 15)מקצת "יד שמא כי
הכסא". כבית אינה 16)הכסא גרידא והזמנה הואיל

כלל  כי הזמנה, בספק החמירו לא מדרבנן, אלא מועילה
שם). (ר"ן להקל" דרבנן "ספיקא י 17)הוא: דף (שבת

אין  ערומים, שם עומדים אדם בני שאין מכיוון א) עמוד
מחניך  "והיה בו: קורא ואתה שם, נראית דבר ערוות

קדוש".

.„‡e‰L ÔÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿«ƒ¿»∆»»ƒ¿»∆
L„w‰ È¯·cÓ18Œ˙È··e ıÁ¯n‰Œ˙È·a B¯Ó‡Ï ¯eÒ‡ , ƒƒ¿≈«…∆»¿»¿¿≈«∆¿»¿≈

,„·Ïa B¯Ó‡Ï ‡ÏÂ .ÏÁ ÔBLÏa B¯Ó‡ elÙ‡Â ,‡qk‰«ƒ≈«¬ƒ¬»ƒ¿…¿…¿»¿ƒ¿»
‡qk‰Œ˙È·a ‰¯B˙ŒÈ¯·„a BaÏa ¯‰¯‰Ï elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈«ƒ≈
LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,˙Ùph‰ ÌB˜Ó·e ıÁ¯n‰Œ˙È··e¿≈«∆¿»ƒ¿«ƒ…∆¿«»∆∆

¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe ‰‡Bˆ Ba19. »≈«¿«ƒ»

ותפילה.18) תורה דברי עמוד 19)כגון: כד דף (ברכות
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המטונפים, במקומות תורה דברי הקורא כל שם: אמרו ב)
פסוק  טו פרק (במדבר בזה" ה' דבר "כי אומר: הכתוב עליו
להרהר  איסור שאין משנה, בכסף הובא הראב"ד, וכתב לא).
לכוון  כלומר: לכתחילה, אלא אלו במקומות תורה בדברי
תלמודו  היה אם אבל אסור; - תורה בדברי וליבו מחשבתו
בזבחים  כמבואר כלום, בכך אין - לאונסו והרהר בפיו שגור
תקמ"ו: סימן חסידים בספר וכתוב ב). עמוד קב (דף
בבית  החילוניים חשבונותיו לחשב לאדם ראוי שלפיכך
והכתוב  תורה, בדברי בו להרהר יבוא שלא כדי הכסא,
אמרות  ה' "אמרות ז) פסוק יב, פרק (תהילים אומר:

טהור. מקום אלא להם ראוי ואין טהורות",

.‰L„˜ ÔBLÏa Ô¯Ó‡Ï ¯zÓ ,ÏÁ ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆…À»¿»¿»ƒ¿…∆
‡qk‰Œ˙È·a20ÌÈÈepk‰ ÔÎÂ .21'ÔepÁ'Â 'ÌeÁ¯' ÔB‚k , ¿≈«ƒ≈¿≈«ƒƒ¿«¿«

‡qk‰Œ˙È·a Ô¯Ó‡Ï ¯zÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÔÓ‡'Â22. ¿∆¡»¿«≈»∆À»¿»¿»¿≈«ƒ≈
ÔÈ‡L ˙BÓM‰ Ô‰Â ,ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ Ï·‡¬»«≈«¿À»ƒ¿≈«≈∆≈»

ÔÈ˜ÁÓ23‡qk‰Œ˙È·a Ô¯ÈkÊ‰Ï ¯eÒ‡ -24Œ˙È··e ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«ƒ≈¿≈
ÔLÈ ıÁ¯n‰25¯·c ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï BÏ ÔncÊ Ì‡Â . «∆¿»»»¿ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»»

¯eÒ‡‰26LÈ¯ÙÓ - ‡qk‰Œ˙È·a B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·a27, »»¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈«¿ƒ
L„˜ ÈÈÚ·e L„˜ ÔBLÏa elÙ‡Â28. «¬ƒƒ¿…∆¿ƒ¿¿≈…∆

שלא 20) להחמיר היא חסידות ומידת ב) עמוד מ דף (שבת
הקודש, בלשון חול של דברים אפילו הכסא בבית לומר
אורח  אברהם" ב"מגן הובא תתקצ"ד, סימן חסידים (ספר

ב'). קט סעיף פ"ה סימן שמשבחים 21)חיים השמות
המיוחדים  שמותיו ואינם בלבד, הכינוי דרך על ה' את בהם

ה). הלכה ו פרק התורה יסודי הלכות דף 22)(ראה (שבת
ב). עמוד ואיבדתם 23)י שנאמר: משום למחקם, שאסור

ושבעה  ד) יב, פרק (דברים לה'... כן תעשון לא שמם... את
אֿלוה, אֿל, אדנ"י, או: יהו"ה, נמחקים: שאינם הם שמות
התורה  יסודי הלכות (ראה צבֿאות, שֿדי, אהיֿה, אלוקים,

ב). הלכה ו, כסף 24)פרק ובעל ב). עמוד י דף (שבת
"שלום" לומר שאסור רבינו הזכיר שלא תמה: משנה
ו, פרק (שופטים שנאמר משום אלה, במקומות לחבירו
שבת  במסכת כמבואר שלום", ה' לו "ויקרא כד) פסוק
הסוגיא  כאותה הלכה שאין סובר שרבינו לומר: ויש (שם)?
שכל  א): עמוד י (דף בסוטה נאמר שהרי שבת. שבמסכת
אלא  הקדושֿברוךֿהוא של שמו אינו להימחק הניתן שם
לה  דף (שבועות ז"ל חכמינו מנו ולא והואיל שמו; "מעין"
שאינם  השמות אלה בכלל "שלום" השם את א) עמוד
כינוי  אלא אינו ש"שלום" אומר אתה כורחך על - נמחקים,
אולם  יהודה). (לחם הכסא בבית לאמרו ומותר בלבד
"אלא") המתחיל דיבור א, עמוד י דף (סוטה בתוספות
(דף  בשבועות הברייתא ומסדר נמחק, אינו ש"שלום" כתבו:
אורח  אברהם" ה"מגן פסק לפיכך ושייר, תנא א) עמוד לה
להזכיר  אסור "שלום" שגם ג), קטן (סעיף פ"ה סימן חיים

הכסא. בית 25)בבית אבל המרחץ, בית על רק מוסב
כמבואר  שמים, שם בו להזכיר אסור חדש אפילו הכסא

ג). (הלכה דבר 26)לעיל שם לעשות רוצה שחבירו כגון
מזה. להרחיקו רוצה והוא במסכת 27)איסור, כמסופר

מאיר  רבי של בתלמידו "מעשה ב): עמוד מ דף (שבת
הקרקע. להדיח וביקש (בשבת) המרחץ לבית אחריו שנכנס

שברצפה  הגומות ישווה (שמא מדיחין" אין לו: אמר
נמנע  לא המרחץ בבית שאף הרי - חורש) משום ויתחייב
כדי  שבת, בענייני דין לתלמידו מלהורות מאיר רבי

מאיסור. עניין 28)להפרישו לתלמידו שהורה מאיר כרבי
הקודש. ובלשון קודש (דין)

.ÂLiL ÔÓÊa ÔÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk ˙‡BˆÂ Ì„‡‰ ˙‡Bˆ«»»»¿«¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿«∆≈
˙B¯BÚ ÔÎB˙a29el‡ ÔB‚k Ú¯ dÁÈ¯L ‰‡Bˆ ÏÎÂ ,30- ¿»¿»»∆≈»«¿≈

Ôc‚k ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡31ŒÈÓ „‚k ÔÎÂ ; »ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿»¿≈¿∆∆≈
ÔÈ¯B˜ ,‰Ó‰a ÏL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ Ï·‡ .Ì„‡ ÏL ÌÈÏ‚«̄¿«ƒ∆»»¬»≈«¿«ƒ∆¿≈»ƒ

Ôc‚k32Ô‚c ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔË˜ .33È„Îa34 ¿∆¿»»»∆≈»∆¡…««ƒ»»ƒ¿≈
‡Ï ,ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡ - Ô‚„ ÈˆÈ· ‰LÏLk ÏB„b‰ ÏÎ‡iL∆…««»ƒ¿»≈≈»»≈«¿ƒƒ…

ÂÈÏ‚¯ ÈnÓ ‡ÏÂ B˙‡BvÓ35. ƒ»¿…ƒ≈«¿»

אותה 29) לתת שנוהגים וחזירים, כלבים צואת על מוסב זה
אדם  צואת אבל רע; ריחה ואז עיבודם בשעת  בעורות
שמע  לקרות אסור - עורות בלא אפילו אופן בכל רע שריחה

(כסף 30)כנגדה. תרנגולין של אדומה צואה כגון:
פרק 31)משנה). שם ירושלמי א; עמוד כה דף (ברכות

ה). הלכה איסור 32)ג, להם מצינו ולא רע, ריחם שאין
"מי  נאמר: הנ"ל שבירושלמי משיג: והראב"ד מקום. בשום
ברם, כנגדן". לקרוא אסור הדרך מן שבא חמור של רגליים
חמור". "מגללי היה רבינו של הירושלמי שנוסח נראה
בירושלמי  אגב, שלפנינו. בירושלמי הגירסה היא כן ואמנם
ובלבד  התרנגולים, מצואת "מרחיקים הוסיפו: (שם)
נסתפקו  א) עמוד כה (דף בברכות והתוספות באדומים",
"ספר  בעל של פירושו ומעניין "אדומים", המלה בפירוש
היו  אדום שבארץ לפי אדום, מארץ - אדומים החרדים":
ב), עמוד סד (דף בכתובות כמבואר מאוד, רעות השעורים
וכן  מסרחת, וצואתם שעורים התרנגולים מאכילים והיו

ע"ט). סימן חיים (אורח מיני 33)בב"ח לחמשת כולל שם
שועל  שיבולת כוסמין, שעורים, חיטים, והם: תבואה,

הזמן.34)ושיפון. שיעור עמוד 35)בתוך מב דף (סוכה
רע. ריחם שאין - והטעם ב),

.Êdc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,O¯Ák ‰L·È ‰‡Bˆ ‰˙È‰36. »¿»»¿≈»¿∆∆»ƒ¿¿∆¿»
d˜¯Ê Ì‡L „Ú ,O¯ÁÓ ¯˙BÈ ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿≈»≈≈∆∆«∆ƒ¿»»

C¯t˙z37dc‚k ˙B¯˜Ï ¯zÓe ,¯ÙÚk ‡È‰ È¯‰ -38. ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»»À»ƒ¿¿∆¿»
„i‰ ÔÈ·ÈË¯Ó eÈ‰ Ì‡ :Ú˜¯w· eÚÏ·pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ39 ≈«¿«ƒ∆ƒ¿¿««¿«ƒ»«¿ƒƒ«»

¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ôc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ -40. »ƒ¿¿∆¿»¿ƒ«À»

עליה 36) צואה שם עדיין כחרס כבר שנתייבשה פי על אף
א). עמוד כה דף אבל 37)(ברכות רבים. לשברים תישבר

(על  בגלילה שנפרכת פי על אף בזריקה, נפרכת אינה אם
שאם  "עד רבינו: שכתב וזהו כעפר, נידונית אינה הרגל), ידי
משנה). (כסף גלילה ידי על נפרכת למעט - וכו' זרקה"

כ"ריח 38) היא הרי כן, לא שאם רע, ריח לה שאין ודווקא
(הלכה  בסמוך כמבואר ידו, על לקרוא ואסור עיקר" לו שיש

מנת 39)י"ב). על "טופח זו בהרטבה שאין פי על ואף
כדי  בה אין הנרטבת זו שיד כלומר: (ללחלח), להטפיח"
כה  דף (ברכות כנגדם לקרוא אסור - אחרים גם להרטיב

א). (שם).40)עמוד בקרקע ניכר שרישומם פי על אף
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.ÁCkŒ¯Á‡Â ÌÈÏ‚¯ŒÈnÓe ‰‡BvÓ Ì„‡ ˜ÈÁ¯È ‰nk«»«¿ƒ»»ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿««»
˙Bn‡ Úa¯‡ ?‡¯˜È41ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«¿«««∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

ÂÈt „‚k eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈcvÓ B‡ ÂÈ¯BÁ‡lÓ Ì‰L∆≈ƒ«¬»ƒƒ»¬»ƒ»¿∆∆»»
CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡¯È ‡lL „Ú Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒ≈∆«∆…ƒ¿∆»¿««»

‡¯˜È42. ƒ¿»

כב:).41) שמתיר 42)(שם שמה להעיר, וראוי כו.). (שם
אלא  אינו "מצידיו", שהם בזמן אמות ארבע בהרחקת רבינו
כגון  לפניו, הליכה ידי על לאחוריו לסלקם לו אפשר כשאי
כ"לפניו" הם הרי - כשאפשר אבל לפניו, שוטף שנהר

משנה). (כסף עיניו כמלוא מהם להרחיק וצריך

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43˙Èaa Ô‰nÚ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»∆««ƒ
Ô‰Ó d·b ÌB˜Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÂL ÌB˜Óa¿»»∆¬»ƒ»»»»»…«≈∆
·LBÈ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ Ì‰Ó CeÓ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ»≈∆¬»»¿»ƒ≈

‡¯B˜Â ÌB˜n‰ „ˆa44‡e‰Â .Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ È¯‰L ,45, ¿««»¿≈∆¬≈ƒ¿«≈≈∆¿
Ú¯ ÁÈ¯ BÏ ÚÈbÈ ‡lL46‰‡Bv‰ ÏÚ ÈÏk ‰Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ∆…«ƒ«≈«»¿≈ƒ»»¿ƒ««»

,˙Èaa BnÚ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ ÏÚ B‡«≈≈«¿«ƒ««ƒ∆≈ƒ««ƒ
ÔÈ¯e·˜k el‡ È¯‰47Ôc‚k ˙B¯˜Ï ¯zÓe ,48. ¬≈≈ƒ¿ƒÀ»ƒ¿¿∆¿»

מהם.43) להתרחק אחד 44)שצריך בבית כשהם ואפילו
כה:). (ברכות אחרת כברשות הם הרי ובלבד.45)עימו,

ממקום 46) רע ריח ומריח בביתו מתפלל כשהוא זה ולפי
שיעבור  עד ולשהות בתפילתו להפסיק הוא צריך אחר,

(כסףֿמשנה). ככתוב:47)הריח מכוסים, שהם מכיוון
יד). כג, דברים צאתך" את וכיסית בה... "וחפרת

כה:).48) (ברכות

.È- ˙ÈÎeÎÊ ÏL ‰vÁÓ ‰‡Bv‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰»»≈≈«»¿ƒ»∆¿ƒ
¯zÓ ,˙ÈÎeÎf‰ È¯Á‡Ó d˙B‡ ‰‡B¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆∆»≈«¬≈«¿ƒÀ»

dcˆa ˙B¯˜Ï49ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ CB˙Ï ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Ô˙ . ƒ¿¿ƒ»»«¿ƒƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ
˙Á‡ ÌÚt ÏL50Úa¯‡ CB˙a Ô‰nÚ ˙B¯˜Ï ¯zÓ - ∆««««À»ƒ¿ƒ»∆¿«¿«

˙Bn‡51. «

הכתוב:49) כלשון בכיסוי, אלא בראייה תלוי הדבר שאין
עליה  מכסה הזכוכית מחיצת והרי - צאתך" את "וכיסית

שם). לעולם.50)(ברכות וכן רביעיות שתי פעמים ולשתי
אותם 51) מבטלים הם אין הרגליים, למי המים קדמו ואפילו

בטל", ראשון "ראשון, אומרים: ואין מרביעית. בפחות
- בנפילתה תיכף מתבטלת למים, הנופלת טיפה כל כלומר:

(שם). במים רביעית שיעור שיהיה צריך תמיד ¯·ÈÚÈ˙אלא
ברש"י). עו: (שבת וחצי ביצה כשיעור והיא: הלוג רביעית -
וחצי  אצבעים ברום אצבעים על "אצבעים רבינו: ובלשון
דברי  פי על ד, הלכה ט"ו פרק כפיים נשיאת (הלכות אצבע"
ממלא  - וחצי? ביצה משערים וכיצד קט.). פסחים התלמוד
הראשון  לכלי וייתן אחר, לכלי המים את ומערה במים כלי
השני, מהכלי המים את לתוכו יערה כך ואחר ביצים, שלוש
של  שיעור הוא - השני בכלי שנשארו ההם המים ומחצית

תנ"ו). סימן אורחֿחיים טור פי (על וחצי ביצה

.‡È‡nb‰ ÏÚ BlcÒa „ÓBÚ - ‡n‚a ‰‡Bˆ ‰˙È‰»¿»»¿À»≈¿«¿»««À»
‡¯B˜Â52‡e‰Â ;53da Ú‚B BlcÒ ‰È‰È ‡lL54‰˙È‰ . ¿≈¿∆…ƒ¿∆«¿»≈«»»¿»

‰ÈÏÚ ˜˜B¯ - ‰tË BÓk ,¯˙BÈa ‰ËeÚÓ ‰‡Bˆ Bc‚k¿∆¿»¿»¿≈¿ƒ»≈»∆»
‡¯B˜Â ‰qk˙zL „Ú ‰·Ú ˜¯55‰‡Bˆ ˙LÈË ‰˙È‰ . …»∆«∆ƒ¿«∆¿≈»¿»¿ƒ«»

B¯Na ÏÚ56‰È‰ ‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙BÙpËÓ ÂÈ„È B‡ , «¿»»»¿À»ƒ≈«ƒ≈¿…»»
¯zÓ - Ô˙eL·È B‡ ÔË˜ ÈtÓ ÏÏk Ú¯ ÁÈ¯ Ô‰Ï»∆≈««¿»ƒ¿≈»¿»«¿»À»

ÁÈ¯ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙B¯˜Ï57‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ú¯ ƒ¿¿ƒ∆≈»∆≈«»¬»ƒ»¿»
dÓB˜Óa58„ÓBÚ ‡e‰Lk ˙È‡¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»««ƒ∆≈»ƒ¿≈¿∆≈

„Ú ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,·LBÈ ‡e‰Lk ˙È‡¯Â ÏÈ‡B‰ -ƒ¿ƒ¿≈¿∆≈»ƒ¿«
dÏ LÈÂ ‡È‰ ‰ÁÏ ‰‡Bv‰L ÈtÓ ,‰ÙÈ ‰ÙÈ Áp˜iL∆¿««»∆»∆ƒ¿≈∆«»«»ƒ¿∆»

ÁÈ¯59ÌÈB‡‚ ‰nÎÂ .Ú¯60˙B¯˜Ï BÏ ¯eÒ‡L ,e¯B‰ ≈«»¿«»¿ƒ∆»ƒ¿
˙BNÚÏ Èe‡¯ CÎÂ ;˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡61. ƒ»»»¿À»¿»»«¬

סנדלו.52) ידי על מכוסה היא ובלבד.53)שהרי
(שם).54) כמלבושו נידון לאלתר 55)שסנדלו ודווקא

היא  הרי - בצואה נבלע שהרוק לאחר אבל בעביו, כשהרוק
לקרוא  ואסור הלכה ·ˆÈ„‰מגולה, ג, פרק ברכות (ירושלמי

כל 56)ה). פני על נטושים והינם מלשון: התפשטות,
שם  שאין ועניינה: ט"ז). פסוק ל, פרק (שמואלֿא הארץ
הצואה. ממראה ומלוכלך מטושטש הגוף אלא צואה, עיקר

(תהילים 57) יה" תהלל הנשמה "כל לזה ורמז כה.), (ברכות
ולא  ההילול, בכלל הנושמים) (אברים והחוטם הפה ו) קנ,

שם). רש"י (מלשון האיברים הטבעת.58)שאר בפי
ל.).59) הובאו 60)(יומא אחרים, ומפרשים גאון האי רב

ג). (פרק לברכות יונה" "רבינו פי 61)בפירוש על שאף
מטונפות, שידיו בשעה הקריאה, לאסור אין הדין שמצד
קריאת  לקרוא הוא מגונה זאת בכל - רע ריח להם ואין הואיל
על  סמכו כה.) (ברכות ז"ל וחכמינו מטונפות. בידיים שמע
ו), לה, (תהילים כמוך" מי ה' תאמרנה עצמותי "כל הפסוק:
והחוטם, הפה כמו נושמים שאינם האברים גם כלומר:

ה'. אל קריאתנו בשעת ונקיים טהורים להיות צריכים

.·È¯wÚ BÏ LiL Ú¯ ÁÈ¯62˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯Ó -63 ≈««∆∆ƒ»«¿ƒ«¿««
˜ÈÁ¯Ó - ÁÈ¯‰ ˜ÒÙ ‡Ï Ì‡Â ;ÁÈ¯‰ ˜Òt Ì‡ ,‡¯B˜Â¿≈ƒ»«»≈«¿ƒ…»«»≈««¿ƒ
ÈÓ ÔB‚k ,¯wÚ BÏ ÔÈ‡LÂ .ÁÈ¯‰ ˜ÒtL ÌB˜Ó „Ú«»∆»«»≈«¿∆≈ƒ»¿ƒ
ÌB˜Ó „Ú ˜ÈÁ¯Ó - ‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«ƒ¿«»«¿ƒ«»

ÁÈ¯‰ ‰ÏÎzL64‡¯B˜Â65ÏL ËÈ·ÚÂ ÈÚ¯ ÏL Û¯b . ∆ƒ¿∆»≈«¿≈¿»∆¿ƒ¿»ƒ∆
ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ66,Ôc‚k ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ , ≈≈«¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿»

,Ú¯ ÁÈ¯ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌeÏk Ì‰a ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»∆¿¿≈»∆≈««
‡qk‰Œ˙È·k Ì‰L ÈtÓ67. ƒ¿≈∆≈¿≈«ƒ≈

רע.62) ריח ומעלה שם מונחת כשהיא 63)שצואה
צריך  היה לפניו, ומונחת מגולה הייתה שאילו מכוסה;
ח). (הלכה לעיל כמבואר עיניו, כמלוא ממנה להרחיק

שפסק 64) ממקום אמות ארבע להרחיק צריך אינו אבל
להרחיק  שצריך וסובר משיג והראב"ד כד.). (ברכות הריח
בגמרא  חסדא רב כדעת הריח, שפסק ממקום אמות ארבע
(סימן  חיים אורח ערוך בשולחן ההלכה נפסקה וכן (שם),

א). סעיף שם).65)ע"ט, חרס 66)(ברכות, כלי שניהם
עביט, קרוי: רגליים מי ושל גרף, קרוי: רעי אלא הם,

כה:). (ברכות רש"י לכך,67)מלשון ומיוחדים הואיל
בית  כל כדין מועילה, אינה מים רביעית לתוכם יתן ואפילו
ואין  יפה ורחוצים מתכת של או זכוכית של הם ואם כיסא.
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(שולחן  בצידם שמע קריאת לקרות מותר - רע ריח בהם
א). סעיף ז, פרק חיים אורח ערוך

.‚ÈÌÈn‰ ÈtŒÏÚ ‰ËL ‰˙È‰L ÔB‚k ,˙¯·BÚ ‰‡Bˆ68 »∆∆¿∆»¿»»»«¿≈««ƒ
dc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ -69˙¯·BÚ ‰‡Bˆk - ¯ÈÊÁ ÈÙe . »ƒ¿¿∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆∆

ÈÓc70Úa¯‡ epnÓ e¯·ÚiL „Ú Bc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â , »≈¿»ƒ¿¿∆¿«∆««¿ƒ∆«¿«
˙Bn‡71. «

בה.68) וכיוצא רעי של גרף לפניו שהעבירו עד 69)או
ח). (הלכה לעיל כמבואר אמות, ארבע לאחוריו שיעבירוה

(ברכות 71)דומה.70) בצואה תמיד מלוכלך שפיו מפני
כלומר: הנהר", מן עולה "אפילו הוסיפו: בגמרא ושם כה.).
כנגדו, לקרוא אסור ֿ בנהר התרחץ עכשיו שרק פי על אף
רעי", של "גרף של דין לו יש תמיד, מלוכלך שפיו מכיוון

י"ב). (הלכה לעיל כמבואר הכיסא, כבית הנידון

.„È˙Ùph‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Â ‡¯B˜ ‰È‰72ÁÈpÈ ‡Ï - »»≈¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ…∆…«ƒ«
ÂÈt ÏÚ B„È73‡¯˜ÈÂ74B˙B‡Ó ¯·ÚiL „Ú ˜ÈÒÙÈ ‡l‡ , »«ƒ¿ƒ¿»∆»«¿ƒ«∆«¬…≈

- ‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‰˙ˆiL ‡¯Bw‰ ÔÎÂ .ÌB˜Ó»¿≈«≈∆»¿»ƒ∆«ƒ¿«»
dL‡a ‰ÏÎzL „Ú ˜ÈÒÙÈ75ÔÎÂ ;B˙‡È¯˜Ï ¯ÊBÁÂ , «¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B¯·ÁÓ Áe¯ ‰˙ˆÈ .‰¯B˙ŒÈ¯·„a¿ƒ¿≈»»¿»«≈¬≈««ƒ
‰¯B˙ŒÈ¯·„Ï ˜ÒBÙ BÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ˜ÈÒÙnL76. ∆«¿ƒƒ¿ƒ«¿«≈≈¿ƒ¿≈»

רגליים.72) מי או צואה שלא 73)מקום בלחש, שיקרא
חיים  אורח לטור (פרישה, בשפתיו שמרחש כלל ניכר יהא

פ"ה). כד 74)סימן מלשון 75)(ברכות הרע, ריח
צחנתו". ותעל באשו "ועלה כ) ב, (יואל הכתוב

לו 76) אפשר אי תורה בדברי כי - והטעם כה.), (ברכות
שמע  בקריאת אבל בחוץ; וללמוד המדרש בית את לעזוב

שם). רש"י (מפירוש ויקרא לחוץ יצא -

.ÂËÌ‡ BÏ ˜tzÒÂ ,˙Èaa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜ ‰È‰»»≈¿ƒ«¿«««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
‰Ê È¯‰ - ÌL ÔÈ‡ B‡ ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ B‡ ‰‡Bˆ ÌL LÈ≈»»≈≈«¿«ƒ≈»¬≈∆

˙B¯˜Ï ¯zÓ77Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ,‰tL‡· ‡¯B˜ ‰È‰ . À»ƒ¿»»≈»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ
,˜c·iL „Ú ‡¯˜È ‡Ï - ÌL ÔÈ‡ B‡ ‰‡Bˆ ÌL LÈ≈»»≈»…ƒ¿»«∆ƒ¿…
˜ÙÒ Ï·‡ .˙Ùph‰ ÌB˜Ó ‡È‰L ‰tL‡‰ ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«¿»∆ƒ¿«ƒ…∆¬»¿≈

˙B¯˜Ï ¯zÓ ,‰tL‡· elÙ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ78. ≈«¿«ƒ¬ƒ»«¿»À»ƒ¿

נקי.77) בחזקת הוא  בית סתם שם),78)כי (ברכות,
אלא  רגליים מי בצד לקרות תורה אסרה לא כי - והטעם
זרימת  בשעת אומרת: (זאת בלבד הקילוח עמוד כנגד
למחנה  מחוץ לך תהיה "ויד יג) כג, (דברים ככתוב: השתן),
אלא  כיסוי, בהם נאמר לא כלומר: חוץ", שמה ויצאת
הקילוח. עמוד כנגד אחרים יקראו שלא כדי לחוץ יציאה
נפילתם  אחרי גם בצידם לקרות שלא גזרו החכמים ברם
אבל  ספיקם; על ולא וודאם על אלא גזרו לא אבל לארץ,
יש  יד) (שם, צאתך" את "וכסית בה: שנאמר בצואה

בספיקא. אפילו להחמיר

.ÊË„Ú ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe ‰‡Bˆ „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»ƒ¿¿∆∆»≈«¿«ƒ«
‰Â¯Ú‰ „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ Ck ,˜ÈÁ¯iL79„Ú ∆«¿ƒ»»ƒ¿¿∆∆»∆¿»«

¯ÈÊÁiL80È˙ek elÙ‡ .ÂÈt81„‚k ‡¯˜È ‡Ï ,ÔË˜ B‡ ∆«¬ƒ»»¬ƒƒ»»…ƒ¿»¿∆∆
ÏÈ‡B‰ - ˙˜ÒÙÓ ˙ÈÎeÎÊ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡ ,Ô˙Â¯Ú∆¿»»¬ƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿∆∆ƒ
.ÂÈt ¯ÈÊÁiL „Ú ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,d˙B‡ ‰‡B¯ ‡e‰Â¿∆»»ƒ¿«∆«¬ƒ»»

Ûe‚a ÏkzÒÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .‰Â¯Ú ‰M‡‰ Ûeb ÏÎÂ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒ»…ƒ¿«≈¿
‰l‚Ó ‰È‰ Ì‡Â .BzL‡ elÙ‡Â ,‡¯B˜ ‡e‰Lk ‰M‡‰»ƒ»¿∆≈«¬ƒƒ¿¿ƒ»»¿À∆

ÁÙË82dc‚k ‡¯˜È ‡Ï ,dÙebÓ83. ∆«ƒ»…ƒ¿»¿∆¿»

ולא 79) קדוש מחניך "והיה טו): כג, (דברים שנאמר משום
מאחריך". ושב דבר ערוות בך צריך 80)ייראה אינו אבל

אל  התורה הקפידה לא כי בצואה, כמו אמות ד' להרחיק
בלילה, או עיניו, את עצם אם זה ולפי בלבד, הראייה על
קריאת  לקרות מותר - הערווה את רואה שאינו סומא או
רואה  כשאינו אפילו בצואה, כן שאין מה כנגדה, שמע
כנגדה. לקרות אסור - וכדומה עיניו את שעצם כגון אותה,

זמן ÍÏÎÂÏÓשכל ÌÂ˜Ó‰˘ מחניך "והיה בו קורא אתה אין
א  ערוך (שולחן חיי קדוש" סימן ורח א; סעיף ע"ט סימן ם

ו). סעיף הואיל 81)ע"ו לומר: יכול שהייתי כה:) (ברכות
בעלי  כשאר דינם כ), כג, (יחזקאל בשרם" חמורים "ובשר
העמים  אל זה "ומכוון שאסור. לן משמע קא - חיים
כחייתו  ערומים והולכים הסלעים בנקיקי השוכנים הפראים
ע"ד). אות תצא פרשת תמימה" ("תורה שדה"

מכוסה.82) להיות שדרכו כה.),83)ממקום (ברכות
טפח, צריך באשתו שדווקא מיימוניות" ב"הגהות והעירו

לקר  ואסור ערווה נקרא מטפח פחות אחרת באשה ות אבל
כנגדה.

.ÊÈ‡e‰ Ck ,ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Ú „‚k ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆»¿∆∆∆¿«¬≈ƒ»
B˙Â¯Ú „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡84,Ì¯Ú ‡e‰Lk ‡¯˜È ‡ÏÂ ; »ƒ¿¿∆∆∆¿»¿…ƒ¿»¿∆»…

B‡ ¯BÚ B‡ „‚a ÏL ‰¯B‚Á ‰˙È‰ .B˙Â¯Ú ‰qÎiL „Ú«∆¿«∆∆¿»»¿»¬»∆∆∆
ÂÈ˙Ó ÏÚ ˜N85¯zÓ - Ì¯Ú BÙeb ¯‡ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««»¿»««ƒ∆¿»»…À»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï BÏ86B·˜Ú ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ;87 ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆…ƒ¿∆¬≈
ıˆBÁ - Ì¯Ú ‰È‰Â B˙ÈlËa ÔLÈ ‰È‰ .B˙Â¯Úa Ú‚B≈«¿∆¿»»»»≈¿«ƒ¿»»»…≈

BaÏ ˙ÁzÓ B˙ÈlËa88B¯‡eˆ ıÁÈ ‡Ï Ï·‡ .‡¯B˜Â ¿«ƒƒ««ƒ¿≈¬»…»…«»
ÈÓk ‡ˆÓÂ ,‰Â¯Ú‰ ˙‡ ‰‡B¯ BalL ÈtÓ ,‡¯˜ÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆»∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ

.‰¯B‚Á ‡Ïa ‡¯BwL∆≈¿…¬»

כה:).84) ולמטה.85)(ברכות ממתניו מכוסה והוא
כד:).86) תחתיו.87)(שם מקופלות ורגליו יושב כשהוא

קריאתו, בעת בבשרו יגעו שלא איבריו לשאר הדין והוא
בערוותו  נוגע אינו שאם לרבותא: משמיענו "עקבו" אלא
מותר  אותה, ורואה ערוותו נגד מכוון שהוא פי על אף

לברכות). יונה (רבינו נגדו לא 88)לקרוא שאם כד:) (שם
הערווה  את רואה ליבו הרי ליבו מתחת בטליתו יפסיק
אברים, לשאר רואה" "ליבו בין חז"ל שחילקו ומה ואסור.
א, (קהלת ככתוב "ראייה", לשון בלב שמצינו משום אפשר
תצא  פרשת תמימה" ("תורה חכמה הרבה ראה "וליבי טו):

ע"ה). אות

.ÁÈÏk - ˙Á‡ ˙ÈlËa ÌÈLÈ eÈ‰L ÌÈLÔ‰Ó „Á‡ ¿«ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ««»∆»≈∆
˙ÁzÓ ‰qÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯˜Ï ¯eÒ‡89„Ú ;BaÏ »ƒ¿««ƒ∆¿«∆ƒ««ƒ«

‰Ê ¯Na ÚbÈ ‡lL „Ú ,Ô‰ÈÈa ˙˜ÒÙÓ ˙ÈlË ‡‰zL∆¿≈«ƒ«¿∆∆≈≈∆«∆…ƒ«¿«∆
‰hÓÏe ÂÈ˙nÓ ‰Ê ¯N·a90BzL‡ ÌÚ ÔLÈ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«∆ƒ»¿»¿«»¿ƒ»»»≈ƒƒ¿

ÌÈpËw‰ B˙È·ŒÈ·e ÂÈ· B‡91,BÙe‚k ÔÙe‚ È¯‰ - »»¿≈≈«¿«ƒ¬≈»¿
Ú‚B B¯NaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó LÈb¯Ó BÈ‡Â¿≈«¿ƒ≈∆¿ƒ»««ƒ∆¿»≈«

ÂÈt ¯ÈÊÁÓ ,Ì‰a92BaÏ ˙ÁzÓ ıˆBÁÂ93‡¯B˜Â94. »∆«¬ƒ»»¿≈ƒ««ƒ¿≈
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עצמו.89) ערוות את רואה ליבו יהא לא 90)ולא שאם
(ברכות  עבירה הרהור לידי ויבואו בזה נוגע זה בשר הרי כן

הרהור.91)כד.). לידי יביאוהו ולא בהם רגיל שהוא
בה.92) להרהר יבוא שלא אפשר אי פניו יחזיר לא אם אבל
עצמו.93) ערוות את רואה ליבו יהא (שם).94)שלא

.ËÈ‡‰iL „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈpË˜ Ì‰ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«≈¿«ƒ¿ƒ¿»∆«∆¿≈
˙a ‰·˜p‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚŒÌÈzL Ôa ¯Îf‰«»»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»¿«¿≈»«

‰L ‰¯NÚŒ˙Á‡95Ì˙È·˙ ‡‰iL ‡e‰Â ;„Á‡ ÌBÈÂ ««∆¿≈»»¿∆»¿∆¿≈«¿ƒ»
Ánˆ C¯ÚNe eÎ ÌÈ„L ,ÌÈÏB„b ˙È·˙k96Œ¯Á‡Â ; ¿«¿ƒ¿ƒ»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«¿««

Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ÈÈa ˙ÈlË ˜ÈÒÙzL „Ú ‡¯˜È ‡Ï Ck»…ƒ¿»«∆«¿ƒ«ƒ≈≈∆¬»ƒ
Ô‰nÚ ‡¯B˜ - Ánˆ C¯ÚNe eÎ ÌÈ„L eÈ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«≈ƒ»∆
Ôa ¯Îf‰ ‰È‰iL „Ú ,˜ÒÙ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ¯Na ·e¯˜a¿≈»»¿≈»ƒ∆¿≈«∆ƒ¿∆«»»∆
ŒÌÈzL ˙a ‰·˜p‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚŒLÏL¿∆¿≈»»¿∆»¿«¿≈»«¿≈

„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ97. ∆¿≈»»¿∆»

להם.95) מתאווה אדם ואין ביאה לכלל באו לא אז שעד
השער 96)(שם). והוא ז), טז, (יחזקאל הכתוב מלשון

וסימן  לבת, נערות סימן מהווה והוא הערווה במקום הגדל
מבוארים  וכן א), משנה ו, (פרק בנידה ומפורש לבן גדלות
פרק  אישות (הלכות תורה" ב"משנה הנערות סימני פרטי

דידן:97)ב). בנידון הם נקראים ואילך זה מגיל כי
ולא  בגופם מפותחים כשאינם ואפילו כד.); (ברכות גדולים

נערות". "סימני הביאו

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חייבים 1) הטמאים אם שמע; מקריאת הפטורים הם מי

דינו  ובית עזרא תקנת וברכותיה, שמע קריאת לקרות
שבטלה.

.‡ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2ÌÈpË˜e3ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ÌÈ¯eËt4. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿«
ÔÈÎ¯·Óe ,d˙BÚa d˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»¿»»¿»¿ƒ

ÔÎpÁÏ È„k ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ5BaÏ ‰È‰L ÈÓ .˙BˆÓa ¿»∆»¿«¬∆»¿≈¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆»»ƒ
˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt - ‰ÂˆÓ ¯·„Ï ÊtÁÂ „e¯Ë6 »¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¿

ÚÓLŒ˙‡È¯wÓe7¯eËt ,‰Ïe˙· ‡NpL Ô˙Á CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»»»∆»»¿»»
BzÚc ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ‡·iL „Ú ÚÓLŒ˙‡È¯wÓƒ¿ƒ«¿««∆»…»∆»¿ƒ∆≈«¿

ÌÈÏe˙a dÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÈeÙ8„Ú ‰‰L Ì‡Â . ¿»∆»…ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»»«
È‡ˆBÓ9˙aLŒÈ‡ˆBnÓ ˙B¯˜Ï ·iÁ - ÏÚ· ‡ÏÂ ˙aL »≈«»¿…»««»ƒ¿ƒ»≈«»

‰a Ò‚ BaÏÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙ È¯‰L ,CÏÈ‡Â10ŒÏÚŒÛ‡ ¿≈»∆¬≈ƒ¿»¿»«¿¿ƒ«»««
ÏÚ· ‡lL Èt11. ƒ∆…»«

המצוות 2) בכל ומחוייבים לישראל, שנמכרו כנענים,
בהן. חייבות ואע"פ 3)שהנשים שנה. מי"ג הפחותים

"לקרותה  ללמדם מצּווה והאב במצוות, לחינוך הגיעו ֶשכבר
כבסמוך. ועבדים 4)בעונתה" שנשים והטעם כ., ברכות

נוהגת  קריאתֿשמע שמצות מפני - מקריאתֿשמע פטורים
"שהזמן  מצותֿעשה וכל היום, מן ידועות בשעות רק
עבודהֿזרה  (הלכות ממנה פטורים ועבדים נשים גרמא",
אמרו: ה"ג) (פ"ג, ברכות ובירושלמי ג). הלכה י"ב, פרק
את  - אחד" ה' ישראל... "שמע שנאמר: מניין? "עבדים
אחר". אדון לו שיש העבד יצא הקב"ה, אלא אדון לו שאין

אבל 5) המצוות, בכלל הקטנים אין התורה שמן אףֿעלֿפי

האב  חייב ולפיכך - במצוות לחנכם הוא סופרים מדברי
במצוות, לחנכו כדי בזמנה, לקרותה הקטן בנו את ללמד
גם  דרכו, פי על לנער "חנוך ו): כב, (משלי שלמה אמר וכן

ממנה". יסור לא יזקין "העוסק 6)כי היא: הלכה שכן
כה.). (סוכה המצוה" מן פטור אףֿעלֿפי 7)במצות

שמים. מלכות עול קבלת בה שיש מאד, והרי 8)שחשובה
מצוה. לדבר כטרוד החמישי 9)הוא היום כבר שהוא

כדברי  רביעי, ביום היה נשואיהם זמן שהרי לנשואיו,
ליום  נישאת "בתולה א) משנה פ"א, (כתובות המשנה

טרדת 10)הרביעי". עליו אין שוב בה, שנתרגל מתוך
ע"א.11)ין.הנישוא  טז, ברכות

.·˜ÒBÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡NBp‰ Ï·‡¬»«≈∆«¿»««ƒ∆≈
ÏaÏ·nL ¯·„ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯˜Ï ·iÁ - ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»ƒ¿ƒ¿≈»»∆¿«¿≈

BzÚc12.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿≈»«≈»∆

בתולים.12) עסק על מחשב אינו שהרי

.‚Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓ13- ÂÈÏÚ ƒ∆≈≈∆«»¿ƒ¿«≈»»
BzÚc ÔÈ‡L ÈtÓ ,ep¯a˜iL „Ú ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËt»ƒ¿ƒ«¿««∆ƒ¿¿∆ƒ¿≈∆≈«¿

˙B¯˜Ï ‰Èet14- ˙n‰ ˙‡ ¯nLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿«≈∆«≈
ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËt ,B˙Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡15Ì‡Â . ««ƒ∆≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ

ËÓL ÈM‰Â ,¯nLÓ „Á‡‰ - ÌÈL ÌÈ¯ÓBM‰ eÈ‰16 »«¿ƒ¿«ƒ»∆»¿«≈¿«≈ƒƒ¿»
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ17¯Á‡‰ ËÓLÂ ,¯nLÓe ¯ÊBÁÂ ,‡¯B˜Â ¿»«≈¿≈¿≈¿«≈¿ƒ¿»»«≈

‡¯B˜Â18Œ˙‡È¯wÓ ¯eËt ,˙ÓÏ ¯·˜ ¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ . ¿≈¿≈«≈∆∆¿≈»ƒ¿ƒ«
ÚÓL19. ¿«

(ויקרא 13) אמור בפרשת המנויים קרוביו מששת אחד כגון
בֿד). בכל 14)כא, שישתדל מי כשיש אפילו כלומר:

דעתו  אין כי מקריאתֿשמע, האבל פטור המת, צרכי
ה"א). ג, פרק ברכות (ירושלמי אבלו מפני עליו מיושבת
צאתך  יום את תזכור למען הפסוק על ז"ל חכמינו וסמכו
שאתה  "ימים - ג) טז, (דברים חייך ימי כל מצרים מארץ

בהם במתים"·ÌÈÈÁ,עוסק בהם עוסק שאתה ימים ולא
אחרת.15)(שם). ממצוה פטור במצוה, שהעוסק משום

מת 17)מסתלק.16) של אמות ארבע בתוך לקרוא שאסור
מצוות, בכלל אינו והמת הואיל לרש", "לועג משום -
ה). יז, (משלי עושהו" חרף לרש "לועג אומר: והכתוב

ע"א.18) יח, ע"ב.19)ברכות יד, שם

.„ÔÓÊÏ CeÓÒ B¯·˜Ï ˙n‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ∆«≈¿»¿»ƒ¿«
ÚÓLŒ˙‡È¯˜20ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,21Ì‡Â . ¿ƒ«¿«∆»ƒ≈»»»»»¿ƒ

˙‡ ÔÈeÏÓ Ô‰Â ,‰‡È¯w‰ ÔÓÊ ÚÈb‰Â e‡ÈˆB‰Â eÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿««¿ƒ»¿≈¿«ƒ∆
‰hn‰ È‡NB ÔB‚k ,Ô‰a C¯ˆ ‰hnÏ LiL Ïk - ˙n‰«≈…∆≈«ƒ»…∆»∆¿¿≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁ ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÙelÁÂ22ÈÙÏ eÈ‰L ÔÈa , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ≈∆≈∆»ƒ¿≈
¯‡Le .ÔÈ¯eËt - ‰hn‰ ¯Á‡Ï eÈ‰L ÔÈa ,‰hn‰«ƒ»≈∆»¿«««ƒ»¿ƒ¿»

Ô‰a C¯ˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ,ÔÈeÏÓ‰23ÔÈ·iÁ -24. «¿«ƒ∆≈«ƒ»…∆»∆«»ƒ

בזמנה.20) מקריאתֿשמע יתבטלו ע"א.21)שלא יט, שם
דבר  בשום שיתעסקו כבודו אין הוא חשוב ואדם הואיל
יוסף' ('בית בכבוד שיקברוהו עד בקריאתֿשמע, ואפילו
לא  ערוך' שב'שולחן להעיר וכדאי ע"ז). סימן או"ח 'טור'
בין  לחלק כתב לא ה'טור' וכן להלכה; זה חילוק הביאו
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בדורותינו  שאין מפני - והטעם חשוב, לאדם פשוט אדם
בגללו  קריאתֿשמע יקראו שלא ראוי שיהא כזה, חשוב אדם

שם). יוסף', ('בית שיקברוהו להתחלף 22)עד היו רגילים
בה. לזכות חפצים שהכל המת, מיטת אלא 23)בנשיאת

בלבד. כבודו משום המת את ע"ב.24)מלווים יז, ברכות

.‰„tÒ‰a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰25,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰Â »¿ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«
„Á‡ „Á‡ ÌÈËÓL - Ô‰ÈÙÏ ÁpÓ ˙n‰L ÔÓÊa26 ƒ¿«∆«≈À»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»∆»
Ì‰ÈÙÏ ÏËeÓ ˙n‰ ÔÈ‡ .„tÒ‰Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈ‡¯B˜Â27 ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿≈≈«≈»ƒ¿≈∆
·LBÈ Ï·‡‰Â ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ¯B˜ ÌÚ‰ Ïk -»»»ƒ¿ƒ«¿«¿»»≈≈

ÌÓB„Â28˙‡ ¯a˜iL „Ú ˙B¯˜Ï ·iÁ BÈ‡L ÈÙÏ , ¿≈¿ƒ∆≈«»ƒ¿«∆ƒ¿…∆
.B˙Ó≈

('טור'25) המספידים החזנים מפי הספד דברי שומע שהעם
ע"ב). סימן משום 26)או"ח אחת, בבת כולם לא אבל

המת. מספידים 27)כבוד והם אחר בבית שהמת כגון
אחר  לצד החדר) (באותו נתון המת שהיה או כאן, אותו

יט.). ברכות רש"י יט.)28)(מלשון (ברכות ובגמרא
אתה  "צדיק ואומר: הדין, את עליו מצדיק שהאבל אמרו,
פרצותי  את שתגדור מלפניך רצון יהי עלי; הבא כל על ה'
ברי"ף  הוא וכן ברחמים". ישראל עמך כל פרצות ואת

וברא"ש.

.Â,ÔÈÓeÁz Ïa˜Ï ÌÈÏ·‡‰ e¯ÊÁÂ ,˙n‰ ˙‡ e¯·»̃¿∆«≈¿»¿»¬≈ƒ¿«≈«¿ƒ
ÌB˜nÏ ¯·w‰ ÌB˜nÓ Ì‰È¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿«∆∆«»

‰¯eL ˙BNÚÏ ÌÈÏ·‡‰ Ba ÌÈ„ÓBÚL29Ïa˜Ï ∆¿ƒ»¬≈ƒ«¬»¿«≈
elÙ‡ ¯Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÌÚ‰ ÌÈÏBÎÈ Ì‡ :ÌÈÓeÁz«¿ƒƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ¿…¬ƒ

„Á‡ ˜eÒt30Ì‡Â ;eÏÈÁ˙È - ‰¯eMÏ eÚÈbiL Ì„˜ »∆»…∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ eÓÁÈ ‡l‡ ;eÏÈÁ˙È ‡Ï - Â‡Ï31¯Á‡Â , »…«¿ƒ∆»¿«¬∆»¬≈ƒ¿««

˙B¯˜Ï eÏÈÁ˙È Ô‰Ó e¯ËtiL32ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì„‡ŒÈa . ∆ƒ»¿≈∆«¿ƒƒ¿¿≈»»»¿ƒ
‰¯eMa33,ÌÈÏ·‡‰ Èt ÔÈ‡B¯ Ô‰L ,ÌÈiÓÈt‰ - «»«¿ƒƒƒ∆≈ƒ¿≈»¬≈ƒ

ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBˆÈÁ‰Â ;ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«¿«¿«ƒƒƒ¿≈»
ÔÓB˜Óa ÚÓLŒ˙‡È¯˜a ÔÈ·iÁ - ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯34. ƒ∆»¬≈ƒ«»ƒƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»

ביניהם 29) עובר והאבל ומכאן, מכאן בשורה עומד שהעם
אותו. קריאת30ֿ)ומנחמים של הראשון הפסוק הוא

שמים. מלכות עול קבלת עיקר בו שיש (ברכות 31)שמע,
גמילות  ובכלל היא. התורה מן מצוה אבלים, שתנחומי יז:)
וגמילות  כאחד. ולמתים לחיים חסד שגומל היא, חסדים
ל:): מציעא (בבא חז"ל שאמרו כמו היא, התורה מן חסדים
"את  כ) יח, (שמות וגו' בה ילכו הדרך את להם והודעת
בהקדושֿברוךֿהוא  מצינו וכן חסדים, גמילות זו - הדרך"
מות  אחרי "ויהי יא): כה, (בראשית שנאמר אבלים, שניחם
יד.). סוטה (ראה בנו" יצחק את אלהים ויברך אברהם
אמרנו: שכבר מקריאתֿשמע, המנחמים פטורים ולפיכך

יונה). (רבינו המצוה מן פטור במצוה מדברי 32)העוסק
שהות  עוד כשיש אלא אמורים הדברים שאין משמע  רבינו
אופן, בכל יתחילו - לקרוא שהות עוד אין אם אבל לקרוא,
(כסףֿמשנה, תנחומין במצוות התחילו לא שעדיין כיון

ע  סי' או"ח מגןֿאברהם סק"ד).וראה אחר:33)"ז ונוסח
שאין 34)בשורות. וסובר חולק, והראב"ד ע"ב. יז, ברכות

שהם  כל אלא רבינו, דברי כמשמעות "פנימיים" הפירוש

"פנימיים", הנקראים: הם לראותו, הצריכים האבל קרובי
שאינם  וכל החיצונה; בשורה עומדים כשהם ואפילו
נקראים: לראותו, צריכים ואינם האבל ממשפחת
קרוב  הפנימית בשורה עומדים הם ואפילו "חיצוניים",

לאבל.

.ÊÌ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜lÓ ¯eËÙ ‡e‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆»ƒƒ¿¿ƒ«¿«ƒ
,‡e‰Â ;‡¯B˜ - ˙B¯˜Ï BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆ»̄»¿«¿ƒ««¿ƒ¿≈¿

ÂÈÏÚ ‰Èet BzÚ„ ‡‰zL35¯eËt‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿≈«¿¿»»»¬»ƒ»»∆«»
Ï‰·Ó ˙B¯˜lÓ36·MÈ˙zL „Ú ˙B¯˜Ï È‡M¯ BÈ‡ - ƒƒ¿¿…»≈««ƒ¿«∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ BzÚc37. «¿»»

הראשון 35) בלילה "שקרא גמליאל ברבן שמצינו כמו
שה  - לתלמידיו ואמר (אשה), "איני שנשא" - כך על לו עירו

אחת" שעה אפילו שמים מלכות ממני לבטל לכם שומע
מ"ה). פ"ב, מיושב.36)(ברכות בלתי כדי 37)נרעש,

בכך  ומה שואל: והראב"ד בכוונה. ק"ש לקרוא שיוכל
יהיה  ולא בתורה, כקורא ויהא יקרא לכוין), יכול (שאינו
לקרות  חתן כל צריך ולדעתו מעליו? שמים שם כפורק
שבזמן  יז:): (ברכות ה'תוספות' כתבו וכבר קריאתֿשמע.
גם  יום, בכל שמע את בקראנו היטב מכוונים אנו שאין הזה
בה  יכוין שלא ואףֿעלֿפי לקרוא, צריך נשואיו בליל החתן
כאילו  כיהירות, נראה זה הרי יקרא, לא אם כי כראוי;
בטוח  איני היום ורק בקריאתי, מכוין אני פעם כל אומר:
סימן  (או"ח בשו"ע ההלכה נפסקה וכן כראוי, בה אכוין אם

ג). סעיף ע,

.ÁÔÈÎ¯·Óe ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«»ƒƒ¿ƒ«¿«¿»¿ƒ
Ô˙‡ÓËa Ô‰Â ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ38¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆»¿«¬∆»¿≈¿À¿»»««ƒ∆∆¿»

Ô˙‡ÓhÓ ˙BÏÚÏ Ô‰Ï39a ÔÈÚ‚Bp‰ ÔB‚k ,ÌBi· Baı¯L »∆«¬ƒÀ¿»»«¿«¿ƒ¿∆∆
d·kLÓe ‰·ÊÂ ‰c· B‡40Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41‡¯ÊÚÂ . ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»¿«≈»∆¿∆¿»

ewz BÈcŒ˙È·e42ŒÏÚa ‰¯B˙ŒÈ¯·„· ‡¯˜È ‡lL , ≈ƒƒ¿∆…ƒ¿»¿ƒ¿≈»««
È¯˜43ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L ÏÏkÓ e‰e‡ÈˆB‰Â ,Bc·Ï44„Ú ∆ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»«¿≈ƒ«

ÏaËiL45‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿…¿…»¿»«»»¿»ƒ¿»≈¿…
‰ÏËa CÎÈÙÏ ,da „ÓÚÏ ¯eav‰ ·¯a ÁÎ ‰È‰46. »»…«¿…«ƒ«¬…»¿ƒ»»¿»

Œ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ ‰¯Bza ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒ«
ÚÓL47ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa Ô‰Â48‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿≈«¬≈¿»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó49,ÌÏBÚÏ Ô˙¯‰Ëa ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ¿«¿ƒÀ¿»∆»¿ƒ¿»√»»¿»
L‡ ‰Ó - 'ÈÈ Ì‡ L‡k È¯·„ ‰Î ‡BÏ‰' :¯Ó‡pL∆∆¡«¬…¿»ƒ»≈¿À¿»»≈
ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ ‰¯B˙ŒÈ¯·c Û‡ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡≈»¿«∆∆À¿»«ƒ¿≈»≈»¿«¿ƒ

‰‡ÓË50. À¿»

עליהם.38) טומאתם שעדיין עלֿידי 39)אףֿעלֿפי
מים. במקוה ועוד.40)טבילה רוקח" "מעשה בעל כנוסח

"ומשכבה". אחר: בטמא 41)ונוסח או בזה הנוגע כגון
מותרים  זאת בכל - נטהרים טבילתם אחרי שמיד מת,
אפילו  שהרי עליהם, טומאתם בעוד תורה בדברי לקרוא
(ברכות  סיני בהר התורה את קיבלו עצמם ומצורעים זבים

ע"ב.42)כב.). פב, לילה,43)בבאֿקמא מקרה בעל
טז). טו, ויקרא וראה יא. כג, (דברים הכתוב כלשון

לקרוא.44) באה 45)המותרים טומאתו אין קרי בעל כי
עליו  גזרו לפיכך הדעת, וזחות ראש קלות מתוך אלא לו
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לתקנה  סמך מצאו ז"ל וחכמינו שם). וברש"י כב. (ברכות
וסמוך  בניך", ולבני לבניך "והודעתם תורה: בדברי נאמר זו.
(דברים  בחורב" אלהיך ה' לפני עמדת אשר "יום נאמר: לו
תורה  מתן קודם (שהרי אסורין קריין בעלי להלן מה טֿי) ד,
בעלי  כאן אף טו), יט, שמות ראה מנשותיהם, לפרוש נצטוו

כא:). (ברכות אסורים מעצמה 46)קריין בטלה כלומר:
את  לבטל יכול ביתֿדין "אין שהרי ביתֿדין, שביטלוה ולא
בחכמה  ממנו גדול אלאֿאםֿכן חבירו ביתֿדין דברי
עזרא  של ביתֿדינו ואחרי ה), משנה א, פרק (עדיות ובמנין"
ברוב  כח היה שלא מתוך אלא כמוהו, ביתֿדין עוד קם לא
קיום  על העם את ביתֿדין כפה לא בה, לעמוד הציבור
האיסור  פשט שלא כל הוא: וכלל מאליה. ובטלה התקנה
האיסור  הרי - בו לעמוד כח בו שאין מחמת הציבור ברוב
לבטלו  שיבוא אחר בביתֿדין אפילו צורך ואין מאליו, בטל
ה"ו). פ"א, ממרים הלכות (וראה לו.); (עבודהֿזרה

שאסור 47) ה"ד), (פ"ג, לעיל רבינו לדברי סותר זה ואין
המטונפים  במקומות תורה בדברי להרהר וכן "שמע" לקרוא
שאנו  או לעינינו, המונח נמאס בדבר מדובר שם כי -
דברי  שאומרים בזיון משום בזה ויש הרע, בריחו מרגישים
דבר  איננה כאן האמורה הטמאים טומאת אבל שם; תורה
הוא  טמא זה שאיש הוא: עיוני דבר אלא ומוחש, מורגש
מקבלים  תורה דברי "אין נאמר: זה ועל התורה, גזירת מצד

(כסףֿמשנה). קרי.48)טומאה" מטומאת טבלו שלא
הלכה 49) (פ"ד, תפילה הלכות לקמן ראה לתפילה, ובנוגע

שם). ובביאורנו "מעשה 50)דֿו שם: ואמרו כב., ברכות
בצחות, תלמודו את ביטא (לא מגמגם שהיה אחד בתלמיד
לו: אמר בתירא, בן יהודה מרבי למעלה היה) קרי בעל כי
מקבלים  תורה דברי שאין דבריך, ויאירו פיך פתח בני!

טומאה".

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ«¿«

dNtY zFkld1mipdM zMxaE
ספראהבה-הלכותתפילה

¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ÏÎa '‰ ˙‡ „·ÚÏ (‡ .‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈«¬…∆¿»
.ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k C¯·Ï (· .‰lÙ˙a ÌBÈƒ¿ƒ»¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

."mei lka dlitza 'd z` cearl"

ודיבור  שבלב, העבודה חלקים: שני התפילה במצות
כוונת  הוא התפילה של עניינה שעיקר ואע"פ התפילה.
אינה  בכוונה שאינה ש"תפילה כך כדי (עד הדיבור ולא הלב
שבדיבור, כמצוה זו מצוה נחשבת מכל־מקום תפלה"),

שבתפילה. הדיבור - "יתפלל" הלשון פשטות שזהו
כי  אליו" "להתפלל לשון הרמב"ם נקט המצוות' וב'מניין
את  ולא שבתפילה הדיבור עניין את מונים המצוות' ב'מניין

שבה. הכוונה
(20 cenr g"l wlg y"ewl)

אלהים 1) ופללו כמו: שפוט, - וענינו פלל. משורש

כב), כא, (שמות בפלילים ונתן כה): ב, (שמואלֿא
שישפטנו  כלומר: ומשפט, פלילה ה' מאת מבקש והמתפלל
במשפט  אך ה' יסרני כד): י, (ירמיה הנביא כדברי ברחמים,

תמעיטני. פן באפך אל

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
להוסיף 1) מותר אם התורה; מן וזמנן התפילות מניין אם

נדבה. תפילת להתפלל לציבור מותר אם התפילות; במניין

.‡:¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa Ïlt˙‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈¿»∆∆¡«
'ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ Ìz„·ÚÂ'2‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .3,e„ÓÏ «¬«¿∆∆¿»¡…≈∆ƒƒ«¿»»¿

ÏÎa B„·ÚÏe' :¯Ó‡pL ,‰lÙ˙ ‡È‰ BÊ ‰„B·ÚL∆¬»ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»¿¿»
'ÌÎ··Ï4ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ -5‰„B·Ú ‡È‰ BÊŒÈ‡ : ¿«¿∆»¿¬»ƒ≈ƒ¬»

‰lÙz BÊ ?·laL6˙BlÙz‰ ÔÈÓ ÔÈ‡Â .7;‰¯Bz‰ ÔÓ ∆«≈¿ƒ»¿≈ƒ¿««¿ƒƒ«»
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‡f‰ ‰lÙz‰ ‰LÓ ÔÈ‡Â8‰lÙzÏ ÔÈ‡Â ; ¿≈ƒ¿≈«¿ƒ»«…ƒ«»¿≈«¿ƒ»

Úe·˜ ÔÓÊ9.‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«»«ƒ«»

ãycew zegiyn zecewpã

"mei lka lltzdl dyrÎzevn"

בכל  "ולעבדו הפסוק על חז"ל מדרשת הרמב"ם למד
תפילה". זו שבלב, עבודה היא זו אי - לבבכם

שאף  כתב, המצוות' שב'ספר התפילה מצות ובביאור
יש  מ"מ למנותה), צריך (ואין הכוללים מהציוויים שהיא
זו  "ולעבדו - ה'ספרי' לדרשות ומציין להתפלל, הציווי בה

תלמוד". זה - ולעבדו גם־כן, "ואמרו ומוסיף: תפילה",
הד  את הביא המצוות' ב'ספר מדוע -וקשה: "ולעבדו רשה

לפוסקים  ראיה משמשת זו דרשה הלא תלמוד", זה
חז"ל  כדרשת ה'יד' בספר פסק והרי מדרבנן, היא שתפילה
הוא  יום בכל להתפלל ושהחיוב תפילה" זו - ש"לעבדו

מהתורה.
היא  יום בכל שתפילה הרמב"ם סובר שבוודאי וי"ל
להוכיח  המצוות' ב'ספר שכוונתו אלא מדאורייתא,
אסמכתא  אינה תפילה" זו - "ולעבדו חז"ל שדרשת
"ולעבדו  שהדרשה וכמו ממש, מהתורה מ"ע אלא בעלמא
הוא  ת"ת כי אסמכתא, אינה תלמוד" זה - לבבכם בכל
זו  - "ולעבדו הדרשה גם כך דאורייתא, חיוב בוודאי
אסמכתא  ואינה מדאורייתא מ"ע על מלמדת תפילה"

דרבנן. למצוה
שהובאו  מכפי הדרשות סדר את הרמב"ם הפך לכן,
שהוא  הראיה ואח"כ דתפילה הדין קודם וכתב ב'ספרי',

תלמוד". זה - "ולעבדו מהדרשה תורה דין
מוני  שרוב כתב צדק' לה'צמח מצותיך" "דרך ובספר
דרבנן. הם התפילה ונוסח יום בכל שתפילה סברו המצוות
עניין  את מאוד עד החשיבה החסידות תורת הרי ולכאורה,
לא  התפילה' מצות ל'שורש שבביאורו יתכן ואיך התפילה,
להתפלל  ש"מצות־עשה הרמב"ם לשון את אפילו הביא
"וגם  אדמוה"ז שאמר הידועים הדברים ובפרט יום", בכל
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ועוד, מימיהם". מאורות ראו לא מדרבנן תפילה האומרים
את  ובוודאי הצ"צ של כתביו את ראה הידוע, שעל־פי

התפילה'. מצות 'שורש של ההתחלה
הדבר  בביאור תורה' ב'לקוטי שכתוב מה על־פי ויבואר
בדוגמת  שהיא המצוות, ממנין ואינה דרבנן תפילה דמצות
"שהיא  האברים כל את ומקיים המעמיד השדרה" "חוט
ומקיים  המעמיד עיקר והיא להמצוות, ופנימית כוונה בחי'
את  הצ"צ שהדגיש שמה ונמצא, מצוות־עשה". הרמ"ח את
מפני  לא הוא מדרבנן, היא שתפילה הסוברים הפוסקים
את  ומקיימת המעמידה היא אדרבא אלא חשובה, שאינה

המצוות. כל
דתפילה  הסוברים על באומרו אדמוה"ז של כוונתו גם וזו
כוונתו  שאין מימיהם" מאורות ראו ש"לא מדרבנן
על  להסתמך הרוצים שאלה אלא כך, הסוברים לפוסקים
"שלא  אמר עליהם התפילה, בערך להמעיט כדי דבריהם
שהתפילה  הביאור את ראו לא היינו מימיהם", מאורות ראו
ואינה  המצוות מכל למעלה שהיא עד מאוד מעלתה גדלה

עמהם. נמנית
(` oniq dad` xtq 'zekln oii' itÎlr)

ואףֿעלֿפי 2) קז:). (בבאֿמציעא ותפילה קריאתֿשמע זו
ב  הוא תפילה שחיוב זה בפסוק נתפרש הדעת שלא - יום כל

בכל  אחת פעם שהיא לומר נבוא כן, לא שאם זאת; מחייבת
(כסףֿמשנה). הדעת תסבלהו שלא דבר זהו - חייו ימי
ולעמוד  שנאמר: לדבר, זכר - לדבר ראיה שאין ואףֿעלֿפי
כג, הימיםֿא (דברי לערב וכן לה' ולהלל להודות בבוקר
את  "וברך נאמר: זה פסוק ובסוף הואיל אומרים: ויש ל).
חיוניים  צרכים הם ומים לחם והרי מימיך", ואת לחמך
שאדם  התפילה גם לפיכך - יום בכל להם צריך שהאדם

ספר'). ('קרית יום בכל היא צרכיו, בה דבר 3)שואל כל
למשה  עד איש מפי איש חז"ל שקיבלוהו שבעלֿפה מתורה
"מפי  רבינו: קוראו - בקרא אסמכתא לו ויש רבינו,

מלאכי"). ("יד הקודם 4)השמועה" הפסוק ומן הואיל
שבו ‰'"ועבדתם" ˙„Â·Ú ÏÚ ÂÈÂËˆ זו עבודה נתפרש לא

ה' שעבודת זה פסוק להביא רבינו הוצרך לפיכך טיבה. מה
אינו  הזה שהפסוק ומאחר תפילה. - וזו שבלב, עבודה היא

מצוה  בתורת אם מדבר דברים: סיפור דרך אלא ומחייב ְֶַ
ונתתי  - לבבכם בכל ולעבדו ה' את לאהבה תשמעו... שמוע
למצות  המקור "ועבדתם" הפסוק משמש לכן ארצכם, מטר

(כסףֿמשנה). ע"א.5)תפילה ב, המביעה 6)תענית
א  הלכה סוף כאן - קונו. לפני שיחו ושפך האדם לב רחשי
אומר: תל"ג) (מצוה וה'חינוך' שכ"ו). מנטובה, דפוס (לפי
אדם  בני על יחולו והטובות שהברכות לך הקדמתי "כבר
הדריכם  שבראם הכל ואדון לבבם. וטוב פעולתם כפי
כל  בו ישיגו אשר פתח להם ופתח בהן, שיזכו במצוותיו
אשר  ברוךֿהוא, ממנו שיבקשו והוא: לטוב, משאלותיהם
יענה  הוא כי חסרונם, כל את למלא והיכולת הסיפוק בידו

באמת". יקראוהו אשר חז"ל 7)לכל אלא יום. שבכל
ה). (הלכה בסמוך כמבואר מנינם, באיזה 8)קבעו אלא

מלשון  נוסח, - משנה יתפלל. - לאדם לו שיזדמן נוסח
שתרגומו: יח) יז, (דברים הזאת התורה משנה הכתוב:
(כסףֿמשנה  נוסח - פתשגן ופירוש הדא. אורייתא פתשגן
גורסים: ויש פתשגן, ערך: 'הערוך', וכן מנוח). ה"ר בשם

התפילה". היא,9)"מטבע תפילה זמן זו שעה לומר:
כשרות  השעות כל אלא זמנה; עבר - השעה וכשעברה
ובקומך". "בשכבך קבוע שזמנה כקריאתֿשמע לא לתפילה,
ברכות  (תוספתא ששנינו כמו זמנה, קבעו ז"ל חכמינו אבל
נתנו  כך לקריאתֿשמע, קבע תורה שנתנה "כשם פ"ג):

לתפילה". קבע חכמים

.·CÎÈÙÏe10ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL11ÈÙÏ ,‰lÙza ÔÈ·iÁ ¿ƒ»»ƒ«¬»ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ
‰ ‡lL ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L‡Ó¯b ÔÓf12·eiÁ ‡l‡ . ∆ƒƒ¿«¬≈∆…«¿«¿»»∆»ƒ

‡e‰ Ck BÊ ‰ÂˆÓ13Ïlt˙Óe ÔpÁ˙Ó Ì„‡ ‡‰iL - ƒ¿»»∆¿≈»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BÁ·L „ÈbÓe ,ÌBÈ ÏÎa¿»«ƒƒ¿∆«»»

ÂÈÎ¯ˆ Ï‡BL CkŒ¯Á‡Â14‰Lw·a ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L , ¿««»≈¿»»∆»ƒ»∆¿«»»
‰È„B‰Â Á·L Ô˙B CkŒ¯Á‡Â ,‰pÁ˙·e15ÏÚ '‰Ï ƒ¿ƒ»¿««»≈∆«¿»»««

BÁÎ ÈÙÏ „Á‡ Ïk ,BÏ ÚÈtL‰L ‰·Bh‰16. «»∆ƒ¿ƒ«»∆»¿ƒ…

קבוע.10) זמן לתפילה ואין מכל 11)הואיל פטורים שהם
ה"ג). פי"ב, ע"ז הלכות (ראה גרמא. שהזמן מצוותֿעשה
שנשים  במצוות שחייבים כאן מדובר כנענים ובעבדים

ד.). (חגיגה (ברכות 12)חייבות היא זמנה התורה מן כי
מ"ג). התפילות 13)פ"ג, מטבע שאין מכיון כלומר:

וכמה  להתפלל? נתחייבנו מה א"כ התורה, מן ומנינן
ובהלכה  כאן רבינו לבאר הולך זה את להתפלל? נתחייבנו
(כסףֿמשנה). וכו' מתחנן אדם שיהא ומיישב: הבאה,

אדם 14) יסדר לעולם שמלאי: רבי "דרש ע"א: לב, ברכות
(יבקש  יתפלל ואחרֿכך הקדושֿברוךֿהוא של שבחו
החילות  אתה ה'... אל ואתחנן במשה: מצינו שכן צרכיו),
יעשה  אשר ובארץ בשמים אל מי אשר עבדך... את להראות
הארץ  את ואראה נא אעברה אחריו: וכתוב כמעשיך...
של  שבחו משה הקדים הרי - כדֿכה) ג (דברים, הטובה

בקשתו. את לפניו שהציע קודם לזה 15)מקום המקור
משעיר" וזרח בא מסיני ה' "ויאמר: ברכה) (פרשת ב'ספרי'
ישראל  של בצרכם פתח לא משה שכשפתח הכתוב, מגיד -
ה' ויאמר שנאמר: מקום, של בשבחו שפתח עד תחילה
שנאמר: ישראל, של בצרכם פתח ואח"כ וגו', בא מסיני
שנאמר: מקום, של בשבחו וחתם וחזר מלך, בישורון ויהי
בפתיחתו  מגדים' ('פרי כו). לג, (דברים ישורון כאל אין

לד.). (ברכות לזה סמוכים וראה או"ח). כח 16)לשו"ע
ויכלתו. השגתו

.‚ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡17Ì‡Â ;‰Lw·e ‰pÁ˙· ‰a¯Ó - ƒ»»»ƒ«¿∆ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ
ÌÈ˙ÙN Ï¯Ú ‰È‰18˙Ú ÏÎ·e ,BzÏÎÈ ÈÙk ¯a„Ó - »»¬«¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿¿»≈

:BzÏÎÈ ÈÙk „Á‡ Ïk - ˙BlÙz‰ ÔÈÓ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿««¿ƒ»∆»¿ƒ¿»¿
ÌÈÓÚt ÔÈÏÏt˙Ó LÈÂ ,ÌBia ˙Á‡ ÌÚt Ïlt˙Ó LÈ≈ƒ¿«≈«««««¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

Lc˜n‰ ÁÎ ÔÈÏÏt˙Ó eÈ‰È Ïk‰Â .‰a¯‰19ÏÎa , «¿≈¿«…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ…««ƒ¿»¿»
‰È‰iL ÌB˜Ó20„ÈÓz ¯·c‰ ‰È‰ ÔÎÂ .21ea¯ ‰LnÓ , »∆ƒ¿∆¿≈»»«»»»ƒƒ∆«≈

‡¯ÊÚ „ÚÂ22. ¿«∆¿»

צחות.17) לדבר לימודים לשון לו כלומר:18)שיש
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ותשבחות. תפילות לערוך רגיל שיעמוד 19)שאינו
עומד  שביתֿהמקדש רוח לאותה מכוונים כשפניו בתפילה
יוסי  רבי של בנו אליעזר רבי של ב"משנתו שדרשו כמו שם,
תעבוד" ואותו תירא אלהיך ה' "את הפסוק: על  הגלילי"
כלומר: במקדשו, עבדהו בתורתו, עבדהו יג): ו, (דברים
אמרו: (ל.) ובברכות (כסףֿמשנה). המקדש נוכח התפלל
ו, (ד"הֿב שנאמר ביתֿהמקדש? כנגד לבו את שיכוין מניין
לרבינו  המצוות ספר (השווה הזה, הבית אל והתפללו לב):

ה). בין 20)מצוה בארץ שיהיה בין המתפלל: אל חוזר
שיהיה  בין המקדש: על שמוסב או לארץ. בחוץ שיהיה
לעולם  - בירושלים שיהיה ובין בגלגל שיהיה בין במדבר,

(כסףֿמשנה). נכחו מתפלל 21)יתפללו אחד כל שהיה
יכלתו. ובקיאים 22)כפי הקודש בלשון מדברים שהיו

בה.

.„,ÚL¯‰ ¯v„Îe· ÈÓÈa Ï‡¯NÈ eÏbL ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿∆«»»»
˙Bn‡‰ ¯‡Le ÔÂÈÂ Ò¯Ùa e·¯Ú˙23Ì‰Ï e„ÏBÂ , ƒ¿»¿¿»«¿»»¿»»À¿¿»∆

,Ì˙ÙN eÏaÏa˙ ÌÈa‰ Ô˙B‡Â ,ÌÈBb‰ ˙Bˆ¯‡a ÌÈa»ƒ¿«¿«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿¿¿»»
˙BBLlÓ ˙·¯ÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙ÙN ‰˙È‰Â¿»¿»¿«»∆»¿∆»¿…∆∆ƒ¿

‰a¯‰24Ïk ¯a„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,¯a„Ó ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ; «¿≈¿≈»∆»»¿«≈≈»¿«≈»
Ì‰È·e' :¯Ó‡pL ,LeaLa ‡l‡ ,˙Á‡ ÔBLÏa Bk¯»̂¿¿»««∆»¿ƒ∆∆¡«¿≈∆
¯a„Ï ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈ‡Â ,'B‚Â '˙È„BcL‡ ¯a„Ó ÈˆÁ¬ƒ¿«≈«¿ƒ¿¿≈»«ƒƒ¿«≈
„Á‡ ‰È‰Lk ,‰Ê ÈtÓe .ÌÚÂ ÌÚ ÔBLÏÎÂ ˙È„e‰È¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈∆¿∆»»∆»
„Èb‰Ï B‡ ÂÈˆÙÁ Ï‡LÏ BBLÏ ¯ˆ˜z ,Ïlt˙Ó Ô‰Ó≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿…¬»»¿«ƒ
e·¯ÚiL „Ú ,L„w‰ ÔBLÏa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Á·L∆««»»ƒ¿«…∆«∆¿»¿
BÈcŒ˙È·e ‡¯ÊÚ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ .˙B¯Á‡ ˙BBLÏ dnÚƒ»¿¬≈¿≈»∆»»∆¿»≈ƒ

ew˙Â e„ÓÚ ,Ck25ÏÚ ˙BÎ¯· ‰¯NÚŒ‰BÓL Ì‰Ï »»¿¿ƒ¿»∆¿∆∆¿≈¿»«
¯„q‰26˙BBL‡¯ LÏL :27LÏLÂ ,'‰Ï Á·L - «≈∆»ƒ∆««¿»

˙BB¯Á‡28Ïk ˙Ï‡L Ô‰a LÈ - ˙BiÚˆÓ‡Â ,‰È„B‰ - «¬»»¿∆¿»ƒ≈»∆¿≈«»
˙B·‡ BÓk Ô‰L ,ÌÈ¯·c‰29LÈ‡Â LÈ‡ ÈˆÙÁ ÏÎÏ «¿»ƒ∆≈¿»¿»∆¿≈ƒ»ƒ

¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏe30Ïk‰ ÈÙa ˙BÎe¯Ú eÈ‰iL È„k ,Ôlk ¿»¿≈«ƒÀ»¿≈∆ƒ¿¬¿ƒ«…
ÌÈ‚lÚ‰ el‡ ˙lÙz ‰È‰˙Â ,Ô˙B‡ e„ÓÏÈÂ31‰lÙz ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»

‰Ê ÔÈÚ ÈtÓe .‰Áv‰ ÔBLl‰ ÈÏÚa ˙lÙ˙k ,‰ÓÏL¿≈»ƒ¿ƒ««¬≈«»«∆»ƒ¿≈ƒ¿»∆
Ó ˙BlÙz‰Â ˙BÎ¯a‰ Ïk ewz,Ï‡¯NÈ Ïk ÈÙa ˙B¯cÒ ƒ¿»«¿»¿«¿ƒ¿À»¿ƒ»ƒ¿»≈

.‚lÚ‰ ÈÙa Ce¯Ú ‰Î¯a Ïk ÔÈÚ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈ƒ¿«»¿»»»¿ƒ»ƒ≈

בקרבם.23) בלע"ז.24)ישבו ז'רגון בלולה, שפה
כמה 25) ובהם - זקנים ועשרים "מאה ע"ב: יז, מגילה

הסדר". על ברכות שמונהֿעשרה תיקנו - לפי 26)נביאים
המאוחר. ולאחר המוקדם להקדים המקראות, סדר

וקדושה.27) גבורות, אבות, עבודה,28)שהן: שהן:
שלום. ושים עיקריים.29)הודאה וכמו 30)דברים

שמסדר  לעבד דומות - "ראשונות לד.): (ברכות שאמרו
פרס  שמבקש לעבד דומות - אמצעיות רבו, לפני שבח
ונפטר  מרבו פרס שקבל לעבד דומות - אחרונות מרבו,

לו". כראוי,31)והולך בקשתם להביע יכולים שאינם
לדבר  תמהר עלגים "ולשון ד): לב, (ישעיה הכתוב מלשון

צחות".

.‰ewz ÔÎÂ32ÔÈÓk ˙BlÙz‰ ÔÈÓ ‡‰iL , ¿≈ƒ¿∆¿≈ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«
ÈL „‚k - ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙ˙ ÈzL :˙Ba¯w‰«»¿»¿≈¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈ„ÈÓ˙33ÛÒeÓ Ôa¯˜ LiL ÌBÈ ÏÎÂ ;34B· ewz , ¿ƒƒ¿»∆≈»¿«»ƒ¿
ÛÒeÓ Ôa¯˜ „‚k ˙ÈLÈÏL ‰lÙz35‡È‰L ‰lÙ˙e . ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆∆»¿«»¿ƒ»∆ƒ

;¯ÁM‰ ˙lÙz ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,¯˜a ÏL „ÈÓz „‚k¿∆∆»ƒ∆…∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ««««
˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz „‚kL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆¿∆∆»ƒ∆≈»«¿«ƒƒ«ƒ¿≈

‰ÁÓ ˙lÙz36˙‡¯˜ ‡È‰ ,ÔÈÙÒen‰ „‚kL ‰lÙ˙e ; ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»∆¿∆∆«»ƒƒƒ¿≈
.ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz¿ƒ««»ƒ

הגדולה.32) כנסת ליום 33)אנשי שנים במקדש שהקריבו
כח, (במדבר הערבים בין והשני בבוקר, אחד תמיד; עולה

חדשים.34)גֿד). ובראשי בשבתות ברכות 35)כגון:
ע"ב. מנוחת 36)כו, בעת שהוא תפילתה זמן שם על

ח) ג, (בראשית היום" "לרוח הגדול. אורה והשקט השמש
ו); יב, לשמות (רמב"ן יומא" "למנח אונקלוס: ְִַָמתרגם

מ"א). פ"ד (ברכות לרבינו המשנה" ב"פירוש זה ומעין

.Â˙Á‡ ‰lÙz Ïlt˙Ó Ì„‡ ‡‰iL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»»ƒ¿«≈¿ƒ»««
‰ÏÈla37ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙ È¯·È‡ È¯‰L , ««¿»∆¬≈≈¿≈»ƒ∆≈»«¿«ƒ

ÔÈÏkÚ˙Ó38‡È‰' :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««¿»∆∆¡«ƒ
·¯Ú' :¯Ó‡pL ÔÈÚk ;'B‚Â '‰ÏÚ‰39ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â »…»¿»ƒ¿»∆∆¡«∆∆»…∆¿»√«ƒ

˙È·¯Ú ˙lÙz ÔÈ‡Â .'ÈÏB˜ ÚÓLiÂ ‰Ó‰‡Â ‰ÁÈN‡»ƒ»¿∆¡∆«ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒ««¿ƒ
‰ÁÓe ˙È¯ÁL ˙lÙ˙k ‰·BÁ40e‚‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿ƒ««¬ƒƒ¿»¿««ƒ≈»¬

Ïlt˙‰Ï Ì‰È˙B·LBÓ ˙BÓB˜Ó ÏÎa Ï‡¯NÈ ÏÎ»ƒ¿»≈¿»¿¿≈∆¿ƒ¿«≈
‰·BÁ ˙lÙ˙k Ì‰ÈÏÚ ‰eÏa˜Â ,˙È·¯Ú41. «¿ƒ¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿ƒ«»

ערבית.37) תפילת הנקראת: ונשרפים.38)והיא נקטרים
לא.).39) ברכות (וראה תפילה יש בערב שגם הרי
להעיר 40) ויש רשות". ערבית "תפילת ע"ב: כז, שם

אין  (שם) ה'תוספות' שיכול שלדעת ב"רשות" הכוונה
ביחס  "רשות" נחשבת היא אלא שירצה, מתי לבטלה
ערבית  תפילת תידחה אז עובר, שזמנה אחרת למצוה

לבטלה. אין בחינם אבל דברכות.41)מפניה, פ"ד רי"ף
בקול  שמונהֿעשרה תפילת על חוזר הש"ץ אין ומכלֿמקום,
תפילת  שאין מפני - התפילות בשאר חוזר שהוא כמו רם,
אין  שהרי לבטלה; ברכות לברך אין ולפיכך חובה, ערבית
מדברי  חובתו. ידי להוציאו כדי בה, שנתחייב אדם כאן

ה"ט). (פ"א רבינו

.ÊCeÓÒ ,‰ÁÓ ˙lÙz ¯Á‡ ‰lÙz ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿ƒ»««¿ƒ«ƒ¿»»
„·Ïa ˙ÈÚz‰ ÌBÈa ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ42ÛÈÒB‰Ï È„k , ƒ¿ƒ«««»¿««¬ƒƒ¿»¿≈¿ƒ

‰lÙz‰ ‡È‰ BÊÂ ;˙ÈÚz‰ ÈtÓ ‰Lw·e ‰pÁz¿ƒ»«»»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰ÏÈÚ ˙lÙz ˙‡¯˜p‰43È¯ÚL eÏÚ - ¯ÓBÏk , «ƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿¬«¬≈

ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯zÒÂ LÓM‰ „Úa ÌÈÓL»«ƒ¿««∆∆¿ƒ¿¿»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ‡l‡ d˙B‡44. »∆»»ƒ¿ƒ«««»

שגוזרים 42) ציבור תעניות ושאר כיפור צום יום כמו
גשמים  עצירת על כגון: תבוא, שלא צרה כל על ביתֿדין
זכר  רק שהם בתמוז, ובי"ז באב בט' לא אבל וכדומה;
הלכה  י"ד, (פרק לקמן ראה לפנים, בהם שאירעו למאורעות

"מנין 43)ב). אמרו: ה"א) פ"ד, (ברכות ובירושלמי
(ישעיה  תפילה. תרבו כי גם נאמר: לוי: רבי אמר לנעילה?
אף  כלומר: נענה", - בתפילה המרבה שכל מכאן: טו) א,

תקנוה. תפילה לריבוי נעילה, כלומר:44)תפילת
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ולכשתגמר  האילנות, ראשי על השמש בעוד אותה מתחילים
ה"א). פ"ד, ברכות (ירושלמי השמש תשקע

.Á˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú :LÏL ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙz‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¬ƒ
‡¯·e ÌÈ„ÚBn·e ˙B˙aM·e ;‰ÁÓe- ÌÈL„ÁŒÈL ƒ¿»««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ

ŒÌBÈ·e ;ÔÈÙÒen‰ ˙lÙ˙e ,ÌBÈ Ïk ÏL LÏL :Úa¯‡«¿«»∆»¿ƒ««»ƒ¿
.‰ÏÈÚ ˙lÙ˙e ,el‡ Úa¯‡ :LÓÁ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ»≈«¿«≈¿ƒ«¿ƒ»

.ËÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,el‡ ˙BlÙz¿ƒ≈≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ
- Blk ÌBi‰ Ïk Ïlt˙‰Ï Ì„‡ ‰ˆ¯ Ì‡ .Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»»»¿ƒ¿«≈»«À

˙eL¯‰45BÓk - ÛÈÒBiL ˙BlÙz‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .B„Èa »¿¿»¿»»«¿ƒ∆ƒ¿
LcÁiL CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B·„ ·È¯˜Ó46ÏÎa ¯·c «¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ∆¿«≈»»¿»

˙BÎ¯a‰ ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰Î¯·e ‰Î¯a47Ì‡Â . ¿»»¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»¿ƒ
‡È‰L ÚÈ„B‰Ï È„k ,Bic - ˙Á‡ ‰Î¯·a elÙ‡ LcÁƒ≈¬ƒƒ¿»»«««¿≈¿ƒ«∆ƒ
,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏLÂ .‰·BÁ ‡ÏÂ ‰·„¿»»¿…»¿»ƒ¿»«¬
ÔÈ‡Â Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBÙ ‡ÏÂ Ô‰a ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»∆¿…¬ƒ≈∆¿≈

¯·c Ô‰a ÔÈpLÓ48. ¿«ƒ»∆»»

ע"א.45) כא, נראית 46)ברכות תפילתו תהא שלא כדי
לברכות  ברא"ש הובאה גאון. האי רבינו דעת והיא כחובה,

ט"ו). אות מבקש 47)(פ"ג, - חולה לו היה אם כגון:
פ"ו, (לקמן לשונו צחות כפי "רפאנו", בברכת רחמים עליו

ימי 48)ה"ג). בעשרת נוהגים שאנו ומה ע"א. לד, ברכות
אב  כמוך "מי "זכרנו" הראשונות: בשלוש להוסיף תשובה
בקשות  שהן מפני - ועוד "וכתוב" ובאחרונות: הרחמים",
אלו, בברכות מוסיפין אין יחיד בצרכי אבל רבים, בצרכי

ה"ג). (פ"ו, לקמן ראה

.ÈÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰·„ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó ¯eav‰ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ∆≈
‰·„ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ¯eav‰49elÙ‡ ,Ïlt˙È ‡ÏÂ . «ƒ¿ƒƒ»¿«¿»»¿…ƒ¿«≈¬ƒ

,‰·„ ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙·BÁ ˙Á‡ :ÌÈzL ÛÒeÓ ,„ÈÁÈ»ƒ»¿«ƒ««««¿««¿»»
ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ50ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ . ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿«»¿≈ƒ«¿ƒ

˙B˙aLa ‰·„ ˙lÙz Ïlt˙‰Ï ¯eÒ‡L ,‰¯B‰L ÈÓƒ∆»∆»¿ƒ¿«≈¿ƒ«¿»»¿«»
‡l‡ ,‰·„ Ô‰a ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿»»∆»

„·Ïa ÌBi‰ ˙·BÁ51. ««ƒ¿»

הם.49) חובה קרבינות הציבור, קרבינות אלא 50)שכל
סג). ברכות הרי"ף, (דעת הציבור מטעם חובה בא היה
מוסף  להתפלל אסור זה טעם בלי גם הראב"ד, ולדעת
(ברכות  היום" כל אדם ויתפלל "הלואי אמרו: שלא בנדבה,
תפילת  שהיא חול של שמונהֿעשרה בתפילת אלא כא.),
בה  ולהוסיף לכופלה הוא יכול לפיכך ותחנונים, רחמים
הודאה  אלא שאינה ויוםֿטוב שבת בתפילת אבל בקשות;
תהא  שלא ולהודות, ולחזור להודות אסור ודאי - לה' ושבח
והפירות. המצוות ברכות בכל וכן לבטלה. ברכתו

האדם 51) שיהא "צריך ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש וכתב
לכוין  שיוכל בדעתו, ואמיד וזהיר וזריז עצמו את מכיר
עולות  לב נדיב בו: קוראים אז - סוף ועד מראש בתפלתו
- יפה לכוין יכול אין אם אבל לא); כט, הימיםֿב (דברי
והלואי  יא). א, (ישעיה זבחיכם רוב לי למה בו: קרינן
וכן  ליום". הקבועות תפילות בשלש יפה לכוין שיוכל

ס"ד. ק"ז, סימן או"ח ערוך' ב'שולחן להלכה הוסכם

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ו שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מתי 1) (הביננו) קצרה תפילה תקנוה; למה המינים ברכת

וכל  טובים, וימים שבתות תפילות סדר בה; יוצאים
השנה. מאורעות

.‡Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ÈÓÈa2ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ea¯3,Ï‡¯NÈa ƒ≈«»«¿ƒ≈«»∆ƒƒ¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈÏ ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰Â4È¯Á‡Ó ·eLÏ Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÒÓe ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ»»≈«¬≈

BfL ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ .ÌM‰5Ì„‡ŒÈa ÈÎ¯ˆ ÏkÓ ‰ÏB„‚ «≈¿≈»∆»»∆¿»ƒ»»¿≈¿≈»»
˙È·e ‡e‰ „ÓÚ -6‰È‰zL ˙Á‡ ‰Î¯a ÔÈ˜˙‰Â BÈc- »«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»««∆ƒ¿∆

Ú·˜Â ,ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ „a‡Ï ÌM‰ ÈÙlÓ ‰Ï‡L d·»¿≈»ƒƒ¿≈«≈¿«≈»∆ƒƒ¿»«
‰lÙza d˙B‡7e‡ˆÓ .Ïk‰ ÈÙa ‰Îe¯Ú ‰È‰zL È„k , »«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¬»¿ƒ«…ƒ¿¿

‰¯NÚŒÚLz - ‰lÙzaL ˙BÎ¯a‰ Ïk8.˙BÎ¯· »«¿»∆«¿ƒ»¿«∆¿≈¿»

הוא 2) - הדורות" "סדר ובעל "היוחסין" ספר בעל לדעת
חכמי  לדעת אולם הזקן. הלל של בנו בן הזקן גמליאל רבן
אחר  שחי דיבנה השני גמליאל רבן הוא - האחרונים ישראל

הזקן. גמליאל רבן של נכדו והיה כנוסח 3)החורבן,
"המינים". הראשונים ונוסח האחרונים; הדפוסים
והדת  האמת מדרך שנטו ידועה כת "בני הם - וה"מינים"

לעצמם: וקראום:ÌÈÈÓ‡Óוקראו המלה קטעו וחז"ל ,
ÌÈÈÓ וכן (הערוך). שונים ממינים מינים ביניהם יש כי ,

:(31 עמוד והעבודה" התפילה ("תולדות בספר כתוב
ואפיקורסות: כפירה מיני כל כוללים ו'מינות' 'מין' "השמות
אליהו  רבי והמדקדק בהם". וכיוצא 'בייתוסים' 'צדוקים',
היו  ואפיקורס מין יאמר: פקר) ערך ("תשבי", בספרו בחור
נקראים  ותלמידיהם ודת, אמונה בעלי היו שלא אנשים שני
כמו: מינים, אומרים: ויש ואפיקורסים. מינים שמם: על
ישראל"). ("עבודת באמונה הממאנים י) יג, (ירמיה מאנים
ז). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות ראה למיניהם המינים על

הרומי.4) השלטון אצל ודילטוריא מלשינות ידי על
הזאת.5) הצרה שביבנה.6)הרחקת ישראל חכמי
השתים 7) הברכה תקווה", תהי אל "ולמלשינים ברכת היא

המינים" "ברכת ונקראת: עשרה שמונה שבתפילת עשרה
כח:). על 8)(ברכות עשרה" "שמונה אותה: קוראים ואנו
תחילתה. שם

.·‰¯NÚŒÚLz Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌBÈ ÏÎaL ‰lÙz ÏÎa¿»¿ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»»¿«∆¿≈
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯„q‰ ÏÚ el‡ ˙BÎ¯·9? ¿»≈««≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

˙eÎÓ BzÚ„ ‡ˆnLk10Ï·‡ .˙B¯˜Ï ¯‰Óz BBLÏe ¿∆»»«¿¿À∆∆¿¿«≈ƒ¿¬»
˜eÁ„Â „e¯Ë ‰È‰ Ì‡11Ïlt˙‰Ó BBLÏ ‰¯ˆwL B‡ , ƒ»»»¿»∆»¿»¿≈ƒ¿«≈

Ïk ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯·e ,˙BBL‡¯ LÏL Ïlt˙È -ƒ¿«≈»ƒ¿»»««≈≈»
˙BiÚˆÓ‡‰12B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ,13. »∆¿»ƒ¿»«¬¿»»¿≈»

שהן.9) כמו כולן אותן אדם צלולה 10)שיתפלל שהיא
ולכוון. להתרכז יכול יכול 11)והוא ואינו קצרה שרוחו

הכוללת 12)לכוון. כלומר: בתכנה, להן דומה שהיא
האמצעיות. הברכות עשרה שלוש כל של תמציתן

כט.).13) (ברכות

.‚:˙BiÚˆÓ‡‰ Ïk ÔÈÚÓ ewzL ‰Î¯a‰ È‰BÊÂ¿ƒ«¿»»∆ƒ¿≈≈»»∆¿»ƒ
EÈÎ¯c ˙‡ ˙Ú„Ï eÈ‰Ï‡ ÈÈ eÈ·‰"14˙‡ ÏBÓe , ¬ƒ≈¿»¡…≈»««∆¿»∆∆
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E˙‡¯ÈÏ e··Ï15ÁÏÒÏ ,16ÌÈÏe‡b ˙BÈ‰Ï eÏ ‰È‰ .17, ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿…«¡≈»ƒ¿¿ƒ
·B‡ÎnÓ e˜Á¯18eM„Â ,19˙B‡a ekLÂ20,Eˆ¯‡ «¬≈ƒ«¿¿«¿≈¿«¿≈ƒ¿«¿∆

Úa¯‡Ó ÌÈˆeÙe21ÌÈÚBz‰Â ,ıa˜z22EzÚ„a ¿ƒ≈«¿«¿«≈¿«ƒ¿«¿¿
eËÙMÈ23E„È ÛÈz ÌÈÚL¯‰ ÏÚÂ ,24ÌÈ˜Ècˆ eÁÓNÈÂ , ƒ»≈¿«»¿»ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿¿«ƒƒ

EÏÎÈ‰ Ôew˙·e E¯ÈÚ ÔÈ·a25„Â„Ï Ô¯˜ ˙ÁÈÓˆ·e ¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ≈»∆ƒ¿ƒ«∆∆¿»ƒ
¯ ˙ÎÈ¯Ú·e Ec·Ú26‡¯˜ Ì¯Ë .EÁÈLÓ ÈLÈ Ô·Ï «¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»

È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â' :¯Ó‡pL ¯·ck ,‰Ú˙ ‰z‡«»«¬∆«»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ
‡e‰ ‰z‡ Èk .'ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó Ì‰ „BÚ ,‰Ú‡∆¡∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿»ƒ«»

‰˜eˆ ÏkÓ ÏÈvÓe ‰„Bt ,˙Ú ÏÎa ‰BÚ27‰z‡ Ce¯a . ∆¿»≈∆«ƒƒ»»»«»
."‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ¿»≈«¿ƒ»

דעת".14) לאדם חונן "אתה ברכת כנגד כנגד 15)מכוונת
לתורתך". אבינו לנו".16)"השיבנו "סלח כנגד

ישראל".17) "גואל ברכת  "רפאנו".18)כנגד כנגד
ה).19) כג, (תהילים ראשי בשמן דישנת לשון 20)מלשון:

"ברך  ברכת כנגד ב), כג, (שם ירביצני דשא בנאות כמו: נווה,
גדול 21)עלינו". בשופר "תקע כנגד הארץ, כנפות

ונשפטים 22)לחרותינו". הגויים בין התועים ישראל הם
כתורתך. לא אשר במשפטים מלכיהם ידי רצון 23)על יהי

סימן  יוסף" ("בית התורה משפטי שהם דעתך, על שיישפטו
כבראשונה". שופטנו "השיבה ברכת כנגד והיא ק"י),

עליהם 24) ידי את מניף הנני מלשון: כרשעתם, לייסרם
תקווה". תהי אל "ולמלשינים ברכת כנגד והוא יג). ב, (זכריה

עירך".25) ולירושלים הצדיקים", "על הברכות: כנגד
למשיחי 26) נר ערכתי לדוד קרן אצמיח שם הכתוב: כלשון

סמל  - ונר והחוזק; השילטון סמל - קרן יז), קלב, (תהילים
(תהילים  הרד"ק פירוש ראה לעמו. מאיר המלך כי המלכות,

דוד". צמח "את כנגד והיא קולנו".27)שם), "שמע כנגד

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28Ï·‡ ;‰nÁ‰ ˙BÓÈa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»
CÈ¯vL ÈtÓ ,'eÈ·‰' Ïlt˙Ó BÈ‡ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ¿«≈¬ƒ≈ƒ¿≈∆»ƒ

‰Ï‡L ¯ÓBÏ29ÌÈM‰ ˙k¯·a30˙B˙aL È‡ˆBÓa ÔÎÂ . «¿≈»¿ƒ¿««»ƒ¿≈¿»≈«»
CÈ¯vL ÈtÓ ,'eÈ·‰' Ïlt˙Ó BÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ≈ƒ¿«≈¬ƒ≈ƒ¿≈∆»ƒ

‰Ïc·‰ ¯ÓBÏ31.'˙Úc‰ ÔBÁ'a ««¿»»¿≈«»«

"הביננו".28) בתפילת תפילה חובת ידי היא 29)שיוצאים
לברכה". ומטר טל "ותן הגשם: על ברכת 30)הבקשה היא

עלינו". המדברת 31)"ברך חוננתנו", "אתה תפילת היא
את  אלה: שתי את ולכלול וכו'. לחול קודש בין ה' בהבדלת
חז"ל  אמרו "הביננו" בתפילת וה"הבדלה" "השאלה"
רגילה  בלתי תפילה שהיא מפני אפשר, שאי כט.) (ברכות
ידי  על המתפלל יתבלבל שמא - הדחק בשעת רק שמתפללים

ויטעה. זו הכללה

.‰ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aL·e32˙BÎ¯a Ú·L Ïlt˙Ó , ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈∆«¿»
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ˙BlÙz Úa¯‡Ó ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa33: ¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ∆«

˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·e ,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»∆¿»ƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈÚÓ34‰Î¯·a ÔÈÓ˙BÁ ˙B˙aMa . ≈≈«««»¿ƒƒ¿»»

Lc˜Ó' da Ì˙BÁ ÌÈÏ‚¯·e ,'˙aM‰ Lc˜Ó' ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ¿«≈««»»¿»ƒ≈»¿«≈
'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ35- ·BËŒÌBÈÂ ˙aL ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»«»¿

Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' :da ÌÈÓ˙BÁ36.'ÌÈpÓf‰Â ¿ƒ»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :da ÔÈÓ˙BÁ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿ƒ»∆∆«»»»∆
'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó37Ì˙BÁ ,˙aL ‰È‰ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»»«»≈

ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :da»∆∆«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿
.'ÔB¯kf‰«ƒ»

הם.32) ושמחה מנוחה ימי באשר ובקשה, תחינה ימי שאינם
ח).33) הלכה א, (פרק לעיל היום.34)כמבואר מעניין
המועדים 35) שכל מפני - זמנים ונקראים: המועדים, הם

האביב; בזמן - הפסח חג ידועים: בזמנים תלויים שבתורה
האסיף  בזמן - הסוכות חג חיטים; קציר בזמן - השבועות חג
לשל  ישראל קדושת והקדים בא). פרשת סוף בחיי, (רבינו
של  בקדושתם תלוייה הזמנים שקדושת מפני - זמנים
השנה  (ראש ששנינו כמו אותם. מקדש דין שבית ישראל:
אתם  תקראו אשר ה' מועדי אלה כתוב: ט) משנה ב, פרק
תקראו, אּתם אשר אלו" אלא מועדות לי "אין - ו') ֶַ(חסר
רבינו  לשון וזה (ברטנורא). הכתוב תלה דין בית ובקריאת
מסור  הדבר "שאין י): הלכה ב, פרק החודש קידוש (הלכות
לסמוך  ציווה הוא המועדות לשמור שציווה ומי להם; אלא

לקדושת 36)עליהם". השבת קדושת כאן ומקדימין
מששת  מאז וקיימת עומדת השבת שקדושת מפני - ישראל

בראשית  Ï‡¯˘Èימי Ï˘ Ì˙˘Â„˜· ‰ÈÈÂÏ˙ ‰È‡Â שהם ,
יז.). (ביצה דין בית קביעות ידי על (מסכת 37)יקדשוה

מתפללים  אנו הזה ביום כי ה), הלכה י"ט, פרק סופרים
השנה  (ראש לטובה הקדושֿברוךֿהוא לפני זיכרוננו שיעלה

טז.).

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú ˙lÙ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿«¬ƒ
‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz Ï·‡ ,‰ÁÓeƒ¿»¬»¿ƒ««»ƒ∆…«»»
LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL :˙BÎ¯a ÚLz Ïlt˙Óƒ¿«≈≈«¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰BL‡¯ .˙BiÚˆÓ‡ LÏLÂ ,ÌBÈ Ïk ÏL ˙BB¯Á‡«¬∆»¿»∆¿»ƒƒ»ƒ

˙BiÎÏÓ dÈÚ ,˙BiÚˆÓ‡‰39˙BB¯ÎÊ - ‰iL ;40; »∆¿»ƒƒ¿»»«¿À¿ƒ»ƒ¿
˙B¯ÙBL - ˙ÈLÈÏL41Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ . ¿ƒƒ»¿≈¿»««≈∆

dÈÚÓ42. ≈ƒ¿»»

בלבד.38) ברכות שבע השנה בראש שמתפללים
באי 39) שכל שדי: במלכות עולם תיקון על שמתפללים

מלכותו. עול את עליהם יקבלו בזיכרון 40)עולם שניזכר
לפניו. וממקראות 41)טוב לחירותינו. גדול בשופר שיתקע

וסמוך  כב), כג, (ויקרא אלוקיכם ה' אני כתוב: זאת, דרשו
והעברת  כד) (שם, וגו' תרועה זיכרון השביעי..., בחודש לזה:
אלו: - אלוקיכם" ה' "אני ט), כה, (שם תרועה שופר
תרועה" "שופר זיכרונות; אלו: - תרועה" "זיכרון מלכויות;
פרק  השנה ראש ירושלמי לב, השנה (ראש שופרות אלו: -

ח). הלכה על 42)ג, מלך ה' אתה ברוך - מלכויות חתימת
הברית; זוכר ה' אתה ברוך - זיכרונות חתימת וכו'; הארץ כל
לקמן  ראה תרועה. שומע ה' אתה ברוך - שופרות חתימת

השנה,). כל תפילות ("סדר

.ÊLÓÁÓ ‰lÙz ÏÎa Ïlt˙Ó ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa43 ¿«ƒƒƒ¿«≈¿»¿ƒ»≈»≈
˙BÎ¯a Ú·L ˙BlÙz44LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL : ¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»

˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ ;ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡Â ,˙BB¯Á‡«¬¿∆¿»ƒ≈≈«¿≈¿»««
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :Ô‰Ó≈∆∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿
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'ÌÈ¯etk‰45ÏÎa Ì˙BÁ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . «ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿«»≈¿»
˙aM‰ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :Ô‰Ó ‰lÙz¿ƒ»≈∆∆∆«»»»∆¿«≈««»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿«ƒƒ

מוסף,43) שחרית, כיפורים, יום בליל ערבית תפילת והן
ונעילה. פז:).44)מנחה (פרק 45)(יומא סופרים מסכת
ו). הלכה י"ט,

.Á‰L Ïk ÏL ÌBˆ ÌBÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»
,‰LÂ˙lÙz Ïlt˙Ó Ï·Bi‰ ˙L ÏL ÌBˆ ÌBÈa Ï·‡ ¿»»¬»¿∆¿««≈ƒ¿«≈¿ƒ«

ŒL‡¯ ÛÒeÓa Ïlt˙‰L BÓk ,˙BÎ¯a ÚLz ÌÈÙÒen‰«»ƒ≈«¿»¿∆ƒ¿«≈¿«…
ÔÓˆÚ ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡ Ì‰Â ;‰M‰46‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , «»»¿≈»«¿»«¿»…»¿…

Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡Â .¯˙BÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B47. ≈

לתקיעה 46) השנה לראש היובל "שווה ששנינו: כמו
שופר  והעברת ביובל: נאמר כו:). השנה (ראש ולברכות"
הכיפורים  ביום לחודש בעשור השביעי בחודש תרועה
שהרי  השביעי, בחודש לומר תלמוד שאין ט) כה, (ויקרא
כל  לך: לומר - השביעי בחודש הכיפורים שיום כבר נאמר
הוי  השביעי, בחודש שהוא השנה בראש עושה שאתה מה
ושופרות  זיכרונות מלכויות, כאן מה לחודש: בעשור עושה
השנה  ראש (ירושלמי ושופרות זיכרונות מלכויות, כאן אף -

ה). הלכה ג, יושבים 47)פרק ישראל שבטי כשכל - והוא
וחצי  גד ראובן, גלות לפני ראשון בית בימי כגון: בארץ,
היובל, פסק שאז כו) ה, (דבריֿהימיםֿא מנשה שבט

בארץ דרור וקראתם È·˘ÂÈ‰שנאמר: ÏÎÏ,(י כה, (ויקרא
ולא  עליה, יושביה שכל בזמן לב:): (ערכין חז"ל ואמרו
שמיטה  הלכות תורה, (משנה ראה מקצתם. שגלו בזמן

ח). הלכה י, פרק ויובל

.Ë‰Î¯·Ï Ì„˜ Á˙Bt ˙BlÙz‰Ó ‰lÙz ÏÎa¿»¿ƒ»≈«¿ƒ≈«…∆ƒ¿»»
'E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN ÈÈ' :‰BL‡¯48. ƒ»¿»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È' :¯ÓB‡ ‰lÙz‰ ÛBÒa Ì˙BÁ ‡e‰LÎe49 ¿∆≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿¿»

ÂÈ¯BÁ‡Ï „ÚBˆ CkŒ¯Á‡Â ,'B‚Â 'ÈÙ È¯Ó‡50. ƒ¿≈ƒ¿¿««»≈«¬»

זבח 48) תחפוץ לא "כי שלאחריו והמקרא יח), נא, (תהילים
קרבן  שאין במזיד שעשה עוון על היא דוד תפילת ואתנה".
פיו  עם שיהא לה' התפלל והוא שבע. בת עוון - עליו מכפר
לפניו  לרצון תעלה שתפילתו כדי שידבר, מה להורותו
שיכפרו  וקרבינות מזבח לנו שאין אנו וגם עוונו. ויכופר
ממנו  לבקש אלה דוד בדברי תפילתנו את פותחים בעדינו,
א). פרק לברכות יונה רבינו פי (על התפילה בכוונת סיוע
שמונה  לתפילת ישראל" "גאל ברכת בין הפסק זה ואין
הוא  הרי בתפילה לאמרו קבועוהו שחכמינו כיוון עשרה,

ט:). (ברכות ארוכה כתפילה טו),49)נידון יט, (תהילים
שני  כי - פרקים עשר שמונה אחר אמרו שדוד ומתוך
גויים" רגשו ו"למה האיש" "אשרי הראשונים: הפרקים
תיקנוהו  - נחשבים לאחד בו" חוסי כל ב"אשרי המסיים
(ברכות, התפילה ברכות עשרה שמונה אחרי לאמרו חכמינו

נג:).50)שם). (יומא פסיעות שלוש

.È,˙È·¯Ú Ïlt˙Ó „ÚBÓŒÏLŒBlÁ·e ÌÈL„ÁŒÈL‡¯a¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ¿«≈«¿ƒ

,ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ˙BÎ¯· ‰¯NÚŒÚLz ,‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»¿«∆¿≈¿»ƒ¿»«»ƒ
'‰„B·Ú'a ¯ÓB‡Â51‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' : ¿≈»¬»¡…≈≈…≈¬≈«¬∆

˙lÙz Ïlt˙Ó ,„ÚBÓŒÏLŒBlÁa ,ÛÒeÓa .'‡B·ÈÂ¿»¿»¿À∆≈ƒ¿«≈¿ƒ«
ÛÒen‰52ÌÈL„ÁŒÈL‡¯·e .·BËŒÌBÈa Ïlt˙nL BÓk «»¿∆ƒ¿«≈¿¿»≈√»ƒ

LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL :˙BÎ¯a Ú·L Ïlt˙Óƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿»
ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡Â ,˙BB¯Á‡53Ì˙BÁÂ ,L„ÁŒL‡¯ Ôa¯˜ «¬¿∆¿»ƒ≈≈»¿«……∆¿≈

'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó' ‰a54. »¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ

רצה.51) בחול 52)בברכת שהקריבו מוסף קרבן כנגד
כד.). (שבת מט.).54)מעניין.53)המועד (ברכות

.‡ÈL„ÁŒL‡¯ ÔÎÂ ,„ÚBÓŒÏLŒBlÁa ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»¿À∆≈¿≈……∆
‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú Ïlt˙Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿«»ƒ¿«≈«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»
'‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÓB‡Â ,˙B˙aM‰ ¯‡Lk ˙BÎ¯a Ú·L∆«¿»ƒ¿»««»¿≈«¬∆¿»

˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Ó ÛÒeÓa .‰„B·Úa55ÔÈÚa «¬»¿»«¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÏLÓe ,˙aL56ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â ,˙aL ÔÈÚa «»«¿ƒ¿ƒ¿««»¿≈¿À««

Lc˜Ó' :ÌÈL„ÁŒÈL‡¯a da Ì˙BÁÂ ,‰Î¯a ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿»»¿≈»¿»≈√»ƒ¿«≈
'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰57„ÚBÓŒÏLŒBlÁ·e , ««»¿ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈

˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈa Ì˙BÁ ‡e‰L BÓk ,da Ì˙BÁ≈»¿∆≈¿∆»ƒ¿
.˙aLa¿«»

יצרת...55) "אתה שמתחיל: ראשֿחודש, בשבת כגון,
השביעי". ביום מלאכתך בשל 56)כילית חותם שהוא לא

כגון  שבת של עניין איזה הברכה בסוף שאומר אלא שבת,
הברכה  בסוף אומר הוא וכן וכדומה. במלכותך" "ישמחו
יז., (ביצה הודעת" להם קדשך "ושבת החתימה: לפני

הכסףֿמשנה). מט.).57)וכפירוש (ברכות

.·ÈÏlt˙Ó ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈÂ¿∆»ƒ¿¿∆»¿«»ƒ¿«≈
eÚÈ„BzÂ" :‰ÏÈla ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a58E˜„ˆ ÈËtLÓ ƒ¿»»¿ƒƒ««¿»«ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ¿∆

eÈ‰Ï‡ ÈÈ eÏŒÔzzÂ .EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ e„nÏzÂ«¿«¿≈«¬À≈¿∆«ƒ∆»¿»¡…≈
„ÚBÓ „B·Îe ˙aL ˙M„˜59Ï‚¯‰ ˙‚È‚ÁÂ60ÔÈa . ¿À««»¿≈«¬ƒ«»∆∆≈

zÏc·‰ ·BË ÌBÈ ˙M„˜Ï ˙aL ˙M„˜61ÌBÈ ˙‡Â , ¿À««»ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿∆
zLc˜‰ ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LMÓ ÈÚÈ·M‰62zÏc·‰Â) «¿ƒƒƒ≈∆¿≈««¬∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

E˙M„˜a Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ zLc˜‰Â63ÈÈ eÏŒÔzzÂ .( ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿À»∆«ƒ∆»¿»
ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ,‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡¡…≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»
Ïk ÏL ·BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBÓ·e ˙aLŒÈ‡ˆBÓ·e ."'eÎÂ¿¿»≈«»¿»≈∆»

'ÔBÁ ‰z‡'a ÏÈc·Ó ‰M‰64‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «»»«¿ƒ¿«»≈««ƒ∆
ÒBk‰ ÏÚ ÏÈc·Ó65. «¿ƒ««

לג:).58) ומצוה 59)(ברכות מלאכה, בעשיית שאסור
בזה. וכיוצא נקייה בכסות שלמי 60)לכבדו הקרבת היא

החג. בימי צרכי 61)חגיגה מלאכת מותרת טוב שביום
מלאכה  כל ובשבת ובישול, אפייה כגון: נפש", "אוכל

נפש". "אוכל מלאכת ואף ברך 62)אסורה, כן על ככתוב:
הרא"ש  ולדעת יא). כ, (שמות ויקדשהו השבת יום את ה'
עצרת", "שמיני לחג בזה הכוונה י"א). אות י, פרק (פסחים
סוכות. של המועד חול ימי לששת השביעי היום שהוא
האבד" "דבר מלאכת מותרת שבהם בזה: מהם הוא וקדוש
האבד". "דבר גם אסורה. עבודה מלאכת כל ובו

מובדלים 63) והלויים מהלויים, מובדלים שהכהנים
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שבט  קדושת בין הבדל יש עצמם שבישראל הרי מישראל.
שם). ובתוספות קד. (פסחים י"ח.64)לשבט שבתפילת

בין  להבחין יודע שהחכם - בחכמה תלוייה שהבדלה ומפני
היא  חכמה, בברכת קבעוה - לטהור טמא ובין לחול קודש
(ברכות  בירושלמי אמרו וכן לג.). (ברכות הדעת" "חונן
מניין"? הבדלה - דעת אין "אם ב) הלכה ה, פרק

לאמרה 65) הייתה הגדולה כנסת אנשי בימי התקנה שעיקר
ולא  היו, שעניים מפני הכוס על תיקנוה ולא תפילה; בשעת
על  גם לומר תיקנוה - וכשהעשירו יין; לקנות בידם היה
ויענו  שישמעוה הבית ואנשי התינוקות בה לזכות כדי הכוס,

שם). (ירושלמי, אחריה אמן

.‚ÈÏÚ' :'‰‡„B‰'a ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒƒ¿»»«
'ÌÈqp‰66ÏÚ' ¯ÈkÊÓ - ‰kÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL . «ƒƒ«»∆»»ƒ¿«¬À»«¿ƒ«

˙BlÙz ¯‡La ¯ÈkÊnL BÓk ,ÛÒeÓa 'ÌÈqp‰67. «ƒƒ¿»¿∆«¿ƒƒ¿»¿ƒ

כד.).66) לחנוכה,67)(שבת מוסף שאין פי על אף
זאת  בכל זו, תפילה לידי בא היה לא השבת יום ואלמלא
מכל  לשנות שלא במוסף, גם חנוכה של להזכיר מחוייבים

(שם). היום תפילות שאר

.„È‰pÚ˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡ ,˙ÈÚz‰ ÈÓÈa68ÛÈÒBÓ , ƒ≈««¬ƒ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«»ƒ
'‰lÙz ÚÓBL'a69d¯ÓB‡ ¯eaˆŒÁÈÏLe .'eÎÂ 'eÚ' : ¿≈«¿ƒ»¬≈¿¿ƒ«ƒ¿»

:da Ì˙BÁÂ ,'‡ÙB¯'Ï 'Ï‡Bb' ÔÈa dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a¿»»ƒ¿≈«¿»≈≈¿≈¿≈»
‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰'70Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ ;'(ÚÈLBÓe) »∆¿≈»»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰B·'a ÔÈÙÈÒBÓ ·‡a ‰ÚL˙a .˙BÎ¯a ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈
ÌÁ¯' :'ÌÈÏLe¯È71EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿»»ƒ«≈¿»¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈«∆

.'eÎÂ '‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ¿«¿»«ƒƒ∆¿«»ƒ»¬≈»¿

וכדומה.68) חלום תענית להתענות עליו היא 69)שקיבל
ואין  תפילה". ב"שומע בה שחותם קולנו" "שמע תפילת
לשליח  כמו נוספת מיוחדת ברכה לו שיקבעו חשוב היחיד

יג:). (תענית הלכה 70)ציבור ב, פרק (תענית ירושלמי
"נחם",71)ב). שלפנינו התפילה ובנוסח (שם), ירושלמי

המתחיל: דיבור ברש"י מח: (ברכות ראה הך. והיינו
סימן  חיים אורח יוסף" ב"בית (הובא והריטב"א "ובשבת").
אותה  אומרים המאורע דמשום כיוון "דעתי, כותב: תקנ"ז)
ערבית  היום: תפילות בכל לאומרה צריך הירושלמי, פי על
שמתו  כ'מי שהוא ושחרית שבערבית אלא ומנחה, שחרית
ולמנחה  'רחם': אומרים: בנחמה ואינו לפניו' מוטל

למי שדומה 'נחם', נוהגים ˘˜·¯אומרים: ואנו מתו".
תמה  וכבר בלבד. מנחה בתפילת באב בט' זו תפילה לומר
מזכירים  אנו אין למה ל"ד) אות ד, פרק (תענית הרא"ש
שמזכירים  כשם באב, תשעה של התפילות בכל אותה
ממוסף)? (חוץ חודש ראש תפילות בכל ויבוא" "יעלה
ששנינו  מה פי על המנהג מצדיק ז"ל קארו יוסף ורבינו
הציתו  לחשיכה סמוך שבתשיעי כט.): (תענית בברייתא
מזכירין  שעה באותה הלכך וכו' המקדש בית את האויבים
תנחומיה  על ומתפללים ואבליה ירושלים שפלות במנחה

תקנ"ז).(בית  סימן חיים אורח יוסף

.ÂË‰iL ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ Ïk72„È¯BÓ' »¿«¿»ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈ·e ,'ÌLb‰73'Ïh‰ „È¯BÓ' -74È˙ÓÈ‡Ó . «∆∆ƒ««»ƒ«»≈≈»«

ŒÌBÈ ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙzÓ ?'ÌLb‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡≈ƒ«∆∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆
‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË75ÏL ˙È¯ÁL ˙lÙz „Ú , »«¬∆««¿ƒ««¬ƒ∆

ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ76ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙzÓe , »ƒ∆∆«ƒ¿ƒ««»ƒ∆
'Ïh‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡ ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ77. »ƒ∆∆«≈ƒ«»

"תחיית 72) ברכת גם: הנקראת "גבורות", ברכת היא
(שאם  המתים כתחיית שקולים שהגשמים ומתוך המתים".
לג.). (ברכות המתים בתחיית קבעוה יבול), אין גשמים אין

בהם.73) צורך ואין ישראל בארץ יורדים גשמים שאין
הגשמים 74) בימות בין לעולם: המתבקש דבר הוא שהטל

להיעצר  מטבעו שאין ומפני ד.). (תענית החמה בימות בין
להזכיר  חייבוהו לא - מתקיים העולם אין הוא שאלמלא -
העלול  לגשם אז בקשתינו שעיקר הגשמים בימות אף

ח). הלכה י (פרק לקמן וראה שמיני 75)להיעצר. הוא
בו  שנידונים פי על אף - הסוכות חג ימי בכל אבל העצרת.
של  המוספים מתפילת להזכירו היה הראוי ומן הגשמים, על
הטל" "מוריד שמזכירים כמו הסוכות. חג של הראשון יום
בכל  - הפסח חג של הראשון יום של המוספים מתפילת
קללה  סימן שהוא מפני הגשם, את בהם מזכירין אין זאת
וחכמינו  בה. ולאכול בסוכה לשבת צריכים שהרי החג, בימי
כוס  למזוג שבא לעבד דומה? הדבר למה "משל משלּו: ְָז"ל
צא  כלומר: כט.), (סוכה פניו" על קיתון רבו לו ושפך לרבו
הזכרת  זמן התחלת ולפיכך - בשימושך אפשי אי מלפני,
סוכה. זמן שאינו העצרת משמיני אלא אינה הגשמים

ב.).76) (תענית קללה סימן אלא הגשמים אין והלאה שמאז
ב):77) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי מפורש והטעם

הוא  שהטל מפני כלומר: בטל", המועדות כל שיצאו "כדי
פסח  של הראשון מיום שיזכרוהו התקינו לעולם, יפה סימן
עצרת  שמיני של מוספין תפילת עד מועדות, כל ראש שהוא

בטל. החגים כל יצאו ואז המועדות, אחרון שהוא

.ÊËÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÂLÁ¯Óa ÌÈÓÈ ‰Ú·MÓ78 ƒƒ¿»»ƒ¿«¿∆¿»¬ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈL ˙k¯·a79ÌLb‰ ¯ÈkÊnL ÔÓÊ Ïk ,80‰na . ¿ƒ¿«»ƒ»¿«∆«¿ƒ«»∆«∆

¯ÚLa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈŒı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c81 ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»
el‡Ï ˙BÎeÓq‰ ˙BÓB˜n·e ÌÈ¯ˆÓ·e ‡È¯eÒ·e¿¿»¿ƒ¿«ƒ«¿«¿»≈

‰ÂÌÈML ÌBÈa ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ,Ô‰Ï ÔÈÓBc ¿«ƒ»∆¬ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ
È¯Lz ˙Ùe˜z ¯Á‡82. ««¿«ƒ¿≈

"ותן 78) הבקשה: והיא ברכה, גשמי שיוריד לה' מתפללים
גבורות  להזכיר רק מתחילים עצרת ובשמיני ומטר"; טל
ובתענית  ומרצה. מקדים המבקש שכל - ריצוי דרך גשמים,
לנהר  שבישראל אחרון שיגיע "כדי אמרו: ג) משנה א, (פרק
ז' לפני הגשמים את שואלים אין לפיכך כלומר: פרת",
לשוב  הספיקו לא שעוד הרגל עולי מפני במרחשון,
במרחשוון, משבעה אבל הגשם, יטרידם שלא לבתיהם,
לשוב  כולם הספיקו כבר החג, אחר יום עשר חמישה שהוא
עיר  מירושלים ביותר הרחוק המקום שהוא פרת לנהר עד

מתוך 79)הקודש. עלינו", "ברך ברכת היא לג.) (ברכות
פרנסה. בברכת קבעום פרנסה, עד 80)שהגשמים היינו:
לעיל. כאמור הפסח, חג של הראשון בבל,81)יום היא

"בארעא  אונקלוס: מתרגם יב) יא, (בראשית שנער: "בארץ
נמוכים 82)דבבל". האלה שהמקומות מתוך י.), (תענית
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את  שואלים לפיכך - למטר מהר כך כל צריכים ואינם
לתקופת  השישים יום שהוא זה מאוחר בתאריך הגשמים
שש  שהוא יום ורביע יום שס"ה שהיא החמה שנת תשרי.
תמוז, תקופת ניסן, תקופת תקופות: לארבע מתחלקת שעות,
אלא  לתקופה תקופה בין ואין טבת. ותקופת תשרי תקופת
הלכות  נו.; (עירובין וחצי שעות ושבע יום, ואחד תשעים

ב). הלכה ט, פרק החודש קידוש

.ÊÈ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓL‚Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ˙BÓB˜Ó¿∆≈¿ƒƒƒ¿»ƒƒ««»
˙Úa ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL - ÌÈ˜BÁ¯‰ Ìi‰ Èi‡ ÔB‚k¿ƒ≈«»»¿ƒ¬ƒ∆«¿»ƒ»≈

Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L83'‰lÙz ÚÓBL'a84Ô‰L ˙BÓB˜Óe . ∆≈¿ƒƒ»∆¿≈«¿ƒ»¿∆≈
ÌÈÓÈ ÈL ·BËŒÌBÈ ÔÈNBÚ85'ÌLb‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡ , ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆∆

˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈ ÏL ÛÒeÓ ˙lÙ˙a86, ƒ¿ƒ«»∆ƒ∆¿ƒƒ¬∆∆
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ Ïk CÏB‰Â Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿≈»¿«¿»ƒ

"שהרי 83) - ישראל ארץ כמנהג במרחשוון בז' ולא
ממיתים  אלא להם, טובים אינם ההן בארצות הגשמים
זה  הלא במרחשוון, המקום זה אנשי ישאלו ואיך ומאבדים;
א, פרק תענית לרבינו המשנה (פירוש והאיוולת? השקר מן

ג). ב"שומע 84)משנה צרכיו את השואל יחיד ככל
שואלים  ולא ח.). (עבודהֿזרה הברכה חתימת לפני תפילה"
העולם  לרוב מזיק והמטר הואיל השנים", ב"ברכת אותה
נידונים  הם ולכן ציבור, שאילת זמן זה אין - תמוז בתקופת
תפילה" ב"שומע אלא צרכיהם את מבקשים שאין כיחידים

יד:). בית 85)(תענית ששלוחי לארץ, שבחוץ המקומות
היו  לא החודש) קביעת יום על (המודיעים לתשרי דין
מפני  ימים שני טוב יום עושים היו שם אליהם, מגיעים
כיום  ואפילו גלויות. של שני טוב יום והוא: הספק,
משנים  אינם ידוע, חשבון פי על החודש בקביעות שבקיאים

ד:). (ביצה אבותיהם ממנהג ספק 86)מנהגם שהוא
המוסף  בתפילת בבוקר שהתחיל ומכיוון שמיני. ספק שביעי
לחוש  שיש פי על אף ובערבית, במנחה גם פוסק אינו שוב

ה.). (תענית הוא שביעי שמא

.ÁÈÏ‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a Ì˙BÁ dlk ‰M‰ Ïk»«»»À»≈ƒ¿»»¿ƒƒ»≈
‰˜„ˆ ·‰B‡ CÏÓ' - ‰¯NÚŒÈzLÚ ˙k¯··e ,'LB„w‰«»¿ƒ¿««¿≈∆¿≈∆∆≈¿»»
„Ú ‰M‰ŒL‡¯nL ÌÈÓi‰ ˙¯NÚ·e ;'ËtLÓeƒ¿»«¬∆∆«»ƒ∆≈…«»»«
CÏn‰' ˙ÈLÈÏMa Ì˙BÁ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ È‡ˆBÓ87 »≈«ƒƒ≈«¿ƒƒ«∆∆
'ËtLn‰ CÏn‰' - ‰¯NÚŒÈzLÚ·e ,'LB„w‰88. «»¿«¿≈∆¿≈«∆∆«ƒ¿»

מלכותו 87) מראה הוא אלו שבימים לפי יב:) (ברכות
העולם. את זה 88)לשפוט ואין העולם; את שופט שהוא

ומשפט", צדקה אוהב "מלך של החתימה למובן דומה
ובמשפט. בצדק יתנהגו שברואיו אוהב שהוא שפירושה:
שהוא  יד) ג, (יהושע הברית ארון נושאי וכן המשפט: המלך
שרבינו  להעיר: וראוי שם). רד"ק, (ראה הברית" "ארון כמו
בכל  החתימה שנוסח יאמר, ערבית) (בלשון בתשובתו
צריך  "ואינו ומשפט צדקה אוהב ה' אתה ברוך הוא: השנה
קובץ  (ראה בלבד תשובה ימי בעשרת אלא "מלך" להזכיר
א  דף רוקח" ב"מעשה וכן צ"ז, סימן הרמב"ם" "תשובות

ב). עמוד

.ËÈel‡ ÌÈÓÈ ˙¯NÚa ÛÈÒB‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬¿ƒ«¬∆∆»ƒ≈

ÈÓ' - ‰iM·e ,'eÎÂ 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' :‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»»¿≈¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒ
'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ' - ‰‡„B‰·e ,'eÎÂ 'ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ¿«»»¿…«¬∆

'ÌÈiÁ ¯ÙÒa' ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe ,'eÎÂ89.'ÂÎÂ ¿ƒƒƒ¿»»«¬»¿≈∆«ƒ¿
el‡ ÌÈÓÈ ˙¯NÚa ÛÈÒB‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿∆»¬¿ƒ«¬∆∆»ƒ≈
Ï·‡ 'BÎ ÔÎ·e ...EcÁt Ôz ÔÎ·e' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·aƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈«¿¿¿≈¬»
‡e‰ ËeLt ‚‰Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒƒ¿»»

.'ÂÎÂ 'EcÁt Ôz ÔÎ·e' ,˙ÈLÈÏMa ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿ƒƒ¿≈≈«¿¿¿

זה 89) אמרו ששם אלא ח) הלכה י"ט, פרק סופרים (מסכת
ימי  לעשרת ולא הכיפורים ויום השנה ראש לעניין רק
בשלוש  צרכיו אדם ישאל "אל שאמרו: פי על ואף תשובה.
צרכי  אבל יחיד, בצרכי אלא זה אין - ואחרונות" ראשונות
המתחיל: דיבור שם ובתוספות לד., (ברכות שואלים רבים

ובביאורנו). ג הלכה ו, (פרק לקמן וראה ישאל"), "אל

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומי 1) וקטנה, גדולה מנחה זמן השחר; תפילת זמן מאימתי

דינו. מה התפלל ולא התפילה זמן שעבר

.‡ı‰ ÌÚ Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙iL d˙ÂˆÓ ¯ÁM‰ ˙lÙz¿ƒ««««ƒ¿»»∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»≈
‰nÁ‰2˙ÈLÈÏL ‡È‰L ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚL ÛBÒ „Ú ‰pÓÊe . ««»¿«»«»»¿ƒƒ∆ƒ¿ƒƒ
ÌBi‰3„Ú Úa¯‡ ¯Á‡ Ïlt˙‰Â ‰ÚË B‡ ¯·Ú Ì‡Â . «¿ƒ»«»»¿ƒ¿«≈«««¿««

‰lÙz ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ÌBi‰ ˙BˆÁ4È„È ‡ˆÈ ‡Ï Ï·‡ ¬«»»¿≈«¿ƒ»¬»…»»¿≈
ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰lÙzL ÌLkL .‰pÓÊa ‰lÙz ˙·BÁ«¿ƒ»ƒ¿«»∆¿≈∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ
‰pÓÊa d˙B‡ Ïlt˙‰Ï Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ck ‰¯Bz‰«»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈»ƒ¿«»

ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ eÏ ewzL BÓk5. ¿∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒƒ

וראה 2) ההרים. בראשי לזרוח מתחילה שהחמה משעה
וחכמינו  י"א). הלכה (פ"א, קריאתֿשמע הלכות בביאורנו
ייראוך  ה) עב, (תהלים הפסוק על זה סמכו ט:) (ברכות ז"ל
"עם  עליהם? מוראך מקבלים מתי כלומר: וגו'. שמש עם
שם). (רש"י החמה הנץ עם וזה - יוצאת כשהשמש שמש",

האמורות 3) שעות וכל שעות. שתיםֿעשרה שהיום בזמן
(הלכות  שביארנו כמו זמניות", "שעות הן אלו, בענינים
כו:) (ברכות ז"ל וחכמינו י"א). הלכה פ"א, שמע קריאת
שהרי  - שעות? ארבע עד השחר תפילת מה "מפני אמרו:
רבי  העיד וכן שעות, ארבע עד והולך קרב שחר של תמיד
שקרב  שחר של תמיד "על מ"א) פ"ו, (עדיות בבא בן יהודה
לתמידים  כבשים להם היו לא אחת שפעם שעות". בארבע
הקב"ה  להם שהאיר עד התמיד, להקריב (נתעכבו) ונשתהו
התמיד, בלשכת מבוקרים טלאים שני ומצאו עיניהם את
רבי  העיד שעה אותה ועל ביום, שעות בארבע והקריבום
שעות  בארבע שקרב שחר של תמיד על בבא בן יהודה

ה"א). פ"ד, ברכות ולדעת 4)(ירושלמי ע"א. כו, ברכות
זמן  שהוא וחצי, שעות שש עד והולך מתפלל הכסףֿמשנה,
לו  אין מנחה זמן הגיע שלא עוד שכל המנחה. תפילת
חובתו'; ידי ויצא שחרית, תפילת מלהתפלל להמנע

דוקא. לאו היא כאן, האמורה תוספתא 5)ו"חצות"
פ"ב). (ברכות,

.·e¯Ó‡ ¯·k6ÔÈa ÏL „ÈÓz „‚k ‰Án‰ ˙lÙzL ¿»»«¿∆¿ƒ««ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆≈
ÏÎa ·¯˜ „ÈÓz‰ ‰È‰L ÈÙÏe .dpÓÊ ewz ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒƒ¿¿«»¿ƒ∆»»«»ƒ»≈¿»
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dlitzקד zekld - dad` xtq - a`Îmgpn e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚL˙a ÌBÈ7˙BÚL ÚLzÓ ‰pÓÊ ewz ¿≈«»∆¡»ƒ¿¿«»ƒ≈«»
'‰pË˜ ‰ÁÓ' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â .‰ˆÁÓe8·¯ÚaL ÈÙÏe . ∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿«»¿ƒ∆¿∆∆

˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÁÒt‰«∆«∆»ƒ¿¿∆∆«»»¬ƒ∆
‰ˆÁÓe ˙BÚL LLa „ÈÓz‰9Ïlt˙n‰L e¯Ó‡ «»ƒ¿≈»∆¡»»¿∆«ƒ¿«≈

‰Ê ÔÓÊ ÚÈb‰MÓe .‡ˆÈ ‰ˆÁÓe ˙BÚL LL ¯Á‡Ó≈««≈»∆¡»»»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
'‰ÏB„‚ ‰ÁÓ' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .d·eiÁ ÔÓÊ ÚÈb‰10. ƒƒ«¿«ƒ»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿»

ה"ה).6) (פ"א, אףֿעלֿפי 7)לעיל מ"א). (פ"ה, פסחים
שעות  בשש שהוא ערב צללי משינטו הוא שחיטתו שזמן
כדי  - וחצי לשמונה שחיטתו זמן את מאחרים היו וחצי,
היחידים  שהיו והנדבות הנדרים כל לפניו להקריב שיספיקו
ועד  הערבים. בין של תמיד אחרי להקריבם שאסור מביאים,
תשע  שעה הגיעה כבר המזבח, על להקרבה אותו שהכינו

נח.). (פסחים אלא 8)וחצי אינו זמנה כי ע"ב. כו, ברכות

בלבד. ורבע את 9)שעה אחריו לשחוט שיספיקו כדי
את  דוחה צלייתו שאין יום, מבעוד ולצלותו הפסח קרבן

נח.). (פסחים משש 10)השבת זמנה כי ע"ב. כו, ברכות
של  מזמנה יותר וגדול וחצי. שעות תשע עד וחצי שעות
הובא  כו: לברכות חננאל רבינו (מפירוש קטנה מנחה

.(31 עמוד הגאונים" ב"אוצר

.‚‰pË˜e ‰ÏB„b Ïlt˙‰Ï ‰a¯‰ ÌÈL‡ e‚‰»¬¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿«≈¿»¿«»
Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰Â .˙eL¯ ˙Á‡‰Â¿»««¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈»
ÈtÓ .Ô˙B ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰ÏB„b‰ ‡l‡ ˙eL¯ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿∆»«¿»¿≈«ƒ≈ƒ¿≈

ÌBÈ ÏÎa ¯È„˙ BÈ‡L ¯·c „‚k ‡È‰L11Ì‡Â . ∆ƒ¿∆∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒ
‡l‡ ‰pË˜ Ïlt˙È ‡Ï ‰·BÁ ‰ÏB„b‰ Ïlt˙‰ƒ¿«≈«¿»»…ƒ¿«≈¿«»∆»

˙eL¯12. ¿

התמיד 11) את שחטו שבת, בערב פסח ערב כשחל שרק
וחצי. שעות באחת 12)בשש דבר, בה לחדש וצריך

כמבואר  חובה. ולא נדבה שהיא להודיע כדי מברכותיה,
ה"ט). א, (פרק לעיל

.„˙BÚL LLÓ ‰ÏB„‚ ‰ÁÓ ÔÓÊL z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ≈»
‰pË˜ ‰ÁÓ ÔÓÊe .‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLz „Ú ‰ˆÁÓe∆¡»«≈«»∆¡»¿«ƒ¿»¿«»
‰ÚL ÌBi‰ ÔÓ ¯‡MiL „Ú ‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLzÓƒ≈«»∆¡»«∆ƒ»≈ƒ«»»

ÚÈ·¯e13BÏ LÈÂ .14Ú˜LzL „Ú d˙B‡ Ïlt˙‰Ï ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«≈»«∆ƒ¿«
‰nÁ‰15. ««»

יהודה 13) רבי כדעת רבעים, ושלשה שעות בעשר שהוא
בין  של הקטורת הקטרת כנגד מכוון זה וזמן כו:). (ברכות
רבעים. ושלשה עשר עד וחצי שעות מתשע שהיתה הערבים

תפילתי תכון ב): קמא, (תהלים אומר הכתוב ˜Ë¯˙וכן
כפי משאת מכוונת ÁÓ˙לפניך מנחה שתפילת הרי - ערב

לחםֿמשנה). ע"ב; כו, ברכות ('תוספות' הקטורת כנגד
(שם)14) החכמים שהרי פסוקה, הלכה בזה אין כלומר:

שם  בגמרא הכריעו ולא והואיל הערב; עד שזמנה סוברים
עושה; - כזה "העושה כז.): (שם, ואמרו מי, כדברי הלכה

לפיכך עושה", - כזה כדעת והעושה לתפוס שרוצה מי
החמה. שקיעת עד להתפלל יכול - כזמן 15)החכמים

ומעלה, החמה משקיעת אבל דמו; וזריקת התמיד הקרבת
מנחה, להתפלל אסור - הכוכבים יצאו לא שעדיין אע"פ

כמבואר  ומעלה, החמה משקיעת נפסלת הדם זריקת שגם
מ"א). (פ"ד, לברכות יונה רבינו דעת וכן נו.). (זבחים

.‰„Ú ¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡ dpÓÊ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz¿ƒ««»ƒ¿«»««¿ƒ«««««
ÌBia ˙BÚL Ú·L16Ú·L ¯Á‡ ‰˙B‡ Ïlt˙n‰Â . ∆«»«¿«ƒ¿«≈»««∆«

ÚLtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙BÚL17ÈtÓ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ »««ƒ∆»«»»¿≈»ƒ¿≈
ÌBi‰ Ïk dpÓfL18. ∆¿«»»«

שנאמר 16) שעות, בשש היה מוסף קרבן הקרבת זמן שכן
"בבוקר" נאמר ולא ביומו, יום דבר לז): כז, (ויקרא במוסף
הקדמה  משמע ש"בוקר" כשם איחור, משמע "יום" וכל -

נח.). פסחים רש"י זמן 17)(מלשון ואיחר שהתעצל על
להעיר: וראוי כח.) (ברכות מצותה עיקר לפי התפילה
ראה  "עצל", במובן גם בתלמוד משמעותו "פושע" שהמונח
שלא  - באחרונה לביתֿהמדרש יכנס "אל מג:) (ברכות
וכן  שם); רש"י (כפירוש מתעצל כלומר: פושע", לו: יקראו
תעשם  מהם ומי פושעים תעשם מהם "מי (ז:): בחגיגה
היסוד  היא שה'זריזות' כשם כי אדר"ת). (הגהות זריזים",
יאיר  בן פנחס רבי כדברי ונכונה, טובה מדה לכל והשורש
וכו' נקיות" לידי מביאה "זריזות ט"ו): משנה פ"ט, (סוטה
ופשע. חטא כל אם היא העצלות כך - הקודש לרוח עד

מקדימים 18) שזריזים אלא היום, כל וקרב הולך מוסף שכן
הקרבינות  מעשה הלכות וראה ע"ב; כ, (מגילה למצוות

ה"ו). פ"ד,

.ÂÏlt˙n‰ - ‰·BÁ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·¯Ú‰ ˙lÙz¿ƒ«»∆∆««ƒ∆≈»»«ƒ¿«≈
„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ dpÓÊ ,d˙B‡»¿«»ƒ¿ƒ«««¿»«∆«¬∆«

¯ÁM‰19d˙B‡ ÌÈÏLiL È„k - dpÓÊ ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙e . «««¿ƒ«¿ƒ»¿«»¿≈∆«¿ƒ»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ20. »ƒ¿ƒ«««»

כל 19) והולכים מתעכלים הערבים בין של תמיד אברי שכן
ה" (פ"א, לעיל וכמבואר ברכות 20)ו).הלילה, ירושלמי

ה"ו). א, (פרק בביאורנו לעיל ומבואר ה"א. פ"ד,

.Ê,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - dpÓÊ Ì„˜ ‰lÙz Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»…∆¿«»…»»¿≈»
˙lÙz Ïlt˙‰ Ì‡Â .dpÓÊa ‰˙B‡ Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ¿≈ƒ¿«≈»ƒ¿«»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ«

˜Ác‰ ˙ÚLa ˙È¯ÁL21¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL ¯Á‡22- «¬ƒƒ¿««¿»««∆»»««««
‡ˆÈ23BÏŒLÈÂ .24ŒÈÏÈÏ ÏL ˙È·¯Ú ˙lÙz Ïlt˙‰Ï »»¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿ƒ∆≈≈

‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ,˙aLŒ·¯Úa ˙aL25Ïlt˙È ÔÎÂ . «»¿∆∆«»…∆∆ƒ¿«««»¿≈ƒ¿«≈
˙aLa ˙aLŒÈ‡ˆBÓ ÏL ˙È·¯Ú26˙lÙzL ÈÙÏ , «¿ƒ∆»≈«»¿«»¿ƒ∆¿ƒ«

˙eL¯ ˙È·¯Ú27‡¯˜iL „·Ï·e ;dpÓÊa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡ , «¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆ƒ¿»
ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ dpÓÊa ÚÓLŒ˙‡È¯˜28. ¿ƒ«¿«ƒ¿«»««≈«»ƒ

לדרך.21) לצאת צריך שהיה שעיקר 22)כגון אףֿעלֿפי
החמה. הנץ משעת ע"א.23)מצוותה ל, ברכות

מחוייב.24) אינו אבל הוא, מנחה 25)יכול זמן מסוף
ולרבי  הואיל שעה, רבעי ושלשה שעות בעשר שהוא קטנה
מכאן  להתחיל לו מותר - מנחה זמן סוף הוא זה יהודה
עליו  שיקבל וצריך כז:). (ברכות מעריב תפילת והלאה
(שם). ואילך שעה מאותה מלאכה יעשה שלא שבת קדושת

ואין 26) חול. ועושהו בקודש כמקצר שנראה אףֿעלֿפי
כגון: מצוה, לדבר אנוס שהוא במי אלא אמורים, הדברים
חתן  עסקי על או המת, עסקי על התחום על להחשיך שצריך
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קה dlitz zekld - dad` xtq - a`Îmgpn e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בעשיית  אסור וכן הנר; על מברך ואינו מבדיל והוא וכלה.
אינו  - מצוה לדבר שלא אבל הכוכבים. צאת עד מלאכה
הובא  גאון, האי (רב הכוכבים יציאת עד חול של מתפלל
שם). לברכות ב'תוספות' וכן רצ"ג; סימן או"ח, ב'טור'

אבל 27) בשבת, שבת מוצאי תפילת על רק מוסב זה
מצוה  שהרי - זה בטעם צורך אין שבת, בערב שבת לתפילת
סוף  היא זו ששעה ומכיון הקודש, על מחול להוסיף היא
תפילת  בה להתפלל לו ראוי יהודה, לרבי קטנה מנחה

שבת. של ה"א:28)מעריב א, פרק ברכות ירושלמי
ידי  יצא לא - הכוכבים) צאת (לפני לכן קודם "הקורא

חובתו".

.Á- Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰lÙz ÔÓÊ ÂÈÏÚ ¯·ÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«»»¿«¿ƒ»¿…ƒ¿«≈
‰w˙ BÏ ÔÈ‡ ,„ÈÊÓa29‚‚BLa .ÌlLÓ BÈ‡Â ,30B‡ , ¿≈ƒ≈«»»¿≈¿«≈¿≈

ÌlLÓ - „e¯Ë B‡ Òe‡ ‰È‰L31ÔÓÊa ‰lÙz d˙B‡ ∆»»»»¿«≈»¿ƒ»ƒ¿«
,dpÓÊaL ‰lÙz ÌÈc˜Óe ;dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰lÙz¿ƒ»«¿»»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«»

ÔÈÓeÏLz‰ ˙‡ Ïlt˙Ó ‰È¯Á‡Â32. ¿«¬∆»ƒ¿«≈∆««¿ƒ

(קהלת 29) לתקון יוכל לא מעוות ז"ל: חכמינו אמרו ועליו
תפילה  או ערבית, של תפילה (במזיד) שביטל זה - טו) א,

כו.). (ברכות שחרית להתפלל.30)של ששכח
שחייב.31) מה הפורע שם.32)כאחד

.ËÈˆÁ ¯·ÚÂ ,˙È¯ÁL Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË ?„ˆÈk33 ≈«»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ¿»«¬ƒ
˙lÙz - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ‰ÁÓ Ïlt˙È - ÌBi‰«ƒ¿«≈ƒ¿»¿«ƒƒ»¿ƒ«
Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË .˙È¯ÁL ÈÓeÏLz - ‰iM‰Â ,‰ÁÓƒ¿»¿«¿ƒ»«¿≈«¬ƒ»»¿…ƒ¿«≈
ÌÈzL ˙È·¯Ú Ïlt˙È - ‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú ‰ÁÓ34: ƒ¿»«∆»¿»««»ƒ¿«≈«¿ƒ¿«ƒ

‰ÚË .‰ÁÓ ÈÓeÏLz - ‰iLe ,˙È·¯Ú - ‰BL‡ƒ̄»«¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿»»»
Ïlt˙Ó ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL „Ú ˙È·¯Ú Ïlt˙‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈«¿ƒ«∆»»««««ƒ¿«≈
- ‰iM‰Â ,˙È¯ÁL - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ˙È¯ÁL«¬ƒ¿«ƒƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ»

˙È·¯Ú ÈÓeÏLz35. «¿≈«¿ƒ

הגיע 33) שאז שעה חצי ועוד היום חצי אלא דוקא, לאו
זמן  עדיין הגיע שלא כיון כן, לא שאם מנחה; זמן כבר
(כסףֿמשנה). מנחה? תפילת ראשונה יתפלל איך מנחה,

אומרים 34) אנו ואין 'שמונהֿעשרה'. תפילת פעמים שתי
וכל  הוא, רחמים - תפילה כי קרבינו", בטל יומו "עבר

כו.). (ברכות הוא זמנו מתפלל שהוא אם 35)אימת אבל
להתפלל  בערב חוזר אינו - ביומו מוסף התפלל ולא טעה
ואיך  היום, קרבינות הזכרת אלא אינו מוסף שהרי שתים,
('הגהות  זמנם? עבר שכבר היום קרבינות את בערב יזכור

שם). ברכות ה'תוספות', בשם מיימוניות'

.È‰lÙ˙ ‡ÏÂ BÊ ‰lÙ˙ ‡Ï ,Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË»»¿…ƒ¿«≈…¿ƒ»¿…¿ƒ»
.„·Ïa ‰B¯Á‡ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ - dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»≈¿«≈∆»«¬»ƒ¿»
- ‰ÁÓ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ‡Ï ,Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË ?„ˆÈk≈«»»¿…ƒ¿«≈…«¬ƒ¿…ƒ¿»
‰B¯Á‡‰Â ,˙È·¯Ú - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ˙È·¯Ú Ïlt˙Óƒ¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ»«¿ƒ¿»«¬»
,ÔÈÓeÏLz dÏ ÔÈ‡ ˙È¯ÁL Ï·‡ .‰ÁÓ ÈÓeÏLz -«¿≈ƒ¿»¬»«¬ƒ≈»«¿ƒ

dpÓÊ ¯·Ú ¯·kL36.˙BlÙz ¯‡La ÔÎÂ . ∆¿»»«¿«»¿≈ƒ¿»¿ƒ

ארוכה 36) לשהיה תשלומים שיועילו בתלמוד מצינו שלא
טעה  אם והואֿהדין שם), (ברכות ה'תוספות' דעת וכן כזו,
בזמנה; מנחה תפילת והתפלל שחרית, התפלל ולא

תשלומין, לה אין - שחרית התפלל שלא נזכר ובשלישית
בתפילה  אלא תשלומין תיקנו שלא כלֿכך; ששהה כיון
ההם, המקרים שבכל להעיר: וראוי (לחםֿמשנה). הסמוכה

ב" להתפלל רוצה „·‰אם ˙¯Â˙ כפי דבר, בה ושיחדש "
כן  לעשות ונכון בידו, הרשות - ה"א) (פ"א, לעיל המבואר

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÔÈÙÒeÓ ÏLÂ ‰ÁÓ ÏL ,˙BlÙ˙ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰37 »¿»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¿∆»ƒ
ÏL Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â ,‰ÁÓ ÏL Ïlt˙Ó -ƒ¿«≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿«≈∆

ÔÈÙÒeÓ38,Ôk ¯eaˆa ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ,‰¯BnL ÈÓ LÈÂ . »ƒ¿≈ƒ∆∆∆≈ƒ¿ƒ≈
eÚËÈ ‡lL È„k39. ¿≈∆…ƒ¿

התפלל 37) לא ועדיין מנחה, תפילת זמן שהגיע כגון
מוסף. היא 38)תפילת מנחה שתפלת ע"א. כח, ברכות

והלכה  תדירה, אינה מוסף ותפילת יום), בכל (נוהגת תדירה
קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר ויבואו 39)היא:

תפילת  מנחה, זמן שיגיע קודם אפילו אחר, ביום להקדים
שאנו  המנהג את לתרץ רבינו ונתכוין מוסף. לתפילת מנחה
אפילו  למנחה מוסף תפילת להקדים הכיפורים ביום נוהגים
והעיר  יטעו". "שלא כדי שזה - מנחה זמן הגיע כשכבר
בפיוטים  הכיפורים ביום לקצר שמהראוי הכסףֿמשנה:
זמן  שיגיע קודם מוסף להתחיל כדי שחרית, שבתפילת

מנחה. תפלת

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במקום 1) המהלך התפילה; את המעכבים דברים חמישה

יתפלל. מה סכנה

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰lÙz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒ»««ƒ
˙¯‰ËÂ ,‰Â¯Ú‰ ÈeqÎÂ ,ÌÈ„È ˙¯‰Ë :dpÓÊ ÚÈb‰L∆ƒƒ«¿«»»√«»«ƒ¿ƒ»∆¿»¿»√«

ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·„e ,‰lÙz ÌB˜Ó2.·l‰ ˙eÎÂ ,B˙B‡ ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ¿«»««≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dlitzd z` oiakrn mixac dyng"

התפילה  מקום וטהרת הערוה וכיסוי ידים טהרת ..."
הלב". וכוונת אותו החופזים ודברים

כמו  הוא הלב כוונת כשאין התפילה שעיכוב ומשמע
היאך  וא"כ כולה, התפילה את המעכבים הדברים ארבעת
לבו, את כיוון ולא שהתפלל "מי בהמשך הרמב"ם פסק
- ראשונה בברכה לבו את כיוון ואם בכוונה. ויתפלל יחזור
אלא  מעכבת אינה הלב שכוונת היינו צריך", אינו שוב

ראשונה. בברכה
הוא  האחד הלב, בכוונת גדרים שני שישנם הוא: והביאור
בתפילה  מדבר והאחר כוונה, צריכה שתפילה הכללי הגדר
עול' 'קבלת לדבר, דוגמא כדבעי. בה כיוון שלא פרטית
כמו  בהם פרטי גדר אינו אבל המצוות בכל תנאי שהוא
עול  קבלת הוא הפרטי שעניינה קריאת־שמע במצות
לכל  הנוגע דבר שהוא ה' ידיעת למשל או שמים. מלכות
ובנוסף  עליהן, שציוה מי בגלל מקיימים שאנו המצוות
מגדר  חלק היא הידיעה ששם ה' ידיעת מצוות ישנה

ממש. המצוה
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התפילה  במצות גדר היא הלב כוונת התפילה, בעניין ועד"ז
אבל  עומד", אתה מי לפני ב"דע הכוונה כלומר בכללות,
הבקשה  לתוכן בנוגע היא הלב כוונת - פרטית בתפילה
ראשונה. בברכה כיוון אם יצא זה שלעניין המילות, ופירוש
של  הכללי בגדר הרמב"ם מדבר תפילה, הלכות בריש
- להתפלל העומד של ברגש היינו בתפילה, הלב כוונת
להיות  שחייב כללי רגש שהוא עומד" אתה מי לפני "דע
בברכה  לבו כיוון "אם ומ"ש להתפלל. העומד כל אצל
בתפילה  לבקשה בנוגע הוא צריך" אינו שוב ראשונה,

המילות. פירוש היינו פרטית,
(e oniq dad` xtq 'zekln oii' itÎlr)

שהוא 2) כגון: בתפילתו, ונמהר נחפז להיות אתו המביאים
י). (הלכה בסמוך כמבואר לנקביו, צריך

.·˜¯t‰ „Ú ÌÈÓa ÂÈ„È ıÁB¯ ,„ˆÈk ÌÈ„È ˙¯‰Ë3 »√«»«ƒ≈«≈»»¿«ƒ««∆∆
Ïlt˙È Ck ¯Á‡Â4ÔÓÊ ÚÈb‰Â C¯ca Cl‰Ó ‰È‰ . ¿««»ƒ¿«≈»»¿«≈«∆∆¿ƒƒ«¿«

ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰lÙz¿ƒ»¿…»»«ƒƒ»»≈≈««ƒ
„Ú CÏB‰ ,‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙BÓL Ì‰L ,ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ∆≈¿«¬»ƒ«»≈«

Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ıÁB¯Â ÌÈn‰ ÌB˜Ó5BÈa ‰È‰ . ¿««ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈»»≈
¯ÙÚ· B‡ ¯B¯ˆa ÂÈ„È Áp˜Ó - Ôk ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÈ·e≈««ƒ≈«≈¿«≈«»»ƒ¿∆»»

‰¯B˜· B‡6.Ïlt˙Óe ¿»ƒ¿«≈

מ"ג;3) פ"ב, ידים מס' (וראה והזרוע, היד כף חיבור מקום
קו:). ו):4)חולין כו, (תהלים שנאמר ע"א. טו, ברכות

רבינו  וכתב ה'. מזבחך את ואסובבה כפי, בנקיון ארחץ
בין  ידיו הנוטל "כל ב): הלכה ו, פרק ברכות (הלכות

ÏÈÙ˙Ï‰לאכילה ÔÈ· במצותיו קדשנו אשר תחילה: מברך -
כשאין  אף - היא חובה זו ונטילה ידים". נטילת על וצונו
- פת לאכילת ידיו ליטול צריך שהוא כשם מלוכלכות, ידיו

(כסףֿמשנה). נקיות שידיו וכן 5)אף שם; ברכות
ע"א. מו, הגירסא:6)בפסחים טו.) (ברכות ובגמרא

ובקסמית". ובצרור "בעפר,

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7ÂÈÙÏ ?8‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»¬»ƒ»»
¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯BÁ‡Ï ÌÈn‰ ÌB˜Ó¿««ƒ«¬»≈¿«¿ƒ«¬…
¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÓ ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ .ÏÈÓ „Ú ‡l‡ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»∆»«ƒ¬»ƒ»«ƒ««ƒ≈

¯ÊÁÏ ·iÁ BÈ‡ -9‰na .Ïlt˙Óe ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ , ≈«»«¬…∆»¿«≈«»»ƒ¿«≈«∆
ÂÈ„È ‡l‡ ‰lÙ˙Ï ¯‰ËÓ BÈ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆»»»
Ï·‡ ;˙È¯ÁL ˙lÙzÓ ıeÁ ˙BlÙz ¯‡La ?„·Ïaƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¬»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ ,˙È¯ÁL10.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â «¬ƒ≈»»»»¿«¿»¿««»ƒ¿«≈
„·Ïa ÂÈ„È Áp˜Ó - ÌÈn‰ ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ««ƒ¿«≈«»»ƒ¿»

.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

."eilbxe eici eipt ugex zixgy la`"

כתב  עז' וב'מגדל למה", רגליו ידעתי "לא השיג ובראב"ד
שנוי  אותו מצאתי תלמידו "ואני הראב"ד השגת על

ר  טומנין... במה דפרק ורגליו בברייתא ידיו פניו אדם וחץ
וב'כסף  למענהו". ה' פעל כל שנאמר משום קונהו, בשביל

מכיון  אבל זו, ברייתא הראב"ד ראה שבוודאי כתב משנה'
מותר  האם בעניין אלא התפילה בעניין מדברת שאינה
הביאה. לא לכן עצמו, לייפות כדי ורגליו ידיו פניו לרחוץ
תלויה  והראב"ד הרמב"ם שמחלוקת ביארו, ובאחרונים
בברייתא  הגירסא הרמב"ם, לדעת שבברייתא. בגירסא
ישראל", אלקיך לקראת "הכון הפסוק את גם כוללת הנ"ל
הגירסא  הראב"ד לשיטת אבל בתפילה. מדברת וממילא
עוסקת  אינה ולכן למענהו", ה' פעל "כל רק היתה

בתפילה.
(184 cenr `"l wlg y"ewl itÎlr)

המים.7) מקום עד מילין ד' ללכת שהמים 8)שמחוייב
שלפניו. בדרך הגמרא 9)נמצאים וגירסת ע"א. טו, ברכות

חוזר"; - ממיל פחות חוזר, אינו - "מיל היא: שלפנינו
אבל  חוזר, אינו ממיל "יותר לו: היתה אחרת גירסא ורבינו
מדת  רומית: בלשון - מיל צ"ב). סי' או"ח, (ב"י חוזר" מיל
אמה  ואלפים אמות, שתי - והפסיעה פסיעות. אלף של ארץ
ה'ערוך'. עלֿפי מ"ח), פ"ו, (יומא במשנה ונזכר המיל, -

יום 10) בכל ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ ע"ב: נ, שבת
(כלומר, למענהו" ה' פעל כל שנאמר: משום קונו, בשביל
יותר  קונו" "כבוד לך שאין רבינו: וסובר לכבודו), ברא הכל
בתפילת  זו רחיצה ותיקנו רוקח). (מעשה התפילה מבשעת
חדשה, כבריה נעשים אנו שבשחר לפי - בלבד שחרית
אמונתך, רבה לבקרים חדשים כח): ג, (איכה ככתוב
לשרתו  לכבודו, מחדש שבראנו לה' להודות אנו וצריכים
קצ"א). סימן תשובה הרשב"א (מלשון בשמו ולברך
לרחוץ  לו למה כלומר: למה? רגליו ושואל: משיג והראב"ד
יחפים, בו שהולכים במקום מדבר רבינו אולם רגליו? את
רגליו  שאין במקום אבל ה), הלכה (פ"ה, לקמן וכמבואר

אבן'). ('טורי ברחיצתן צורך אין - מגולות

.„ÔÈ¯B‰hk „·Ïa Ô‰È„È ÔÈˆÁB¯ ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿ƒ
ÌÈÏÏt˙Óe11ÏaËÏ Ì‰Ï ¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆∆¿»»∆ƒ¿…

¯·Îe .˙·kÚÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡ ,Ô˙‡ÓhÓ ˙BÏÚÏÂ¿«¬ƒÀ¿»»≈«¿ƒ»¿«»∆¿»
e¯‡a12„·Ïa È¯˜ŒÏÚa ‡¯˜È ‡lL Ôw˙ ‡¯ÊÚL , ≈«¿∆∆¿»ƒ≈∆…ƒ¿»««∆ƒƒ¿»

ÏaËiL „Ú ‰¯B˙ŒÈ¯·„a13Œ¯Á‡ e„ÓÚL ÔÈcŒ˙È·e ; ¿ƒ¿≈»«∆ƒ¿…≈ƒ∆»¿««
‰lÙ˙Ï Û‡ eÈ˜˙‰ Ôk14È¯˜ŒÏÚa Ïlt˙È ‡lL , ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿«≈««∆ƒ

eÚ‚ ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÈtÓ ‡ÏÂ .ÏaËiL „Ú „·Ïaƒ¿»«∆ƒ¿…¿…ƒ¿≈À¿»¿»√»»¿
d·15ÌÈÈeˆÓ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ eÈ‰È ‡lL È„k ‡l‡ , »∆»¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ

Ì‰È˙BL Ïˆ‡16ÌÈÏB‚¯˙k17ewz ‰Ê ÈtÓe , ≈∆¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿
.ÔÈ‡Óh‰ ÏÏkÓ e‰e‡ÈˆB‰Â ,Bc·Ï È¯˜ŒÏÚ·Ï ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿««∆ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿≈ƒ

טבילה,11) צריכים וכו' קרי שראה "זב מ"ו: פ"ג, ברכות
הכל  - קרי ראה לא שאילו משם, משמע פוטר", יהודה ורבי
זובו  מחמת טומאתו למרות טבילה, צריך שאינו מודים

שם). ה"ח.12)(הרי"ף, פ"ד, שמע קריאת הלכות
בה 13) החמיר ראש, קלות מחמת לו באה זו שטומאה מפני

שם). וברש"י כב. לתפילה,14)(ברכות גזר לא עזרא כי
לטבילה  מים ימצא לא ושמא ותחנונים, רחמים שהיא משום
פ"ג, (ברכות בירושלמי אמרו וכן מלהתפלל. נמנע ונמצא
הטבילה  את התקינו לא עצמן כל חייא, רבי "אמר ה"ד):
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שהוא  לו אומר אתה שאם תורה. תלמוד מפני אלא הזאת
ואעשה  אלך אומר: הוא אף טבילה) בלא (ללמוד מותר
אבן' 'טורי ובעל שם). פנים' (ב'מראה וראה וכו'. צרכי
עזרא  כלומר: לתפילה", "אך וגורס "אף", תיבת כאן מגיה
- לתורה בטלוה שאחריו וביתֿדין ולתפילה, לתורה תיקן
לתפילה. אך והעמידוה - טומאה מקבלים תורה דברי שאין
הכסףֿמשנה  דעת גם והיא (פ"ג). לברכות הרי"ף סובר וכן
(ה"ה), בסמוך עצמו רבינו מדברי לדבריו סמוכין ויש כאן.

שנבאר. טומאה,15)כמו מקבלים תורה דברי אין שהרי
ה"ח). פ"ד, ק"ש (הלכות לעיל טורח 16)כמבואר ומשום

ימנעו. לא 17)טבילה, שהתרנגול אריסטו, בספרי וכתוב
לעולם. תאוותו ישביע

.‰·Ê elÙ‡L ,BÊ ‰wz ÔÓÊa ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒƒ¿««»»∆¬ƒ»
È¯˜ ‰‡¯L18˙·ÎL ‰ËÏtL ‰cÂ ,19˙LnLÓe ,Ú¯Ê ∆»»∆ƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«¿«∆∆

‰cŒÌc ‰˙‡¯L20ÔÎÂ ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ , ∆»¬»«ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿≈
ÔÈ‡ÓË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È¯w‰ ÈtÓ ‰lÙ˙Ï21ÔÎÂ ; ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«∆ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ¿≈

Ô˙B ÔÈc‰22ÈtÓ ‡l‡ ,‰¯‰Ë ÈtÓ BÊ ‰ÏÈ·Ë ÔÈ‡L , «ƒ≈∆≈¿ƒ»ƒ¿≈»√»∆»ƒ¿≈
„ÈÓz Ô‰È˙BL Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ eÈ‰È ‡lL ,‰¯Êb‰23. «¿≈»∆…ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈∆»ƒ

‡lL ÈÙÏ ,‰lÙz ÏL BÊ ‰wz Ìb ‰ÏËa ¯·Îe¿»»¿»««»»∆¿ƒ»¿ƒ∆…
„ÓÚÏ ¯eava ÁÎ ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÎ· ‰ËLÙ»¿»¿»ƒ¿»≈¿…»»…««ƒ«¬…

da24. »

ãycew zegiyn zecewpã

."...dlitz ly ef dpwz mb dlha xake"

הכנה  שהיא עזרא טבילת הרמב"ם ביטל לא ואף־על־פי־כן
משולם  ב"ר פנחס (לר' הרמב"ם וכתשובת כדבעי, לתפילה
טבילת  מעלת בדבר ואילך) 871 עמוד הרמב"ם אגרות -
טבילה  ביטל לא אופן שבשום שם שכתב ומה האנשים,

זו.
(345 cenr 'k wlg y"ewl itÎlr)

הוא 18) טמא שהרי מזובו, מטהרתו לקריו טבילתו שאין
זובו. מחמת ימים ימים 19)שבעת שלשה בתוך

קרי. כטומאת מטמאתה שפליטתה אחרי 20)לתשמישה,
טמאים 21)התשמיש. עדיין - לקרים טבילתם אחרי ְְִָשגם

האחרת. טומאתם מחמת ימים שבעת שלמרות 22)הם
לקרים. יטבלו הנשארת, חכמים 23)טומאתם חילקו ולא ְְִָ

לקרי. קרי לעיל 24)בין בביאורנו וראה ע"א. כב, ברכות
"וכבר  כאן: רבינו מלשון ה"ח). (פ"ד, שמע קריאת הלכות

ÂÊ ‰˜˙ Ì‚ ‰ÏË· שבהלכה אבן' ה'טורי כדברי משמע "
ואחרֿכך  לתורה, עזרא תקנת ביטלו שמקודם הקודמת,

לתפילה. הטבילה גם ביטלו

.ÂÈ¯˜ŒÏÚa ÔÈ‡L ,„¯ÙÒ·e ¯ÚLa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»«∆≈««∆ƒ
ÌÈna B¯Na Ïk ıÁB¯L „Ú Ïlt˙Ó25ÔBk‰' ÌeMÓ , ƒ¿«≈«∆≈»¿»««ƒƒƒ

'Ï‡¯NÈ EÈ‰Ï‡ ˙‡¯˜Ï26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿«¡…∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
È¯˜ ‰‡¯L ‰ÏBÁ Ï·‡ ;ÏÚaL ‰ÏBÁ· B‡ ‡È¯·a¿»ƒ¿∆∆»«¬»∆∆»»∆ƒ

BÒ‡Ï27‰ˆÈÁ¯‰ ÔÓ ¯eËt ,28‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,29Â .ÔÎ ¿»¿»ƒ»¿ƒ»¿≈»∆ƒ¿»¿≈
Ô‰a ÔÈ‡ - Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‰ËÏtL ‰cÂ È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«≈»∆

‚‰Ó30Ô‰È„È ÔÈˆÁB¯Â ÔÓˆÚ ÔÈÁp˜Ó ‡l‡ , ƒ¿»∆»¿«¿ƒ«¿»¿¬ƒ¿≈∆
.ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ

(כב.).25) בברכות כמבואר קבים, כלומר:26)בתשעה
זאת  בכל לתפילה. טבילה של תקנה בטלה שכבר אףֿעלֿפי
כבוד  משום גופם כל את לרחוץ עצמם על הם מחמירים
ה'. לפני בעמדנו וטהרתו הגוף הכנת הדורשת התפילה,

כג.). ברכות לילה.27)(וראה מקרה כגון רצונו, נגד
גם 28) לפיכך מכלום, פטור היה התקנה ביטול לפני גם כי

(כסףֿמשנה). בו החמירו לא התקנה ביטול אחרי
שהחולה 29) שהוא, מקום באיזה כשנהגו אפילו כלומר:

כי  בטל, והוא זו למנהג תוקף אין - ירחץ לאנסו קרי שראה
פטור  היה התקנה בזמן וגם הואיל הוא, שטות מנהג
שרוחץ  ודאי - לאנסו שראה הבריא אבל ומרחיצה. מטבילה
בריא  בין לחלק שיש והמקור וספרד. שנער מנהג לפי הוא,

ע"ב. כב, ברכות במס' הוא וכו', אינם 30)לחולה כלומר:
בטומאתם, ישארו הרחיצה אחרי וגם הואיל לרחוץ. נוהגים
באיזה  נהגו אם אבל וכו'. מקנחין אלא לרחוץ נהגו לא
בזמן  שהרי תוקף, לו ויש בטל מנהג זה אין - לרחוץ מקום

(לחםֿמשנה). בטבילה. מחוייבים היו התקנה

.ÊB˙Â¯Ú ‰qkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ?„ˆÈk ‰Â¯Ú‰ Èeqkƒ»∆¿»≈«««ƒ∆ƒ»∆¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ÔÈqÎnL C¯„k31„Ú Ïlt˙È ‡Ï - ¿∆∆∆¿«ƒƒ¿ƒ«¿«…ƒ¿«≈«

BaÏ ˙‡ ‰qÎiL32ÔÈ‡Â Ò‡pL B‡ ,BaÏ ‰qÎ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«∆∆ƒ¿ƒ…ƒ»ƒ∆∆¡«¿≈
.‡ˆÈ ,Ïlt˙‰Â B˙Â¯Ú ‰qÎÂ ÏÈ‡B‰ - ‰qÎÈ ‰na BÏ«∆¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ¿«≈»»

.‰NÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏe¿«¿ƒ»…«¬∆

כמבואר 31) מתניו, על חגורה עור של או בגד של שטלית
י"ז). הלכה פ"ג, שמע קריאת (הלכות ברכות 32)לעיל

לפני  כעומד עצמו להראות הוא "צריך בתפילה כי ע"א. כה,
לפני  מדבר אינו בקריאתֿשמע אבל באימה, ולעמוד המלך

שם). רש"י, (לשון המלך"

.ÁÌB˜Óa Ïlt˙È ‡Ï ?„ˆÈk ‰lÙz‰ ÌB˜Ó ˙¯‰Ë»√«¿«¿ƒ»≈«…ƒ¿«≈ƒ¿
˙Ùph‰33‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,ıÁ¯n· ‡ÏÂ , «ƒ…∆¿…«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÈ‡L ÌB˜Óa ‡ÏÂ ,‰tL‡·34„Ú , »«¿»¿…¿»∆≈¿∆¿«»√»«
Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ep˜c·iL∆ƒ¿¿∆¿»∆»»»»∆≈ƒ
ÔÈ˜ÈÁ¯nL ÌLÎe .Ba ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ

ÌÈÏ‚¯ŒÈnÓe ‰‡BvÓ35˙i‡¯Óe ˙n‰ ÔÓe Ú¯ ÁÈ¯Â ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿≈««ƒ«≈≈¿ƒ«
‰Â¯Ú‰36‰lÙ˙Ï ÔÈ˜ÈÁ¯Ó Ck ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï37. »∆¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿ƒƒƒ¿ƒ»

קריאת 33) הלכות רבינו כלשון צואה, בו שיש המקום הוא
ה"ד). (פ"ג, שם 34)שמע שיש ולתלות להסתפק שיש

-35)צואה. ומלפניו מלאחריו, שהם בזמן אמות ד'
עיניו. כנגד 36)כמלוא לקרות ולא פניו להחזיר שצריך

הט"ז). (פ"ג, ק"ש הלכות לעיל הכל כמבואר הערוה,
לתפילה".37) "וכן - שם אמרו ע"א. כו, ברכות

.Ë,‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ - BÓB˜Óa ‰‡Bˆ ‡ˆÓe Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈»»»ƒ¿ƒ¿»»
˜„· ‡lL ÈtÓ38Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ ,Ïlt˙‰ ‡lL „Ú ƒ¿≈∆…»««∆…ƒ¿«≈≈ƒ¿«≈

ÌB˜Óa39‰‡Bˆ ‡ˆÓe ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .¯B‰Ë ¿»»»»≈ƒ¿ƒ»»»»
‰p˜¯ÊiL È„k ÂÈÙÏ Cl‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :Bc‚k40ÂÈ¯Á‡Ï ¿∆¿ƒ»¿«≈¿»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿«¬»

Â‡Ï Ì‡Â ;Cl‰È - ˙Bn‡ Úa¯‡41‰p˜lÒÈ - «¿««¿«≈¿ƒ»¿«¿∆»
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ÔÈ„„ˆÏ42ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .˜ÈÒÙÈ - ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»«¿ƒ¿≈«¬»ƒ
¯ÎL Ba LiL ˙È·a ÌÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï43˙È·· ‡ÏÂ …»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆≈≈»¿…¿«ƒ

ÒÈ¯eÓ Ba LiL44eLetÚ ˙Úa45,Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ , ∆≈¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈«
.¯B‰Ë ÌB˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«»»

(כסףֿמשנה).38) כאן ידובר טהרה" בחזקת "שאינו במקום
(39- שהתפלל "אע"פ שם: אמרו שכן ע"ב. כב, ברכות

תועבה" רשעים "זבח כזו: לתפילה וקראו תועבה". תפילתו
נז). כא, שישאירנה.40)(משלי שנהר 41)כלומר, כגון

שלפניו. הכיוון בכל צואה שיש או לפניו, מושך
ד'42) ממנה שיתרחק עד לצדדים ילך כלומר: שם. ברכות,

כנגד  ומתפלל הואיל פניו, יחזיר אל לאחריו אבל אמות;
רבינו  בשם ('פרישה', מערב נגד פניו להפוך לו אסור מזרח,

שם). לברכות, השכר 43)יונה ריח כי ע"א. סה, עירובין
וטורדו. ופירושה:44)משכרו רומית. מלה - מורייס שם.

כן  נקרא וביחוד מאכל; דבר בהם לכבוש במים ניתך מלח
('הערוך'). כבוש מדג היוצא מעלה 45)הציר כשהוא

רע. וריחו גבו על לבנוני עיפוש

.ÈCÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk B˙B‡ ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«¿ƒ≈«ƒ»»»ƒ
- Ïlt˙‰Â ÂÈ·˜Ï CÈ¯v‰ ÏÎÂ ;Ïlt˙È ‡Ï - ÂÈ·˜Ïƒ¿»»…ƒ¿«≈¿»«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«≈

‰·ÚBz B˙lÙz46‰NÚiL ¯Á‡ Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿«≈««∆«¬∆
‰Ò¯Ù È„k BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡Â .ÂÈÎ¯ˆ47- ¿»»¿ƒ»¿«¬ƒ«¿¿≈«¿»

Ïlt˙È ‡Ï ‰lÁzÎÏ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰lÙz B˙lÙz¿ƒ»¿ƒ»¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…ƒ¿«≈
ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú48¯ÈÒÈÂ , «∆ƒ¿…«¿»∆»∆¿ƒ¿…¿»»¿»ƒ

BÁÈk49B„¯Bh‰ ¯·c ÏÎÂ BÚÈÂ50.Ïlt˙È CÎŒ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ¿»»»«¿»««»ƒ¿«≈

שאר 46) גם להוציא שאסור והואֿהדין ע"א. כג, ברכות
נקביו  שיהוי מחמת משוקץ שגופו זמן כל מפיו, תורה דברי

מיימוניות). ארבעה 47)(הגהות של מרחק - פרסה שם.
(צד.). בפסחים כמבואר בברכות 48)מילין, ורבותינו

תלך  כאשר רגלך שמר יז): ד, (קהלת הפסוק את דרשו (שם)
עומד  שאתה בשעה נקביך "שמור לומר: האלהים, בית אל

לפני". הגרון 49)בתפילה מן היוצא העבה הרוק הוא
שהוא  כל נענוע עלֿידי הפה מן היוצא הוא - ניעו בכח.
ונזכרים  וניעו") "כיחו ד"ה ג: בבאֿקמא ('תוספות'

נה:). (נדה בתפילתו.50)בברייתא אותו ומפריע

.‡È˜‰bL ÈÓ51˜‰Ùe52LhÚ˙Â53Ì‡ - B˙lÙ˙a ƒ∆ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ
Ïlt˙iL Ì„˜ BÙeb ˜„a Ì‡Â ;‰‚Ó ‰Ê È¯‰ ,BBˆ¯Ïƒ¿¬≈∆¿À∆¿ƒ»«…∆∆ƒ¿«≈

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - BÒ‡Ï ‡·e54B˙lÙ˙a ˜¯ BÏ ÔncÊ . »¿»¿≈¿»¿ƒ¿«≈…ƒ¿ƒ»
¯ÚËˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .B„‚·a B‡ B˙ÈlËa BÚÈÏ·Ó -«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿«≈

CÎa55B„È· B˜¯BÊ -56¯ÚËˆÈ ‡lL È„k ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ¿»¿¿»«¬»¿≈∆…ƒ¿«≈
„e¯Ë ‡ˆÓÂ ‰lÙza57,‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‡ˆÈ . «¿ƒ»¿ƒ¿»»»»ƒ∆«ƒ¿«»

„Ú ‰‰BL - BzÚ„Ï ‡lL ,‰lÙza „ÓBÚ ‡e‰Lk¿∆≈«¿ƒ»∆…¿«¿∆«
B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ,Áe¯‰ ‰ÏÎzL58. ∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿ƒ»

בקול.51) הפה דרך מהקיבה רוח פיו 52)שהוציא שפתח
שעמד  אחרי או לישון, שרוצה כאדם גדולה בהרחבה
כלומר: הקים, גו - גיהוק נוטריקון: דורשין ויש משנתו.

- פיהוק למעלה. גופו ופושט פיו מקים שפותח הקים, פה
כד.). ברכות (רש"י, התפרצות 53)הרבה הזרירה: הוא

תהל  עטישותיו י) מא, (איוב במקרא ונזכר מהנחירים, הרוח
לחולה". יפה "עיטוש : ע"ב נז, (ברכות אמרו וכן אור.

תראה 54) שלא פיו על ידו שישים אלא ע"ב. כד, ברכות
צ"ז). סימן או"ח ('טור' המלאה אנין 55)פתיחתו שהוא

בטליתו. רוקו להבליע לו וקשה בפיו,56)הדעת, לא אבל
ראש. קלות בתפילתו.57)משום לכוין יכול שאינו

ע"א.58) כד, דף ברכות, במסכת הכל

.·ÈBÈ‡Â ‰a¯‰ ¯ÚËˆÂ ,‰hÓlÓ Áe¯ ‡ÈˆB‰Ï Lwaƒ≈¿ƒ«ƒ¿«»¿ƒ¿«≈«¿≈¿≈
BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ59ÂÈ¯Á‡Ï Cl‰Ó -60Úa¯‡ »¿«¬ƒ«¿¿«≈¿«¬»«¿«

Ïk ÔBa¯" :¯ÓB‡Â ,Áe¯‰ ‰ÏÎzL „Ú ÔÈzÓÓe ˙Bn‡««¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ»
ÌÈ·˜ ez¯ˆÈ ,ÌÈÓÏBÚ‰61,ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ ÌÈ·˜ »»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¬ƒ

nÏÎe ‰t¯Á ;e˙nÏÎe e˙t¯Á EÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb‰ »¿»«¿»∆∆¿»≈¿ƒ»≈∆¿»¿ƒ»
BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁÂ ."e˙˙ÈÓa ‰n¯Â ‰ÚÏBz ,eÈiÁa¿«≈≈»¿ƒ»¿ƒ»≈¿≈ƒ¿

.Ïlt˙Óeƒ¿«≈

שצריך 60)להתאפק.59) מפני לפניו, מהלך אינו אבל
מהלך  היה ואם להתפלל. שהתחיל המקום כנגד פניו שיהיו
שאין  לגמרי, שפוסק כמי ודומה לאחריו מניח היה לפניו,

יונה). (רבינו לתפילתו לחזור ע"ב.61)כוונתו כד, ברכות
הלב, כגון: - חלולים והאזנים. החוטם הפה, כגון: - נקבים

שם). וברש"י ס: ברכות (ראה והמעים הכרס

.‚È- ÂÈk¯a ÏÚ ÂÈÏ‚¯ŒÈÓ eÙËÂ ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰»»≈ƒ¿ƒ»¿»¿≈«¿»«ƒ¿»
ÌÈn‰ eÏÎiL „Ú ÔÈzÓÓ62Ì‡Â .˜ÒtL ÌB˜nÏ ¯ÊBÁÂ «¿ƒ«∆ƒ¿««ƒ¿≈«»∆»«¿ƒ

.L‡¯Ï ¯ÊBÁ - ‰lÙz‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰L»»¿≈ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿…

הובאה 62) צ"ח (סימן הרמ"א וכתשובות ע"א. כג, ברכות
חולי  לו שיש "מי כתב: ע"ח) סימן או"ח במגןֿאברהם
כדי  יעשה מה לאנסו, תמיד מטפטפים רגליו שמי האבן,
אברו, סביב בגד לו לעשות להתיר יש להתפלל? שיוכל
ויתפלל; הכנסת לבית ויכנס נקיים, יהיו העליונים והבגדים

יפסיק". - רגלים מי הטפת ובשעת

.„ÈÚa¯‡ Cel‰ È„k ‰‰BL ,ÌÈÓ ÔÈzLn‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ«¿«
˙Bn‡63¯Á‡ ‰‰BL - Ïlt˙‰MÓe .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â , «¿««»ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈∆««

,ÔÈzLÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ Cel‰ È„k B˙lÙz¿ƒ»¿≈ƒ«¿««¿««»«¿ƒ
ÂÈtÓ ‰lÙz‰ È¯·c ˜ÒÙiL È„k64. ¿≈∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ

יטנפו 63) שלא רגליו מי ניצוצות משום ע"ב. כז, מגילה
ארבע 64)בגדיו. הילוך (כדי אמות, ארבע "שכל שם:

ועדיין  בפיו, (שגורה) סדורה תפילתו התפילה). אחר אמות
מרחשות.שפתי  ו

.ÂË,‰eÎa dÈ‡L ‰lÙz Ïk ?„ˆÈk ·l‰ ˙ek«»««≈≈«»¿ƒ»∆≈»¿«»»
‰lÙz dÈ‡65¯ÊBÁ - ‰eÎ ‡Ïa Ïlt˙‰ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«≈¿…«»»≈

Ïlt˙Óe66˙LaLÓ BzÚ„ ‡ˆÓ .‰eÎa67„e¯Ë BaÏÂ ƒ¿«≈¿«»»»»«¿¿À∆∆¿ƒ»
‡a‰ CÎÈÙÏ .BzÚc ·MÈ˙zL „Ú Ïlt˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡ -»¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ»«»

¯ˆÓ B‡ ÛÈÚ ‡e‰Â C¯c‰ ÔÓ68„Ú Ïlt˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡ , ƒ«∆∆¿»≈≈≈»¿ƒ¿«≈«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BzÚc ·MÈ˙zL69ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‰LÈ : ∆ƒ¿«≈«¿»¿¬»ƒƒ¿∆¿»»ƒ

.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,BzÚc ¯¯˜˙˙Â ÁeiL „Ú«∆»«¿ƒ¿»≈«¿¿««»ƒ¿«≈

שער 65) הלבבות" "חובת בספרו בחיי רבינו לשון וזה
המילות  כי "ודע תשיעי) חשבון ג, (פרק הנפש חשבון
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- ותפילה כלב. - במילות והעיון כקליפה, - בלשון תהיינה
בלשונו  המתפלל וכשיתפלל כרוח. - (הכוונה) והעיון כגוף;
בלא  גוף תפילתו תהיה התפילה, עיון בזולת טרוד ולבו
יען  יג): כט, (ישעיה הכתוב אמר וכן לב. בלא וקליפה רוח,
ממני  רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו הזה, העם נגש כי
יאמר: נא) פרק ג, (חלק ה"מורה" בספר ורבינו וכו'. וכו'
ואתה  הכותל, אל ופניך שפתיך בהנעת תתפלל אם "אבל
אבל  לתכלית, שהגעת תחשוב לא וממכרך... במקחך חושב
אתה  קרוב ב) יב, (ירמיה בהם שנאמר למי קרוב אז תהיה

וכו'. מכליותיהם ורחוק וראה 66)בפיהם ע"ב. ל, ברכות
א). הלכה י, (פרק לקמן רבינו מיושבת.67)דברי בלתי

טו):69)מצטער.68) ח, (עזרא שנאמר ע"א. סה, עירובין
שם ונחנה אהוה אל הבא הנהר אל ÌÈÓÈואקבצם ‰˘Ï˘,

להתבונן  התחיל לא עזרא שגם הרי - וגו' בעם ואבינה
דעתו. נתישבה שאז ימים, שלשה אחרי רק הדרך מן כשבא
אנו  אין כך בין כי הזה, בזמן אלה  בכל נזהרים אנו ואין

מיימוניות). (הגהות בתפילה כ"כ מכוונים

.ÊËÏkÓ BaÏ ˙‡ ‰pÙiL ?‰ek‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ««»»∆¿«∆∆ƒƒ»
ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰ el‡k BÓˆÚ ‰‡¯ÈÂ ,˙B·LÁn‰««¬»¿ƒ¿∆«¿¿ƒ≈ƒ¿≈

‰ÈÎM‰70‰lÙz‰ Ì„˜ ËÚÓ ·LÈÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . «¿ƒ»¿ƒ»»ƒ≈≈¿«…∆«¿ƒ»
˙Áa Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿««
‡NB ‰È‰L ÈÓk B˙lÙ˙ ‰NÚÈ ‡ÏÂ .ÌÈeÁ˙·e¿«¬ƒ¿…«¬∆¿ƒ»¿ƒ∆»»≈

ÈB‡NÓ71CÎÈÙÏ .BÏ CÏB‰Â BÎÈÏLÓe72·LÈÏ CÈ¯ˆ ««¿ƒ¿≈¿ƒ»»ƒ≈≈
ÌÈ„ÈÒÁ .¯ËtÈ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÙz‰ ¯Á‡ ËÚÓ¿««««¿ƒ»¿««»ƒ»≈¬ƒƒ
‰ÚLÂ ‰lÙz Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL ÔÈ‰BL eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»ƒ»»««…∆¿ƒ»¿»»

‰ÚL ‰lÙza ÔÈÎÈ¯‡Óe ,‰lÙz ¯Á‡Ï ˙Á‡73. ««¿««¿ƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»»»

תמיד 70) לנגדי ה' שויתי שנאמר: ע"א, כב, סנהדרין
ח). טז, ע"ב.71)(תהלים כט, יהא 72)ברכות שלא כדי

למשוי. עליו דומה תפילתו כאילו ע"ב.73)נראה לב, שם

.ÊÈBÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ïlt˙È Ï‡ - ¯BkL74Ì‡Â .‰ek ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆≈«»»¿ƒ
‰·ÚBz B˙lÙz ,Ïlt˙‰75Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ CÎÈÙÏ . ƒ¿«≈¿ƒ»≈»¿ƒ»≈ƒ¿«≈

kÔ˜B¯˙iL76Èe˙L .B˙e¯ÎMÓ77Ì‡Â .Ïlt˙È Ï‡ - ¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ
‰lÙz B˙lÙz - Ïlt˙‰78BÈ‡L ‰Ê ?¯BkL ‰ÊŒÈ‡ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒ»≈∆ƒ∆∆≈

ÈÙa ¯a„Ï ÏBÎÈ - ?Èe˙L .CÏn‰ ÈÙÏ ¯a„Ï ÏBÎÈ»¿«≈ƒ¿≈«∆∆»»¿«≈ƒ¿≈
LazLÓ BÈ‡Â CÏn‰79ÏÈ‡B‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ; «∆∆¿≈ƒ¿«≈««ƒ≈ƒ

BÈÈ ¯ÈÒiL „Ú Ïlt˙È ‡Ï ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙LÂ¿»»¿ƒƒ«ƒ…ƒ¿«≈«∆»ƒ≈
ÂÈÏÚÓ80. ≈»»

עליו.74) מיושבת דעתו ע"א.75)שאין סד, עירובין
רוקח")76) "מעשה קושטא, (שונצינו, ראשונים ובדפוסים

מתרונן  כגבור הכתוב: כלשון מיינו", "כשיתרונן הנוסח:
יינו  שכרון מסיר שהוא ופירושו: סה), עח, (תהלים מיינו
יונתן: וכתרגום ששתה, בטרם שהיה כמו פקח ונעשה
שהוא  שם: פירש ורש"י חמרא. מן דמתפקח כגבור

מיינו". להקיץ בדיבור ומתגבר יין 77)"מתעורר ששתה
לשכרה. לא אבל שם.78)ושכר, מתבלבל 79)עירובין,

ושינה 80)וטועה. מיל, "דרך שם: ואמרו ע"ב. סד, שם,
כששתה  אמורים? דברים במה היין. את מפיגים - שהיא כל
טורדתו  שדרך כלֿשכן מרביעית, יותר שתה אבל רביעית;
'ו'ש'כ'ר  צ"ט): סימן (או"ח ה'טור' וכתב משכרתו". ושינה

" תיבות: ראשי ט), י, (ויקרא 'ת'ש'ת È„Î'א'ל ‰˙˘ Ì‡Â
‰·ÚÂ˙ ¯ÂÎÈ˘ ˙ÏÈÙ˙ :ÏÏÙ˙‰Ï ¯ÂÒ‡ - ˙ÈÚÈ·¯."

.ÁÈ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ,Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿«≈…ƒ¿¿…
‰ÁÈN CBzÓ ‡ÏÂ ,L‡¯Œ˙el˜ CBzÓ81CBzÓ ‡ÏÂ , ƒ«…¿…ƒƒ»¿…ƒ

‰¯B˙ŒÈ¯·c CBzÓ ‡l‡ ,ÒÚk CBzÓ ‡ÏÂ ,‰·È¯Ó82. ¿ƒ»¿…ƒ««∆»ƒƒ¿≈»
ÔÈc CBzÓ ‡ÏÂ83‰ÎÏ‰Â84ŒÈ¯·c Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿…ƒƒ«¬»»««ƒ∆≈ƒ¿≈

CBzÓ ‡l‡ ;‰ÎÏ‰a „e¯Ë BaÏ ‡‰È ‡lL È„k ,‰¯B˙»¿≈∆…¿≈ƒ»«¬»»∆»ƒ
˙B˜eÒt ˙BÎÏ‰ ÔB‚k ,ÔeiÚ da ÔÈ‡L ‰¯B˙ŒÈ¯·c85. ƒ¿≈»∆≈»ƒ¿¬»¿

ע"א.82)ליצנות.81) לא, בדין,83)ברכות ישיבה
בדין. שיושבים הדיינים הלכתי,84)כגון: ומתן משא

יוכל  ולא תפילתו בעת בהם להרהר ויבוא עיון, הדורש
הלכה. דין אחר: ונוסח מחלוקת 85)לכוין. בהן שאין

(שם). והרהור עיון צריכות ואינן

.ËÈÌÈ˜¯t‰ ˙BlÙz86ŒL‡¯ ÛÒeÓ ˙lÙz ÔB‚k , ¿ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ««…
L„Á87Œ¯Á‡Â B˙lÙz ¯ÈcÒ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙B„ÚBÓ ˙lÙ˙e …∆¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿««

da ÏLkÈ ‡lL È„k ,Ïlt˙Óe „ÓBÚ Ck88Cl‰Ó ‰È‰ . »≈ƒ¿«≈¿≈∆…ƒ»≈»»»¿«≈
È„e„b ÌB˜Ó ÔB‚k ,‰kÒ ÌB˜Óa89,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ ƒ¿«»»¿¿¿≈«¿ƒ¿ƒ

:‡È‰ BÊÂ ,˙Á‡ ‰Î¯a Ïlt˙Ó - ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â¿ƒƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«≈¿»»««¿ƒ
‰¯ˆ˜ ÌzÚ„Â ÌÈa¯Ó Ï‡¯NÈ EnÚ ÈÎ¯ˆ"90ÔBˆ¯ È‰È . »¿≈«¿ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¿»¿»»¿ƒ»

È„k „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzzL ,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…≈∆ƒ≈¿»∆»¿∆»¿≈
·Bh‰Â ,d¯BÒÁÓ Èc ‰iÂ‚e ‰iÂb ÏÎÏe B˙Ò¯Ù«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»¿«

EÈÈÚa91"‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰NÚ92. ¿≈∆¬≈»«»¿»≈«¿ƒ»
ÏBÎÈ Ì‡Â ;Cl‰Ó ‡e‰Lk C¯ca d˙B‡ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»«∆∆¿∆¿«≈¿ƒ»
BzÚc ¯¯˜˙˙Â ·eMÈÏ ÚÈbÓ ‡e‰LÎe .„ÓBÚ - „ÓÚÏ«¬…≈¿∆«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿
¯NÚŒ‰ÚLz ,d˙w˙k ‰lÙz Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ -≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿«»»»ƒ¿»»»

˙BÎ¯a93. ¿»

תדירות.86) ולא ידועים לזמנים פעם 87)שהן שהיא
יום. לה.).88)לשלשים (ר"ה בהן רגיל שאינו מתוך

צרכיהם.90)קבוצות.89) לפרש יודעים שאינם
התכלית 91) תהיה לא אולי בעינינו. שטוב מה לנו תתן "לא

לנו" עשה הגמור, הטוב שהוא בעיניך, הטוב אלא טובה;
עשה  במקרא: מצינו וכן מנוח), רבינו בשם (כסףֿמשנה

טו). י, (שופטים בעיניך הטוב ככל לנו ברכות 92)אתה
ע"ב. "הביננו"93)כט, תפילת בין וזה ע"א. ל, שם

ברכות  שלוש צריכה "הביננו" תפילת קצרה": ל"תפילה
אותה  ומתפלל האחרונות, ברכות ושלוש הראשונות
ומתפלל. חוזר אינו - עליו מתיישבת וכשדעתו מעומד;
- סכנה במקום אלא אותה מתפללים שאין קצרה ותפילה
ומתפלל  והאחרונות, ראשונות ברכות שלש צריכה אינה
הוא  - לביתו בא וכשהוא מעומד; ובין מהלך בין אותה

ומתפלל. חוזר
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ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ז רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בהם;1) להיזהר צריך שהמתפלל דברים שמונה

ומנהגיה. אפיים נפילת ודיניהן; וקידה כריעה השתחווייה,

.‡Ô‰a ¯‰f‰Ï Ïlt˙n‰ CÈ¯ˆ ÌÈ¯·„ ‰BÓL¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ»≈»∆
˜eÁ„ ‰È‰ Ì‡Â ,Ô˙BNÚÏÂ2Ò‡ B‡3¯·ÚL B‡ ,4‡ÏÂ ¿«¬»¿ƒ»»»∆¡»∆»«¿…
.ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ,Ô˙B‡ ‰NÚ5ÁÎÂ ,‰„ÈÓÚ :Ô‰ el‡Â »»»≈¿«¿ƒ¿≈≈¬ƒ»¿…«

Ôew˙Â ,ÌÈLeaÏn‰ Ôew˙Â ,Ûeb‰ Ôew˙Â ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ
‰ÈÂÁzL‰Â ,‰ÚÈ¯k‰Â ,ÏBw‰ ˙ÈÂL‰Â ,ÌB˜n‰6. «»¿«¿»««¿«¿ƒ»¿ƒ¿«¬»»

כמבואר 2) בהם, להיזהר לו וקשה דחוק במצב שנמצא
ב). (הלכה בו.3)בסמוך וכיוצא חולי בלי 4)מחמת
במזיד. סיבה, בפרק 5)שום המנויים הדברים כחמשת לא

לפעמים  לחזור המתפלל ועל התפילה, את המעכבין הקודם
רבינו 6)ולהתפלל. יבארם האלה הדברים שמונת כל

הבאות. בהלכות

.·„ÓÚÓ ‡l‡ Ïlt˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈk ‰„ÈÓÚ7‰È‰ . ¬ƒ»≈«≈ƒ¿«≈∆»≈…∆»»
;„ÓÚÈ ,„ÓÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ - ‰Ï‚Ú· B‡ ‰ÈÙÒa ·LBÈ≈ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ»«¬…«¬…

Â‡Ï Ì‡Â8Ïlt˙Ó ‰ÏBÁ .Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ , »ƒ»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈∆ƒ¿«≈
BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎiL ‡e‰Â ;Bcˆ ÏÚ ·ÎBL elÙ‡9. ¬ƒ≈«ƒ¿∆»¿«≈∆«¿
Ba LÈ Ì‡ ;ÌÈÏBÁ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,·Ú¯‰Â ‡Óv‰ ÔÎÂ¿≈«»≈¿»»≈¬≈≈ƒ¿«ƒƒ≈
Ï‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È - BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ˙ÏÎÈ¿…∆¿«≈∆«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«

Ïlt˙È10,‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰ .‰zLÈÂ ÏÎ‡iL „Ú ƒ¿«≈«∆…«¿ƒ¿∆»»≈««¿≈»
„¯È ‡Ï - BzÓ‰a ÊÁ‡iL ÈÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡11, ««ƒ∆∆ƒ∆…¬¿∆¿…≈≈
MÈÓ BzÚ„ ‡‰zL È„k ,Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ ‡l‡˙· ∆»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈¿≈∆¿≈«¿¿À∆∆

.ÂÈÏÚ»»

שכתוב:7) כמו ה', עבודת היא התפילה כי ל.) (ברכות
בעמידה, להיות צריכה ה' ועבודת - לבבכם" בכל "ולעבדו
אורח  (טור לשרתו ה' לפני לעמוד ח): י, (דברים שנאמר
עשרה" "שמונה תפילת נקראת ולפיכך צ"ח). סימן חיים
טז, פרק סופרים (מסכת "עמידה" בשם: גם החכמים בפי

י"ב). יוסף 8)הלכה (בית הספינה וכן מתנועעת שהעגלה
צד). חיים בשעת 9)אורח להתפלל שלא נוהג היה ורש"י

ואמרו  מיימוניות,). (הגהות שמע קריאת רק וקרא חליו,
בבית  להתפלל אמרתי אני הוא: הקדושֿברוך אמר חז"ל:
על  התפלל - לילך יכול אתה אין ואם שבעירך; הכנסת
שתדום  ובלבד בלבבך, הרהר - יכול אתה אין ואם מיטתך;
על  בלבבכם אימרו ה): ד, (תהילים שנאמר שבך, מעבירה
שמעוני). בילקוט הובאת (פסיקתא, סלה ודומו משכבכם

אסור 10) - "המיצר א) הלכה ה, פרק ברכות (ירושלמי
עליו. מיושבת דעתו שאין מפני אם 11)להתפלל", כי

דעתו. ותיטרד הדרך עיכוב עליו קשה ירד,

.‚- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk Lc˜n‰ ÁÎ…««ƒ¿»≈«»»≈¿»»»∆
Ïlt˙Óe Ï‡¯NÈŒı¯‡ ÁÎ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ12„ÓBÚ ‰È‰ . «¬ƒ»»…«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈»»≈
ÌÈÏLe¯È „‚k ÂÈt ˙‡ ÔeÎÓ - ı¯‡a13„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆¿«≈∆»»¿∆∆¿»»ƒ»»≈
Lc˜n‰ „‚k ÂÈt ÔeÎÓ - ÌÈÏLe¯Èa14„ÓBÚ ‰È‰ . ƒ»«ƒ¿«≈»»¿∆∆«ƒ¿»»»≈

Lc˜naÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k ÂÈt ÔeÎÓ -15. «ƒ¿»¿«≈»»¿∆∆≈…∆«√»ƒ

˙BÁe¯‰ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ ‡lL ÈÓe ,‡ÓeÒ16Cl‰Ó‰Â , »ƒ∆…»¿«≈∆»¿«¿«≈
‰ÈÙÒa17BaÏ ˙‡ ÔeÎÈ -18.Ïlt˙ÈÂ ‰ÈÎM‰ „‚k ƒ¿ƒ»¿«≈∆ƒ¿∆∆«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

אליך 12) והתפללו מח): ח, (מלכיםֿא שנאמר ל.), (ברכות
לאבותם. נתת אשר ארצם (שם,13)דרך שנאמר (שם),

בה. בחרת אשר העיר דרך ה' אל והתפלל מד):
הזה.14) הבית אל והתפללו לב): ו, הימיםֿב (דברי שנאמר
בית 15) הוא הזה, המקום אל והתפללו כו): (שם, שנאמר

השכינה. משכן מקום הקדשים הוא 16)קודש שאין
ירושלים. או ישראל ארץ נמצאת צד באיזה מבחין

לירושלים 17) פניו להחזיר לו אפשר שאי כאן ידובר בסירה
אחר. בכיוון הזורמים המים פחד ליבו 18)מפני "יפנה

בפירוש  רבינו הקדשים. קודש כנגד שפניו ויחשוב ורעיוניו
ה). משנה ד, פרק (ברכות המשנה

.„CÈ¯ˆ ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‡e‰Lk ?„ˆÈk Ûeb‰ Ôewzƒ«≈«¿∆≈ƒ¿ƒ»»ƒ
BÊ „ˆa BÊ ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ÔeÎÏ19,‰hÓÏ ÂÈÈÚ Ô˙BÂ , ¿«≈∆«¿»¿«¿≈≈»¿«»

,‰ÏÚÓÏ ÈeÙ BaÏ ‰È‰ÈÂ ;ı¯‡Ï ËÈaÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿∆ƒ»¿«¿»
ÌÈÓMa „ÓBÚ ‡e‰ el‡k20BaÏ ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÓe . ¿ƒ≈«»»ƒ«ƒ«»»«ƒ

ÔÈ˙eÙk21˙ÈÏ‡ÓN‰ ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ ,22„·Úk „ÓBÚÂ , ¿ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ¿≈¿∆∆
„ÁÙÂ ‰‡¯Èa ,‰ÓÈ‡a ,Ba¯ ÈÙÏ23ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»»««¿…«ƒ«»»«
ÂÈˆÏÁ24. ¬»»

ז)19) א, (יחזקאל ישרה רגל ורגליהם שנאמר: י:), (ברכות
צריך  השכינה, עם לדבר שעומד מכיוון כי אחת, כרגל נראין
מלאך  הוא כאילו ולדמות מליבו החוץ מחשבות כל לסלק
לברוח, התנועה ממנו שנסתלקה רמז אחר: וטעם השרת.
חיים  אורח יוסף (בית ה' מבלעדי חפץ שום להשיג ולא

צה). והיו 20)סימן ג): ט, (מלכיםֿא אומר אחד כתוב
אומר  אחד וכתוב הימים; כל המקדש) (בבית שם וליבי עיני
מלמד: כיצד? הא - כפיים אל לבבנו נישא מא): ג, (איכה
ישראל, ארץ (כלפי למטה עיניו שייתן צריך "שהמתפלל
הללו" המקראות שני שיתקיימו כדי למעלה, וליבו רש"י)

קה:). הן 21)(יבמות כאילו ברעותה אחת חבוקות
בצד 22)קשורות. נרמז שהוא הרע יצר להכנעת רמז

צ"ה). סימן יוסף (בית "רבא 23)שמאל שמצינו: כמו
י.). (שבת מריה" קמיה כעבדא אמר: ומצלי, ידיה פכר

נשען 24) יהא לא וכן ראש. בקלות ה' לפני כעומד שנראה
אחר  נמשך רבינו מיימוניות"). ("הגהות דבר לשום ונסמך
על  ידו מניח היה "ולא (כד:): בברכות הגורס הרי"ף גירסת
כמו: צידו, - סנטרו הערוך ופירוש התפילה) (בשעת סנטרו"

צ"ה). סימן יוסף, (בית נוספת והנו"ן "סטרו,

.‰,‰lÁz ÂÈLeaÏÓ Ôw˙Ó ?„ˆÈk ÌÈLeaÏn‰ Ôewzƒ««¿ƒ≈«¿«≈«¿»¿ƒ»
ÔiˆÓe25'‰Ï eÂÁzL‰' :¯Ó‡pL ,¯c‰Óe BÓˆÚ ¿«≈«¿¿«≈∆∆¡«ƒ¿«¬«

B˙cÙ‡a ‰lÙza „ÓÚÈ ‡ÏÂ .'L„˜ ˙¯„‰a26‡ÏÂ , ¿«¿«…∆¿…«¬…«¿ƒ»«¬À¿»¿…
‰l‚Ó L‡¯a27˙Bl‚Ó ÌÈÏ‚¯a ‡ÏÂ28ÈL‡ C¯c Ì‡ , ¿…¿À∆¿…¿«¿«ƒ¿Àƒ∆∆«¿≈

Èz·a ‡l‡ ÌÈÏB„b‰ ÈÙa e„ÓÚÈ ‡lL ,ÌB˜n‰«»∆…««¿ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿»≈
ÌÈÏ‚¯‰29B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡È ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏÎ·e . »«¿»ƒ¿»»…∆¡…¿ƒƒ¿»

„e¯Ë BalL ÈtÓ ,Ïlt˙ÈÂ BÚB¯Êa ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ»
Ô‰a30B„Èa ˙BÚÓe ÌÈÏk ÊÁ‡È ‡ÏÂ .31Ïlt˙Ó Ï·‡ . »∆¿…∆¡…≈ƒ»¿»¬»ƒ¿«≈

˙ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‚Á‰ ˙BÓÈa B„Èa ·ÏeÏÂ ‡e‰¿»¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«
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ÌBi‰32- ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,BL‡¯ ÏÚ ÈBNÓ ‰È‰ . «»»««…¿ƒƒ«¿«¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏÈLÙÓ ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‰È‰ Ì‡33 ƒ»»»≈«¿»»«ƒ«¿ƒ«¬»
ÈabŒÏÚ BÁÈpÓ - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ‰È‰ .Ba Ïlt˙Óeƒ¿«≈»»«¿»»«ƒ«ƒ««≈

,Ú˜¯˜34ÌÈÓÎÁ‰ Ïk C¯c .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â «¿«¿««»ƒ¿«≈∆∆»«¬»ƒ
ÌÈÙeËÚ Ô‰Lk ‡l‡ eÏÏt˙È ‡lL ,Ì‰È„ÈÓÏ˙Â35. ¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿∆»¿∆≈¬ƒ

"רב 25) ל:): (ברכות אמרו וכן בבגדיו, עצמו ומקשט
מצלי". והדר נפשיה, מציין הווה שילבש 26)יהודה בגד

החמודים  בגדיו יטנף שלא בו, להזיע בשרו על האדם
עליו  שילבש עד לבדו בו לצאת האדם מנהג ואין בזיעה;
ה). משנה ט, פרק ברכות לרבינו, המשנה (פירוש אחר. בגד

מגולה"27) כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו
ט"ו). הלכה י"ד, פרק סופרים יג:):28)(מסכת (חגיגה

רבו. לפני רגליו לגלות הוא ארץ דרך נתכוון 29)"לאו
לפני  העומדים ערב מדינות בני כל להוציא בזה רבינו
ברגליים  להתפלל מותר שלהם - מגולות ברגליים גדוליהם

משנה). (כסף ויתבזו 30)מגולות הארץ על יפלו שלא
כג:). הכלים 31)(ברכות מידו; יפלו שמא טרוד, ליבו כי

(שם). ויאבדו יתפזרו והמעות שחביבה 32)יישברו ומתוך
מא: (סוכה נטרד ואינו עליו כבד משאה אין המצוה, עליו
בידו  תפילות מחזור לאחוז מותר זה ומטעם שם) וברש"י
עצמה  תפילה לצורך תופסו והוא הואיל שמתפלל. בשעה
והרי  נטרד, ואינו כבד משאו אין ובדיוק, בעיון להתפלל כדי
חיים  אורח ערוך ובשולחן יונה; (רבינו ללולב דומה זה

ב). סעיף צ"ו, מונעו 33)סימן המשא כובד אין שאז
מציעא  (בבא ראשו על בעודו כן לא בתפילתו, מלכוון

משאו  "הנושא הנוסחא ששם אלא ÂÙÈ˙Îקה:), ÏÚ ורבינו "
צ"ז). סימן חיים אורח יוסף, (בית ראשו" "על גורס

בתפילתו.34) מלכוון מונעו המשא כובד כי (שם)
(הלכות 35) לקמן רבינו דברי ואלה י.). (שבת בטליתם

חכמים  לתלמידי הוא גדול "גנאי י"א): הלכה ג, פרק ציצית
סימן  חיים (אורח הב"ח וכתב עטופים. אינם והם שיתפללו
גאווה. דרך שזה ידיו, על וכסיות להתפלל נכון שלא צ"א)
אל  רשעים ויד גאווה רגל תבואני אל אומר: הכתוב ועליו

יב). לו, (תהלים תנידני

.ÂCeÓ ÌB˜Óa „ÓÚÈ ?„ˆÈk ÌB˜n‰ Ôewz36¯ÈÊÁÈÂ , ƒ«»≈««¬…¿»»¿«¬ƒ
Ï˙kÏ ÂÈt37„‚k ÌÈÁ˙Ù B‡ ˙BBlÁ ÁzÙÏ CÈ¯ˆÂ . »»«…∆¿»ƒƒ¿…««¿»ƒ¿∆∆

ÔÈeÎÂ' :¯Ó‡pL ,Ôc‚k Ïlt˙‰Ï È„k ,ÌÈÏLe¯È38 ¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»∆∆¡«¿«ƒ
'ÌÏ˘e¯È „‚ d˙ÈlÚa dÏ ÔÁÈ˙t39Ú·B˜Â .'B‚Â ¿ƒ»≈¿ƒƒ≈∆∆¿¿≈¿¿≈«

„ÈÓz B˙lÙ˙Ï ÌB˜Ó40‰a¯Áa Ïlt˙Ó ÔÈ‡Â .41‡ÏÂ , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿«≈¿À¿»¿…
È¯BÁ‡42Œ˙È·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ¬≈≈«¿∆∆∆»ƒ≈∆¡ƒ»»¿≈

‰lÙ˙a „ÓBÚ‰ „ˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡Â .˙Òk‰43¯·ÚÏ B‡ «¿∆∆¿»≈≈¿«»≈ƒ¿ƒ»«¬…
.˙Bn‡ Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈÙÏ¿»»«∆«¿ƒƒ∆«¿««

ãycew zegiyn zecewpã

ick milyexi cbpk migzt e` zepelg geztl jixve ..."
."ocbpk lltzdl

לבו  שיכוון לו ש"גורמין משום רק אינו בחלונות הצורך
מסתכל  רש"י שהוא (כפירוש נכנע ולבו שמים כלפי

ירושלים, דרך תפילותיו שיעברו כדי אלא לד.), בברכות

ירושלים", "כנגד להיות צריכים שהחלונות מזה כדמוכח
העליה  עם קשורה ברוחניות שהעליה לזה דוגמא והוא

בגשמיות.
(11 dxrd 128 cenr c"i wlg y"ewl itÎlr)

הכתוב 36) וכן י:). (ברכות המקום לפני גבהות שאין לפי
ה'. קראתיך ממעמקים א): קל, (תהילים אומר

פניו 37) חזקיהו ויסב ב): לח, (ישעיה שנאמר ה:) (ברכות
הקיר  יוסף אל בבית (הובאת בתשובתו ורבינו ויתפלל.

אל  להתקרב שהצריכו שהטעם כתב: צ) סימן חיים אורח
המבטל  דבר לפניו יהא שלא כדי התפילה, בעת הקיר

שם).38)כוונתו. עזרא, (אבן ערבית בלשון חלונות
שעליו 39) ביתֿהמקדש, נגד מכוונת תפילתו שתהא כדי

הימים  כל שם וליבי עיני והיו ג): ט, (מלכיםֿא שלמה אמר
(ברכות  ורש"י שם). לדניאל, בפירושו גאון סעדיה (רבינו
מסתכל  שהוא ליבו: שיכוון לו גורמים "חלונות כתב: לד:)
רבינו". "תשובות במוספינו וראה ליבו". ונכנע שמים כלפי
חלונות  עשר שנים מצריך רנ"א) (עמוד פקודי פרשת ובזוהר
בשולחן  להלכה נפסק וכן כמוס, סוד פי על הכנסת לבית

ד). סעיף צ, סימן חיים (אורח (ברכות 40)ערוך כמאמרם
שכן  בעזרו, אברהם אלוקי - לתפילתו מקום הקובע כל ו:):
אל  בבוקר אברהם וישכם כז): יט, (בראשית בו נאמר
שיתפלל  רק ולא שם). התפלל (שכבר שם עמד אשר המקום
מקום  יקבע עצמו הכנסת בבית גם אלא קבוע, כנסת בבית
בירושלמי  אמרו וכן מיימוניות). (הגהות לתפילתו קבוע
ויהי  לב): טו, (שמואלֿב כתוב ד) הלכה ד, פרק (ברכות
לאלוקים. שם ישתחווה אשר הראש עד בא דוד
אדם  שצריך מכאן - "ישתחווה" אלא נאמר לא "השתחווה"

להתפלל. הכנסת בבית מקום לו כמאמרם 41)לייחד
לחורבה: נכנסים אין דברים ג' מפני א): עמוד ג, דף (ברכות
רבינו  ובא - המזיקין ומפני המפולת, מפני החשד, מפני
ומתיירא  בדרך כשהוא לתפילה, שאפילו רבותא: להשמיענו
לחורבה  ייכנס לא כן גם - דרכים עוברי יפסיקוהו שמא

משנה). היו 42)(לחם הכנסת בתי פתחי ו:) (ברכות
ואחוריהם  למערב פניהם ובמשכן: במקדש כמו במזרח,
לבית  פניו מחזיר ואינו הכנסת בית אחורי והמתפלל למזרח,
(רש"י  לפניו, מתפלל שהציבור במי ככופר נראה הכנסת
סביב  הפסוק: את עליו קראו (שם) ז"ל וחכמינו שם).

ט). יב, (תהילים יתהלכון עמוד 43)רשעים לא דף (שם
שמים, מלכות עליו מקבל חבירו כאילו שנראה מפני ב)
הדברים  שאין גאון האי רבינו וכתב מקבל. אינו והוא
או  בתפילה, עוסק אם אבל בטל, כשיושב אלא אמורים
מעליו  כפורק נראה זה שאין מותר, - ושבח שיר דברי שאר
למדוה  ז"ל ורבותינו מיימוניות). (הגהות שמים מלכות
עימכה  הניצבת האשה אני הכהן: לעלי שאמרה מחנה (שם)

שהיא שמשמע כו) א, (שמואלֿא ה' אל להתפלל ÓÚ„‰בזה
הוא בתוך ÓÚ„וגם לישב שאסור מפני אמותיה, ארבע בתוך

העמידה  ולא הישיבה, אלא אסרו ולא תפילה, של אמות ד'
שם). לברכות, יונה (רבינו

.ÊÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL d·b ÌB˜Óa „ÓÚÈ ‡Ï¯˙B …«¬…¿»»…«¿»¿»ƒ≈
Ïlt˙ÈÂ44,ÏÒÙÒ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿«≈¿…««≈ƒ»¿…««≈«¿»
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‡qÎ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ45Ba LÈ Ì‡ - d·b ÔÈa ‰È‰ . ¿…««≈ƒ≈»»ƒ¿»»…«ƒ∆
,˙Èa‰ ¯eÚL ‡e‰L ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆ƒ««ƒ
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓe ‰iÏÚk ‡e‰ È¯‰¬≈«¬ƒ»À»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ»»
Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ ˙BvÁÓ ÛwÓÀ»¿ƒƒ»»««ƒ∆≈
,Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯) ‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««À»¿ƒ¿«≈
BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁ È¯‰L ,¯k B‰·b ÔÈ‡L ÈtÓ46. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»∆¬≈»«¿¿«¿

לפני 44) גבהות שאין "לפי ב') עמוד י' דף (ברכות
הרי  טפחים, שלושה גבוה המקום אין אם אבל המקום";

ומותר. הקרקע כגוף נידון מגובה 45)הוא פחותים אפילו
עליהם, עומד כשהוא להתפלל אסור - טפחים שלושה
על  לעבוד לו אסור המקדש בעבודת שהרי חציצה; משום
(פרישה  היא עבודה במקום ותפילה - חציצה משום כלי גבי
צ"ח). סימן (שם, בטור מבואר וכן צ). סימן חיים לאורח
(מסכת  מגולה" כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו

ט"ו). הלכה י"ד, פרק כרשות 46)סופרים נידון זה והרי
לעמוד  ציבור לשליח מותר זה ומטעם לעצמה. נפרדת
שהיא  פי על אף הכנסת, שבבית הבימה על ולהתפלל
חלוקה  רשות והיא הואיל טפחים, משלושה יותר גבוהה

עוז"). ("מגדל לעצמה

.Á‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÔÈn‡‰47B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a »À»ƒ∆»ƒ¿»»¿…»ƒ»
Ca„p‰ L‡¯a48‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,Ï˙k‰ L‡¯a B‡ ¿…«ƒ¿»¿…«…∆¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÔÈÏÏt˙Óe ‰hÓÏ ÔÈ„¯BÈ -49Ì‡Â .ÔzÎ‡ÏÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
ÔÈÏÏt˙Ó - ‰‡z‰ L‡¯a B‡ ˙Èf‰ L‡¯a eÈ‰»¿…««ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔÁ¯hL ÈtÓ ,ÔÓB˜Óa50t˙Ó Ô‰ ‰Óe .‰a¯Ó?ÔÈÏÏ ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿À∆«≈ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡51LÏL ÔÈÏÏt˙Ó - ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»
˙BÎ¯a ¯NÚŒ‰ÚLz ÏL ˙BlÙz52Ô¯ÎNa ÔÈNBÚ eÈ‰ . ¿ƒ∆ƒ¿»»»¿»»ƒƒ¿»»

'eÈ·‰' ÔÈÏÏt˙Ó -53ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e . ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈≈»≈»≈¿ƒ
‰·z‰ ÈÙÏ54Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â55. ƒ¿≈«≈»¿≈¿ƒ∆«≈∆

עבודה.47) נותן במלאכת אלא עצמן, במלאכת לא
נדבכין 48) ד): ו, (עזרא בתנ"ך ונזכרת החומה בניין שורת

יונתן: תירגם טו) ב, (חגי אבן על אבן וכן גלל. אבן די
(ברכות  המשנה בפירוש ורבינו (הערוך). נדבך" על "נדבך
להציב  בעפר הקירות בוני "מנהג יאמר: ד) משנה ב, פרק
עץ  בכלי אותם וירקעו באמצע העפר ומשליכים לוחות, שני
הלוחות  מסירים כך ואחר ויקשר, הקיר תבנית יאחז עד יד
ליציקת  כיום הבונים שעושים (כמו בנו אשר הבניין מן ההם
ויכונן  יבנה בם אשר השניים מאלו האחד והלוח מלט).
על  המלה פירוש וזה "נדבך", אותו: קוראים הקיר

בעמדם 49)אמיתתה". בתפילתם לכוון להם אפשר אי כי
א). עמוד ט"ז דף (ברכות יפלו שמא הפחד מפני למעלה,

האילנות 50) שאלה מפני ה). הלכה ב, פרק שם (ירושלמי
בעלייתם  טורח ויש האילנות, משאר יותר הם ענפים מרובי
יבטלו  ולא במקומם יתפללו אמרו: לפיכך ובירידתם,

שם). לברכות יונה (רבינו הבית בעל שהיו 51)ממלאכת
עבודתם. בשכר מזונות רק אנו 52)מקבלים אין כי

מועט  ושכרם הואיל הבית. בעל מלאכת לביטול חוששים
שם). ג).53)(ברכות, הלכה ב, (פרק לעיל אין 54)ראה

אין  כלומר: התיבה, לפני (חזן) ציבור שליח מעמידים

מדי. יותר מלאכה ביטול בזה שיש מפני בציבור, מתפללים
(שם).55) כהנים לברכת

.ËB˙lÙ˙a BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï ?„ˆÈk ÏBw‰ ˙ÈÂL‰«¿»««≈«…«¿ƒ«ƒ¿ƒ»
BaÏa Ïlt˙È ‡ÏÂ56ÂÈ˙ÙNa ÌÈ¯·c‰ CzÁÓ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈¿ƒ∆»¿«≈«¿»ƒƒ¿»»

LÁÏa ÂÈÊ‡Ï ÚÈÓLÓe57BÏB˜ ÚÈÓLÈ ‡ÏÂ .58Œ‡l‡ , «¿ƒ«¿»¿»¿««¿…«¿ƒ«∆»
„Ú BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L B‡ ,‰ÏBÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆∆≈»¿«≈∆ƒ«
‡‰È ‡lL „·Ï·e ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏB˜ ÚÈÓLiL∆«¿ƒ«¬≈∆À»ƒ¿«∆…¿≈

BÏBwÓ ÔzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,¯eaˆa59. ¿ƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿»ƒ

דיבור.56) וחיתוך שפתיים הנעת דף 57)בלי (ברכות
פרק  (שמואלֿא אלקנה אשת בחנה שנאמר א) עמוד ל"א
שיחתוך  למתפלל מכאן - נעות שפתיה רק יג): פסוק א,

לא וקולה להגביה בשפתיו; שאסור מכאן - (שם) יישמע
"מפני  ב): עמוד ל"ב דף (סוטה אמרו וכן בתפילתו. קולו
עוברי  את לבייש שלא כדי בלחש? תפילה תיקנו מה
שבידם). עבירות על בתפילתם (המתוודים עבירה"

קולו 58) "המשמיע ב): עמוד כ"ד דף (ברכות חז"ל אמרו
הקדושֿברוךֿ אין (כאילו אמונה מקטני זה הרי - בתפילתו
רם  (בקול בתפילתו קולו המגביה לחש); תפילת שומע הוא
יח, (מלכיםֿא בהם שנאמר השקר" מנביאי זה הרי - יותר)

גדול. בקול ויקראו והמנהג 59)כח): שם) (ברכות
עורר  הכיפורים ויום השנה ראש בתפילות קול להשמיע
וה"בית  זה. על תגר שקראו ויש הפוסקים, בין רב תימהון
הואיל  ואומר: עליו ממליץ ק"א) סימן חיים (אורח יוסף"
ימי  האלה שהימים וגם אלו; בברכות רגילים אנו ואין
לחוש  ואין יותר. לכוון כדי קולנו משמיעים אנו הם, תשובה
נותנים  התפילה להם שחביבה מתוך כי הציבור, לטירדת
בידם  מצויים וגם הקול. שמיעת למרות יטעו ולא דעתם,

יתבלבלו. ולא מחזורים

.ÈÏÎa ˙BÚÈ¯k LÓÁ Ú¯Bk Ïlt˙n‰ ?„ˆÈk ‰ÚÈ¯k¿ƒ»≈««ƒ¿«≈≈«»≈¿ƒ¿»
ÛBq·e ‰lÁza ,‰BL‡¯ ‰Î¯·a :‰lÙ˙e ‰lÙz60; ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ»«¿ƒ»«

- ‰lÙz‰ ¯ÓBbLÎe ;ÛBq·e ‰lÁza - '‰È„B‰'·e«»»«¿ƒ»«¿∆≈«¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÒBÙe Ú¯Bk61‡e‰LÎe . ≈«≈«»¿ƒ«¬»¿∆

Ú¯Bk62CkŒ¯Á‡Â ,BÓˆÚ Ï‡ÓNÓ ÌBÏL Ô˙B - ≈«≈»ƒ¿…«¿¿««»
BÓˆÚ ÔÈÓÈÓ63.‰ÚÈ¯k‰ ÔÓ BL‡¯ dÈa‚Ó CkŒ¯Á‡Â , ƒƒ«¿¿««»«¿ƒ«…ƒ«¿ƒ»

'Ce¯·'a Ú¯Bk - ˙BÚÈ¯k‰ Úa¯‡a Ú¯Bk ‡e‰LÎe64; ¿∆≈«¿«¿««¿ƒ≈«¿»
'ÌM'a Û˜BÊ ,Û˜BÊ ‡e‰LÎe65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿∆≈≈«≈«∆¿»ƒ¬ƒ

‰Î¯a Ïk ˙lÁ˙a Ú¯Bk ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ;ËBÈ„‰a¿∆¿¬»…≈»≈«ƒ¿ƒ«»¿»»
,‰BL‡¯a ‰ÁML ÔÂÈk - CÏn‰Â .‰Î¯a Ïk ÛBÒ·e¿»¿»»¿«∆∆≈»∆»»»ƒ»

B˙lÙz Ïk ¯ÓBbL „Ú BL‡¯ dÈa‚Ó BÈ‡66. ≈«¿ƒ«…«∆≈»¿ƒ»

א).60) עמוד ל "ד דף ב)61)(ברכות עמוד נ"ג דף (יומא
מרבו. הנפטר יד 62)כתלמיד בכתב וכן שונצינו בנוסח

וכו'". שלום ונותן כורע "כשהוא מבואר 63)התימנים:
י"א). (הלכה אתה".64)בסמוך "ברוך אומר: כשהוא

ה'65) שנאמר: א), עמוד י"ב דף (ברכות ה' אומר: כשהוא
ח). פסוק קמ"ו, פרק (תהילים כפופים (ברכות 66)זוקף

ולהשפיל  להכניע צריך ביותר גדול שהוא מה "כל לד:)
שם). רש"י, (לשון עצמו"

.‡ÈÈtÓ ?‰lÁz BÏ‡ÓNÏ ÌBÏL Ô˙B ‰nÏÂ¿»»≈»ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿≈
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‡e‰Lk - ¯ÓBÏk ;ÂÈt „‚kL ÔÈÓÈ ‡e‰ BÏ‡ÓNL∆¿…»ƒ∆¿∆∆»»¿«¿∆
ÔÈÓÈÏ ÌBÏL Ô˙B ,CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ67,CÏn‰ ≈ƒ¿≈«∆∆≈»ƒƒ«∆∆

ÔÓ ¯ËtiL ,eÚ·˜Â ;CÏn‰ Ï‡ÓNÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿…«∆∆¿»¿∆ƒ»≈ƒ
Ùz‰CÏn‰ ÈÙlÓ ÔÈ¯ËÙpL BÓk ‰l68. «¿ƒ»¿∆ƒ¿»ƒƒƒ¿≈«∆∆

הוא 67) וכן נג:), יומא (ראה יותר חשובה היא שהימין
למו. דת אש מימינו ב): לג, (דברים שנותנים 68)אומר

כאילו  עצמו רואה המתפלל וגם ממנו. כשנפטרים שלום לו
ח): פסוק ט"ז פרק (תהילים שנאמר פניו, ממול שכינה
שם). וברש"י ב עמוד נ"ג דף (יומא תמיד לנגדי ה' שיויתי

.·È„Ú Ô‰a Ú¯ÎÈL CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÚÈ¯k‰ Ïk»«¿ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«»∆«
e˜wt˙iL69BÓˆÚ ‰NÚÈÂ ,‰¯„MaL ˙BÈÏÁ Ïk ∆ƒ¿«¿»À¿∆«ƒ¿»¿«¬∆«¿
˙L˜k70Ú¯BÎk ‰‡¯Â ,BÓˆÚ ¯ÚˆÂ ËÚÓ ‰ÁL Ì‡Â . ¿∆∆¿ƒ»»¿«¿ƒ≈«¿¿ƒ¿∆¿≈«

BÁk ÏÎa71LLBÁ BÈ‡ -72. ¿»…≈≈

(רש"י 69) חוליותיו שבפרקי הקשרים הם הפקקים, שיראו
הפקק  מן "ובגפנים מלשון ב). עמוד כ"ח דף ברכות

ב). עמוד פ' דף בתרא (בבא להעיר 70)ולמעלה" וכדאי
איסר  שיראה "עד אלא "כקשת", נזכר לא שם, שבתלמוד
האדר"ת  הרב ואמר ביאור. שם ברש"י וראה ליבו". כנגד
שיראה  עד שם: בתלמוד רבינו נוסחת הייתה דעתו שלפי
ואז  כקשת" עצמו "שיעשה כתב: כן ועל ליבו, כנגד יתר

הקשת. גבי על המתוח כיתר ליבו נגד כלומר:71)יראה
חולה. או זקן כגון: בה, ומצטער עליו קשה שהכריעה

בראשו 72) שנענע "כיוון כאמרם: חובתו, ידי יצא כבר כי
שם). (ברכות, צריך" אינו שוב -

.‚È‰ÚÈ¯kÓ BL‡¯ dÈa‚nL ¯Á‡ ?„ˆÈk ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»≈«««∆«¿ƒ«…ƒ¿ƒ»
ÂÈt ÏÚ ÏÙBÂ ,ı¯‡Ï ·LÈ ,˙ÈLÈÓÁ73‰ˆ¯‡ ¬ƒƒ≈≈»»∆¿≈«»»«¿»

‰ˆ¯iL ÌÈeÁz‰ ÏÎa ÔpÁ˙Óe74‰¯eÓ‡‰ ‰ÚÈ¯k . ƒ¿«≈¿»««¬ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¬»
ÌÈk¯a ÏÚ - ÌB˜Ó ÏÎa75ÌÈt‡ ÏÚ - ‰„È˜ ;76; ¿»»«ƒ¿«ƒƒ»«««ƒ

‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMt ‰Ê - ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ«∆ƒ¿»
‰ˆ¯‡ ÂÈt ÏÚ ÏËeÓ77. »«»»»¿»

וגו'73) ה' לפני ואתנפל בו: שנאמר משה, שעשה כמו
ארצה  פניו על ויפול ביהושע: מצינו וכן כה); ט, (דברים
כ"ב  דף (מגילה בתלמוד מצינו וכן ו); ז, פרק (יהושע וגו'
נפל  הציבור וכל הכנסת... לבית לבבל הגיע "רב ב): עמוד
סדרים: בשלושה תפילתו שיסדר כדי והטעם: פניו", על
ואחר  שמע, וקריאת דזמרה בפסוקי מיושב מתפלל תחילה
מתפלל  כך ואחר מעומד, עשרה" "שמונה מתפלל כך
בהר  ואשב בו: שכתוב רבינו משה תפילת כסדר - בנפילה
י  פרק (שם בהר עמדתי ואנוכי ט); פסוק ט פרק (דברים
אורח  טור יח) פסוק ט פרק (שם ה', לפני ואתנפל י); פסוק

קל"א). (סימן ה"טור"74)חיים בימי ואפילו רבינו בימי
לתפילת  קבועה נוסחה הייתה לא עוד שם) טור (ראה

התחנן אחד וכל בנוסח ÂÂˆ¯Î"תחנון" קבעוה כך ואחר .
וחנו  "רחום כיום: אותו אומרים שאנו חטא ידוע לפניך"ן תי

על 75)וכו'. מכרוע שנאמר: ב), עמוד לד דף (ברכות
כריעה  שלשון הרי - נ"ד) פסוק ח, פרק (מלכיםֿא ברכיו

ברכיים. כריעת על מטה 76)נופלת אלא אינו הפנים, על

(מלכיםֿא  שנאמר ברכיו. על כורע ואינו הארץ כלפי פנים
ארץ. אפיים שבע בת ותיקוד ל"א): פסוק א כמו 77)פרק

ואמך  אני נבוא הבוא י): פסוק לז, פרק (בראשית שנאמר
ארצה). שטוח כולו (משמע ארצה לך להשתחוות ואחיך

.„ÈÈÓ LÈ - ‰lÙz ¯Á‡ ÌÈt ˙ÏÈÙ ‰NBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿ƒ«»ƒ««¿ƒ»≈ƒ
.‰ÈÂÁzL‰ ‰NBÚ ‡e‰L ÈÓ LÈÂ ,‰„È˜ ‰NBÚ ‡e‰L∆∆ƒ»¿≈ƒ∆∆ƒ¿«¬»»

ÌÈ·‡‰ ÏÚ ‰ÈÂÁzL‰ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡Â78‡l‡ , ¿»«¬ƒ¿«¬»»«»¬»ƒ∆»
Lc˜na79ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,80. «ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,ÂÈt ÏÚ ÏtÏ È‡M¯ ·eLÁ Ì„‡ ÔÈ‡Â¿≈»»»««ƒ…«»»∆»ƒ≈
ÚLB‰Èk ˜Ècˆ ‡e‰L BÓˆÚa Ú„BÈ ‡e‰81‰hÓ Ï·‡ . ≈«¿«¿∆«ƒƒÀ«¬»«∆
Ú˜¯wa Ô˙B‡ L·BÎ BÈ‡Â ,ËÚÓ ÂÈÙ82Ì„‡Ï ¯zÓe . »»¿«¿≈≈»««¿«À»¿»»

¯Á‡ ÌB˜Óa ÂÈt ÏÚ ÏtÏÂ ‰Ê ÌB˜Óa Ïlt˙‰Ï83. ¿ƒ¿«≈¿»∆¿ƒ…«»»¿»«≈

לא 78) משכית ואבן א): פסוק כ"ו פרק (ויקרא שנאמר
להשתחוות  שאסור מכאן - עליה להשתחוות בארצכם תתנו

ב). עמוד כ"ב דף (מגילה אבנים של רצפה (שם)79)על
אבל  משתחווה, אתה אי (בגבולין) - "בארצכם" שנאמר:

המקדש". בית של אבנים על משתחווה ו 80)אתה (פרק
ז). בזכות 81)הלכה בתפילתו שייענה הוא שמובטח

ויאמר  י): פסוק ז, פרק (יהושע בו שנאמר כיהושע, מעשיו
שאם  פניך. על נופל אתה זה למה לך, קום יהושע: אל ה'
ויחרפוהו  ייענה לא שמא - ייפול לא בצידקתו מובטח אינו
הלכה  ב, פרק (תענית ובירושלמי ב). עמוד י"ד דף (תענית
היא  שבושה הציבור, עם כשמתפלל אלא זה שאין אמרו: ו)
בינו  אבל להיענות, ראוי שאינו אחריו יהרהר שהקהל לו

מותר. - עצמו כיום 82)לבין עושים שאנו כמו אלא
ב). עמוד ל"ד דף כ"ב 83)(ברכות (דף במגילה מקורו

להתחנן  פניו על נפל שלא רב על שם שמסופר ב), עמוד
שם  ואמרו נפל, הכנסת שבבית הקהל וכל "תחנון" תפילת
ואסור  אבנים של ריצפה הייתה שבמקומו מפני הטעם:
למקום  לילך לו היה שם: הגמרא ושואלת עליה, להשתחוות
הרי  וכו' וכו' עימהם? פניו על וייפול עומד שהציבור
אחר  במקום פניו על וליפול אחד במקום להתפלל שאפשר

משנה). (לחם

.ÂËËeLt ‚‰Ó84ÌÈt‡ ˙ÏÈÙ ÔÈ‡L ,Ï‡¯NÈ ÏÎa ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈∆≈¿ƒ«««ƒ
ŒÈL‡¯· ‡ÏÂ ‰M‰ŒL‡¯· ‡ÏÂ ,ÌÈ„ÚBn·e ˙B˙aMa««»«¬ƒ¿…¿…«»»¿…¿»≈
È·¯Ú ÏL ‰ÁÓ· ‡ÏÂ ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á√»ƒ«¬À»¿ƒ¿…¿ƒ¿»∆«¿≈

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL85˙È·¯Ú· ‡ÏÂ ,86.ÌBÈ ÏÎaL «»¿»ƒƒ¿…¿«¿ƒ∆¿»
ŒÌBÈ·e .˙È·¯Úa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙBpL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ«¿≈∆¿«¿ƒ¿
‰lÙz ÏÎa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙB „·Ïa ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿»¿ƒ«¿≈∆¿»¿ƒ»

‰lÙ˙e87.˙ÈÚ˙Â ‰Lw·e ‰pÁz ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»«»»¿«¬ƒ

ישראל.84) בכל ומועד,85)שנתקבל חג ימי אלה כל כי
בתחנונים. בהם מרבים רומזת 86)ואין אפיים נפילת כי

לפי  בלילה השוררים קשים לדינים סמל שהיא לילה, למידת
שהיא  בלילה קשים דינים לעורר ראוי ואין הקבלה, תורת
"ספר  בשם קל"א סימן יוסף (בית דין אומרת כולה
הוסיפו  קל"א) (סימן חיים אורח ערוך ובשולחן צרורות").
ועוד, חתן ובבית האבל, בבית "תחנון" אומרים שאין עוד

שם. בשום 87)ראה פנינו על נופלים אנו שאין ומנהגנו:
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dlitzקיד zekld - dad` xtq - a`Îmgpn f"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כשאומר: ציבור, השליח בחזרת מוסף מתפילת חוץ תפילה,
רוקח). (מעשה וכו' והעם והכהנים

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בו 1) מתפלל שהציבור בשעה הכנסת בית אחורי העובר

המלאכות  התפילה, קודם לטעום מותר אם יתנהג; איך
הפטורים  הם מי התפילה; זמן לפני לעשות שאסור

מתפילה.

.‡È¯BÁ‡ ¯·ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡2‰ÚLa ˙Òk‰Œ˙È· »¿»»«¬…¬≈≈«¿∆∆¿»»
ÔÈÏÏt˙Ó ¯eav‰L3‡NB ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ∆«ƒƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈»»≈

ÈB‡NÓ4ÈLa ÌÈÁ˙Ù ÈL ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰L B‡ , «∆»»¿≈«¿∆∆¿≈¿»ƒƒ¿≈
Á˙tÓ ÒkÈÂ CÏÈ ‡nL ,¯ÓB‡ ‰‡B¯‰L ;˙BÁe¯∆»∆≈∆»≈≈¿ƒ»≈ƒ∆«
¯Ó‡È ,˙BiÒÎŒÈz· ÈL ¯ÈÚ· ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯Á‡‰»«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈»≈¿≈ƒ…«
LÈ Ì‡Â .Ba ÏÈ‚¯‰ ˙Òk‰Œ˙È·Ï CÏÈ ‡nL :‰‡B¯‰»∆∆»≈≈¿≈«¿∆∆»»ƒ¿ƒ∆
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¯·ÚÏ BÏ ¯zÓ ,BL‡¯a ÔÈlÙz BÏ¿ƒƒ¿…À»«¬…¿««ƒ∆≈
‡e‰L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ÔÈlÙz‰L ;el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL»∆»ƒ»≈∆«¿ƒƒƒƒ»»∆

‰lÙ˙ ÈÏh·nÓ BÈ‡Â ˙BˆÓ ¯Á‡ Û„B¯5. ≈««ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈¿ƒ»

הפתח.2) שבו הצד שכיון 3)באותו ע"א, סא ברכות
(רש"י). הכנסת בית ומבזה עול כפורק נראה נכנס, שאינו

מלהכניס.4) נמנע משאו שמפני ניכר אז שם.5)כי

.·‡ CÈ¯‡È ‡Ï ,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙n‰¯˙BÈ B˙lÙz ˙ «ƒ¿«≈ƒ«ƒ…«¬ƒ∆¿ƒ»≈
B„Èa ˙eL¯‰ - BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ï·‡ ;È‡cÓ6Ì‡Â . ƒ«¬»≈¿≈«¿»¿¿»¿ƒ

B˙lÙz ¯Á‡ ¯ÓBÏ ‡a7ŒÌBÈ ÈecÂ ¯„Òk elÙ‡ »«««¿ƒ»¬ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈ¯etk‰8‰Î¯a ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÓB‡ - «ƒƒ≈¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿»»

ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰Î¯·e9ÛÈÒBÓ - ‰Î¯a‰10. ¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»»ƒ

כשהיה 6) עקיבא: רבי של מנהגו היה "כך לא.: ברכות
הציבור; טורח מפני ועולה מקצר היה הציבור עם מתפלל
זו  בזוית מניחו אדם עצמו, לבין בינו מתפלל וכשהיה
והשתחוויות". כריעות מפני - אחרת בזוית ומוצאו

"שמונהֿעשרה".7) תפילת גמר ארוך 8)אחרי שהוא
(שם). ע"א.10)מענין.9)מאד ח, ע"ז

.‚˙k¯·a ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ Lw·Ó ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»∆¿«≈»»«¬ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÏBÁ11BBLÏ ˙eÁˆ ÈÙk12- ‰Ò¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ . ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿«¿»»

ÌÈM‰ ˙k¯·a ‰Lw·e ‰pÁz ÛÈÒBÓ13‰Ê C¯c ÏÚÂ , ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ¿««»ƒ¿«∆∆∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa14ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ï‡LÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿»««≈∆¿ƒ»»ƒ¿…»¿»»
'‰lÙz ÚÓBL'a15‡Ï ,Ï‡LÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ï‡BL - ¿≈«¿ƒ»≈¬»…ƒ¿«…

˙BB¯Á‡ LÏL· ‡ÏÂ ˙BBL‡¯ LÏL·16. ¿»ƒ¿…¿»«¬

"רפאנו".11) ברכת ויכלתו.12)היא ידיעתו לפי
השנה 13) בתבואת המדברת עלינו" "ברך ברכת היא

ח.). (עבודהֿזרה שוכח 14)וביבולה היה אם כגון:
- הוא תשובה בעל אם הדעת"; ב"חונן מאריך - תלמודו

שם). (רש"י, ב"השיבנו" כל 15)מאריך כוללת שהיא
(שם). לעבד 16)הבקשות דומה - "ראשונות לד.: ברכות

אמ  רבו; לפני שבח שמבקש שמסדר לעבד דומה - צעיות
פ  שקבל לעבד דומה - אחרונות מרבו; מרבו",פרס רס

לעיל  וראה קיב). סימן או"ח ('טור' לו והולך שמשבחו
אבל  בהן, שואלים אין יחיד" "צרכי ודוקא ה"ד). (פ"א,

האחרונות, שלש כל תוכן שהרי שואלים, רבים" "צרכי
"יעלה  אומרים: אנו זה ומטעם הוא, רבים צרכי בקשת
רבו, שבח בהן שמסדר בראשונות, וכן "בעבודה". ויבוא"
שרבים  לרב וכבוד שבח שזה רבים" "צרכי לשאול יכול
"מי  לחיים", "זכרנו בהן: אומרים אנו ולפיכך לו. צריכים
לומר  מותר וכן תשובה. ימי בעשרת - הרחמים" אב כמוך
בהן  אומרים אנו ולפיכך היום, וכבוד שבח דברי שאר בהן
דברי  עלֿפי מיימוניות" ("הגהות פיוט דברי "קרובץ",

ועוד). הגאונים

.„ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡17‰NÚiL B‡ »¿»»∆ƒ¿«¿∆«¬∆
Î‡ÏÓ‰18Ïlt˙iL „Ú ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó , ¿»»≈««∆«¬∆«««««∆ƒ¿«≈

Ï‡LÏ B¯·Á Á˙ÙÏ ÌÈkLÈ ‡Ï ÔÎÂ .˙È¯ÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿≈…«¿ƒ¿∆«¬≈ƒ¿…
˙È¯ÁL ˙lÙz Ïlt˙iL Ì„˜ BÓBÏLa19‡ˆÈ ‡ÏÂ . ƒ¿…∆∆ƒ¿«≈¿ƒ««¬ƒ¿…≈≈

ÌÚBË Ï·‡ ;Ïlt˙iL Ì„˜ C¯c·20‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ «∆∆…∆∆ƒ¿«≈¬»≈¿∆¿»»
‰ÁÓ Ì„˜Â ÛÒeÓ Ïlt˙iL Ì„˜21BÈ‡ Ï·‡ ; …∆∆ƒ¿«≈»¿…∆ƒ¿»¬»≈

„ÚBÒ22‰ÁÓÏ CeÓÒ23. ≈»¿ƒ¿»

עליו 17) שיתפלל, קודם ושותה האוכל "כל ע"ב: י, ברכות
ט), יד, (מלכיםֿא גוך אחרי השלכת ואותי אומר: הכתוב
לאחר  הוא: ברוך הקדוש אמר "גאיך", אלא - גוך תקרא אל
(דברים  ככתוב גאוה, לידי גורמת (שהאכילה זה שנתגאה
עליו  קיבל וגו') לבבך ורם ושבעת... תאכל פן יבֿיד): ח,
אין  כי התפילה. לפני מים לשתות ומותר שמים". מלכות
חדש' ה'פרי התיר וכן (כסףֿמשנה). גאות משום בשתייתם
דעתו  לכוין שיוכל כדי קפה, לשתות פ"ט) סימן (או"ח
מתיישבת  הדעת שאין המזרח בארצות וביחוד ולהתפלל,

הדברים ורק קפה; אסורים.‰ÌÈ¯Î˘Óבלי ברכות 18)הם
לדרך  וישם יהלך, לפניו צדק יד): פה, (תהלים שנאמר יד.:
לברואו, אותו המצדיקה התפילה קודם יתפלל - פעמיו

לחפציו. יפנה כב):19)ואחרֿכך ב, (ישעיה שנאמר שם.
לכם  כשיש האדם, בכבוד תתעסקו (אל האדם מן לכם חדלו
הוא? נחשב במה כי - באפו נשמה אשר ה') בכבוד לעסוק
כבודו  שהקדמת לאלוה ולא (האדם) לזה חשבתו במה

שואל. - בדרך כשמצאו אבל ה'? אכילת 20)לכבוד כגון
הלב, את לסעוד כדי בו שיש מועטת, פת אפילו או פירות,

ג). סעיף רפ"ו, (סימן בשו"ע כח,21)כמבואר ברכות
קבועה.22)ע"ב. למנחה 23)סעודה  קודם  שעה חצי

שם). ובר"ן ט: (שבת

.‰‰ÏB„‚ ‰ÁÓ ÔÓÊ ÚÈb‰L ÔÂÈk24ÒkÈ ‡Ï , ≈»∆ƒƒ«¿«ƒ¿»¿»…ƒ»≈
ÚÈf‰Ï elÙ‡ ,ıÁ¯ÓÏ25ÛlÚ˙È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú ,26 «∆¿»¬ƒ¿«ƒ««∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿«≈

,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ elÙ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿…∆¡…¬ƒ¬ƒ«¬«
‰ÏÈÎ‡a CLnÈ ‡nL27,ÔÈcŒ¯Ó‚a elÙ‡ ,Ôe„Ï ‡ÏÂ . ∆»ƒ»≈»¬ƒ»¿…»¬ƒƒ¿«ƒ

¯˙qÈ ‡nL28ÔÎÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ ,CLnÈÂ ÔÈc‰ ∆»ƒ»≈«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿≈
ËBÈ„‰ ˙¯tÒz elÙ‡ ,¯tÒÏ ¯tq‰ ÈÙÏ ·LÈ ‡Ï29, …≈≈ƒ¿≈««»ƒ¿…¬ƒƒ¿…∆∆¿

‚ef‰ ¯·MÈ ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú30ÒkÏ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«≈∆»ƒ»≈«¿…ƒ»≈
È˜Ò¯·Ï31‰‡¯È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú ‰ÁÓÏ CeÓÒ ¿À¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

zÎ‡ÏÓa „ÒÙ‰.‰lÙz‰ ÔÓ ·kÚ˙ÈÂ ,da ˜qÚ˙ÈÂ B ∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ»
el‡Ó ˙Á‡a ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â32,¯ÓBb ‡l‡ ,˜ÈÒÙÈ ‡Ï - ¿ƒƒ¿ƒ¿««≈≈…«¿ƒ∆»≈

‰ÁÓ ˙lÙz Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â33. ¿««»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»
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ה"ב).24) פ"ג, לעיל (כמבואר וחצי שעות בשש שהוא
ובצוננים.25) בחמים וישתטף שיתרחץ מבלי בלבד,
ט:).26) (שבת הזיעה מרוב התפילה.27)יחלש מן ויבטל
בו 28) יחזור ביתֿדין הדין, בעלי של חדשות טענות עלֿידי

הוא  כאילו מחדש, בדין לעיין ויתחיל הקודמת מהחלטתו
דין. של 29)בהתחלת כתספורת אמנותית שאינה רגילה,

ש"ראשו  רב: זמן ודורשת מיוחדת תספורת שהיא כהןֿגדול
שלא  כלומר: נא.), (נדרים זה" של עיקרו בצד זה שער של
קצת, השערות כל מניח אלא לגמרי, ראשו כל מספר היה
השני  של עיקרו בצד אחד שער של ראשו שיהיה כדי
ה"ו). ה, פרק המקדש כלי הלכות (ראה לו. הסמוך

אחר.30) זוג אחר לחזר ויצטרך המספרים, בית 31)של
עורות. בזמן 32)עיבוד שהוא באיסור כשהתחיל אפילו

הערב 33)מנחה. עד להתפלל שהות עוד לו ויש הואיל
יפסיק  - להתפלל שהות עוד לו כשאין אבל  שם), (שבת,

ויתפלל.

.Â˙¯tÒz ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Ó34˙¯tÚÓ ÁÈpiMÓ ?35ÏL ≈≈»««¿»«ƒ¿…∆ƒ∆«ƒ««¿…∆∆
?ıÁ¯Ó ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÂÈk¯a ÏÚ ÔÈ¯tÒ«»ƒ«ƒ¿»≈≈»««¿»«∆¿»
˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .B¯N·Ï CeÓq‰ „‚a‰ ËLÙiMÓƒ∆ƒ¿…«∆∆«»ƒ¿»≈≈»««¿»«
ÔÈn‡‰L BÓk ,ÂÈÙ˙k ÔÈa „‚a ¯L˜iMÓ ?È˜Ò¯a‰«À¿¿ƒƒ∆ƒ¿…∆∆≈¿≈»¿∆»À»ƒ
Œı¯‡ È·Ï ?‰ÏÈÎ‡ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÔÈNBÚƒ≈≈»««¿»«¬ƒ»ƒ¿≈∆∆

Ï‡¯NÈ36Ï·a È·ÏÂ ,ÂÈ„È ÏhiMÓ -37¯ÈziMÓ - ƒ¿»≈ƒ∆ƒ…»»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«ƒ
eÙhÚ˙iMÓ ?ÔÈc‰ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .B¯B‚Á38 ¬≈≈»««¿»««ƒƒ∆ƒ¿«¿

ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â .e·LÈÂ ÌÈic‰39eÏÈÁ˙iMÓ - ««»ƒ¿≈≈¿ƒ»¿ƒƒ∆«¿ƒ
.ÔÚËÏ ÔÈÈ„ŒÈÏÚa«¬≈ƒƒƒ¿…

מנחה.34) לתפילת מפסיק אינו בה התחיל הוא 35)שאם
השער  יפול שלא המסתפרים, את מכסים שהסּפרים הסדין
"סודר  - מעפורת מפרש: "הערוך" ובעל בגדיהם, על הגזוז
שם  שיפול ברכיו על מניחו וכשמגלח ראשו; שמעטף
מתרגם  לח) כ, (מלכיםֿא עיניו על ּבאפר ויחפש  שערו".

עינוהי. במעפרא וכריך לחגור 36)יונתן: רגילים שאינם
בחוזק. וכן 37)עצמם באזור, עצמם את חוגרים שהיו

אזור  חגורי טו): כג, (יחזקאל הכתוב עליהם מעיד
להתירו. צריכים אוכלים וכשהם בטליתם.38)במתניהם,

השכינה,כ  מאימת בטליתם להתעטף הדיינים של דרכם כן י
דעתם  תהא למען ולכאן, לכאן ראשם להפנות ושלא

י.). שבת רש"י (מלשון עליהם ועסקו 39)מיושבת כבר,
הדין  ממושב מעוטפים והיו זה, אחר זה שונים בדינים

הראשון.

.Ê˙eL¯ ˙È·¯Ú ˙lÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡40‡B·È ‡Ï - ««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿…»
ËÚÓ ÔLÈ‡Â ,ËÚÓ ÏÎ‡ :¯Ó‡ÈÂ BzÎ‡ÏnÓ Ì„‡41, »»ƒ¿«¿¿…«…«¿«¿ƒ«¿«

Ò‡z ‡nL ;Ïlt˙‡ CkŒ¯Á‡Â42‡ˆÓÂ ,‰L B˙B‡ ¿««»∆¿«≈∆»∆¡…≈»¿ƒ¿»
CkŒ¯Á‡Â ,˙È·¯Ú Ïlt˙Ó ‡l‡ .‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ»≈»««¿»∆»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»

ÔLÈ B‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡43ÒkÏÂ ¯tzÒ‰Ï ¯zÓe . ≈¿∆»≈À»¿ƒ¿«≈¿ƒ»≈
CeÓÒ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ÈtÓ ,˙È¯ÁLÏ CeÓÒ ıÁ¯nÏ«∆¿»»¿«¬ƒƒ¿≈∆…»¿∆»»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ,‰ÁÓÏ44ÌL ÔÈÒÎ ÌÚ‰ ·¯L , ¿ƒ¿»∆»»«»∆…»»ƒ¿»ƒ»
B· e¯Ê‚ ‡Ï ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ,¯ÁLa Ï·‡ ;ÌBia45. «¬»«««»»∆≈»…»¿

ו).40) הלכה א, (פרק לעיל מעט.41)ראה

ע"ב.43)תתקפהו.42) ד, על45ֿ)רגיל.44)ברכות
החכמים" בו גזרו לא - שכיח שאינו "דבר הידוע: הכלל פי

סג:). (עירובין

.ÁÔÓÊ ÚÈb‰Â ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿«¿»¿ƒƒ«¿«
Ïlt˙Óe ˜ÒBt - ‰lÙz‰46B˙¯B˙ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»»

B˙en‡47˜ÒBÚ ‰È‰Â ,ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ BÈ‡Â À»¿≈∆¿»»¿»¿»»≈
˜ÒBÙ BÈ‡ - B˙lÙz ˙ÚLa ‰¯Bza48˙ÂˆnL , «»ƒ¿«¿ƒ»≈≈∆ƒ¿«
‰lÙz ˙ÂˆnÓ ‰ÏB„b ‰¯BzŒ„eÓÏz49˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ . «¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»»≈

‰¯B˙ŒÈ¯·„a ˜ÒBÚk ,ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆa50. ¿»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ¿≈»

כלֿשכן 46) למלאכתנו, תורתנו מפסיקים אנו אם כי
לתפילה. וחבריו.47)שנפסיק יוחאי בן שמעון רבי כגון

ע"א.48) יא, ה"ג)49)שבת ג, (פרק ת"ת בהל' ורבינו
כנגד  שקולה שהיא כולן המצוות בכל מצוה לך "אין אומר:
לפיכך  - מעשה לידי מביא שהתלמוד תורה... תלמוד

מקום". בכל למעשה קודם שתורתו 50)התלמוד
פ"ה, ברכות (ירושלמי לתפילה מפסיק ואינו אומנותו,

ה"א).

.Ë˙kÒ ÈtÓ ‡l‡ ,B˙lÙz ˜ÈÒÙÓ Ïlt˙n‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡Â .„·Ïa ˙BLÙ51BÓBÏLa Ï‡BL ¿»ƒ¿»«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

ep·ÈLÈ ‡Ï -52ÍÏÓÏ ‡e‰ ˜ÒBt Ï·‡ ;,ÌÈ·ÎBk „·BÚ …¿ƒ∆¬»≈¿∆∆¿≈»ƒ
„·BÚ CÏÓ ‰‡¯Â ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .ep‚¯‰È ‡nL∆»««¿∆»»≈ƒ¿ƒ»¿»»∆∆≈

Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk53¯v˜È - Bc‚Î ‡a54BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ«»»¿∆¿¿«≈¿ƒ≈
ÏBÎÈ55ÌÈ‡a ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˜ÈÒÙÈ - »«¿ƒ¿≈ƒ»»¿»ƒ¿«¿«ƒ»ƒ

Ô˙B‡a Ôk¯„ ‰È‰Â ,ÂÈÏ‡ eÚÈb‰ Ì‡ - Bc‚k¿∆¿ƒƒƒ≈»¿»»«¿»¿»
˜ÒBt - ÔÈ˙ÈÓÓ Ô‰L ˙BÓB˜n‰56‡Ï Ì‡Â ;Á¯B·e «¿∆≈¿ƒƒ≈≈«¿ƒ…

.˜ÒBÙ BÈ‡ - ˙ÈÓ‰Ï Ôk¯„ ‰È‰»»«¿»¿»ƒ≈≈

לכבדו.51) וחייב כבודו שעומד 52)שגדול בשעה כי
לכבוד  להפסיק לו אין הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני
לג.). (ברכות בקבר ומחר כאן שהיום בשרֿודם, מלך

זרוע.53) ובעל מציק, פתיחות 54)איש רק שיאמר
וחתימתן. למרות 55)הברכות תפילתו לגמור יספיק שלא

(שם). וראוי 56)קיצורו ה"א. פ"ה, ברכות ירושלמי
ששת: רב אמר מצינו: לג.) (ברכות בבלי שבתלמוד להעיר,
כ"כ  מוכן הנחש (שאין פוסק אינו - נחש פוסק, - עקרב
דברי  אולם לעקרב. נחש להשוות אין א"כ כעקרב). לישוך
בשבת... נחש "הצד קז.): (שבת שאמרו ע"ז מיוסדים רבינו
על  קערה כופין דתנן: מניין? ומותר. פטור - ישכנו שלא
לעקרב  נחש בין לחלק שאין הרי - תישוך" שלא עקרב
אות  פי"ג, שבת למסכת הרא"ש על נתנאל (קרבן הם ושוים

א).

.ÈÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL57‰lÙza ÔÈ·iÁ58LÈ‡ ÏÎÂ . »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËtL59‰lÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,60ÏÎÂ . ∆»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ«¿ƒ»¿»

C¯ˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰«¿«ƒ∆«≈««ƒ∆≈«ƒ»…∆
Ô‰a61‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,62. »∆¿ƒƒ«¿ƒ»

לחנכו 57) מחוייב אביו - וקטן חינוך. לכלל שהגיעו
מקריאת 58)בתפילה. פטורים ועבדים שנשים ואףֿעלֿפי

משום  ה"א), פ"ד, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר שמע,
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מפני  בתפילה, הם חייבים - היא גרמא שהזמן שמצותֿעשה
יהיו  אלה שאף חכמינו ותיקנו היא, "רחמים" שהתפילה
(פ"א, לעיל רבינו ולדעת כ:). (ברכות רחמים מבקשי בכלל
מ"ע  שתפילה משום - התורה מן בתפילה הם חייבים ה"ב)

היא. גרמא הזמן המת,59)שלא שומר או אונן, כגון
פ"ד, שמע קריאת (הלכות לעיל המנויים המטה ונושאי

ע"ב.60)ה"גֿו). יז, בקריאתֿשמע,61)ברכות וחייבים
(שם). לעיל אמרנו,62)כמבואר וכבר לבם. טרדת מפני

שם). (ברכות, יתפלל אל - עליו מיושבת דעתו שאין שכל
אינם  והמלוים עמידה, צריכה שתפילה מפני מפרשים: ויש
לאמרה  יכולים קריאתֿשמע אבל ולעמוד; לשהות יכולים
ואינם  בעמידה. ראשון פסוק לקרות להם ודי בדרך. בלכתם

שם). יונה, (רבינו כ"כ מתעכבים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיניהן.1) סדרן יום, בכל לברך אדם חייב ברכות כמה

.‡˙BÎ¯· ewz ,el‡ ˙BlÙ˙ È¯·c ÌÈÓÎÁ ewzLk¿∆ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿¿»
Ì„‡ ÒkiLk :Ô‰ el‡ .ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ C¯·Ï ˙B¯Á‡¬≈¿»≈»¿»≈≈¿∆ƒ»≈»»
eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,‰ÏÈla ÔLÈÏ B˙hÓÏ¿ƒ»ƒ…««¿»¿»≈»«»¿»¡…≈

ÈÏ·Á ÏÈtn‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ2ÚÈ˜Ln‰Â ,ÈÈÚ ÏÚ ‰L ∆∆»»««ƒ∆¿≈≈»«≈»¿««¿ƒ«
ÔÈÚŒ˙a ÔBLÈ‡Ï ¯È‡n‰Â ,‰Óc¯z ˙L3ÔBˆ¯ È‰È . ¿««¿≈»¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ»

Ï‡Â ,Ú¯ Ú‚tÓe Ú¯ ¯ˆiÓ ÈÏÈvzL È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…«∆«ƒ≈ƒƒ≈∆«ƒ∆««¿«
ÌÈ¯e‰¯‰ ‡ÏÂ ÌÈÚ¯ ˙BÓBÏÁ ÈeÏ‰·È4‡‰˙e ,ÌÈÚ¯ ¿«¬ƒ¬»ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

‰ÓÏL È˙hÓ5ÌÈiÁÏ ‰pnÓ È„ÈÓÚ˙Â ,EÈÙÏ ƒ»ƒ¿≈»¿»∆¿«¬ƒ≈ƒƒ∆»¿«ƒ
˙Ân‰ ÔLÈ‡ Ôt ÈÈÚ ‰¯È‡‰Â ,ÌBÏLÏe6‰z‡ Ce¯a . ¿»¿»ƒ»≈«∆ƒ««»∆»«»

"B„B·Îa Blk ÌÏBÚÏ ¯È‡n‰ ,ÈÈ7. ¿»«≈ƒ»»Àƒ¿

מדי 2) יותר הער כי יג), יג, (הושע יולדה חבלי מלשון
ויש  חבלי. ניקודו: ולפ"ז שיישן, עד וחבלים צירים ֶיאחזוהו
השינה  ע"י כי ו), א, (אסתר בוץ חבלי מענין מפרשים,
חבלי  ניקודו: יהיה ולפ"ז חזקים, כביתרים העינים ַתאסרנה

התפילות"). "אוצר לסדור תפילה" "עיון מלשון 3)(מתוך
בו; תלוי שהאור שבעין השחור והוא ח). יז, (תהלים הכתוב
לילה  אישון כמו: חושך לשון אישון, קרוי: שחרוריתו וע"ש

שם). (רש"י, ט) ז, (משלי מלשון 4)ואפלה מחשבות,
ב). ד, (דניאל בזרעי.5)הכתוב פסול יהא שלא

לישון 6) בשנתי אמות שלא ד) יג, (תהלים הכתוב מלשון
שנת  וישנו שינה: היא גם נקראת המיתה כי המות, שנת

נז). נא, (ירמיה האירה 7)עולם והארץ הכתוב: שם על
הבריות  מעמיד השינה שאחרי ב). מג, (יחזקאל מכבודו
זו  ברכה ונוסח (אבודרהם). לעסקיהם ללכת היום לאור

(ס:). ברכות במסכת קלים בשינויים נמצא

.·ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ‰BL‡¯ ‰L¯t ‡¯B˜Â8,ÔLÈÂ ¿≈»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈
nÚ ‰LÈ BzL‡ elÙ‡ÂB9B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt ‡¯B˜) «¬ƒƒ¿¿≈»ƒ≈»ƒ

- ‰L ezÒ‡ Ì‡Â ;(ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt¿≈«¬ƒ¿««»ƒ»¿ƒ¬»«≈»
ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt elÙ‡ ‡¯B˜10, ≈¬ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ

.ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»

קריאתֿשמע 8) אדם שקרא "אףֿעלֿפי ע"ב: ד, ברכות
להעיר, וראוי מיטתו". על לקרותה מצוה - הכנסת בבית
לברכת  קריאתֿשמע הקדימו ס:) (ברכות התלמוד שבנוסח

- לקריאתֿשמע "המפיל" ברכת מקדים ורבינו "המפיל",
האומר: ה"א) פ"א, (ברכות הירושלמי על סומך שהוא מפני
שהיה  עד וקורא וחוזר שמע, את קורא היה זעירא "רבי
צריכה  שקריאתֿשמע משמע: מכאן בשינה". משתקע
נסים  רב בשם מיימוניות" ("הגהות לשנתו סמוכה להיות

יח).9)גאון). הלכה פ"ג, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר
הזה. המשפט אין התימנים "בידך 10)ובכת"י כגון:

(ה.). בברכות נאמר וכך ו) לא, (תהלים וגו' רוחי אפקיד
ה' כגון: רחמים, של פסוקים עוד הוסיפו (טו:) ובשבועות
היה  לוי בן יהושע שרבי ב), ג, (תהלים וגו' צרי רבו מה

שנתו. לפני קוראם

.‚B˙L ÛBÒa ı˜ÈiL ‰ÚLa11ÏÚ ‡e‰Â C¯·Ó , ¿»»∆ƒ«¿¿»¿»≈¿«
‰¯B‰Ë Èa z˙pL ‰ÓL ,È‰Ï‡" :Ck B˙hÓ12‰z‡ . ƒ»»¡…«¿»»∆»«»ƒ¿»«»

dzÁÙ ‰z‡Â dz¯ˆÈ ‰z‡Â d˙‡¯·13‰z‡Â Èa ¿»»¿«»¿«¿»¿«»¿«¿»ƒ¿«»
Èa¯˜a d¯nLÓ14‰z‡Â ,ÈpnÓ ‰ÏhÏ „È˙Ú ‰z‡Â , ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»
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Ïk ÔBa¯ ,È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ,Èa¯˜a ‰ÈeÏ¿̇»¿ƒ¿ƒ∆¬ƒ¿»∆¿»¡…«ƒ»
ÌÈ¯‚ÙÏ ˙BÓL ¯ÈÊÁn‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÌÈNÚn‰16 ««¬ƒ»«»¿»««¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ

."ÌÈ˙Ó≈ƒ

שנתו.11) באמצע למתעורר פרט עוד, לישון בדעתו שאין
האלהים 12) אל תשוב והרוח קנב:): (שבת ז"ל וכמאמרם

מה  לך שנתנה כמו לו, "תנה - ז): יב, (קהלת נתנה אשר
ונוסח  בטהרה". לו החזירה אתה אף בטהרה, לך נתנה הוא
הרווח: והנוסח ס:). (ברכות התלמוד כגירסת הוא רבינו
נשמתו  על חוטא אדם יאמר איך כי מוטעה, היא", "טהורה
אין  ס"ה): גודל (קשר החיד"א החליט וכן טהורה? שהיא

טהורה. אלא: - היא" "טהורה ג'13)אומרים כנגד
(בראשית  האדם את אלהים ויברא האדם: שבבריאת לשונות
באפיו  ויפח ז); ב, (שם האדם את אלהים ה' וייצר כז); א,

(שם).נש  חיים זמנה.14)מת לפני תצא בעת 15)שלא
ל, (יחזקאל וחייתם בכם רוחי ונתתי ככתוב: המתים, תחיית

מתים 16)יד). כשהם בעליֿחיים או אדם בני גופות
ז"ל: כמאמרם לישנים, כינוי וכאן לה). יט, (מלכיםֿב
זה  ברכה וסיום נז:). (ברכות למיתה" מששים אחד - "שינה
השינה; מן היקיצה על הודאה - האחד פירושים: ב' סובל

לעת  המתים תחיית על - שמחזיר והב' כמו כי ידֿלבוא.
לישני  הנשמות יחזיר כן בוקר, בכל לאדם הנשמות הקב"ה
ז"ל  חכמינו ממליצת היא ולקוחה לעתידֿלבוא, עפר
נשמות  מחזיר שהקב"ה בשעה "אפילו קח.): (סנהדרין

ישראל"). ("עבודת מתים לפגרים

.„‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÌÈÏB‚¯z‰ ÏB˜ ÚÓBMLk¿∆≈«««¿¿ƒ¿»≈»«»
ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ17ÔÈÁ·‰Ï ‰È· ¿»¡…≈∆∆»»«≈«∆¿ƒƒ»¿«¿ƒ

Ce¯a" :C¯·Ó ,ÂÈ„‚a L·BlLk ."‰ÏÈÏ ÔÈ·e ÌBÈ ÔÈa≈≈»¿»¿∆≈¿»»¿»≈»
."ÌÈne¯Ú LÈaÏÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡«»¿»¡…≈∆∆»»«¿ƒ¬ƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,BL‡¯ ÏÚ BÈ„Ò ÁÈpnLk¿∆«ƒ«¿ƒ«…¿»≈»«»¿»
"‰¯‡Ù˙a Ï‡¯NÈ ¯ËBÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡18. ¡…≈∆∆»»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»»

ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚnLk19"ÌÈ¯ÂÚ Á˜Bt" C¯·Ó ,20. ¿∆«¬ƒ»»«≈»¿»≈≈«ƒ¿ƒ
"ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓ" C¯·Ó ,B˙hÓ ÏÚ ·LiLk21. ¿∆≈≈«ƒ»¿»≈«ƒ¬ƒ
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ÌÈ·BË25."ÌÈ·BË ÌÈ„ÒÁ ÏÓBb ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a . ƒ»«»¿»≈¬»ƒƒ

שכוי 17) - לתרנגול ידועים במקומות קוראים שכן תרנגול.
אומר: כ"ג) אות (פ"ט לברכות והרא"ש כו.). השנה (ראש
נתן  מי לו): לח, (איוב המקרא בלשון שכוי נקרא: "הלב
מבחין  אדם הבינה ידי ועל המבין. הוא והלב בינה, לשכוי
בין  להבחין כן גם מבין שהתרנגול ומפני ללילה. יום בין
התקינו  בקול), קורא הוא הבוקר (שבאשמורת ללילה יום
לא  אם אף אולם התרנגול. קול בשמיעת זו ברכה לומר
הודאה  אלא שאינה זו, ברכה לברך יכול התרנגול קול שמע
יישן  אם שאף צרכינו: כל לנו וברא בינה, לנו שנתן לה'
התרנגול". קול ידי על היום בביאת יבחין - אפל בבית אדם

ביד 18) תפארת עטרת והיית ג): סב, (ישעיה הכתוב מלשון
כמבואר  ראש, בגלוי לילך שאסור לפי זו: ברכה ומעם ה'.
משום  אלא זה שאין המפרשים לדעת ואפילו (קיח:). בשבת
לכסות  הוא הנכון שמן מודים הכל אבל חסידות, מדת
נצטוו  שישראל ומכיון שמים. מורא עלינו שיהיה כדי הראש
סימן  או"ח יוסף (בית וכו' ישראל עוטר מברכים אנו כך, על
שם) יוסף בבית (הובא קכ"ב דף נשא פרשת ובזוהר מו).
אסור  האדם, של לראשו מעל היא שהשכינה "מתוך נאמר:

ראש. בגילוי אמות ארבע ללכת שהעינים 19)לו בעוד
שעלֿידיֿזה  עליהן, ידיהם להעביר הבריות דרך עצומות

מעבירים  הם או"ח כאילו ('פרישה', מעיניהם שינה חבלי
לו  אפשר איך הרמב"ם: מפרשי תמהו וכבר מ"ו). סימן
(שבת  אמרו בפירוש הלא ידיו, שנטל טרם בעיניו ליגע
נטילת  קודם בעין לנגוע שאסור תיקצץ" - לעין "יד קח:):
אומר  א) ס"ק מ"ו (סימן באו"ח אברהם" וה"מגן היד?

מותר. וזה מפית, עלֿידי בעיניו הכתוב 20)שנוגע מלשון
(ברכות  שלנו שבתלמוד להעיר, וכדאי יח). קמו, (תהלים
אלא  עורים", פוקח יאמר... עיניו "כשפותח כך: כתוב ס:)

(שם). הרי"ף כגירסת היא רבינו הנעת 21)שגירסת בגלל
הלילה. במשך אסורים שהיו הכתוב 22)אבריו מלשון

פני  על הארץ ששטח לה' שבח הבעת והיא ו), קלו, (תהלים
מקיפים  המים היסודות טבע לפי שהרי הטבע, היפך המים,
את  הפך בארץ, יהלכו שהבריות רצה ה' אבל הארץ; את

(לבוש). הארץ את והשקיע ח)23)הטבע קמו, (תהלים
כפופה. קומתו במיטתו האדם בהיות אףֿעלֿפי 24)כי

בי  "הכל לג:): (ברכות ז"ל חכמינו חוץ שאמרו שמים די
בי  ישלוט "ואל לתפילה: מקום איפוא ואין שמים" מיראת
זאת  בכל בעצמו? בו אלא תלוי זה אין שהרי הרע", יצר
המונעים  כל ממנו שיסיר מה' לבקש לאדם לו ראוי

ישראל"). ("עבודת אותו לעבוד אותו על25ֿ)המעכבים
ואחד  טוב. ורב ה'... חסדי ז): סג, (ישעיה הכתוב לשון פי
וחידש  מעיניו שנתו העביר שהקב"ה הוא: החסדים מאלה
הפסוק  על כ"ה פרק תהלים במדרש שדרשו וכמו כוחותיו,
ערב  בכל מפקיד "אדם כג): ג, (איכה לבקרים חדשים
והקב"ה  היום, כל קשה מעבודה עייפה הקב"ה ביד נשמתו

ורגועה". חדשה לו מחזירה

.‰:ÒkiL Ì„˜ ¯ÓB‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈≈…∆∆ƒ»≈
ÌÈ„aÎÓ e„ak˙‰"26Èe¯ÊÚ .ÔBÈÏÚ È˙¯LÓ ,ÌÈLB„˜ , ƒ¿«¿¿À»ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

Èe¯ÓL Èe¯ÓL ,Èe¯ÊÚ27Òk‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆»≈
"Ì„‡ŒÈa ÏL Ôk¯„ ‰fL ,‡ˆ‡Â28‡ˆiL ¯Á‡Â . ¿≈≈∆∆«¿»∆¿≈»»¿««∆»»

¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÈ·˜ ÌÈ·˜ B· ‡¯·e ,‰ÓÎÁa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ29 »«∆»»»¿»¿»»»¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ30,E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb . ¬ƒ¬ƒ»¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿∆
Ì‰Ó „Á‡ Ì˙qÈ Ì‡L31Ì‰Ó „Á‡ Á˙tÈ Ì‡ B‡32, ∆ƒƒ»≈∆»≈∆ƒƒ»≈«∆»≈∆

,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ Ìi˜˙‰Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬ƒ»»∆»»«»¿»
¯Na ÏÎ ‡ÙB¯33"˙BNÚÏ ‡ÈÏÙÓe34. ≈»»»«¿ƒ«¬

יב):26) צא, (תהלים שכתוב כמו אותו, המלוים למלאכים
ס:). ברכות (רש"י כן אומר הוא - וגו' לך יצוה מלאכיו כי

להם: הכסא ‰˙Â„·Îואומר לבית אתו ויכנסו יתבזו שאל -
סימן  לאו"ח (פרישה מבחוץ וישארו כבודם על ישמרו אלא

(שם).27)ג). הטינופת במקום המצויים המזיקים מן
דרך 28) כן כי לטורח, לכם זה יהי ואל בחוץ תחכו כלומר

בקשה  נוסח וכל (שם), בהליכתי פושע אני ואין האדם בני
שאין  אבודרהם, דוד הרב העיר וכבר (ס:). ברכות במסכת זו
עליו, שורה שהשכינה וחסיד שמים לירא אלא זה לומר
זה, ומטעם כיהירות. נראה שזה מפני לא, אחר איש אבל
בדורות  אמירתו נתבטלה ג), סימן (או"ח יוסף" ה"בית אומר

על 29)הללו. להורות אותם וכפל וכו' החוטם הפה כגון
חלולים,30)רבויים. אברים שהם והמעים הלב כגון

על  לא חלולים, שהם האברים על נופלת "בריאה" ולשון
עצמם אין החללים שהרי בריאה, לשון תיצדק לא שבהם

חללים, שלפנינו: התלמוד שגירסת ואףֿעלֿפי ממש. בהם
הגורס: שם הרי"ף אחרי רבינו נמשך ס:), ברכות (ראה
ו). סימן לאו"ח (ב"י כד: בברכות הגירסא וכן  חלולים.
כרוב, משקל על חלּול היחיד מן רבים מספר שם - ַוחלולים

ישראל"). ("עבודת הפתוחים.31)זבול הנקבים מן ְ
החלולים.32) האברים שהיא 33)מן ליציאה הכוונה

ס:). לברכות (רש"י הגוף כל עושה 34)רפואת כשאדם
מתוכו  יוצאת הרוח מחט, מלא אחד נקב בו יש אפילו נאד,
רבים, נקבים באדם ברא והקב"ה בתוכו; נשמר היין ואין
פליאה  וזוהי חייו, ימי כל בתוכו הרוח ואףֿעלֿפיֿכן

פ"א). ב"ר מדרש (עלֿפי וחכמה

.ÂÏ‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó ,B¯B‚Á ¯‚BÁLk35."‰¯e·‚a ¿∆≈¬¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÈNÚL" C¯·Ó ,ÂÈÏÚ L·BlLk36"Èk¯ˆ Ïk Èl37. ¿∆≈¿»»¿»≈∆»ƒ»ƒ»»¿ƒ

È„ÚˆÓ ÔÈÎn‰" C¯·Ó ,C¯cÏ ˙‡ˆÏ Cl‰nLk¿∆¿«≈»≈«∆∆¿»≈«≈ƒƒ¿¬≈
"¯·‚38ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :ÌBÈ ÏÎa Ì„‡ C¯·Óe . »∆¿»≈»»¿»»«»¿»

"ÈBb ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡39Ce¯a" ; ¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ»
"‰M‡ ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡40; «»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒƒ»
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ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ
"„·Ú41. »∆

להתנועע 35) האדם יוכל במתניו, החגור האזור ידי על כי
כגבר  נא אזר ג): לח, (איוב ככתוב וגבורה, כח ביתר

בתלמוד 36)חלציך. הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
אחר: ונוסח אלו. לברכות המקור ששם ס:) (ברכות

לצאת 37)"שעשית". יכול אינו יחף שהוא זמן שכל
(אבודרהם). ועסקיו צרכיו הכתוב 38)ולעשות ע"פ

כג). לז, מצוות 39)(תהלים בשבע אלא מחוייב שאינו
בלבד. נח בני במצוותֿעשה 40)של מחוייבת שאינה

מ  הנשים שנפטרו "והטעם גרמן. שהזמן שהזמן מצוותֿעשה
לבעלה  משועבדת שהאשה לפי - אבודרהם יאמר - גרמן
במצותֿעשה  מחוייבת היתה ואם ומצוותיו; צרכיו לעשות
יצוה  המצוה, את עושה שהיא שבשעה אפשר גרמא, שהזמן
לפיכך  אז? לעשות עליה ומה - מצותו לעשות בעלה עליה
בעלה. עם שלום לה להיות כדי ממצוותיו, הבורא פטרה
נמחה  ובטהרה בקדושה הנכתב הגדול שהשם מצינו, שכן

לבעלה". אשה בין שלום להטיל כדי המים, שגם 41)על
ומזולזל  אותן, גורם שהזמן מצוותֿעשה מכל פטור הוא
בקהל. לבוא לו אסור וגם אבות, זכות לו שאין ביותר: הוא
(מג:). מנחות במסכת מקורן האחרונות ברכות שלש ואלה
כגון: חיוב בדרך ולא שלילה בדרך אלו ברכות ונתקנו
שאמרו  לפי - בהם וכיוצא איש" "שעשני ישראל", "שעשני
נברא  שלא לאדם לו שנוח וגמרו: "נמנו ז"ל: חכמינו
אלו: בברכות הכוונה תהיה כן אם יג:), (עירובין משנברא"
ה' את אברך - שעשני ועכשיו עיקר, כל עשני שלא יתן מי
סעיף  מו, (סימן בב"ח וראה ("לבוש"). וכו' גוי עשני שלא
הוא: מו) (סימן ב'טור' אלו ברכות שסדר להעיר, וראוי ז).
על  מברך הוא שבתחילה מחייב השכל וכן אשה; עבד, גוי,
ולבסוף  מגוי, עדיף שהוא העבד על ואחרֿכך יותר, הגרוע
מהעבד. חשובה שהיא מפני אשה" עשני "שלא מברך הוא
ואולי: (מג:). במנחות התלמוד גירסת אחר נמשך ורבינו
בעוד  לעולם, מצוות לתרי"ג תבוא לא שהאשה מפני
כבן  להיות יושלם חורין לבן ויהא ישתחרר רק אם שהעבד
שבכת"י  ומעניין רוקח"). ("מעשה דבריו לכל ישראל

אשה. לפני עבד נזכר התימנים

.Ê¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ el‡ ˙BÎ¯a ‰¯NÚŒ‰BÓL42‡l‡ , ¿∆∆¿≈¿»≈≈»∆≈∆∆»
BÏÈ·La ‰Î¯a‰L ¯·c ÏÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk C¯·Ó¿»≈»««≈∆«»»∆«¿»»ƒ¿ƒ
,B˙hÓ ÏÚ ‡e‰Â B¯B‚Á ¯‚ÁL È¯‰ ?„ˆÈk .B˙ÚLaƒ¿»≈«¬≈∆»«¬¿«ƒ»
ÏB˜ ÚÓL ;"‰¯e·‚a Ï‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»»«

ÏB‚¯z‰43‰Î¯a ÏÎÂ ."‰È· ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰" C¯·Ó , ««¿¿¿»≈«≈«∆¿ƒƒ»¿»¿»»
.d˙B‡ C¯·Ó BÈ‡ - da ·iÁ˙ ‡lL Ô‰Ó≈∆∆…ƒ¿«≈»≈¿»≈»

הסדר.42) פי על אחד בהמשך לאמרן ודעת 43)שיתחייב
- התרנגול קריאת שמע לא שאפילו ס:) (ברכות ה'תוספות'
שהתרנגול  האורה הנאת על אלא זו ברכה שאין מברך,

האורה  מן נהנה והוא "שמיעת מבחין בתלמוד הוזכרה ולא .
שם  שאין במדבר שנמצא מי להוציא אלא התרנגול", קול
("הגהות  כלל שומע שאינו החרש את או כלל, תרנגול
בצירוף  הוא אלו, ברכות שמונהֿעשרה ומנין מיימוניות").

"ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯· שנתבארה בלילה שנתו לפני מברך שאדם "
וכו' רצון יהי שברכת להעיר, ראוי כן (ה"א). לעיל
אלא  לעצמה, מיוחדת ברכה אינה ד) (הלכה לעיל המבוארת
שינה  חבלי המעביר ברכת - הקודמת הברכה של המשכה
לומר  נוהגים ואנו טובים". חסדים ב"גומל נחתמת והיא -
היא  וכן הקודמת. הברכה המשך שזה להורות רצון" "ויהי
אחר  אמן לענות אין כן על אשר ס:), (ברכות הגמרא נוסחת
להלכה  נפסק וכך ברכה. סוף שאינה וכו' שינה" "המעביר

מו). (סימן אורחֿחיים ב'טור'

.ÁÚLk C¯·Ó BÈ‡ - B˙eÒÎa ÔÏ ?„ˆÈk„ÓB ≈«»ƒ¿≈¿»≈¿∆≈
˙ÈNÚL" C¯·Ó BÈ‡ - ÛÁÈ CÏ‰ ;"ÌÈne¯Ú LÈaÏÓ"«¿ƒ¬ƒ»«»≈≈¿»≈∆»ƒ»
ÔÈ‡L ,·‡a ‰ÚL˙·e ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ."Èk¯ˆ Ïk Èlƒ»»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿»∆≈
‡ÏÂ ,"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó BÈ‡ - ‰ˆÈÁ¯ ÌL»¿ƒ»≈¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿…

"‰L ÈÏ·Á ¯È·Ún‰"44‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎ ‡Ï Ì‡ ; ««¬ƒ∆¿≈≈»ƒ…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
¯‡L ÔÎÂ ;"Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ -≈¿»≈¬∆»«∆»»»¿≈¿»

.el‡ ˙BÎ¯a¿»≈

לעיל 44) כמבואר פניו, שרחץ אחרי אלא אומרה שאינו
עשור" "שביתת בהלכות לשיטתו נאמן רבינו ד). (הלכה
בבוקר, הכיפורים ביום ידים נטילת שאין ה"ב) ג, (פרק
שאר  אבל וכדומה. בטיט ידיו נתלכלכו אלאֿאםֿכן
ביום  ידיו אדם שנוטל סוברים: בראשם והראב"ד הפוסקים
הן  והרי עליהן השורה רעה רוח משום בבוקר, הכיפורים
אף  אלו לברכות מקום יש ולדבריהם בטיט; כמלוכלכות

מיימוניות). (הגהות הכיפורים ביום

.Ë¯Á‡ BÊ el‡ ˙BÎ¯a C¯·Ï eÈ¯Ú ·¯a ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿…»≈¿»≈¿»≈««
e·iÁ˙ ‡Ï ÔÈa ,Ô‰· e·ÈÁ˙ ÔÈa ,˙Òk‰Œ˙È·a BÊ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿«¿»∆≈…ƒ¿«¿
C¯·È ‡ÏÂ ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ˙eÚËÂ - Ô‰·»∆¿»¿≈»«¬≈¿…¿»≈

da ·ÈÁ˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰Î¯a45. ¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«≈»

טועה 45) טעויות שתי רבינו, בדעת הכסףֿמשנה פירוש לפי
פניו  רוחץ (שהרי עשייתם זמן אחר שמברך - אחד העם:
נטילת  על בביתֿהכנסת מברך הוא זמן ולאחר בביתו,
בה. נתחייב אלאֿאםֿכן ברכה לברך שאין - שנית ידים);
בבית  זו אחר זו הברכות כל לסדר המנהג פשט כבר אבל
לברך  יודעים אינם הארצות מעמי שרבים מפני הכנסת,
אחריהן  אמן ויענו בביתֿהכנסת, שיסדרון תקנו כראוי,
רב  והגאונים: מו). סימן או"ח ('טור' חובתן ידי ויצאו
נימקו  שם) יוסף' ב'בית דבריהם (הובאו עמרם ורב נטרונאי
עצמו  על לא כי - בעצמו נתחייב כשלא אפילו לברך שיש
ה' את מברך הוא העולם כל על אלא מברך הוא בלבד
להקפיד  אין וכן לכל. תמיד והחסדים הטובות כל שעשה
אלא  נאמר לא זה כלל כי עשייתן, זמן אחר שמברך זה על
לולב  נטילת או שופר, תקיעת כגון: המצוות, בברכות
הודאה  בברכות אבל לעשייתן; קודם לברכן שיש וכדומה,
ראוי  תמיד כי - זמנן עבור אחר אפילו לברך יכול ושבח

לו. להודות

.ÈŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜iL Ì„˜ ‰¯Bz· ‡¯˜Ï ÌÈkLn‰««¿ƒƒ¿…«»…∆∆ƒ¿»¿ƒ«
ÚÓL46‰¯B˙a ‡¯˜ ÔÈa ,·˙ÎaL ‰¯B˙a ‡¯˜ ÔÈa - ¿«≈»»¿»∆ƒ¿»≈»»¿»

,˙BÎ¯a LÏL C¯·Óe ‰lÁz ÂÈ„È ÏËB - ‰tŒÏÚaL∆¿«∆≈»»¿ƒ»¿»≈»¿»
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ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :Ô‰ el‡Â .‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈¿≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
‡ ·¯Ú‰Â" ;"‰¯B˙ È¯·c ÏÚ eeˆÂ47˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿ƒ»«ƒ¿≈»¿«¬∆»¿»¡…≈∆

,Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk EnÚ ˙BiÙÈÙ·e eÈÙa E˙¯B˙ È¯·cƒ¿≈»¿¿ƒ¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿»≈
eÈ‡ˆ‡ˆÂ eÁ‡ ‰È‰Â48EÓL ÈÚ„BÈ EnÚ È‡ˆ‡ˆÂ49 ¿ƒ¿∆¬«¿¿∆¡»≈¿∆¡»≈«¿¿≈¿∆

BnÚÏ ‰¯Bz „nÏÓ‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .E˙¯B˙ È˜ÒBÚÂ¿¿≈»∆»«»¿»«¿«≈»¿«
"Ï‡¯NÈ50,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" . ƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»

.B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡¬∆»«»ƒ»»«ƒ¿»«»∆»
."‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»≈«»

ãycew zegiyn zecewpã

."dxez ixac lr epeive eizeevna epycw xy`"

א.)בגמרא כא, התורה,(ברכות לברכת מיוחד לימוד ישנו
שלא  ומזה לאלוקינו". גודל הבו אקרא ה' שם "כי שנאמר
הוא  המצוות, כל על שמברכין במה זו לברכה החיוב נכלל

שביניהם. המהותי החילוק מפני
אותנו  שקידש על לקב"ה הודאה היא הברכה המצוות, בכל
התורה, לימוד עצם על היא התורה ברכת אבל במצוותיו,

ממש. הנהנין כברכת והיא
wlg y"ewl itÎlr)(148 cenr c"i

צריך 46) אינו - ברכותיה עם קריאתֿשמע שקרא אחרי אבל
מעין  בה שיש רבה", "אהבה בברכת נפטר שכבר לברך,
דברי  כל את ולקיים ללמוד... בלבנו... "ותן התורה: ברכות

יא:). (ברכות תורתך" ונציה 47)תלמוד דפוס כגירסת
זה  ואין "והערב", אחרים: ובדפוסים רוקח"). ("מעשה ש"י
ורק  לשלפניה, שייכת ואינה היא נפרדת זו שברכה מדוייק,
גורסים  שלפניה הברכה של המשכה שזו שסוברים אלה
המתק. - הערב מו.). לברכות 'תוספות' (ראה "והערב"

מעיך.48) וצאצאי יט): מח, (ישעיה ככתוב חלצינו, יוצאי
לג).49) לא, (ירמיה אותי ידעו כולם כי הכתוב: שם על

פעולותיך. בכל גדולתך שנכיר דפוס 50)כלומר: כנוסח
מיימוניות", "הגהות לפני הנוסח היה וכן ש"י, וונציא
ישראל". לעמו תורה "המלמד אחר: ונוסח לפנינו. כמבואר
לחתום  נוהגים ואנו רבינו". "תשובות במוספנו וראה
וברי"ף  יא:) (ברכות התלמוד כגירסת וכו' תורה המלמד

שם.

.‡È,el‡ ˙BÎ¯a LÏL C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ ÌBÈ ÏÎa¿»«»»»¿»≈»¿»≈
‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ËÚÓ ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â51ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿««»≈¿«ƒƒ¿≈»¿»¬»»

ÌÈ‰k ˙k¯a ‡¯˜Ï52Âˆ" :ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ƒ¿…ƒ¿«…¬ƒ¿≈¿∆ƒ«
"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡53.Ô‰ÈzL ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ∆¿≈ƒ¿»≈¿≈¿∆ƒ¿≈∆
ÌÈ˜¯t ÔÈ¯B˜Â54˙BÎÏ‰ B‡55ÔÓe ‰Ln‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¬»ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BzÈ¯a‰56. «»«¿

עליו.51) שמברך הדבר ובין הברכה בין להפסיק שלא כדי
על  ששנה "והוא ה"ה): פ"א, (ברכות בירושלמי אמרו וכן

(מיד). לקרותה 52)אתר" נוהגים היו משמר אנשי שגם
ב  למסכת ב'תוספות' כמבואר בוקר, (שם).בכל רכות

שאמרו 53) כמו התמיד. בקרבן המדברת אֿט) כח, (במדבר
שאין  בזמן הקב"ה, את אבינו אברהם שאל כז:): (תענית
להם  תקנתי כבר א"ל: עליהם? תהא מה קיים, ביתֿהמקדש

עליהם  אני מעלה - לפני בהם שקוראים בזמן קרבינות. סדר
עוונותיהם. כל על להם מוחל ואני לפני, הקריבום כאילו

זה,54) פרק ובחרו זבחים. של מקומן איזהו כגון: שלמים.
מסיני  למשה ברורה משנה והכל מחלוקת, הפרק בכל שאין

נ.). סימן או"ח יוסף' כגון:55)('בית שלם, פרק מן חלק
המשנה  שהוא וכו', שיעור" להם שאין דברים "אלו

פאה. למסכת כל 56)הראשונה אליהו: דבי "תנא כגון:
כאלה, ברייתות ועוד וכו', יום" בכל הלכות השונה
לרבינו. השנה" כל תפילות ב"סדר זה ספר בסוף המובאות

.·ÈÌÈÓÎÁ eÁaLÂ57¯ÙqÓ ˙B¯ÈÓÊ ‡¯BwL ÈÓÏ ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈∆
'„Â„Ï ‰l‰z'Ó ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÌÈl‰z58ÛBÒ „Ú ¿ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«

¯Ùq‰59Ì‰ÈÙÏ ÌÈ˜eÒt ˙B¯˜Ï e‚‰ ¯·Îe .60 «≈∆¿»»¬ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
Ì‰È¯Á‡Ïe61‡È‰Â ,˙B¯ÈÓf‰ ÈÙÏ ‰Î¯· ew˙Â . ¿«¬≈∆¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

'ÁazLÈ' ‡e‰Â ,Ì‰È¯Á‡Ï ‰Î¯·e ,'¯Ó‡L Ce¯a'62. »∆»«¿»»¿«¬≈∆¿ƒ¿««
Œ˙‡È¯˜ ‡¯B˜Â ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«¿«¿≈¿ƒ«

.ÚÓL¿«

הלל 57) מגומרי חלקי יהא יוסי ר' אמר ע"ב: קיח, שבת
התכוין. דזמרה" של"פסוקי שם והסיקו יום... בכל

קמה.58) פ"ה).59)פרק (ברכות הרי"ף כגון:60)ע"פ
וכו'. לעולם ה' כבוד אמן 61)יהי לעולם ה' ברוך כגון:

וכו'. ולדעת 62)ואמן (שם). ברי"ף הוזכרו אלו ברכות
תקנוה. הגדולה כנסת אנשי זו ברכה - ועוד זרוע" "אור בעל
בין  "המספר הירושלמי: בשם מובא מיימוניות" וב"הגהות
עליה  וחוזר בידו, היא עבירה - אור' ל'יוצר 'ישתבח'
שראה  מעיד (פ"ה) בברכות יונה ורבינו המלחמה". ממערכי
"ישתבח" בברכת מביא "אבודרהם" ובספר כן. במדרש
וגו': הלבב ורך הירא האיש מי הפסוק: על האומר מדרש
מבואר  הרי - התפילה סוף עד שאמר ברוך בין המפסיק זה
(שם) לברכות וברי"ף אלו, ברכות הזכירו התלמוד שחכמי
נזכרת  וכן וכו'. לפניהם ברכה לומר רבנן ותקינו מפורש:
וכו' תניינא בתקונא רסו:) ויקהל (פרשת בזוהר זו ברכה

רוקח). (מעשה

.‚È¯Á‡ ,ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï Ô‰· e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬»∆ƒ¿¿»««
'ÁazLÈ' ÔÈÎ¯·nL63ÔÈÎ¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ,Ìi‰ ˙¯ÈL , ∆¿»¿ƒƒ¿««ƒ««»¿««»¿»¿ƒ

.'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .'ÚÓL' ÏÚ«¿«¿≈¿∆ƒƒ««¬ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ - ˙B¯ÈM‰ ÈzL ÔÈ¯BwL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿≈«ƒ«…¿ƒ

.‚‰n‰«ƒ¿»

לפני 63) הים שירת אומרים אלא כן. נוהגין אין ובזמננו
שירת  במקום לומר הספרדים נוהגים באב ובתשעה ישתבח.
אבל  פורעניות). מיני בכל (המדברת האזינו שירת - הים

רוקח). (מעשה ישתבח לפני הכל

.„È‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ64. «»»»¿»≈≈»¿»≈«¿««¿»
˙BÎ¯a LÏLÂŒÌÈ¯NÚ ?el‡ ˙BÎ¯· ‰‡Ó Ô‰ ‰Óe«≈≈»¿»≈∆¿ƒ¿»¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏL ˙BÎ¯a Ú·LÂ ;‰Ê ˜¯Ùa eÈnL∆»ƒ¿∆∆∆¿∆«¿»∆¿ƒ«¿«

‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ ,˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ÏL65ÛhÚ˙nLÎe ; ∆«¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿∆ƒ¿«≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,˙ˆÈva«ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
;"˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÔÈlÙz L·BlLÎe¿∆≈¿ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈
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ÁÈ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ«
Œ‰BÓL Ô‰Ó ‰lÙz ÏÎaL ,˙BlÙz LÏLÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿»¿ƒ∆¿»¿ƒ»≈∆¿∆
‡e‰LÎe ;˙BÎ¯a LLÂ ÌÈBÓL È¯‰ - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»¬≈¿ƒ¿≈¿»¿∆
ŒÚa¯‡ C¯·Ó ,‰ÏÈl‰Â ÌBÈ ÏL ˙B„eÚÒ ÈzL ÏÎB‡≈¿≈¿∆¿««¿»¿»≈«¿«
ÂÈ„È ÏhiLk ˙Á‡ :‰„eÚÒ ÏÎa Ú·L - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»∆«¿»¿»««¿∆ƒ…»»

‰lÁza ˙Á‡ ÔBÊn‰ ÏÚÂ ,‰lÁz66ÛBqa LÏLÂ67, ¿ƒ»¿««»«««¿ƒ»¿»«
ÔÈi‰ ÏÚÂ68ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ69È¯‰ .˙BÎ¯a Ú·L È¯‰ - ¿«««ƒ¿»»¿«¬»¬≈∆«¿»¬≈

.Ïk‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó≈»¿»≈«…

אדם 64) חייב אומר: מאיר רבי "היה ע"ב: מג, מנחות
ועתה  יב): י, (דברים שנאמר יום, בכל ברכות מאה לברך
אל  רש"י: ופירש וכו' מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל
וב'טור' שם. ב'תוספות' וראה "מאה". אלא "מה" תקרא
המלך  שדוד גאון, נטרונאי רב בשם מובא מו) (סימן או"ח
- על הוקם א): כג, (שמואלֿב דכתיב ברכות, מאה תיקן
פרשת  רבה במדבר מדרש פי (על מאה בגימטריא "על"

לאחריה;65)קרח). ואחת לפניה שתים מברך - שבשחר
לעיל  כמבואר לאחריה, ושתים לפניה שתים מברך - ובערב

ה). הלכה א, פרק שמע קריאת ברכת 66)(הלכות
הארץ 67)המוציא. על הכל, את הזן שהן: המזון בברכת

ירושלים. בונה המזון, מברך 68)ועל יין לו יש שאם
הכוס. על המזון מעין 69)ברכת שהיא אחרונה ברכה

ט"ו). הלכה ח, (פרק ברכות הלכות לקמן ראה שלש,

.ÂËÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ˙k¯a ewzL ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆ƒ¿ƒ¿«»∆ƒƒ
‰lÙza70ÔBÊn‰Œ˙k¯·a '·ÈËn‰Â ·Bh‰' eÙÈÒB‰Â ,71 «¿ƒ»¿ƒ«¿«≈ƒ¿ƒ¿««»

LÓÁ e‡ˆÓ -72ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa .˙B¯˙È ˙BÎ¯a ƒ¿¿»≈¿»¿≈¿«»¿»ƒ
·iÁ˙ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ,˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz‰L ,ÌÈ·BËƒ∆«¿ƒ»∆«¿»¿≈ƒ…ƒ¿«≈
ÔLÈ ‡lL ÔB‚k ,el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÏÎa ÌÈÓi‰ ¯‡Laƒ¿»«»ƒ¿»«¿»»≈¿∆…»≈
‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎ ‡ÏÂ ,B¯B‚Á ¯Èz‰ ‡ÏÂ ,‰ÏÈl‰ Ïk»««¿»¿…ƒƒ¬¿…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
ÔÓ ˙BÎ¯· ‰‡Ó ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ - el‡· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈»ƒ¿«¿ƒ≈»¿»ƒ

˙B¯t‰73. «≈

ה"א).70) (פ"ב, לעיל ברכות 71)ראה הלכות לקמן ראה
ה"א). ב, סעודות 72)(פרק לשתי המזון, בברכת שתים

היום. תפילות בשלש ושלש ע"ב.73)היום, מג, מנחות
העולים  שמברכים שהברכות כתוב: מיימוניות" וב"הגהות
בקריאת  וכן שחרית, בקריאת ברכות שתי אחד, כל לתורה
לחשבון  עולות - ברכות ז' שהן המפטיר ברכות וכן מנחה,
שישמעו  כדי רם, בקול לברך הוא נכון לפיכך לשומעיהם,
מוסף  שבתפלת ברכות שבע להוסיף ראוי כן לצאת. ויכוונו
יוסף' וב'בית שבת. שבליל אבות" "מגן ברכת וגם לשבת.
שלישית  שבסעודה ברכות שבע עוד הוסיף מו) (סימן או"ח

בשבת. אפילו ממאה יותר כבר שיש באופן לשבת,

.ÊË;ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ C¯·Óe ,˜¯È ËÚÓ ÏÎB‡ ?„ˆÈk≈«≈¿«»»¿»≈¿»»¿«¬»
C¯·Óe ‰Ê È¯tÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ74ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ75; ¿≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿»≈¿»»¿«¬»

.ÌBÈ ÏÎa ‰‡Ó ÌÈÏLnL „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk ‰BÓe∆»«¿»«∆«¿ƒ≈»¿»

אם 74) כי כאן. ידובר עוד לאכול בדעתו היה כשלא
אסור  - הפרי מאותו זו בשעה לאכול בדעתו היה בתחילה
(לחםֿמשנה). לבטלה ברכה זו שהרי בשניה, ברכה לברך לו

ברכות 75) הלכות לקמן ראה רבות". נפשות "בורא ברכת
ה"א). (פ"ח,

.ÊÈC¯·Óe Ì„‡ ÌÈkLÓ ¯ÁMa :‡e‰ Ck ˙BlÙz ¯„Ò≈∆¿ƒ»««««¿ƒ»»¿»≈
˙B¯ÈÓf‰ ‡¯B˜Â ,el‡ ˙BÎ¯a76Ì‰ÈÙÏ C¯·Óe ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆

‰ÈÙÏ C¯·Óe 'ÚÓL' CkŒ¯Á‡ ‡¯B˜Â ;Ì‰È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆¿≈««»¿«¿»≈¿»∆»
‰BL‡¯ ‰Î¯a‰ ÔÓ ‰M„˜ ‚l„Óe ,‰È¯Á‡Ïe¿«¬∆»¿«≈¿À»ƒ«¿»»ƒ»

‰M„˜ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰ ÔÈ‡L ,‰ÈÙlL77‡e‰LÎe ; ∆¿»∆»∆≈«»ƒ≈¿À»¿∆
‰l‡b CÓÒiL È„k ,„ÓÚÈ „iÓ ,'Ï‡¯NÈ Ï‡b' Ì˙BÁ78 ≈»«ƒ¿»≈ƒ»«¬…¿≈∆ƒ¿…¿À»
e¯Ó‡L BÓk ,„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï79; ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆»»¿

dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ,ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ ·LÈ ,ÌÈÏLiLÎe¿∆«¿ƒ≈≈¿ƒ…«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«
ÌÈeÁ˙ È¯·„a ,·LBÈ ‡e‰Â ,ËÚÓ ÔpÁ˙Óe BL‡¯80; …ƒ¿«≈¿«¿≈¿ƒ¿≈«¬ƒ

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯˜È CkŒ¯Á‡Â81ÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ ;(·LiÓ) ¿««»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒƒ…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ
.ÂÈNÚÓÏ ¯ËtÈÂ ,BÁÎ…¿ƒ»≈¿«¬»

דזמרה.76) כג:):77)פסוקי (מגילה ששנינו כמו
יהא  לא שבקדושה דבר כל - ישראל בני בתוך "ונקדשתי
ובנעימה" ברורה ל"בשפה כשמגיע ולפיכך מעשרה", פחות
רבינו  וכדברי יתנו. נעימות ברוך לאל ומתחיל: מדלג
יוסף' ב'בית הובא קל"ב:) (דף שמות ב'זוהר' מפורש
מובא  חיים' שב'ארחות להעיר, וראוי נ"ט. סימן לאו"ח
מזה, אביו בו שחזר הרמב"ם, של בנו אברהם רבי בשם
(כסףֿמשנה). זו קדושה אומר שהיחיד למעשה והורה
ל"מעשה  הרמב"ם בחידושי (הובאת בתשובתו ורבינו
סיפור: דרך רק היא יוצר שקדושת מנמק: א) עמוד רוקח"
אנחנו  שאין ומכיון השם, את מקדישים המלאכים איך
פחות  יהא לא שבקדושה "דבר בכלל: זה אין המקדישים,

יט):78)מעשרה". (שם שנאמר תהלים בספר רמזה ודוד
א) כ, (שם צרה ביום ה' יענך לזה: וסמוך וגואלי, צורי ה'
שאינו  "מי אמרו: א) הלכה א, (פרק ברכות ובירושלמי
מלך  של לאוהבו דומה? הוא למה לתפלה, גאולה סומך
שהפליג  ומצאו המלך יצא מלך, של פתחו על ודפק שבא
להקב"ה  מתקרב אדם יהיה אלא הפליג" הוא אף (נתרחק)
והוא  מצרים יציאת של וקילוסים בתשבחות ומרצהו אליו
(עלֿפי  צרכיו לתבוע לו יש אליו קרוב ובעודו אליו, מתקרב

ד:). ברכות ב).79)רש"י הלכה (פ"ה, כגון:80)לעיל
תפילות  ("סדר לקמן ראה וכו'. נעשה" מה נדע לא "ואנחנו

השנה"). לדוד 81)כל תהלה האומר "כל ע"ב: ד, ברכות
שהוא  לו מובטח פעמים, שלש יום בכל קמה) פרק (תהלים,

הבא". עולם בן

.ÁÈ'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯˜Ï ÏÈÁ˙Ó ,‰Án‰ ˙lÙ˙·eƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒƒ¿…¿ƒ»¿»ƒ
;‰Án‰ ˙lÙz Ïlt˙Óe „ÓBÚ CkŒ¯Á‡Â ;·LiÓƒ…∆¿««»≈ƒ¿«≈¿ƒ««ƒ¿»
BL‡¯ dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ÂÈt ÏÚ ÏÙB ,ÌÈÏLnLÎe¿∆«¿ƒ≈«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«…
·¯Ú‰ ˙lÙ˙·e .ÂÈNÚÓÏ ¯ËtÈÂ ,BÁÎ ÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ…¿ƒ»≈¿«¬»ƒ¿ƒ«»∆∆
CÓBÒÂ ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜≈¿ƒ«¿«¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿≈
·LÈ ,ÌÈÏLiLÎe ;„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï ‰l‡b82 ¿À»ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆«¿ƒ≈≈
‰Ê È¯‰ - ˙È·¯Ú ˙lÙz ¯Á‡ ÔpÁ˙n‰Â .¯ËtÈÂ ËÚÓ¿«¿ƒ»≈¿«ƒ¿«≈««¿ƒ««¿ƒ¬≈∆

ÁaLÓ83Ï‡b' ¯Á‡ 'e·ÈkL‰' C¯·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿À»¿««ƒ∆¿»≈«¿ƒ≈««»«
l‡b ÔÈa ˜ÒÙ‰ dÈ‡ ,'Ï‡¯NÈÈ¯‰Â ,‰lÙ˙Ï ‰ ƒ¿»≈≈»∆¿≈≈¿À»ƒ¿ƒ»«¬≈

‰k¯‡ ˙Á‡ ‰Î¯·k Ô‰ÈzL84. ¿≈∆ƒ¿»»««¬À»
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מעט 82) לישב שצריך טז) הלכה ד' (פרק לעיל כמפורש
נושא  שהיה כמי תפילתו תעשה שלא כדי התפילה, אחר

לו. והולך ומשליכו רשות,83)משאוי שהיא שאףֿעלֿפי
לשבח  ראוי הוא לפיכך תחנונים, בדברי בה מאריך הוא

רוקח). אריכתא 84)(מעשה "כגאולה ע"ב: ד, ברכות
היא, הגאולה מעין ש"השכיבנו" מפני והטעם: דמיא".
מפחדים  אבותינו היו מצרים, את לנגוף ה' שעבר שבשעה
המשחית  יתן שלא דברו, לקיים עולם לבורא ומתפללים
יגרום  שמא תמיד שיראים הצדיקים שדרך בתיהם, אל לבוא
"השכיבנו", לומר התקינו התפילה אותה וכנגד החטא,
מה  כנגד לאמרה שהתקינו וכיון רע, דבר מכל ה' שיצילנו
יונה  (רבינו הגאולה מעין היא הרי - הגאולה בשעת שהיה

שם). לברכות

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ח חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בית 1) בתפילתו; הציבור עם עצמו לשתף אדם שצריך

מוציא  מי את יותר; גדול מהם מי הכנסת ובית המדרש
ציבור. שליח להיות ממנים מי את חובתו, ידי השליחֿציבור

.‡Ô‰· eÈ‰ elÙ‡Â ;„ÈÓz ˙ÚÓL ¯eav‰ ˙lÙz¿ƒ««ƒƒ¿««»ƒ«¬ƒ»»∆
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ÌÈa¯3¯eav‰ ÌÚ BÓˆÚ ÛzLÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .4; «ƒ¿ƒ»»ƒ»»¿«≈«¿ƒ«ƒ

„ÈÁÈa Ïlt˙È ‡ÏÂ5ÌÚ Ïlt˙‰Ï ÏBÎiL ÔÓÊŒÏk , ¿…ƒ¿«≈¿»ƒ»¿«∆»¿ƒ¿«≈ƒ
Ì„‡ ÌÈkLÈ ÌÏBÚÏe .¯eav‰6˙Òk‰Œ˙È·Ï ·È¯ÚÈÂ7, «ƒ¿»«¿ƒ»»¿«¬ƒ¿≈«¿∆∆

˙Ú ÏÎa ˙ÚÓL B˙lÙz ÔÈ‡L8.˙Òk‰Œ˙È·a ‡l‡ ∆≈¿ƒ»ƒ¿««¿»≈∆»¿≈«¿∆∆
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Ú¯ ÔÎL ‡¯˜ ,¯eav‰ ÌÚ9. ƒ«ƒƒ¿»»≈»

א).2) עמוד ח דף (איוב 3)(תענית שנאמר ח.) (ברכות
לא  רבים (תפילת ימאס לא כביר אֿל הן ה): פסוק לו פרק

רש"י). ביחידות,4)ימאס, בביתו מתפלל כשהוא אפילו
"ואני  שנאמר: מתפללים, שהציבור בשעה להתפלל יכוון

ה' לך ¯ˆÔÂתפילתי ˙Ú,רצון של שהיא עת שיש הרי - "
שם). (ברכות, הציבור תפילת עת רמב"ם 5)וזוהי לפי

יחידי". יתפלל "ולא התימנים בן 6)כתב יהושע רבי אמר
עם  וימנה שיזכה כדי הכנסת, לבית אדם ישכים לעולם לוי,
לו  נותנים אחריו, באים מאה שאפילו הראשונים, עשרה

ב). עמוד מ"ז דף (ברכות כולם כנגד אפילו 7)שכר
ליחיד  מצוה בביתֿהכנסת, מתפללים הציבור כשאין
(ברכות  ביותר נשמעת התפילה ששם הכנסת בבית להתפלל

א). עמוד ו נשמעת 8)דף שתפילתו עת יש אמנם שאם
"בכל  אבל - מתפללים שהציבור עת וזוהי - בביתו אפילו

הכנסת. בבית אלא נשמעת איננה ח 9)עת" דף (שם,
א). עמוד

.·ıe¯Ï ‰ÂˆÓe10‰Ú„Â" :¯Ó‡pL ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ƒ¿»»¿≈«¿∆∆∆∆¡«¿≈¿»
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‰ÚÈÒt ÚÈÒÙÈ11ÒkiLÎe .ËÚÓ ËÚÓ CÏÈ ‡l‡ ,‰q‚ «¿ƒ«¿ƒ»«»∆»≈≈¿«¿»¿∆ƒ»≈
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ב).10) עמוד ו דף שעיכוב 11)(שם, בעצמו שמראה לפי
שם). (רש"י, כמשא עליו דומה הכנסת שני 12)בית רוחב

בית  עיכוב עליו שנראה לפתח, סמוך ישב שלא פתחים
ח  דף (שם לצאת לפתח סמוך מזומן ויושב כמשא הכנסת
בכך  אין - הפתח אצל קבוע מקום לו יש אם אבל א), עמוד
שם). יונה, (רבינו הקבוע מקומו שזה ידוע שהדבר כלום,

כניסה 13) על לימד - ּפתחי ולא ּפתחי מזּוזת; ולא ְְְְִִַָָֹמזּוזת
ברכות  (ירושלמי פתחים שני כשיעור הכנסת בית לפנים

א). הלכה ה, פרק

.‚L¯„n‰Œ˙Èa14˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ÏB„b15ÌÈÓÎÁÂ . ≈«ƒ¿»»ƒ≈«¿∆∆«¬»ƒ
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‰¯Bza ÌL16¯eav‰ ˙lÙz ÌL Ïlt˙iL ,‡e‰Â ;17. »«»¿∆ƒ¿«≈»¿ƒ««ƒ

ברבים.14) תורה בו לתפילה 15)שמרביצים שמיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה עמוד 16)בלבד ח דף (ברכות

עשר  שלושה להם שהיו גב על  אף אסי ורב אמי "רב א)
מדרשם  בבית אלא מתפללים היו לא בטבריה כנסת בתי
פרק  (תהילים הכתוב שאמר הוא בתורה, שם עוסקים שהיו
"אוהב  יעקב משכנות מכל ציון שערי ה' אוהב ב): פסוק פז,
כנסיות". מבתי יותר בהלכה, המצויינים שערים ה'

לבית 17) ילך עשרה, מניין המדרש בבית אין אם אבל
"זמן  כי - תורתו לביטול יחוש ואל בציבור להתפלל הכנסת
וכן  א). עמוד י דף (שבת לחוד" תורה וזמן לחוד, תפילה
צריך  חכם "שתלמיד ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש כתב
התפילה  על יחושו ולא ממנו אחרים ילמדו שלא לחוש
לכף  אותו ידונו לא כי בטלים; כנסיות בתי ונמצא כלל,

לימודו. בשביל בא שאינו לומר זכות

.„Ïlt˙Ó „Á‡ ‰È‰È ?¯eav‰ ˙lÙz ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ««ƒƒ¿∆∆»ƒ¿«≈
ÌÈÚÓBL Ïk‰Â Ì¯ ÏB˜a18˙BÁÙa Ôk ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿»¿«…¿ƒ¿≈ƒ≈¿»

ÌÈÏB„‚ ‰¯NÚÓ19ÔÈ¯BÁŒÈ·e20„Á‡ ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ∆»
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·¯ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;‰¯NÚÏ Ì‰Ï ÔÈÓÈÏLÓ ,Ô˙·BÁ22 »»«¿ƒƒ»∆«¬»»¿∆ƒ¿…
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‰¯NÚa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ23. «¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»«¬»»

טֿי).18) (הלכה בסמוך עשרה 19)ראה שלוש בני
ב). עמוד כג דף (מגילה שערות שתי פרט 20)שהביאו

אינם  כנשים, במצוות שחייבים פי על שאף כנענים לעבדים
ב). עמוד לח דף (גיטין למניין הוא 21)מצטרפים שגם

תפילה. בכלל הוא וגם הואיל המניין, שישה 22)מן
נאמר  ז): הלכה י, (פרק סופרים במסכת אמרו וכן אנשים,
בהתנדב  בישראל פרעות בפרוע ב) פסוק ה פרק (שופטים
משלימים  התפללו שלא שישה שאפילו מכאן ה', ברכו עם
וכן  ברכו, עד מלים שש כאן יש שהרי לעשרה, עליהם
בתלמוד  מקומות בהרבה כמקובל ככולו, - שרובו הדין:

משנה). ב).23)(כסף עמוד כג דף (מגילה

.‰'ÚÓL' ˙k¯a C¯·Ó „Á‡ ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24Ïk‰Â ¿≈…ƒ¿∆∆»¿»≈ƒ¿«¿«¿«…
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ענין  - במנין לתפילה שהמקור יתכן היאך להבין, צריך
המרגלים  והלא המרגלים, מעדת דווקא ילמד - שבקדושה
תמרודו  אל בה' "אך כלב (כדברי בה' מורדים בגדר היו
"מורדים" לצרף כלל פשוט זה אין הלכה ע"פ והרי כו'"),
המרגלים  מעדת שהלימוד אלא עוד ולא עשרה. למנין
שאין  פשיטא שבזה הסנהדרין, למנין מקור גם משמש

כלל. רשע בהם
נעלית  בדרגה היו שהמרגלים מבואר, החסידות בתורת
הכניסה  על־ידי באלוקות מדביקותם להפרד רצו ולא מאוד
חייב  זה עניין אמנם העולם, גשמיות עם והעסק לארץ,

שבתורה. ההלכה חלק עם גם להתאים
כמה  עד הרמב"ם מאריך תשובה, מהל' י' בפרק ובהקדים:
כדי  התורה... מצוות עושה "הריני שיאמר לאדם אסור
לחיי  שאזכה כדי או בה הכתובות הברכות כל שאקבל
דרך  על והעובד זה, דרך על לעבוד ראוי אין הבא... העולם

הנביאים. מעלת ואינה מיראה עובד הוא זה
ישראל  כל נתאוו זה "ומפני כתב שלפנ"ז ט' ובפרק
לחיי  שיזכו כדי המשיח...כו' לימות חכמיהם נביאיהם
מעלת  שאינה שלפנ"ז בהלכה כתב ואיך הבא", העולם

הנביאים?
דבר  מפני לא מאהבה.. "העובד ממשיך י' בפרק להלן
הטובה  וסוף אמת, שהוא מפי האמת עושה אלא בעולם...
אבינו  אברהם מעלת והיא היא, גדולה ומעלה בגללה, לבוא
מאהבה". אלא עבד שלא לפי אוהבו הקב"ה שקראו
שהעבודה  כתב בה"א כי עצמו, את סותר כאן גם ולכאורה
החכמים  מעלת ואינה הארץ, עמי דרך היא מיראה
עבודה  על כתב וכאן מאהבה, עבודה שמעלתם והנביאים

לה". זוכה חכם כל "שאין זו
העוה"ב" לחיי שיזכו "כדי בפ"ט שכתב מה בזה: והביאור
כדי  אלא הבא, העולם של השכר לקבל כדי פירושו אין
בעולם  שהוא באופן ומצוות בתורה העסק להמשך להגיע
התורה  עסק על שכר רק אינם הבא העולם חיי כי הבא,
לשלימות  תמידית והתקרבות עליה המשך אלא ומצוותיה

בה' ומצוות.הדביקות התורה שע"י
אדם  יאמר "אל פ"י בתחילת שכתב מה בין החילוק וזהו
כי  העוה"ב" לחיי שאזכה כדי או שאקבל... כדי הריני...כו'

שכר. קבלת בכוונת התורה מצוות עשיית שולל כאן
נביאיהם  ישראל כל ש"נתאוו ט' בפרק שכתב מה אבל

העולם לחיי שיזכו כדי כו' כוונתו וחכמיהם.. אין הבא",
ושלימות  העבודה לתכלית אלא עבודתם על פרס בתור
על־ידי  שתיגרם תמיד בה לשגות בה' והדביקות האהבה

המשיח. בימות בחכמה תמיד ויוסיפו שירבו
והנביאים  החכמים מדרגת יותר נעלית דרגה ישנה אמנם
כי  אבינו, אברהם של מדריגתו והיא מאהבה, העובדים
הוא  והמצוות התורה עסק הרי מאהבה היא העבודה כאשר
להתקשרות  להגיע אמצעי שהם אלא עצמם התומ"צ לא
את  "עושה של בדרגה היה אאע"ה אבל בקב"ה, ודביקות
בעבודתו, אחר מבוקש כל ואין אמת", שהוא מפני האמת

לזה". זוכה חכם כל "ואין כתב כך ועל
- גדולה במעלה שהיו המרגלים עניין גם יובן ומעתה
בקב"ה, הדביקות לשלימות להגיע ורצו - מאהבה עבודה
נעלית  לדרגה מביאה ישראל לארץ הכניסה ומכל־מקום
"עושה  כלל, מבוקש שום בלי ה' ציווי קיום והוא יותר,

אמת". שהוא מפני האמת
הרי  המרגלים, של עונשם היה מה גם יובן על־פי־זה
נכנסו  ולא מבוקשם את קיבלו דבר של בסופו לכאורה
כרוכה  לארץ שהכניסה מובן הנ"ל שעל־פי אלא לארץ,
שהיו  והגם לה", זוכה חכם כל ש"לא יותר גדולה בהתעלות
לדרגה  להגיע זכו לא מאהבה, עבודה של נעלית במדריגה

אמת". שהוא מפני האמת "עושה של
(85 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

שמע.24) שלפני -25)הברכות עימו לקרות והיודע
א). הלכה ט, (פרק בסמוך כמבואר האמור 26)קורא,

הפריסה  הוא - פורס ג). משנה ד, (פרק מגילה במסכת
והן  שמע קריאת קודם שהיא מפה, פריסת מעין וההצעה,
שם). למשנה בפירושו רבינו (מלשון ואהבה" "יוצר, ברכות
החזן, בקריאת היוצאים שאלה מפני עשרה, שצריך והטעם
אין  אמן, אחריו ועונין שומעים אלא עימו, אומרים ואינם
ורבינו  בעשרה. כשמברכים אלא להם, מועלת אמן עניית
יברך  הוא כי מברך, - פורס מפרש: ג) פרק (לברכות יונה
הוא  ארי יונתן: מתרגם יג) פסוק ט פרק (שמואלֿא, הזבח

נכסתא. על כהנים.27)יפרוס בית 28)לברכת שהרי
לאחיהם  ומברכים לדוכן עולים כולם - כהנים שכולו הכנסת
מניין, - לבדם הם ואם ב); עמוד לח דף (סוטה שבשדות

משנה). (כסף למניין שמצטרפים שכן שלא 29)כל
ושם  ב). עמוד כג דף (מגילה רעה הארץ דיבת הוציאו

ונקדשתי  נאמר: יותר, פרק ·˙ÍÂביארו (ויקרא ישראל בני
היבדלו ונאמר: לב) פסוק (במדבר ÍÂ˙Óכב הזאת העדה

מה  תוך": "תוך שווה גזירה דנים אנו כא) פסוק טז פרק
אף  - כמבואר מעשרה, פחותה עדה אין שהרי עשרה, להלן
פחות  יהא שלא שבקדושה דבר לכל מכאן עשרה. כאן

מעשרה.

.Â‰M„˜ ¯·c ÏÎÂ30‰„Ú‰ CB˙a ‡l‡ ‡‰È ‡Ï ¿»¿«¿À»…¿≈∆»¿»≈»
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."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
eÎÏ‰Â ‰¯NÚa Ì‰· eÏÈÁ˙‰ Ì‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒƒƒ¿ƒ»∆«¬»»¿»¿

ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì˙ˆ˜Ó31e¯Ó‚È - ƒ¿»»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿¿
¯‡M‰32. «¿»

"נברך 30) אומר (שהמברך בשם הזימון ברכת כגון:
ג). משנה ז, (פרק ברכות ראה ועליהם 31)אלוקינו").

(ירושלמי  יכלו ה' ועוזבי כח): פסוק א פרק (ישעיה נאמר
ד). הלכה ד, פרק לקרוא 32)מגילה שהתחילו כגון:

לתורה  והעולה גומרים, - מקצתם ויצאו בעשרה בתורה
במוספנו  וראה שם). (ירושלמי, עשרה שם היו כאילו מברך

רבינו". "תשובות

.Ê¯eaˆŒÁÈÏLe ,„Á‡ ÌB˜Óa Ìlk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿À»¿»∆»¿ƒ«ƒ
d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜ ¯ˆÁ .„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚƒ»∆¿»∆»»≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»

‰ÏB„b ¯ˆÁÏ33‰pËwa „ÈÁÈÂ ‰ÏB„ba ‰ÚL˙ eÈ‰Â , ¿»≈¿»¿»ƒ¿»«¿»¿»ƒ«¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ -34ÔÈ‡ - ‰ÏB„ba „ÈÁÈÂ ‰pËwa ‰ÚLz ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»«¿«»¿»ƒ«¿»≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ35- ‰pËwa ¯eaˆŒÁÈÏLe ‰ÏB„ba ¯eaˆ ; ƒ¿»¿ƒƒ«¿»¿ƒ«ƒ«¿«»

Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ36¯eaˆŒÁÈÏLe ‰pËwa ¯eaˆ ; ¿ƒ¿≈»»ƒ«¿«»¿ƒ«ƒ
‚ÏÙÓ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ‰ÏB„ba«¿»≈¿ƒ¿≈»»∆¬≈À¿»
‰ÏB„ba LiL ÈtÓ ;„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚ BÈ‡Â Ì‰Ó≈∆¿≈ƒ»∆¿»∆»ƒ¿≈∆≈«¿»

ÔÈqt37Ô‡kÓe Ô‡kÓ38˙‚ÏÙÓ BÓk ‡È‰ È¯‰ ,39ÔÓ «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ
È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰pËw‰ ÔÈ‡Â ,‰pËw‰«¿«»¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»∆»¬≈

.dlL ˙ÈÂÊŒÔ¯˜k ‡È‰ƒ¿∆∆»ƒ∆»

החצר 33) אין אבל הגדולה, לחצר כולה פתוחה היא והרי
הגדולה  קיר שחלקי מפני לקטנה במלואה פרוצה הגדולה

ביניהן. חוצים ומכאן מכאן הקטנה 34)העודפים כי
ממנה. כזוית היא והרי - הגדולה אחרי אין 35)נגררת כי

פריצת  למרות שבגדולה המיעוט אחרי נמשך שבקטנה הרוב
ב). עמוד צב דף (עירובין לזו ציבור 36)זו השליח כי
הציבור. אחרי ונמשך הוא קירות.37)יחיד מחיצות,

ומכאן 38) מכאן פסים הגדולה בקיר נשתיירו לא אילו אבל
נידונות  היו אז - ברוחבן שוות והגדולה שהקטנה כגון -

ממש. אחת הדברים 39)כחצר ואין ומבודדת. מורחקת
קדושה  עניית לעניין אבל עשרה, צירוף לעניין אלא אמורים
אף  לענות, הכנסת לבית מחוץ הנמצא יחיד כל יכול וברכו
בכלל  הוא והרי מעשרה, פחות שבקדושה דבר שאין פי על
פה  דף (פסחים לוי בן יהושע רבי כדברי שבפנים, ציבור
ישראל  בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה "אפילו ב): עמוד
עמוד  צב (דף לעירובין בתוספות וראה שבשמים". לאביהם

בגדולה". "תשעה המתחיל: דיבור ב)

.ÁÏlt˙‰Ï ¯eÒ‡ ,‰ÏB„ba ‰‡Bˆ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«¿»»¿ƒ¿«≈
‰pËwa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ40,‰pËwa ‰‡Bˆ ‰˙È‰ ; ¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿«»»¿»»«¿«»

‡Ï Ì‡ ,‰ÏB„ba ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ Ïlt˙‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿»ƒ…
‰pnÓ ˙‚ÏÙÓ ‡È‰L ÈtÓ ,Ú¯ ÁÈ¯ ÌL ‰È‰41. »»»≈««ƒ¿≈∆ƒÀ¿∆∆ƒ∆»

הצואה 40) רואים ואנו מהגדולה, מופלגת הקטנה שאין
בקטנה. היא שאנשי 41)כאילו פי על ואף שם) (עירובין,

אוסרת  היא אין הקטנה שבחצר הצואה את רואים הגדולה
המונחת  כצואה היא הרי היא, אחרת וברשות הואיל עליהם,

אותה, שרואה פי על שאף זכוכית, של מחיצה  מאחורי
פרק  שמע קריאת (הלכות לעיל כמבואר כנגדה לקרות מותר

משנה). (כסף חלוקות שהרשויות מפני י) הלכה ג,

.Ë.Ô˙·BÁ È„È ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈»»
ÔÈBÚÂ ÔÈÚÓBL Ì‰Â Ïlt˙Ó ‡e‰L ‰ÚLa ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¿ƒ
.ÔÈÏÏt˙Ók Ô‰ È¯‰ - ‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡'»≈««»¿»»¿»»¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒ
Ï·‡ ;Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈≈«¿ƒ¿«≈¬»
BÓˆÚ ˙lÙ˙a ‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡ Ú„Bi‰42. «≈«≈≈¿≈»∆»ƒ¿ƒ««¿

על 42) חוזר אינו והש"ץ ב) עמוד לד דף השנה (ראש
אורח  (טור אחריו קדושה שיענו כדי אלא בקול, התפילה

רבינו". "תשובות במוספנו וראה קכד). סימן חיים

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43ıeÁ ,‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»
Ï·Bi‰ ˙L ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯Ó44Ï·‡ ; ≈…«»»¿«ƒƒ∆¿««≈¬»

ÌLk ,Ú„Bi‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆŒÁÈÏL el‡ ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ≈¿ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈
,˙Bk¯‡ ˙BÎ¯a Ì‰L ÈtÓ ,Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆBnL∆ƒƒ∆≈≈«ƒ¿≈∆≈¿»¬À
ŒÁÈÏLk ÔzÚc ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ Ô˙B‡ ÌÈÚ„Bi‰ ·¯ ÔÈ‡Â¿≈…«¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿ƒ«

¯eaˆ45ÌÈÓÈ ÈLa CÓÒÏ Ú„Bi‰ ‰ˆ¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ
- B˙·BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ˙lÙz ÏÚ el‡≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿≈»

.B„Èa ˙eL¯‰»¿¿»

עצמו.43) בתפילת אלא חובתו ידי יוצא אינו שהיודע,
השנה 44) ראש כבמוסף מוסף בתפילת ברכות תשע בו שיש

ח). הלכה ב, (פרק לעיל לה 45)כמבואר דף השנה (ראש
א). עמוד

.‡È¯eavaL ÏB„b ‡l‡ ,¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ∆»»∆«ƒ
ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa46ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿»¿«¬»¿ƒ»»»≈¬≈∆¿À»

BÏB˜L Ì„‡ ¯eaˆŒÁÈÏL ˙BÈ‰Ï ÔÈÏczLÓe .¯˙BÈa¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ»»∆
È‚¯Â ·¯Ú˙B¯˜Ï Ï47B˜Ê ‡lÓ˙ ‡lL ÈÓe .48- »≈¿»ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿»

,¯eaˆŒÁÈÏL ‡‰È ‡Ï ,ÏB„b ÌÎÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»…¿≈¿ƒ«ƒ
,ÚÓL ÏÚ ‡e‰ Ò¯Bt Ï·‡ ;¯eav‰ „B·k ÈtÓƒ¿≈¿«ƒ¬»≈«¿«

ÌÈL ‰¯NÚŒLÏL ¯Á‡ ˙B¯ÚN ÈzL ‡È·iMÓ49. ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈»ƒ

עלי46) "נתנה אמרו: ושם א). עמוד טז דף ·˜ÏÂ‰(תענית
ציבור  שליח זה ח) פסוק יב, פרק (ירמיה שנאתיה כן על

התיבה". לפני היורד הגון ובנביאים 47)שאינו בתורה
תפילה  של הפסוקים שיהו הברכות, בכל בקי וכן ובכתובים,
שם  אמורים הדברים א). עמוד טז דף (תענית בפיו סדורים
ומשם  ציבור, תענית בתפילת שליחֿציבור לעניין בעיקר

יוםֿיום. לתפילות רבינו לימים 48)למד צעיר שהוא
אחד  אדם על רבינו נשאל וכבר ב). עמוד כד דף (חולין
להיות  היוכל כלל, זקן לו צמח ולא הארבעים לגיל שהגיע
אלא  השער צמיחת נצריך לא והשיב: לא? אם שליחֿציבור,
חמה", כ"סריס דינו יהיה הנזכר זה אמנם זה, שאפשר למי
זה  בדין כוונתם שאין שערו, שהפיל חולי לו שאירע מי או
"מי  לומר: להם היה כן אילו כי והיעדרו, השער מציאות
אשר  הדעת של השלימות על הכוונה אבל זקן..." לו שאין
להיות  לו ראוי ולכן וצמיחתו, הזקן עליית בעת לה יגיע
טו, סימן פריימן הרמב"ם" ("תשובות ספק בלי שליחֿציבור

אחרים). מקורות לפי לשון שינויי קצת (מגילה 49)עם
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רבינו  שמונה התנאים שכל להעיר, וכדאי א). עמוד כד דף
כלשון  קבוע, בשליחֿציבור אלא אינם שליחֿציבור, במינוי
קבוע  שליחֿציבור במינוי ממנין, אין ההלכה: ְִַהתחלת
רק  אפילו ארעי, דרך התיבה לפני לעבור אבל כאן, ידובר
יכול  קטן, ואיננו הואיל שנה, י"ג אחר שערות שתי הביא

משנה). (לחם הוא

.·ÈB‡ Ô"ÈÚ Û"Ï‡Ï ‡¯BwL ÈÓ ÔB‚k ,‚lÚ‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ≈¿ƒ∆≈¿»∆«ƒ
˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,Û"Ï‡ Ô"ÈÚÏ¿«ƒ»∆¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆
¯eaˆŒÁÈÏL B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰50. »ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ

ÂÈÙÏ Ïlt˙‰Ï ÂÈ„ÈÓÏzÓ „Á‡ ‰pÓÓ ·¯‰Â¿»«¿«∆∆»ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»
¯eaˆa51ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt ‡Óeq‰ .52ŒÁÈÏL ‰NÚÂ ¿ƒ«»≈«¿«¿«¬∆¿ƒ«
¯eaˆ53‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Bl‚Ó ÂÈÙ˙kL ÈÓ Ï·‡ . ƒ¬»ƒ∆¿≈»¿À««ƒ∆

ÚÓL ÏÚ Ò¯BÙ54,‰lÙ˙Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‰NÚ BÈ‡ , ≈«¿«≈«¬∆¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»
ÛeËÚ ‰È‰iL „Ú55. «∆ƒ¿∆»

אנשי 50) לא התיבה לפני מורידין אין ב) עמוד כד דף (שם,
לאלפי"ן  שקוראין מפני חיפה... בית אנשי ולא שאן בית
הם  כהנים לברכת (וכשמגיעים אלפי"ן ולעייני"ן עייני"ן

יש ÚÈ¯אומרים: כי הוא, קללה ולשון יאר) (במקום פניו ה' »≈
שם). (רש"י כעס, לשון המתפרשים על 51)"פנים" אף

שבציבור  גדול אלא שליחֿציבור ממנין אין כלל שבדרך פי
למנות  הרב יכול זאת בכל י"א) הלכה (לעיל כמבואר וכו'
בו  שאין פי על אף בציבור, לפניו להתפלל מתלמידיו אחד
ממסכת  להוכיח יש וכן משנה). (כסף האמורים התנאים כל

ב). עמוד לג (דף "יוצר 52)ברכות ברכת ומברך
סוף  כי השמש, אור את רואה שאינו פי על אף המאורות"
דף  (מגילה יוסי רבי של כמאמרו מהאור, הוא גם נהנה סוף
והיית  זה: מקרא על מצטער הייתי ימי "כל ב): עמוד כד
פרק  (דברים באפלה העיוור ימשש כאשר בצהריים, ממשש

בי  לעיוור לו איכפת מה וכי כט) פסוק לאורה?כח, אפילה ן
לילה  באישון מהלך הייתי אחת פעם לידי: מעשה שבא עד
לו: אמרתי בידו. ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי
בידי, שאבוקה זמן כל לי: אמר לך? למה זו אבוקה בני,
ומן  הפתחים מן אותי ומצילים אותי רואים אדם בני

ד,53)הקוצים". פרק (מגילה שם במשנה אמנם לתפילה,
לפני  שעובר אבל שמע; על שפורס אלא נזכר אינו ו) משנה
דברי  על מיוסדים רבינו שדברי אלא שם, אין התיבה
קנזֿט) (סימן כד, למגילה הגאונים" ב"אוצר הובאו הגאונים
לפני  יורדים זיקנה, מרוב עיניו שכהו או "סומא, האומרים:

חובתם. ידי הרבים את ומוציאים ששנינו 54)התיבה כמו
ופירש  שמע" את פורס "פוחח ו): משנה ג, פרק (מגילה
וכתיפיו  קרועים שבגדיו מי - פוחח אלפס: רבינו שם
ויחף" ערום ישעיה עבדי הלך "כאשר ערומות, וזרועותיו

ויחף. ּפחיח יונתן: מתרגם ג) כ, פרק משום 55)(ישעיה ֵַָ
טו). הלכה י"ד פרק סופרים (מסכת הציבור כבוד

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
משתקים 1) מי את ובשבת; בחול הציבור תפילת סדר

למה  בשבת, - שבע מעין תפילת חזרת התפילה; באמצע
תיקנוה.

.‡¯eav‰ ˙BlÙz ¯„Ò2ÌÚ‰ Ïk ¯ÁMa :‡e‰ Ck ≈∆¿ƒ«ƒ»«««»»»

„¯BÈ ¯eaˆŒÁÈÏLe ,ÌÈ·LBÈ3‰·z‰ ÈÙÏ4„ÓBÚÂ , ¿ƒ¿ƒ«ƒ≈ƒ¿≈«≈»¿≈
ÌÚ‰ ÚˆÓ‡a5LÈc˜ ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe ,6ÌÚ‰ ÏÎÂ , ¿∆¿«»»«¿ƒ¿≈«ƒ¿»»»

‡a¯ dÓL ‡‰È ,ÔÓ‡" :ÌÈBÚ7ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó ƒ»≈¿≈¿≈«»¿»«¿»«¿»¿≈
"‡iÓÏÚ8ÔÁk ÏÎa9LÈc˜ ÛBÒa 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ,10. »¿«»¿»…»¿ƒ»≈¿«ƒ

:ÌÈBÚ Ì‰Â ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ eÎ¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»¿∆¿»«¿…»¿≈ƒ
Á˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰ ÈÈ Ce¯a"Ò¯BÙe ÏÈ11ÏÚ »¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ≈«

‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ÌÈBÚ Ì‰Â ,Ì¯ ÏB˜a ÚÓL¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
„Ú ,‡¯B˜ BnÚ ˙B¯˜ÏÂ C¯·Ï Ú„Bi‰Â .‰Î¯·e¿»»¿«≈«¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«

.'Ï‡¯NÈ Ï‡b' C¯·nL∆¿»≈»«ƒ¿»≈

יחיד,2) של תפילה בסדר רבינו דיבר ה"יז) ז, (בפרק לעיל
הציבור. תפילות סדר על מרצה הוא שמצוה 3)וכאן לפי

בו  נופלת ה"ו), (פ"ה, לעיל כמבואר נמוך, במקום להתפלל
שם). ברש"י לב. (ר"ה "יורד" שבו 4)לשון להיכל נוסף

ארוכה  תיבה היתה שבביתֿהכנסת, ספריֿתורה כל נמצאים
להתפלל  יורד הש"ץ ולפניה אחד, ספרֿתורה רק ובה וצרה
עיר  של לרחובה מוציאים זו ותיבה ק"נ). סימן לאו"ח (ב"ח
וראה  מ"א). פ"ב, (תענית במשנה כמפורש ציבור, בתענית
כיום  מנהגנו ואין שם. ובביאורנו גֿד) הלכה (פ"יא, לקמן
בהיכל  הספרים כל אלא ב"תיבה" ספרֿתורה להניח

לדרום.5)מונחים. צפון שבין האמצעי במקום כלומר:
שמו 6) וקידוש לה' שבח דברי כוללת זו שתפילה שם על

סופרים  במסכת "קדיש" בשם זו תפילה ונזכרת ברבים.
ה"יב). הגדול.7)(פ"טז, תרגם 8)שמו וכן ועד. לעולם

יח). טו, (שמות ועד לעולם ימלוך ה' הפסוק: את אונקלוס

שם. ובביאורנו לרבינו, הקדיש" ב"נוסח זה ספר בסוף וראה
רם 9) בקול מפרשים: ויש קיט:). (שבת כוונתם בכל

כחו  בכל אמן העונה כל שם: ואמרו שם). ('תוספות'
גוי  ויבוא שערים "פתחו שנאמר: עדן, גן שערי לו פותחים
אמן. שאומרים אלא אמונים תקרא אל אמונים". שומר צדיק
אל  שהוא בוראו על (שמעיד "נאמן "מלך "אל אמן? מאי

נאמן). חמשה 10)מלך שלו, הקדיש" ב"נוסח מונה רבינו
סמך  כנראה, וכאן וקדיש; קדיש בכל שעונים "אמנים"

(לחםֿמשנה). שם שמבאר מה על לעיל 11)רבינו ראה
ה"ה). (פ"ח,

.·LÁÏa ÌÈÏÏt˙Óe „iÓ ÔÈ„ÓBÚ Ïk‰Â12ÈÓe . ¿«…¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ
Ïlt˙iL „Ú ,˜˙BLÂ „ÓBÚ - Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿ƒ¿«≈≈¿≈«∆ƒ¿«≈

LÁÏa ¯eaˆŒÁÈÏL13¯Ó‚iL ÈÓ ÏÎÂ .ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ¿ƒ«ƒ¿««ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…
,ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙÈ ,¯eav‰ ÌÚ B˙lÙz¿ƒ»ƒ«ƒ«¿ƒ«»¿ƒ«¬»

ÂÈÏ‡ ÚÈb‰L ÌB˜na „ÓÚÈÂ14ÚÈÒÙiL ˙Úa15. ¿«¬…«»∆ƒƒ«≈»»≈∆«¿ƒ«

"שמונהֿעשרה",12) בתפילת קול להגביה שאסור משום
ה"ט). (פ"ה, לעיל של 13)כמבואר בנו אברהם ורבינו

אביו  שתיקן מה נודע שכבר בחידושיו, מעיד הרמב"ם
על  הש"ץ כשיחזור "שראה דורו: חכמי עמו והסכימו
לשמוע  קשובה אוזן העם כל יתנו לא רם, בקול התפילה
עם  זה וישיחו כרחו בעל כעומד יעמדו אלא באימה, ממנו
בהתפללם  חובתם ידי יצאו שכבר בהיות בטילה, שיחה זה
בכבוד  גדול זלזול בזה שיש ז"ל, מארי אבא וראה בלחש.
ולא  מתחילה קולו הש"ץ שיגביה תיקן לפיכך - שמים
שנוהג  כמו בתפילה המנהג וינהוג כלל, בלחש הש"ץ יתפלל
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בקי. שאינו מי להוציא קולו את שמגביה שמע, על בפריסה
נמוך  בקול או בלחש, עמו יתפללו להתפלל והבקיאים
והציבור  הש"ץ ויסיים בתפילתם. עצמם להוציא מקולו
ימי  כל מצרים בארץ הזה המנהג ופשט כאחד, תפילתם
רבינו". "תשובות במוספנו וראה ז"ל". פטירתו ואחרי חייו,

חוזר 14) אם מרבו הנפטר לתלמיד "משל ע"ב: נג, יומא
לאחוריו  פסע שלא תחילתו על מוכיח שסופו וכו' לאלתר"
סי' או"ח ('טור' מיד אליו שחוזר כיון מרבו, להפטר כדי

בסמוך 15)קכ"ג). כמבואר לקדושה ש"ץ שיגיע עד

(ה"ד).

.‚˙BÚÈÒt LÏL ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈÒÙiL ¯Á‡Â¿««∆«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÓÚÈÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï16˙lÁzÓ Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ÏÈÁ˙Ó , «¬»¿«¬…«¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ«

Ïk‰Â .Ïlt˙‰ ‡lL ÈÓ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,˙BÎ¯a‰«¿»¿ƒ∆ƒ∆…ƒ¿«≈¿«…
‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»≈««»¿»»
el‡ ÔÈa ,Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL el‡ ÔÈa - ‰Î¯·e¿»»≈≈∆…»¿¿≈»»≈≈

Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ¯·kL17. ∆¿»»¿¿≈»»

בניגוד 16) וזה פסיעותיו, שלש שכלו במקום להתפלל
להתפלל  ומתחיל למקומו חוזר שהש"ץ כיום: למנהגנו
שכוונתו  רבינו דברי לפרש אפשר אולם (כסףֿמשנה).

ÎÁÈÂ‰לומר: „ÂÓÚÈ˘ ומתחיל למקומו חוזר ומיד מעט,
הובאת  תל"ו סימן בתשובותיו הרשב"א דעת וכן להתפלל.
כת"י  וברמב"ם רוקח). (מעשה קכג סימן או"ח יוסף' ב'בית

איננה. "ויעמוד" תיבת צדק 17)התימנים, כהן רב כדעת
"אמן". ערך וב"ערוך" (נב.) לסוכה ב'תוספות' הובאה גאון,

.„ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ .˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a ‰M„˜ ¯ÓB‡Â¿≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈»∆ƒƒ«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙eL¯ LÈ ,‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ¿À»≈¿¿»∆»¿∆»

‰lÙza Ba „ÓÚL ÌB˜na ¯ÊÁÏ18ŒÁÈÏL ÚÈbiLÎe . «¬…«»∆»««¿ƒ»¿∆«ƒ«¿ƒ«
ÔÈÁBL ÌÚ‰ Ïk - Ú¯BÎÂ 'ÌÈ„BÓ'Ï ¯eaˆ19‡ÏÂ ,ËÚÓ ƒ¿ƒ¿≈«»»»ƒ¿«¿…

È‡cÓ ¯˙BÈ eÁLÈ20ÈÈ CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ" :ÌÈ¯ÓB‡Â , ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒƒ¬«¿»¿»
.˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈ e¯ˆBÈ ,¯Na ÏÎ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÏ ˙B‡„B‰Â ˙BÎ¯a¿»¿»¿ƒ¿«»¿«»«
ÛÒ‡˙Â epÁ˙e eÈiÁz Ôk ,ezÓi˜Â e˙ÈÈÁ‰L∆∆¡ƒ»¿ƒ«¿»≈¿«≈¿»≈¿∆¡…

È˙BiÏbEL„˜ ˙B¯ˆÁÏ e21E„·ÚÏe EÈwÁ ¯ÓLÏ , »À≈¿«¿»¿∆ƒ¿…À∆¿»¿¿
ÌÏL ··Ïa EBˆ¯ ˙BNÚÏÂ ˙Ó‡a22eÁ‡L ÏÚ , ∆¡∆¿«¬¿¿¿≈»»≈«∆¬«¿

"CÏ ÌÈ„BÓ23,'ÌÈ„BÓ ÌÈ„BÓ' :¯ÓB‡‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»»≈ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ24. ¿«¿ƒ

פ"ה).18) (סוף לברכות (פ"א,19)הרי"ף ברכות ירושלמי
בהודאה". ש"ץ עם שוחים "הכל מפני 20)ה"ה) שם.

שלא  כדי אלא עכשיו שוחים ואינם בלחש, התפללו שכבר
די  לפיכך - הש"ץ) עם יחד ישחו לא (אם ככופרים יראו

י  ששוחה ומי מעט; כיהיר שישחו נראה זה הרי מדאי, ותר
(כסףֿמשנה). הקודש,21)וגאה עיר ירושלים לחצרות

בחצרות  ישתהו "ומקבציו ט): סב, (ישעיה הכתוב כלשון
מ,22)קדשי". דף סוטה במסכת נמצא הזה הנוסח כל

מכמה  מורכב שהוא מפני דרבנן" "מודים ונקרא ע"א.
רבנן. שאמרו בך 23)"מודים" דבקים להיות בלבנו שנתת

"בעבור  מפרשים: ויש שם). רש"י, (מפירוש לך ומודים
תחיינו  לך מודים שאנו ההודאה בזכות כלומר: ההודאה",

פ"א, (ברכות ובירושלמי ישראל"). "עבודת (סדר ותקיימנו
ההודאות". אל ה' אתה "ברוך בה: חותם ה"ה)

רשויות:24) שתי עליו כמקבל שנראה מפני בו, גוערים
שם). וברש"י כה. (מגילה אלוה אחר לאלוה, שמודה
דברים  במה אומר: ה"ה) א, פרק (ברכות ובירושלמי
ולכן  עליו, מקפידים אנו אין ביחיד אבל בציבור, אמורים

הציבור. תפילות בסדר זה דין רבינו כתב

.‰ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ ·LÈ ,‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL ¯Á‡Â¿««∆«¿ƒ»«¿ƒ»≈≈¿ƒ…«»»
‰hÈÂ25ÏÙB ‡e‰Â ÔpÁ˙ÈÂ ,¯eav‰ ÏÎÂ ‡e‰ ,ËÚÓ26. ¿ƒ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿≈
ÈÂËÚÓ ÔpÁ˙Óe ,ÌÚ‰ ¯‡Le ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚ÈÂ ·L ¿≈≈¿«¿ƒ«…¿»»»ƒ¿«≈¿«

Bc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓÚÈ CkŒ¯Á‡Â .·LiÓ Ì¯ ÏB˜a¿»ƒ…∆¿««»«¬…¿ƒ«ƒ¿«
ÔÈBÚL C¯„k ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰iL ÌÚt LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ««¿ƒ»¿≈ƒ¿∆∆∆ƒ

‰lÁza27'ÌeÁ¯ ‡e‰Â' ¯ÓB‡Â .28'eÎÂ '‰l‰z' ,'eÎÂ «¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ»¿
.BnÚ ÌÈ‡¯B˜ Ì‰Â ,ÌÈ·LBÈ Ì‰Â „ÓBÚ ‡e‰ -≈¿≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ
'˙‡Ê È‡Â' ,'eÎÂ 'Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»¿ƒ≈¿«¬ƒ…
,'LB„˜ ¯Ó‡Â ‰Ê Ï‡ ‰Ê ‡¯˜Â ...LB„˜ ‰z‡Â' ,'eÎÂ¿¿«»»¿»»∆∆∆¿»«»
LÏL 'LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ Ì‰Â ,‰M„w‰ ¯ÓB‚Â¿≈«¿À»¿≈ƒ»»»
¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z ‰M„w‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈¿≈«¿À»«¿¿≈
ÈÈ" ¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z B˙B‡ ‡¯B˜Â 'eÎÂ 'Áe¯ È‡NzÂ'«ƒ»≈ƒ«¿¿≈«¿¿≈¿»
ÔÈ·‰Ï È„k ,Ìeb¯z e‰‡¯B˜Â "„ÚÂ ÌÏÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿…»»∆¿¿≈«¿¿≈¿»ƒ

ÌÚ‰29. »»

שם.25) ובביאורנו הי"ד) (פ"ה, לעיל כלומר:26)ראה
למטה. מטים שפניו ברכו,27)בשעה שלפני בקדיש

ה"א. לעיל שני 28)כמבואר ביום רק לאמרו נוהגים אנו
קבלת  של יום שארבעים רצון: ימי שהם בלבד וחמישי
על  לישראל ומחל למשה, ה' נתרצה בהם האחרונות לוחות
ביום  ונגמרו משה עלה בו ה' ביום התחילו - העגל חטא
וירא  פ' תנחומא במדרש כמבואר ההר, מן משה ירד בו ב'
(פב.). לבבאֿקמא ב'תוספות' הובא בובר) (הוצאת טז אות
כתוב: זה, ספר בסוף לרבינו ה"קדיש" שבנוסח להעיר, ויש

אלו ופסוקים בדברים פנים בנפילת להתחנן ÌÈÓÚÙ"מנהגנו
Ì˙ˆ˜Ó· ÌÈÓÚÙÂ ÌÏÂÎ· שני בין להבדיל נתכוין ואולי ."

הימים. לשאר ארמית 29)וחמישי אלא אז שמעו שלא
בלבד.

.ÂÌÚ ‰È¯Á‡ ÏLÂ ‰M„˜ ÈÙlL ÌÈ˜eÒt‰ el‡Â¿≈«¿ƒ∆ƒ¿≈¿À»¿∆«¬∆»ƒ
‰M„˜ ¯„Ò ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÔÓeb¯z30CkŒ¯Á‡Â . «¿»≈«ƒ¿»ƒ≈∆¿À»¿««»

È˜eÒÙ·e ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙Ó31¯ÓB‡Â ÌÈÓÁ¯ ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈«¬ƒ¿≈
.ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

שונים.30) מפסוקים המלוקט לציון" "ובא שבסדר הקדושה
אין  ביתֿהמקדש שחרב "מיום מט.): (סוטה חז"ל אמרו וכך
חבירו. משל מרובה קללתו יום וכל קללה, בו שאין יום
ובאר  דסדרא". "קדושה בזכות קיים? מה בזכות עולם ואלא
בתורה  עוסקים ישראל כל שיהו אלא תקנוה "שלא רש"י:
והם  - ותרגומו קריאתו שאומר מועט: דבר יום בכל
ובעמי  בתלמידים ישראל בכל שנוהג וכיון בתורה. כעוסקים
חביב  - תורה ותלמוד השם קדושת שתים: כאן ויש הארץ;

השנה"31)הוא. כל תפילות ב"סדר לקמן ערוכים והם
הספר. שבסוף
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.Ê,¯BtˆŒÔ˜ ÏÚ ÌÁ¯L ÈÓ" :ÌÈeÁza ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«««¬ƒƒ∆ƒ≈««ƒ
ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL32B˙‡ ËÁLÏ ‡lL B‡ , ∆…ƒ«»≈««»ƒ∆…ƒ¿……

„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â33ÔÈÚa ‡ˆBiÎÂ ,"eÈÏÚ ÌÁ¯È , ¿∆¿¿∆»¿«≈»≈¿«≈¿ƒ¿»
·e˙k‰ ˙¯Êb el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰Ê∆¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈««»

ÌÈÓÁ¯ ÔÈ‡Â Ô‰34‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÁ¯ ÈtÓ eÈ‰ el‡L ; ≈¿≈»«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ…»»
ÌÈÈepÎa ‰a¯È ‡Ï ÔÎÂ .¯wÚŒÏk ‰ËÈÁL eÏ ¯ÈzÓ«ƒ»¿ƒ»»ƒ»¿≈…«¿∆¿ƒƒ

L ÏL˜ÊÁ‰Â ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ÏB„b‰ Ï‡‰" :¯Ó‡ÈÂ Ì ∆≈¿…«»≈«»«ƒ¿«»¿∆»»
"ÊefÚ‰Â ıÈn‡‰Â35ÛBÒa ÚÈb‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»ƒ∆≈…«¿»»¿«ƒ«¿

ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LÓ ¯Ó‡M ‰Ó ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÂÈÁ·L¿»»∆»≈«∆»«∆«≈»»
ÌBÏM‰36. «»

ו).32) כב, (דברים בתורה ב"ויקרא"33)ככתוב ככתוב
כח). שם,34)(כב, רש"י פירוש וכפי ע"ב. לג, ברכות

לשטן  שיש בדברים אף גזרותיו חוקי ישראל על הטיל שה'
ודוקא  זו? במצוה צורך מה ולומר: עליהם להשיב ולגויים

בתפילתו כך ˙ÌÈÂÁכשאומר Í¯„ כך שכשאומר אסור, -
דרך  כך כשאומר אבל הוודאות; בכל הדבר מחליט בתפילה
שהדגיש  וזהו אותו. משתקים אין - לפסוק פירוש או דרש,

ואמר: ·˙ÌÈÂÁרבינו ¯Ó‡˘ ÈÓ מצינו ובפירוש וכו'.
אותו  שה או ושור הפסוק: על עוזיאל" בן יונתן ל"תרגום
שמתרגם: כח) כב, (ויקרא אחד ביום תשחטו לא בנו ואת
אתם  אף רחמן, שבשמים שאבינו כמו ישראל! בני עמי
ורבינו  אחד. ביום ובנו שור תשחטו ולא רחמנים תהיו בארץ
ואת  אותו לשחוט אסר "וכן יאמר: פ"מח) (ח"ג מו"נ בספרו
לעיני  הבן משניהם לשחוט ולהרחיק להשמר אחד ביום בנו
ברמב"ן  וראה מאד". גדול בזה בעליֿחיים צער כי האם,
אלו, המצוות לשתי טעם "כי שם: האומר ו) כב, (דברים

‡È¯ÊÎהוא: ·Ï ÂÏ ˙ÂÈ‰ È˙Ï·Ï.נרחם ברכות 35)ולא
ותואריו  ה' שבחי כל את סיים כבר כאילו שמראה ע"ב. לג,
למלך  "משל שבחו. למקצת אפילו הגיע לא ועדיין -
מקלסים  והיו זהב דינרי אלפים אלף לו שהיו בשרֿודם
(ח"א, במו"נ וראה לו". הוא גנאי והלא כסף, בשל אותו

הזה. המשל בכוונת יפה פירוש הגדול 36)פ"נט) האל
הגדולה  כנסת אנשי תיקנו וכן יז). י, (דברים והנורא הגבור

לב). ט, (נחמיה הסופר בעזרא שמצינו כמו בתפילתם,

.Á'E˙È· È·LBÈ È¯L‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ‰ÁÓa¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ«¿≈¿≈≈∆
‰l‰z' ,'eÎÂ37,·LiÓ ÌÚ‰Â ‡e‰ ‡¯B˜ ,'eÎÂ '„Â„Ï ¿¿ƒ»¿»ƒ¿≈¿»»ƒ…∆

ÌÈ„ÓBÚ Ì‰Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓBÚÂ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ
Œ¯Á‡Â .LÁÏa Ìlk ÔÈÏÏt˙Óe ,Ôk¯„k ÔÈBÚÂ ÂÈ¯Á‡«¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒÀ»¿««¿««
C¯„k ,Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁ Ck»≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¿∆∆
ÌÈÏÙBÂ .‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL „Ú ,˙È¯ÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ«∆«¿ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ
,Ì‰Â ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚Óe ÔpÁ˙Óe ,Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆ƒ¿«≈«¿ƒ«…»≈
„ÓBÚÂ ,˙È¯ÁLa ‰NÚL C¯„k ·LiÓ ËÚÓ ÔpÁ˙Óeƒ¿«≈¿«ƒ…∆¿∆∆∆»»¿«¬ƒ¿≈
ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.Ô‰ÈNÚÓÏ¿«¬≈∆

שכן 37) ביום, פעמים ג' זה מזמור אמירת להשלים תיקנו
שלש  לדוד' 'תהלה האומר "כל ד:): (ברכות חז"ל אמרו

הבא". העולם בן שהוא לו מובטח ביום, פעמים

.Ë¯ÓB‡Â „ÓBÚ ‡e‰Â ,ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ Ïk ·¯Úa»∆∆»»»¿ƒ¿≈¿≈

‡e‰Â'38,'eÎÂ "C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ eÎ¯a" ,'eÎÂ 'ÌeÁ¯ ¿«¿»¿∆¿»«¿…»¿
ÏÈÁ˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰ ÈÈ Ce¯a" ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ»¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ

ÚÓL ÏÚ Ò¯ÙÏ39Ïk‰ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â , ƒ¿…«¿«¿≈«ƒ¿««»«…
¯ÓB‡ ÔÈÓÈÏLnLÎe ,LÁÏa ÔÈÏÏt˙Óe ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««¿∆«¿ƒƒ≈
Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡Â .ÔÈ¯ËÙ Ì‰Â ,LÈc«̃ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«≈¿»

‰·BÁ ˙È·¯Ú ˙lÙz ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙È·¯Ú40‡Ï CÎÈÙÏ ; «¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»…
,Ì‰a ·iÁ˙pL Ì„‡ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰Ïh·Ï ˙BÎ¯a C¯·È¿»≈¿»¿«»»∆≈»»»∆ƒ¿«≈»∆

B˙·BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï È„k41. ¿≈¿ƒ¿≈»

קרבינות 38) יש ובמנחה שבשחרית לפי - אמירתו וטעם
לכפר, קרבן בה שאין ערבית אבל מכפרים; שהם התמיד
שי"ט). סימן ('רוקח' עון" יכפר רחום "והוא לומר: תיקנו
רחום  והוא לומר: צריך ולערב חוטא, אדם היום שכל ועוד,

רל"ז). סימן או"ח בב"י הובא בו'. ('כל שתי 39)וגו'
כל  תפילות וב"סדר שלאחריה. ושתים שלפניה ברכות
שונים  פסוקים שאומר רבינו, כותב זה, ספר שבסוף השנה"
ואמן" אמן לעולם ה' "ברוך כגון: "השכיבנו", ברכת אחרי

נוספת. בברכה לעיל 40)וחותם כמבואר הדין, מצד
בקול. הש"ץ חזרת מתחילה תיקנו לא ולכן ה"ו), (פ"א,
לעיל  כמבואר חובה, כתפילת כך אחר שקבלוה ואףֿעלֿפי
(ב"ח  עומדת במקומה הראשונה התקנה זאת בכל (שם),

רל"ז). הש"ץ.41)או"ח, חזרת ע"י

.È¯ÊBÁ ˙B˙aL ÈÏÈÏa42Ïlt˙nL ¯Á‡ ,¯eaˆŒÁÈÏL ¿≈≈«»≈¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿«≈
BÈ‡ Ï·‡ .Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ,¯eav‰ ÌÚ LÁÏa¿««ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¬»≈

Ú·L ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ‡l‡ ,Ú·L Ïlt˙Ó43ÔÎÂ . ƒ¿«≈∆«∆»¿»»««≈≈∆«¿≈
,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ ‡e‰≈»«»¿»¡…≈≈…≈¬≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ,·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡ È‰Ï‡¡…≈«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
ÌÈÓL ÂÈÓÁ¯· ‰˜ ,ÔBÈÏÚ Ï‡ ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»≈∆¿…≈¿«¬»»«ƒ

ı¯‡Â44˙B·‡ Ô‚Ó .45ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ ,B¯·„a46,B¯Ó‡Óa »»∆»≈»ƒ¿»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÁÈn‰ .e‰BÓk ÔÈ‡L LB„w‰ Ï‡‰47˙aL ÌBÈa BnÚÏ »≈«»∆≈»«≈ƒ«¿«¿««

‰ˆ¯ Ì· Èk ,BL„˜48‰‡¯Èa „·Ú ÂÈÙÏ .Ì‰Ï ÁÈ‰Ï »¿ƒ»»»¿»ƒ«»∆¿»»«¬…¿ƒ¿»
ÔÈÚÓ „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa BÓLÏ ‰„BÂ ,„ÁÙÂ49.˙BÎ¯a‰ »««¿∆ƒ¿¿»»ƒ≈≈«¿»

ÌBÏM‰ ÔB„‡ ,˙B‡„B‰‰ Ï‡50C¯·Óe ˙aM‰ Lc˜Ó , ≈«»¬«»¿«≈««»¿»≈
‰M„˜a ÁÈÓe ,ÈÚÈ·M‰51‚Ú ÈM„Ó ÌÚÏ52¯ÎÊ , «¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿À»¿«¿À¿≈…∆≈∆

˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ53‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .‡ ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È ¿«¬≈¿≈ƒ¡…≈≈…≈¬≈¿≈»
."˙aM‰ Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .'eÎÂ e˙ÁeÓ·ƒ¿»≈¿»«»¿»¿«≈««»

.ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯ËÙÂ ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ»»»

י"א.42) הלכה בסמוך מבואר זו, חזרה הכוללת 43)טעם
בלחש. שבתפילה הברכות שבע מלשון 44)תמצית

השלים  השביעי שביום שם על כב), יד, (בראשית הכתוב
(אבודרהם). וארץ שמים וקנה מלאכתו ברכת 45)ה' כנגד

תירא  אל א): טו, (בראשית אומר הכתוב וכן "אבות",
לך. מגן אנכי כולן.46)אברם, וכן התחיה", "ברכת כנגד

מנוחה.47) במנוחתנו".48)הנותן "רצה ע"פ 49)כנגד
"וכי  יום": יום ה' "ברוך הפסוק על מו.) (סוכה חז"ל דברי
בכל  אלא אותו? מברכים אין ובלילה אותו, מברכים ביום
של  שבת; של מעין שבת "של ברכותיו": מעין לו תן יום
מעין  הכל - יו"ט של מעין יו"ט של חול; של מעין חול
כתוב: התימנים, כת"י וברמב"ם שם). (רש"י, המאורע"
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הברכות  מעון שהוא להקב"ה, והכוונה הברכות", "מעון
רב".50)ומקורן. "שלום יום 51)כנגד היא השבת

לישראל. וקדושה נה,52)מנוחה (ישעיה הכתוב מלשון
ביום  נפשם את המענגים והם נפשכם, בדשן ותתענג ב):
עונג. לשבת וקראת יג): נח, (שם ככתוב העונג, יום השבת

העולם.53) לחידוש זכר היא השבת

.‡ÈÔÈ‡a ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ?‰Ê ÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ¿»»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿≈∆…»»»ƒ
ÈÓ ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙B˙aL ÈÏÈÏa ˙È·¯Ú Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿≈≈«»¿ƒ¿∆»ƒ
Bc·Ï ¯‡MÈÂ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ‡·Ï ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈»…¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ˙Òk‰Œ˙È·a54ŒÁÈÏL ¯ÊBÁ CÎÈÙÏ . ¿≈«¿∆∆¿»…ƒ≈«»»¿ƒ»≈¿ƒ«
ÌÈÏLiL „Ú ,ÌÚ‰ ÏÎ e·kÚ˙iL È„k ,Ïlt˙Óe ¯eaƒ̂ƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«¿»»»«∆«¿ƒ

.Ì‰nÚ ‡ˆÈÂ ¯Á‡˙n‰«ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»∆

כנסיות 54) שבתי לישוב; מחוץ המצויים מזיקים סכנת
בלילי  רק באו (לביתֿהכנסת לעיר. מחוץ היו שלהם
והתפללו  במלאכתם עסוקים היו החול ובלילות שבתות,
שאין  ובדורותינו שם). וברש"י כד: (שבת בבתיהם) ערבית
משום  אלא אותה אומרים אנו אין מצויה, מזיקים סכנת

רס"ח). סי' או"ח ('טור' בידינו אבותינו מנהג

.·ÈŒÌBÈ B‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»ƒ¿¿«»
„¯Bi‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡ ,L„ÁŒL‡¯ B‡ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ……∆≈¿ƒ«ƒ«≈
Ï·‡ ,BÊ ‰Î¯·a ÌBi‰ ÔÈÚ ¯ÈkÊÓ ‰·z‰ ÈÙÏ ˙È·¯Ú«¿ƒƒ¿≈«≈»«¿ƒƒ¿««ƒ¿»»¬»
·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ,„·Ïa '˙aM‰ Lc˜Ó' da Ì˙BÁ≈»¿«≈««»ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈

BÊ ‰Î¯·a ÌBi‰55. «ƒ¿»»

שחל 55) יו"ט בליל זו ברכה אומר ש"ץ אין שבת, שאלמלא
ולא  סכנה, משום אלא לאמרה תקנוה לא שהרי בחול,
חכמים  חשו שלא והטעם שם). (שבת, היום חובת מחמת
ואין  לבוא מקדימים כולם שביו"ט מפני לסכנה, יו"ט בלילי

יט). עשין (סמ"ג מאחרים

.‚È¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbLk ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ¿∆≈¿ƒ«ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡ ,Ì¯ ÏB˜a ˙È¯ÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿»≈«ƒ¿««»
ÛÒeÓ ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â 'eÎÂ '„Â„Ï ‰l‰z'¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ»
C¯„k ,Ì¯ ÏB˜a ÛÒeÓ Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â ,LÁÏa¿««¿««»ƒ¿«≈»¿»¿∆∆
,ÛÒeÓ ˙lÙz ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓB‡Â .˙È¯ÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ«»

‰M„˜ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰Â56¯Á‡ ÌÈeÁ˙Â ¿»»ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À»¿«¬ƒ««
ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ˙È¯ÁL ˙lÙz57d˙B‡ ¯ÓB‡ ‡l‡ , ¿ƒ««¬ƒƒ¿»«»ƒ∆»≈»

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯B˜ ?„ˆÈk .‰Án‰ ˙lÙz Ì„…̃∆¿ƒ««ƒ¿»≈«≈¿ƒ»¿»ƒ
ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡Â58ÌÈeÁ˙ È¯·„Â ,59,LÈc˜ ¯ÓB‡Â , ¿≈≈∆«¿ƒ¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ

ÏB˜a ‰ÁÓ ˙lÙz ÚÈÓLÓe ¯ÊBÁÂ ,‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»¿
.LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,Ì»̄¿≈«ƒ

(ה"ה).56) לעיל הנזכר קדושה שהאריכו 57)סדר מפני
עד  והניחוה יותר להכביד רצו לא שחרית, בתפילת הרבה
בנו  אברהם רבי השיב וכבר שס"ב). סימן ('רוקח' המנחה
בשבת  אותה אומרים שאנו קדושה סדר על רבינו של

"כי מנחה בתפילת ˙ÂÓ¯‰וביו"ט ‡È‰ אנו שאין למה
אברהם  רבי (תשובות שחרית" אחרי בבוקר אותה אומרים
פ"ח). סימן תרצ"ח, ירושלים מק"נ הוצאת ז"ל, הרמב"ם בן

מנטובה 58) (שוינצינו, כנוסח נוסחנו ו'. הלכה לעיל הנזכר
היום". "סדר אחרים: ובדפוסים ומוסיפים:59)ועוד).

סימן  או"ח ב'טור' (הובא המדרש ע"פ וגו' תפלתי" "ואני
(תהלים  שכר שותי ונגינות שער יושבי בי "ישיחו רצ"ב):
עת  ה' לך תפלתי ואני יד): סט, (שם אחריו וכתוב יג). סט,
אין  עולם! של רבונו הקב"ה: לפני דוד אמר וגו'. רצון
ומשתכרים  כששותים העולם, אומות כשאר זו אומה
באים  אנו ששתינו אע"פ אלא כן, לא ואנו ופוחזים; הולכים
העולם". על לכפר רצון עת ממך ולשאול לפניך להתפלל

.„È¯„Ò ¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ¿À∆≈≈≈∆
¯„Ò ¯ÓB‡ ˙aLŒÈ‡ˆBÓa .ÛÒeÓ ˙lÙz Ì„˜ ‰M„¿̃À»…∆¿ƒ«»¿»≈«»≈≈∆

ÌBi‰60·¯Ú‰ ˙lÙz ¯Á‡ Ìb61,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â , ««««¿ƒ«»∆∆¿¿ƒ«ƒ
ÍkŒ¯Á‡Â.ÏÈc·Ó ¿««»¿«¿ƒ

היום".60) "סדר אחר: ונוסח ועוד. מנטובה כנוסח
גאון 61) עמרם רב בשם מביא רצ"ח סימן או"ח ה'טור'

ששבתו  לגיהנם רשעים חזרת זמן שהוא לפי בסידורו:
שישתהו  כדי קדושה" ב"סדר בנעימה מאריכים ע"כ בשבת,
לחזור, הרשעים ימהרו ולא פדריהם, בהשלמת ישראל
לגיהנם  חזרו הרוחות: על הממונה צועק שבת שבמוצאי

סדריהם. את ישראל השלימו שכבר

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ולהתפלל 1) לחזור חייב אימתי כוונה בלא המתפלל

דינו; מה בתפילתו וטל גשם הזכיר ולא טעה בכוונה;
ויבוא" "יעלה הזכיר שלא או בשבת, חול של המתפלל

דינו. מה חודש בראש

.‡Ïlt˙ÈÂ ¯ÊÁÈ - BaÏ ˙‡ ÔeÎ ‡ÏÂ Ïlt˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿…ƒ≈∆ƒ«¬…¿ƒ¿«≈
‰eÎa2‰BL‡¯ ‰Î¯·a BaÏ ˙‡ Ôek Ì‡Â ;3·eL , ¿«»»¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿»»ƒ»

CÈ¯ˆ BÈ‡4˙BÎ¯a LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚhL ÈÓ . ≈»ƒƒ∆»»¿««ƒ»¿»
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - ˙BBL‡¯‰5LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . »ƒ≈»…¿ƒ»»¿««ƒ»

'‰„B·Ú'Ï ¯ÊÁÈ - ˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a6˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»«¬«¬…»¬»¿ƒ»»¿««
,d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓƒ»∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»»»

¯„q‰ ÏÚ B˙lÙz ÌÈÏLÓe7‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»««≈∆¿≈¿ƒ«ƒ∆»»
¯ÊBÁ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚ - Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Ó ‡e‰Lk8. ¿∆ƒ¿«≈¿»«∆∆≈

ע"ב.2) ל, אבות".3)ברכות ולהתפלל 4)"ברכת לחזור
אבות" ב"ברכת שהכוונה והטעם לד:). (שם, בכוונה
ובשעת  הראשונה, הברכה שהיא "מפני הוא: מעכבת,
תכלית  כי ועוד: בכוונה. שקידה צריכה לתפילה הכניסה
ביותר  ראויה והיא שמים, מלכות עול קבלת היא זו ברכה
ע"ט  סימן הרמב"ם בן אברהם רבי תשובת (מלשון לכוונה
חוזרים  אנו אין "וכיום תרצ"ח). ירושלים מק"נ הוצאת
יכוין, שלא הוא קרוב בחזרה שאף - כוונה חסרון בשביל

קא). סימן או"ח ('טור' יחזור"? למה לד,5)א"כ שם
הקב"ה  של שבחו לסדר הם: אחד ענין שכולן מכיון ע"א.
ארוכה. אחת ברכה של דין להן יש בתפילה, הבקשה לפני

וגם 6) האחרונות. מהשלוש הראשונה הברכה שהיא שם.
פרס  שקיבל "כעבד שהן להן: אחד ענין האחרונות אלה
(כסףֿ אחת כברכה דינן לפיכך לו", והולך ומשבחו מרבו

הסדר.7)משנה). על והלאה ממנה תפילתו וממשיך (שם)
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שעבר  אחרי בה ונזכר ברכה איזו שכח שאם רבינו, וסובר
מוכרח  אלא ודיו, שזוכרה במקום אומרה שאינה מקומו,
ואילך  משם ולהתפלל ולחזור הראוי למקומה לחזור הוא

הסדר. על שיתפלל להוציא 8)כדי מכוונת שחזרתו שכיון
כדין  בחזרה דינו ה"ט), (פ"ח, לעיל ראה בקי, שאינו את

רוקח'). ('מעשה שטעה יחיד

.·Ïlt˙Ó ‡e‰Lk ¯eaˆŒÁÈÏL ‰ÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«≈
ÌÚt Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ - LÁÏa¿««¬ƒ≈∆≈≈ƒ¿«≈««

‰iL9‰lÙz‰ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡ ,¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈…«ƒ∆»≈««¿ƒ»
LÏLa ‰ÚË ‡lL ,‡e‰Â .Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙nL∆ƒ¿«≈¿»¿∆…»»¿»
BÓk ,¯ÊBÁ ÌÏBÚÏ ,Ì‰· ‰ÚË Ì‡L ;˙BBL‡ƒ̄∆ƒ»»»∆¿»≈¿

¯ÊBÁ „ÈÁi‰L10. ∆«»ƒ≈

לשאר 10)בלחש.9) ראשונות" "שלש בין והחילוק
מנין  שאמרו: יז:) (מגילה התלמוד דברי על מיוסד הברכות,
(הזכירו  אלים בני לה' הבו שנאמר: - אבות? שאומרים
גבורות? שאומרים ומנין האבות). - הארץ אילי את לפניו
הבו  שנאמר: מנין? קדושות ועוז. כבוד לה' הבו שנאמר:

נאמרו שכולן הרי - קודש" בהדרת ˆÈÂÂÈלה'... ÔÂ˘Ï·
על  נשענות הברכות ששאר בעוד בהחלט, חיוב שמשמעה
שמבואר  כמו בעלמא, רמז אלא ציווי בהם שאין פסוקים
והכסףֿ שמח'), ('אור כלֿכך בהן הקפידו לא לפיכך שם,
בגירסא  רבינו דברי מביא קכ"ו או"ח שה'טור' מעיר משנה

שמתפלל באותה טעה "ואם נאמר: ושם לגמרי, ·˜ÏÂאחרת
Ì¯בתפילתו טעה אבל לעולם; חוזר -˘ÁÏ·,חוזר אינו

בכת"י  ואמנם הראשונות". השלש של בטעות אפילו
בקול  מתפלל שהוא התפילה על "סומך הגירסא: התימנים,
ההקפדה  שאין הרי - חוזר" לעולם בה טעה אם והיא רם.

בקול. התפילה על אלא

.‚,ÏÈÁ˙È ÔÎÈ‰Ó Ú„È ‡ÏÂ Ï‰·Â ‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ∆»»¿ƒ¿«¿…»«≈≈»«¿ƒ
‰ÚL ‰‰LÂ11ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ -12˙k¯·a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»»»»«¬…«≈«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«

„iÓ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰13¯Á‡ „ÓÚÈ »∆ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»«¬…«≈
‰˜¯Ê ˙eÒ¯B˜Èt‡ ‡nL ,ÂÈzÁz14‡lL ,‡e‰Â ;B· «¿»∆»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿∆…

BÏ ÔÈÈzÓÓ - da ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;da ÏÈÁ˙‰15.‰ÚL ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
Ô·¯Ò ÈM‰ ‡‰È ‡ÏÂ16‰ÚL d˙B‡a17. ¿…¿≈«≈ƒ«¿»¿»»»

ממושך.11) שתשוב 12)זמן עד לו ממתינים אנו ואין
לד.). (ברכות עליו כלל.13)דעתו שהה לא אם אפילו

אבדן 14) שענינה: זו ברכה לומר רוצה אינו ולפיכך
להעיר  וראוי עצמו. את לקלל רוצה אינו כי המינים,
קכו) סי' או"ח ה'טור' גירסת (לפי ה"ג ברכות שב'ירושלמי'
'מחיה  אמר שלא ממי חוץ אותו מסלקים אין "לכל אמרו:
לחוש  יש אלה בכל כי ירושלים' ובונה זדים, מכניע המתים,
בביאת  או המתים בתחיית מאמין ואינו הוא מין שמא

מין,15)המשיח". שאינו מתברר בה שהתחיל מאחר כי
כט.). (שם, הברכות בשאר כטועה אלא ממאן 16)ואינו

לעמוד  הציבור כבוד זה שאין משום התיבה, לפני לרדת
לד.). (שם, התפילה באמצע בשעת 17)ולחכות שלא אבל

עצמו  ולעשות לסרב, לו ראוי - התפילה באמצע טעות
ש"ץ  אינו (אם התיבה לפני יורד ואינו כדאי, אינו כאילו

(שם). פעמים. שלש בו שהפצירו אחרי אלא קבוע),

.„d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁzÓ ?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÎÈ‰Óe≈≈»«¿ƒƒ¿ƒ«¿»»∆»»»
Ì‡ Ï·‡ .˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒ»»¿««ƒ»∆¿»ƒ¬»ƒ
ÔÓ ÈM‰ ÏÈÁ˙Ó ,˙BBL‡¯ LÏM‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË»»¿««ƒ«»ƒ«¿ƒ«≈ƒƒ
ÈM‰ ÏÈÁ˙È ,˙BB¯Á‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â .L‡¯‰»…¿ƒ»»¿««ƒ»«¬«¿ƒ«≈ƒ

'‰„B·Ú'‰ ÔÓ18. ƒ»¬»

ה"א.18) לעיל וכאמור הטועה, יחיד כדין ע"א. לד, ברכות

.‰È„‚aL ÈtÓ ,‰·z‰ ÈÙÏ „¯BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡‰»≈≈ƒ≈ƒ¿≈«≈»ƒ¿≈∆¿»«
¯·ÚÈ ‡Ï ÌÈ·Ïa Û‡ - !ÌÈÚe·ˆ19‰lÙz d˙B‡a20. ¿ƒ«ƒ¿»ƒ…«¬…¿»¿ƒ»

Û‡ - !ÏcÒ ÈÏ‚¯a LiL ÈtÓ ,¯·BÚ ÈÈ‡ :¯Ó‡»«≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿««¿»«
¯·ÚÈ ‡Ï ÛÁÈ21. »≈…«¬…

שדרך 19) מינות, בו נזרקה שמא חוששים ע"ב. כד, מגילה
ישראל  של דרכם שאין כיון ועוד בכך. להקפיד המינים
בלבו  נכנסו שטות הרהורי שמא חוששים בכך, להקפיד

שם). (ר"ן בו נזרקה ראוי 20)ומינות אחרת לתפילה אבל
ודי  בעלמא, חשש אלא זה אין כי התיבה, לפני לעבור הוא
לעולם  גמור כמין שנחזיקהו ולא בשעתו לו לחוש לנו
התיבה  לפני יורד אינו הראב"ד, ולדעת רכד). סימן (ריב"ש

ÌÏÂÚÏ.(21.שם מגילה,

.ÂBÈ‡ - Ïlt˙‰ ‡Ï Ì‡ Ïlt˙‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿«≈ƒ…ƒ¿«≈≈
Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ22ÏÚ BÊ ‰lÙz Ïlt˙Ó ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ≈ƒ¿«≈∆»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ»«

‰·„ ‡È‰L ˙Úc23Ïk Ïlt˙‰Ï „ÈÁÈ ‰ˆ¯ Ì‡L ; ««∆ƒ¿»»∆ƒ»»»ƒ¿ƒ¿«≈»
Ïlt˙È ,‰·„ ˙lÙz ÌBi‰24„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ . «¿ƒ«¿»»ƒ¿«≈ƒ∆»»≈

elÙ‡Â ,˜ÒBt - Ïlt˙‰ ¯·kL ¯kÊÂ ,‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«≈≈«¬ƒ
‰Î¯a ÚˆÓ‡a25BÈ‡ - ˙È·¯Ú ˙lÙz ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆¿«¿»»¿ƒ»¿»¿ƒ««¿ƒ≈

˙Úc ÏÚ ‡l‡ ,‰lÁzÓ d˙B‡ Ïlt˙‰ ‡lL ,˜ÒBÙ≈∆…ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»∆»«««
‰·BÁ dÈ‡L26. ∆≈»»

שהרי 22) - שנית להתפלל לו אסור התפלל כבר שמא כי
כנגד  התפילות (כי בשחרית תמידים שני כמקריב הוא
אנכי  אשר הדבר על תוסיפו לא על: ועובר תוקנו), תמידים

ב). ד, (דברים אתכם להביא 23)מצוה אדם ויכול
כרצונו. נדבה דרך "ולואי 24)קרבינותיו ע"א: כא, ברכות

דבר  איזה שיחדש ובתנאי כולו" היום כל אדם שיתפלל
לעיל  כמבואר נדבה, שהיא להודיע כדי הברכות באחת
צריך  אינו חידוש אפילו התפלל, ובספק ה"ט). (פ"א,

על 25)(לחםֿמשנה). להתפלל שהתחיל מאחר כי שם.
עוד. להתפלל לו אסור חובה, שהיא כבר 26)דעת כי

והראב"ד  רשות, ערבית שתפילת ה"ו) (פ"א, לעיל נתבאר
בתפילת  אפילו כלומר: רוח", נחת כאן "אין ואומר: משיג
כתפילת  עלינו קבלנוה וכבר הואיל לפסוק, עליו ערבית

עם להתחשב שעלינו סובר הרמב"ם אבל ˙ÏÈÁ˙חובה.
בלבד  רשות דרך על אלא ניתקנה שלא זו תפלה תיקון

(כסףֿמשנה).

.Ê‡ˆÈ ‡Ï - ˙aLa ÏÁ ÏL Ïlt˙‰Â ‰ÚhL ÈÓ27. ƒ∆»»¿ƒ¿«≈∆…¿«»…»»
¯ÓBb - ‰lÙz‰ CB˙a ‡e‰Â ¯kÊ Ì‡Â28‰Î¯a ¿ƒƒ¿«¿¿«¿ƒ»≈¿»»

ÌÈ¯·c ‰na .˙aL ÏL Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ ,da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«≈∆«»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡29Ï·‡ ;‰ÁÓ· B‡ ˙È¯ÁL· B‡ ˙È·¯Úa ? ¬ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»¬»

‰Î¯a‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ˜ÒBt ÛÒeÓa30Ì‡ ÔÎÂ . ¿»≈¬ƒ¿∆¿««¿»»¿≈ƒ
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˙Úc ÏÚ ÏÁ ÏL ‰lÙz ÌÈÏL‰31¯ÊBÁ - ÛÒeÓ ‡e‰L ƒ¿ƒ¿ƒ»∆…«««∆»≈
„Á‡Â ·BËŒÌBÈ „Á‡Â ˙aL „Á‡ .ÛÒeÓ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»∆»«»¿∆»¿∆»

.L„ÁŒL‡…̄…∆

בתפילתו.27) שבת של הזכיר לא כא,28)שהרי ברכות
ובדין  הואיל הברכה, באמצע להפסיק מחוייב ואינו ע"א.
שבת  כבוד משום אלא ברכות, י"ח יתפלל בשבת שגם הוא
חייבוהו  לא לפיכך כך, כל להאריך החכמים הטריחוהו לא

באמצע. בה.29)להפסיק שנזכר ברכתו את שגומר
בחול,30) אפילו ברכות י"ח של מוסף תפלת ואין הואיל

חיובו. ממין זה אין כי יפסיק לפיכך וחוה"מ, ר"ח כגון
בחשבו.31)

.Á„È¯BÓ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰ÚhL ÈÓƒ∆»»ƒ«¿»ƒ¿…»«ƒ
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - 'Ïh‰ „È¯BÓ' ‡ÏÂ 'ÌLb‰32Ì‡Â ; «∆∆¿…ƒ«»≈»…¿ƒ

Ïh‰ ¯ÈkÊ‰33¯ÊBÁ BÈ‡ ,34‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰ÚË Ì‡Â . ƒ¿ƒ««≈≈¿ƒ»»ƒ««»
b‰ „È¯BÓ' ¯Ó‡ÂL‡¯Ï ¯ÊBÁ - 'ÌL35‡Ï Ì‡Â ; ¿»«ƒ«∆∆≈»…¿ƒ…

¯ˆÚ Ïh‰ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÏË ¯ÈkÊ‰36 ƒ¿ƒ«≈«¬ƒƒ∆≈««∆¡»
‰Lwa CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â37. ¿≈»ƒ«»»

התפילה.32) התחלת שהיא אבות" אע"פ 33)ל"ברכת
חיובה. עיקר שזו הגשם" "מוריד הזכיר שגם 34)שלא

הארץ, על מים המשפיע הקב"ה של גבורתו מסמל הטל
הגשם" "ירידת הזכרת חסרון את ידועה במדה ממלא והוא

ה"א). פ"א, תענית החמה 35)(ירושלמי בימות שהגשמים
(שם). מקלל אלא מברך זה ואין הם, קללה סימן

ג.)36) (תענית מתקיים העולם היה לא נעצר שאלמלי
חי  א): יז, (מלכיםֿא לאחאב שאמר אליהו מדברי ולמדוהו

האלה השנים יהיה אם ËÓÂ¯ה'... ÏË,דברי לפי אם כי
הראה  לך לאמור: אליהו אל ה' דבר היה רבים ימים ואחרי

ואתנה אחאב ולא ËÓ¯אל א) יח, (שם, האדמה פני על
באותן  ואפילו נעצר, הטל שאין מזה סימן כלל, טל הזכיר

מטר. ירד שלא אותו,37)השנים מזכיר לכתחילה אבל
השנה" כל תפילות ב"נוסח רבינו קבעו וכן בקשה, דרך בלי
שאומר: ט"ו), הלכה (פ"ב, לעיל וראה הספר. שבסוף
ה"א) (פ"א, תענית ובירושלמי הטל". מוריד החמה: "בימות
כל  הגשם, מוריד הזכיר אם יודע ואינו התפלל אמרו:
(וצריך  לאמרו למוד שלא חזקה הראשונים יום שלשים
אליו  וחזקה לומר, הוא למוד ואילך, מכאן ולהזכיר), לחזור
מתקופה  להזכירם שצריך הדברים בכל וכן שהזכיר.
זו  דרך על הכל לא, אם הזכירם אם בידו וספק לתקופה,

מיימוניות"). ("הגהות הולך

.Ë˙k¯·a ‰Ï‡L ÁÎML ÈÓ38¯kÊ Ì‡ :ÌÈM‰ ƒ∆»«¿≈»¿ƒ¿««»ƒƒƒ¿«
ÚÓBL'a ÌÈÓLb‰ ˙‡ Ï‡BL - '‰lÙz ÚÓBL' Ì„…̃∆≈«¿ƒ»≈∆«¿»ƒ¿≈«

'‰lÙz39¯ÊBÁ - '‰lÙz ÚÓBL' C¯aL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ««∆≈«≈«¿ƒ»≈
ÌÈM‰ ˙k¯·Ï40Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ¯kÊ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆ƒ¿ƒ»

‰iL Ïlt˙Óe L‡¯Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz41. ¿ƒ»≈»…ƒ¿«≈¿ƒ»

לברכה".38) ומטר טל "ותן בה: סוף 39)ששואל שהיא
כמבואר  בקשות, מיני כל כוללת והיא האמצעיות ברכות

ג). הלכה ו, (פרק ע"א.40)לעיל כט, ואין 41)ברכות
המתפלל  אבל ביחיד, כשמתפלל אלא אמורים הדברים

בקול  ציבור שליח מתפילת שומעה שהרי חוזר, אינו בציבור
מסוגיית  מבואר וכן כהן). משה ר' בשם (כסףֿמשנה

שם). (ברכות, התלמוד

.È'‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË42Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : »»¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»ƒƒ¿«…∆
Ì‡Â ;¯ÈkÊÓe '‰„B·Ú'Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏLiL∆«¿ƒ¿ƒ»≈»¬»«¿ƒ¿ƒ

L‡¯Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏL‰L ¯Á‡ ¯kÊ43Ì‡Â ; ƒ¿«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»…¿ƒ
B˙lÙz ¯Á‡ ÌÈeÁz ¯ÓBÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰44¯Á‡ ¯kÊÂ , »»»ƒ««¬ƒ««¿ƒ»¿ƒ¿«««

¯ÊBÁ - ÂÈÏ‚¯ ¯˜ÚiL Ì„˜ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»…∆∆«¬…«¿»≈
'‰„B·Ú'Ï45. »¬»

ה"עבודה".42) ע"ב.43)בברכת כט, כגון:44)ברכות
אחר  בעמידה אומרים שאנו מרע" לשוני נצור "אלהי

עקר 45)התפילה. לא אפילו רגיל, אינו אם אבל (שם)
לראש  וחוזר תפילתו כהשלים הוא הרי - רגליו עדיין

(כסףֿמשנה).

.‡ÈB‡ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À∆≈
˙È·¯Ú Ï·‡ ;ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÏL ‰ÁÓ·e ˙È¯ÁL·¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆»≈√»ƒ¬»«¿ƒ

¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡ ,L„ÁŒL‡¯ ÏL46. ∆……∆ƒ…ƒ¿ƒ≈≈

(ברכות 46) בלילה החודש את מקדשים ביתֿדין שאין לפי
אחאי": דרב ב"שאילתות וכן גדולות" ב"הלכות וכתב ל:).
שצריך  דבר כל או ויבוא", "יעלה אמר ולא ששכח מי
מהשליחֿ וישמע דעתו יכוין - ולהתפלל בשבילו לחזור
בהתאם  חובתו ידי ויוצא סוף ועד מראש ברכות י"ח ציבור
את  מוציא ש"ץ לד:): (ר"ה האומר גמליאל רבן לדברי
את  גם ומה בקי; שאינו את שמוציא כשם להתפלל, הבקי
('הגהות  מתפילתו דבר ששכח אלא בעצמו שהתפלל זה
ס"י). קכד (סי' או"ח בשו"ע להלכה נפסק וכן מיימוניות'),

.·È¯eaˆŒÁÈÏL ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ „ÈÁi‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆«»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
ÏB˜a Ïlt˙nL ˙Úa B˙BÓÎ ‰ÚË Ì‡ ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ≈ƒ¿«≈ƒ»»¿¿≈∆ƒ¿«≈¿
ÁÎL Ì‡L ,L„ÁŒL‡¯ ÏL ˙È¯ÁMÓ ıeÁ ,Ì»̄ƒ«¬ƒ∆……∆∆ƒ»«
ÌÈÏL‰L „Ú '‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»«∆ƒ¿ƒ

B˙lÙz47¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -48; ¿ƒ»≈«¬ƒƒƒ¿≈…«ƒ
da ¯ÈkÊÓ ‡e‰L ,ÂÈÙÏ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz È¯‰L∆¬≈¿ƒ««»ƒ¿»»∆«¿ƒ»

L„ÁŒL‡¯49. ……∆

חוזר 47) ואינו הואיל תפילתו, השלים לא עדיין אם אבל
לעבודה. ויחזור מרובה טורח זה אין לעבודה, אלא

אין 48) בשחרית, ר"ח של הזכיר ולא טעה ע"ב: ל, ברכות
יוחנן  רבי אמר במוסף. לאמרה שיכול מפני אותו מחזירים

.ÂÈ˘ ¯Â·Èˆ·Â משום שנינו, ציבור בשליח הרי"ף: ופירוש
הצבור. אותו,49)טורח מחזירים - במוסף כשטעה אבל

להתפלל  נוהגים שאין מפני לפניו, מנחה הרי אומרים ואין
מנחה  "הרי בזה: לומר שייך ולא כאחד, ומנחה מוסף
שלפנינו  התלמוד וגירסת שם). לברכות (הרא"ש לפניו"
ומכאן  שם. הרי"ף גירסת ע"פ מכוונים ודברינו משובשת,
שטעה  "ש"ץ שגם: ה"א) (לעיל, רבינו לדברי המקור
בביאורנו  שרמזנו וכמו חוזר", - רם בקול מתפלל כשהוא

שם.

.‚È,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú ‰M‰ŒL‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ∆≈…«»»««ƒƒ
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dlitzקל zekld - dad` xtq - a`Îmgpn h"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

'LB„w‰ Ï‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a Ì‰a Ì˙ÁÂ ‰ÚË50- »»¿»«»∆ƒ¿»»¿ƒƒ»≈«»
·‰B‡ CÏÓ' ‰¯NÚŒÈzLÚa Ì˙ÁÂ ‰ÚË .L‡¯Ï ¯ÊBÁ≈»…»»¿»«¿«¿≈∆¿≈∆∆≈

'ËtLÓe ‰˜„ˆ51da Ì˙BÁÂ ,‰Î¯a‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ««¿»»¿≈»
Â ;¯„q‰ ÏÚ CÏB‰Â Ïlt˙Óe ,'ËtLn‰ CÏn‰'Ì‡ «∆∆«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈««≈∆¿ƒ

¯ÊBÁ ,B˙lÙz Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ‡l‡ ¯kÊ ‡Ï…ƒ¿«∆»«∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈
L‡¯Ï52.¯eaˆŒÁÈÏL „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . »…∆»»ƒ¿∆»¿ƒ«ƒ

הקדוש".50) "המלך "המלך 51)במקום במקום
יח). הלכה ב, (פרק לעיל ראה יב,52)המשפט", ברכות

"וכתוב", או "זכרנו", אלה בימים אמר ולא שכח ואם ע"ב.
בתלמוד: נזכרו לא כי אותו מחזירין אין חיים" "בספר או
בפירוש  בתלמוד שהוזכרו דברים על אלא מחזירים ואין

כ'). אות ב פרק לעיל מיימוניות' ('הגהות

.„ÈÔBÁ'a ‰Ïc·‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË53- '˙Úc‰ »»¿…ƒ¿ƒ«¿»»¿≈«»«
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â B˙lÙz ÌÈÏLÓ54‡lL ÈÓ ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿≈ƒ∆…

˙lÙ˙a 'eÚ'Â ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa 'ÌÈqp‰ ÏÚ' ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ««ƒƒ«¬À»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ«
Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ˙ÈÚz55„Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . «¬ƒ≈≈ƒ¿«≈∆»»ƒ¿∆»

,ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ¯˜ÚiL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Â .¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿ƒƒ¿«…∆∆«¬…∆«¿»
eÚ" :¯ÓB‡56ÏÈvÓe ‰„Bt ,‰lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ≈¬≈ƒ«»≈«¿ƒ»∆«ƒ

'B‚Â "ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È - ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa57. ¿»≈»»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿

בה 53) שאומר ויוםֿטוב שבת למוצאי מעריב בתפילת
התפילות  כנוסח וכו' הבדלת" "אתה או חוננתנו", "אתה

יב). הלכה ב, (פרק לעיל וכמבואר יכול 54)לרבינו, שהרי
כט.). (ברכות הכוס על אחרֿכך הוא,55)לאמרה שכלל

לא  אם ופורים חנוכה כגון: מוסף, קרבן בהם שאין ימים
והטעם: כד.). (שבת אותו מחזירים אין המאורע מעין אמר

חכמים. מתקנת אלא התורה, מן שאינם כדעת 56)מפני
פ"א). (תענית לא 57)הרי"ף כי בברכה, חותם ואינו

אבל  במקומה, אותה כשאומרים אלא הברכה תוקנה
הרי  - הקבוע במקומה שלא התפילה, אחר אותה כשאומרים
אבל  תקס"ה). סימן או"ח ו'טור' (מהרל"ח, לבטלה ברכה זו
רגליו, שיעקור קודם כשנזכר אפילו אומר אינו הנסים" "על
עננו" "תפלת כן לא ושבח; הודאה אלא שאינה משום
('מעשה  יותר בה מקפידים אנו ה', מאת בקשה שהיא

רוקח').

.ÂËÏlt˙È - ˙aLŒ·¯Úa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ÁÎL .·BËŒÌBÈa ÔÎÂ ,˙aL ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú«¿ƒ¿«ƒ∆«»¿≈¿»«¿…
Ïlt˙Ó ,·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ƒ¿«≈ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«≈

ÏÁ ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú Ô‰È‡ˆBÓa58ÏÈc·Ó - ¿»≈∆«¿ƒ¿«ƒ∆…«¿ƒ
‰BL‡¯a59‰iMa ÏÈc·Ó BÈ‡Â60ÏÈc·‰ Ì‡Â ; »ƒ»¿≈«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ÏÈc·‰ ‡Ï B‡ Ô‰ÈzLa61‡ˆÈ -62Ï·‡ ; ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ¿««≈∆»»¬»
‰iMa ÏÈc·‰Â ‰BL‡¯a ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡63¯ÊBÁ - ƒ…ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈

‡Ï ‰BL‡¯‰L ÈtÓ ,˙ÈLÈÏL ‰lÙz Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ»…
˙È·¯Ú ˙lÙ˙Ï dÓÈc˜‰L ÈtÓ ,BÏ ‰˙ÏÚ64ÏÎÂ . »¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»

ÈzL Ïlt˙n‰65ÛÒeÓe ˙È¯ÁL elÙ‡ ,˙BlÙ˙66‡Ï - «ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»…
‰lÙ˙Ï ‰lÙz ÔÈa ‰‰LÈ ‡l‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ Ïlt˙Èƒ¿«≈««∆»ƒ¿∆≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÔBÁ˙zL È„k67.ÂÈÏÚ BzÚc ¿≈∆ƒ¿≈«¿»»

ע"ב.58) כו, בזמנה.59)ברכות מעריב תפילת שהיא שם.

הבדלה.60) בה שאין שבת, תפילת לתשלום אלא שאינה
כלל.61) בתפילה הבדיל להבדיל ש 62)שלא עתיד הרי

ה"יד. לעיל וכאמור הכוס. שהיא 63)על דעתו גילה
בזמנה. מעריב תפילת שתפילת 64)לחובת הוא וכלל

ה"ח). (פ"ג, לעיל כמבואר לבסוף, באה התשלומין
שתים.65) עכשיו ומתפלל להתפלל, ששכח כגון
טעות.66) מחמת לא כרגיל, שתים שתהא 67)שמתפלל

ל:). (ברכות תחינה דרך תפילתו לערוך מיושבת דעתו
הילוך  כדי שיעור: לה נתנו ה"ו) פ"ד, (שם, ובירושלמי

אמות. ארבע

.ÊËB˙lÙz ÌÈc˜iL ¯eaˆa Ïlt˙nÏ BÏ ¯eÒ‡»«ƒ¿«≈¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»
¯eav‰ ˙lÙ˙Ï68¯eaˆ ‡ˆÓe ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰ . ƒ¿ƒ««ƒ«ƒ¿»¿≈«¿∆∆»»ƒ

„Ú ¯Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :LÁÏa ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«
Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È - ‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbÈ ‡lL∆…«ƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÔÈzÓÈ -69¯eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „ÚÏB˜a Ïlt˙‰Ï «¿ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈¿
ÚÈbiL „Ú ‰lÓ· ‰lÓ LÁÏa BnÚ Ïlt˙ÈÂ ,Ì»̄¿ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»«∆«ƒ«
¯eav‰ ÌÚ ‰M„˜ ‰BÚÂ ,‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL70, ¿ƒ«ƒƒ¿À»¿∆¿À»ƒ«ƒ

Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ‰lÙz ¯‡L Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»¿ƒ»¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
‡Ï - ‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈb‰Â ,¯eaˆŒÁÈÏL Ì„…̃∆¿ƒ«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»…
ÔÓ‡' ‰ÚÈ ‡Ï ÔÎÂ .Ô‰nÚ ‰M„˜ ‰ÚÈ ‡ÏÂ ˜ÈÒÙÈ«¿ƒ¿…«¬∆¿À»ƒ»∆¿≈…«¬∆»≈

'C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È71ÔÈ‡Â ,‰lÙz‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰Â ¿≈¿≈«»¿»«¿¿∆¿««¿ƒ»¿≈
˙BÎ¯a‰ ¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72. »ƒ«ƒ¿»«¿»

הציבור 68) שתפילת הציבור, עם שיתפלל כדי ימתין אלא
כח:). (ברכות ה' לפני יותר ימתין 69)רצויה לא אם כי

להפסיק  לו שאסור הצבור עם קדושה לענות יוכל לא
אומרים  שאין לאמרה יוכל לא ביחיד וגם תפילתו, באמצע

כא:). (שם, מעשרה פחות האי 70)קדושה רב כדעת
שם. לברכות ברי"ף הובאה קדיש 71)גאון, שבתפילת

שהיא 72)(שם). ברכה איזו באמצע עומד כשהוא
להפסיק  לו שאסור הנהנין ברכות או המצוות, מברכות
להפסיק  לו אסור תפילה באמצע שאם וכו'. אמן לעניית

Î¯·Ï‰אפילו ‰Î¯· ÔÈ· כלֿשכן לא הברכה באמצע ,
לעניית  בתפילתו יפסיק שלא מפרשים: ויש (כסףֿמשנה).

(לחםֿמשנה). הברכות לשאר אמן

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ט שישי יום

אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
קדושת 1) בניינו; סדר הכנסת; בית בבניין חייב מקום איזה

כנסת  בית לסתור מותר אם בכבודו נוהגים ואיך הכנסת בית
לשל  כפרים של כנסת בית בין מה במקומו; אחר לבנות כדי

כרכים.

.‡ÔÈÎ‰Ï CÈ¯ˆ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ BaŒLiL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¬»»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
‰lÙz ˙Ú ÏÎa ‰lÙ˙Ï B· eÒkiL ˙È· BÏ2ÌB˜Óe , «ƒ∆ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»

‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯ÈÚ‰ Èa ÔÈÙBÎÂ .˙Òk‰Œ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê∆ƒ¿»≈«¿∆∆¿ƒ¿≈»ƒ∆∆∆
˙Òk‰Œ˙Èa Ì‰Ï ˙B·Ï3,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì‰Ï ˙B˜ÏÂ , ƒ¿»∆≈«¿∆∆¿ƒ¿»∆≈∆»

ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·4. ¿ƒƒ¿ƒ

חז"ל 2) אמרו וכן מעשרה, פחות בציבור תפילה אין כי
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השכינה  עשרה (בין) ּבי "כל א): עמוד לט דף ֵ(סנהדרין
י"א).3)שורה". פרק מציעא בבא (שם)4)(תוספתא

(לשון  הציבור מן לקרוא שירצה מי כל בהם שיקרא כדי
בימיהם  ודווקא א). הלכה ו, פרק שכנים בהלכות רבינו
אבל  בלבד, וכתובים נביאים תורה אלא לכתוב הותר שלא
בהם  ללמד התלמוד ספרי גם לקנות מחוייבים בימינו
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ולגדולים לקטנים

א).

.·‡l‡ d˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈBaLk¿∆ƒ≈«¿∆∆≈ƒ»∆»
¯ÈÚ ÏL d‰·‚a5."‡¯˜z ˙BiÓ‰ L‡¯a" :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆ƒ∆∆¡«¿……ƒƒ¿»

ÔÈ‰Èa‚Óe6˙B¯ˆÁ ÏkÓ ‰‰B·‚ ‡‰zL „Ú d˙B‡ «¿ƒƒ»«∆¿≈¿»ƒ»«¿
ÔÈ‡Â ."eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ïe" :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿≈∆≈¡…≈¿≈
:¯Ó‡pL ,Á¯Êna ‡l‡ ˙Òk‰ ÈÁ˙t ÔÈÁ˙Bt¿ƒƒ¿≈«¿∆∆∆»«ƒ¿»∆∆¡«

"‰Ó„˜ ÔkLn‰ ÈÙÏ ÌÈÁ‰Â"7,ÏÎÈ‰ Ba ÔÈB·e . ¿«…ƒƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»ƒ≈»
Áe¯a ‰Ê ÏÎÈ‰ ÔÈB·e .‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL8 ∆«ƒƒ≈∆»ƒ≈»∆»«
Ì‰ÈÙ eÈ‰iL È„k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a Bc‚k ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆

.‰lÙzÏ e„ÓÚiLk ÏÎÈ‰‰ ÏeÓ Ï‡∆«≈»¿∆««¿«¿ƒ»

ג).5) פרק מגילה גבוה 6)(תוספתא, בניין אותו שבונים
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ראה יא). (שבת

ב). ג 7)קטן פרק (תוספתא למזרח פתוח המשכן שהיה
נגד  הפתח מן משתחווים שיהיו כדי והטעם: דמגילה).
מתפללים  שהיו בימיהם ודווקא במערב. שהיה הארון
לצד  מתפללים שהם המערב ארצות יושבי אבל למערב,
במערב, אלא הפתח עושים אין - במזרח שהיא ישראל ארץ
הכנסת  בית במזרח העומד ההיכל נגד משתחווים שיהיו כדי

ק"נ). סימן אותו 8)(טור בונים למזרח מתפללים שאם
שביארנו. כמו מזרח, בצד

.‚ÈÓÚÓe˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ‰ÓÈa ÔÈ„9‰ÏÚiL È„k , «¬ƒƒƒ»¿∆¿«««ƒ¿≈∆«¬∆
È¯·c ÌÚÏ ¯ÓB‡ ¯L‡ ÈÓ B‡ ,‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ‰ÈÏÚ»∆»«≈«»ƒ¬∆≈»»ƒ¿≈

ÔÈLeaÎ10‰·z‰ ÔÈ„ÈÓÚnLÎe .Ìlk eÚÓLiL È„k , ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿À»¿∆«¬ƒƒ«≈»
‰¯BzŒ¯ÙÒ daŒLiL11ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,12, ∆∆»≈∆»«¬ƒƒ»»∆¿«

.ÌÚ‰ ÈtÏk ‰ÈÙe ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk ‰·z‰ È¯BÁ‡Â«¬≈«≈»¿«≈«≈»»∆»¿«≈»»

הלכה 9) ה, פרק (שם, בירושלמי וכן ב) עמוד נא דף (סוכה
האדם 10)א). של ליבו את הכובשים ותוכחה מוסר דברי

אותו. ספר 11)ומכניעים ובה תיבה להעמיד היה מנהגם
שיהא  כדי בהיכל), שמונחים תורה ספרי על (נוסף תורה
שיהא  וגם התורה; לקריאת לבימה משם להעלותו מוכן
תרגום", ואחד מקרא "שניים בו לקרוא ליחידים מוכן
העם  יצטרך ולא החומשים, משאר יותר תורה בספר שמצוה

ההיכל מן ספרֿתורה ולהוציא ב,לטרוח חלק (רדב"ז
קנ"ז). סימן הרמב"ם וסמוך 12)לשונות לדרום. צפון בין

עומד  השליחֿציבור היה ולפניה עומדת, הייתה להיכל
שם). (רדב"ז בסמוך שמבואר כמו ומתפלל,

.„ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰ ?˙BiÒÎŒÈz·a ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ „ˆÈk≈«»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰ÈÙe13ÏÎÂ ; ¿≈∆¿«≈»»«¬≈∆¿«≈«≈»¿»

È¯BÁ‡Ï ‰¯eM‰ ÈÙe ,‰¯eL ÈÙÏ ‰¯eL ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰»»¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈«»«¬≈
ÈtÏk ÌÚ‰ ÏÎ Èt eÈ‰iL „Ú ,‰ÈÙlL ‰¯eM‰«»∆¿»∆»«∆ƒ¿¿≈»»»¿«≈

L„w‰14ŒÁÈÏML ˙Ú·e .‰·z‰ ÈtÏÎe ÌÈ˜f‰ ÈtÏÎe «…∆¿«≈«¿≈ƒ¿«≈«≈»¿≈∆¿ƒ«

‰·z‰ ÈÙÏ ı¯‡a „ÓBÚ ,‰lÙ˙Ï „ÓBÚ ¯eaˆ15, ƒ≈ƒ¿ƒ»≈»»∆ƒ¿≈«≈»
.ÌÚ‰ ¯‡Lk L„w‰ ÈÙÏ ÂÈÙe»»ƒ¿≈«…∆ƒ¿»»»

חיים 13) (אורח בהגהותיו והרמ"א ג). פרק מגילה (תוספתא
הלכה כל את העתיק ה) סעיף ק"נ המלים סימן והשמיט זו,

שרק  היום למנהגנו בהתאם ההיכל" כלפי "ואחוריהם
אחוריהם. ולא ההיכל, כלפי מכוונים הוא 14)צידיהם

שנאמר:15)ההיכל. משום הבימה, על מתפלל היה ולא
מכאן  א), פסוק קל, פרק (תהילים ה' קראתיך ממעמקים
עמוד  י דף (ברכות ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד שאל
(ראש  התיבה" לפני "יורד רבותינו: בלשון הטעם וזהו ב).
מעל  יורד בתורה הקורא שהיה ועוד), א עמוד לב דף השנה

להתפלל. התיבה לפני לעבור הבימה

.‰˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza16Ô‰a ÔÈ‚‰B , »≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»¬ƒ»∆
ÌÈ„aÎÓe ,„B·k17ÔÈˆÈa¯Óe Ô˙B‡18ÔÈ‚‰BÂ .Ô˙B‡ »¿«¿ƒ»«¿ƒƒ»¿¬ƒ

·¯Ún·e „¯ÙÒa Ï‡¯NÈ Ïk19¯ÚL·e20ı¯‡·e »ƒ¿»≈ƒ¿»«««¬»¿ƒ¿»¿∆∆
È·v‰21˙BiLLÚ ˜ÈÏ„‰Ï22ÚÈv‰Ïe ,˙BiÒÎŒÈz·a «¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ«

˙B‡ÏˆÁÓ ÔÚ˜¯˜a23È¯Ú·e .Ì‰ÈÏÚ ·LÈÏ È„k ¿«¿»»«¿¿»¿≈≈≈¬≈∆¿»≈
ÌB„‡24.˙B‡Òk‰ ÏÚ da ÔÈ·LBÈ ¡¿ƒ»««ƒ¿

ברבים.16) תורה בהם אותם,17)שלומדים מטאטאים
הקודש  ארון לפני בזקנו מכבד היה יקר רבי בן יעקב ורבינו

קכ"ח). סימן חסידים מזלפים 18)(ספר הכיבוד אחרי
כח  דף מגילה האבק, את ולהשכיב להרביץ כדי במים אותם

שם. וברש"י ב התיכון 19)עמוד לים שמעבר הארצות
בבל 20)מערבה. ארץ ישראל,21).היא ארץ היא

פסוק  ג, פרק (ירמיה גויים צבאות צבי נחלת הכתוב: מלשון
וחפץ. חמדה - צבי ט). פסוק ח, פרק בדניאל וכן יט;

באורים 22) כן על הכתוב: כלשון כבוד, משום מנורות,
במשנה  שנינו וכן טו), פסוק כד, פרק (ישעיה ה' כבדו

י). משנה י"א, פרק או 23)(תרומות קש, עשויים שטיחים
דקים. הנוצרים.24)קנים בארצות

.ÂÔ‰a ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ,˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈¬ƒ»∆
ÔÈ‡Â ;‰ÏË· ‰ÁÈNÂ Ïez‰Â ˜BÁN ÔB‚k ,L‡¯Œ˙el«̃…¿¿¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈

ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÎB‡25ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰a26,Ô‰a ¿ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿≈≈ƒ»∆
ÔÈÏiËÓ ÔÈ‡Â27ÈtÓ ‰nÁa Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡Â ;Ô‰a ¿≈¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»ƒ»∆««»ƒ¿≈

‰nÁ‰28ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ÌÈÓLb·e ««»«¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¬»ƒ
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ Ì‰È„ÈÓÏ˙Â29˜ÁcÓ Ô‰a30. ¿«¿ƒ≈∆À»ƒ∆¡…¿ƒ¿»∆ƒ…«

א).25) עמוד כח דף בהם 26)(מגילה מתקשטין אין
"מאי  א): עמוד יא דף (יומא אמרו וכן שם; רש"י כפירוש
אך  מלשון: הנאה, קבלת - נאות מתקשטות". - ניאותות

טו). פסוק לד, פרק (בראשית לכם נאות שאם 27)בזאת
להרחיב  כדי לטייל לתוכם ייכנס אל רוח קוצר לאדם יש
לקרות  או להתפלל, או אלא שם נכנסין שאין ליבו את

משנה). (כסף השמש.28)בתורה מחום למחסה להיות
"ּבי 29) המדרש בית נקרא למה ב). עמוד כח דף ֵ(מגילה

דבר. לכל הוא שביתם לפי דרבנן" "ביתא - רבנן?
ורב 30) רבינא שם: שמסופר כפי לא, מדוחק, שלא אבל

גשם  ירד רבא, מפי הלכה דבר ושואלים עומדים היו אדא
לא  הכנסת לבית נכנסנו אמרו: הכנסת. לבית ונכנסו עז
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דיעה  דורש הלכה שדבר משום אלא הגשם מפני להתגונן
בהלכה  עוסקים היינו אלמלא כלומר: ומיושבת, צלולה
מפני  הכנסת לבית נכנסים היינו לא צלולה דיעה הדורשת
בבית  לאכול מותר מצוה ולצורך משנה). (כסף בלבד הגשם
א): הלכה א, פרק (פסחים בירושלמי שאמרו כמו הכנסת,
חמץ  (בדיקת בדיקה צריכין מדרשות ובתי כנסיות "בתי
חדשים", בראשי (חמץ) לשם מכניסים שכן פסח) בערב
גם  ומה החודש, בעיבור מצוה סעודת שם סועדים שהיו
התירו  ומכאן לישון. שמותר וודאי עצמו הכנסת בית לצורך
הנרות  לשמור כדי הכיפורים יום בליל הכנסת בבית לישון

מיימוניות"). ("הגהות

.ÊeÈ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BBaLÁ Ô‰a ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿∆»ƒ≈»
ÔBÈ„Ùe ‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ˙BBaLÁ∆¿∆ƒ¿»¿À»∆¿»»ƒ¿
„tÒ‰ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÈe·L¿ƒ¿«≈»∆¿≈«¿ƒƒ»∆∆»∆¿≈

ÌÈa¯ ÏL31ÈÓÎÁ ÈÏB„b „tÒ‰ ÌL ‰È‰iL ÔB‚k , ∆«ƒ¿∆ƒ¿∆»∆¿≈¿≈«¿≈
ÔÏÏ‚a ÔÈ‡·e ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏkL ,¯ÈÚ‰ d˙B‡32. »»ƒ∆»»»ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿»»

שם).31) שמת 32)(מגילה בין נפטר, בעצמו שהגדול בין
מתקבצים  שבגללו להספידו עומד והגדול ממשפחתו אחד
מתה  היום "אותו א) עמוד כה דף השנה ראש (שם; העם
מפני  לא גדול, הספד גמליאל רבן והספידה זזא בן של אימו
דין  בית קידשו שלא העם שידעו כדי אלא לכך שראוייה
כולם  שבאו הרי - מספידין" אין חודש בראש כי החודש את
(מעשה  לכך ראוי היה לא שהנפטר אף המספיד, של לכבודו

רוקח).

.ÁÔÈÁ˙Ù ÈL L¯„n‰Œ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰»»¿≈«¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿≈¿»ƒ
‡È¯ct˜ epNÚÈ ‡Ï -33‡ˆÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÒkiL È„k , …«¬∆«∆¿«¿»¿≈∆ƒ»≈¿∆«∆¿≈≈

‡l‡ Ô‰a ÒkÏ ¯eÒ‡L ,C¯c‰ ·¯˜Ï Bc‚kL Á˙ta«∆«∆¿∆¿¿»≈«∆∆∆»ƒ»≈»∆∆»
‰ÂˆÓ ¯·„Ï34. ƒ¿«ƒ¿»

(מגילה 33) ורבותינו רומית. בלשון הדרך, את המקצר שביל
אדרי  "אדמקיפנא נוטריקון: בדרך דרשוה א) עמוד כט דף

שאקי  בעוד - בהא, אכנס איעול הללו בתים של שורות ף
דרכי. ואקצר הזה הבית במוראו,34)דרך יזלזל שלא

וכל  ל) פסוק יט פרק (ויקרא תיראו ומקדשי אומר: והכתוב
(מגילה  ז"ל חכמינו שדרשו כמו הוא, מקדש מעין כנסת בית
מעט  למקדש להם ואהי הפסוק: על א) עמוד כט דף
מדרשות  ובתי כנסיות בתי אלו - טז) פסוק יא, פרק (יחזקאל

שבבבל.

.ËB‡ ˜BÈz ˙B¯˜Ï ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ CÈ¯vL ÈÓƒ∆»ƒƒ»≈¿≈«¿∆∆ƒ¿ƒ
‰ÚeÓL ¯Ó‡È B‡ ËÚÓ ‡¯˜ÈÂ ÒkÈ ,B¯·Á35Œ¯Á‡Â , ¬≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿«…«¿»¿««

.„·Ïa ÂÈˆÙÁ ÏÈ·La ÒkÈ ‡lL È„k ,B¯·Á ‡¯˜È Ck»ƒ¿»¬≈¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ¬»»ƒ¿»
‡¯˜ :˙B˜BÈz‰ ÔÓ ˜BÈ˙Ï ¯Ó‡È - Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈≈«…«¿ƒƒ«ƒ¿»
Œ˙È·a ËÚÓ ‰‰LÈ B‡ ;B· ‡¯B˜ ‰z‡L ˜eÒt‰ ÈÏƒ«»∆«»≈ƒ¿∆¿«¿≈

‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ˙Òk‰36È˜ÒÚÓ ÌL ‰·ÈLÈ‰L , «¿∆∆¿««»≈≈∆«¿ƒ»»≈ƒ¿≈
.'B‚Â "E˙È· È·LBÈ È¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««¿≈¿≈≈∆¿

הלכה.35) ב).36)דבר עמוד כח דף (מגילה

.È˙‡ˆÏ BÏ ¯zÓ ,˙B¯˜Ï B‡ Ïlt˙‰Ï ÒÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿À»»≈
C¯c‰ ˙‡ ·¯˜Ï È„k Bc‚kL Á˙ta37Ì„‡Ï ¯zÓe . «∆«∆¿∆¿¿≈¿»≈∆«»∆À»¿»»

B˙cÙ‡·e BÏÚÓa ,BÏ˜Óa ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ38 ƒ»≈¿≈«¿∆∆¿«¿¿ƒ¿»«¬À¿»
ÂÈÏ‚¯ ÏÚL ˜·‡·e39˜¯È ,˜¯Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»∆««¿»¿ƒ»»»ƒ»…»…

˙Òk‰Œ˙È·a40. ¿≈«¿∆∆

פרק 37) (יחזקאל הפסוק על וסמכוהו א) עמוד כט דף (שם,
דרך  הבא במועדים ה' לפני הארץ עם ובבוא ט): פסוק מו,
שנכנס  ודווקא הנגב. שער דרך יצא להשתחוות צפון שער
מתחילה  אם אבל קפנדריא; לעשותו מנת על שלא מתחילה
הקריאה  או התפילה אין קפנדריא לעשותו כדי נכנס
מותר  לחבירו לקרוא שכדי פי על ואף בזה, מועילות
בהלכה  כמבואר מעט בו שיקרא בתנאי הכנסת לבית להיכנס
הסיבה  וזוהי מועיל. זה אין קפנדריא לעשותו אבל ט',
ח' הלכה אחרי סמכה ולא זו, הלכה לכתוב רבינו שאיחר
שאין  לומר: בזה כיוון כי - מקומה שם שלכאורה פי על אף
מנת  על מתחילה הכנסת לבית להיכנס מועיל היתר שום

שמח). (אור קפנדריא ה 38)לעשותו פרק לעיל מפורש
ה. כביתו:39)הלכה הכנסת בית א). עמוד סג דף (ברכות

אף  - מקפנדריא חוץ אלה בכל מקפיד אדם אין ביתו מה
כן. הכנסת כמבואר 40)בית ברגליו, שישפשפנו ובלבד

גמי  שם שיהיה או ה), הלכה ג, (פרק ברכות בירושלמי
סימן  חיים אורח ערוך (שולחן בתוכו נראה הרוק שאין
בירושלמי  שאמרו כמו אסור, - נראה הרוק אם אבל קנא),

עינו". בבבת כרוקק הכנסת בבית "הרוקק שם:

.‡ÈÔ˙M„˜a - e·¯ÁL ˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿À»»
- "ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ È˙BnL‰Â" :¯Ó‡pL ,˙B„ÓBÚ Ô‰≈¿∆∆¡««¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆
ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ Ô˙M„˜a ,ÔÈÓÓBL Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡41. ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿À»»≈¿ƒ

Ô‰a ÔÈ‚‰B Ck ,Ô·eMÈa „B·k Ô‰a ÔÈ‚‰BpL ÌLÎe¿≈∆¬ƒ»∆»¿ƒ»»¬ƒ»∆
Ô˙B‡ ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L ,ıea¯Â „eakÓ ıeÁ ,Ìa¯Áa¿À¿»»ƒƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»
ÔÈLÏBz - ÌÈ·NÚ Ô‰· eÏÚ .Ô˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»»»∆¬»ƒ¿ƒ

ÔÓB˜Óa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ì˙B‡42Ô˙B‡ e‡¯iL È„k , »«ƒƒ»ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»
ÌÁe¯ ¯BÚ˙Â ÌÚ‰43.Ìe·ÈÂ »»¿≈»¿ƒ¿

ואת 41) הכתוב: אמר לא כי ג) משנה ג, פרק (מגילה
לומר  ל"קדושה" "שממה" הקדים אלא - אשומם מקדשיכם
(מפירוש  עומד הוא בקדושתו - ששמם פי על אף לך:

שם). טוב", יום ב).42)ה"תוספות עמוד כח דף (מגילה
(שם).43) נפש עגמת מחמת

.·ÈBÓB˜Óa ¯Á‡ ˙B·Ï È„k ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡≈¿ƒ≈«¿∆∆¿≈ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÈ¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ¯Á‡ ÔÈBa Ï·‡ ;¯Á‡ ÌB˜Óa B‡¿»«≈¬»ƒ«≈¿««»¿ƒ

e·È ‡ÏÂ Ò‡ Ì‰Ï Ú¯‡È ‡nL ;‰Ê ˙‡44Ï˙k elÙ‡ . ∆∆∆»∆¡«»∆…∆¿…ƒ¿¬ƒ…∆
¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ,ÔLi‰ „ˆa L„Á‰ ‰Ba ,epnÓ „Á‡∆»ƒ∆∆∆»»¿««»»¿««»≈

.ÔLi‰«»»

ב).44) עמוד ג דף בתרא (בבא

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45,ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿¿»
ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á Ì‡ Ï·‡ ;ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eË ‡lL B‡∆…»¿»»ƒ…¬»ƒ»¿¿»
ÔÈÏÈÁ˙Óe ,„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯˙BÒ - ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eËpL B‡∆»¿»»ƒ…¿ƒƒ»«¿ƒƒ

‰¯‰Óa ˙B·Ï46‰ÚM‰ ˜Á„z ‡nL ,‰ÏÈl·e ÌBia ƒ¿ƒ¿≈»«««¿»∆»ƒ¿««»»
.·¯Á ¯‡MÈÂ¿ƒ»≈»≈
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שבונים.45) טרם סותרים ראה 46)שאין אשי "רב (שם)
והכניס  סתרו מחסיא) (מתא שבעירו הכנסת בבית בקיעים
והחמה  והואיל בבניינו, יתעצל שמא מחשש - שם מיטתו
שגמר  עד הוציאה ולא - בבניינו יזדרז יצערוהו והגשמים

המרזבים". לרבות הבניין כל

.„È˙Òk‰Œ˙Èa ˙BNÚÏ ¯zÓ47L¯„n‰Œ˙Èa48Ï·‡ ; À»«¬≈«¿∆∆≈«ƒ¿»¬»
˙M„wL ;˙Òk‰Œ˙Èa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»»«¬≈«¿∆∆∆¿À«
ÔÈÏÚÓe ,˙Òk‰Œ˙Èa ˙M„˜ ÏÚ ‰¯˙È L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿≈»«¿À«≈«¿∆∆«¬ƒ

ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa49Œ˙Èa e¯ÎnL ¯ÈÚ‰ Èa ÔÎÂ . «…∆¿…ƒƒ¿≈¿≈»ƒ∆»¿≈
‰·z ÂÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ ,˙Òk‰50- ‰·z e¯ÎÓ ; «¿∆∆≈»∆ƒ«¿»»≈»»¿≈»
˙BÁtËÓ ‰ÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ51Œ¯ÙÒÏ ˜È˙ B‡ ≈»∆ƒ«¿»∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆

ÂÈÓ„a ÌÈÁ˜BÏ - ˜È˙ B‡ ˙BÁtËÓ e¯ÎÓ ;‰¯Bz»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
ÌÈLnÁ52Œ¯ÙÒ ÂÈÓ„a ÔÈÁ˜BÏ - ÔÈLnÁ e¯ÎÓ ; À»ƒ»¿À»ƒ¿ƒ¿»»≈∆

‰¯BzŒ¯ÙÒ e¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz53ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ , »¬»ƒ»¿≈∆»≈¿ƒ
¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡l‡ ÂÈÓ„a54ÔÈ‡L ,‰M„˜ ÌL ¿»»∆»≈∆»«≈∆≈»¿À»

‰È¯˙BÓa ÔÎÂ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ55. ¿«¿»ƒ¿À«≈∆»¿≈¿»∆»

בלבד.47) לתפילה תורה 48)המיוחד ללימוד המיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה (מובאת 49)ברבים תוספתא,

המשכן  את משה ויקם א): עמוד כו דף למגילה ברש"י
גדול  שהיה ומשה עשהו, בצלאל יח) פסוק מ, פרק (שמות
שנאמר  - מורידין ואין בקודש, שמעלין מכאן - הקימו ממנו
סייעוהו  ולא וגו' קרשיו את וישם אדניו את ויתן (שם):
מורידין  שאין מפני ואדניו, קרשיו בהקמת הכהנים אחיו

א). עמוד צט דף ג).50)(מנחות (הלכה לעיל מבואר
אחד 52)מעילים.51) חומש בהם שכתוב קלף גליונות

ספר  כקדושת חמורה קדושתם ואין תורה, חומשי מחמשת
בו. כתובים תורה חומשי חמישה שכל תנאי 53)תורה על

(פרק  תורה ספר הלכות לקמן ראה תורה, ספר מכירת היתר
ב). הלכה א).54)י, עמוד כו דף גירסת 55)(מגילה

שאצלנו. כפי אחרים: ובדפוסים "במותריהם" - רומי דפוס
יקנו  אל תורה, ספר הדמים ממקצת וקנו חומשים מכרו אם

(שם). פחותה שקדושתו דבר הכסף ממותר

.ÂËB‡ L¯„n‰Œ˙Èa ˙B·Ï ˙BÚÓ ÌÚ‰ e·b Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»»ƒ¿≈«ƒ¿»
B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z ˙B˜Ï B‡ ,˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - e·bM ‰Ó Ïk ˙BpLÏ eˆ¯Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»¿«»«∆»≈¿«ƒ
‰pnÓ ‰¯eÓÁ ‰M„˜Ï ‰l˜ ‰M„wÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»ƒ¿À»«»ƒ¿À»¬»ƒ∆»

¯˙Bn‰ ÔÈpLÓ - e¯È˙B‰Â e·bM ‰Ó eNÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆»¿ƒ¿«ƒ«»
eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ57˙Òk‰Œ˙Èa ÈÏk ÏÎÂ .58Œ˙È·k - ¿»«∆ƒ¿¿»¿≈≈«¿∆∆¿≈
˙Î¯t .˙Òk‰59ÌÈ¯Ùq‰ Ba ÌÈÁÈpnL ÔB¯‡‰ ÏÚL «¿∆∆»…∆∆«»»∆«ƒƒ«¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ e˙‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓk -60Ô‰ È¯‰ , ¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿¬≈∆¬≈≈
È‡z‰ ÈÙk61. ¿ƒ«¿«

במעות 56) קדושה שיש מפני ולא א) עמוד כז דף (מגילה
מחמת  אלא קדושה; לשימוש באו לא עדיין שהרי הללו,
הזאת  הנתינה ידי על הכנסת בית לבנות הציבור שנדר נדר
שבקדושה. לדבר נדר נודר כל כדין לקיימו, עליו מוטל -
מצוה  לצורך הללו המעות את להוציא רצו אם ואמנם
הרשות  אחר, הכנסת בית להקים נדרם את ויקיימו אחרת,
חיים  לאורח (ט"ז המעות בגוף קדושה שום אין כי בידם,

ב). קטן סעיף קנג שקיבלו 57)סימן מה קיימו שהרי
קדושה. כל בהם אין כשלעצמן והמעות כגון 58)עליהם,

בזה  וכיוצא התורה לקריאת עליה שעולים הבימה
ספר  הלכות לקמן וראה א). הלכה ג, פרק מגילה (ירושלמי

ד. הלכה י, פרק מפני 59)תורה ב) עמוד כו דף (מגילה
קדושתה  לפיכך תורה, ספר תחת אותה פורסים שלפעמים

הספרים. מעילי לספר 60)כקדושת כשייחדום מתחילה
חול. תשמישי בהם להשתמש מותרים שיהו התנו תורה

ג,61) פרק מגילה (ירושלמי כרצונם בהם להשתמש ומותר
א). הלכה

.ÊË?˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ ¯znL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆À»ƒ¿…≈«¿∆∆
ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙È·a62ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ eNÚ ‡lL , ¿≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆…»∆»«

,Ba Ïlt˙‰Ï Ì‰Ï ‰È‰iL ,Ìc·Ï ¯Ùk‰ Èa ˙Úc««¿≈«¿»¿«»∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¿«≈
ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯zÓ ,B¯ÎÓÏ ÌlÎ eˆ¯ Ì‡L∆ƒ»À»¿»¿À»ƒ¬»≈«¿∆∆∆

ÔÈk¯k63,‰NÚ ÌÏBÚ‰ ÈL‡ Ïk ˙Úc ÏÚÂ ÏÈ‡B‰ - ¿«ƒƒ¿«««»«¿≈»»«¬»
ÏL ‰NÚ ,‰È„n‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk Ba Ïlt˙ÈÂ ‡B·iL∆»¿ƒ¿«≈»«»∆«¿ƒ»«¬»∆

ÌÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯NÈ Ïk64. »ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»

שם.62) לבוא רגילים אחרים ממקומות אנשים שאין
כ,63) פרק (שמואלֿב בישראל" ואם "עיר גדולה, עיר

רב. כרך יונתן: מתרגם יט) עמוד 64)פסוק כו דף (מגילה
זה, כנסת בית של המיוחדים הבעלים הכרך בני שאין א)
אנשים  סייעו שלא בידוע ואפילו הם, בעליו ישראל כל כי
דעת  ועל הואיל זאת בכל בניינו, בהוצאות לעיר מחוץ
קדושתו  הרי בו שיבואו נעשה העולם אנשי כל מתפללי
דף  למגילה (תוספות למכרו העיר לאנשי רשות ואין חמורה,

שם). והרא"ש א, עמוד כו

.ÊÈB‡ Ô‰lL ˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ eˆ¯L ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»∆»ƒ¿…≈«¿∆∆∆»∆
ÂÈÓ„a ˙B˜Ï B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa ÂÈÓ„a ˙B·Ïƒ¿¿»»≈«¿∆∆«≈ƒ¿¿»»
Á˜Bl‰ ÏÚ ˙B˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ‰·z≈»≈∆»¿ƒƒ¿«¿««≈«
‡e‰Â ,È˜Ò¯· ‡ÏÂ ,ıÁ¯Ó ‡Ï ,B˙B‡ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬…∆¿»¿…À¿¿ƒ¿
,‰ÏÈ·h‰ ˙Èa ‡ÏÂ ,˙B¯BÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈ„aÚnL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ∆»¿…≈«¿ƒ»

ÌÈn‰ ˙Èa ‡ÏÂ65È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡Â ;66¯ÈÚ‰ ¿…≈«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ
¯ÈÚ‰ ÈL‡ „ÓÚÓa67Á˜Bl‰ ‡‰iL ,‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa ¿«¬««¿≈»ƒƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈«

¯zÓ - el‡ Ïk Ba ˙BNÚÏ ¯zÓ68. À»«¬»≈À»

אף 65) כי ב), עמוד כו דף (מגילה רגליים למי או לכביסה;
אין  - הדמים על וחלה פקעה הכנסת בית שקדושת פי על
הימיםֿב  (דברי הכתוב דברי לזה רמז כך. כל בו מזלזלים
מלך  דוד בבית לי אשה תשב לא אמר כי יא): פסוק ח פרק
כבר  והרי - ה' ארון אליהם באה אשר המה קודש כי ישראל
זאת  ובכל הקדשים, קודש לבית והוכנס הארון משם עלה
הקודמת  הבית קדושת מחמת שם לשבת שלמה נתנה לא

שמח). דעת 66)(אור על בצרכיה העוסקים העיר נכבדי
נידון 67)הציבור. זה הרי - המכירה את פירסמו אם

חיים  אורח (רמ"א בה נכחו שלא אף העיר, אנשי כמעמד
ז). סעיף קנ"ג וכגירסת 68)סימן א) עמוד כו דף (מגילה

במעמד  העיר טובי שבעה מכרו אבל שם: בגמרא רבינו
פירי  ביה ולמשטח שיכרא ביה למשתי אפילו העיר אנשי
פירות  שטיחת לדמות שאין וסובר: חולק והראב"ד מותר.
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אין  ולדבריו ביותר, מגונים שהם הללו הדברים לארבעת
(טורי  שהוא מכירה מעמד בכל אלו לדברים בו להשתמש

הראב"ד). השגת בכוונת אבן,

.ÁÈ¯ÈÚ‰ È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ69ÈL‡ „ÓÚÓa ¿≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¬««¿≈
.ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ eÈ‰iL ÌÈÓc‰ ¯˙BÓ ÏÚ ¯ÈÚ‰»ƒ«««»ƒ∆ƒ¿Àƒ¬≈≈Àƒ
B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa Ô‰Ó ÔÈB·e ÌÈÓc‰ ÔÈÁ˜BlLÎe¿∆¿ƒ«»ƒƒ≈∆≈«¿∆∆«≈
B‡ ÔÈLnÁ B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z Ì‰Ó e˜iL∆ƒ¿≈∆≈»ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ
eNÚÈÂ ,e˙‰L BÓk ÔÈlÁ ‡‰È ¯‡M‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«¿»¿≈Àƒ¿∆ƒ¿¿«¬

eˆ¯iM ‰Ó Ô‰·70. »∆«∆ƒ¿

רבינו.69) בדברי בסמוך מתבאר הכנסת. בית מכירת בשעת
א).70) עמוד כז דף (מגילה חול תשמישי אפילו

.ËÈ¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ71Ìa¯ B‡ ¿≈ƒƒ¿¬≈∆»«¿≈»ƒÀ»
„Á‡ Ì„‡72¯ÎBÓ ‡e‰Â ,ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó Ïk - »»∆»»«∆»»»¿≈

‰Ó ÈÙk ‰˙ÈÂ ,‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk Bc·Ï Ô˙BÂ¿≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿ƒ«
‰‡¯iM73. ∆ƒ¿∆

המער"ק).71) (כדעת גדול כרך יהיה 72)אפילו שהוא
שירצה. מה בו ויעשה הכנסת בית עסקי על המפקח

(מגילה 73) בבבלי וכן ב) הלכה ג, (פרק מגילה ירושלמי
מחסיא' 'מתא של הכנסת בית אשי רב "אמר א) עמוד כו דף
שנתנו  כיוון להתפלל, אליו באים העולם שמכל פי על אף
הרשות  - כרצוני בו שאעשה דעתי, על לבניינו  הכסף את

ארצה". אם למכרו בידי

.ÎÔÈ˙B Ck ,˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ Ì‰Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»»∆ƒ¿…≈«¿∆∆»¿ƒ
‰È‰ ¯eavÏ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï el‡L ;‰zÓa B˙B‡¿«»»∆ƒ…»»»∆«ƒ¬»»

e‰e˙ ‡Ï ,BÊ ‰zÓa74B˙B‡ ÔÈ¯ÈkNÓ ‡Ï Ï·‡ . ¿«»»…¿»¬»…«¿ƒƒ
B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ‡ÏÂ75˙BiÒÎŒÈza ÔÈ¯˙BqLk ÔÎÂ . ¿…¿«¿¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰zÓa ˙˙ÏÂ ÛÈÏÁ‰Ïe ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ ,Ô˙B·Ïƒ¿»À»ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿»≈¿«»»
,¯eÒ‡ Ô˙BÂÏ‰Ï Ï·‡ ;Ô‰lL ¯ÙÚ‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆»»∆»∆¬»¿«¿»»

‰ÏBÚ ‰M„w‰ ÔÈ‡L76,‰È‰· B‡ ,ÌÈÓ„a ‡l‡ Ô‰Ó ∆≈«¿À»»≈∆∆»¿»ƒ«¬»»
.ÌÈÓ„Î ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ

ב).74) עמוד כו דף (מגילה כמכירה היא (שם)75)והרי
לצרכיו  הלוקח בו ישתמש איך בקדושתו, שנשאר שמאחר
פקעה  שאז גמורה במכירה כן שאין מה החילוניים?
בדרך  ודווקא דמיו. על וחלה הכנסת מבית הקדושה
לקרוא  תורה ספר להשאיל אבל מקדושתו, אותו שמורידים
סימן  חיים אורח (רמ"א מותר - ליחיד רבים משל אפילו בה

יא). סעיף שם).76)קנג (מגילה מסתלקת

.‡Î¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯77ÔÈÏÏt˙Ó ÌÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆ƒ««ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ
˙BiÚza Ba78˙B„ÓÚn·e79ÔÈ‡Â ·¯ ıeaw‰L ÈtÓ , ««¬ƒ««¬»ƒ¿≈∆«ƒ«¿≈

ÈtÓ ,‰M„˜ Ba ÔÈ‡ - Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎÓ ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ¿ƒƒ»≈¿À»ƒ¿≈
‰lÙ˙Ï Úa˜ ‡ÏÂ È‡¯Ú ‡e‰L80˙B¯ˆÁÂ ÌÈza ÔÎÂ . ∆¬«¿…ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬≈

,‰M„˜ Ì‰a ÔÈ‡ - ‰lÙ˙Ï Ì‰a ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰L∆»»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈»∆¿À»
È‡¯Ú ‡l‡ ,„·Ïa ‰lÙ˙Ï Ì˙B‡ eÚ·˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆»¬«
.B˙Èa CB˙a Ïlt˙nL Ì„‡k ,Ì‰a ÌÈÏÏt˙Óƒ¿«¿ƒ»∆¿»»∆ƒ¿«≈¿≈

ופנוייה.77) רחבה עירונית פרק 78)כיכר (תענית ציבור

א). משנה ישראל)79)ב, (בארץ לעריהם ישראל כל
השולחים  לשבוע, מעמד מעמדות, וארבעה לעשרים נחלקו
בירושלים, תמיד קרבן על לעמוד הממונים שליחיהם את
אותו  של שבוע וכשהגיע מעמד", "אנשי הנקראים: והם
בקביעות  בירושלים הנמצאים המעמד אנשי היו מעמד,
היו  מירושלים והרחוקים קרבנם. על לעמוד למקדש נכנסים
קרבן  על ומתפללים שבעריהם הכנסת לבתי מתכנסים
נקרא: ולבקשה לתפילה זו ועמידתם ברצון שיתקבל אחיהם
וייתכן  ה). הלכה ו, פרק המקדש כלי (הלכות "מעמד"
שלא  מתוך אלא עיר, של ברחובה היה שלהם הכנסת שבית
קדושה, בו אין שנה לחצי אחת פעם אלא שם מתכנסים היו
עמוד  כו דף למגילה (רש"י קבוע תפילה בית היה לא כי

א). משנה ד, פרק (תענית במשנה וראה (מגילה 80)א).
א). עמוד כו דף

ׁשנים־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¥¨¨
לקורא 1) מותר אם תיקנה; מי ובשבת בחול התורה קריאת

את  המתרגם המתורגמן יתנהג איך לעניין, מעניין לדלג
לקרוא  העולים סדר ודינו; בנביא המפטיר התורה; קריאת
הגולל  הכנסת; בבית בחומשים לקרוא מותר אם בתורה;

יתנהג. איך תורה ספר

.‡ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓ∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ
È„k ,˙È¯ÁLa ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ˙aLa ÌÈa¯a ‰¯Bza«»»«ƒ¿«»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«¬ƒ¿≈

‰¯Bz ˙ÚÈÓL ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰LÏL e‰LÈ ‡lL2‡¯ÊÚÂ . ∆…ƒ¿¿»»ƒ¿…¿ƒ«»¿∆¿»
È·LBÈ ÌeMÓ ,˙aL ÏÎa ‰ÁÓa Ôk ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôwzƒ≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈

˙B¯˜3ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôw˙ ‡e‰ Ì‚Â . ¿»¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ
Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL4‰¯NÚÓ ˙BÁt e‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»¿≈»»¿…ƒ¿¿»≈¬»»

ÌÈ˜eÒÙ5. ¿ƒ

ולא 2) במדבר ימים שלשת וילכו שנאמר: פב. בבאֿקמא
מים  אין אמרו: רשומות "דורשי כב) טו, (שמות מים מצאו
נלאו. - תורה בלא ימים שלשת שהלכו כיון תורה... אלא
בשבת, קוראים שיהו להם ותיקנו שביניהם נביאים עמדו
שלישי  ומפסיקים בשני וקוראים בשבת באחד ומפסקים
בלא  ימים שלשה ילינו שלא כדי בחמישי... וקוראים ורביעי
בלי  ההוא הדור נביאי עשו לא שודאי רבינו, וסובר תורה".
דורו  נביאי וכל הנביאים, גדול שהוא רבינו משה הסכמת
רבינו  למשה זו תקנה לייחס ראוי לפיכך הם, דינו בית חברי
נאמר  ה"א) פ"ד, (מגילה בירושלמי אולם (כסףֿמשנה).

" ‰˙˜ÔÈבפירוש: ‰˘Ó בתורה קוראים שיהו ישראל את
מועדי  את משה וידבר שנאמר: טובים... ובימים בשבתות
וקבעו  ה"א). (פ"י, סופרים במסכת וכן ישראל". בני אל ה'
ורצון  רחמים ימי שהם משום וחמישי, בשני לקרוא
ה"ה  (פ"ט, לעיל וראה פב.). לבבאֿקמא ('תוספות'

יא). אות חול 3)בביאורנו ימות כל חנויות יושבי שם.
בגללם  תיקנו וחמישי, בשני קוראים ואין בסחורה עוסקים
- קרנות פירש: וב'ערוך' שם). (רש"י בשבת יתירה קריאה
לביתֿ לבוא רגילים שאינם אנשים - קרנות יושבי זויות,
שיחה  בדברי ועוסקים העיר בקרנות יושבים אלא המדרש
מתורגם: יג) סט, (תהלים שער יושבי בי ישיחו ובטילה.

קרנתא. בית תרעא יתבי עלי לא 4)ימללון רבינו משה כי
או  יותר ולא פסוקים שלשה אחד אדם שיקרא אלא תיקן
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שם). (בבאֿקמא, פסוקים שלשה אנשים כנגד 5)שלשה
ובכת"י  כא:). (מגילה מסיני למשה שנאמרו הדברות עשרת

פיסוקים. הנוסח: התימנים,

.·:¯eaˆa ‰¯Bza Ì‰a ÔÈ¯BwL ÌÈÓi‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆ƒ»∆«»¿ƒ
,˙BiÚz·e ,ÌÈL„ÁŒÈL‡¯·e ,ÌÈ„ÚBn·e ,˙B˙aMa««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ««¬ƒ
Úe·L ÏÎaL ÈLÈÓÁÂ ÈL·e ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e«¬À»¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆¿»»«
˙B˙aLa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡Â .Úe·LÂ¿»«¿≈«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ6·‡a ‰ÚL˙Â7.„·Ïa ¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»

להכביד 6) וקשה מלאכה ימי הם החול ימי כי שם. מגילה,
אין  במנחה בשבת וכן בקריאה. הרבה להאריך הציבור על
היום  כל שהרי לחשכה סמוך שכבר מפני מפטירים, אנו
שם). רש"י, (מפירוש לדרוש היו רגילים המנחה לפני

הנוסח: התימנים, ‰ÌÈ¯ÂÙÈÎובכת"י ÌÂÈ·Â,באב ובתשעה
כס"מ. הי"ח).7)וראה (פי"ג, לקמן וראה ע"ב). לא, (שם

אבל  - במלאכה מותר הדין שמצד אע"פ באב בתשעה וגם
ואמרו  היום, חצות עד מלאכה בו לעשות לא נהגו כבר
רואה  אינו באב בתשעה מלאכה העושה "כל ל:): (תענית
הכבדה  ללא בו להפטיר אפשר לפיכך - לעולם ברכה סימן

הציבור. על

.‚‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ¯eaˆa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡8ÌÈL‡ ≈ƒ«»¿ƒ¿»≈¬»»¬»ƒ
ÌÈÏB„b9ÔÈ¯BÁŒÈa ,10‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»≈¬»»
ÌÈ˜eÒÙ11ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ '¯a„ÈÂ' ;12eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿ƒ«¿«≈∆ƒ«ƒ¿»¿…ƒ¿

ÌÈL‡ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ¯Bw‰13ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â . «ƒ»ƒ¿»¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa14ÔÈ¯iLÓ ÔÈ‡Â , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa15‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿…ƒ¿»«≈

ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt16. »ƒ¿»¿ƒ

לעיל 8) כמבואר מעשרה, פחות שבקדושה דבר אין כי
ה"ד). עשרה 9)(פ"ח, משלש פחותים שהם לקטנים פרט

ברבי 10)שנה. מעשה אמרו: וכן כנענים, לעבדים פרט
עבדו  שחרר עשרה, מצא ולא הכנסת לבית שנכנס אליעזר

מז:). (ברכות לעשרה ע"ב:11)והשלימו כא, מגילה
בפורים  לבד בסיני". למשה שנאמרו הדברות עשרת "כנגד
יז, (שמות עמלך" "ויבא מן פסוקים: תשעה רק שקוראים
הסמ"ג). בשם מיימוניות' ('הגהות הפרשה סוף עד ח)

עשרה 12) למנין מצטרף לאמור" משה אל ה' "וידבר
רש"י  (מלשון כלום ממנו ללמוד שאין אע"פ פסוקים,

כא:). (שם).13)מגילה וישראלים לוים כהנים כנגד
אינו 14) חדשה, לפרשה והגיע בתורה הקורא ע"א: כב, שם

משום  גזירה פסוקים, שלשה ממנה שיקרא עד בה פוסק
הקוד  הפרשה בקריאת נכחו שלא יפסיק הנכנסים, ואם מת,

זה  קרא שלא יחשבו הראשונים הפסוקים שני בסוף הקורא
משלשה  פחות קוראים אין והרי בלבד, פסוקים שני אלא

יפסיק 15)פסוקים. אל פרשה, לסוף והגיע שקרא מי
גזירה  הפרשה, של האחרונים הפסוקים שני לפני קריאתו
לא  אחריו שהעולה שיסברו הכנסת, מבית היוצאים משום

(שם). בלבד האחרונים פסוקים שני אלא שם 16)יקרא
שלמה, פרשה ואפילו וכתובים. נביאים תורה כנגד ע"א. כד,
(במדבר  השבת וביום כגון: פסוקים, שני אלא בה אין אם

עצמה. בפני קוראה אינו טֿי), כח,

.„- ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ e‡¯wL ‰LÏLÔÈ‡¯B˜ ÌÈL ¿»∆»¿¬»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
‡¯Bw‰ ‰È‰L ÔÈ·e ;‰Úa¯‡ „Á‡Â ,‰LÏL ‰LÏL¿»¿»¿∆»«¿»»≈∆»»«≈
‰Ê È¯‰ ,ÈÚˆÓ‡ B‡ ÔB¯Á‡ B‡ ÔBL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«¬∆¿»ƒ¬≈∆

ÁaLÓ17. ¿À»

ארבעה 17) יקרא האחרון דוקא לומר מקפידים אנו אין
אחד  כל אלא מורידין", ואין בקודש "מעלין משום פסוקים

כא:). (שם, לקרותם בידו הרשות מהם

.‰‰¯BzŒ¯ÙÒ Á˙Bt ÔÈ¯Bw‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ«ƒ≈«≈∆»
:¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,B· ‡¯B˜ ‡e‰L ÌB˜nÏ ËÈaÓe«ƒ«»∆≈¿««»≈

eÎ¯a"18ÈÈ Ce¯a" :ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ »¿∆¿»«¿…»¿»»»ƒ»¿»
"„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰19‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , «¿…»¿»»∆¿≈¿»≈»«»

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»¬∆»«»ƒ»»«ƒ
"‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â20, ¿»«»∆»»«»¿»≈«»

ÌÈÏLiL „Ú ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â .'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»ƒ»≈¿««»≈«∆«¿ƒ
C¯·Óe ¯Ùq‰ ÏÏB‚Â ,˙B¯˜Ï21ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" : ƒ¿¿≈«≈∆¿»≈»«»¿»

B˙¯Bz eÏ Ô˙ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡22˙¯Bz ¡…≈∆∆»»¬∆»«»»«
˙Ó‡23ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ,24,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eÎB˙a ¡∆¿«≈»»«¿≈»«»¿»

"‰¯Bz‰ Ô˙B25. ≈«»

עם 18) אלא שיברך, טרם הספר את לגלול חייב ואינו
ה"ז) פ"ג, (מגילה ובירושלמי לב.). (שם מברך הוא פתיחתו
את  עזרא ויברך העם כל עמדו וכפתחו הפסוק: על סמכוה
פתיחתו. אחר מיד שבירך משמע: - הֿו) ח, (נחמיה וגו' ה'

את 19) לכלול כדי וגו' המבורך ה' ברוך ואומר: וחוזר
אל  לעולם מט:): (ברכות שאמרו כמו המברכים, בין עצמו
פירשו  שלא ואףֿעלֿפי הכלל. מן עצמו את אדם יוציא
('מעשה  ה"ב) (פ"ה, ברכות הל' לקמן דבריו על סמך רבינו,

לפניה 20)רוקח'). התורה לברכת "מנין ע"א: כא, ברכות
לאלהינו". גודל הבו אקרא ה' שם כי שנאמר: - התורה? מן
אמן  אחרי ענו ואתם תחלה, אברך אני לישראל: משה אמר
ה"יד) (פ"ז, לעיל ביארנו וכבר שם). רש"י פירוש (ע"פ
ברכות, מאה למניין לו עולה הציבור של אמן שעניית
שישמעו  כדי בקול אלו ברכות לברך לקורא ראוי ולפיכך

מיימוניות'). ('הגהות אחריו ויענו מברך 21)העם ואינו
כתובות  התורה "ברכות העם יאמרו שלא כדי שיגלול קודם
כה  בין שהרי - בגלילתו הציבור טורח שאין ומכיון בספר".
לפני  שיגלול תיקנו - לעולה עולה בין גוללו הוא וכה
הציבור, טורח משום גולל אינו ראשונה בברכה אבל ברכתו,
(כסףֿמשנה). ה"ח פי"ג, סופרים במס' מבואר רבינו וכדברי

איננה.22) זו תיבה התימנים, התורה 23)בכת"י היא
(קהלת 24)שבכתב. בה שכתוב שבעלֿפה התורה היא

וכמשמרות חכמים... דברי יא): סי'ÌÈÚÂËיב, או"ח ('טור'
"קלֿוחומר 25)קלט). לאחריה? התורה לברכת ומנין

הבא, עולם חיי על - מברכים שעה חיי על המזון: מברכת
מח:). (ברכות כלֿשכן" לא

.Â„Ú ‰¯Bza ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bza ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈«»««ƒ¿«»«
'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL26elÙ‡ ,‰ÚËÂ ‡¯˜ .¯eav‰ ÈtÓ ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ»»¿»»¬ƒ

‰p‡¯˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ec˜„a¿ƒ¿«««¬ƒƒ«∆ƒ¿»∆»
˜ec˜„a27.‰¯Bza ÌÈL e‡¯˜È ‡ÏÂ28„Á‡‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿¿…ƒ¿¿¿«ƒ«»∆»»∆»
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ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ - ˜zzLÂ ‡¯˜ .Bc·Ï¿«»»¿ƒ¿«≈«¬…«≈«¿»¿«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÈÁ˙‰L ÌB˜nÓ29C¯·Óe ,˜zzLpL ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈
ÛBqa30. «

ישמעו 26) אז רק כי התורה, ברכת של אמן ע"ב. לט, סוטה
הקורא. קריאת ה"א:27)את פ"ד, מגילה ירושלמי

מחזירים  (בתרגום) טעה מעכב, התרגום אין שאמרו "אע"פ
כלֿשכן  לא עצמה בתורה - כך בתרגום ואם אותו".
האומר  "כל צט.): (סנהדרין אמרו וכן מיימוניות'). ('הגהות
(חסרות  זה מדקדוק חוץ השמים מן כולה התורה כל
בזה  ה' דבר כי בכלל הוא הרי - שם) רש"י כפירוש ויתרות,

לא). טו, "אין 28)(במדבר הוא: כלל כי ע"ב. כא, מגילה
המנהג  ומכאן כז.). השנה (ראש כאחד" נשמעים קולות שני
כדי  בלחש, אלא המקריא עם קורא אינו לתורה שהעולה
המקריא  מפי הקריאה בשמיעת לציבור להפריע שלא

הראשון,29)(כסףֿמשנה). שפסק ממקום מתחיל ואינו
לאחריהם; נתברכו לא הראשונים שהפסוקים נמצא שא"כ
אומר  והכתוב לאחריהם, בירך ולא נשתתק הראשון שהרי
תמימה  כולה שתהא - תמימה ה' תורת ח): יט, (תהלים

ה"ג). פ"ה, ברכות (ירושלמי מברך 30)בברכותיה ואינו
בירך  שהראשון ואע"פ הראשון, בירך שכבר לפניה,
על  הקפידא שאין כלום, בכך אין בסופה, והשני בתחלתה
לפניהם  שיתברכו הפסוקים על אלא שיברכו העולים
שראשון  אלא תיקנו לא שמתחילה תדע: ולאחריהם.
והאמצעיים  לאחריה, מברך והאחרון לפניה מברך לקרואים
שכולם  החכמים תיקנו גזירה משום אלא כלום: בירכו לא
זה  כגון מצוי, שאינו ובדבר כא:). מגילה (ראה יברכו,
(תשובות  בו גזרו לא - שכיח בלתי מקרה שהוא שנשתתק

מ"ז). סימן פריימן הוצאת הרמב"ם

.Ê˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ÔÈ‡31BÏ ¯Ó‡iL „Ú ≈«≈«»««ƒ¿«∆…«
ÔfÁ elÙ‡Â ;˙B¯˜Ï ¯eavaL ÏB„b32L‡¯ B‡ ˙Òk‰ »∆«ƒƒ¿«¬ƒ«««¿∆∆…

˙Òk‰33¯eav‰ BÏ e¯Ó‡iL „Ú ,BÓˆÚÓ ‡¯B˜ BÈ‡ «¿∆∆≈≈≈«¿«∆…¿«ƒ
˙B¯˜Ï Ì‰aL ÏB„‚ B‡34BnÚ „ÓÚÏ „Á‡ CÈ¯ˆÂ . »∆»∆ƒ¿¿»ƒ∆»«¬…ƒ

ÔÈ‡¯Bw‰ ÌÚ „ÓBÚ‰ ÔfÁ C¯„k ,‰‡È¯˜ ˙ÚLa35. ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆«»»≈ƒ«¿ƒ

לפני 31) בעצמו קורא היה לתורה העולה שכל היה מנהגם
הקריאה  בטעמי בקיאים הכל שאין וכיום הציבור,
שכל  ומפני אלו; בקריאות יוצאים הציבור אין ובדקדוקיה,
להתקוטט  יבוא לקרוא ירשוהו לא ואם כיודע, בעיניו אחד
הבקי  הש"ץ אלא קורא שאינו תיקנו לפיכך - הש"ץ עם
כדי  הש"ץ, עם בנחת קורא העולה גם ומכלֿמקום בקריאה.

ס  או"ח ('טור' לבטלה ברכתו תהא קמ"א).שלא ימן
ביומא 33)ש"ץ.32) ורש"י בביהכ"נ. הציבור מנהיג

הכנסת: צרכי נחתכים פיו על - הכנסת "ראש מפרש: (סח:)
התיבה". לפני עובר מי מפטיר... מגילה 34)מי תוספתא

"שאין ÂÏפ"ג: Ê·Ê·Ó Ì„‡ נוטל כאילו נראה יהא שלא "
גדולתו. בשביל לעצמו כשהחזן 35)חלק אפילו כלומר:

שניתנה  כשם כי התורה, לפני לבדו עומד אינו קורא, בעצמו
בין  עומד אנכי ה): ה, (דברים שנאמר סרסור, ע"י (התורה)
לנהוג  צריכים אנו כך ה', דבר את לכם להגיד וביניכם... ה'

(פ"ד, מגילה ירושלמי ומתווך), (מקשר סרסור ע"י בה
ה"א).

.ÁBÏŒLÈ ,‡¯Bw‰36ÔÈÚa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‚l„Ï «≈∆¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»
˙L¯ÙaL ,'¯BNÚa C‡'Â ,'˙BÓ È¯Á‡' ÔB‚k ,„Á‡∆»¿«¬≈¿«¿»∆¿»»«

'ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡'37‡e‰Â .38,‰tŒÏÚ ‡¯˜È ‡lL , ¡…∆«…¬ƒ¿∆…ƒ¿»«∆
˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ·˙k‰ ÔÓ ‡lL ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L39. ∆»ƒ¿∆…ƒ«¿»¬ƒ≈»∆»
ÔÓb¯z‰ ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡ÏÂ40 ¿…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ«À¿¿»

˜eÒt‰ Ìeb¯z41. «¿«»

לו.36) ביום 37)מותר קורא הגדול הכהן שהיה 
מ"א) (פ"ז, יומא במס' כמפורש המקדש, בבית הכיפורים
ויקרא  - מות אחרי הכיפורים, יום בענין מדברות ושתיהן
היום  נוהגים ואנו כוֿלב. כג, שם, - בעשור אך אֿלד; טז,
בשני  אבל ציבור. בתענית משה" "ויחל בקריאת לדלג
ועונשים  אזהרות הם תורה שדברי "לפי ידלג לא ענינים
מענין  יוצא וכשאדם השומעים, בלב שיכנסו וצריך ומצוות,
סט:). יומא רש"י (מלשון להתכונן" נוח אינו אחר לענין

הדברים 39)ובלבד.38) את לך "כתב ע"ב: ס, גיטין
עלֿפה. לאמרם רשאי אתה אי שבכתב, דברים - האלה"

י.40) הלכה בסמוך נמצא 41)ראה יותר, ישהה שאם
(יומא  הציבור כבוד זה ואין ומצפה בטל יושב הציבור

סט:).

.Ë¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«»»¿«≈
‰ÎÏ‰ ¯·„a elÙ‡42ÔÈ˜˙BLÂ ÔÈÚÓBL Ïk‰ ‡l‡ , ¬ƒƒ¿«¬»»∆»«…¿ƒ¿¿ƒ

ÈÊ‡Â" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜ ‡e‰M ‰ÓÏ ÌaÏ ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒƒ»¿«∆≈∆∆¡«¿»¿≈
˙Òk‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡Â ."‰¯Bz‰ ¯ÙÒ Ï‡ ÌÚ‰ ÏÎ»»»∆≈∆«»¿»»≈ƒ«¿∆∆

‡¯B˜ ‡¯Bw‰L ‰ÚLa43LÈ‡ ÔÈa ˙‡ˆÏ ¯zÓe ; ¿»»∆«≈≈À»»≈≈ƒ
LÈ‡Ï44B˙¯B˙Â „ÈÓz ‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈÓe . ¿ƒƒ∆≈«»»ƒ¿»

‰ÚLa ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒÚÏ BÏ ¯zÓ - B˙en‡À»À»«¬…¿«¿»¿»»
‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰L45. ∆«≈≈«»

ע"א.42) לט, יכלו 43)סוטה ה' ועוזבי ע"א: ח, ברכות
ויוצא. פתוח כשהוא תורה ספר המניח זה - כח) א, (ישעיה

(כסף44ֿ) אסור לאיש איש בין אפילו לסּפר, אבל ֵַ(שם).
אמר:45)משנה). ולומד, פניו מחזיר היה ששת "רב שם:

אם  שם) (ברכות הרי"ף ולדעת בשלנו". ואנחנו בשלהם, הם
- ממנו חוץ בתורה, המבינים אנשים עשרה בביהכ"נ אין

מיימוניות'). ('הגהות תורה בתלמוד לעסוק לו אסור

.ÈÌÚÏ Ìb¯˙Ó ÔÓb¯z ÌL ‡‰iL ,e‚‰ ‡¯ÊÚ ˙BÓÈÓƒ∆¿»»¬∆¿≈»À¿¿»¿«¿≈»»
ÔÈÚ eÈ·iL È„k ,‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰M ‰Ó«∆«≈≈«»¿≈∆»ƒƒ¿«

‰ÌÈ¯·c46˜˙BLÂ ,„·Ïa „Á‡ ˜eÒÙ ‡¯B˜ ‡¯Bw‰Â . «¿»ƒ¿«≈≈»∆»ƒ¿«¿≈
.ÈL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÔÓb¯z‰ B˙B‡ Ìb¯˙iL „Ú«∆¿«¿≈«À¿¿»¿≈¿≈»≈ƒ
˜eÒtÓ ¯˙BÈ ÔÓb¯˙nÏ ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈««ƒ¿«¿À¿¿»≈ƒ»

„Á‡47. ∆»

היה 46) והתורגמן בלבד, ארמית אלא מבינים היו לא כי
בתורת  בספר ויקראו שנאמר: בארמית. הקורא דברי מתרגם
"תורת  ח) ח, (נחמיה במקרא ויבינו מפרש... אלהים
מפרש  שהוא תרגום, זה - "מפרש" מקרא; זה - אלהים"

ג.). (מגילה המקרא התורגמן 47)את יטעה שלא כדי
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נוהגים  אנו אין וכיום מ"ד). פ"ד, (שם, עלֿפה המתרגם
ארמית  מבין העם שאין כיון התורה, קריאת בעת לתרגם
קדושה  אותה בו אין אחר ותרגום זה. בתרגום תועלת ואין
קמה). או"ח ('טור' הקודש ברוח שנתקן אונקלוס תרגום של
בירושלמי  כמבואר מעכב, התרגום היה לא בימיהם וגם

ה"א). (פ"ד, מגילה

.‡ÈÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚‰Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈««¿«¿ƒ«≈ƒ
ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙Ó‰«¿«¿≈¿«¿«¿≈…«¿ƒ«≈ƒ

‡¯Bw‰48‰ÏÎiL „Ú Ìb¯˙Ï È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡Â . «≈¿≈«¿«¿≈««¿«¿≈«∆ƒ¿∆
‡¯Bw‰ ÈtÓ ˜eÒt‰49˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â ; «»ƒƒ«≈¿≈«≈««ƒ¿

ÔÈ‡Â .ÔÓb¯z‰ ÈtÓ Ìeb¯z‰ ‰ÏÎiL „Ú ¯Á‡ ˜eÒt»«≈«∆ƒ¿∆««¿ƒƒ«À¿¿»¿≈
„ÓBÚ ‡l‡ ,‰¯BwÏ ‡ÏÂ „enÚÏ ‡Ï ,ÔÚL ÔÓb¯z‰«À¿¿»ƒ¿»…»«¿…«»∆»≈

‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a50‡l‡ ,·˙k‰ CBzÓ Ìb¯˙È ‡ÏÂ . ¿≈»¿ƒ¿»¿…¿«¿≈ƒ«¿»∆»
‰tŒÏÚ51‡lL ,ÔÓb¯zÏ ÚiÒÏ È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â . «∆¿≈«≈««¿«≈««À¿¿»∆…

‰¯Bza ·e˙k Ìeb¯z e¯Ó‡È52È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙Ó ÔËw‰Â . …¿«¿»«»¿«»»¿«¿≈«¿≈
ÏB„‚53‡ÏÂ .ÔË˜ È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙iL ÏB„bÏ „B·k ÔÈ‡Â , »¿≈»«»∆¿«¿≈«¿≈»»¿…

„Á‡Â ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,„Á‡k ÌÈL ÔÈÓb¯˙Ó‰ eÈ‰Èƒ¿«¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿∆»∆»∆»≈¿∆»
Ìb¯˙Ó54. ¿«¿≈

ויתקבלו 48) לזה, זה כבוד שיחלקו כדי ע"א. מה, ברכות
(פ"ד, תורה תלמוד הל' וראה השומעים. באזני דבריהם

שם. ובביאורנו קולות 49)ה"ג) שני שאין ע"ב. לט, סוטה
הקורא, לקול לשמוע מחוייבים והרי כאחד, נשמעים

התורה". ספר אל העם כל "ואזני "כשם 50)ככתוב:
בה  לנהוג אנו צריכים כך וביראה, באימה (התורה) שניתנה
הקורא  וגם ה"א). פ"ד, מגילה (ירושלמי וביראה" באימה

יט:). זבחים ('תוספות' להשען לו ירושלמי 51)אסור
בפה". - בפה שנאמר "דברים ה"א: פ"ד, מגילה

ע"א.52) לב, וגדול 53)מגילה קטן פ"ג. מגילה תוספתא
ובחשיבות. במעלה אלא בשנים לא הם כאן, האמורים

קולות 54) שני אין כי הטעם, ביארנו וכבר ע"ב. כא, מגילה
נשמעים.

.·È‰NÚÓ :¯eaˆa ÔÈÓb¯˙Ó ˙B‡¯˜n‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«ƒ¿»¿«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
Ô·e‡¯55ÌÈ‰k ˙k¯·e ,56Ï‚Ú‰ ‰NÚÓe ,57ÔÓ - ¿≈ƒ¿«…¬ƒ«¬≈»≈∆ƒ

"ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ‡¯iÂ" „Ú "Ô¯‰‡ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ"«…∆∆∆«¬…«««¿∆∆»»
ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ" :„Á‡ ˜eÒt „BÚÂ ,'B‚Â58Ìlk - " ¿¿»∆»«ƒ…∆»»À»
ÔBÓ‡ ‰NÚÓ·e ;ÔÈÓb¯zÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡¯˜59ÌB˜Óa - ƒ¿»ƒ¿…ƒ«¿¿ƒ¿«¬≈«¿¿»

‡¯˜ ,"„Âc Ôa ÔBÓ‡" :¯Ó‡pL60.Ìb¯zÓ ‡ÏÂ ∆∆¡««¿∆»ƒƒ¿»¿…ƒ«¿≈

חוששים 55) וכן ראובן, של גנותו משום כב. לה, בראשית
כה:). (מגילה אבינו יעקב של לכבודו בה 56)אנו שנאמר

אליך  פניו ה' ישא כו) ו, למה (במדבר סותר זה והרי .
הם  שכדאי יודעים אינם והם פנים"? ישא לא "אשר שכתוב
"אמר  כ:): (ברכות כמאמרם פנים, להם לישא ישראל
בתורה  להם שכתבתי לישראל פנים אשא לא וכי הקב"ה,

Î¯·Â˙"ואכלת ˙Ú·˘Â"כזית עד עצמם על מדקדקים והם "
שבעים. כשאינם אפילו המזון ברכת שמות 57)שמברכים

כאֿכה. של 58)לב, לכבודו אנו חוששים כי לה. שם,
וכן  הציבור, לאזני הללו בפסוקים משה שגינהו אהרן

העגל את עשו אשר "על נאמר וגו' ה' ויגוף ‡˘¯בפסוק

Ô¯‰‡ ‰˘Ú,באהרן ועשייתו העגל חטא הכתוב תלה "
מתרגמים  שאנו ואע"פ ברבים, גנותו מגלים אין ולפיכך
ציבור  גנאי דומה אינו בעגל, שחטא ישראל עם של גנותו
(מגילה  יותר חמור האחרון שזה בציבור, יחיד לגנאי בציבור

ה"יא). פ"ד, שם ובירושלמי יג.59)שם, שמואלֿב,
אחרים:60) ובדפוסים רוקח', ו'מעשה רומי דפוס כגירסת

מ"י) (פ"ד, במגילה המשנה ונוסח מתרגם" ולא "נקרא
כבודו  משום מתרגם? שאינו והטעם שלפנינו. רומי כנוסח
אפשר  שהרי הציבור, לפני לגמרי נקרא אינו וכן דוד. של

אבל אחר, בענין ‰˙Â¯‰להפטיר È˜ÂÒÙ אסור כי נקראים,
שם). טוב' יום ('תוספות ולחסרם לדלגם

.‚È‡È·pa ¯ÈËÙn‰61‰lÁz ‰¯Bza ˙B¯˜Ï CÈ¯ˆ ,62, ««¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«»¿ƒ»
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL elÙ‡63‡¯wM ‰Ó ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ; ¬ƒ¿»¿ƒ≈¿≈«∆»»

ÂÈÙÏ64‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ‡È·pa ¯ÈËÙÈ ‡ÏÂ .65. ¿»»¿…«¿ƒ«»ƒ«∆ƒ¿…≈∆»
ÌÈ˜eÒt „Á‡Â ÌÈ¯NÚÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ66ÌÏL Ì‡Â ; ¿…ƒ¿…≈∆¿ƒ¿∆»¿ƒ¿ƒ»«

‡¯˜ Ì‡Â ;ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,el‡Ó ˙BÁÙa ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»≈≈≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
‡Ï elÙ‡Â ,Bic - Ìb¯˙Ó‰ ÔÓb¯˙Â ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ¬»»¿ƒ¿ƒ¿¿»«¿«¿≈««¬ƒ…

ÔÈÚ‰ ÌÏL67ÌÈL elÙ‡Â ,‡¯B˜ „Á‡ ,‡È·p·e . »«»ƒ¿»«»ƒ∆»≈«¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÓb¯˙Ó68ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ ‚l„Óe .69‚l„Ó BÈ‡Â ;¯Á‡ ¿«¿¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»«≈¿≈¿«≈

‡È·Ï ‡È·pÓ70ŒÌÈL ÏL ÌÈ‡È·pa ‡l‡ ,¯NÚ71 ƒ»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ∆¿≈»»
B˙lÁ˙Ï ¯Ùq‰ ÛBqÓ ‚l„È ‡lL „·Ï·e ;„·Ïa72. ƒ¿»ƒ¿«∆…¿«≈ƒ«≈∆ƒ¿ƒ»

ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡Ï ,‚l„Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ
BÓeb¯z Ìb¯˙Ó‰73. «¿«¿≈«¿

אחת 61) שפעם שהיה: מעשה משום בנביא להפטיר תיקנו
בנביאים  וקראו עמדו בתורה; יקראו שלא ישראל על גזרו
ואע"פ  לתורה. העולים קרואים שבעה כנגד אנשים שבעה
('אבודרהם', לגמרי המנהג בטל לא בטלה, שהגזירה
לפי  "הפטרה", זו: קריאה ונקראת רפ"ד). סימן ובלבוש
התורה. מקריאת זו בקריאה נפטרו גזירה שבשעת

כבוד 62)('אבודרהם'). יהא שלא התורה, כבוד משום
בתורה  לקרוא מקדים לפיכך שוה, נביא וכבוד תורה
כג.). (מגילה מהנביא התורה היא שגדולה להראות

אל 63) התורה, כבוד משום אלא זה שאין כיון תאמר שאל
תקנת  כבימי הציבור, טורח משום אחד, פסוק אלא יקרא
משמיענו  לפיכך - פב.) (ב"ק לעזרא. עד רבינו משה

ÌÈ˜ÂÒÙשאפילו ‰˘Ï˘.(מער"ק) לו לקרוא מותר
כאן 64) ידובר בשבת קרואים שבעה לפניו שקראו אחרי

אין  תענית ביום כי הקרואים, מנין על בה  להוסיף שמותר
ואז  (ה"טז) בסמוך כמבואר הקרואים, מנין על מוסיפים
חוזר  שהמפטיר והטעם הקרואים, ממנין הוא המפטיר
"קדיש" לומר שנהגו מפני מלפניו, שקראו מה בשבת וקורא
בין  להפסיק כדי המפטיר, קריאת לפני התורה קריאת אחר
כבוד  משום אלא שאינה מפטיר לקריאת חובה קריאת

ה"קדיש" לפני הסדר כל גומר ולפיכך זה התורה. שאין ,
ל"מפטיר" נשאר ולא הסדר, באמצע "קדיש" לומר מקובל
ביוםֿטוב  אבל לפניו. שקראו מה ולקרות לחזור אלא
"קדיש" אומר נפרדים, סדרים ובשני ספרים בשני שקוראים
בספר  מחדש קורא והמפטיר הראשון, הסדר גמר אחרי

פ"ד). למגילה (רא"ש אחר סדר שהוא כדי 65)השני
(סוטה  המפטיר מפי ההפטרה לשמוע הגולל גם שיוכל
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בתורה,66)לט.). שקראו שבעה כנגד ע"א. כג, מגילה
פסוקים. משלשה פוחת אינו אחד יחד 67)שכל כי שם,

חוזר  אחרון ופסוק עשרים, הרי התורגמן של תרגומו עם
שם). (ר"ן, ואחד עשרים הרי שנית פעם עברית וקוראו

ועמי 68) לנשים להשמיע אלא אינו שהתרגום ע"ב. כא, שם
אנו  אין ואזהרות מצוות בהם שאין נביאים ובשל הארץ,

שם). (רש"י, בשמיעתם כלֿכך לדלג,69)מקפידים מותר
(שם  בו מקפידים אנו אין כלֿכך, השומע יכוין לא אפילו כי

(שם).70)כד.). מדאי יותר הכוונה טירוף כאן שיש
אחד.71) כספר נחשבים הם 'שנים 72)כי מסוף רק לא

יש  כי אסור, לסופו מתחילתו אפילו שבזה לתחילתו, עשר'
מסוף  אפילו אלא בסמוך, כמבואר ואסור, רב הפסק כאן
אין  כי ע.), ליומא (תוספות אסור - לתחילתו הספר אותו
ד). ס"ק קמ"ד, סימן אברהם' 'מגן (ראה למפרע. קוראים

הציבור.73) כבוד משום ע"א. כד, מגילה

.„È‰LÏL ÔÓb¯zÏ ˙B¯˜Ï BÏŒLÈ ,‡È·pa ‡¯Bw‰«≈«»ƒ∆ƒ¿«À¿¿»¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔzLÏL Ìb¯˙Ó Ìb¯˙Ó‰Â ,ÌÈ˜eÒÙ74. ¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿≈¿»¿»∆««∆

‡¯˜È ‡Ï - ˙BiL¯t LÏL ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ…ƒ¿»
„·Ïa „Á‡ „Á‡ ‡l‡ ÔÓb¯zÏ75. «À¿¿»∆»∆»∆»ƒ¿»

הוראה 74) שאין מכיון יטעה, המתרגם אם לנו איכפת ולא
וברש"י). (שם, נביא מדברי ששלשה 75)יוצאת מאחר כי

אמרו: שם ובגמרא לחוד. אחד כל לתרגם צריך הם, ענינים
כה  כי כגון: כיצד? פרשיות, שלש שהם פסוקים שלשה
מצרים  ה' אמר כה כי ג); נב, (ישעיה נמכרתם חנם ה' אמר

ה). (שם, פה לי מה ועתה ד); (שם, עמי ירד

.ÂË:˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈÙÏ C¯·Ó ,‡È·pa ¯ÈËÙn‰««¿ƒ«»ƒ¿»≈¿»»¿»»∆»
¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆»«

ÌÈ‡È·a76˙BÎ¯a Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ï C¯·Óe ;'eÎÂ "77: ƒ¿ƒƒ¿¿»≈¿«¬»«¿«¿»
ÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰" :da Ì˙BÁ ,‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»≈»»≈«∆¡»¿»

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" :da Ì˙BÁ ,‰iL ;"ÂÈ¯·c78;" ¿»»¿ƒ»≈»≈¿»»ƒ
da Ì˙BÁ ,˙ÈÚÈ·¯ ;"„Âc Ô‚Ó" :da Ì˙BÁ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈»»≈»ƒ¿ƒƒ≈»

‰lÙza Ì˙BÁL BÓk ,ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚ79Ì‡ ÔÎÂ ; ƒ¿«¿À««¿∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ
˙aLa ˙BÈ‰Ï L„ÁŒL‡¯ ÏÁ80‡È·pa ¯ÈËÙn‰ - »……∆ƒ¿¿«»««¿ƒ«»ƒ

‰lÙza ¯ÈkÊnL BÓk ,BÊ ‰Î¯·a L„ÁŒL‡¯ ¯ÈkÊÓ81. «¿ƒ……∆ƒ¿»»¿∆«¿ƒ«¿ƒ»

האלו,76) הברכות כל פירוש וראה ה"ט. פ"יג, סופרים מס'
הספר. שבסוף התפילות" ל"סדר עם 77)בביאורנו ויחד

שבע, הרי - ולאחריה לפניה בתורה לקריאתו הברכות שתי
פ"יד, סופרים (מס' בתורה שקראו קרואים שבעה כנגד

בבניה"78)ה"א). ציון "משמח לחתום: נוהגים ואנו
ה"ה).79)(כסףֿמשנה). (פ"ב, לעיל המבואר כפי

ראש 80) ענין בה להזכיר שאין ולומר, לדון שיש אע"פ
חודש  בראש ההפטרה קריאת אין שבת שאלמלא חודש,

בחול. להיות ˘ÈÈÁ˙·81)שחל ‡Â‰ ÌÂÈ ÈÎ,בהפטרה
אינו  אבל כד:). (שבת חודש ראש של גם להזכיר גורם והוא

רק אלא חודש, ראש בשל הברכה את מעין ÈÎÊÓ¯חותם
הנביאים... ועל התורה על שאומר: הברכה באמצע המאורע
כי  בלבד, שבת בשל וחותם וכו' הזה החודש ראש יום ועל
לשבת  אלא שאינה בהפטרה חודש ראש של כחו יפה לא

חןדש  ראש בכל הקבועות תפילות משלש יותר בלבד,
אלא  קיימת ר"ח חתימת אין כי ר"ח, משל בהן חותם  שאינו

(כסףֿמשנה). בלבד מוסף בתפילת

.ÊËÔÈ‡¯B˜ ˙È¯ÁLa ˙aLa ?ÔÈ‡¯Bw‰ Ô‰ ‰nk«»≈«¿ƒ¿«»¿«¬ƒ¿ƒ
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ,‰ML ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ,‰Ú·Lƒ¿»¿«ƒƒƒ»¿»ƒƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ‰MÓÁ¬ƒ»≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ¬≈∆
‰Úa¯‡ ÔÈ¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a82; ¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ«¿»»

ÏL ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ,‰ÁÓa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ˙aLa¿«»¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ∆
ÈÓÈ·e ,˙È¯ÁLa ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ,‰M‰ Ïk»«»»«¬À»¿ƒ¿«¬ƒƒ≈

˙ÈÚz‰83‰LÏL ÔÈ¯B˜ ,‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa84ÔÈ‡ ; ««¬ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ‰Ê ÔÈnÓ ÔÈ˙ÁBt85. ¬ƒƒƒ¿»∆¿≈ƒƒ¬≈∆

שהם 82) מפני הציבור על להכביד שלא מ"א. פ"ד, מגילה
עליהם  מוסיפים - מוסף קרבן בהם שיש ומתוך מלאכה, ימי

וחמישי. שני ימי על יתר שאנו 83)קורא בתעניות
או  בטבת, עשרה כגון - לאבותינו שאירע מה על מתענים
קוראים  בהן רק כי פה, ידובר - בהן וכיוצא בתמוז י"ז
תעניות  ובהל' ה"יח; (פ"יג, לקמן ראה ובמנחה. בשחרית
הצרות, מפני הציבור על שגוזרים בתעניות אבל ה"ה), פ"ה,
אלא  בהם קוראים אין - והחרב והדבר הבצורת כגון:
המדבר  ה"יז) (פ"א, תעניות שבהל' תדע בלבד. במנחה
אחר  שקוראים הקריאה אלא הזכיר לא זה, מסוג בתעניות
על  הכסףֿמשנה פליאת סרה ובזה ערב. לעת היום חצות
אלא  קוראים היו שלא מבואר (יב:) תענית שבמס' רבינו,
הציבור  על שגזרו בתעניות מדובר שם כי בלבד? במנחה
שאירע  מה לזכר הקבועות בתעניות וכאן הצרות, בגלל

(מער"ק). הכל 84)לאבותינו מרובה זה שקדושתו כל ל:
וחולֿ ראשֿחודש לפיכך לתורה. איש עליו הוסף מחבירו,
יוםֿטוב  ארבעה; קוראים - מוסף קרבן בהם שיש  המועד
שענוש  יוםֿהכיפורים חמשה; - מלאכה בעשיית שאסור
שבעה  - סקילה בה שיש שבת ששה; - חילולו על כרת

כב:). ואין 85)(מגילה הם, מלאכה ימי אלה כל כי
מלאכה. ביטול משום מדאי יותר הציבור על בהם להכביד
לדרוש  רגילים שהיו היא, לחשכה סמוך כבר במנחה ושבת
כלֿכך  בה מאחרין אין לפיכך מנחה, לפני היום כל
בביהכ"נ  יש ואם שם). ברש"י כא, (מגילה נוספות בקריאות
והרי  כהן, ואחד ישראלים שנים אחד, ביום חתנים שלשה
לחתן  נוספת עליה מוסיפים אז כהן, אחר לקרוא מוכרח לוי
בכתובות  כמבואר אצלו, כמועד הוא חופתו שיום השלישי,

מיימוניות'). ('הגהות ד.

.ÊÈ„B·k ÈtÓ ,¯eaˆa ‡¯˜˙ ‡Ï ‰M‡86.¯eav‰ ƒ»…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿«ƒ
ÔÈnÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÎ¯·Ó ÈÓÏ Ú„BÈÂ ˙B¯˜Ï Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«ƒ¿¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒƒ¿«

ÌÈ‡¯Bw‰87ÔÈn‰Ó ‰ÏBÚ ¯ÈËÙÓ ÔÎÂ .88‡e‰ È¯‰L , «¿ƒ¿≈«¿ƒ∆≈«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈa LÈc˜a ¯eaˆŒÁÈÏL ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;‰¯Bza ‡¯B˜≈«»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈

ÌÈÏLÓ89ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ BÈ‡ - ¯ÈËÙn‰ ÔÈ·e90. «¿ƒ≈««¿ƒ≈∆ƒ«ƒ¿»
„Á‡ ‡l‡ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ Ì‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaˆ91- ƒ∆…»»»∆≈«ƒ¿∆»∆»

,˙ÈLÈÏLe ‰iL ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,„¯BÈÂ ‡¯B˜Â ‰ÏBÚ∆¿≈¿≈¿≈¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ÌÈ‡¯Bw‰ ÔÈÓ ¯Ó‚iL „Ú92. «∆ƒ¿…ƒ¿««¿ƒ∆«

ע"א.86) כג, ה"ב.87)מגילה פ"ז, ברכות ירושלמי,
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('מגן  בלבד למפטיר אלא לתורה עולה קטן אין הזה ובזמן
שם). ל'טור' ב'פרישה' וראה ו', ס"ק רפב סי' או"ח אברהם'

הוא 88) הרי אנשים, ששה אלא לפניו קראו לא שאפילו
אלא  בתורה קורא הוא שאין אע"פ שבעה, למנין עולה
(מגילה, ה"יג לעיל כמבואר בלבד, התורה כבוד משום

המפטיר 89)שם). לפני קדיש לומר שנהגו במקום
ברי"ף 90)כמנהגנו. הובאת גאון, נטרונאי רב תשובת

הקודמים  הקרואים בין הפסיק הקדיש כי (פ"ד): למגילה
קדיש  יאמרו אם אלא למנין, מצטרף הלה ואין למפטיר,

(ה"כ). בסמוך כמבואר המפטיר, שהיה 91)אחרי בימיהם
קורא  שש"ץ נהגו כיום אבל ידובר; - בעצמו קורא העולה
כמבואר  בלחש, אחריו עונה אלא אינו והעולה בקול,

(ה"ז). לעיל כדי 92)בביאורנו פ"ג. מגילה, תוספתא
עולים  שבעה קראו כאילו לקריאה, קריאה בין להבחין
לתורה  לעלות ממקומם לעמוד דרכם היה שכך נפרדים.

(כסףֿמשנה).

.ÁÈ,ÔBL‡¯ ‡¯B˜ Ô‰k ,el‡Ó ‰‡È¯˜e ‰‡È¯˜ ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»≈≈…≈≈ƒ
Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈÂÏ ÂÈ¯Á‡Â93‡e‰ ËeLt ‚‰Óe . ¿«¬»≈ƒ¿«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»»

ÌBi‰94ÈÙÏ ˙B¯˜Ï Ì„B˜ ı¯‡‰ŒÌÚ Ô‰k elÙ‡L , «∆¬ƒ…≈«»»∆≈ƒ¿ƒ¿≈
B¯·ÁÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏB„b ÌÎÁ»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ∆»≈¬≈

˙B¯˜Ï Ì„B˜ ‰ÓÎÁa95Œ¯ÙÒ ÏÏBbL ,ÔB¯Á‡‰Â . ¿»¿»≈ƒ¿¿»«¬∆≈≈∆
Ïk‰ „‚k ¯ÎN ÏËB ,‰¯Bz96‰ÏBÚ CÎÈÙÏ ; »≈»»¿∆∆«…¿ƒ»∆

¯eavaL ÏB„b elÙ‡ ÌÈÏLÓe97. «¿ƒ¬ƒ»∆«ƒ

ע"א.93) נט, היה 94)גיטין לא התלמוד חכמי בימי אבל
וכך  ממנו. גדול חכם ישראל שם כשהיה ראשון עולה כהן
שזה  "דע מ"ח): פ"ה, (גיטין המשנה בפירוש רבינו לשון
שיהיה  בין ראשון בביהכ"נ קורא הכהן שיהיה הדבר...
בתורה  שורש לו שאין דבר הוא הארץ, עם או חכם תלמיד
הגלות  מערי ופלא הפלא נפלאתי ואני בש"ס... זה נזכר ולא
מחולאי  בריאים היותם אחרי המנהג, בזה שנוהגים
הזה, ההפסד להם בא מקום מאיזה יודע ואיני המנהגות...
שהכהן  היא: בקבלה לנו שבא מה לפי הענין צורת ואמנם
וקדשתו  ה): כא, (ויקרא שנאמר לפי ולישראל, ללוי קודם
דבר  לכל - "וקדשתו" מקריב. הוא אלהיך לחם את כי
ראשון... ולברך כבוד) דבר (בכל ראשון לפתוח שבקדושה:
כהן  שם שיהיה כגון ממנו, גדול חכם שם כשאין כולו וזה
וכן  בחכמה... אחת במדריגה כולם ויהיו וישראלים, ולויים
שוים; שכולם בזמן - "אימתי מ"ח): פ"ג, (הוריות אמרו
- הארץ עם וכהןֿגדול חכם תלמיד ממזר היה אם אבל
רז"ל  אמרו וכבר הארץ", עם לכ"ג קודם חכם תלמיד ממזר
הכהן, כמו ראשון קרא - בכהני" קרא "רב כב.): (מגילה
וראה  שם, המצויים הכהנים מן חכם יותר שהיה לפי

זא  ובכל רבינו". "תשובות רבינו במוספנו כאן הסכים ת
יכול  אדם אין האחרונים שבדורות מפני היום, למנהגנו
עם  שכהן לומר לוותר וראוי מחכמתך... גדולה חכמתי לומר
לריב  יבואו שלא כדי חכם, תלמיד לישראל קודם הארץ
פ"ה  לגיטין טוב' יום ('תוספות ממך גדול חכם אני לומר

שם). המשנה ע"פ ס.):95)מ"ח, (גיטין שאמרו כמו
הממונים  חכמים תלמידי קוראים ולוי) כהן (אחרי "אחריהם

חכמים ואחריהם הציבור; על למנותם ‰¯‡ÌÈÈÂפרנסים

חכמים  תלמידי בני ואחריהם הציבור; על פרנסים
ראשי  ואחריהם הציבור; על פרנסים ממונים שאבותיהם

אדם". וכל ע"א.96)כנסיות לב, מדברי 97)מגילה
גם  הוא לתורה הקרואים את המשלים שהאחרון נראה רבינו
לקריאת  העולים מן הגולל שאין בימינו כנהוג ולא הגולל,

קמז. סימן יוסף' 'בית וראה התורה,

.ËÈÏ‡¯NÈ ‰ÏBÚ - Ô‰k ÌL ÔÈ‡98‰ÏÚÈ ‡ÏÂ ; ≈»…≈∆ƒ¿»≈¿…«¬∆
ÂÈ¯Á‡99ÔBL‡¯ ‡¯wL Ô‰k - ÈÂÏ ÌL ÔÈ‡ .ÏÏk ÈÂÏ «¬»≈ƒ¿»≈»≈ƒ…≈∆»»ƒ

ÈÂÏ ÌB˜Óa ‰iL ÌÚt BÓˆÚ ‡e‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ100; ≈¿≈«¿««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ
e¯Ó‡È ‡nL ,¯Á‡ Ô‰k ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜È ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»«¬»…≈«≈∆»…¿

ÏeÒt ÔBL‡¯‰101‡Ï ÔÎÂ .¯Á‡ Ô‰k ‰ÏBÚ CÎÈÙÏe , »ƒ»¿ƒ»∆…≈«≈¿≈…
Ì‰ÈMÓ „Á‡ e¯Ó‡È ‡nL ,ÈÂÏ ¯Á‡ ÈÂÏ ‡¯˜Èƒ¿»≈ƒ««≈ƒ∆»…¿∆»ƒ¿≈∆

ÏeÒt102. »

החבילה",98) נתפרדה - כהן שם אין "אם ע"ב: נט, גיטין
לעלות  ישראל ויכול זכותו, את הלוי ואיבד הקשר נפסק
לעלות  יכול הלוי שגם ודאי אבל מעכבו. הלוי ואין ראשון
עליו  עולה שאינו אחר מישראל גרוע שאינו ראשון
בדעת  קלה סימן משה' ו'דרכי יוסף', ('בית בחשיבות

לעלות 99)רבינו). ללוי אסור ראשון, ישראל שקרא אחרי
קרא  ולפיכך היה, כהן הראשון ודאי יאמרו: כי אחריו,

כה:). ובכתובות ע"ב; נט, (גיטין לוי ומברך 100)אחריו
ראשון 101)שנית. של באביו יודעים אנו אם ואפילו

וחיללו  זה בן ממנה והוליד נשא גרושה שמא - היה שכהן
כהונה. והרי 102)מקדושת לו, פסולה אשה לקח שאביו

פסול, כישראל בתורה וקורא לויה. מקדושת מחולל הבן
יאמרו "שמא בלוי: לומר רבינו Ì‰È˘Óודקדק „Á‡."פסול

של לכבודו רק חשש כהן, אחר לכהן כי ‰¯‡˘ÔÂובנוגע ?
אתה  שאיך שני: כהן של לכבודו לחוש מקום אין באמת
קרא  מדוע כן אם מכהונה, ונפסל גרושה בן שהוא בו חושש
נופל  החשש כל ולפיכך לוי? שאיננו אע"פ לוי במקום שני
כהן  אחריו עלה ולכן הוא, שפסול בלבד הראשון הכהן על

שם). (גיטין זה

.ÎÏk - ‰lÙz‰ ¯Á‡ ?‰¯Bza ‰‡È¯w‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿ƒ»«»«««¿ƒ»»
ÛÒeÓ ˙lÙz BaŒLiL ÌBÈ103ŒÁÈÏL ¯Ó‚iL ¯Á‡ , ∆∆¿ƒ«»««∆ƒ¿…¿ƒ«

Œ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe LÈc˜ ¯ÓB‡ ,˙È¯ÁLŒ˙lÙz ¯eaƒ̂¿ƒ««¬ƒ≈«ƒƒ≈∆
ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ,¯eav‰ ÔÓ „Á‡ „Á‡Ï ‡¯B˜Â ,‰¯Bz»¿≈¿∆»∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
dÓB˜ÓÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯ÈÊÁÓ ,ÔÈ¯ÓBbLÎe ;‰¯Bza«»¿∆¿ƒ«¬ƒ≈∆»ƒ¿»

¯ÓB‡Â104ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜105ÌÈÓÈÂ . ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿»ƒ
Ì„˜ LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰ ,ÛÒeÓe ¯ÈËÙÓ Ì‰a LiL106 ∆≈»∆«¿ƒ»»¬««ƒ…∆

LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ;¯ÈËÙn‰ ‰ÏÚiL∆«¬∆««¿ƒ¿≈¿∆»¬««ƒ
.¯ÈËÙn‰ ¯Á‡««««¿ƒ

וחולֿהמועד.103) ראשֿחודש מס'104)כגון ע"פ
גמר  אחר קדיש לומר נוהגים ואנו ה"ו. פכ"א, סופרים

הספר. חזרת לפני לעיל 105)הקריאה רבינו כתב וכבר
מוסף, תפילת קודם קדושה" "סדר שאומרים ה"יד): (פ"ט,

כאחד. לשתיהן עולה שהקדיש סופרים,106)נמצא מס'
לקריאת  חובה, קריאת בין להבחין כדי והטעם, שם.
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כמבואר  התורה, כבוד משום אלא שאינה בתורה, המפטיר
ובביאורנו. י"ג הל' לעיל

.‡Î¯Á‡ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏLÂ ˙aL ÏL ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»∆«»¿∆«ƒƒ««
ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï ‰l‰z' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL107, ∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆«

,Ba ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óe LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈
LÈc˜ ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,‰ÁÓa ÔÈ‡¯B˜ ˙ÈÚ˙a¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿««»≈«ƒ
e‚‰ ‡Ï ·BËŒÌBÈa Ï·‡ .‰ÁÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬»¿…»¬

.‰ÁÓa ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿»

לומר 107) שלא נוהגים ואנו הֿו. הלכות פ"ט, לעיל מפורש
אלא  המנחה, בתפילת קדושה" "סדר הכיפורים ביום
('הגהות  נעילה תפילת ובין בינה להפסיק כדי לאחריה,

מיימוניות').

.·Î,˙È¯ÁL ˙lÙz ¯ÓBbLk - ÛÒeÓ Ba ÔÈ‡L ÌBÈÂ¿∆≈»¿∆≈¿ƒ««¬ƒ
,Ba ÔÈ‡¯B˜Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿¿ƒ
‰l‰z' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒ¿««»≈¿ƒ»
¯ÓB‡Â ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡L C¯„k ,ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï¿»ƒ¿≈∆«¿∆∆∆¿ƒ¿»¿≈

.ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ

.‚ÎÔÈLnÁa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡108ÌeMÓ ,˙BiÒÎŒÈz·a ≈¿ƒ«À»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ
¯eav‰ „B·k109,¯eaˆa ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡Â . ¿«ƒ¿≈¿ƒ≈∆»¿ƒ

Ô˙BÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL ,¯eav‰ Á¯Ë ÈtÓƒ¿≈…««ƒ∆…«¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»
eÎ¯ËˆÈ Ì‡ CÎÈÙÏ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ«∆ƒ¿…≈∆»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

ÌÈÈÚ ÈL ˙B¯˜Ï110.‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»
˙B¯B˙ ÈzLa „Á‡ ÔÈÚ „Á‡ LÈ‡ ‡¯˜È ‡ÏÂ111, ¿…ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»∆»ƒ¿≈

‡¯B˜ CÎÈÙÏe ,‰È‰ Ìe‚t ÔBL‡¯ ¯ÙÒ e¯Ó‡È ‡nL∆»…¿≈∆ƒ»»»¿ƒ»≈
.ÈM·«≈ƒ

ובגלילה 108) הקלף על - חומשים חמשה להם כותבים יש
החומשים  כל שאין ומתוך לבדו, חומש כל - כספרֿתורה
כאחד. החומשים כל המכיל ספרֿתורה קדושתם אין - ביחד

בדפוס ג 109) הנדפסים שלנו בחומשים אבל ע"א. ס, יטין
בהם  קוראים אין הדין מצד אפילו - כגליון נגללים ואינם

ס"ב). קמ"ג סימן או"ח (שו"ע בברכה כגון 110)בביהכ"נ
שלשה  גם לקרוא יצטרכו ולפעמים ראשֿחודש. בשבת
בשבת, להיות שחל טבת חודש ראש כגון ענינים,
הלכה  יג פרק לקמן ראה ספריֿתורה, שלשה בו שמוציאים

קורא 111)כג. שהיה הכיפורים ביום גדול כהן כגון
ובפרשת  הספר, מתוך מות" "אחרי בפרשת במקדש
קורא  היה זֿיא). (כט, במדבר שבחומש לחודש" "ובעשור
של  פגמו משום שני ספרֿתורה מוציא היה ולא בעלֿפה,
- ענינים בשני אבל אחד, בענין ודוקא ע.). (יומא ראשון
בו  שאין ציבור שהרי תדע: לקרוא. אחד לאיש אפילו מותר

א  אלא לקרות כל יודע מנין וגומר קורא האחד אותו חד,
טבת  בראשֿחודש יעשה ומה (ה"יז). לעיל ראה הקרואים.
עלֿכרחך  ספרים? שלשה בו שמוציאים בשבת להיות שחל
ספר  של פגמו משום לחוש ואין בשלשתן, קורא האחד

המשנה'). ('מרכבת נפרדים ענינים שהם מפני ראשון,

.„ÎıeÁaÓ BÏÏBb ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏBb‰ Ïk112; »«≈≈∆»¿ƒ«
ÌÈÙaÓ B˜c‰Ó ,B˜c‰Ó ‡e‰LÎe113CÈ¯ˆÂ . ¿∆¿«¿¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

¯Ùz‰ ÏÚ B„ÈÓÚ‰Ï114ÌB˜Ó .Ú¯wÈ ‡lL È„k , ¿«¬ƒ««∆∆¿≈∆…ƒ»≈«»
ÔÈÎÈÏBÓe Ba ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒ≈∆»««∆¿ƒƒƒ

BÚÈˆ‰Ï ¯Á‡ ˙È·Ï B˙B‡115ÔÈ‡M¯ ¯eav‰ ÔÈ‡ - ¿«ƒ«≈¿«¿ƒ≈«ƒ«»ƒ
,ÂÈ¯Á‡ Ì‰Â ,B˙B‡ eeÏÈÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ˆiL „Ú ˙‡ˆÏ»≈«∆≈≈≈∆»ƒ«¿≈«¬»

‰ „ÚB· B˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÌB˜n116. ««»∆«¿ƒƒ

גם 112) היה הספר שמגביה היה מנהגם ע"א. לב, מגילה
ואיש  ברכיו, על התחתונים בעמודיו מעמידו והיה הגולל,
שהגביה  וזה העליונים, חיים' ב'עצי בראשו אוחז היה אחר
קושר  כשהוא ולפיכך בחגורה. וקושרו הספר את גולל היה
שהוא  מבחוץ בקשירתו להתחיל צריך בחגורתו הספר את
כלפי  מבפנים הקשירה יתחיל אם כי הכתב, שמאחורי הצד
והלאה  ממנו מפניו הספר את כדוחה הוא הרי חוץ,

קמז). סי' או"ח ל'טור' צד 113)('פרישה', הוא שם.
לא  הספר את כשיפתחו הבאה שבקריאה כדי - הכתב
דרך  זה אין כי הקשר את להתיר הכתב על להפכו יצטרכו

אם 114)כבוד. שאפילו הספר, יריעות תפירת מקום שם.
מחדש. ולתפרו לחזור אפשר שם ששם 115)יקרע

יותר. ה'116)משתמר אחרי שנאמר: ע"ב. לט, סוטה
הספר  את שמצניעים כיום וגם ה). יג, (דברים תלכו אלהיכם
עד  מביהכ"נ לצאת שלא נוהגים אנו הכנסת, שבבית בהיכל

קמט). סי' (או"ח בהיכל הספר את שיכניסו

ׁשלׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קריאתה 1) סדר השלמתה; זמן ומשך התורה קריאת מנהגי

וסדר  הפסח שלפני פרשיות ארבע השנה; מאורעות בכל
הפסקתן.

.‡ËeLt‰ ‚‰n‰2˙‡ ÔÈÓÈÏLnL ,Ï‡¯NÈ ÏÎa «ƒ¿»«»¿»ƒ¿»≈∆«¿ƒƒ∆
Œ‚Á ¯Á‡L ˙aLa ÔÈÏÈÁ˙Ó .˙Á‡ ‰La ‰¯Bz‰«»¿»»«««¿ƒƒ¿«»∆«««
‰l‡' - ‰iMa ,'˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ÔÈ¯B˜Â ˙Bkq‰«À¿ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ»≈∆

'˙„ÏBz3'Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ' - ˙ÈLÈÏMa ,4, ¿…«¿ƒƒ«…∆∆«¿»
˙‡ ÔÈ¯ÓBbL „Ú ,‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ¿¿ƒ««≈∆«∆«∆¿ƒ∆
‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÏLnL ÈÓ LÈÂ .˙Bkq‰Œ‚Áa ‰¯Bz‰«»¿««À¿≈ƒ∆«¿ƒ∆«»

ÌÈL LÏLa5.ËeLt ‚‰Ó BÈ‡Â , ¿»»ƒ¿≈ƒ¿»»

ונתקבל.2) ט.3)שנתפשט ו, א.4)בראשית יב, שם,
התלמוד 5) בתקופת כן שנהגו ישראל ארץ לבני הכוונה

כט:). (מגילה

.·˙BÏÏ˜ ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ‡¯ÊÚ∆¿»ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿»
'‡¯˜iÂ' ¯ÙÒaL6˙¯ˆÚ Ì„˜7‰¯B˙Œ‰LÓaLÂ ,8 ∆¿≈∆«ƒ¿»…∆¬∆∆¿∆¿ƒ¿≈»
‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜9ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,ËeLt‰ ‚‰n‰Â . …∆…«»»¿«ƒ¿»«»∆¿¿ƒ
'ÈÈÒ ¯a„Óa'10‰ÚLz ¯Á‡ 'ÔpÁ˙‡Â' ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ¿ƒ¿«ƒ«…∆¬∆∆»∆¿««««ƒ¿»

'ÌÈ·v Ìz‡' ,·‡a11˙‡ Âˆ' ,‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜ ¿»«∆ƒ»ƒ…∆…«»»«∆
‰ËeLÙ ‰La ÁÒt‰ Ì„˜ 'Ô¯‰‡12LÈ CÎÈÙÏ . «¬……∆«∆«¿»»¿»¿ƒ»≈
ÌÈ¯„Ò ÈL ˙È¯ÁL ÔÈ¯BwL ˙B˙aL13Èk ‰M‡' ÔB‚k , «»∆ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ
'Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê'Â 'ÚÈ¯Ê˙14'È˙wÁa Ì‡' , «¿ƒ«¿…ƒ¿∆««¿…»ƒ¿À…«

'ÈÈÒ ¯‰a' ÌÚ15Ô‰· ‡ˆBiÎÂ16eÓÈÏLiL È„k , ƒ¿«ƒ«¿«≈»∆¿≈∆«¿ƒ
‰La17Ô˙BÚa ÌÈ¯„q‰ Ô˙B‡ e‡¯˜ÈÂ ,18. ¿»»¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44



קמי dlitz zekld - dad` xtq - a`Îmgpn h"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ידֿמו).6) כו, (ויקרא "בחוקותי" בסדר התוכחה פרשת היא
וקוראים 7) האילן פירות על נידונים שאז השבועות, חג

לא:). (מגילה וקללותיה" שנה "תכלה לומר: זו, פרשה
טוֿפט).8) כח, (דברים תבוא" "כי מהטעם 9)שבפרשת

מ"ב): פ"א, (ר"ה המשנה כלשון נידון, האדם שאז הנ"ל,
(מגילה, מרון" כבני לפניו עוברים עולם באי כל "בר"ה

להפסיק 10)שם). כדי "בחוקותי", שאחרי הפרשה היא
(שם, לעצרת "בחוקותי" שבסדר הקללות בין בה

שבפרשת 11)ב'תוספות'). הקללות בין בה להפסיק כדי
וכאמור. לראשֿהשנה תבוא" אלא 12)"כי בה שאין

תורת  תהיה "זאת קוראים מעוברת ובשנה חודש. שניםֿעשר
ופסח, פקוד אלו: לקריאות וסימן הפסח. קודם המצורע"
פרשת  קרא פירושו: וזה ותקע. קום וצלי, צום ועצור, מנה
המדברת  במדבר פרשת קרא פסח; תעשה ואח"כ "צו"
צום  העצרת; חג תחוג ואח"כ ופקודיהם, ישראל במנין
תרגום  שהיא ואתחנן, פרשת קרא ואח"כ באב תשעה תענית
ואח"כ  נצבים פרשת קרא ותחנונים; בקשה שפירושה ְֵצלי
עמרם  רב סדר בשם מיימוניות' ('הגהות בראשֿהשנה תקע
מעוברת  לשנה סימן הוסיף תכח סי' או"ח וה'טור' גאון).
ואח"כ  הסגר הטעון מצורע פרשת קראו ופסחו", "סגרו

פסח. מסויימים 13)תעשו סדרים לקרוא וצריך הואיל
אחת. בשנה התורה את להשלים ונוהגים קבועים, בזמנים

וסדר 14) הטמאים בתורת אחד בענין מדברות ששתיהן
במספר15)טהרתם. קטנה היא "בהר" פסוקיה,פרשת

משותפות  וכן "בחוקותי", פרשת לקריאת להצטרף וראויה
ונזכר  וחוזר "בהר" בפרשת הנאמר השמיטה בענין הן
שבתותיה  את הארץ תרצה אז ככתוב: "בחוקותי", בפרשת

לדֿלה). כו, (ויקרא או 16)וגו' ובלק", "חוקת סדר כגון
ומסעי". שמספר 17)"מטות פשוטה בשנה שהרי

התורה  כל לגמור תוכל לא לחמישים, עולה שבתותיה
ששבת  גם ומה וארבעה; חמישים למספר עולים שסדריה
מענין  אלא הרגיל בסדר בה קוראים אין החג בתוך החלה

כאחד,18)המועדות. ובחוקותי" "בהר סדרי תחבר אם כי
כדרוש. העצרת לפני סיני" "במדבר לקרוא לכוין תוכל

.‚ÔÈ‡¯B˜ ÌL ,˙È¯ÁLa ˙aLa ÔÈ˜ÈÒÙnL ÌB˜Ó»∆«¿ƒƒ¿«»¿«¬ƒ»¿ƒ
ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ‰ÁÓa19?„ˆÈk .‰‡a‰ ˙aLÏe ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«»«»»≈«

- '˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ‰BL‡¯ ˙aL«»ƒ»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆¿≈ƒ
B‡ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa¿ƒ¿»ƒ≈∆¿……«¬»»¿ƒ
‰‡a‰ ˙aLÏ ÔÎÂ ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÎÂ ,¯˙BÈ≈¿≈¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈¿«»«»»
„Ú ‡¯B˜Â ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡'Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ«¿ƒƒ≈≈∆¿……«¿≈«

¯„q‰ ÛBÒ20ÔÈ¯ÈËÙÓe .‰M‰ Ïk ÔÈ¯B˜ BÊ C¯c ÏÚÂ , «≈∆¿«∆∆ƒ»«»»«¿ƒƒ
‰¯Bza ‡¯wL ÔÈÚÓ ‡È·pa ˙aLÂ ˙aL ÏÎa21. ¿»«»¿«»«»ƒ≈≈∆»»«»

ה"א).19) (פ"יב, לעיל כמבואר בלבד, עולים לשלשה
ע"ב.20) לא, הוא 21)מגילה "בראשית" בסדר כגון:

השמים  בורא ה' אמר... כה הארץ מפטיר: רוקע ונוטיהם
וכן  בראשית; למעשה המתאים ה) מב, (ישעיה וצאצאיה
הנאמר  הפסוק שם על נד) (בישעיה מפטיר הוא "נח" בסדר
"תשבי" ובספר כולן. וכן ט) (שם, וגו' לי זאת נח מי כי בה:
שלא  ישראל על גזר יון מלך אנטיוכס נאמר: "פטר" שורש

אחת  פרשה לקחו ישראל עשו מה ברבים, בתורה יקראו
אף  ועתה בה. וקראו השבוע לפרשת דומה שענינה מנביאים

בטל. לא הזה המנהג - הגזירה שבטלה

.„BL‡¯‰ - ÌÈL„Á ÈL‡¯·eÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‡¯B˜ Ô ¿»≈√»ƒ»ƒ≈¿»¿ƒ
'Âˆ' ˙L¯tÓ22ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈM‰Â , ƒ»»««¿«≈ƒ≈¿≈»¿ƒƒ

¯iLiL È„k ,ÂÈ¯Á‡L ÌÈ˜eÒÙ ÈLe ,ÔBL‡¯‰ ‡¯wL∆»»»ƒ¿≈¿ƒ∆«¬»¿≈∆¿«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‰L¯ta23‰LÏL ‡¯B˜ ÈLÈÏM‰Â , «»»»¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈¿»

ÈÚÈ·¯‰Â ,'˙aM‰ ÌBÈ·e' ÌÚ ÈM‰ ¯iML ÌÈ˜eÒÙ¿ƒ∆ƒ≈«≈ƒƒ¿««»¿»¿ƒƒ
'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e' ‡¯B˜24L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡Â . ≈¿»≈»¿≈∆¿ƒ»……∆

„Á‡a :˙È¯ÁLa ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿≈¿»ƒ¿«¬ƒ»∆»
B· ‡¯B˜ ÈM·e ,˙aL d˙B‡ ¯„Ò Ba ÔÈ¯B˜ƒ≈∆»«»«≈ƒ≈

ÌÈÏLn‰25‡¯B˜ ¯ÈËÙn‰Â ,'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e'26 ««¿ƒ¿»≈»¿≈∆¿««¿ƒ≈
L„Á ÈcÓ ‰È‰Â' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚƒ¿«……∆«¿ƒƒ¿»»ƒ≈…∆

'BL„Áa27,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡ L„ÁŒL‡¯Â . ¿»¿¿……∆»∆»ƒ¿¿«»
'ÈLÙ ‰‡N ÌÎÈ„ÚBÓe ÌÎÈL„Á' ÔÈ¯ÈËÙÓ28. «¿ƒƒ»¿≈∆¬≈∆»¿»«¿ƒ

ÔÈ¯ÈËÙÓ ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡¯Â¿……∆∆»ƒ¿¿∆»¿«»«¿ƒƒ
'L„Á ¯ÁÓ Ô˙B‰È BÏ ¯Ó‡iÂ' ÂÈÙlL ˙aLa29. ¿«»∆¿»»«…∆¿»»»»…∆

כח).22) (במדבר לחמי קרבני את ישראל... בני את צו
משיירים 23) שאין ג') הלכה י"ב, (פרק לעיל נתבאר וכבר

פסוקים. משלשה פחות יש 24)בפרשה זו שפרשה ואע"פ
השלישי  שיקרא אומרים אנו אין פסוקים, חמשה בה
פסוק  עוד ויוסיף פסוקים, שני המכילה השבת" מ"וביום
ולא  כרגיל לקרוא השני יוכל ואז חדשיכם" מ"ובראשי
אין  הוא: כלל כי - הראשון שקרא מה על לחזור יצטרך
יצטרך  לפיכך פסוקים, משלשה פחות בפרשה מתחילין
וישייר  פסוקים שלשה חדשיכם" מ"ובראשי לקרוא השלישי
משיירים  "אין אמרנו: וכבר בלבד; פסוקים שני ממנה

כא:). (מגילה פסוקים" משלשה פחות שם,25)בפרשה
הקרואים. מנין את המשלים השביעי העולה ע"ב. כט,

ולדעת 26) (כסףֿמשנה). המשלים שקרא מה וקורא חוזר
בדברי  הכוונה סח, הרמב"ם" ב"לשונות ח"א הרדב"ז
שהרי  מפטיר, להיות רוצה אם - המשלים" בו "קורא רבינו:
ואמר: שחזר וזה הי"ז) פ"יב, (לעיל מהמנין עולה המפטיר
יהיה, שלא בין משלים שיהיה בין לומר - קורא" "והמפטיר

„ÈÓ˙ לקרוא נוהגים ואנו ראשֿחודש. בענין קורא המפטיר
המפטיר  קורא השני ובספר שבת, של בסדר קרואים שבעה
הפרשה  סוף עד חדשיכם" ו"בראשי השבת", מ"וביום

תכה). סי' ההפטרה,27)('טור' של האחרון הפסוק הוא
אֿכד). סו, (ישעיה כסאי" השמים ה' אמר ב"כה המתחילה

"השמים 28) מפטירים: אלא כן, נוהגים לא ואנו יד. א, שם,
מיימוניות'). ('הגהות ע"א.29)כסאי" לא, מגילה

.‰·BË ¯·„a Á˙Bt ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‰ÏBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿«»≈«¿»»
·BË ¯·„a ÌiÒÓe30‡¯B˜ ,'eÈÊ‡‰' ˙L¯t Ï·‡ . ¿«≈¿»»¬»»»««¬ƒ≈

¯ÎÊ'Ó ÏÈÁ˙Ó ÈM‰Â ,'ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ' „Ú ÔBL‡¯‰»ƒ«¿…¿»¿«≈ƒ«¿ƒƒ¿…
'e‰·Èk¯È'Ó ÈLÈÏM‰Â ,'e‰·Èk¯È' „Ú 'ÌÏBÚ ˙BÓÈ¿»««¿ƒ≈¿«¿ƒƒƒ«¿ƒ≈
'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' ÔÓ ÈÚÈ·¯‰Â ,'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' „Ú«««¿«ƒ¿»¿»¿ƒƒƒ««¿«ƒ¿»
‡N‡ Èk' „Ú 'eÓÎÁ eÏ' ÔÓ ÈLÈÓÁ‰Â ,'eÓÎÁ eÏ' „Ú«»¿¿«¬ƒƒƒ»¿«ƒ∆»
'È„È ÌÈÓL Ï‡ ‡N‡ Èk'Ó ÈMM‰Â ,'È„È ÌÈÓL Ï‡∆»«ƒ»ƒ¿«ƒƒƒƒ∆»∆»«ƒ»ƒ
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‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú31el‡ ˙BÈÚa da ÔÈ˜ÒBÙ ‰nÏÂ ;32? ««ƒ»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
.‰·eL˙a ÌÚ‰ e¯ÊÁiL È„k ,‰ÁÎBz Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈≈»¿≈∆««¿»»ƒ¿»

שעשה 30) במי יסיים לא וכן ה"ז). (פ"ג, שם, ירושלמי
המשנה  פירוש ע"פ סק"ד, קלח סי' אברהם' ('מגן רע מעשה

מ"ח). פ"ד, ידים וכן 31)לרבינו, פ"ד; מגילה הרי"ף ע"פ
וסימן  תכח). סימן (או"ח ב'טור' מובאת גאון פלטוי רב דעת

לא.). השנה (ראש ל"ך הזי"ו אלו שתחילתם 32)קריאות
קשים. דברים וסופם

.Â‰¯Bz‰ ÛBÒaL ÌÈ˜eÒÙ ‰BÓL33˙B¯˜Ï ¯zÓ , ¿»¿ƒ∆¿«»À»ƒ¿
‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ˙Òk‰Œ˙È·a Ì˙B‡34ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; »¿≈«¿∆∆¿»≈¬»»««ƒ

Ì¯Ó‡ ‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰LÓe ‡È‰ ‰¯Bz Ïk‰L35- ∆«…»ƒ∆ƒƒ«¿»¬»»
,epzL È¯‰ ,‰LÓ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ì‰L ÔÚÓLÓe ÏÈ‡B‰ƒ«¿»»∆≈««ƒ«∆¬≈ƒ¿«

.Ô˙B‡ ˙B¯˜Ï „ÈÁÈÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»À»¿»ƒƒ¿»

לד,33) (דברים ה' עבד משה שם וימת בפסוק: המתחילים
הכנסת"34)ה). בבית אותם קורא "יחיד ע"א: ל, מנחות

בביהכ"נ  לקרותם שיכולים לומר שהכוונה רבינו ומפרש -
והראב"ד  עשרה, שם כשאין אפילו וסוף תחילת בברכה

" התלמוד: דברי את ומפרש רבינו על ˜Â¯‡חולק „ÈÁÈ
להזמין  בהם הפסקה ואין קוראם אחד שאדם לומר: אותם"
(מגילה  ה'ירושלמי' דברי על ומסתמך לקרות, אחר עולה

שם). (מנחות, רש"י פירש וכן ה"ז). שם:35)פ"ג,
בדמע". כותב ומשה אומר "הקב"ה

.ÊÌÈ‰k ˙¯B˙aL ˙BÏÏ˜36‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ¿»∆¿«…¬ƒ≈«¿ƒƒ»∆∆»
Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡37,Ì‰ÈÙlL ˜eÒÙa ÏÈÁ˙Ó - ∆»≈»«¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡ ÏL ˜eÒÙa ÌiÒÓe38Œ‰LÓaL ˙BÏÏ˜e . ¿«≈¿»∆«¬≈∆¿»∆¿ƒ¿≈
˜ÒBt ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ - ‰¯B˙39e‚‰ ¯·Îe ; »ƒ»»ƒ¿…»∆≈¿»»¬

.Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‡lL ÌÚ‰»»∆…ƒ¿…»∆∆»∆»≈»

ידֿמד.36) כו, (משלי 37)ויקרא שנאמר ע"ב. לא, מגילה
עצמו  מראה בהן והמפסיק תמאס, אל בני ה' מוסר יא): ג,
אמרו: ה"ז) פ"ג, (מגילה וב'ירושלמי' לקרותן, לו שקשה
מתברך". ואני מתקללים בני שיהו בדין "אינו הקב"ה: אמר

ופסוק 38) הפורענות, על ברכה אומרים אין כי שם. מגילה,
בפרשה  ומשיירים מתחילים אין שהרי דוקא, לאו אחד
אחריהם  פסוקים שלשה קורא אלא פסוקים, משלשה פחות
שם). ('תוספות', לפניהן וכן הפרשה, נגמרת שבהם

(39- הראשונות לאחרונות? ראשונות בין ומה שם. מגילה,
להקב"ה  שליח נעשה כלומר: אמרן, הגבורה מפי משה
פני  ונתתי בהן: נאמר שהרי נאמרו, רבים ובלשון לאמרן,
...ÌÎÈ¯Ú ˙‡ È˙˙Â ...·¯Á ÌÎÈÏÚ È˙‡·‰Â ...ÌÎ·
כלומר: הקודש), (ברוח אמרן עצמן מפי משה - והאחרונות
ובלשון  וכך כך עליכם יקפיד הוא ה' מצוות על תעברו אם
קשה  תוכחתן אין ולפיכך ה'... יתן ה'... יככה יחיד:

כבראשונות.

.ÁÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÏe ˙B„ÚBnÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ40ÔÈ‡¯B˜Â «¿ƒƒ«¬¿«ƒƒ¿¿ƒ
Ì‰Ï Ôwz ‰LÓe .˙aL ¯„Òa ‡Ï ,„ÚBn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈…¿≈∆«»∆ƒ≈»∆

BÈÚ „ÚBÓ ÏÎa ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ41ÔÈÏ‡BLÂ , ¿ƒ¿»≈∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¬ƒ
„ÚBÓe „ÚBÓ ÏÎa ÌBÈ ÏL BÈÚa ÔÈL¯B„Â42‰Óe . ¿¿ƒ¿ƒ¿»∆¿»≈≈«

˙¯B˙aL ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa - ÁÒta ?ÔÈ¯B˜ Ô‰≈ƒ«∆«¿»»«¬∆¿«
ÌÈ‰k43eÎLÓ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰ ¯·Îe . …¬ƒ¿»»¬»»ƒ¿¿ƒƒ¿

'ÌÎÏ eÁ˜e44ÏbÏb ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,45·BËŒÌBÈ·e , ¿»∆«¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿
ÈL46'·NÎ B‡ ¯BL' -47ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe , ≈ƒ∆∆«¿ƒƒ¿∆«

e‰iL‡È48'¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' - ÈLÈÏMa ,49ÈÚÈ·¯a , …ƒ»«¿ƒƒ«∆ƒ»¿»¿ƒƒ
'‰ÂÏz ÛÒk Ì‡' -50'EÏ ÏÒt' - ÈLÈÓÁa ,51ÈMMa , ƒ∆∆«¿∆«¬ƒƒ¿»¿«ƒƒ

'B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eNÚÈÂ' -52ŒÌBÈa , ¿«¬¿≈ƒ¿»≈∆«»«¿¬¿
‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú 'ÁlLa È‰ÈÂ' - ÔB¯Á‡ ·BË53„Ú , «¬«¿ƒ¿««««ƒ»«

'„Âc ¯a„ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'E‡Ù¯ '‰ È‡ Èk'54, ƒ¬ƒ…¿∆«¿ƒƒ«¿«≈»ƒ
'¯BÎa‰ Ïk' - ÈÈÓM·e55'ÌBi‰ „BÚ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,56. «¿ƒƒ»«¿«¿ƒƒ«

נקרא:40) הכיפורים שיום מפני ד. משנה פ"ג, מגילה
כשבת, במלאכה ואסור לב) כג, (ויקרא שבתון" "שבת
ויום  הואיל וכן שבת, מסדרי בו נפסיק שלא אומר הייתי
בשחרית  בו שקוראים המועדות משאר שונה הכיפורים

‰ÁÓ·Â,השבת בסדר יקראו שבשחרית אומר הייתי ,
טוב', יום ('תוספות הכיפורים יום מענין יקראו ובמנחה

מד):41)שם). כג, (ויקרא שנאמר מ"ו. פ"ג, מגילה
המצוות  כל וכי ישראל. בני אל ה' מועדי את משה וידבר
לקרוא  להם שתיקן מלמד אלא לישראל? משה אמרן לא

מענינו. מועד הנזכר:42)בכל הפסוק מן ע"א. לב, מגילה
בזמנו  מועד כל הלכות עמהם מדבר משה שהיה "מלמד

שם). (רש"י, ותורותיו האלהים חוקי ויקרא 43)להודיעם
אֿמד. כאֿנא.44)כג, יב, שם,45)שמות ב; ה, יהושע

א. ימיםֿטובים,46)ו, שני שם שיש כאן, מדובר בגולה
קריאת  אצלנו שאין אלא הזה הסדר ככל קוראים אנו ובארץ

חול. הוא שהרי כלל, השמיני כוֿלג;47)יום כב, ויקרא
אֿמד. אֿכה.48)כג, כג, יג,49)מלכיםֿב שמות

אֿיט.50)אֿטז. כג, כדֿל; כב, לד,51)שם, שם,
ידובר 52)אֿכו. האלה הפרשיות ובכל אֿיד. ט, במדבר

בתורה. כתיבתן כסדר קריאתן וסדר הפסח, חג על
של 53) שבשביעי לפי כז. פסוק טו פרק עד יז יג, שמות

ממצרים. בצאתם הים על שירה אבותינו אמרו פסח
מיציאת 54) בה ומדובר שירה הוא שגם אֿנא, יח, תהלים

ויפיצם, חציו וישלח - באפו עשן עלה ככתוב: מצרים,
לא.). מגילה (רש"י, במצרים ה' למכות המכוונים

בענין 55) בו שמדובר אֿיז, טז, פרק עד יט טו, דברים
"בכספא  "קדש "תורא "משך אלו: קריאות וסימן המועדות.

[שם]. "בוכרא "שלח "במדברא לב 56)"פסל י, ישעיה
פסח, בליל שהיתה סנחריב במפלת המדבר יב פרק סוף עד
שמיני  יום חל ואם שם). (מגילה, העתידה גאולתנו ועל
עד  כב) יד, (דברים תעשר" מ"עשר מתחילים בשבת, להיות
העולים  קרואים לשבעה להספיק כדי "ראה" פרשת סוף
בשמיני  וכן העצרת, של שני ביו"ט וכן בשבת, לתורה
('הגהות  יב ה"ט בסמוך ראה בשבת, שחל העצרת
ישתנה, לא זו בהלכה כאן האמור הסדר וכל מיימוניות').
אנו  אז חמישי, ביום להיות הפסח כשחל אלאֿאםֿכן
לי  "קדש קוראים א' וביום השבת, ביום לך" "פסל קוראים
מועד  של בחולו להיות שחלה שבת הוא כלל כי בכור" כל
כמבואר  לך" "פסל בה קוראים בסוכות בין בפסח בין
(שמות  אלי" אומר אתה מ"ראה ומתחילים ה"טז. בסמוך
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זו  בקריאה שיש ומפני הקרואים, ז' לכל לספק כדי יב) לג,
יום  שהיא בשבת אותה קוראים וחוה"מ, ורגלים שבת מענין

שם). וברש"י לא. (מגילה להתפלל הבא ציבור אסיפת

.Ë'˙BÚe·L ‰Ú·L'a ÔÈ¯B˜ ˙¯ˆÚa57‚‰Óe . »¬∆∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»
L„Áa' ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa ÌÈ¯BwL ,ËeLt»∆ƒ¿»ƒ«…∆

'ÈLÈÏM‰58‰·k¯na ÔÈ¯ÈËÙÓe ,59ÈM·e ,60ÔÈ¯B˜ «¿ƒƒ«¿ƒƒ«∆¿»»«≈ƒƒ
˜ew·Áa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa61. ¿»»«¬»«¿«¿ƒƒ«¬«

ט.57) טז, לפי 58)דברים כ', פרק סוף עד א' יט, שמות
ופרשה  לישראל, תורה ניתנה בסיון ששה שהוא הזה שביום

תורה. במתן מדברת על 59)זו א', פרק ביחזקאל האמורה
מרכבתו. בהוד סיני הר על הקב"ה שירד בגולה 60)שם

ימיםֿטובים. שני במתן 61)שעושים המדבר ג', פרק
פארן" מהר וקדוש יבוא מתימן "אלוה בו: שכתוב תורה

תורה. מתן בענין ב:): (ע"ז דרשוהו ורבותינו וכו'

.È„Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Áa' ÔÈ¯B˜ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»ƒ«…∆«¿ƒƒ¿∆»
'L„ÁÏ62ÈÈÂ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯BwL ,ËeLt ‚‰Óe . «…∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«»

'‰¯N ˙‡ „˜t63ÔÓ „Á‡ LÈ‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe , »«∆»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»ƒ
'ÌÈ˙Ó¯‰64˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â' ÔÈ¯B˜ ÈM·e , »»»«ƒ«≈ƒƒ¿»¡…ƒƒ»∆

'Ì‰¯·‡65'ÌÈ¯Ù‡ ÈÏ ¯ÈwÈ Ô·‰' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,66. «¿»»«¿ƒƒ¬≈«ƒƒ∆¿«ƒ

א.62) כט, א.63)במדבר כא, שמואלֿא,64)בראשית
יא.). (ר"ה וחנה שרה נפקדו בראשֿהשנה כי א.

עקידת 65) ענין להזכיר כדי הפרק סוף עד כב, בראשית
עוד...66)יצחק. אזכרנו "זכור בו: שנאמר יט. לא, ירמיה

טובה, של "זכרונות" בו להזכיר היום וחובת ארחמנו" רחם
לב:). השנה בראש (כמבואר

.‡È'˙BÓ È¯Á‡' ÔÈ¯B˜ ˙È¯ÁLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa67, ¿«ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈
'‡NÂ Ì¯ ¯Ó‡ ‰k' ÔÈ¯ÈËÙÓe68ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa , «¿ƒƒ…»«»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

'˙BÓ È¯Á‡'aL ˙BÈ¯Úa69ÈÓ Ïk ÌÏkÈÂ ¯kÊiL È„k , »¬»∆¿«¬≈¿≈∆ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ
‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰Ó ˙Á‡a ÏLÎpL70ÈLÈÏM‰Â , ∆ƒ¿«¿««≈∆¿«¬…ƒ¿»¿«¿ƒƒ
‰BÈa ¯ÈËÙÓe ‰¯Bz· ‡¯B˜71. ≈«»«¿ƒ¿»

הכיפורים.67) יום בעבודת המדבר טז, פרק ויקרא
התשובה 68) בענין המדבר נה, פרק סוף עד טו נז, ישעיה

וגו'. אבחרהו" צום זה "הלא ו' פסוק שם ככתוב והתענית,
יח.69) פרק ב"אוצר 70)ויקרא (מובאת הגאונים. תשובת

רב"ז). אות למגילה ומדובר 71)הגאונים" יונה, ספר כל
תשובתם  הקב"ה ושקיבל נינוה, אנשי תשובת בענין בו
להם  לעשות דבר אשר הרעה על האלהים וינחם ככתוב:

י). ג, (שם, עשה ולא

.·ÈÔÈ¯B˜ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ,˙BkÒa¿Àƒ¿≈»ƒƒ»ƒƒƒ
,'B‚Â 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL' ‡È‰L ,˙B„ÚBn‰ ˙L¯Ùa¿»»««¬∆ƒ∆∆≈¿

'ÈÈÏ ‡a ÌBÈ ‰p‰' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯ÈËÙÓe72ÌBÈ·e , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»«»¿
'‰ÓÏL CÏn‰ Ï‡ eÏ‰wiÂ' - ÈL73·BËŒÌBÈ·e , ≈ƒ«ƒ»¬∆«∆∆¿……¿

ÔB¯Á‡74˙BlÎk È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ÔÈ¯B˜ «¬ƒ»«¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿«
'‰ÓÏL75'‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ' ÔÈ¯B˜ ¯ÁÓÏe ,76ÔÈ¯ÈËÙÓe , ¿……¿»»ƒ¿…«¿»»«¿ƒƒ

'‰ÓÏL „ÓÚiÂ'77È¯Á‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙnL ÈÓ LÈÂ , ««¬…¿……¿≈ƒ∆«¿ƒƒ«¿ƒ«¬≈

˙BÓ78˙Ba¯˜a ÔÈ¯B˜ ‚Á‰ ˙BÓÈ ¯‡L·e .'‰LÓ∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿»¿¿
‚Á‰79. ∆»

הסוכות,72) חג על בו ומדובר הפרק. סוף עד יד, זכריה
(שם, הסוכות חג את ולחוג בשנה... שנה מדי ועלו ככתוב:

היתה 73)טז). אסיפה שאותה לפי בֿכב. ח, מלכיםֿא,
הסוכות. העצרת.74)בחג שמיני חג מלכיםֿא 75)הוא

שם: ונאמר נדֿסו. ‰˘ÈÈÓח, ÌÂÈ· ויברכו העם את שלח
המלך. בו 76)את חותמים המועדות, כל סוף שהוא לפי

פ"ג). למגילה (ר"ן ישראל את שבירך רבינו משה בברכת
ביום 77) - שלמה בתפילת המדבר כבֿנג. ח, מלכיםֿא

הדברים  אלה וכל וקיומו. העם לשלום - העצרת שמיני
ע"א. לא, דף מגילה במס' דעת 78)מקורם א. פרק יהושע

או"ח  ה'טור' ולדעת (שם). ב'תוספות' מובאת גאון האי רב
שחתמנו  לפי והטעם: ב'ירושלמי'. מקורו תרסט, סי'
הקב"ה  שציוה במה מפטירים רבינו, משה של בפטירתו
נוהגים  ואנו פ"ג). שם (ר"ן תלמידו ליהושע פטירתו לאחר
"וזאת  בראשון וקוראים תורה, ספרי שלשה להוציא
"אשר  עד ברא" "בראשית ובשני התורה; סוף עד הברכה"
פתחון  יהא שלא כדי ג), ב, (בראשית לעשות" אלהים ברא
רוצים  ואינם התורה את סיימו כבר ולומר: לקטרג לשטן פה
כמבואר  הקרבנות", ב"סדר קוראים ובשלישי עוד. לקרותה
לחג: האחרון זה, ליוםֿטוב וקוראים יד. הל' בסמוך
לכבוד  סעודה ועושים בו ששמחים לפי תורה", "שמחת
על  א, פרק רבה" ב"קהלת המדרש ע"פ התורה סיום
"מכאן  טו) ג, (מלכיםֿא עבדיו לכל משתה ויעש הפסוק:
תרסט). סי' או"ח (שו"ע תורה של לגמרה סעודה שעושים

יזֿלד).79) כט, (במדבר פנחס בפרשת האמורים

.‚ÈÈzL ‡¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?„ˆÈk≈«¿»»≈À∆≈≈¿≈
˙BiL¯Ù80,„ÚBÓ ÏL BlÁ ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ÌBia . »»ƒ««¿ƒƒ∆À∆≈

'ÈM‰ ÌBi·e' Ô‰k‰ ‡¯B˜81ÌBi·e' ‡¯B˜ ÈÂÏÂ , ≈«…≈««≈ƒ¿≈ƒ≈«
'ÈLÈÏM‰82ÈÚÈ·¯‰Â ,ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡¯B˜ Ï‡¯NÈÂ , «¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ÈM‰ ÌBia ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ83ÌBia ÔÎÂ . ≈¿≈««≈ƒ««¿ƒƒ¿≈«
ÌBi·e' ÔÈ¯B˜ ,„ÚBÓ ÏL BlÁ ÏL ÈL ‡e‰L ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆≈ƒ∆À∆≈ƒ«
ÌBÈ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ ,'ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e' ,'ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿«∆∆¿»

.ÌBÈÂ»

היום 80) בקביעות מסופקים שהיו ידובר, לארץ בחוץ
שני  עושים היו כן על אשר ראשֿחודש, של המדוייק
חולֿהמועד  שהוא השלישי ביום ולפיכך מספק, ימיםֿטובים
בתשרי  ט"ו שיום יתכן כי לחג, שני רק זה שמא מסופקים הם
גם  ויתכן השני, ביוםֿטוב חל הסוכות חג התחלת שהוא
כבר  הוא זה ויום הראשון ביוםֿטוב חל בתשרי שט"ו
בסוף  בסמוך ראה - ישראל ארץ למנהג ובנוגע לחג. השלישי

הוא.81)ההלכה. שני שמא כי ע"א. נה, כי 82)סוכה
הוא. לחג שלישי שהרי 83)שמא - היום לכבוד בא שהוא

לקרוא  חשוב הוא ולפיכך - שלשה רק קוראים חול יום בכל
אלא  קוראים אנו אין עצמו, שני ביו"ט אבל היום. ספיקי את

"¯˘Ú ‰˘ÓÁ·Â אין שני, ספק הוא שגם אע"פ בלבד, יום"
יבואו  שלא כדי השני" "וביום בו לקרוא בו מזלזלים אנו
להעיר  ויש פ"ג). למגילה (ר"ן שני יו"ט בקדושת להקל
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וביום  קורא "וישראל כתוב: ושוינצינו, רומי דפוס שבנוסח
ÈÚÈ·¯‰ משובשת שגירסא סובר הכסףֿמשנה מרן אבל ."

חולֿהמועד  בהתחלת לקרוא לנו מה כי עמו ונימוקו היא,
הוא  כך ומשום כלל, היום מספיקי שאינו הרביעי" "וביום
למגילה  ברי"ף כתוב כך ואמנם שבספר, גירסתנו את מאשר
"ספיקא  שם שאין ישראל ובארץ הגאונים. דעת עלֿפי פ"ג
ביום  כי בלבד, היום קרבן אלא יום בכל קוראים אין דיומא"
השני" "וביום כהן קורא לחולֿהמועד ראשון שהוא לחג שני
עצמה  פרשה אותה וקוראים חוזרים אחריו העולים והשלשה

א'). סעיף תרסג סי' או"ח (שו"ע

.„ÈÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÎÂ ,ÌÈ·BË ÌÈÓiÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ»ƒƒ¿≈¿«ƒƒ
ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·L·e¿ƒ¿«¿≈«∆«ƒƒ¿≈¿»ƒ

˙È¯ÁLa84˙BÈÚ‰ el‡ B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ : ¿«¬ƒ»ƒ≈≈»ƒ¿»
‰ B˙B‡ Ôa¯˜ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â ,e¯Ó‡L¯eÓ‡‰ ÌBi ∆»«¿¿«≈ƒ≈»¿««»»

ÌÈ„e˜t‰ LnÁa85Ôa¯w‰ ÔÈÚ ‡¯Bw‰Â ,‰¯Bza86 ¿À««¿ƒ«»¿«≈ƒ¿««»¿»
.‡È·pa ¯ÈËÙÓ ‡e‰«¿ƒ«»ƒ

קוראים 84) אנו סוכות חולֿהמועד שבימי שהזכיר לפי
ואף  ימיםֿטובים שבכל משמיענו הוא החג, בקרבנות
על  נוסף היום בקרבנות קוראים אנו פסח בחולֿהמועד
הכיפורים  יום ותפס לעיל, שהזכיר היום בענין הקריאה

בעלמא. לדוגמא המתחיל 85)ופסח "במדבר" חומש הוא
כחֿכט. פרקים פנחס בפרשת ופקודיהם, ישראל בני במנין
אינו  המועדים, בכל היום בקרבנות קוראים שאנו זה ודבר
ונזכר  הגאונים מימי בידינו מקובל אלא בתלמוד מפורש
סומכים  ויש מיימוניות'). ('הגהות גאון עמרם רב בסדר
"אמר  לא:) (מגילה התלמוד דברי עם בקשר זה מנהג
חסֿושלום  שמא עולם! של רבונו הקב"ה: לפני אברהם
וכדור  המבול כדור להם עושה ואתה לפניך, חוטאים ישראל
זמן  כל - קרבנות סדר להם תיקנתי כבר לו: אמר הפלגה...
לפני  מקריבים כאילו עליהם אני מעלה בהם, שקוראים
קוראים  אנו אין ובשבת עוונותיהם". כל על אני ומוחל קרבן
בתורה  תופס שבת של מוסף קרבן אין כי הקרבנות, בסדר
לקרוא  ואין טֿי) כח, במדבר (ראה בלבד פסוקים שני אלא
של  מוסף קרבן שאין ועוד פסוקים, משלשה פחות בתורה

בא בו Âˆ¯Ï˙אאל ÙÎÏ¯שבת נאמר לא שהרי בלבד,
של  הטעם בו אין לפיכך החג, קרבנות כבשאר "לכפר"
הוא  פ"ג). למגילה (ר"ן הנ"ל שבאגדה עוונות" "מחילת

שבת "תכנת לשבת: מוסף בתפילת אומרים ¯ˆÈ˙שאנו
ימיםֿטובים  שבשאר קרבנותיה? רצית "למה קרבנותיה"

- הקרבנות באיםËÁ‡˙באים כולם - ובשבת ,˙ÂÏÂÚ"
רפג). סי' או"ח נגמרת.86)('טור' הקריאה שבו

.ÂË‰LÏL B‡ ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBnL ÌBÈ ÏÎ·e87, ¿»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e‡ÈˆB‰ Ì‡88,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLk - ƒƒ∆««∆¿∆«¬ƒ∆»ƒ

LÈc˜ ¯ÓB‡89ÔB¯Á‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLÎe ,ÈM‰ ‡ÈˆBÓe ≈«ƒƒ«≈ƒ¿∆«¬ƒ∆»«¬
LÈc˜ ¯ÓB‡90e¯Ó‡ ¯·Îe .91ËeLt‰ ‚‰n‰L , ≈«ƒ¿»»«¿∆«ƒ¿»«»

ÌÏBÚÏ ÌÈÏLn‰ ‡¯BwL ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓBÏ92Œ¯Á‡Â , ««ƒ««∆≈««¿ƒ¿»¿««
.‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ Ck»«¿ƒƒ«»ƒ

כ"ג.87) הלכה בסמוך כמנהגנו 88)ראה שלא כלומר,
אחת. בבת כולם את מוציאים שאנו קראו 89)היום שבו

קדיש. עליו לומר הוא וחשוב היום, סדר כי 90)וגמרו
קדיש. לומר ראוי סופי, באופן הקריאה גמר אחרי

ה"כ).91) (פ"יב, מוציאים 92)לעיל שאין ביום אפילו
ספר. באותו לקרוא המפטיר עתיד שעדיין אחד, ספר אלא
בספר  לקרוא וגמרו נפרדים, ספרים שני כשמוציאים כלֿשכן
עליו  לומר שצריך - בו לקרוא עתיד המפטיר ואין הראשון
(כסףֿמשנה). כאחד הספרים שני כשיוציאו אפילו קדיש,
כשקוראים  בין המפטיר קריאת לפני קדיש לומר נוהגים ואנו
אומרים  אנו ואין ספרים, בשלשה כשקוראים בין אחד בספר

ס"ד). רפב סי' או"ח (רמ"א בלבד אחד קדיש אלא

.ÊËÔÈa - „ÚBÓ ÏL BlÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»ƒ¿¿À∆≈≈
‰z‡ ‰‡¯' ˙aL d˙B‡a ÔÈ¯B˜ - ˙BkÒa ÔÈa ,ÁÒÙa¿∆«≈¿Àƒ¿»«»¿≈«»

'ÈÏ‡ ¯Ó‡93˙BL·È‰ ˙BÓˆÚ‰ - ÁÒta ÔÈ¯ÈËÙÓe ,94, …≈≈««¿ƒƒ«∆«»¬»«¿≈
‚Á‰ CB˙a ‰ÏÁ Ì‡Â95'‚B‚ ‡a ÌBÈa' -96. ¿ƒ»»¿∆»¿…

(ה"ח).93) לעיל לז.94)נתבאר חג 95)יחזקאל זה
(או"ח 96)הסוכות. ה'טור' וכתב טז. לט, - יח, לח, שם,

תחיית  כי חכמים מפי שמעתי גאון: האי רב שאמר תצ) סי'
- בתשרי ומגוג גוג ונצחון בניסן, להיות עתידה המתים

הזה. כסדר מפטירים אנו לפיכך

.ÊÈÌÈ‰k ˙k¯aÓ ÔÈ¯B˜ ÔBL‡¯ ÌBÈa - ‰kÁa97„Ú «¬À»¿ƒƒƒƒ¿«…¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ ÌBia ·È¯˜n‰ Ôa¯˜ ÛBÒ98ÈM‰ ÌBi·e , »¿«««¿ƒ«»ƒ««≈ƒ

¯˜ ÔÈ¯B˜ÈMa ·È¯˜‰L ‡ÈN Ôa99ÌBÈ „Ú ÔÎÂ , ƒ»¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈«
„Ú ,˙Ba¯w‰ ÛBÒ „Ú ÔÈ¯B˜ ÈÈÓL ÌBÈa ;ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿¿ƒƒƒ««»¿»«

¯„q‰ ÛBÒ100˙B¯a ‰kÁ ÏL ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓe . «≈∆«¿ƒƒ¿«»∆¬À»¿≈
‰È¯ÎÊ101˙B˙aL ÈzL eÈ‰ Ì‡Â ;102- ‰kÁa ¿«¿»¿ƒ»¿≈«»«¬À»

‰iM·e ,‰È¯ÎÊ ˙B¯a ‰BL‡¯ ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓ«¿ƒƒ¿«»ƒ»¿≈¿«¿»«¿ƒ»
‰ÓÏL ˙B¯a103¯ÈËÙnL ‡e‰ ‰kÁ ÔÈÚa ‡¯Bw‰Â . ¿≈¿……¿«≈¿ƒ¿«¬À»∆«¿ƒ

‡È·pa104'˜ÏÓÚ ‡·iÂ' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ÌÈ¯eÙa .105. «»ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ«»…¬»≈

והטעם 97) בנשיאים" קוראים "בחנוכה ע"ב: ל, מגילה
סי' או"ח ב'טור' (מובאת ו' פסקא רבתי, בפסיקתא מפורש
שהוא  בכסלו, כ"ה ביום המשכן מלאכת נשלמה כי תרפד),
נעשה  חנוכה שנס לפי כהנים, מברכת ומתחילים דחנוכה, א'
שכשניצחו  כתוב: "מכבי" ובספר כהנים. ידי על
היוונים, מתקרובת משוקץ המזבח את מצאו החשמונאים,
מחדש, ובנאוהו אותו סתרו לעבודהֿזרה, עליו שהקטירו
חנוכה  בימי קוראים אנו לפיכך בכסלו, בכ"ה אותו וחנכו
פ"ג, מגילה טוב' יום ('תוספות וכליו המזבח חנוכת על

ביום 98)מ"ו). עד קורא כהן יז, ז, פרק עד כב, ו, במדבר
היום  קרבן פרשת כל וישראל ולוי יב) ז, (שם, הראשון

מיימוניות'). בן 99)('הגהות אחד "פר עד קורא כהן
חוזר  וישראל השלישי", "ביום עד לוי כא). (שם, בקר"
סי' או"ח (שו"ע יום בכל זו דרך ועל השני", "ביום וקורא

ס"א). וישראל 100)תרפד היום, בקרבן קוראים ולוי כהן
('הגהות  המנורה" את עשה "כן עד התשיעי" מ"ביום קורא

הכתוב 101)מיימוניות'). ע"ש ז. ד, פרק עד יד ב, זכריה
זהב". מנורת והנה "ראיתי של 102)שם א' יום שחל כגון

בשבת. שם 103)חנוכה הכתוב שם על מֿנ. ז, מלכיםֿא
מפטירים  שאנו והטעם וגו' מימין" חמש המנורות "ואת
שלמה", "נרות אחרי שנכתבו אע"פ תחילה, זכריה בנרות
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על  להעדיפה וראויה העתיד, על נאמרה זכריה נבואת כי
(ר"ן). לשעבר שנכתבו שלמה" אנו 104)"נרות שהרי

שהקורא  הוא: וכלל האחרון. בספר חנוכה של קוראים
בנביא. המפטיר הוא בספר חֿטז.105)אחרון יז, שמות

הוא. עמלק של מזרעו המן כי

.ÁÈ„ÈÏB˙ Èk' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ·‡a ‰ÚL˙a¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¬ƒƒƒ
'ÌÈa106'ÈÈ Ì‡ ÌÙÈÒ‡ ÛÒ‡' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,107, »ƒ«¿ƒƒ»…¬ƒ≈¿À¿»

.˙BiÚz‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ,'‰LÓ ÏÁÈÂ' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»ƒ«¿«∆ƒ¿»¿≈««¬ƒ
Ú¯‡M ‰Ó ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó e‡L ,˙BiÚz‰ ¯‡L·eƒ¿»««¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ««∆≈«

eÈ˙B·‡Ï108ÔBL‡¯‰ :‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ , «¬≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈ˜eÒt Úa¯‡ '‰LÓ ÏÁÈÂ' ‡¯B˜109ÈM‰ ‡¯B˜Â , ≈«¿«∆«¿«¿ƒ¿≈«≈ƒ

'CnÚ ‰NÚ È‡ ¯L‡' „Ú 'EÏ ÏÒt'Ó ÈLÈÏM‰Â110. ¿«¿ƒƒƒ¿»¿«¬∆¬ƒ…∆ƒ»
ÔB‚k ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz·e««¬ƒ∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈«»¿

˙¯va111· ‡ˆBiÎÂ ¯·„Â˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯a ÔÈ¯B˜ ,Ô‰112, «…∆¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»¿»
Ì˙B‡ eÚÓLiLk Ì··Ï ÚkÈÂ ÌÚ‰ e·eLiL È„k113. ¿≈∆»»»¿ƒ»«¿»»¿∆ƒ¿¿»

אם 106) ישראל בפורעניות שם המדובר כדֿמ. ד, דברים
ה'. את שם 107)יכעיסו המדובר כג. ט, - יג ח, ירמיה

שדדנו". איך מציון נשמע נהי קול "כי ככתוב: ציון, בחורבן
גדליה".108) "צום ותענית בתמוז, י"ז שמות 109)כגון

יאֿמד. זו,110)לב, לקריאה והמקור אֿי. לד, שם
ה"ז. י"ז פרק סופרים מלשון 111)במסכת גשמים, עצירת

ידאג. לא בצורת ובשנת ח): יז, (ירמיה הכתוב
בין 112) בקריאה וההבדל לא.) (מגילה "בחוקותי". שבסדר

הגאונים" ("אוצר גאון האי רב בדברי מקורו לתענית, תענית
סי' (או"ח משה" "ויחל לקרוא: היום נוהגים ואנו שם).

עסקי 113)תקסז). שעל "להודיע (שם) רש"י וכלשון
מצרה  וינצלו בתשובה ויחזרו לעולם, פורענות באה חטא

עליה". מתענים שהם

.ËÈ·‡a ‰ÚLz Ì„˜ ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»ƒ¿«¿ƒƒ…∆ƒ¿»¿»
‰BL‡¯ ˙aL :˙BÁÎB˙ È¯·„a ˙B˙aL LÏLa¿»«»¿ƒ¿≈»«»ƒ»

'e‰ÈÓ¯È È¯·„'a ÔÈ¯ÈËÙÓ114ÔBÊÁ' - ‰iL , «¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ»¬
'e‰ÈÚLÈ115'‰BÊÏ ‰˙È‰ ‰ÎÈ‡' - ˙ÈLÈÏL ,116ÔÎÂ . ¿«¿»¿ƒƒ≈»»¿»¿»¿≈

eÓÁ eÓÁ' ÔÈ¯ÈËÙÓ ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡L ˙aL«»∆««ƒ¿»¿»«¿ƒƒ«¬«¬
'ÈnÚ117ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï e¯ÈÚa ËeLt ‚‰Óe . «ƒƒ¿»»¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ

.‰M‰ŒL‡¯ „Ú ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡Ó e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa¿∆»¿«¿»≈««ƒ¿»¿»«…«»»
ÔÈ¯ÈËÙÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ˙aLÂ¿«»∆≈…«»»¿«ƒƒ«¿ƒƒ

'Ï‡¯NÈ ‰·eL'118. »ƒ¿»≈

א.114) פרק א.115)ירמיה פרק כא.116)ישעיה שם,
שמעו  ראשונה, לשבת - ירמיהו דברי לקרוא נוהגים ואנו
לשבת  - ישעיה חזון שניה, לשבת - ד) ב, (ירמיה ה' דבר

מ.117)שלישית. פרק ההפטרות 118)ישעיה סדר וזה
פורענות, של שלש כהנא": דרב ה"פסיקתא ע"פ מנהגנו לפי
פינחס  מפרשת המתחיל תשובה, של ושתים נחמה של שבע
הכיפורים  ליום ר"ה שבין בשבת ומסיים בתמוז, י"ז שאחרי
"דברי  פירושו: וזה שד"ש, אר"ק גו"ע דש"ח וסימנן:
שלש  אלו - ישעיה" "חזון ה'", דבר "שמעו ירמיהו",

"ו  עמי", נחמו "נחמו ה'"פורענות; עזבני ציון תאמר
אנכי  "אנכי יא), נד, (שם, סוערה" "עניה יד), מט, (ישעיה

א), נד, (שם, עקרה" "רני יב), נא, (שם מנחמכם" הוא
אלו  - י) סא, (שם בה'" אשיש "שוש ס), (שם, אורי" "קומי
גדליהו, לתענית - בהמצאו" ה' "דרשו נחמה; של שבע
ה' עד ישראל "שובה ו), נה, (שם, - לתשרי בשלישי
הכיפורים. ליום ר"ה שבין לשבת ב) יד, (הושע אלהיך"

תכח). סי' (או"ח יוסף' ה'בית ע"פ

.ÎÔÈ¯B˜ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒ
ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa119Ô‰k‰ Ú„ÈB‰Èa ÔÈ¯ÈËÙÓe120ÔÎÂ . ¿»»«¿»ƒ«¿ƒƒƒ»»«…≈¿≈

˙aM‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡121, ƒ»……∆¬»ƒ¿¿««»
ÂÈÙlL ˙aLa ÔÈ¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â«¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒ¿ƒ¿«»∆¿»»

ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa122'¯BÎÊ' ÔÈ¯B˜ ‰iMa .123, ¿»»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»
'˜ÏÓÚ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ Èz„˜t' ÔÈ¯ÈËÙÓe124BÊŒÈ‡ ; «¿ƒƒ»«¿ƒ≈¬∆»»¬»≈≈

dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÌÈ¯et ÏÁL Ïk ?‰iL ˙aL ‡È‰125, ƒ«»¿ƒ»»∆»ƒƒ¿¿»
‰n„‡ ‰¯t ÔÈ¯B˜ ˙ÈLÈÏMa .˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â126, «¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒƒ»»¬À»

'ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe127˙aL ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ«»
˙ÈÚÈ·¯Ï ‰ÎeÓq‰ ?˙ÈLÈÏL128ÔÈ¯B˜ ˙ÈÚÈ·¯a . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒƒ»¿ƒƒƒ

'‰f‰ L„Á‰'129„Á‡a ÔBL‡¯a' ÔÈ¯ÈËÙÓe , «…∆«∆«¿ƒƒ»ƒ¿∆»
'L„ÁÏ130ŒL‡¯ ÏÁL Ïk ?˙ÈÚÈ·¯ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «…∆¿≈ƒ¿ƒƒ»∆»…

.˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ¿¿»«¬ƒ¿∆∆«»

בה:119) הנאמר יאֿטז) ל, (שמות "כיֿתשא" פרשת היא
ימעיט לא והדל ירבה לא ‰˘˜Ï"העשיר ˙ÈˆÁÓÓ.'וגו "

יובא 120) אשר הקדשים כסף "כל בה: וכתוב יב. מלכיםֿב,
וגו'. עובר" כסף ה' השבוע.121)בית באמצע

במשך 122) שקלים שיביאו להודיע ע"א, כטֿל, מגילה
בניסן  באחד הקרבנות את במקדש שיקריבו כדי אדר, חדש
(במדבר  בחדשו חודש עולת זאת שנאמר: החדש, מהכסף
הוא  חדשה, מתרומה קרבן והבא חדש תורה: אמרה יד) כח,
על  משמיעים באדר "באחד מ"א): פ"א, (שקלים ששנינו

לך 123)השקלים". עשה אשר את זכור יז. כה, דברים
שהוא  המן למחיית עמלק מחיית לסמוך כדי וגו' עמלק

ב.124)מזרעו. טו, פורים 125)שמואלֿא אין אם אבל
למרות  זכור" "פרשת בה קוראים אין בתוכה, להיות חל
אדר  ר"ח שחל כגון: שקלים, פרשת לשבת שניה שהיא
חל  באדר בי"ד שהוא פורים אין אז כי השבת, בתוך להיות
בשבת  מפסיקים לפיכך - מכאן לאחר אלא שאחריה בשבת
לפורים. סמוכה שהיא הבאה בשבת זכור פרשת וקוראים זו,
סמוכה  היא הבאה השבת אז בשבת, אדר ר"ח חל אם אבל
שבת  בין הפסקה ואין זכור", "פרשת בה וקוראים לפורים

זכור". "פרשת לשבת שקלים" יט,126)"פרשת במדבר
את  בקריאתה ומזהירים הטמאים, את מטהרת שהיא אֿכב.
בטהרה  הפסח קרבן שיעשו כדי עצמם לטהר ישראל

וברש"י). כט, שמדבר 127)(מגילה כה. לו, יחזקאל
הטמאים. החודש",128)בטהרת "פרשת בה שקוראים

בה  מפסיקים לרביעית סמוכה אינה ואם בסמוך, כמבואר
לרביעית, סמוכה שהיא הבאה בשבת פרה" "פרשת וקוראים

בסמוך. שיתבאר שמדברת 129)וכפי אֿכ. יב, שמות
פסח. אֿטו.130)בקרבן מו פרק עד יח מה, יחזקאל

.‡Î˙aL ÔÈa ‰˜ÒÙ‰ ‰È‰z ÌÈÓÚtL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆¿»ƒƒ¿∆«¿»»≈«»
‰iLe ‰BL‡¯131‰iL ÔÈa B‡132,˙ÈLÈÏLe ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒƒ
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˙B˜ÒÙ‰ ÈzL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe133‰iLÏ ‰BL‡¯ ÔÈa : ¿»ƒƒ¿¿≈«¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯Ï ˙ÈLÈÏL ÔÈa Ï·‡ ;˙ÈLÈÏLe ‰iL ÔÈ·e≈¿ƒ»¿ƒƒ¬»≈¿ƒƒ»¿ƒƒ

ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡134. ≈«¿ƒƒ

שאחריו 131) השבת אז כי שני, ביום אדר ר"ח שחל כגון
בה. ומפסיקים לפורים סמוכה ואינה באדר ו' ביום

בשבת 132) קוראים אז כי בשבת, אדר ר"ח שחל כגון
ובשבת  לפורים, סמוכה היא כי זכור" ב"פרשת שאחריו
"פרשת  וקוראים מפסיקים, באדר בט"ו שהיא שאחריה

שאחריה. בשבת ביום 133)פרה" אדר ר"ח שחל כגון
וקוראים  באדר, ב' שהיא שאחריו בשבת מפסיקים אז שישי,
מפסיקים  וכן באדר, ט' שהיא לאחריה בשבת זכור" "פרשת
באדר  ט"ז שהיא שאחריה בשבת פרה" "פרשת לקרוא
ההפסקות  וסימן החודש". ל"פרשת סמוכה ואינה הואיל
ב', ביום אדר ר"ח חל פירושו: וזה ט"ז. ב' ו' ט"ו, ז' ב"ו,
ר"ח  חל לאדר. בששה שהיא השניה בשבת ההפסקה אז
בחמשה  שהיא השלישית בשבת מפסיקים אז ז', ביום אדר
השניה, בשבת מפסיקים ו', ביום אדר ר"ח חל לאדר. עשר
עשר  בששה שהיא השלישית בשבת וגם לאדר, בשני שהיא
בשבת  מפסיקים ד', ביום אדר ר"ח חל אם וכן לחודש.
אין  הימים בשאר אבל ד"ד. וסימנו לחודש, ד' שהיא שניה
לקביעות  הראויים הימים כי בהם, חל אדר ראשֿחודש

ז'. ד, ב', ז', הם: אדר מגילה 134)ראשֿחודש ירושלמי
ל"פרה", "החודש" שתקדים הוא "בדין ה"ה): (פ"ג,
(שהרי  הפרה, נשרפה ובשני המשכן הוקם בניסן שבאחד
את  באפר לטהר אדומה פרה לשרוף יכולים היו לא
לר"ח  מאוחרת פרה נמצא המשכן, שהוקם עד הטמאים
ישראל", של טהרתם שהיא - קודמת? פרה ולמה ניסן)
שלא  כדי ל"החודש" "פרה" בין מפסיקים אין ולפיכך

מאוחרת. להיות ראויה שהיתה אחרי כ"כ להקדימה

.·Î‡¯B˜ „Á‡ ,el‡‰ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ‰L¯t Ïk»»»»≈«¿«»»ƒ»≈∆»≈
˙aL d˙B‡ ¯„Ò ÔÈ¯BwL ¯Á‡ ,ÈL ¯ÙÒa d˙B‡»¿≈∆≈ƒ««∆ƒ≈∆»«»
˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ .ÔBL‡¯ e‡ÈˆB‰L ¯Ùqa«≈∆∆ƒƒ»……∆¬»ƒ¿

˙aLa135˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰Â ,136- '‰eˆz ‰z‡Â'a ¿«»¿»»≈∆»«»ƒ¿«»¿«∆
¯Bik ˙ÈNÚÂ' „Ú '‰eˆz ‰z‡Â'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ƒƒ»ƒ¿«»¿«∆«¿»ƒ»ƒ

‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â ,'˙LÁ137„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈ƒƒƒ»«
'¯Bik ˙ÈNÚÂ'138Èk' ˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰ Ì‡Â ; ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆»«»ƒ

,'Ï‰˜iÂ' „Ú '‡N˙ Èk'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ - BÓˆÚ '‡Nƒ̇»«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«««¿≈
ÈL ¯ÙÒa ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â139„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿«¿ƒƒ≈¿≈¿≈∆≈ƒƒƒƒ»«
'˙LÁ ¯Bik ˙ÈNÚÂ'140. ¿»ƒ»ƒ¿∆

פ"ג,135) מגילה במס' הרי"ף גירסת אחרי נמשכת זו גירסא
כלל. ר"ח נזכר לא שלפנינו ל.) (מגילה התלמוד בנוסח אבל
טעות  כאן שיש שם, לרא"ש נתנאל" ה"קרבן החליט וכבר
ל"האשכול" בפירושו אשכול" ה"נחל החליט וכן הדפוס,

נותנת. הדעת וכן .66 עמ' שקלים.136)ח"ב פרשת של
תרפה.137) סי' או"ח ב'טור' כמבואר ספר, באותו
"כיֿתשא"138) עד הששה יקראו אומרים אנו ואין

שמצות  ניכר הדבר יהיה לא אז כי הלאה, ימשיך והשביעי
שפרש  ויחשבו שקלים", ב"פרשת תצוה"היום "ואתה ת

ל.). (מגילה כיור" "ועשית עד שאיֿאפשר 139)מסתיימת

חזרה  ולדלג לגלול ויצטרך הואיל הראשון בספר לקרוא
כמבואר  ענינים, בשני מדלגים ואין "כיֿתשא" פרשת לראש

כ"ג. והלכה ה"ה י"ב, פרק אומרים 140)לעיל אנו ואין
יקרא  והשביעי נחושת", כיור מ"ועשית הששה שיתחילו
למפרע  כקורא נראה זה כי "ועשית", עד מ"כיֿתשא"
מה  על יחזור שהשביעי מוטב לפיכך המוקדם), את (המאחר
קריאת  חלוקת שלפי להעיר ויש שם). (מגילה קראו שכבר
תחול  שקלים" ש"פרשת לעולם יארע לא שבימינו, הסדרים

ג). פרק למגילה (ר"ן ב"כיֿתשא" או תצוה" ב"ואתה

.‚ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
- ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ

'‡N˙ Èk' Ba ÔÈ¯B˜141ÏÁL ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯ ÔÎÂ . ƒƒƒ»¿≈……∆ƒ»∆»
¯„Ò ÔÈ¯B˜ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿»¿»ƒƒ≈∆
L„Á‰'Â ,ÈMa L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚÂ ,ÔBL‡¯a ÌBi‰«»ƒ¿ƒ¿«……∆«≈ƒ¿«…∆

ÈLÈÏMa '‰f‰142. «∆«¿ƒƒ

ע"ב.141) כט, הקודם 142)מגילה מהדין נלמד זה דבר
אין  הקודם בדין כי ממנו. ועדיף כאמור, בתלמוד המפורש
נדחית  זאת ובכל לראשֿחודש, רמז שום שקלים" ב"הפטרת
בהפטרת  ואילו תדירה, שהיא אע"פ מפניה, ר"ח הפטרת
מפורש  פסוק בה יש יח) מה, (יחזקאל הזה" "החודש
והשתחוו  ג): מו, (שם, ככתוב ראשֿחודש, בענין המדבר
ר"ח  ענין ואין ה', לפני ובחדשים בשבתות הארץ... עם

שמח'). ('אור כלל נדחה

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙·Ë L„ÁŒL‡…̄…∆≈≈∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
‡¯B˜ - ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ≈

‰kÁ ÔÈÚ B·143‰LÏL - ˙aM‰ ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁ . ƒ¿«¬À»»ƒ¿¿∆¿«««»¿»
ÔÈÚa ‡¯B˜ ÈÚÈ·¯‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚa ÔÈ¯B˜ƒ¿ƒ¿«……∆¿»¿ƒƒ≈¿ƒ¿«

‰kÁ144. ¬À»

שם.143) מחנוכה,144)מגילה, תדיר ראשֿחודש (שם)
הוא: כלל כי תחילה, ראשֿחודש בענין קוראים לפיכך

קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר

.‰ÎÏÎa dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÚÓBL Ì„‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»≈«»«»À»¿»
Úe·LÂ Úe·L ÏÎa BÓˆÚÏ ˙B¯˜Ï ·iÁ ,¯eaˆa ˙aL«»¿ƒ«»ƒ¿¿«¿¿»»«¿»«

˙aL d˙B‡ ÏL ¯„Ò145.Ìeb¯z „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈL ≈∆∆»«»¿«ƒƒ¿»¿∆»«¿
Ìeb¯˙ Ba ÔÈ‡L ˜eÒÙe146„Ú ,ÌÈÓÚt LÏL e‰‡¯B˜ , »∆≈«¿¿≈»¿»ƒ«

¯eav‰ ÌÚ ÂÈ˙BiL¯t ÌÈÏLiL147. ∆«¿ƒ»»ƒ»ƒ«ƒ

הציבור,145) עם פרשיותיו המשלים "שכל ע"ב: ח, ברכות
מתחילת  מתחיל הקריאה וזמן ושנותיו", ימיו לו מאריכים
"והיה  הפסוק על בא פ' ובמכילתא הראשון. מיום השבוע
רבינו  ציוה דברים שלשה נאמר: בניכם" אליכם יאמרו כי
עד  בשבת לחם תאכלו שלא פטירתו... לפני לבנו הקדוש

הפרשה. כל וגו'146)שתגמרו שמעון" "ראובן כגון
לד). לב, (במדבר עטרות" ואת דיבון "את או ב), א, (שמות

ש"בשמיני 147) באופן ההלכה, לתחילת חוזר מאמר זה
הציבור  קריאת עם יחד התורה כל פרשיות השלים העצרת"
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הפרשה  לומד שאם רפ"ה) (סימן ה'טור' וכתב הכנסת. בבית
כוונת  שאין תרגום, כמו חשוב זה הרי רש"י, פירוש עם
גאון  עמרם רב שדעת אלא הענין. שיבין אלא התרגום
יתירה  חשיבות בו יש שתרגום מיימוניות' ב'הגהות מובאת
תרגום  וקורא שניהם, ידי יוצא ויראֿשמים בסיני. שניתן
"שנים  של והטעם ס"ב). רפ"ה סי' (שו"ע רש"י ופירוש
ונשנתה  בסיני, שניתנה התורה כנגד תרגום" ואחד מקרא
לישראל  משה ע"י מואב" ב"ערבות ונשתלשה מועד, באהל
- מקרא שנים מיימוניות', 'הגהות ולדעת רוקח'). ('מעשה
- תרגום ואחד הש"ץ, בעזרת הקורא לתורה העולה כנגד

לארמית. הקריאה את בביהכ"נ המתרגם כנגד

ה'תשע"ט  מנחםֿאב ל' ש"ק יום

ארּבעה־עׂשר  1ּפרק
ÌÈ‰Î˙Î¯·˙ÂÎÏ‰-‰·‰‡¯ÙÒ

¤¤©§¨¨¨¨
עליית 1) סדר כפיהם; את נושאים הכוהנים תפילות בכמה

ובמדינה. המקדש בבית כפיים נשיאת לדוכן; הכוהנים

.‡ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ,‰ÏÈÚ·e ÛÒeÓa ,˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ
Ì‰Ètk ˙‡2ÈtÓ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈ‡ ‰ÁÓa Ï·‡ . ∆«≈∆¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ«««ƒƒ¿≈

e˙L ‡nLÂ ,ÌÚ‰ ÏÎ e„ÚÒ ¯·k ‰ÁÓaL∆¿ƒ¿»¿»»¬»»»¿∆»»
ÌÈtk ˙‡ÈNa ¯eÒ‡ ¯BkLÂ ,ÔÈÈ ÌÈ‰k‰3elÙ‡Â . «…¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ

˙ÈÚz ÌBÈa4‰¯Êb - ‰ÁÓa Ô‰Ètk ÔÈ‡NB ÔÈ‡ , ¿«¬ƒ≈¿ƒ«≈∆¿ƒ¿»¿≈»
ÌBÈ Ïk ˙ÁÓ ÈtÓ ˙ÈÚz ˙ÁÓ5. ƒ¿««¬ƒƒ¿≈ƒ¿«»

את 2) שבירך הכהן באהרן מצינו שכן ישראל, את לברך
כב): פסוק ט, פרק (ויקרא שנאמר כפיים, בנשיאת העם

ויברכם. העם אל ידיו את אהרן כו 3)וישא דף (תענית
פסוק  י פרק (דברים בשמו ולברך לשרתו שנאמר: ב), עמוד
שירות  מה במקדש): (עבודה לשירות ברכה הוקשה ח)
תשת... אל ושכר יין הוא: מלא מקרא שהרי בשיכור ֵאסור
בשיכור. אסורה ברכה אף וכו' מועד אוהל אל בבואכם

כלל.4) ושתייה אכילה בו (שם).5)שאין

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6Ba ÔÈÏÏt˙nL ˙ÈÚ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¬ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ˙ÈÚ˙Â ¯etk ÌBˆ ÔB‚k ,‰ÏÈÚe ‰ÁÓ7; ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒƒ
·‡a ‰ÚLz ÔB‚k ,‰ÏÈÚ Ba ÔÈ‡L ˙ÈÚz Ï·‡8 ¬»«¬ƒ∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
Ì‰lL ‰ÁÓ ˙lÙ˙e ÏÈ‡B‰ - Êen˙a ¯NÚŒ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»»»¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»∆

‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ9,‰ÏÈÚk ˙È‡¯ È¯‰ , »ƒ¿ƒ«««»¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
Ïk ÏL ‰ÁÓa ˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡ÂÌBÈ10CÎÈÙÏe , ¿≈»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ»

ÌÈtk ˙‡ÈN daŒLÈ11ÔÎecÏ ‰ÏÚÂ ¯·ÚL Ô‰ÎÂ . ∆»¿ƒ««»ƒ¿…≈∆»«¿»»«»
Úe„È ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ‰ÁÓa¿ƒ¿»∆«ƒƒƒ¿«»»»«
ÔÈ‡Â ÂÈtÎ ‡NB ‰Ê È¯‰ ,˙e¯ÎL ÌL ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿¬≈∆≈«»¿≈
ÏeÒt e¯Ó‡È ‡lL ,„LÁ‰ ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓƒƒƒ¿≈«¬»∆……¿»

e‰e„È¯B‰ CÎÈÙÏ ‰È‰12. »»¿ƒ»ƒ

במנחה.6) כפיים נשיאת הציבור 7)שאין על שגוזרים
י"ב, (פרק לעיל כמבואר ודבר, ּבצורת כגון: הצרות, ְֶֶֶַמפני
בתעניות  נעילה תפילת להתפלל היו ונוהגים י"ח). הלכה
וברש"י). א, עמוד כו דף (תענית הכיפורים ביום כמו אלו

ציבור 8) כתענית אינו באב "תשעה ב): עמוד נד דף (פסחים
נעילה". תפילת אחריה 9)לעניין נעילה תפילת אין שהרי

בגללה. מנחה תפילת להקדים שמקדימים 10)שיצטרכו
שאין 11)בתפילתה. והטעם ב). עמוד כו דף (תענית

אינן  התעניות אלו כי בו, וכיוצא באב בט' נעילה תפילת
נגזרו  הציבור תעניות אבל לתפילה. ולא אבל משום ֵֶַָאלא
תפילת  בהם מוסיפים לפיכך ולרחמים, לתפילה הציבור על

תקע"ט). סימן יוסף (בית לומר 12)נעילה המנהג ולפיכך
ואלוקי  "אלקינו הש"ץ: בחזרת במנחה הכיפורים ביום
נשיאת  בה שאין פי על אף כי וגו', בברכה" ברכנו אבותינו
נקרא: זה הרי ירד, לא הכהן "עלה ואם הואיל אבל כפיים,
ט"ו  פרק לקמן מיימוניות" (הגהות כפיים" לנשיאת "ראוי

קושטא). בדפוס

.‚ÔÈÏe·‚a ÌÈtk ˙‡ÈN ‡È‰ „ˆÈk13ÚÈbiL ˙Úa ? ≈«ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿ƒ¿≈∆«ƒ«
ÌÈ‰k‰ Ïk ,'‰ˆ¯' ¯Ó‡iLk ,'‰„B·Ú'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ»¬»¿∆…«¿≈»«…¬ƒ
ÔÈÎÏB‰Â ÔÓB˜nÓ ÔÈ¯˜Ú ˙Òk‰Œ˙È·a ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ¿≈«¿∆∆∆¡»ƒƒ¿»¿¿ƒ

ÔÎecÏ ÔÈÏBÚÂ14ÏÎÈ‰Ï Ì‰Èt ,ÌL ÌÈ„ÓBÚÂ , ¿ƒ«»¿¿ƒ»¿≈∆«≈»
CB˙Ï ˙BÙeÙk Ì‰È˙BÚaˆ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â«¬≈∆¿«≈»»¿∆¿¿≈∆¿¿
'‰‡„B‰'‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÌÈÏLiL „Ú ,Ì‰Ètk15, «≈∆«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ«»»

,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈËLBÙe ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈»»¿ƒ∆¿¿≈∆
Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe16ÔÈÏÈÁ˙Óe Ì‰ÈÙ˙k „‚k17 «¿ƒƒ¿≈∆¿∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ

,‰lÓ ‰lÓ Ì˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe ,"EÎ¯·È"¿»∆¿¿ƒ«ƒ«¿∆»ƒ»ƒ»
¯Ó‡iL „Ú - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈBÚ Ì‰Â18. ¿≈ƒ∆∆¡«»»∆«∆…«

ÔBL‡¯ ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnLk19.'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk , ¿∆«¿ƒƒ»ƒ»»»ƒ»≈
‰lÓ ÈL ˜eÒt Ô˙B‡ ‡¯˜Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ«ƒ«¿∆»»≈ƒƒ»
ÏÎÂ ,ÈL ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnL „Ú ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰lÓƒ»¿≈ƒ«∆«¿ƒƒ»≈ƒ¿»

.ÈLÈÏL ˜eÒÙa ÔÎÂ ,'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ

המקדש.13) למקום חוץ לגבולותיה הארץ מקום 14)בכל
ב, פרק (מידות במשנה ונזכר לכך. המיוחד ובולט גבוה

ו). ולך 15)משנה שמך "הטוב והיא: ההודאה, ברכת
להודות". אצבעותיהם 16)נאה שחולקים והמנהג

אצבעות  שתי בין ביניהם, רווחים חמישה לעשות ומכוונים
גודל  ובין לגודל, אצבע בין אחד, ריווח אצבעות לשתי
ט): פסוק ב פרק השירים (שיר שנאמר מה לקיים לגודל
אומר  המדרש וכן (סדקים) ה'ֿחרכים החרכים, מן מציץ
של  אצבעותיהם מבין - החרכים, מן "מציץ ב') רבה (שיר

קכ"ח). סימן חיים אורח (טור טרם 17)כהנים מעצמם,
כי  והטעם: משנה). (כסף מילה מילה אותם מקריא שהש"ץ
במצוותיו" קדשנו "אשר ברכתם: את גמרו שהכוהנים אחרי
להקראת  לחכות להם אין י"ב, הלכה בסמוך המפורשת וגו'
- המצוה לעשיית הברכה בין הפסק כעין שנראה הש"ץ
("קרית  מייד לברכתם סמוך העם את לברך עליהם אלא
פרק  (ברכות למשנה בפירושו שרבינו להעיר, וראוי ספר").
הכוהנים  ויענו "יברכך" אומר: ש"ץ אומר: ד) משנה ה,
"יברכך" לומר מתחילים הכוהנים שאין הרי - וכו' יברכך
רבי  שמרן אלא כאן, כדבריו שלא אותם יקריא שהש"ץ עד
כדעת  כעת נוהגים ומצרים ישראל שבארץ מעיד קארו יוסף
בנוסחת  המשנה בפירוש דבריו הם שכך ואומרים כאן רבינו
הואיל  רבינו: דעת את מנמק והוא האמיתית. שהיא ערב
במלה  - יטעו שלא כדי אלא הכוהנים את מקריא הש"ץ ואין
(בית  לכך מקום אין לטעות, לחוש שאין שבברכה הראשונה
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הכסף  על חולקים ורבים קכ"ח). סימן חיים אורח  יוסף
בדברי  כך לפרש הכרח זה שאין וסוברים רבינו בדעת משנה
אחרי  "יברכך" יענו שהכוהנים שכוונתו וייתכן רבינו
ג'; סימן א, חלק בתשובותיו (רא"ם אותם יקריא שהש"ץ

ועוד). המשנה", אות 18)"מרכבת נשא, פרשת "ספרי"
קכ"ח. סימן הטור הבנת לפי כהנים 19)ל"ט ברכת של

פרק  (במדבר בתורה הכתובים פסוקים בשלושה המשולשת
(דפים  סוטה במסכת מקורה זו הלכה וכל כד ֿכו). פסוקים ו,

לחֿלט).

.„ÏÈÁ˙Ó ,ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiLk¿∆«¿ƒ«…¬ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ
ÌÈN' ‡È‰L ,‰lÙz ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ»∆ƒƒ
L„w‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈ‰k‰Â ,'ÌBÏL»¿«…¬ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈«…∆

ÔÈˆÙB˜Â20„Ú ÔÎeca ÌL ÔÈ„ÓBÚÂ ,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ¿¿ƒ∆¿¿≈∆¿¿ƒ»«»«
.ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰Î¯a‰ ¯Ó‚iL∆ƒ¿…«¿»»¿¿ƒƒ¿»

כרגיל.20) אצבעותיהם כופפים

.‰˙B¯˜‰Ï) È‡M¯ ‡¯˜n‰ ÔÈ‡21È‰kÏ„Ú (Ì ≈««¿∆««¿«¿«…¬ƒ«
¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL22ÌÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ; ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈«…¬ƒ«»ƒ

‰Î¯aa ÏÈÁ˙‰Ï23¯eac‰ ‰ÏÎiL „Ú24;‡¯˜n‰ ÈtÓ ¿«¿ƒ«¿»»«∆ƒ¿∆«ƒƒƒ««¿∆
ÈtÓ ‰Î¯a‰ ‰ÏÎzL „Ú 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ¯eav‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»≈«∆ƒ¿∆«¿»»ƒƒ

˙¯Á‡ ‰Î¯·a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈ‰k‰25„Ú «…¬ƒ¿≈«…¬ƒ«¿ƒƒƒ¿»»«∆∆«
È‡M¯ ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ«ƒ««
‡nL ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌÈ‰k‰ ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ˙BÚÏ«¬»≈«««…¬ƒƒ¿»»»∆»

Û¯hz26Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‰Î¯· BÊÈ‡ Ú„È ‡ÏÂ BzÚc27, ƒ»≈«¿¿…≈«≈¿»»«¿∆»
.ÈLÈÏL ˜eÒÙ B‡ ÈL ˜eÒt Ì‡ƒ»≈ƒ»¿ƒƒ

כהנים",21) "לקרות: רוקח": ו"מעשה משנה הכסף גירסת
פניהם  את שיחזירו לכהנים הקורא הש"ץ שאין ופירושו:
לקרוא: רשאי ח), (הלכה בסמוך ראה לברכו, לעם
"להקרות  כתוב: אצלנו) (כמו אחרים ובדפוסים "כהנים"!
"ברכת  את מקריא שהש"ץ ההקראה, על מוסב וזה לכהנים"

מלה. מלה "הודאה".22)כהנים" ברכת אחרי שעונים
וכו'23) וציוונו" אהרן של בקדושתו קדשנו "אשר ברכת

י"ב. הלכה בסמוך היא 25)"כהנים".24)המובאת
שני  שאין נשמע, קולם שיהיה כדי אלה: כל וטעם "יברכך"
שם). וברש"י ב עמוד לט דף (סוטה כאחד נשמעים קולות

א).27)תתבלבל.26) עמוד לד דף (ברכות

.ÂÌ‰Èt ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡28¯eav‰ ÔÓ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN' ¯eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»¿≈«…¬ƒ

ÔÓB˜nÓ ¯˜ÚÏ ÔÈ‡M¯29¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL „Ú «»ƒ≈»≈ƒ¿»«∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ
Ì‰È˙BÚaˆ‡ È¯L˜ ÛÎÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN'ƒ»¿≈«»ƒ»…ƒ¿≈∆¿¿≈∆
‡¯ÊÚ] ˙BwzÓe .¯eav‰ ÔÓ Ì‰ÈÙ e¯ÈÊÁiL „Ú30,[ «∆«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒƒ«»∆¿»

Ô‰ÈÏcÒa ÔÎecÏ ÌÈ‰k‰ eÏÚÈ ‡lL31ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ∆…«¬«…¬ƒ«»¿«¿¿≈∆∆»¿ƒ
ÔÈÙÁÈ32. ¿≈ƒ

העם.28) את לברך שגמרו אחרי ההיכל, מן 29)כלפי
הוא,30)הדוכן. וטעות שונים בדפוסים מופיע כך

עמוד  לא דף השנה ראש א; עמוד מ דף (סוטה שבתלמוד
זכאי, בן יוחנן רבן שהתקין תקנות תשע בין זו תקנה מנו ב)
בן  יוחנן רבן "ומתקנות לכאורה: כאן להיות צריך לכן

ויתבייש 31)זכאי". בסנדלו רצועה תיפסק שמא והטעם:
ויתעכב  סנדלו שהותר על עליו שמתלוצצים כשיראה
הוא  פסול אנשים: ויאמרו הכהנים יברכו ובינתיים לקשרו;
וברש"י  א עמוד מ דף (סוטה כפיים לנשיאת ראוי שאינו

לפני 32)שם). הנעליים להניח נכון ואין מותר. ובגרביים
כנסת  ("שיורי מוצנע במקום יניחם אלא בגלוי הציבור

הגדולה").

.ÊÌÚ· eËÈaÈ ‡Ï ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰iLk¿∆ƒ¿«…¬ƒ¿»¿ƒ∆»»…«ƒ»»
ÔzÚ„ eÁÈqÈ ‡ÏÂ33,ı¯‡‰ „‚k Ì‰ÈÈÚ eÈ‰È ‡l‡ , ¿…«ƒ«¿»∆»ƒ¿≈≈∆¿∆∆»»∆

¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â .‰lÙ˙a „ÓBÚkÈÙa ÏkzÒ‰Ï È‡M ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»»««¿ƒ¿«≈ƒ¿≈
‡lL È„k ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ‰ÚLa ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»»∆≈¿»¿ƒ∆»»¿≈∆…

ÌzÚ„ eÁÈqÈ34ÚÓLÏ ÔÈek˙Ó ÌÚ‰ ÏÎ ‡l‡ ; «ƒ«¿»∆»»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿…«
‰Î¯a‰35ÌÈ‡Â ÌÈ‰k‰ Èt „‚k Ì‰Èt ÌÈeÎÓe , «¿»»¿«¿ƒ¿≈∆¿∆∆¿≈«…¬ƒ¿≈»

.Ì‰ÈÙa ÌÈËÈaÓ«ƒƒƒ¿≈∆

ח).33) הלכה ד, פרק מגילה (ירושלמי הכהנים מברכת
בכהנים 34) "המסתכל א): עמוד טז דף (חגיגה אמרו וחז"ל

ומברכים  דוכנם על עומדים שהיו קיים המקדש שבית בזמן
הייתה  במקדש (כי כהות" עיניו - המפורש בשם ישראל את
ברכתם) בשעת הכהנים אצבעות קשרי על שורה השכינה
היסח  משום אסור בגבולין שאפילו התוספות, שם וכתבו

הנדפסים 35)הדעת. הפסוקים את לומר אין זה ומטעם
הם  בזה כי כהנים, ברכת בשעת אומרים שהעם בסידורים
עמוד  מ דף (סוטה ואמרו הכהנים, מברכת דעתם מסיחים
עבד  לך יש כלום טועה, אלא אינו האומרם "כל א):

מיימוניות"). ("הגהות מאזין" ואינו אותו שמברכים

.ÁC¯·Ï ÏÈÁ˙Ó ,„Á‡ C¯·Ó‰ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«…≈«¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈
BÓˆÚÓ36BÓk ‰lÓ ‰lÓ B˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈«¿¿ƒ«ƒ«¿∆ƒ»ƒ»¿

C¯·Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈL eÈ‰ .e¯Ó‡L∆»«¿»¿«ƒ≈≈»«¿ƒƒ¿»≈
¯eaˆŒÁÈÏL Ì‰Ï ‡¯˜iL „Ú37!ÌÈ‰k :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â «∆ƒ¿»»∆¿ƒ«ƒ¿≈»∆…¬ƒ

Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‡e‰Â ,"EÎ¯·È" ÌÈ¯ÓB‡Â ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ¿¿ƒ¿»∆¿¿«¿∆»
.e¯Ó‡L ¯„q‰ ÏÚ ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»««≈∆∆»«¿

לח 36) דף (סוטה כהנים! או: כהן! לו: קורא הש"ץ אין
לאחד. ולא לשניים, - להם" "אמור שנאמר: א) עמוד
לברך. הכהנים את מזמין שהש"ץ למדים אנו זה ומפסוק

כי 37) "כהנים" להם אומר הש"ץ שאין סובר תם ורבינו
עמוד  לח דף (סוטה שאמרו ומה בתפילתו. להפסיק לו אסור
יקרא  הקהל מן שאחד הכוונה - כהנים" קורא "לשניים א):
לחוד  חזן כי יזמינם. השמש שהוא הכנסת חזן או זה,
פרשת  ה"ספרי" דברי על מסתמך והוא לחוד. ציבור ושליח
'אמרו'? להם לומר צריך שהחזן "ומניין ל"ט): (אות נשא
מ  דף (סוטה רש"י פירש וכן להם". אמור לומר תלמוד
בעסקי  שטורח הכנסת שמש - הכנסת "חזן ב) עמוד
שזה  מפני לש"ץ, מותר כהנים ברכת ולהקריא הכנסת".
שליח  זה - חזן פירש: ב"ערוך" אולם הוא. תפילה צורך
פסוק  לא, פרק (בראשית אונקלוס מתרגם - "רואה" ציבור,
מי  ואת יקרא, מה לראות צריך ציבור שהשליח חזי, ה)

לעל  מסייעים יקרא ה"ספרי" דברי זה ולפי לתורה. ות
עמוד  לד דף לברכות ותוספות מיימוניות" ("הגהות לרבינו
להם: הקורא היה שאם "וודאי כותב: בתשובתו ורבינו א).
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מעולם  ראינוהו לא זה אבל כלום; בכך אין - אחר כהנים!
חזי  'פוק נאמר: זה ובכגון כך, שעושין במקום שמענו ולא
איך  וששאלת נוהג), העם איך וראה (צא דבר' עמא מאי
הפסקה" אינו הוא, התפילה ומעניין הואיל מפסיק? הש"ץ

הרמב"ם). (תשובות

.ËÔÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ?Lc˜na ÌÈ‰k ˙k¯a „ˆÈk≈«ƒ¿«…¬ƒ«ƒ¿»«…¬ƒƒ
ÔÎecÏ38ÏL „ÈÓz ˙„B·Ú ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiL ¯Á‡ «»««∆«¿ƒ«…¬ƒ¬«»ƒ∆

Ô‰ÈL‡¯ ÈabŒÏÚ ‰ÏÚÓÏ Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe ,¯ÁL39 «««¿ƒƒ¿≈∆¿«¿»««≈»≈∆
ÔÈ‡L ,ÏB„b Ô‰kÓ ıeÁ ,˙BËeLt Ô‰È˙BÚaˆ‡Â¿∆¿¿≈∆¿ƒ…≈»∆≈

ıÈv‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È dÈa‚Ó40Ô˙B‡ ‡¯˜Ó „Á‡Â , «¿ƒ«»»¿«¿»ƒ«ƒ¿∆»«¿∆»
eÓÈÏLiL „Ú ,ÔÈÏe·ba ÔÈNBÚL C¯„k ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»¿∆∆∆ƒ«¿ƒ«∆«¿ƒ

ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL41,˜eÒt Ïk ¯Á‡ ¿»«¿ƒ¿≈»»ƒ««»»
,eÓÈÏLiLÎe .˙Á‡ ‰Î¯a Lc˜na d˙B‡ ÔÈNBÚ ‡l‡∆»ƒ»«ƒ¿»¿»»∆»¿∆«¿ƒ
ÔÓ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ce¯a" :ÌÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»¿»¡…ƒ¡…≈ƒ¿»≈ƒ

"ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰42. »»¿«»»

אחת 38) במעלה כהנים לעזרת עולים היו ישראל מעזרת
כל  רום מעלות שלוש היו בו דוכן ועליה אמה, גבוהה
בית  והלכות ו; משנה ב, פרק (מידות אמה חצי מעלה

ג). הלכה ו, פרק הכהנים 39)הבחירה היו במקדש כי
מקשרי  למעלה ושכינה המפורש, בשם העם את מברכים
למעלה  הראש שיהיה לשכינה כבוד ואין אצבעותיהם

ראשיהם. גבי על ידיהם מגביהים לפיכך הוא 40)הימנה,
מצחו  על בראשו נושא הגדול הכהן שהיה הקודש נזר
עליו  חקוק והיה לז) פסוק כח, פרק (שמות בתורה כמפורש
קדושתו  לרוב הציץ מעל ידו מרים היה לא ולפיכך ה', שם

ו). משנה ז, פרק ב).41)(סוטה עמוד מ דף (שם, אמן
ה'42) את ברכו קומו ה): פסוק ט, פרק (נחמיה שנאמר

מעיר: רוקח" וב"מעשה העולם. ועד העולם מן אלוקיכם
בסוף  אומר עצמו המברך היה שזה מבואר (שם) שבתלמוד
ורק  א) עמוד טז דף (תענית מפורש וכן שבתפילה ברכה כל
וכך  ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך עונה היה העם

ט"ו).מפורש הלכה ד, פרק תענית (הלכות רבינו בדברי גם
ברכה  שבכל הוכיחו שם) (סוטה, שבתלמוד מאחר אלא
העולם  ועד העולם מן ולברכו, ה' תהילת להדגיש צריך
אבל  כך בברכתו חותם בעצמו הש"ץ אמנם המקרים וברוב
נוסח  על דבר שום להוסיף להם שאסור כהנים בברכת
(הלכה  בסמוך כמבואר בתורה, הכתובים הפסוקים שלושת
להשמיע  כדי הכהנים במקום אומרו העם לפיכך - י"ב)

רוקח"). ("מעשה העולם ועד העולם מן ה' תהילת

.È‰b‰p‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ¯ÓB‡Â43 ¿≈∆«≈ƒ¿»¿«≈«∆¿∆
L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eiÓƒ≈»≈¿∆«≈«¿…»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰44,BÈepÎa B˙B‡ ÌÈ¯ÓB‡ ‰È„n·e ; »»¿»»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,˙"Ïc Û"Ï‡a ‡e‰Â¿¿»∆»∆∆≈«¿ƒƒ∆«≈ƒ¿»

„·Ïa Lc˜na ‡l‡45˜Ècv‰ ÔBÚÓL ˙nMÓe ;46, ∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿««ƒ
,Lc˜na elÙ‡ L¯ÙÓ‰ ÌMa C¯·lÓ ÌÈ‰k‰ e˜Òt»¿«…¬ƒƒ¿»≈«≈«¿…»¬ƒ«ƒ¿»
BÈ‡LÂ ·eLÁ BÈ‡L Ì„‡ B˙B‡ „ÓÏÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«»»∆≈»¿∆≈
‰Ê ÌL ÔÈ„nÏÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ;Ôe‚‰»¿…»¬»ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆
Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ ,ÌÈe‚‰‰ Ì‰È·e Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆¿≈∆«¬ƒ∆»««««¿∆«

‡¯Bp‰Â „aÎp‰ BÓLÏ ‰l„b ‰Ê Ïk ;ÌÈL47. »ƒ»∆¿À»ƒ¿«ƒ¿»¿«»

ס 44)המבוטא.43) דף סנהדרין א; עמוד לח דף (סוטה
ועוד). א דף 45)עמוד (קידושין אמרו וכן שם) (סוטה,

ביו"ד  אני נכתב נקרא, אני נכתב כשאני "לא א): עמוד עא
בכל  הפסוק: על חכמינו וסמכו דל"ת. באל"ף ונקרא ה"א,
בית  (זה וברכתיך אליך אבוא שמי את אזכיר אשר מקום
שם  - שמי את אזכיר שם שכינה) גילוי שם שיש המקדש,
שם). (סוטה, המפורש שמי את להזכיר מצווך אני

שעם 46) שכינה, לגילוי זכו לא ומאז ב) עמוד לט דף (יומא
שם. כמפורש המקדש, בבית הניסים פסקו מותו

פסוק 47) ג פרק (שמות שנאמר א) עמוד עא דף (קידושין
להעלים. כלומר: לעלם, קרא לעלם שמי זה ְֵַטו):

.‡ÈÔBLÏa ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ˙¯Ó‡ ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈ‡≈ƒ¿«…¬ƒ∆¡∆∆¿»»∆»ƒ¿
Ck ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL ,L„w‰«…∆∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ48:ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LnÓ »¿ƒƒ«¿»ƒ∆«≈»»«»
˙‡ÈNa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,‰„ÈÓÚa - "eÎ¯·˙ ‰k"…¿»¿«¬ƒ»…¿»¿ƒ¿ƒ«

L„w‰ ÔBLÏa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,ÌÈtk49"eÎ¯·˙ ‰k" , ««ƒ…¿»¿ƒ¿«…∆…¿»¿
ÌÈt „‚k ÌÈt -50Ì¯ ÏB˜a - "eÎ¯·˙ ‰k" ,51, »ƒ¿∆∆»ƒ…¿»¿¿»

L¯ÙÓ‰ ÌMa - "eÎ¯·˙ ‰k"52‰È‰iL ‡e‰Â , …¿»¿«≈«¿…»¿∆ƒ¿∆
Lc˜na53e¯Ó‡L BÓk ,54. «ƒ¿»¿∆»«¿

א).48) הלכה א, (פרק לעיל האלה 49)מפורש הדינים כל
"גזירה  בדרך א) עמוד לח דף (סוטה בתלמוד נלמדים
פרק  (דברים להלן ונאמר תברכו" "כה כאן: נאמר שווה":
בלשון  שם מה העם". את לברך יעמדו "אלה יב): פסוק כז,
תורה  ובמתן רם קול הלויים... וענו שם: שכתוב הקודש
יעננו  והאלוקים ידבר משה יט): פסוק יט, פרק (שמות נאמר
כהנים  ברכת אף - הקודש בלשון ניתנה וודאי והתורה בקול,
לברך  יעמדו אלה שנאמר: בעמידה שם מה הקודש. בלשון
להלן  ונאמר תברכו, כה כאן: נאמר בעמידה, כאן אף -
ויברכם. ידיו... את אהרן וישא כב): פסוק ט, פרק (ויקרא

כפיים. בנשיאת כאן אף כפיים, בנשיאת ששם כשם
שנאמר:50) ברכתם בשעת העם פני מול הכהנים פני שיהיו

לחבירו. האומר כאדם להם" "אמור 51)"אמור שנאמר:
נשא). (ספרי שומע העם כל שיהיה - שנאמר 52)להם"

לי. המיוחד שמי וגו' שמי" את רק 53)"ושמו מוסב זה
בהלכה  השנויים הדינים כל אבל המפורש, בשם הברכה על

במדינה. גם נוהגים הלכה 54)זו כל ומקור ט, הלכה לעיל
א). עמוד לח דף (סוטה זו

.·ÈÎ¯a ÛÈÒB‰Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡‰ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿»»
ÌÈ˜eÒt‰ ˙LÏL ÏÚ55ÌÎ˙B·‡ È‰Ï‡ '‰" :ÔB‚k , «¿∆«¿ƒ¿¡…≈¬≈∆

‡Ï - d· ‡ˆBiÎÂ ,"ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ…≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒ¿«≈»…
ÏÚ eÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,LÁÏ· ‡ÏÂ Ì¯ ÏB˜·¿»¿…¿««∆∆¡«……ƒ«
¯˜BÚ ‡e‰Lk ,ÔÎecÏ ‰ÏBÚ Ô‰k ÏkL ‰ÚLa ."¯·c‰«»»¿»»∆»…≈∆«»¿∆≈
,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È" :¯ÓB‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚«̄¿»«¬≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿»¡…≈
Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ C¯·Ï e˙ÈevL BÊ ‰Î¯· ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿»»∆ƒƒ»¿»≈∆«¿ƒ¿»≈

ÏBLÎÓ d· È‰È Ï‡Â ,‰ÓÏL ‰Î¯a56„ÚÂ ‰zÚÓ ÔBÚÂ ¿»»¿≈»¿«¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»¿«
"ÌÏBÚ57:C¯·Ó ,ÌÚ‰ ˙‡ C¯·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁiL Ì„˜Â . »¿…∆∆«¬ƒ»»¿»≈∆»»¿»≈

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈ BnÚ ˙‡ C¯·Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜aƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»¿»≈∆«ƒ¿»≈

"‰·‰‡a58ÏÈÁ˙Óe ¯eavÏ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ¿«¬»¿««»«¬ƒ»»«ƒ«¿ƒ
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,ÌÈÏLnL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ ÂÈt ¯ÈÊÁnLÎe .ÌÎ¯·Ï¿»¿»¿∆«¬ƒ»»ƒ«ƒ««∆«¿ƒ
z¯ÊbM ‰Ó eÈNÚ" :¯ÓB‡59‰Ó enÚ ‰NÚ ,eÈÏÚ ≈»ƒ«∆»«¿»»≈¬≈ƒ»«

ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰ - ezÁË·‰M∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ
."Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e»≈∆«¿∆ƒ¿»≈

ב).55) עמוד כח דף השנה בשעת 56)(ראש אטרד שלא
וכן  הברכה כוונת את המפסידות אחרות במחשבות ברכתי
(פירוש  בה הכרוכים ובדיניה הברכה בנוסח אטעה שלא

י"א). פרשה רבה במדבר למדרש דף 57)מהרז"ו (סוטה
הרי"ף  הוספת הן עולם" ועד "מעתה והתיבות: א) עמוד לט

ד. פרק דף 58)למגילה (במדבר הזוהר דברי פי על מכוון
אהוב  שאינו או עמו, את אוהב שאינו כהן כל ב) עמוד קמז
כב, פרק (משלי שנאמר העם, את לברך ידיו ישא אל לעם

אל  יבורך תקרי אל יברך, הוא עין טוב ט): יברך פסוק א
וראה  יח. קטן סעיף קכח, סימן חיים אורח אברהם" ("מגן
"אמור  אומר: הכתוב וכן זה). מעין ב עמוד לח דף סוטה
רבה  במדבר (מדרש שלם ובלב מלא בפה מלא. כתיב להם"

יא). בכהנים 59)פרשה תלוייה הברכה שאין מאחר כי
ואני  הכתוב: כעדות בהקדושֿברוךֿהוא, אלא עצמם
ברכת  כן אם א) עמוד מט דף (חולין וכמבואר אברכם"
את  שיברכו עליהם המלך גזירת אלא אינה - למה? כהנים
(מהרש"א  כהנים לברכת מתאווה והקדושֿברוךֿהוא ישראל
היות  זו, גזירה מבארים ויש א). עמוד לט דף לסוטה
לעם  ופניהם הקודש להיכל אחוריהם החזירו והכהנים
שבו  ההיכל כלפי גדול גנאי זה והרי ג) (הלכה לעיל כמבואר
איש  וחמישה "עשרים נגד קובל והכתוב מונחים, תורה ספרי
פסוק  ח, פרק (יחזקאל קדמה" ופניהם ה' היכל אל אחוריהם
על  גזרה שהתורה אלא ד) משנה ה, פרק (סוכה וראה ט"ז)
הכהנים  לפיכך פנים, כנגד פנים ישראל את שיברכו הכהנים
עלינו" שגזרת מה "עשינו ואומרים: ברכתם אחרי מתנצלים

העליונה. גזירתך פי על עשינו בהכרח שעשינו מה כל

.‚È,ÌÎ¯·Ï ¯eavÏ Ì‰Èt ˙‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ¯ÈÊÁnLk¿∆«¬ƒƒ«…¬ƒ∆¿≈∆«ƒ¿»¿»
‡Ï - ÔÈÎ¯·nL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁnLÎe¿∆«¬ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ««∆¿»¿ƒ…
˙Bpt Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ e¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«∆∆»ƒ¿»»¿≈»ƒ
ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ,‰Bt Ì„‡ ‰È‰iL60. ∆ƒ¿∆»»∆…ƒ¿∆»«∆∆»ƒ

שלמה:60) שעשה בים שנאמר ב) עמוד סב דף (זבחים
ושלושה  צפונה פונים שלושה בקר, עשר שנים על עומד
מזרחה  פונים ושלושה נגבה פונים ושלושה ימה פונים
דבר  איזה מקיף וכשאתה ד) פסוק ד, פרק הימיםֿב (דברי
הולך. אתה לימינך למערב מצפון סובבו ואתה אליו ופניך

.„È- ÌBia ˙Á‡ ÌÚt ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó Lc˜na«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ«««««
˙BÏÚÓ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ‡a ,¯ÁL ÏL „ÈÓz ¯Á‡««»ƒ∆««»ƒ¿¿ƒ««¬

ÌÏe‡‰61e¯Ó‡L C¯ck ,ÔÈÎ¯·Óe62‰È„na Ï·‡ . »»¿»¿ƒ«∆∆∆»«¿¬»«¿ƒ»
Ó ıeÁ ,‰lÙz Ïk ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈÎ¯·ÓBÓk ,‰Án ¿»¿ƒ»««»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

e¯Ó‡L63ÔÈÏczLÓ ÌB˜Ó ÏÎa .64‡¯˜n‰ ‡‰iL ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈««¿∆
ÔÈ‡L ÏÏkÓ - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ Ô˙B‡»ƒ¿»≈∆∆¡«»»∆ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ó ‡¯˜n‰««¿∆≈∆

עשרה 61) ושתים שבמקדש, להיכל ומבוא שער, בית הוא
ב). משנה ז, פרק (תמיד בכניסתו היו לעיל 62)מעלות

אומר  ט בהלכה שלמעלה הרדב"ז, ונשאל טֿי, הלכות
שעל  אומר: הוא וכאן וכו' לדוכן עולים הכהנים רבינו:
שני  האולם ומעלות דוכן והלא מברכים, היו האולם מעלות
"בית  בהלכות וכמבואר שביארנו, כמו הם, נפרדים דברים
במשנה  ושנינו היות והשיב: גֿד) הלכות ו, (פרק הבחירה"
מקודש... ולמזבח האולם "בין ט) משנה א, פרק (כלים
לא  מום בעל שכהן יוצא לשם" נכנסים מומים בעלי שאין
הכהנים, אחיו עם לברך האולם למעלות לגשת יכול היה
ממעלות  פחותה שקדושתו הדוכן על מברך היה כורחו ועל
על  כפיהם נושאים היו שהכהנים בשעה נמצא, האולם,
בידיהם, מום (שאין מומין בעלי הכהנים היו האולם מעלות
על  כפיהם נושאים ב) הלכה ט"ו, פרק לקמן וכמבואר
לשונות  ב, חלק (רדב"ז רבינו בדברי סתירה כל ואין הדוכן,

ד), פרק א).63)הרמב"ם (הלכה ירושלמי 64)לעיל
כמבואר  מעכב, זה אין אבל ד). הלכה ה, (פרק ברכות
כהן, שכשהחזן מרוטנברג מאיר רבי והורה (שם). במשנה
סדר  כל אותם ויקריא "כהנים" ויקרא אצלו ישראל יעמוד
("הגהות  שלום" "שים התחלת עד שותק והחזן הברכות,

מיימוניות").

חמּׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שכולו 1) הכנסת בית כפיים; נשיאת המונעים דברים שישה

יתנהגו. כיצד כלל כהן בו אין או כהנים

.‡,ÔBLl‰ :ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBÓ ÌÈ¯·„ ‰MLƒ»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«««ƒ«»
.ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ,ÔÈi‰Â ,ÌÈM‰Â ,‰¯·Ú‰Â ,ÔÈÓen‰Â¿«ƒ¿»¬≈»¿«»ƒ¿««ƒ¿À¿««»»ƒ
˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ÌÈ‚lÚ‰ ?„ˆÈk ÔBLl‰«»≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒƒ∆»ƒ

Ô"ÈÈÚ Ô"ÈÙÏ‡Ï ÔÈ¯BwL ÔB‚k ,Ôew˙k2Ô"ÈÈÚÏe ¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ
'˙ÏaÒ' '˙ÏaL'Ï B‡ ,Ô"ÈÙÏ‡3ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿ƒ…∆ƒ…∆¿«≈»∆≈

ÔÈ‡L ,ÔBLÏŒÈ„·ÎÂ ‰ÙŒÈ„·k CÎÂ .Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB¿ƒ∆«≈∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»∆≈
.Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡ ,ÏkÏ ÌÈ¯k Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ»ƒ«…≈¿ƒ∆«≈∆

ה"יב.2) פ"ח, לעיל בביאורנו וראה ע"ב. כד, מגילה
אבל  לעייני"ן, אלפי"ן בין להבחין יודעים היו בימיהם

ÂÈÓÚבימינו ·Â¯ פסול זה אין ולפיכך במבטאן, מבחין אינו
ל). ס"ק קכח, סי' לאו"ח (ט"ז, דברי 3)אצלנו עלֿפי

ו). יב, (שופטים הכתוב

.·ÂÈ„È· B‡ ÂÈÙa ÔÈÓeÓ LiL Ô‰k ?„ˆÈk ÔÈÓen‰«ƒ≈«…≈∆≈ƒ¿»»¿»»
˙Bn˜Ú ÂÈ˙BÚaˆ‡ eÈ‰L ÔB‚k ,ÂÈÏ‚¯· B‡4B‡ ¿«¿»¿∆»∆¿¿»¬À

˙BLe˜Ú5˙Bi˜‰a ÂÈ„È eÈ‰˘ B‡ ,6˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ¬∆»»»»√»ƒ…ƒ»∆
Ba ÔÈÏkzÒÓ ÌÚ‰L ÈÙÏ ,ÂÈtk7„¯BÈ B¯È¯ ‰È‰L ÈÓ . «»¿ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»»ƒ≈

B˜Ê ÏÚ8˙Á‡a ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,¯a„Ó ‡e‰L ‰ÚLa «¿»¿»»∆¿«≈¿≈«»¿««
L„ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ÂÈÈÚÓ9B¯ÈÚa ≈≈»…ƒ»∆«»¿ƒ»»»¿ƒ

‰Êa B‡ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰ ‰Êa ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰ Ïk‰Â¿«…»¿ƒƒ¿∆«»¿««≈≈»¿∆
ÈÓ ÔÎÂ .Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯zÓ - ·Ê B¯È¯L∆ƒ»À»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ

ÒÈËÒ‡ ˙BÚe·ˆ ÂÈ„È eÈ‰L10‰‡eÙe11˙‡ ‡NÈ ‡Ï , ∆»»»¿ƒ¿ƒ»…ƒ»∆
ÈÙÏ ,¯zÓ - CÎa ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ Ì‡Â ;ÂÈtk«»¿ƒ…«¿≈»ƒ¿«¿»¿»À»¿ƒ

.Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿«¿ƒ

לצידיהן.5)כפופות.4) מלאות 6)עקומות שידיו
מבאר  לט) יג, (ויקרא הוא" "בוהק מבהיקות. לבנות בהרות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



קני mipdk zkxa zekld - dad` xtq - a`Îmgpn 'l w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הבשר  מבהיק לעדשה עדשה שבין עדשן, כאיש רש"י:
צח. לעיל 7)בלובן כמבואר הברכות, מן דעתם ויסיחו
ה"ז. כפיו"8)פ"יד, את ישא לא "זבלגן ע"ב: כד, מגילה

ורש"י  ה'ערוך'. כפירוש זקנו, על יורד שרירו רבינו: ומפרש
חוקר  הכסףֿמשנה ומרן דמעה. זולפות עיניו שם: פירש
וידיהם  פניהם את לכסות הכהנים שנוהגים הזה בזמן לדעת,
העם  להסתכלות איפוא לחוש ואין ברכתם, בשעת בטליתם,
נשיאת  מעכבים אלה מומים יהיו לא א"כ הכהנים, במומי
למכוסים. מגולים בין החכמים חילקו לא אולי או כפיהם,
להיתר. מעלה קכח) סימן (או"ח יוסף' 'בית ובפירושו

עירו.9) לבני וידוע התכלת.10)רגיל כעין צבע
המשנה 11) (מפירוש אודם בהם שצובעים דקים שרשים

פ"ז, (שביעית במשנה נזכרים ושניהם פ"ד). מגילה לרבינו
כד:). מגילה במס' זו הלכה דיני כל ומקור מ"אֿב)

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L Ô‰k ?„ˆÈk ‰¯·Ú‰»¬≈»≈«…≈∆»«∆«∆∆««ƒ
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ,‰·eL˙ ‰NÚL12:¯Ó‡pL , ∆»»¿»…ƒ»∆«»∆∆¡«

"ÌÎÈtk ÌÎN¯Ù·e" :·È˙Îe ,"e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È"13 ¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆«≈∆
‰‚‚La ÔÈa ,Ò‡a ÔÈa - ÌÈ·ÎBk „·ÚL Ô‰ÎÂ .'B‚Â14 ¿¿…≈∆»«»ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»»
ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,‰·eL˙ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»»¿»≈≈∆«»
"˙BÓa‰ È‰k eÏÚÈ ‡Ï C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««…«¬…¬≈«»

'B‚Â15B˙¯LÏ" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰„B·Úk ‰Î¯·e ; ¿¿»»«¬»ƒ∆∆¡«¿»¿
"BÓLa C¯·Ïe16¯ÈÓ‰L Ô‰k ÔÎÂ .17ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¿»≈ƒ¿¿≈…≈∆≈ƒ«¬«»ƒ

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,Ba ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÏfÓe«»««ƒ∆»«≈≈∆«»
ÌÏBÚÏ18.ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ˙B¯·Ú‰ ¯‡Le . ¿»¿»»¬≈≈¿ƒ

ע"ב.12) לב, שידיים 13)ברכות לומר רבינו כיון
קטיגור  "אין כי כפים, לישא ראויות אינן דם, המלאות
לה, (סנהדרין ה'תוספות' וכסברת כו.) (ר"ה סניגור" נעשה
כפיו, לישא לו מותר ומת, התינוק את שמל וכהן ע"ב).
היה  שמא ועוד לרצוח, ולא מצוה לשם במולו נתכוין שהרי
הרוח  שמא או חדשיו), לו כלו (שלא "נפל" התינוק
('הגהות  כשלעצמה המילה לא למותו, גרמה והיא בלבלתו,

אסורה.14)מיימוניות'). זו שעבודה ידע הרי 15)שלא
למרות  המקדש, עבודת לעבוד המלך יאשיהו נתנם שלא

שם. כמפורש למוטב לשירות 16)שחזרו ברכה הוקשה
דברי  מקור לדעת מתלבט הכסףֿמשנה ומרן לח.). (סוטה

ע"ז "עבד שאפילו לדעתו ·‡ÒÂרבינו כי לברך, נאסר "
רבינו  כדברי אולם מאונס, עבדו לא לבעל הבמות כהני
ישראל  מלכי שאנסום שהכהנים נד.) ע"ז (במס' מפורש
רש"י  וכפירוש המזבח, לעבודת נאסרו לע"ז כמרים ליעשות
ב'אור  וכן אדרת'; ('הגהות מכהנים" נימא "אי בד"ה: שם
שכתוב  כן להוכיח יש הכתוב מעדות ואמנם שמח').

אשר הכמרים את והשבית ה): כג, ÈÎÏÓ(מלכיםֿב Â˙
ומכריחיהם. נותניהם יהודה במלכי הקולר תלה יהודה,

שלפנינו:17) ובדפוסים הקדומים. הדפוסים כל כנוסחת
שום  עבד שלא אע"פ הדברים: וכוונת לעכו"ם". "שהמיר

אלילי  בדת דתו שהמיר אלא לע"ז:עבודה, שאמר או ם,
קט:). (מנחות כמבואר אתה", כתבו 18)"אלי וכן

להעיר, וראוי "הזהיר". ספר בשם שם, במנחות ה'תוספות'
(הובאה  בתשובותיו כתב הגולה, מאור גרשום שרבינו

בתשובה  וחזר ע"ז שעבד שכהן לט.) לסוטה ב'תוספות'
לקדושתו, חזר בתשובה שחזר שכיון כפיו, את נושא
על  אלא הקפיד לא ט) (כג, במלכיםֿב הנאמר שהפסוק

Á·ÊÓ‰ ˙„Â·Ú והרי הקדשים, מן לאכול להם מותר אבל ,
בעל  שכהן וכשם מ"י) פ"יג, (מנחות מום בעלי ככהנים הם
תאמר  לא ואם כפיו. את ישא זה אף כפיו, את נושא מום
"אוי  שיאמרו תשובה, בעלי של ידיהם מרפה נמצאת כן,
תשובה, מעשות וימנעו כלימה" לאותה אוי בושה, לאותה
חלק  לו אין מנשה האומר "כל קג.): (סנהדרין אמרו וכן
וראה  תשובה". בעלי של ידיהם מרפה הבא, לעולם
אבן  אדחה לע"ז, כהן ונעשה זה והלך "הואיל כ:) (קידושין
פרשת  ב"שאילתות" מבואר רבינו וכדברי הנופל"? אחר

קרח.

.„„Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ¯Ú Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈM‰«»ƒ≈«…≈««…ƒ»∆«»«
B˜Ê ‡lÓ˙iL19ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÈÓ ?„ˆÈk ÔÈi‰Â . ∆ƒ¿«≈¿»¿««ƒ≈«ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ

BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,˙Á‡ ˙·a¿«««≈≈∆«»«∆»ƒ∆≈
‰„B·ÚÏ ‰Î¯a ‰L˜e‰L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚÓ20‰˙L . ≈»»¿ƒ∆¿»¿»»«¬»»»

ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯21ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,ÌÈÓÚÙ ÈzLa ¿ƒƒ«ƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿¿«
¯zÓ - ÌÈÓ22ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡Â . «ƒÀ»¿ƒ»»≈≈¿ƒƒ««ƒ

‡Ï - ÌÈÓÚÙ ‰nÎa B‡˙LL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚eÊÓ ‰È‰L∆»»»««ƒ∆¿»¿«»¿»ƒ…
‡È‰ ‰nÎÂ .ÂÈÏÚÓ BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈƒ»∆«»«∆»ƒ∆≈≈»»¿«»ƒ
ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯a ,ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ ?˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ

LÓÁÂ Úaˆ‡23Úaˆ‡‰ ‰ÊÂ ;Ï„eba ,Úaˆ‡ ∆¿«¿…∆∆¿««»¿∆»∆¿«
ÔÈÁLBnL24dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa Ba25Ï„eb‰ ‡e‰26, ∆¿ƒ¿»«»À»«»

„ÈŒÔ‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰Â27. ¿«ƒ¿»…∆»

זקנו 19) להיות שראוי כזה לגיל שהגיע כל ע"ב. כד, חולין
"תשובת  בשם ה"יא) (פ"ח, לעיל שביארנו כמו מלא,
אחרים  עם אבל ביחיד, שיברך אלא האיסור ואין רבינו".
(דעת  מחוייב שאינו אע"פ לברך לו ומותר כפיו לישא יכול
ס). אות הרמב"ם לשונות ח"א, רבינו בדברי הרדב"ז

ה"א 20) פ"יד, לעיל כמבואר בעבודה, אסור ושיכור
בן  יין "רביעית אמרו: (יג:) כריתות ובמסכת בביאורנו.

לשכר". כדי בה יש יום, התימנים,21)ארבעים ובכת"י
במים. מזוג בלתי - חי חי. יין שם.22)הנוסח: כריתות,

פטור, ועבד למקדש ונכנס וכו' בהפסקה יין רביעית שתה
פטור, - התורה מן בה אסור ששיכור - בעבודה ואם
- בעלמא ואסמכתא חומרא אלא בה שאין כפים, בנשיאת

לכתחילה. אף לעיל 23)מותר וראה ע"א. קט, פסחים
ומדידתו. רביעית שיעור בביאורנו, ה"יז פ"ד

יונתן 24) מתרגם כ) מ, (יחזקאל, ארכו מדד שמודדים,
רוקח' 'מעשה (מנטובה, קדומים ובדפוסים אורכיה". "משח

"שמודדים". כאן: כתוב שבמקדש,25)ועוד) עשרון כגון
באצבעות, נמדדת שמדתו חלה שיעור שהוא ו"עומר"

ט"ו. פ"ו, בּכורים בהל' שביד.26)כמבואר העבה האצבע
ה"ט. פ"ט, תורה ספר הל' לקמן המדוייק שיעורו וראה

יד).27) יד, כג; ח, (ויקרא בתורה האמור

.‰‡Ï ,ÂÈ„È ˙‡ ÏË ‡lL Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÀ¿««»«ƒ≈«…≈∆…»«∆»»…
˜¯t‰ „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ‡l‡ ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ28C¯„k ƒ»∆«»∆»≈∆»»««∆∆¿∆∆

‰„B·ÚÏ ÔÈLc˜nL29:¯Ó‡pL ,C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ∆¿«¿ƒ»¬»¿««»¿»≈∆∆¡«
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"ÈÈ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"30ÏÏÁ‰Â .31BÈ‡ ¿¿≈∆…∆»¿∆¿»¿∆»»≈
Be‰Îa BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈtk ˙‡ ‡NB32. ≈∆«»¿ƒ∆≈¿ƒ

והזרוע.28) היד חיבור רוחצים 29)מקום שהכהנים
והוקשה  והואיל במקדש. עבודתם לעבוד בגשתם ידיהם

ידים רחיצת היא אף טעונה לעבודה, ‰Ù¯˜ברכה „Ú
(חולין  כמבואר הפרק, עד שהיא לעבודה ידים כקידוש

שם:30)קו:). התרגום כהניא eÏeËוכדברי קּודשא ידיכון
ומנהגנו  לט.). סוטה (מס' זו הלכה ומקור קּודשא. דּוכן על
סי' באו"ח כמבואר הכהנים, ידי על מים יוצקים שהלויים
קמ"ו: במדבר נשא, פרשת ה'זוהר' ע"פ והוא ס"ו, קכח
ידיו  ומקדש קדושתו, על קדושה להוסיף צריך שהכהן
לי, אותם הקדשתי בו: שנאמר הלוי, וזהו קדוש, מאיש
הרי  יח). ח, (במדבר וגו' בכור כל תחת הלוים את ואקח
משמע  זו בהלכה רבינו ומדברי הבכור. במקום קדוש שהלוי
שחרית  ידיו נטל לא כשהכהן אלא זו נטילה חיוב שאין
שום  להם יודע ואינו טהורות, ידיו אם אבל לתפילתו,
שנטלן  אחרי כפים לנשיאת ידיו ליטול צריך אינו - טומאה
לשון  תפס ולא כיצד" ידים "טומאת אמר: ולפיכך שחרית,
שלקמן  תדע, ה"א). (פ"ד, לעיל הדגיש כאשר ידים" "טהרת
אומר  לאכילה, ידים נטילת לענין ה"א, פ"ו ברכות בהל'
להם  יודע ואינו מלוכלכות ידיו שאין "אע"פ בפירוש:
בנו  לנו מעיד כך ואמנם שיטול". עד יאכל לא - טומאה
ממורי  וזולתו אביו, לפני למעשה הלכה שראה אברהם רבי
כהנים  לברכת ניגש בתפילה העומד כהן שכל התורה,

(כסףֿמשנה). לתפלה ידיו נטילת על שנולד 31)וסומך
הכהן. לאביו האסורה כהונה 32)מגרושה בקדושת

מ.). סוטה ; כד: (כתובות

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ ¯·„ BÏ ‰È‰ ‡lL Ô‰k33 …≈∆…»»»»ƒ»≈«¿»ƒ
BÈ‡Â ÌÎÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBn‰«¿ƒ¿ƒ«««ƒ««ƒ∆≈»»¿≈

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰ eÈ‰L B‡ ,˙BˆÓa ˜c˜„Ó34,ÂÈ¯Á‡ ¿«¿≈¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
lL B‡BzÓe B‡NÓ ‰È‰ ‡35‡NB ‰Ê È¯‰ - ˜„ˆa ∆…»»«»«»¿∆∆¬≈∆≈

‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ÂÈtk ˙‡36 ∆«»¿≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈtk ˙‡ÈNÏ Èe‡¯L Ô‰ÎÂ Ô‰k Ïk ÏÚ«»…≈¿…≈∆»ƒ¿ƒ«««ƒ¿≈
.˙Bˆn‰ ÔÓ Ún‰Â ÚL¯ ÛÒB‰ :ÚL¯ Ì„‡Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»»»»≈∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ¿

א.33) בהלכה למעלה בעבירות,34)המנויים בו חושדים
לשון שפת על ÌÚותעלו ˙·„Â מתרגם ג) לו, (יחזקאל

הלכה 36)מסחרו.35)עם.¯Â˙יונתן: בסמוך ראה
י"ב.

.ÊËBÈ„‰ ˙k¯a ÏÈÚBz ‰Óe :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…««ƒƒ¿«∆¿
?‰Ê37‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÈeÏz ‰Î¯a‰ Ïea˜ ÔÈ‡L ∆∆≈ƒ«¿»»»«…¬ƒ∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰a38ÏÚ ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" :¯Ó‡pL , ¿«»»∆∆¡«¿»∆¿ƒ«
Ô˙ÂˆÓ ÌÈNBÚ ÌÈ‰k‰ - "ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈«…¬ƒƒƒ¿»»
˙‡ C¯·Ó ÂÈÓÁ¯a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,d· eeËˆpL∆ƒ¿«»¿«»»¿«¬»¿»≈∆

.BˆÙÁk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¿

אחריו.37) מרננים והבריות במצוות, זהיר שאינו
פלוני 38) איש תאמר "שלא ה"ט: פ"ה, גיטין ירושלמי

וכי  הקב"ה: אמר מברכני? והוא דמים, ושופך עריות מגלה
הדברים  שאין רבינו וסובר אברכך". אני מברכך? הוא

שהרג  בבירור נודע אם אבל בעלמא, ברינון אלא אמורים
שהרג  "כהן לב:) (ברכות הוא ערוך תלמוד הרי הנפש, את

ה"ג. לעיל וכמבואר כפיו", את ישא לא - הנפש את

.Á‰Î¯a‰ ÏÏÎa ÌÈ‡ ,ÌÈ‰k‰ È¯BÁ‡ Ì‰L ÌÚ39; »∆≈¬≈«…¬ƒ≈»ƒ¿««¿»»
Ô‰ÈcvÓ ÌÈ„ÓBÚ‰Â40‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,41Ì‡Â . ¿»¿ƒƒƒ≈∆¬≈≈ƒ¿««¿»»¿ƒ

elÙ‡ ,ÌÈÎ¯a˙n‰ ÔÈ·e ÌÈ‰k‰ ÔÈa ‰vÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»≈«…¬ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¬ƒ
Èt ÏeÓ Ì‰ÈÙe ÏÈ‡B‰ - ÏÊ¯a ÏL ‰ÓBÁ ‡È‰ƒ»∆«¿∆ƒ¿≈∆¿≈

‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,ÌÈ‰k‰42. «…¬ƒ¬≈≈ƒ¿««¿»»

חשובה 39) הברכה אין כאילו שנראה ע"ב. לח, סוטה
פנים  להתברך הכהנים לפני ולבוא רגליהם לעקור עליהם

כדת. פנים הכהנים,40)כנגד לאחרי מכוונים הם ואין
ממש. הכהנים צידי כנגד ובירושלמי 41)אלא שם.

ה"ד). פ"ה, שם.42)(ברכות סוטה,

.ËÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰ÎÂ ,‰¯NÚa ÌÈtk ˙‡ÈN43. ¿ƒ«««ƒ«¬»»¿…¬ƒƒ«ƒ¿»
˙‡ ÌÈ‡NB Ìlk - ÌÈ‰k ÔlkL ˙Òk‰Œ˙Èa≈«¿∆∆∆À»…¬ƒÀ»¿ƒ∆
ÔBÙvaL Ì‰ÈÁ‡Ï ?ÌÈÎ¯·Ó Ì‰ ÈÓÏe ;Ì‰Ètk«≈∆¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈∆∆«»

ÌB¯caL Ì‰ÈÁ‡ÏÂ44?'ÔÓ‡' Ì‰È¯Á‡ ‰BÚ ÈÓe ; ¿«¬≈∆∆«»ƒ∆«¬≈∆»≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰45¯˙BÈ ÌÈ‰Î ‰¯NÚ ÌL e¯‡L Ì‡Â . «»ƒ¿«»¿ƒƒ¿¬»¬»»…¬ƒ≈

¯‡M‰Â 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ‰¯NÚ‰ - ÔÎecÏ eÏÚL el‡ ÏÚ«≈∆»«»»¬»»ƒ»≈¿«¿»
ÔÈÎ¯·Ó46. ¿»¿ƒ

מצטרף 43) אחד, וכהן ישראלים תשעה אלא שם אין שאם
כג:). (מגילה ומברכים עשרה בשדות 44)למנין הנמצאים

אנוסים  עבודתם ומחמת ומדרומה, העיר מצפון בעבודתם
הכהנים. מפי להתברך הכנסת לבית לבוא לא הם

ה"ד.45) פ"ה, ברכות יש 46)ירושלמי כלומר שם. סוטה,
יותר  שם יש לברך. עולים כולם בצמצום, כהנים עשרה שם

מברכים. והיתר עונים, מהם עשרה מעשרה,

.ÈBc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‡l‡ ,Ô‰k Ô‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaƒ̂∆…»»»∆…≈∆»¿ƒ«ƒ¿«
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï -47B˙ÁË·‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;48‡e‰L …ƒ»∆«»¿ƒ»¿»«¿»»∆

È‡M¯ - B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ÂÈtk ˙‡ ‡NB49ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈∆«»¿≈ƒ¿ƒ»««¿ƒ≈
,'ÌBÏL ÌÈN'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbiLk - ÏÏk Ô‰k Ì‰Ï»∆…≈¿»¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ»

È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡" :¯ÓB‡‰Î¯a· eÎ¯a ,eÈ˙B·‡ ≈¡…≈≈…≈¬≈»¿≈«¿»»
,Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰·e˙k‰ ‰¯Bza ˙LlLÓ‰«¿À∆∆«»«¿»«¿≈∆«¿∆

ÈtÓ ‰¯eÓ‡‰50,ELB„˜ ÌÚ ÌÈ‰k ÂÈ·e Ô¯‰‡ »¬»ƒƒ«¬…»»…¬ƒ«¿∆
.jpÁÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ¯‡È .E¯ÓLÈÂ ÈÈ EÎ¯·È :¯eÓ‡k»»¿»∆¿¿»¿ƒ¿¿∆»≈¿»»»≈∆ƒÀ∆»

eÓNÂ .ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ‡NÈ51ÈÓL ˙‡ ƒ»¿»»»≈∆¿»≈¿»¿»∆¿ƒ
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ."ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈¿≈»»ƒ

'ÔÓ‡'52.'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe , »≈«¿ƒ¿≈ƒ»

ב"שים 47) ולהתחיל לתפילתו לחזור יוכל ולא יטעה שמא
לד.). (ברכות הציבור מאימת מטורפת שדעתו שלום"

יטעה.48) שלא בעצמו בטוח שלא 49)שהוא כדי
מעט  רגליו עוקר עושה? הוא כיצד כפים. נשיאת תתבטל
לדוכן  עולה כהנים לברכת וכשמגיע "עבודה", בברכת
תפלת  שבסוף שלום" "שים ברכת משלים והמקריא ומברך.
הש"ץ  לד.) (ברכות רש"י ולדעת ס"כ). קכח סי' (או"ח י"ח
כהן  לש"ץ אסור אחר, כהן יש אם אבל תפילתו. מסיים

מיימוניות'). ('הגהות האמורה 50)לברך התימנים: ובכ"י
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לומר 51)לאהרן. שאין רש"י ודעת גאון. עמרם רב כסדר
ה"ברכה  כל נוסח את שאמרנו מאחר כי זה, נוסף פסוק
נאמר  זה רבינו, ולדעת עוד. להוסיף לנו מה המשולשת"
מה  עמנו "עשה ברכתם אחרי הכהנים אמירת במקום
מבקש  החזן וכאילו ה"יב), יד פרק לעיל (ראה שהבטחתנו"

מיימוניות'). ('הגהות כזאת הוא פסוק 52)גם כל אחרי
כשהכהנים  אלא אמן עניית אין כי אלה, ברכה מפסוקי
כל  אחרי רצון" יהי "כן לומר ומנהגנו מברכים. בעצמם

ס"ב). קכז, סי' (או"ח פסוק

.‡ÈCÏ‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·a ÂÈtk ˙‡ ‡NpL Ô‰k…≈∆»»∆«»¿≈«¿∆∆¿»«
‡ÏÂ ÔÈÏÏt˙nL ¯eaˆ ‡ˆÓe ¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆«≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿…
ÔÎ¯·Óe Ô‰Ï ÂÈ„È ‡NB - ÌÈ‰k ˙k¯·Ï eÚÈb‰53, ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ≈»»»∆¿»¿»

ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡Â54ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡lL Ô‰k . «¬ƒ«»¿»ƒ«…≈∆…»««¿»
¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‡L ‰ÚLa ÔÎecÏ ˙BÏÚÏ BÓB˜nÓƒ¿«¬«»¿»»∆»«¿ƒ«ƒ

‰lÙz d˙B‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ ·eL ,'‰ˆ¯'55Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈≈∆¿»¿ƒ»¬»ƒ
ÔÎecÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú»««¿»«¬««ƒ∆…ƒƒ««»

C¯·Óe ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ ,'‰„B·Ú' ¯Á‡ ‡l‡56. ∆»««¬»¬≈∆∆¿»≈

נושא 53) מתפללים הציבור ומצא עדיין התפלל לא ואפילו
מיימוניות'). ('הגהות לפניהם כפיו ע"ב.54)את כח, ר"ה

את 55) אהרן וישא כב): ט, (ויקרא שנאמר ע"ב: לח, סוטה
הרי  וגו' והעולה החטאת מעשות וירד ויברכם, העם אל ידיו
הכהן  צריך לפיכך העם, את בירך בידו שהעבודה שבעוד
ולפי"ז, העבודה. ברכת שהיא "רצה" בברכת רגליו לעקור
בברכת  רגליו את לעקור יכול ולא אנוס הכהן היה אפילו
בשעה  לביהכ"נ שנכנס או מתפלל, שהיה כגון "רצה",
(רדב"ז  לברך לגשת לו אסור "רצה" ברכת את גמר שהש"ץ

תקט"ז). שם.56)ח"ב, סוטה,

.·ÈÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÎecÏ ‰ÏBÚ BÈ‡L Ô‰k Ïk»…≈∆≈∆«»««ƒ∆ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ57,‰NÚ LÏL ÏÚ ¯·BÚk ‰Ê È¯‰ , ƒ¿«¬≈««¬≈∆¿≈«»¬≈

¯BÓ‡" ,"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»
"ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" ,"Ì‰Ï58,C¯·Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ . »∆¿»∆¿ƒ¿»…≈∆≈¿»≈

C¯a˙Ó ,C¯·Ó‰ Ô‰k ÏÎÂ ;C¯a˙Ó BÈ‡59:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿»≈¿»…≈«¿»≈ƒ¿»≈∆∆¡«
."EÈÎ¯·Ó ‰Î¯·‡Â"«¬»¿»¿»¬∆

בנ"י".57) את תברכו "כה כלומר 58)שהיא: (שם)
לשון  בה שנאמרה אותה אחת, "עשה" אלא כאן אין להלכה
צווי, לשון בהן אין האחרות והשתים תברכו" "כה צווי:
רבנו  שאמר וזה נפרדות. לעשין נחשבות אינן לפיכך
שורש  המצוות" ב"ספר ורבנו (כס"מ). עובר ולא "כעובר"
לדוכן  עולה שאינו כהן כל אמרו: זו דרך "ועל יאמר: ט',

עשה, בשלשה בו,ÏÙÎ‰Ïעובר ולא הצווי פעמים. שלש
שלש  כהנים ברכת שיאמר המצוות ממוני אחר יתפשט
כל  ולא בתורה שימצא לאו כל למנות ראוי אין כי מצוות...

שנכפל, בעבור ‰ÌÈÈÚעשה ‡Ï‡ המוזהר או בהם המצווים
בעשה  עובר אינו "עלה" לכהן אמרו לא ואם מהם".

ה" (פ"ה, ברכות בירושלמי תורה:כמבואר אמרה וכן ד)
"כד  קכ"ח: סימן הטור לפי אונקלוס ומתרגם להם" "אמור
אלא  עליהם מוטלת המצוה אין כלומר להון" יימרון
אינו  זה, ביום אחת פעם עלה אם וכן לברך. להם כשאומרים

כח: בר"ה כמבואר עלה, לו יאמרו אם אפילו בעשה עובר
אין  למה רבותינו גדולי נשאלו וכבר מיימוניות"). ("הגהות
טוב  כיום אם כי יום בכל כפים לישא בגולה נוהגים אנו
וב"דרכי  שבתורה? עשה מצות לבטל אפשר איך בלבד,
כי  הטעם, נימק קכ"ח) סי' או"ח (טור להרמ"א משה"
להם  ואין בגלות מחייתם טרודים והעם שהכהנים מחמת
אפם... בזיעת ילקטו אשר הלחם אם כי ביתם בני לפרנס
במחשבתם  טרודים בשבת וכן בשמחה, שרויים ואינם
ואינם  להיות ושעתידים שעברו ידיהם מעשה על והרהורים
"ושמחת  בו שנאמר ביו"ט כמו בשמחה כך כל שרויים
יברך, הוא עין טוב ט): כב, (משלי אומר והכתוב בחגך"
שמח  להיות צריך המברך כי יברך, אלא יבורך תקרא אל
כהנים" "ברכת לברך נוהגים ישראל בארץ ואנו לב. וטוב
בני  של כחם "ישר קכ"ח) סימן (או"ח הב"י וכתב יום, בכל
יום". בכל כפיהם שנושאים מצרים מלכות וכל ישראל ארץ

לח:).59) (סוטה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰lÙz ˙BÎÏ‰ e˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-dad̀xtq
dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨

dxFY xtqe§¥¤¨
˙BÈ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚ .„i‰ ÏÚ Ì¯L˜Ï (· .L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („ .ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
È„k ,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰ .BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿¿≈

.‰¯B˙ È¯ÙÒ ÈL BÏ eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»
el‡ ˙BˆÓ Ïk ¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa

ספר אהבה -הלכות תפילין 
≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
למשה 1) הלכה וכולם בתפילין המעכבים דברים עשרה

ומעשה  תורה וספר ומזוזה תפילין שבין ההפרש מסיני;
ועיבודן. שירטוטן כתיבתן, דיני עורם;

ãycew zegiyn zecewpã

.cid lr mxywl (a) y`xd lr oilitz zeidl (`)

תפילין  מקום בכל הרמב"ם הקדים מדוע הקושיא, ידועה
הל' שבריש המצוות' ב'מניין יד: של לתפילין ראש של
בחיוב  תפילין הל' בתחילת המצוות', ב'ספר תפילין,
בדין  עשייתן, בדין כתיבתן, בדין ב' פרק בריש הנחתן,
ועל  היד על הנחתן במקום התפילין, בתוך הפרשיות סידור
כסדר  שלא הוא והרי התפילין. ברכת ובעניין הראש
לאות  "וקשרתם - לש"ר ש"י תפילין המקדימה שבתורה

כו'". בין לטוטפת והיו ידך על
היא  יד, של תפילין שמצות שביאר הצפע"נ על־פי ויבואר
רגע  "כל ראש של בתפילין אבל לא, ותו הקשירה בפעולת

" שנאמר , מצוה" מקיים לבוש שהוא לטוטפות",eideורגע
הקשירה  פעולת לאחר יד של תפילין מורידין שאין ומה
שתים", יהו עיניך, שבין זמן ש"כל הדרשה משום הוא
ראש. בשל פרט הן יד של התפילין  הקשירה, פעולת ולאחר
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יותר  גדולה תש"ר של המצוה שתדירות הוא, מכך היוצא
בהתאם  הוא כי הרמב"ם, אותה הקדים ולכן יד, של מזו
הרמב"ם: כתב שעליו אהבה', 'ספר כל של לתוכנו
המקום  לאהוב כדי בהם שנצטווינו תדירות שהן "המצוות
הגדולות  ההלכות את הרמב"ם סידר לכן תמיד", ולזכרו
המצוות: של התדירות סדר על־פי אהבה', שב'ספר
פעמיים  מצוותה שק"ש ותפילה, ק"ש הלכות בתחילתו
אבל  יום" בכל "להתפלל הוא מהתורה תפילה וחיוב ביום,

פעמיים. לא
המצוות  את הרמב"ם מונה שבדיבור, המצוות אחר

תד  סדר לפי  כל שבמעשה שמצוותן תפילין קודם ירותן,
הלכות  וכמה שכמה וס"ת מזוזה גם לזה (ובהקשר יום
החיוב  כבתפילין שלא כי - ציצית אח"כ להם), משותפות
אח"כ  כנפות, ארבע בת כסות לו יש אם רק הוא בציצית
אם  ורק האכילה אחר רק לברך חייבים שמהתורה ברכות
שהוא  "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם (ובנוסף, שבע
שהיא  מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר תמידי עניין
ש"י, לפני תש"ר גם הרמב"ם סידר לכן בחיים. אחת פעם
לסדר  בהתאם והוא כדלעיל, יותר תדירה מצוותה כי

הספר. שבכל התדירות
(22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

.‡"ÈÏ Lc˜" :Ô‰L ,el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡2‰È‰Â" , «¿«»»ƒ≈∆≈«∆ƒ¿»»
"ÈÈ E‡·È Èk3'˙BÓL ‰l‡Â' ¯ÙÒaL4"ÚÓL"e ,5, ƒ¿ƒ¬¿»∆¿≈∆¿≈∆¿¿«

ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"6,ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B·zÎpL Ô‰ - " ¿»»ƒ»…«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»
ÔÈtÁÓe7ÔÈlÙz ÌÈ‡¯˜Â ,¯BÚa Ô˙B‡8Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe . ¿«ƒ»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ»

„i‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â ,L‡¯‰ ÏÚ9BˆB˜ elÙ‡Â .10 «»…¿¿ƒ»««»«¬ƒ
Ôlk ˙‡ ·kÚÓ el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ˙Á‡ ˙B‡ ÏL11 ∆««≈«¿«»»ƒ≈¿«≈∆À»
.Ôew˙k ˙BÓÏL ˙B·zÎ eÈ‰iL „Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«∆ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ»

אֿי.2) יג, טז.3)שמות יא, לטעות 4)שם, שלא
י). (ו, דברים שבספר יביאך" כי ב"והיה שם,5)ולהחליף

יגֿכא.6)דֿה. יא, משורש 8)מכסים.7)שם,
לד:) (מנחות ה'תוספות' כתבו וכן נוספת. והתי"ו "פלל",
קו, (תהלים ויפלל" פינחס "ויעמד כמו: ויכוח, לשון שהן
שהשכינה  רואינו לכל והוכחה אות הן שהתפילין שם על ל)
נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו שנאמר: עלינו, שורה
תפילין  אלו לה:) (מנחות ז"ל חכמינו ודרשו עליך",

משאר 9)שבראש. יותר אלו פרשיות ארבע "ונקבעו
מלכות  עול קבלת ענין באלו שיש לפי התורה, פרשיות
אמונת  מכריח שהוא מצרים יציאת וענין ה', ואחדות שמים

יסודי הם ואלו העולם נצטוינו חידוש ולכן יהודית, דת
כנגד  היד (על לבנו לוח ועל עינינו בין אלו יסודות להניח
(המוח, אלה אברים שני כי ה"ב) פ"ד, לקמן כמבואר הלב,
ובהניחנו  השכל, משכן שהם הטבע חכמי אמרו והלב)
בדרכי  זכר ונוסיף בהם נתחזק לזכרון, אלו דברים עליהם
וראה  תכ"ב. מצוה ה'חינוך' (מלשון עד" לחיי ונזכה ה'

ובביאורנו. ה"ד פ"ד, יו"ד 10)לקמן של ימנית רגל

שבראש  הנקודה מפרשים: ויש שם). וברש"י כט. (מנחות
(הרא"ש). תג כעין שהיא ע"א.11)היו"ד, לד, מנחות

.·,"ÚÓL" Ô‰L ,‰ÊeÊnaL ˙BiL¯Ù ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈»»ƒ∆«¿»∆≈¿«
ÈzLÓ ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ - "ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"¿»»ƒ»…«¬ƒ««ƒ¿≈

·kÚÓ ,BˆB˜ ¯ÒÁ Ì‡ ,˙BiL¯t‰12„Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓ «»»ƒƒ»≈¿«≈ƒ«»«
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÎÂ .˙BÓÏL ˙B·zÎ Ô‰ÈzL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈≈ƒ¿»¿≈¿≈≈∆»

ÏeÒt - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL13. ∆ƒ≈¬ƒ««»

ע"א.12) כט, ספרֿתורה 13)מנחות "אפשר ע"א: ל, שם,
הרי  הזה"? התורה ספר את לקוח וכתוב: אחת, אות חסר
רבינו". "תשובות במוספנו וראה מעכבת. אחת אות שאפילו

.‚‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk ,ÔÈlÙza LÈ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈«¿ƒƒÀ»¬»»¿∆
,Ô‰Ó ˙Á‡a ‰pL Ì‡ CÎÈÙÏ .ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ ,ÈÈqÓƒƒ«¿À»¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿««≈∆
‰BÓLe ,Ô˙·È˙Îa Ô‰ ÌÈL .˙BÏeÒt ÔÈlÙz‰ È¯‰¬≈«¿ƒƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»»¿»

ÔÈetÁa14‰È˙BÚeˆ¯ ˙¯ÈL˜eÌÈM‰ Ô‰ el‡Â .Ô ¿ƒ»¿ƒ«¿≈∆¿≈≈«¿«ƒ
BÈ„a Ô˙B‡ ÔÈ·˙BkL :Ô˙·È˙ÎaL15ÔÈ·zÎ eÈ‰iLÂ , ∆ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÛÏw‰ ÏÚ16. ««¿»

הפרשיות.14) את המכסה הבתים ולא 15)בעור שחורה,
ה"ה. בסמוך כמבואר צבעונים, מיני מבואר 16)בשאר

שכל  מבואר ה"ט) (פ"א, מגילה וב'ירושלמי' ה"ז. בסמוך
הן. מסיני למשה הלכה אלה

.„ÌÈÓL ÏL ÔLÚ‰ ÔÈˆa˜Ó ?BÈc‰ ‰NÚÓ „ˆÈk17, ≈««¬≈«¿¿«¿ƒ∆»»∆¿»ƒ
ÔÈÏ·B‚Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚL ÏLÂ ˙ÙÊ ÏL B‡18B˙B‡ ∆∆∆¿∆«¬»¿«≈»∆¿¿ƒ

Û¯Na19L·c ËÚÓ·e ÔÏÈ‡‰20ÔÈ˙˙BÏÂ ,21B˙B‡ ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«¿«¿¿ƒ
‰a¯‰22ÔÈÎ„Â ,23ÔÈ˜È˜¯ ‰NÚiL „Ú B˙B‡24, «¿≈¿»ƒ«∆≈»∆¿ƒƒ

ÔÈLaÈÓe25‰·È˙k ˙ÚL·e .B˙B‡ ÔÈÚÈˆÓe B˙B‡ ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»
ÌÈˆÙÚ ÈÓa e‰¯BL26Ì‡L ;Ba ·˙BÎÂ ,B· ‡ˆBiÎÂ ≈¿≈¬»ƒ¿«≈¿≈∆ƒ

˜ÁÓ ‰È‰È ,ep˜ÁÓz27ÔÓ ‰ÂˆnL ,BÈc‰ e‰ÊÂ . ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆«¿∆ƒ¿»ƒ
¯Á·n‰28·˙k Ì‡Â .˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ Ba ·zÎÏ «À¿»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«
ÔzLÏL29Ìez˜˜Â ‡ˆÙÚ ÈÓa30BÈ‡Â „ÓBÚ ‡e‰L , ¿»¿»¿≈«¿»¿«¿«¿∆≈¿≈

ÌÈ¯Lk ,˜ÁÓ31. ƒ¿»¿≈ƒ

שמשחירים 17) עד שמנים, בעשן זכוכית כלי שמעשנים
הגאונים). בשם שם וברש"י כג. (שבת השחרורית וגוררים

מהעץ.19)לשים.18) הנוטפת שהדבש 20)לחלוחית
והרי  ריר לו "ויש סמיך שהוא מתוך השרפים, לגיבול מועיל
פ"ז, אוכלין טומאת הל' רבינו (מלשון כדבק" נמשך הוא

בתלמוד 21)ה"ד). נזכרת "לתיתה" ולשון מרטיבים,
ועוד). לו. ובדבש.22)(פסחים האילן בשרף

ח).23) יא, (במדבר במדוכה" דכו "או דק 24)מלשון
שטוחות. הוא 25)כעוגות שהדיו מבואר כ. נדה במסכת

בו". ובדק דיו של קורט בקע אמי, "רבי נאמר: ושם יבש,
שח 26) והוא אלון צבעו פרי את קולטים העפצים ומי ור,

שלא  הכתב את להעמיד העפצים מטבע וכן ומשחירים,
להעמיד  העפצים במי הדיו את שורים ולפיכך בקלות, ימחק
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה ולקיימו. הכתב את

בכתיבה,27) טעות תיקון לצורך למחקו תרצה אם כלומר,
למחקו. הוא 28)תוכל וגם הצורך לעת להמחק שניתן

שהדיו  מצריך קנט.) דף תרומה (פרשת וב'זוהר' מעץ, עשוי
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העץ. מן הבאים מדברים תפילין 29)יעׂשה ספרים, ֵֶָ
בלע"ז 30)ומזוזות. ונקראת הנחושת, חומצת

ועוד) מ"ד, פ"יב, (שבת במשנה ונזכרת "ויטריאולו".
ימחק  שלא הדיו מראה את להעמיד הקנקנתום ומטבע
(סוטה  לרבינו המשנה בפירוש וראה תמחקנו. אם אפילו

מ"ד). ב, הואיל 31)פרק לכתחילה, בו כותבים אין אבל
להמחק. ניתן ואינו

.‰ÈÈqÓ ‰LÓÏ ¯Ó‡pL ,‰ÎÏ‰‰ ‰ËÚn ‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«ƒ¬»«¬»»∆∆¡«¿∆ƒƒ«
,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡L ËÚÓÏ ?BÈ„a ÌÈ·e˙Î eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒƒ¿¿«≈¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ÔB‚k32·˙k Ì‡L ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜¯i‰Â ¿»»…¿«»…¿«≈»∆∆ƒ»«
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˙BÊeÊn· B‡ ÔÈlÙz· B‡ ÌÈ¯Ùqa«¿»ƒ«¿ƒƒ«¿¬ƒ««

·‰Ê· B‡ ,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La33.ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»¬≈≈¿ƒ

אדום)32) (צבע בסיקרא למגילה "כתבה ע"א: יז, מגילה
בדיו". כתובה שתהא עד בו יצא ע"ב:33)לא קג, שבת

האזכרות  את שכתב או בדיו, שלא תורה) (ספר "כתב
בין  חילוק ואין יגנזו", אלו הרי - בזהב הקב"ה) (שמות
במשנה  כמבואר ומזוזות, תפילין לכתיבת ספרים כתיבת
"כתב  אלא אמרו שלא ואףֿעלֿפי מ"ח). א, פרק (מגילה

אלא ‰‡Â¯ÎÊ˙את האותיות לשאר הואֿהדין בזהב",
מעלתן  שלרוב לומר תטעה שאל ה"אזכרות" את שמדגישים
ויש  (כסףֿמשנה). נוי משום זהב להכתב הן ראויות
עוד  מוכשרים שאינם "יגנזו" שם שנאמר מפני מתרצים:
לגרוד  שאיֿאפשר ב"אזכרות" אלא יתכן לא וזה לתיקון,
בשאר  אבל השם, את למחוק אסור שהרי מעליהן הזהב את
אין  בדיו, ולכתבן לגררו אפשר הרי זהב, שכתבן אותיות

לב). סי' או"ח יוסף' ('בית ההיא היריעה את לגנוז צריך

.Â?„ˆÈk .ÒBËÒeÒÎe„Â ÛÏ˜e ,ÏÈÂb :Ô‰ ˙B¯BÚ LÏL»≈¿ƒ¿»¿¿¿≈«
epnÓ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚÓe ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯BÚ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»«»«¬ƒƒ«≈»ƒ∆
CkŒ¯Á‡Â ,ÁÏÓa B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿««»¿ƒ¿∆«¿««»
B· ‡ˆBiÎÂ ,‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a B˙B‡ ÔÈ„aÚÓ34 ¿«¿ƒ¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈

Ú‰ ˙‡ ÔÈˆeÎnL ÌÈ¯·cÓ‡e‰ ‰ÊÂ ;B˙B‡ ÔÈ˜fÁÓe ¯B ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿∆
ÏÈÂb ‡¯˜p‰35. «ƒ¿»¿ƒ

מועיל 34) שהוא בסיד, שהוא שלנו לעיבוד רבינו כיון
יט.). למגילה ('תוספות' עפצים תשובת 35)כעיבוד

של"ב). סימן תשובה, (שערי הגאונים

.Êe˜lÁÂ ,B¯ÚN e¯È·Ú‰L ¯Á‡ ¯BÚ‰ eÁ˜Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»««∆∆¡ƒ¿»¿ƒ¿
„Ú ,ÔÈNBÚ ÔÈ„aÚ‰L BÓk ,ÌÈLÏ BÈ·Úa B˙B‡¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆»«¿»ƒƒ«
,¯ÚN‰ ÏennL ‡e‰ ,˜c „Á‡ :˙B¯BÚ ÈL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈∆»«∆ƒ«≈»
B˙B‡ e„aÚÂ ;¯Na‰ ÏennL ‡e‰Â ,‰·Ú „Á‡Â¿∆»»∆¿∆ƒ«»»¿ƒ¿
B· ‡ˆBiÎÂ ‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a CkŒ¯Á‡Â ÁÏÓa¿∆«¿««»¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈
ÏennL ‰ÊÂ ,ÛÏ˜ ‡¯˜ ¯ÚN‰ ÏennL ˜ÏÁ‰ ‰Ê -∆«≈∆∆ƒ«≈»ƒ¿»¿»¿∆∆ƒ

ÒBËÒeÒÎe„ ‡¯˜ ¯Na‰36. «»»ƒ¿»¿¿

האי 36) רב בשם "דוכסוסטוס" ערך ב'הערוך' מפורש זה כל
מדי  שבלשון בשר, מקום פירושה ודוכסוסטוס, גאון.
סלוני  דוך כמו מקום, זה - ו"דוך" סוסטוס. לבשר קוראים
רבינו: בדברי הגירסא התימנים, ובכת"י יד.). ב"ב ('תוספות'

החלק  וזה דוכסוסטוס. נקרא השיער שממול החלק "זה
רבינו". "תשובות במוספנו וראה קלף". נקרא הבשר שממול

.Á‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿¿ƒ≈∆»
ÏÈÂb‰ ÏÚ37¯ÚN‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,38eÈ‰iLÂ , ««¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈»¿∆ƒ¿

¯Na‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,ÛÏw‰ ÏÚ ÔÈlÙz‰ ÔÈ·˙BÎ39, ¿ƒ«¿ƒƒ««¿»¿¿ƒƒ¿«»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,ÒBËÒeÒÎec ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iLÂ¿∆ƒ¿¿ƒ«¿»«¿¿¿¿ƒ

ÚN‰ ÌB˜Óa¯40,¯ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚ ·˙Bk‰ ÏÎÂ . ƒ¿«≈»¿»«≈««¿»ƒ¿≈»
- ¯Na ÌB˜Óa ÒBËÒeÒÎec·e ÏÈÂba ·˙kL B‡∆»««¿ƒ«¿¿ƒ¿»»

ÏeÒt41. »

גויל 37) רק שהוזכר בתלמוד, מקומות בהרבה מצינו שכן
יד: ב"ב במסכת מבואר וכן נד: גיטין ראה תורה, בספר
(שבת  הר"ן שהוכיח וכמו בארון, והניחו משה שעשה בס"ת

השיער 38)פ"ח). במקום כי ה"ט) (פ"א, מגילה ירושלמי
לכתיבה. ונוח היטב מעובד הבשר.39)הוא לצד

החתך,40) במקום שכתיבתן נמצא עט:), (שבת השיער לצד
ב"הערוך" (מובא גאון האי ורב בזה, זה חיבורן במקום
כה, (משלי דבר" הסתר אלהים "כבוד לזה סימן נתן הנ"ל)

הסתר. במקום היא שהכתיבה (מגילה 41)ב) ירושלמי
עט:). (שבת ובבלי ה"ט), פ"א,

.ËÌ‡ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‡È‰ CkL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ¬»»¿∆ƒƒ«ƒ
,ÏÈÂb ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;¯Lk ,ÛÏw‰ ÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙k»«≈∆»««¿»»≈¿…∆¡«¿ƒ
,¯Ùq‰ ÂÈÏÚ ·˙k Ì‡L ,ÒBËÒeÒÎec ËÚÓÏ ‡l‡∆»¿«≈¿¿∆ƒ»«»»«≈∆

ÏeÒt42ÏÚ B‡ ÛÏw‰ ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ˙‡ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»«∆«¿»««¿»«
¯Lk ,ÏÈÂb‰43‡l‡ ÒBËÒeÒÎec ÏÚ e¯Ó‡ ‡Ï ; «¿ƒ»≈…»¿«¿¿∆»

‰ÂˆÓÏ44. ¿ƒ¿»

(ספר 42) כותבים אמרו: ה"ט) פ"א, (מגילה שב'ירושלמי'
ודוכסוסטוס  וכו' הקלף ועל שיער, במקום הגויל על תורה)
וכן  ספרֿתורה, עליו כותבין שאין הרי שם, הוזכר לא
לכתוב  היום נוהגים ואנו ה"ד). (פ"א, סופרים' ב'מסכת
שהגויל  מהגויל, מובחר יותר הוא כי קלף על ספרֿתורה
הצדדים. משני מעובד והקלף השיער, מצד אלא מעובד אינו

ס"ג). רעא סי' (יו"ד ביותר כבד הגויל עט,43)וגם שבת
שהיא  מפני הקלף על כותבה היה מאיר "רבי ע"ב:
למשה  "הלכה (שם) שאמרו מה כרחך ועל משתמרת".
ומכאן  למצוה. אלא אינו דוכסוסטוס" על מזוזה מסיני
שבזמננו  להעיר, וכדאי (כסףֿמשנה). הגויל על גם שכשרה
העליונה  הקליפה גוררים אלא לשנים העור חולקים אין
נשאר  ואינו הבשר מצד הרבה וגוררים השיער, שבמקום
סי' (או"ח הבשר לצד עליהם וכותבים בלבד, הקלף אלא
ומזוזה  תפילין לס"ת, לשלשתם: כשר זה וקלף ס"ז) לב,

ס"ו). רפח סי' שני 44)(יו"ד נגמרו אלו הלכות עם
ה"ג). לעיל (ראה בכתיבתן. בתפילין השייכים הדברים
הנוגעים  הדינים כל בפרוטרוט רבינו מפרש ואילך מכאן
בחיפוי  השייכים הדברים שמונת את האלה. הדברים לשני

פ"ג. לקמן רבינו מונה וברצועותיהן, התפילין

.È¯BÚ ÈabŒÏÚ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿««≈
ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a45ÔÈ·˙Bk Ï·‡ . ¿≈»¿≈»¿¿«»«¿≈ƒ¬»¿ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈ¯B‰Ë ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚ ÈabŒÏÚ««≈¿≈»¿«»»¿ƒ«¬ƒ
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˙BÏ·46˙BÙ¯Ëe47¯BÚ ÈabŒÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â .Ô‰lL ¿≈¿≈∆»∆¿≈¿ƒ««≈
‡Ó‰f‰ ÈtÓ ,¯B‰h‰ ‚c‰48˙˜ÒBt ‡Ó‰f‰ ÔÈ‡L , «»«»ƒ¿≈«À¬»∆≈«À¬»∆∆
d„eaÚa49. ¿ƒ»

(שמות 45) שנאמר ה"ט) (פ"יא, מגילה וירושלמי קח. שבת
ואלה  בפיך, המותר מן - בפיך ה' תורת תהיה למען ט): יג,

באכילה. אסורים הרי או 46)הטמאים נשחטו, ולא שמתו
כהלכה. נשחטו מין 47)שלא בגופן נמצא אבל שנשחטו,

מ"א). (פ"ג, בחולין המנויים טריפה מיני משמונהֿעשר
הם הרי בפינו", "מותרים אלה שאין ‰ÂÓ˙¯ואע"פ ÔÈÓÓ.

שנתחייבו  אדם בני "לשני זה שם) (שבת, חז"ל משלו ויפה
איספקליטור  הרגו ואחד מלך, הרגו אחד למלכות, הריגה
שהרגו  זה אומר, הוי משובח? מהן איזה הטבחים) (שר

בוראן. ע"י  לקו אלו וגם שם.49)הלכלוך.48)מלך"
ספר'). ('קרית תמה כתיבה עליו לכתוב ואיֿאפשר

.‡ÈÏL B‡ ÔÈlÙz ÏL ÛÏ˜e ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ÏÈÂb¿ƒ∆≈∆»¿»∆¿ƒƒ∆
ÔÓLÏ Ô˙B‡ „aÚÏ CÈ¯ˆ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ50Ô„aÚ Ì‡Â . ≈∆»»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿»

ÔÈÏeÒt ,ÔÓLÏ ‡lL51,È˙ek‰ Ô„aÚ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»«ƒ
‰Ê ¯BÚ „aÚÏ È˙ekÏ BÏ e¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏeÒt¿ƒ««ƒ∆»«¿«ƒ¿«≈∆
ÏÚ È˙ek‰L ,ÔÈÏeÒt - ÔÈlÙz‰ ÌLÏ B‡ ¯Ùq‰ ÌLÏ¿≈«≈∆¿≈«¿ƒƒ¿ƒ∆«ƒ«
B˙B‡ ¯ÎBN‰ ˙Úc ÏÚ ‡Ï ,‰NBÚ ‡e‰ BÓˆÚ ˙Úc52; «««¿∆…««««≈

BÓLÏ ‰NÚÓ CÈ¯vL ¯·c Ïk ,CÎÈÙÏ53e‰NÚ Ì‡ , ¿ƒ»»»»∆»ƒ«¬∆ƒ¿ƒ»»
dÓLÏ ‰„aÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ‰ÊeÊÓe .ÏeÒt ,È˙ek‰54. «ƒ»¿»≈»¿ƒ»«¿»»ƒ¿»

השיער,50) מהם להעביר הסיד לתוך העורות את כשנותן
ספרֿתורה, לקדושת אלו עורות מעבד אני לומר: הוא צריך

תפילין. לקדושת מח,51)או סנהדרין ע"ב; נד, גיטין
צורך 52)ע"ב. לשם לעבדו בלבו גמר ושמא כג. גיטין
לשם 53)אחר. כתוב שיהיה שצריך הגט כתיבת כגון

ראה  ציצית. לשם טויה הצריכים ציצית חוטי וכן זו. אשה
ה"יא). (פ"א, ציצית הל' נותן 54)לקמן בתשובתו רבינו

תפילין  של ועצמן ספרֿתורה, של שעצמו "לפי לזה, טעם
מיוחדת, כחשיבות לשמן, לעבדן צריך ולפיכך המצוה, הן
מזוזה  של ועצמה רבים, ימים שיעמדו כדי בעבודתן שיזהר
בה, שחייב הבית מפני אלא מצוה תחשב ולא המצוה אינה
כ"ה) ליפסיאה, הרמב"ם, (תשובות מזוזה אין בית אין ואם
ראיה  שהביאו "תפילין" ד"ה ב'תוספות' מב: מנחות וראה
ניקחות  "מזוזות שאמרו: שם הש"ס מסוגיית רבינו לדעת
וגדולי  כשרות. לשמן נעבדו לא שאפילו מפני - אדם" מכל

יומא האח  ב'ירושלמי' מפורשת ברייתא שזוהי הראו רונים
עליו  לכתוב מותר קמיע, לשם שעיבדו "עור ה"ו): (פ"ג,
(ראה  לשמה. עיבוד צריכה מזוזה שאין מפני מזוזה"

שם). קרבן' ב'שיורי

.·È‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆≈¿ƒ≈∆»
ËeË¯N· ‡l‡ ‰ÊeÊÓ ‡ÏÂ55¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔÈÎÈ ¿…¿»∆»¿ƒ¿¬»¿ƒƒ≈»¿ƒƒ

ËeË¯N56ÔÈlÙz ·zÎÏ ¯zÓe .ÔÈtÁÓ Ô‰L ÈÙÏ , ƒ¿¿ƒ∆≈¿ÀƒÀ»ƒ¿…¿ƒƒ
˙BiL¯t ÔÈÒ¯Bb Ïk‰L ,·˙k‰ ÔÓ ‡lL ‰ÊeÊÓe¿»∆…ƒ«¿»∆«…¿ƒ»»ƒ

el‡57˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ·zÎÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ï·‡ ; ≈¬»≈∆»»ƒ¿…¬ƒ««
·˙k‰ ÔÓ ‡lL58. ∆…ƒ«¿»

כדי 55) ישרים, קוים ועושים בסכין או בקנה שמסרגלים

ה"ט). פ"א, מגילה (ירושלמי וישרה, יפה תהיה שהכתיבה
ע"ב.56) לב, אבל 57)מנחות נראה, הכתב ואין מכוסות,

ויש  להסירה. יכול שבנקל כלֿכך מחופה אינה המזוזה
דק  והוא הקלף, על נכתבות שהתפילין מפני מפרשים:
הל' יוסף' ('נמוקי השירטוט מחמת יקרע ושמא הרבה,
טוב  שירטוט, בלא השורה ליישר יודע שאינו ומי מזוזה).
שנאמר: הכתב, ליישר כדי - בתפילין גם - שישרטט הוא
סי' או"ח ('טור', במצוות לפניו התנאה ואנוהו" אלי "זה

קלג:). שבת וראה מתוך 58)לב. לכתוב צריך שאינו
בכתיבתן  לטעות יבוא ולא בפה, ושגורות אחר ספר העתק

יח:). (מגילה

.‚È,ÒB¯B˜Èt‡ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»∆ƒ
eÙ¯NÈ59¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ B‡ ,È˙ek Ô·˙k .60¯ÒBÓ B‡ , ƒ»¿¿»»ƒƒ¿»≈»≈
Òp‡ „Èa61‰M‡ B‡ ,„·Ú B‡ ,62ÔË˜ B‡ ,63el‡ È¯‰ - ¿««»∆∆ƒ»»»¬≈≈

- "Ìz·˙Îe" ,"Ìz¯L˜e" :¯Ó‡pL ,eÊbÈÂ ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿»¿«¿»
·˙BkL ‡e‰ ,da ÔÈÓ‡Óe ‰¯ÈLw‰ ÏÚ ¯‰ÊnL Ïk64. …∆À¿»««¿ƒ»«¬ƒ»∆≈
Ô·˙Î ÈÓ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÒB¯B˜Èt‡ „È· e‡ˆÓ65- ƒ¿¿¿«∆ƒ¿≈≈«ƒ¿»»

¯Lk - È˙ek „È· e‡ˆÓ .eÊbÈÌÈ66ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ¯˙BÈa ÌÈ˙ek‰ ÔÓ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈«

ÔÏÊ‚Ïe Ô·‚Ï Ô˙B‡ ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,Ì‰ÈÓc67. ¿≈∆∆…¿«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»

ויתירות.59) בחסרות יטעה שמא והטעם, גיטין 60)שם.
כן  ודעתו והואיל השם... בקדושת מאמין "שאינו ע"ב: מה,
למינים  שם להניח שלא כדי לשרפו ומצוה השם, נתקדש לא
ה"ח). פ"ו, התורה יסודי הל' רבינו (לשון למעשיהם" ולא

מומר.61) ישראל הדפוסים: ובשאר מנטובה. דפוס כגירסת
ה"ט). (פ"ג, תשובה הלכות וראה דתו, שהמיר - משומד

ה"יב).62) (שם, זרוע בעל איש ביד ישראל ממון מוסר
גרמן.63) שהזמן מצוותֿעשה על מצווים אינן אלה שנים

ולא  ביום רק שנוהגת תפילין ממצות פטורים וממילא
בשבת. ולא בחול מצוות.64)בלילה, חיוב בר שאינו

"וכתבתם 65) נאמר: שהרי לתפילין, הוקשה מזוזה וכתיבת
ומכיון  כתובה. במזוזה "כתיבה" ועיקר ביתך", מזוזות על

כלֿש  לא חמורה שקדושתו ספרֿתורה פסולין, כן שאלו
שאינם  יגנזו, כולם לפיכך רפא), סי' יו"ד יוסף', ('בית
ע"ז, לשם נכתבו שלא נשרפים, אינם אבל למצוותם, ראויים

מה:). (גיטין המין כתבן 66)ככתיבת אם הוא, ספק כי
מצאן. או ויש 67)בעצמן לכתבן, יודע אינו גוי סתם כי

ישראל. מידי שלקחן לתלות

.„È¯BÚ ÈabŒÏÚ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»««≈
˙B¯BÚ ÈabŒÏÚ B‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰a¿≈»«»»«¿≈ƒ««≈

ÔÈ„aÚÓ ÌÈ‡L68ÏÚ ÔÈlÙ˙e ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL B‡ , ∆≈»¿À»ƒ∆»«≈∆»¿ƒƒ«
ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ÔÓLÏ Ô„aÚ ‡lL ¯BÚ69. ∆…ƒ¿»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ

לעיל 69)שם.68) כמפורש ובעפצים, בקמח עובדו שלא
ה"ו.

.ÂË˙ÚL·e ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙Bk‰«≈≈∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«
‰ek BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ‰·È˙k70‰¯kÊ‡ ·˙ÎÂ ,71ÔÓ ¿ƒ»…»¿»«»»¿»««¿»»ƒ

ÔÈÏeÒt - ÔÓLÏ ‡lL Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰72,CÎÈÙÏ . »«¿»∆»∆∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
,BÓBÏLa Ï‡BL Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡ ,ÌM‰ ˙‡ ·˙Bk‰«≈∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿
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ep·ÈLÈ ‡Ï73˙BÓL ‰LÏL B‡ ÌÈL ·˙BÎ ‰È‰ ;74, …¿ƒ∆»»≈¿«ƒ¿»≈
.·ÈLÓe Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ≈≈∆≈ƒ

מדובר 70) ששם אלא (ה"יֿי"א) לעיל נשנית כבר זו הלכה
וכאן  אלו, לכתיבת העורות שפסולים נכתבו, לא כשעוד
אלו, פסולים עורות על וכתבן עבר שאם רבינו משמיענו

פסולין והתפילין הס"ת שצריך 71)בדיעבד.‡ÂÏÈÙהרי
השם. קדושת לשם זו אזכרה שכותב שם 72)לחשוב

הקב"ה. ע"ב).73)משמות מה, ושם ע"ב; נד, גיטין
ברכות 74) (ירושלמי ויפסול יכוין ולא דעתו יסיח שמא

שואל  העולם אומות ממלכי מלך אם אבל ה"א), פ"ה,
(כסףֿמשנה). יהרגנו שלא כדי ישיבנו, בשלומו,

.ÊËÒBÓÏw‰ ˙‡ Ï·Bh‰75‡Ï ,ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ «≈∆«À¿ƒ¿…∆«≈…
ÌM‰ ˙B‡Ó ÏÈÁ˙È76˙B‡Ó ‡e‰ ÏÈÁ˙Ó Ï·‡ , «¿ƒ≈«≈¬»«¿ƒ≈

ÔÈa B˙B‡ ‰ÏBz - Blk ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ ÁÎL .ÂÈÙlL∆¿»»»«ƒ¿…∆«≈À∆≈
˙BËÈM‰77B˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ÌM‰ ˙ˆ˜Ó Ï·‡ . «ƒ¬»ƒ¿»«≈«ƒ»ƒ¿»
ÈeÏ˙78˙ˆ˜Ó ·˙Bk ,ÁÎL Ì‡ ˙B·z‰ ¯‡L·e .ÏeÒt , »»ƒ¿»«≈ƒ»«≈ƒ¿»

ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏ d˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ‰·z‰«≈»«ƒ»ƒ¿»»¿»¿»«∆¿»ƒ
ÈlÙ˙e ‰ÊeÊÓa Ï·‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ÔÈ‡ ,Ô ¬ƒ¿≈∆»¬»ƒ¿»¿ƒƒ≈

elÙ‡ ÁÎL Ì‡ ‡l‡ ;˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ Ô‰a ÔÈÏBzƒ»∆¬ƒ∆»∆»ƒ»«¬ƒ
·˙kM ‰Ó ÊBb ,˙Á‡ ˙B‡79¯zÓe .˙¯Á‡ ·˙BÎÂ ««≈«∆»«¿≈«∆∆À»

„¯b‰ ÌB˜Ó ÏÚ ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ80˜Án‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ƒ¿…∆«≈«¿«∆∆¿«¿«¿»
ÔlÎa81. ¿À»

ה'75) אלהים אל ד); ו', (דברים ה' אלהינו ה' כגון:
כגון  מפרשים: ויש א). (נ, בתהלים וכן כב); כב, (יהושע
היה  שלא מפני כתבם שלא רבים שמות ביריעה שהניח
אחת. בבת עכשיו לכתבם ובא מקום להם והניח טהור,

מתרגם 76) ב) מה, (תהלים מהיר" סופר "עט סופרים. עט
ספרא. קולמוס הדיו 77)יונתן: לשפוך הקולמוס שדרך

השם  על הדיו תיפול ושמא מרובה, דיו בו יש אם אחת בבת
ה"ו). פ"ה, סופרים (מס' למחקו השורות,78)ויצטרך בין

הדפים. בין לא ע"ב.79)אבל ל, ירושלמי 80)מנחות
"והיו  ומזוזה: בתפילין שנאמר ה"ט). (פ"א, מגילה
בתורה  האמור כסדרן כתובות שיהיו יהיו, בהוויתן הדברים"
לתלות  איֿאפשר ולפיכך ה"א), פ"ה, מזוזה הל' לקמן (ראה
ואין  כסדרן". "שלא זה כי הבאה, התיבה שכתב אחרי האות
לאות. אות או לפרשה פרשה הקדים אם בין הפרש

זה 81) - מחק נתייבשה, שהדיו אחרי שנגרר זה - גרר
נאה  הגרר מקום על והכתיבה לחה, שהכתיבה בעוד שנמחק
לכתוב  שכח ואם במקום, כתם שום נשאר לא כי יותר,
וכותב  המאוחרת, התיבה את מוחק או גורר הוא הרי השם,

ל:). (מנחות המחק מקום על השם את במקומה

.ÊÈCt‰Ï Ì‰Ï ¯eÒ‡ ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ È·˙Bk¿≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¿«≈
‰Èt ÏÚ ‰ÚÈ¯È‰82„‚a ‰ÈÏÚ N¯Bt ‡l‡ ,83B‡ «¿ƒ»«»∆»∆»≈»∆»∆∆

dÏÙBÎ84. ¿»

מלמטה 82) שגורר ומזוזה, בתפילין בין בספרֿתורה בין
הלאה  לכתוב וממשיך השם, וכותב השם, מקום עד למעלה
האות  לתלות אבל סק"ב). רפח, סי' יו"ד (ש"ך, כסדרן

מעכב". ש"סדרן מפני אסור ובמזוזה להגן 83)בתפילין

צח.). (עירובין בזיון משום אבק עליו יעלה שלא הכתב על
ולא 84) הכתב על להפכה מוטב בגד, לו אין אם אבל

(שם. גדול יותר בזיון בזה יש כי פניה, על להשאירה
טז). הלכה פ"ג, סופרים ובמסכת

.ÁÈ¯Á‡ ¯ÙBq‰ ¯Ó‡L ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿»∆»««≈««
Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰ Èz·˙Î ‡Ï :B„È ˙ÁzÓ e‡ˆiL∆»¿ƒ««»…»«¿ƒ»«¿»∆»∆

ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ !ÔÓLÏ85„ÈÒÙ‰Ï ‡e‰ ÔÓ‡ Ï·‡ , ƒ¿»≈∆¡»¿»¿»¬»∆¡»¿«¿ƒ
B¯ÎN Ïk86?ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .87‡Ï ‡nL »¿»¿»»≈∆¡»¿»¿»∆»…
l‡ Ôek˙Á˜Bl‰ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ï ‡88‰Ê ÏÚ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«¿ƒ««≈««∆
B¯ÎNL89‰ÓB„Â ,90‡l‡ BÊ ‰¯ÈÓ‡a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ∆¿»¿∆∆≈«¿ƒ«¬ƒ»∆»

˙B¯kÊ‡‰ ¯ÎN91B‡ ‰Ê ‰¯BzŒ¯ÙÒ :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«»«¿»¿ƒ»ƒ»«≈∆»∆
- !ÔÓLÏ ˙B„aÚÓ ÌÈ‡ Ô‰lL ˙B¯BÚ ,el‡ ÔÈlÙ¿̇ƒƒ≈∆»∆≈»¿À»ƒ¿»
È¯‰L ,ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ ,B¯ÎN „ÈÒÙ‰Ï ÔÓ‡pL CBzÓƒ∆∆¡»¿«¿ƒ¿»∆¡»¿»¿»∆¬≈
ÔÈ‡ ,ÔÓLÏ ÔÈ„aÚÓ ˙B¯BÚ‰ ÔÈ‡ Ì‡L ,ÌÈÚ„BÈ Ïk‰«…¿ƒ∆ƒ≈»¿À»ƒƒ¿»≈

ÏÏk BÏ ¯ÎN92. »»¿»

וכתב 85) פניו. על הכתב את ישאיר לא פנים בשום כלומר:
פתוח  ספר שום להניח לאדם שאסור רע"ו): סי' (יו"ד הב"ח
שם): (יו"ד, הש"ך והוסיף במפה. יכסנו אלא לחוץ ויצא
והוא  ש"ד, נקרא אחד מלאך שיש האמת, לחכמי שידוע
שמשכח  ויוצא, פתוח ספר שמניח מי על "דפים "שומר

הלוקח.86)תלמודו. את להקניט נתכוין שמא
שלא 87) ספר וכל לשמן, האזכרות נכתבו לא לדבריו שהרי

לבעליו. כלום שוה אינו - לשמו שבו האזכרות נכתבו
לפסלן?88) נאמן יהא שכרו, להפסיד שנאמן מתוך ַֹנאמר
לצערו.89) בשבילו.90)שמתכוין והוא 91)לכתוב

וטועה. בגלל 92)חושב שכרן כל שיפסיד יודע שאינו
לשמן. שלא שכתב האזכרות

.ËÈ·˙Îa ‡l‡ ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿«
˙È¯eM‡93ÈÂÈa Û‡ ·zÎÏ ÌÈ¯Ùqa e¯Èz‰Â .94.„·Ïa «ƒ¿ƒƒ«¿»ƒƒ¿…«ƒ»ƒƒ¿»

Ú˜L ¯·Îe95CÎÈÙÏ ,„·‡Â LazLÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÈÂÈ ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«¿ƒ»
CÈ¯ˆÂ .˙È¯eM‡ ‡l‡ ÔzLÏL ÌBi‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ«¿»¿»∆»«ƒ¿»ƒ
ÏkL ,˙B‡a ˙B‡ ˜a„˙ ‡lL È„k ,Ô˙·È˙Îa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈∆…ƒ¿«¿∆»
ÏeÒt ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó dÏ ÛÈwÓ ¯BÚ‰ ÔÈ‡L ˙B‡96. ∆≈»«ƒ»≈«¿«∆»»

,ÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÎÁ ‡Ï BÈ‡L ,˜BÈz‰ ÔÈ‡L ˙B‡ ÏÎÂ¿»∆≈«ƒ∆≈…»»¿…»»
ÏeÒt - d˙B¯˜Ï ÏBÎÈ97˙¯eˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . »ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«

Â"‡Â ‡ÏÂ Â"‡ÂÏ „"ei‰ ‰Ó„˙ ‡lL ,˙Bi˙B‡‰»ƒ∆…ƒ¿∆«¿»¿…»
˙"Ï„ ‡ÏÂ ,Û"ÎÏ ˙"È· ‡ÏÂ ˙"È·Ï Û"Î ‡ÏÂ ,„"eÈÏ¿¿…»¿≈¿…≈¿»¿…»∆

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙"Ï„Ï L"È¯ ‡ÏÂ L"È¯Ï98„Ú , ¿≈¿…≈¿»∆¿≈…«≈»∆«
Ô‰· ‡¯Bw‰ Ïk ıe¯iL99. ∆»»«≈»∆

את 93) לצער רק נתכוין ולא שכרו, כל שיפסיד ויודע
אינה  מזוזה הלא כי מזוזה, רבינו מנה לא כאן הלוקח.
הלכה  כל מקור ה"יא. לעיל כמבואר לשמה, עיבוד צריכה

נד:). (גיטין לישראל,94)זו תורה ניתנה שבו הכתב "הוא
מלשון: שבכתב, (המובחר) המאושר שהוא אשורי, ונקרא
ולא  משתנה אינו זה שכתב יג) ל, (בראשית בנות אשרוני כי
ואינו  מתדמות בלתי שאותיותיו לפי לעולם, דמיון בו יפול
הכתבים" בשאר כזה ואין כתיבתו בשיטת באות אות נדבק
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milkקנח zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn c"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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וראה  מ"ה) פ"ד, ידים למשנה, בפירושו רבינו (מלשון
נקראת  "למה אומרים: יש בזה. דעות חילוקי כב. סנהדרין

עזרא. בימי מאשור", עמהם שעלה לשון 95)אשורית?
ה"ט) פ"א, (שם, ובירושלמי ט.) (מגילה וכתבה יוונית
כל  להיתרגם יכולה התורה שאין ומצאו "בדקו הטעימו
את  עליה המליצו ט:) (מגילה וחז"ל יונית", אלא צרכה
ט, (בראשית שם באהלי וישכון ליפת אלהים יפת הפסוק:
שם". באהל יהא יוונית) לשון (היא יפת של "יפיותו כז)
"ומה  יאמר: מ"א) פ"ב, (מגילה המשנה" ב"פירוש ורבינו
מובן  שהיה לפי הלשונות, משאר יווני לשון שנשתנה
התורה  פירשו (החכמים) שהם מפני והטעם: אצלם...
העתקה  אותה אצלם ונתפרסמה המלך, לתלמי יוון בלשון
היתה  וכאילו לשונם, כמו הלשון אותה אצלם שהיתה עד
מפני  יוונית, נכתבות אינן ומזוזות תפילין אבל אשורית".
(שם). יהיו בהוייתן - האלה הדברים והיו בהן: שנאמר

המשנה 96) חכמי בימי בה מדברים שהיו יוונית שפה אותה
ע"א.97)(כסףֿמשנה). כט, "רמי 98)מנחות ע"ב: שם,

בכור'. כל ה' 'ויהרג של הוא"ו רגל לו נפסקה תמרי, בר
שמחרף  מבין חכם (שאם חכם שאינו תינוק הבא לו: אמרו
טיפש  ואינו "ויהרג") וקורא מעלה כלפי "ייהרג" לומר הוא
שם  רש"י - שלמה אות אלא לקרוא יודע אינו (שהטיפש

פסול". - "ייהרג" אם כשר, - "ויהרג" יקרא שבת 99)אם
בשו"ע  מפורשת ודקדוקן, האותיות כתיבת וצורת ע"ב. קג,

ל"ו. סי' או"ח וב'טור' לב, סי' או"ח

.Î·˜p‰ ÈabŒÏÚ ·zÎÈ ‡Ï ,·e˜ ‰È‰L ¯BÚ100ÏÎÂ . ∆»»»…ƒ¿…««≈«∆∆¿»
;ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯zÓe ,·˜ BÈ‡ ÂÈÏÚ ˙¯·BÚ BÈc‰L ·˜∆∆∆«¿∆∆»»≈∆∆À»ƒ¿…»»
„aÚ˙pL ÛBÚ‰ ¯BÚ ÈabŒÏÚ ·zÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ101. ¿ƒ»À»ƒ¿…««≈»∆ƒ¿«≈
˙B‡‰ CB˙a ·w Ì‡ - ·zÎpL ¯Á‡ ¯BÚ‰ ·w102, ƒ«»««∆ƒ¿«ƒƒ«¿»

,˙Bi˙B‡ ¯‡La ÔÎÂ ,Ì"Ó CB˙ B‡ ‡"‰ CBz ÔB‚k¿≈≈¿≈ƒ¿»ƒ
¯Lk103C¯Èa ·w .104Ì‡ - ‰˜ÒÙpL „Ú ˙B‡ ÏL »≈ƒ«¿»≈∆«∆ƒ¿¿»ƒ

‰pnÓ ¯izL105‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ106‡e‰Â ;¯Lk ,107, ƒ¿«≈ƒ∆»¿…¿«»»≈¿
˙¯Á‡ ˙B‡Ï ‰Ó„˙ ‡lL108‰pnÓ ¯izL ‡Ï Ì‡Â ; ∆…ƒ¿∆¿«∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈ƒ∆»

.‰ÏeÒt - ‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ¿…¿«»¿»

ב).100) ב, (חבקוק הכתוב ע"א.101)מלשון קח, שבת
וע"י  מופסקת, ולא שלימה תמה, כתיבה - וכתבתם שנאמר:

נפסקת. האות וקטנים 102)הנקב דקים שנקביו מפני
קח.). האות.103)(שבת שבפנים החלק בקלף

היא.104) שלמה עצמה שהאות ע"א. כט, מנחות
האות.105) מהנקב.106)רגל שלמעלה מהחלק
יו"ד.107) ובלבד.108)אות



meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn 'lÎc"k -h"ryz

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ד ראשון יום

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦
עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

בכל 1) והטהור הכלים, בכל טהור חרס בכלי שהטמא יבאר
כלים  מטמא חרס כלי אם ודין חרס. בכלי טמא הכלים
שנגע  חרס כלי הכלים. בתוך משקין היו ואם מאוירו
הטומאה  על שכפאו חרס כלי מאחוריו. טמאים במשקין
כלי  וכפה בתוכה מונח השרץ שהיה גומא בארץ. המונחת
כירה, של בעין תנור, של בעין שנמצא השרץ עליה. חרס
לפנים  זו שפיות שלוש לו שהיו חרס כלי כופח. של בעין
ושרץ  שוות ושפתותיהם זה בתוך זה אילפסים וכו'. מזו
לא  להזייה, ולא לטומאה חיבור הנקרא וכו'. בעליון

ולזה. לזה או להזייה ולא לטומאה

.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿«»¿∆≈¿ƒ∆∆
B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó2·f‰ Ëq‰a B‡3Ïk ¯‡Le ; ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆≈«»¿»»

‰ÒÎ Ì‡Â ,e‡ÓË - ‰‡Óh‰ Ô‰a ‰Ú‚pL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»¿»»∆«À¿»ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿»
.ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰ - Ô‰a ‰Ú‚ ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒ»¿…»¿»»∆¬≈≈¿ƒ

‡ˆÓ4ÌÈÏka ¯B‰Ë - Ò¯Á ÈÏÎa ‡Óh‰5‡Óh‰Â , ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ∆∆»«≈ƒ¿«»≈
ÈÏk ÔÈ‡L ÔÈpÓe .Ò¯Á ÈÏÎa ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ»ƒ¿ƒ∆∆ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó Ò¯Á∆∆ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆

‡e‰ BÎBzÓ - ¯ÓB‚Â BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡¬∆ƒ…≈∆∆¿≈ƒ
ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡Ï ,‡nË˙Ó6. ƒ¿«≈…≈¬»

בדופן 2) נגעה לא ואפילו הכלי, לתוך הטומאה נכנסה אם
אוירו.3)הכלי. את גם הזיז שהרי ממקומו, הזב הזיזו אם

ב.4) כד האחרים.5)חולין הכלים זו 6)בכל דרשה
בחולין  ה"ה. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים' ב'תורת נאמרה
כלי  "וכל טו): יט, (במדבר הכתוב מן זה דין למדו א כה,
יותר  שהיא כהנים' ה'תורת דרשת העדיף ורבינו פתוח",

פשוטה.

.·ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ Ck ,B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙nL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿«≈≈¬ƒ»¿«≈√»ƒ
eÒÎÂ ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜LÓe«¿ƒ≈¬ƒ≈«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿¿
- Ba eÚ‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÈÂ‡Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¿ƒ«¬ƒ««ƒ∆…»¿
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰7. ¬≈≈¿≈ƒ∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ¯‡L Ï·‡¬»¿»«≈ƒ«¿≈ƒ≈»¿«¿ƒ√»ƒ

.Ô‰a eÚbiL „Ú ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«∆ƒ¿»∆

חרס,7) כלי על העידה "התורה יונתן ר' מבאר שם בחולין
הנמצא  שכל אמרה, התורה פירוש, חרדל". מלא ואפילו
שרק  כחרדל, קטנים גרעינים אפילו נטמא, - טמא חרס בכלי

בכלי. נוגע מהם קטן חלק

.‚Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡8B¯ÈÂ‡Ó ÌÈÏk ‡nËÓ9ÈÏk ÔÈa , ≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ≈¬ƒ≈¿≈
eÈ‰L ÏB„b Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÈÏk ¯‡L ÔÈa Ò¯Á∆∆≈¿»≈ƒ≈«¿ƒ∆∆»∆»
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קנט milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn c"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÎÂ ‡ÓË ‡e‰ - B¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ÌÈÏk BÎB˙a¿≈ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ»≈¿»
BÎB˙aL ÌÈÏka ÔÈ˜LÓ eÈ‰ .ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»«¿ƒ«≈ƒ∆¿
˙‡ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓË -ƒ¿¿««¿ƒ≈¬ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÈÏk‰10¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰Â .11EÈ‡nËÓ :12,Èe‡nË ‡Ï «≈ƒ«¬≈∆≈¿«¿∆…ƒ¿ƒ
.È˙‡nË ‰z‡Â¿«»ƒ≈«ƒ

מ"ד.8) פ"ח פ"ט 9)כלים שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מיטמאים  הכלים אף לחשוב) (אפשר יכול דרשו: ה"א,
"כל  שנאמר (אחר "האוכל" לומר: תלמוד חרס? כלי באויר
האוכל  מכל ואומר: הכתוב ממשיך יטמא", בתוכו אשר
כלים  ואין חרס, כלי באוויר מיטמאין אוכלים יאכל), אשר

חרס. כלי באויר שמשקין 10)מיטמאין חכמים גזרו
ה"ב). פ"ז הטומאות אבות הלכות (ראה כלים יטמאו

למשקין.11) אומר אותך.12)הכלי שטימא הכלי

.„Ò¯Á ÈÏk13„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ¿ƒ∆∆∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿«
ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Lk ,ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË -14ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿¬»ƒ¿»»«≈ƒ«∆¿»ƒ

CBz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;CBz BÏ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¬»ƒ≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ba eÚ‚Â15ÏkL ; ¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»∆…

ÔÈ‡nË˙Ó ÂÈ¯BÁ‡ ÔÈ‡ - Ò¯Á ÈÏÎa CBz BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ∆∆≈¬»ƒ¿«¿ƒ
‡a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚ .ÔÈ˜LÓaÒ¯Á ÈÏk È¯BÁ ¿«¿ƒ»¿√»ƒ«¿ƒ«¬≈¿ƒ∆∆

ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ‡Óh‰16„Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â . «»≈¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿ƒ∆∆¿∆»
ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ÏkL .‰Ê ¯·„a ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L¿»»«≈ƒ¿»»∆∆»«≈ƒ«¿≈ƒ
ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚pL∆»¿√»ƒ«¿ƒ»∆≈ƒ»≈

.e‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿¿

וה"ג,13) ה"ב הטומאות אבות מהלכות פ"ז ראה
שם. נטמא.14)ובהערותינו לא תוכו ב'תורת 15)אבל

"כל  גמליאל: רבן בשם אמרו ה"ד, ז פרשתא של כהנים'
חרס  כלי פירוש, אחוריים". לו אין חרס, בכלי תוך לו שאין
במשקין  כשנגע אפילו כלל, טומאה מקבל אינו תוך לו שאין

"מטמאים 16)טמאים. חרס שכלי אמרו, מ"א פ"ב בכלים
מאוירם  שנטמאו חרס שכלי רבינו, ומפרש מאחוריהם",
מפרש, שם [הר"ש מאחוריהם. בהם הנוגע את גם מטמאים
הכלי  ששולי כגון הכלי, שבאחורי קיבול לבית שהכוונה

מבחוץ]. שפה מוקפים

.‰e‰ÙkL B‡ B¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎpL Ò¯Á ÈÏk „Á‡∆»¿ƒ∆∆∆ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»»
‰ÈÏÚ Ï‰‡ ‰OÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ápn‰ ‰‡Óh‰ ÏÚ17, ««À¿»«À«««»»∆¿«¬»…∆»∆»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L18‰fL ,e„ÓÏ ∆¬≈«À¿»¿ƒƒ«¿»»¿∆∆
BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL19.ÌÈÏ‰‡‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - ∆∆¡«∆¿«∆»…»ƒ

ה"א.17) שם כהנים' משה 18)'תורת עד איש מפי איש
חרס".19)רבינו. כלי "וכל מן למדו שם כהנים' ב'תורת

.Â‡nb20Ò¯Á ÈÏk ‰ÙÎÂ dÎB˙a ÁpÓ ı¯M‰ ‰È‰L À»∆»»«∆∆À»¿»¿»»¿ƒ∆∆
„Ú - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;‡ÓË ‡Ï - ‡nb‰ ÏÚ««À»…ƒ¿»∆∆¡«∆«

BÎB˙a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚ ÒkzL21ı¯M‰ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ»≈«¿»∆À¿»¿¿ƒ»«∆∆
¯epz ÏL BzLÁÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓpL22˙ÈÚ˜¯˜ ‡È‰L , ∆ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆«∆ƒ«¿»ƒ

˙Ó ÂLÎÚÂ ,ÏÙ ÈÁ :¯ÓB‡ È‡L ;¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆¬ƒ≈«»«¿«¿»≈
BÊ ‡nb CB˙a23˙ÚaË B‡ ËÁÓ ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»¿≈ƒƒ¿≈«««««

ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,BzLÁÓ ‰hÓÏ24 ¿«»ƒ¿À¿««ƒ∆»«≈ƒ«ƒ¿»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË -25¯B‰Ë ¯epz‰ È¯‰ ,26È‡L ; ¿≈ƒ¿∆≈«¿¬≈««»∆¬ƒ
‰· ¯epz‰Â ,¯epz‰ ‡a ‡lL „Ú eÈ‰ ÌL :¯ÓB‡≈»»«∆…»««¿««ƒ¿»

ÔLca e‡ˆÓ .BÎB˙a eÏÙ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ27È¯‰ - ¬≈∆¿…»¿¿ƒ¿¿«∆∆¬≈
‰Ï˙È ‰Óa BÏ ÔÈ‡L ,‡ÓË ¯epz‰28e‡ˆÓ . ««»≈∆≈¿«ƒ¿∆ƒ¿¿

BzLÁa29¯epz ÏL30ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ‡¯ ƒ¿À¿∆«ƒ¿ƒ¬»≈»¿ƒ
Ô‰a Ú‚B ‡e‰Â ˜ˆa‰ ˙‡ ‰ÙB‡ Ì‡ :B¯ÈÂ‡Ï31- «¬ƒƒ∆∆«»≈¿≈«»∆

- Â‡Ï Ì‡Â ;B¯ÈÂ‡ CB˙· eÈ‰ el‡k ¯epz‰ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿¬ƒ¿ƒ»
˜ˆa ‰Ê È‡a .BzLÁpÓ ‰hÓÏ eÈ‰ el‡k ¯B‰Ë ¯epz‰««»¿ƒ»¿«»ƒ¿À¿¿≈∆»≈
‰L˜ ‡ÏÂ ¯˙BÈa C¯ BÈ‡L ,ÈBÈa‰ ˜ˆ·a ?e¯Ó‡32. »¿¿»≈«≈ƒ∆≈«¿≈¿…»∆

מ"ג.20) פ"ט למטה 21)כלים מונחת הטומאה וכאן
באווירה. ולא הכלי לו 22)מדופני שאין בתנור המדובר

עליו  עומד שהתנור והמקום הקרקע, על ועומד שוליים
תנור". של "נחושתו היה 23)נקרא הרי מת, נפל שאם

נפילה. בשעת התנור אם 24)באוויר יודעים אנו ואין
טמאים. או הטומאות 25)טהורים אבות מהלכות בפי"ג

והטבעת.26)הי"ג. המחט מן נטמא על 27)ולא המונח
התנור. לאויר 28)קרקעית נכנסו לא שמעולם לומר,

מ"א.29)התנור. ואינן 30)שם התנור, בקרקע תחובות
משטחו. למעלה לתוך 31)בולטות ונדחק רך, הוא הבצק

והטבעת. המחט שעל הזעירה בסדק 32)הגומא ונדחק
דק.

.Êı¯M‰33¯epz ÏL ÔÈÚa ‡ˆÓpL34a ,,‰¯Èk ÏL ÔÈÚ «∆∆∆ƒ¿»»«ƒ∆«»«ƒ∆ƒ»
˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,Átk ÏL ÔÈÚa»«ƒ∆À»ƒƒ¿»ƒ«»»«¿ƒƒ

ıeÁÏÂ35ÔÈÚ‰ ¯ÈÂ‡a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë -36- ¿«»¿≈ƒƒ¿»«¬ƒ»«ƒ
B‡ ‰¯Èk‰ B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÒÎ ‡Ï È¯‰L ;¯B‰Ë»∆¬≈…ƒ¿««¬ƒ«««ƒ»
elÙ‡Â .ÈeÏz ‡e‰ Ô‰È˙BÙ„ È·Ú ˙Áz ‡l‡ ,Átk‰«À»∆»««√ƒ»¿≈∆»«¬ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÌL ‰È‰37‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »»»¿«ƒƒ«≈¿ƒ∆»ƒ≈»»
ÁÙË Á˙Bt ÔÈÚ‰ È·Úa38‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó È¯‰L , »√ƒ»«ƒ≈«∆«∆¬≈≈ƒ∆«À¿»

¯‡a˙pL BÓk ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï39.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa «¬ƒ««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿«≈

רחבה.33) לגומא אלא נכנס מ"ז.34)שאינו פ"ח שם
אותו 35) וסותמים העשן, יוצא שדרכו שבתנור, חור

החום. שיישמר כדי אפיה בשעת התנור 36)מבפנים דופן
שטח  נשאר מבפנים, העין את וכשסותמים עבה, הוא
שאם  רבינו ואומר לסתימה, מחוץ התנור קירות של מסויים
לקמן  (ראה התנור נטמא לא - שטח באותו שרץ נמצא
בתבניות  עשויים תנורים שלשתם וכופח, כירה תנור ה"ט).

פ"ג). שבת הלכות זמנים ספר (ראה לא 37)שונות
באויר  כן גם הוא השרץ שם בנמצא הרי כוונתו, לי נתבארה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה ומה 38)הכלי? התנור
ולפיכך  עצמו, בפני ככלי נידון החור דופן עובי שבתוכו,

זו. מנגיעה התנור נטמא זה לא שחלק נאמר אם ואפילו
אינו  חרס שכלי מפני התנור, את לטמא בכוחו אין נטמא,
לטומאה  ראשון הוא שהרי מאוירו, אפילו כלים מטמא
ה"ח). פ"י הטומאות אבות הלכות (ראה במת נגע אפילו

טפח.39) ברום טפח על טפח

.Á‡ˆÓ40ÌÈˆÚ‰ ˙Áp‰ ÌB˜Óa ı¯M‰41‰ÙO‰ ÔÓ ƒ¿»«∆∆ƒ¿«»«»≈ƒƒ«»»
¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ˙ÈÓÈt‰42˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ‡ˆÓ . «¿ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«
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Ôla‰43È˜ÏBL ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ,Úav‰ ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa , ««»ƒ¿¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ«¿≈
ÌÈ˙Èf‰44.¯B‰Ë Ïk‰ - «≈ƒ«…»

מת 40) בטומאת נאמר זה ודין מת. טומאות מהלכות בפי"ב
בפותח  אפילו נכנסת אינה וכדומה שרץ טומאת אבל בלבד,

מ"ח.41)טפח. זה 42)שם מקום היה גדולים, בתנורים
התנור. לחלל מחוץ כדין 43)משוך דינו שם. כחכמים

מפני  אחת? בבת הדינים שני רבינו כלל לא ולמה עיין,
ר' חולק עצים הנחת במקום אבל מחלוקת, כל אין שבעיין

ולפנים. החיצונה השפה מן ומטמא המחמם 44)יהודה,
המרחץ. בבית המים את

.Ë¯epz‰ ÔÈ‡45˙BÓB˜Ó ¯‡L ‡ÏÂ ‰¯Èk‰ ‡ÏÂ ≈««¿…«ƒ»¿…¿»¿
„B˜È‰46˙‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈ‡nË˙ÓÔÓ ‰‡Óh‰ «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

‰ÓÈ˙q‰47ÌÈÙÏÂ48. «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

מספיק 45) מקום ויש מלמטה, מאוד רחבים אלה תנורים
להיכוות. ולא לשבת שם.46)לאומנים המשנה סיום

יוקדת.47) שהאש מפרש,48)מקומות ישראל התפארת
שקע  ועושים מאוד, עבים הם האלה התנורים שקירות
ישיבת  מקום הוא זה ושקע אדם, של כרחבו במזוזותיהם

האומנים.

.ÈÒ¯Á ÈÏk49,ÌÈn‰ ÌÈza ÈÏÚa Ba ÔÈ˙BML ¿ƒ∆∆∆ƒ«¬≈»ƒ««ƒ
BÚˆÓ‡aL50ÔÓ ‰ÏÚÓlL B˙ÙOe Ò¯Á ÏL ˙L¯ BÓk ∆¿∆¿»¿∆∆∆∆∆¿»∆¿«¿»ƒ

˜¯ÒÓ BÓk ˙L¯‰51‰ÒÎ Ì‡ ,¯eˆ¯ˆ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , »∆∆¿«¿≈¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿»
‡ÓË - ˙L¯‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Òn‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ««¿≈¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»

Blk52.‰Ê ÈÏk ÏL BÎBz e‰fL , À∆∆∆¿ƒ∆

הפנימית 49) השפה שמן החלקים גם ונטמאו התנור, ונטמא
השלמות). (ראה מ"ח.50)ולחוץ פ"ב נראה 51)שם

והברטנורא. הר"ש פירשו וכן הכלי, לפי שהכוונה
מסרק.52) כמו ונראית השפה, כל סביב רבות פגימות

לנוי. בכוונה נעשו האלו הפגימות

.‡ÈÒ¯Á ÈÏk53˙BÈÙO LÏL BÏ ‰È‰L54ÌÈÙÏ BÊ ¿ƒ∆∆∆»»»¿»ƒ¿ƒ
˙Ù„BÚ ˙ÈÓÈt‰ ‰˙È‰ :BfÓ55¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ƒ»¿»«¿ƒƒ∆∆¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ

˙ÈÓÈt‰56ÔÈaL ¯ÈÂ‡aL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - «¿ƒƒ»»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¬ƒ∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ‰BˆÈÁ‰Â ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e ˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰57. «»»«¿ƒƒ≈»∆¿»ƒ¿«ƒ»¿ƒ

d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰˙È‰58‰pnÓ - »¿»»∆¿»ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ∆»
ÌÈÙÏÂ59‡ÓË60¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰pnÓ ,61‰˙È‰ . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆»¿«»»¿»

‡ÓË Ïk‰ - d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ‰BˆÈÁ‰62eÈ‰ . «ƒ»∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»«…»≈»
¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰‡ÓË d¯ÈÂ‡ ‡ÓËpL Ïk - ˙BÂL63. »…∆ƒ¿»¬ƒ»»≈»¿«¿»»

שם.53) מ"ד.54)כחכמים פ"ד דפנות,55)שם
רבינו  שבפירוש (הציור ציור יש כאן כזה: ריווח וביניהם
שלוש  מדגים הוא כי מדוייק, אינו ראם הוצאת למשנה

זו). בתוך זו השפיות 56)קדירות משתי יותר גבוהה
הקדירה.57)האחרות. אלה 58)לאוויר מקומות

מגבו. טומאה מקבל אינו חרס וכלי הכלי, כגב נידונים
הפנימית.59) ובין שבינה לרווח טומאה כל 60)נכנסה

עצמה. בקדירה הנמצא וכן הזה, הרווח במקום הנמצא
זו.61) שפה של אווירה בתוך נמצא זה שכל מפני

בתוכו.62) שהטומאה הכלי גב שזה מפני 63)מפני
את  מטמא והשרץ לגובהה, עד עולה הקדירה כל שאוויר

כולו.

.·ÈÌÈÒtÏ‡64ı¯M‰Â ˙BÂL Ô‰È˙B˙ÙOÂ BÊ CB˙a BÊ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«∆∆
‰BÈÏÚa65‰BzÁza B‡66,‰‡ÓË ı¯M‰ da LiL BÊ - »∆¿»««¿»∆≈»«∆∆¿≈»

Ô‰aL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le67‰È‰ . ¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»»√»ƒ∆»∆»»
‰˜LÓ ÒBÎa ‰·e˜ Ô‰Ó ÒtÏ‡ Ïk68ı¯M‰Â »ƒ¿»≈∆¿»¿≈«¿∆¿«∆∆

ÌÈÒtÏ‡‰ ÏÎaL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - ‰BÈÏÚa»∆¿»»»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË69¯‡a˙iL BÓk ,Ôlk ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰L ;70. ¿≈ƒ∆«À¿»«¬ƒÀ»¿∆ƒ¿»≈

‰BzÁza ı¯M‰ ‰È‰71;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - »»«∆∆««¿»ƒ¿≈»¿À»¿
‰BÈÏÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÒÎ ‡Ï È¯‰L72˙ÙO ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«∆∆«¬ƒ»∆¿»¿≈¿«

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ‡nËÏ È„k ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆¿≈¿«≈»»√»ƒ¿««¿ƒ
dÎB˙aL73‰BÈÏÚa ı¯M‰ ‰È‰ .74˙ÙO ‰˙È‰Â ∆¿»»»«∆∆»∆¿»¿»¿»¿«

ı¯M‰L ,‰‡ÓË ‰BÈÏÚ‰ - ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆»∆¿»¿≈»∆«∆∆
È¯‰ ˙Ù„BÚ d˙ÙOL ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÔÎÂ ;dÎB˙a¿»¿≈««¿»ƒ¿≈∆¿»»∆∆¬≈

ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le ;d¯ÈÂ‡a ı¯M‰75‰BzÁz‰ CB˙aL «∆∆«¬ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ∆¿««¿»
ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë76BÎB˙aL ÌÈÏk ‡nËÓ Ò¯Á ÈÏk77. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ∆¿

ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â78‰˜LÓ da LiL Ïk - ¿ƒ»»≈≈∆«¿∆≈«…∆≈»«¿∆
‰‡ÓË ÁÙBË79‰BzÁz‰ ¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Ó ‰˜Ln‰L ; ≈«¿≈»∆««¿∆ƒ¿«≈≈¬ƒ««¿»

.ÒtÏ‡‰ ˙‡ ‡nËÓe ¯ÊBÁÂ ˙Ù„BÚ‰»∆∆¿≈¿«≈∆»ƒ¿»

שם.64) במשנה קערות 65)כחכמים מ"ח. פ"י שם
החיצונה.67)הפנימית.66)גדולות. שהיא

חרס 68) כלי אפילו - שכלי מפני טהורים, עצמם האילפסים
נמצא  אינו השרץ והרי חרס, כלי מאוויר מיטמא אינו -
כלי  בתוך נמצאים שאינם מפני טהורים, והאוכלין באווירם,
"אל  אמרה והתורה בו, הנמצא בכלי אלא בתוכו שהטומאה
('תורת  חכמים ודרשו לג), יא, (ויקרא יטמא" . . . תוכו
תוכו. תוך ולא תוכו" "אל ה"ז): ז פרשתא שמיני כהנים'

נקב 69) דרך לכלי ייכנס משקה, על הנקב מקום יתנו אם
שיצאו 70)זה. מפני טהורים, עצמם האילפסים אבל

מטהר  שהנקב בכלים שהמדובר מפרש [רבינו כלי. מתורת
על 71)אותם]. מציל אינו נקוב שכלי ה"ט, בפי"ד לקמן

בכלי  מונחים כאילו הם והרי שבתוכו, והמשקין האוכלין
בתוכו. החיצונה.72)שהשרץ אינה 73)שהיא הטומאה

הכלי. פי דרך אלא השוליים דרך אילמלי 74)נכנסת
באילפסים  הנמצא כל היה עודפת, החיצונה היתה
הדפנות  של באוויר מונח הוא כאילו נמוכים, שדפנותיהם

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו ואילך 75)הגבוהים, מכאן
שלם. בכלי העליונה.76)המדובר לשפת שוה שפתם אם

לא 77) שהכלים ואףֿעלֿפי ג, בהלכה למעלה כמבואר
ניצולים  ואינם שבתוכם. והמשקין האוכלין נטמאו - נטמאו
אותם  רואים עודפת, שהתחתונה מפני תוכו, תוך מכוח

ממש. באוירה מונחים הם האצבע 78)כאילו את מרטיב
בו. ושוליו 79)הנוגעת בו המונח לאילפס והואֿהדין

מגבו, חרס כלי מטמאים משקין שהרי במשקה, נוגעים
ראה  ה"ג. הטומאות אבות מהלכות בפ"ז רבינו לדעת

והשלמות. ראב"ד
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‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙a81˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,„Á‡ ÈÏk Ïk‰ È¯‰Â ƒ¿ƒ««¬∆»«¬≈«…¿ƒ∆»¿ƒ¿»««
Ôlk e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó82ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆…ƒ¿¿À»¿ƒ»»««¿»…∆

Û„BÚ83˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,BÎB˙a ˙B¯Úw‰ Ïk e‡ˆÓpL , ≈∆ƒ¿¿»«¿»¿¿ƒ¿»««
Ôlk e‡ÓË - Ô‰Ó84ÔÈÏ·z‰ ˙È·a ÔÈc‰ ÔÎÂ .85ÏL ≈∆ƒ¿¿À»¿≈«ƒ¿≈«¿»ƒ∆

.B· ‡ˆBÈk ˙BÓÈ‡˙n‰ ÔÈ¯ÈÓÏ˜Â ,Ò¯Á∆∆¿«¿ƒƒ««¿ƒ«≈

מ"ז.80) פ"ב מטיט 81)שם טבלא עושים לפעמים
אולם  קטנות, קערות לה מדביקים ואחרֿכך אותה, ושורפים
עם  טבלא מטיט מלכתחילה עשה כשהאומן המדובר כאן

בכבשן. יחד ונשרפו בה דבוקות קערה 82)קערות כל
עצמו. בפני ככלי על 83)נידונית עודפת גבוהה שפה

בה. הדבוקות הקערות כלי 84)שפת כולן עושה השפה
בהם 85)אחד. שנותנים רבים, קיבול בתי עם טבלא

שונים. תבלינים

.„ÈÂÈzaÓ „Á‡ ‡ÓËpL ıÚ ÏL ÔÈÏ·z‰ ˙Èa≈«¿»ƒ∆≈∆ƒ¿»∆»ƒ»»
ÌÈza‰ ¯‡L e‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa86BÏ LÈ Ì‡Â . ¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿»«»ƒ¿ƒ≈

„Á‡ ‡ÓËÂ ,BÎB˙a ÌÈza‰ Ïk e‡ˆÓpL ,Û„BÚ ÔÙ„…∆≈∆ƒ¿¿»«»ƒ¿¿ƒ¿»∆»
Ïk‰L ;Ôlk e‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ÂÈzaÓ87„Á‡ ÈÏÎk88, ƒ»»¿«¿ƒƒ¿¿À»∆«…ƒ¿ƒ∆»

ÂÈza eÈ‰ .Blk ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa BÎBz ‡ÓËpL ÈÏÎe¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»À»»»
¯ÓÒÓa ÔÈÚe·˜89‰‡ÓËÏ ‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿≈¬≈≈ƒ∆»∆¿À¿»

‰Èf‰Ïe90„·Ïa ÔÈÚe˜z eÈ‰ .91¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿«»»»¿ƒƒ¿«¬≈≈ƒ
ÔÈzÂ ÔÈÏh ÂÈza eÈ‰ Ì‡Â .‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ92- ¿À¿»¿…¿«»»¿ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ

.‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ ÔÈ‡≈»ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

נטמא 86) אם אבל טמאים. במשקין כשנטמא ודווקא
בטבלא  עודף. דופן שם כשאין אפילו כולם, נטמאו בשרץ,
את  הגביל ולא "ונטמאת", סתם כתב יג) (בהלכה חרס של
אינו  שרץ שאפילו משמע בלבד, משקין לטומאת הדין
רבינו  בפירוש נתבאר הזה ההבדל וטעם כולן. את מטמא
נגעה  וכאשר מגבו, טומאה מקבל אינו חרס כלי למשנתנו,

אפי  - של הטומאה בתוכו - התורה מן שטומאתו שרץ לו
כנגיעה  זו נגיעה לדון יש הבתים שאר לגבי הרי אחד בית
לבזבז  לטבלא יש אלאֿאםֿכן נטמאו, לא ולפיכך בגבם,
תוך  משמשת הטבלא של תוכה שאז הכלים, שפת על עודף
בכלי  אבל חרס, של בטבלא זה וכל הכלים. לכל משותף
השרץ  נגיעת ע"י הבתים כל נטמאו מגבו, מטמא שהוא עץ
אולם  שרץ, בטומאת זאת וכל בגבם. נגע כאילו מהם באחד
מהלכות  (בפ"ז כבר נתבאר טמאים, במשקין כשנטמאו
נטמא  לא - כלים באחורי נגעו שאם ה"ג) הטומאות אבות
בטומאה) שנגע (הבית זה של שתוכו שאמרו, ומכיון תוכם.
אלה  במשקין נטמאו לא הבתים שאר הרי לחבירו, גב נעשה

הבתים.87)כלל. שבין הטבלא חלקי וגם הבתים, כל
עצמה.88) בטומאה מנגיעה נטמא בית ללא 89)וכל

עשייתם. מתחילת טבעי והזה 90)חיבור במת, נטמאו אם
בדופן  והמדובר כולם. נטהרו - מהם אחד על פרה אפר מי

מסמרים.91)עודף. חיבור מוציאים 92)בלי לפרקים
מחזירים  ולפעמים בהם, תקועים שהם מהחורים אותם

אותם.

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ה שני יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מציל 1) – המת באוהל פתיל בצמיד המציל שכל יבאר

לטומאת  פתיל צמיד טומאת שאין כשם ודין חרס. בכלי
אם  בחי הבלועים ודין חרס. כלי באויר הוא כך אוהל
תוכו  ודין כבלועים. הם מקום זה ובאי חרס כלי מיד מצילים
חרס. כלי מיד זפת בסתימת שמציל והדבר תוכו תוך ולא

.‡ÏÈvn‰ Ïk2ÏÈ˙t „ÈÓˆa3˙n‰ Ï‰‡a4ÏÈvÓ - »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈ˙t „ÈÓˆa5˙Óa ÏÈv‰ Ì‡ . ¿»ƒ»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒƒƒ¿≈

¯eÓÁ‰6Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈviL ‡e‰ ÔÈc ,7Ïw‰8ÏÎÂ . ∆»ƒ∆«ƒƒ¿ƒ∆∆««¿…
ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvÓ BÈ‡L∆≈«ƒ¿…∆«≈≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ

.Ò¯Á∆∆

מ"א.2) פ"ח ומהודק.3)כלים מחובר כיסוי 
"וכל 4) טו): יט, (במדבר תורה אמרה המת, אוהל בטומאת

ומכאן  הוא", טמא עליו פתיל צמיד אין אשר פתוח כלי
טהורים. שבתוכו מה וכל הוא – פתיל צמיד עליו יש שאם

המוטל 5) פתיל צמיד חרס בכלי הנמצאים ומשקין אוכלין
נטמאו. לא – בתוכו שטומאה גדול חרס כלי בתוך

ימים.6) שבעה טומאת כלי 7)שמטמא של תוכו בטומאת
שכלי 8)חרס. פעמים, כמה כבר נתבאר אחד. יום טומאת

במת. נגע אם אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

.·‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡L ÌLÎe9Ï‰‡a ¿≈∆≈»ƒ»ƒ«À¿»¿…∆
˙n‰10ÈÏk ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ Ck , «≈»≈»ƒ»ƒ«À¿»«¬ƒ¿ƒ

ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰¯„˜ ?„ˆÈk .Ò¯Á∆∆≈«¿≈»∆ƒ¿≈»√»ƒ«¿ƒ
¯epz‰ CB˙a ‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe11‡Óh‰ À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿«««»≈
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‰¯„w‰ È¯‰ -12‰È‰ . ¬≈«¿≈»¿…«∆¿»¿ƒ»»

„ÈÓˆ ˙ÙwÓe dÎB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ı¯M‰«∆∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»À∆∆»ƒ
¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡a ‰e˙e ÏÈ˙t13ÔÎÂ] . »ƒ¿»«¬ƒ««ƒ¿»««¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

את 9) ותטמא לתוכו הטומאה תיכנס שלא מציל פתיל צמיד
הטומאה  על מעכב אינו אבל בו, הנמצא הטהור הדבר

מלצאת. בו צמיד 10)הנמצאת בכלי סגור המת מן כזית
הנמצא  כל ומטמאה חודרת טומאתו באוהל, המוטל פתיל

חרס.11)באוהל. על 12)של עיכב הסגור הכלי
מלהיכנס. פתיל 13)הטומאה מהצמיד יצאה הטומאה

כלים  (תוספתא, שבתוכו מה כל את וגם התנור את וטימאה
ה"ו). פ"ו

.‚˙ÚaË14ËÁÓ B‡ ‰·l‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË «««¿≈»∆À¿««¿«¿≈»««
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ ıÚ‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË¿≈»∆À¿««¿»≈¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆

‡ÓË -15‰Ê ıÚa ‰Óe¯z ¯kk Ú‚ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»««ƒ∆ƒ»«ƒ«¿»¿≈∆
¯B‰Ë - BÊ ‰·Ïa B‡16Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈»»¬≈≈¿«¿ƒ¿ƒ∆∆

B¯ÈÂ‡Ó17. ≈¬ƒ

מ"ו.14) פ"ט, שם שבתוכו.15)משנה, וכל החרס כלי
הטמא 16) בין חוצץ דבר כשאין ישירה, נגיעה שרק מפני

מטמאה. – מיטמא 17)לטהור חרס שכלי מפני
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כאן  והרי כלל, נגיעה בלי באווירו, נמצאת כשטומאה
נגיעה. בטומאת מהֿשאיןֿכן באווירו, נמצאת הטומאה

.„ÏB‚¯z18¯ÈÂ‡Ï ÏÙÂ ˙Ó ¯Oa B‡ ı¯L ÚÏaL «¿¿∆»«∆∆¿«≈¿»««¬ƒ
¯epz‰19¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -20- ÏB‚¯z‰ ÌL ˙Ó Ì‡Â . ««¬≈∆»¿ƒ≈»««¿¿

¯epz‰ ‡ÓË21ÈÏk „iÓ ÔÈÏÈvÓ ÈÁa ÔÈÚeÏa‰L . ƒ¿»««∆«¿ƒ«««ƒƒƒ«¿ƒ
Ò¯Á22˙n‰ Ï‰‡a ÔÈÏÈvnL C¯„k ,23. ∆∆¿∆∆∆«ƒƒ¿…∆«≈

מ"ה.18) פ"ח חי.19)שם כשהוא מבואר 20)ויצא
מטמאה. אינה חי בגוף בלועה שטומאה ההלכה, בסוף

אינו 21) עצמו התרנגול התרנגול. שבמעי הטומאה מן
של  הבליעה בבית רק מטמאה טהור עוף נבלת כי מטמא,
ה"א). פ"ג הטומאות אבות הל' (ראה האוכלה האדם

נגיעה.22) בלי אפילו שמטמא חרס כלי אוויר מטומאת
מטמאה. אינה שנגיעתה טומאת 23)וכלֿשכן הל' ראה

ה"אֿב. פ"כ מת

.‰ÌÈ¯·c24ÔÈËÓw‰ CB˙a B‡ ‰t‰ CB˙aL25ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»ƒ≈»
ÂÈt CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÈ‰L Ì„‡ ?„ˆÈk .ÔÈÚeÏ·kƒ¿ƒ≈«»»∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ıÙ˜Â26.e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ÒÈÎ‰Â ÂÈt ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ…«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»
ÒÈÎ‰Â ÂÈt CB˙Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L ¯B‰Ë ÔÎÂ¿≈»∆»√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÂÈÙaL ÌÈÏÎ‡ e‡ÓË - ‡ÓË ¯epz ¯ÈÂ‡Ï BL‡…̄«¬ƒ«»≈ƒ¿¿√»ƒ∆¿ƒ

‰L„Úk BËÓ˜ CB˙a BÏ ‰È‰27BÒÈÎ‰Â ı¯M‰ ÔÓ »»¿À¿«¬»»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ
‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ««ƒ¿»««««ƒ∆«À¿»

ËÓw‰ CB˙a28. ¿«∆∆

מ"י.24) ב).25)שם מב, (נדה חי בעל סגר.26)שבגוף
מטמא.27) – כעדשה השרץ שקמט 28)בשר שם, כרבא

כבלוע  ולא חרס, כלי באוויר שמטמא הסתרים כבית נידון
חי. בבעל

.Â‚BÙÒ29‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÚÏaL ¿∆»««¿ƒ¿≈ƒ««ƒ∆
,e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÏÙ Ì‡ ,ıeÁaÓ ·e‚»ƒ«ƒ»««¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»

˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL30˙ÙÏ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ .31ÏLÂ ∆«¿∆»≈¿≈¬ƒ»∆∆∆¿∆
ÈÓb32e·bÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰a eLnzLpL ÌÈÒ¯Á . ∆ƒ¬»ƒ∆ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

e‰e‡nË ‡Ï - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ33¯epzÏ eÏÙ .34 ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿»¿««
˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL ,‡ÓË - ˜q‰Â35ÌÈ¯·c ‰na . ¿À«ƒ¿»∆«¿∆»≈«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡36ÔÈl˜ ÔÈ˜LÓa37Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯eÓÁa Ï·‡ ; ¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ¬»«¬ƒ¿«
‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ‰cp‰38˙‡ˆÏ ÔÈÏBÎÈ eÈ‰ Ì‡ ,39 «ƒ»≈≈«¿∆»ƒ»¿ƒ»≈

ÏÚ Û‡ ¯epz‰ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ‡ˆiL ÂÈÏÚ „Èt˜‰Â¿ƒ¿ƒ»»∆≈≈¬≈∆¿«≈««««
‡nËÓ BÈ‡ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â ;˜q‰ ‡lL Ètƒ∆…À«¿ƒ≈«¿ƒ»»≈¿«≈

‰˜Ln‰ ‡ˆÈÂ ˜qiL „Ú40˙Ù‚a ÔÎÂ .41‰L„Á42 «∆À«¿≈≈««¿∆¿≈¿∆∆¬»»
,‡ÓË - ¯epz‰ da ˜q‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰‡a‰«»»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ∆À«»««ƒ¿»

¯B‰Ë - ‰LÈa Ï·‡ ;˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL43BÊÈ‡ . ∆«¿∆»≈¬»ƒ»»»≈
Úe„È Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï ?‰LÈ ‡È‰ƒ¿»»¿««¿≈»»…∆¿ƒ»«

˜q‰ ˙ÚLa ‰˜LÓ ‰pnÓ ‡ˆBiL44¯Á‡Ï elÙ‡ ∆≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿«∆≈¬ƒ¿««
ÌÈL LÏL45.˜qiLk ¯epz‰ ‡ÓË - »»ƒƒ¿»««¿∆À«

מ"ד.29) פ"ט ועוד,30)שם לסחיטה. עומד הספוג
[בתוספתא, טיפה. אחר טיפה מאליהם יוצאים שהמשקין
ונראה  ולהוציא". להכניס שעשוי "מפני אמרו: ה"י, פ"ו שם

זה]. את זה משלימים הנימוקים הראב"ד 31)ששני

את  ומוציאים הלפת את שסוחטים מפרש כאן בהשגותיו
את  מוצץ והוא המכה על היבש הלפת את ומניחים המשקה

שעושי 32)הליחה. מפני תנאֿקמא, מנמק שם בתוספתא
את  לבדוק כדי בו, הנבלע את וסוחטים ביין גמי נותנים יין

היין. בלועה 33)טיב טומאה רבינו, שלדעת אףֿעלֿפי
בלועים  אמרו שלא מפני דבר, של וטעמו מטמאה. בכלי
שהיתה  כמו נשארה הבלועה כשהטומאה אלא מצילים אינם
משקין  אבל צד, מכל מחופה שהיא אלא שנבלעה, לפני
עמידתם  לגמרי ובטלה עמהם מתלכדים בחרסים שנבלעו

בכלים. אפילו מציל כזה מ"ה.34)העצמית, שם
החום.35) ידי התנור.36)על היסק בלי מטמאים שאין
קלה.37) הטומאה.38)שטומאתם אב אם 39)שהם

היסק. ידי על להוציאם נחלקו 40)אפשר - ב סב, בנידה
אומר: לקיש ריש המשנה. בפירוש לקיש וריש יוחנן רבי
אףֿעלֿפי  חמורים משקין אבל קלים, משקין אלא שנו "לא
משקין  "אחד אמר: יוחנן ורבי טמא". התנור הוסק שלא
אי  (כן), אין – התנור הוסק אם חמורים, משקין ואחד קלים
והקפיד  לצאת "יכול פפא רב אמר שם ובמסקנא לא". – לא
וריש  יוחנן רבי נחלקו (במה פליגי כי טמא, דבריֿהכל עליו,
ריש  (דעת סבר מר עליו, הקפיד ולא לצאת ביכול לקיש)
טמא, – הקפיד שלא אףֿעלֿפי לצאת דיכול כיוון לקיש),
אם  לצאת, דיכול אףֿעלֿגב יוחנן) רבי (דעת סבר ומר
– לא אי היסק) בלי אפילו טמא, פירוש (כן, אין – הקפיד
יוחנן. כרבי רבינו ופסק חמורים, במשקין שם מדובר לא".

שמנם.41) שנסחט אחר זיתים נתייבשה.42)פסולת שלא
שבה.43) המשקה כל נתייבש שכבר רואים 44)מפני

להוציא. מסוגל שהחום בכמות לחלוחית עוד בה שיש
שנים.45) משלוש יותר ואפילו רב, זמן לאחר כלומר

.ÊÒ¯Á ÈÏk46„Ú B˙ÙOÓ ‰ˆÈÁÓa B˜lÁL ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»«
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈMÓ „Á‡ ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,B˙ÈÚ˜¯«̃¿»ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»ƒ¿≈«¬»ƒ
˜lÁÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Blk ÈÏk‰ ‡ÓË -ƒ¿»«¿ƒÀ¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»¿«≈

Ò¯Á ÈÏk47ÁL C¯„kÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ˜ÏB48¯epz ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆∆¿∆∆∆¿ƒ»…»ƒ¿ƒ»«
ÌB˜Óa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,˙BÚÈ¯Èa B‡ ÌÈ¯Òa BˆˆÁL∆¬»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ¿»«∆∆¿»

.‡ÓË Ïk‰ - „Á‡∆»«…»≈

מ"א.46) פ"ח במשנה,47)כלים תנאֿקמא של נימוקו
מחיצה 48)שם. מועילה המת שבאוהל אףֿעלֿפי כלומר,

מה  מטמא אינו המחיצה של זה מצד הנמצא ומת שכזו,
להעמיד  אדם בני של דרכם שאין בכלים למחיצה, שמעבר

מועילה. אינה – מחיצה בתוכם

.Á¯ÈÂ‡Ï ÈÏk‰ ÒÈÎ‰Â ,BÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÈÏk¿ƒ∆»¿»«À¿»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ
Ò¯Á ÈÏk49Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁ ‡Óh‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe , ¿ƒ∆∆¿««¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ∆∆«

Ò¯Á ÈÏk CB˙a ˙eÎÓ ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ50‰Ê È¯‰ - «ƒ∆«À¿»¿À∆∆¿¿ƒ∆∆¬≈∆
¯B‰Ë51BÎBz CBz Ï‡ ‡Ï - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;52. »∆∆¡«∆…∆

בחלק 50)טהור.49) נמצאת הפנימי שבכלי הטומאה
החרס. כלי דפנות בין נטמא.51)השקוע לא החרס כלי

ה"ח.52) ז פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

.ËÔÎÂ53ÈÏk B¯ÈÂ‡Ï ÒÈÎ‰Â ‡ÓË Ò¯Á ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»¿ƒ∆∆»≈¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ
¯Á‡‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe ,ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ Ba LiL ¯Á‡«≈∆≈√»ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ»«≈
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ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁƒ¿ƒ∆∆««ƒ∆»√»ƒ¿««¿ƒ
‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a ÔÈeÎÓ54;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿À»ƒ¿¿ƒ∆∆«»≈¬≈≈¿ƒ

CB˙aL ‡ÏÂ - ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»¿…∆¿
BÎBz55‰t˜ B‡ ˙¯ek ?„ˆÈk .56˙ÓÁ B‡ ‰¯„˜ B‡57 ≈««∆∆À»¿≈»≈∆

‰tw‰ ÏLÏLÂ ,dÎB˙a ı¯M‰ ‰È‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»»«∆∆¿»¿ƒ¿≈«À»
ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ∆»ƒ«¬ƒ««««ƒ∆«∆∆
B‡ ‰tw‰ ˙ÙOe ÏÈ‡B‰ ,˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ CB˙a ÔeÎÓ¿À»¿¬ƒ∆»ƒƒ¿««À»
- ¯epz‰ ˙ÙOÓ B‡ ˙È·Á‰ ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÓÁ‰«≈∆¿«¿»ƒ¿«∆»ƒƒ¿«««

el‡ È¯‰58CB˙a B‡ ˙ÓÁ‰ CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»¿«≈∆¿
ÔÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„w‰«¿≈»¿«≈»∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿»

ÔÈ‡Óh‰ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï59Ô‰ È¯‰ - «¬ƒ«««¬ƒ∆»ƒ«¿≈ƒ¬≈≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÓÁ‰ B‡ ‰tw‰ B‡ ˙¯ek‰ ‰˙È‰ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»««∆∆«À»«≈∆¿«≈

ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ÔÈ·e˜ Ô‰a60ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; »∆¿ƒ≈»«ƒƒ∆»ƒ»»«∆∆
,‡ÓË - ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ¿ƒ∆∆«»ƒ¿»
¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ
Ì‡ ?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .e‡ÓË - ‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿¿¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ

ÛËL ÈÏÎa ‰È‰61ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa -62ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡Â . »»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ
ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ :Ò¯Á63ÈeOÚ‰Â ;ÌÈ˙ÈÊa B¯eÚL - ∆∆∆»¿√»ƒƒ¿≈ƒ¿∆»

CÎÂ CÎÏ ÈeOÚ‰Â ;‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ÔÈ˜LÓÏ64 ¿«¿ƒƒ¿≈«¿∆¿∆»¿»»»
ÒBÎa ‰Ê Ò¯Á ÈÏk ·˜piLÎe ,B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -«ƒƒ¿À¿¿∆ƒ»≈¿ƒ∆∆∆¿≈

Ò¯Á ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ65. «¿∆≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

מ"ב.53) פ"ח למטה 54)כלים שהוא במקום מונחים
הטמא. הכלי אינם 55)משפת ומשקין האוכלין והרי

הכל  של (בתוכו) באווירו ישר באופן אלא מונחים הטמא י
תוכו. תוך נקרא וזה הטמא, של בתוכו הנמצא כלי בתוך

עץ.56) עור.57)כלי כלי – והתנור 58)נוד החבית
שבהם. והמשקין מדובר,59)והאוכלין זו בבבא גם

והקדירה. החמת משפת נמוכה התנור או החבית כששפת
הכתוב.60) מן זה למדו (שם) כהנים' כלים 61)ב'תורת

אותם. מטהרת במקווה נופלים 62)שטבילה שזיתים נקב
השלמות). ראה שם, כהנים' ('תורת שם.63)דרכו משנה,

ולמשקין.64) קובע 65)לאוכלין טומאה קבלת ולענין
מקבל  עודנו - משקה ככונס ניקב ואם יותר, הגדול השיעור

לאוכלין. העשוי כמו טומאה

.ÈÌ˙Ò66ÈÏÎa ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ :˙ÙÊa Ò¯Á ÈÏk ·˜ »«∆∆¿ƒ∆∆¿∆∆ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ
‡ÓË - ¯B‰h‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï BÏLÏLÂ ‰Ê67ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ¿¿«¬ƒ«««»ƒ¿»∆≈

e¯‡aL BÓk ,‡nËlÓ ‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈvÓ „ÈÓv‰68. «»ƒ«ƒ««À¿»ƒ¿«≈¿∆≈«¿
BÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‰Ê ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»ƒ¿ƒ∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿
·˜p‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‡Óh‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«««»≈¬≈≈¿ƒ∆¬≈«∆∆

Ìe˙Ò69Ba ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊa ÔÓ˙qL ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Le . »¿»»«≈ƒ∆¿»»¿∆∆¿«≈
ÏÈvÓ BÈ‡ -70Ò¯Á ÈÏk „iÓ71. ≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

החיצונה 66) ששפתם פתוחים בכלים מדברת אינה זו הלכה
פתיל. צמיד ובדין וסתום שלם כלי בשילשל אלא עודפת,

שלאחריו.67) לבבא מבוא כעין ונאמר פשוט, זה דין
של 68) השגתו מיישב זה [פירושנו ה"ב. פי"ד למעלה

לקמן 69)הראב"ד]. (ראה החרס עם יפה מתחבר זפת
הי"ד). אלה,70)פי"ט כלים עם יפה מתחבר אינו הזפת

כנקובים. נקוב 71)ודינם חרס) (שאינו כלי שילשל אם
ששרץ  חרס כלי לתוך בתוכו ומשקין שאוכלין בזפת סתום

החרס. כלי מאוויר והמשקין האוכלין נטמאו – בתוכו

.‡È˙¯ek72‰˙eÁt73L˜a ˙Át‰ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆¿»««ƒ∆»««¿»¿«
Ò¯Á ÈÏk „iÓ ˙ÏvÓ dÈ‡ -74.ÈÏk dÈ‡ È¯‰L , ≈»«∆∆ƒ«¿ƒ∆∆∆¬≈≈»¿ƒ

(רבינו 73)שם.72) חלון כעין ונשאר ממנה חתיכה נפלה
ההערות 74)בפירושו). [ראה הקודמת. ההלכה סוף ראה

יב]. להלכה

.·È˙ÓÁ‰75‰LÈÙk‰Â76Û‡ ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa e˙ÁÙpL «≈∆¿«¿ƒ»∆ƒ¿¬¿ƒƒ«
ÈÏk ˙¯BzÓ eÏËaL Èt ÏÚ77„iÓ ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆»¿ƒ«¿ƒ¬≈≈«ƒƒƒ«

Ò¯Á ÈÏk78ÈÏk ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Át‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿ƒ∆∆¿∆ƒ¿∆«¿»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ
ıeÁaÓ Ò¯Á79CB˙Ï ÏLÏLÓ Ô‰lL Ïea˜ ˙Èa ‰È‰ÈÂ ∆∆ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ∆»∆¿À¿»¿

Ò¯Á ÈÏk80. ¿ƒ∆∆

ה"ו.75) פ"ו בבאֿקמא כלים פ"ה 76)תוספתא, באהלות
השטח". על ניצבת שפה לו אשר "כלי רבינו: פירש מ"ו,

טומאה.77) קבלת חרס 78)לענין לכלי אותם שלשלו אם
שבתוכם. מה נטמא לא בתוך 79)טמא, אינו ואווירו

משפת  למטה כשהפחת אבל תוכו, בתוך אלא הטמא הכלי
הטמא. החרס כלי אוויר עם החמת אוויר מתחבר - הכלי

הכלי 80) בתוך נמצא הקיבול שבית אףֿעלֿפי כלומר,
יהיה  אם אפילו – כאן מתפרשת "ויהיה" המילה  הטמא.

ה"ט). למעלה (ראה

.‚È¯BÚ81ËeLt82¯ÈÂ‡Ï Úe˜L ‰È‰L Ba ‡ˆBiÎÂ »¿«≈∆»»»««¬ƒ
¯BÚ‰ CB˙a ı¯M‰Â ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ Ò¯Á ÈÏk83- ¿ƒ∆∆«¬ƒ««¿«∆∆¿»

ÔÈÏÎ‡ - ¯epza ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ¯epz‰ È¯‰¬≈««»≈¿ƒ»»«∆∆««√»ƒ
ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÔÈ‡ÓË ¯BÚ‰ CB˙aL ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ«¿ƒ

CBz Ô‰Ï LiL ÌÈÏk ‡l‡ Ò¯Á84‰tw‰Â Ïq‰ ÔB‚k , ∆∆∆»≈ƒ∆≈»∆¿««¿«À»
.˙ÓÁ‰Â¿«≈∆

ה"ב.81) תוך.82)שם לו מכל 83)שאין ומכוסה כרוך
טו)84)צד. יט, (במדבר בתורה כתוב פתיל, צמיד דין

אבל  טומאה, לענין נאמר שם אמנם פתוח". "כלי בלשון
להצלה. למדנו ממנו

.„ÈÒ¯Á ÈÏk85Ò¯Á ÈÏk ‰È‰Â ,BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰L ¿ƒ∆∆∆»¿»À¿»¿¿»»¿ƒ∆∆
ÈÏk‰ ‰È‰L B‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk ¯B‰Ë»»«ƒ«¿ƒ«»≈∆»»«¿ƒ
,¯B‰h‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk BÎB˙a ‰˜e·„ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿»«ƒ«¿ƒ«»

·¯ÚÓ Ô‰ÈL ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡86B˙‡ÓËa ‡Óh‰ - ««ƒ∆¬ƒ¿≈∆¿…»«»≈¿À¿»
dÓˆÚ ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ‡Ï È¯‰L ,B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â87 ¿«»¿»√»∆¬≈…ƒ¿¿»«À¿»«¿»

¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï88‰˙È‰L ˙È·Á ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ¿ƒ∆∆«»¿ƒ»»ƒ∆»¿»
BzLÁpÓ ‰hÓÏ ‰e˙e ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ89ÏL ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆

L ÏÙÂ ,¯epz˙È·Á‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ı¯ «¿»«∆∆¿««¬≈∆»ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â90·¯ÚÓ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ¿ƒ««ƒ∆¬ƒ««¿…»

ÏÚ ‰ÈeÙk ˙È·Á‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ ÌÚƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»¿»∆»ƒ¿»«
¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈÙe ¯epz‰ Èt91‰˜Ln‰ elÙ‡ - ƒ««ƒ»«¬ƒ««¬ƒ««¿∆
˙È·Á‰ ÈÏeLaL92.¯B‰Ë ∆¿≈∆»ƒ»

ג.85) פ"ח כלים זה 86)משנה, נוגעים האווירים פירוש,
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בכלי.87)בזה. פחת 88)המונחת שאם למדנו בהי"ב
ואין  שבחמת, מה נטמא – הטמא הכלי משפת למטה החמת
את  מקיפין הכלי דפנות שם כי כאן, לנידון סתירה בזה
תוך  בכלל זה אין ולכן הדפנות, בתוך אוירה ונמצא הפחת

שלפנינו. בהלכה מהֿשאיןֿכן התנור.89)תוכו, משולי
דפנות 90) אלא שוליים להם היו לא הגדולים התנורים

שאם  כאן, ומשמיענו הקרקע. על אותם ומעמידים בלבד,
גומא  ובאותה עליו, עומד שהתנור במקום גומא היתה
הדפנות  מראשי למטה וכולה טהורה, חבית מונחת

החבית. נטמאה לא – התנור של למעלה.91)התחתונים
ה"ו 92) פי"ג למעלה (ראה תוך להם ויש שפה המוקפים

בגומא). שרץ בדין

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ו שלישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מלאכתו,1) שתיגמר עד טומאה מקבל חרס כלי שאין יבאר

של  או אבן של וכיריים תנור מלאכתו. גמר הוא ומאימתי
שלש  כירה. משום או תנור משום טומאה המקבל כל מתכת.

וכו'. כירות שתי ועשאן בטיט שחברן אבנים

.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡2.BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ≈¿ƒ∆∆¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿«¿
eÙ¯viMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe3ÔL·ka4. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿»

ep˜ÈqiMÓ - ¯epz‰5ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k6‰¯Èk‰ .7 ««ƒ∆«ƒ∆¿≈∆¡À¿»ƒ«ƒ»
ÔÈÏB‚¯z‰ ˙ˆÈa ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k ‰p˜ÈqiMÓ -8 ƒ∆«ƒ∆»¿≈¿«≈»∆»≈«««¿¿ƒ

‰Ùe¯Ë9ÒtÏ‡a ‰e˙e10Átk‰ .11e‰‡OÚ Ì‡ : ¿»¿»¿ƒ¿»«À»ƒ¬»»
B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï«¬ƒ»ƒ¿«¬»»¿ƒƒ

.‰¯ÈÎk¿ƒ»

ד.2) משנה ד פרק מטיט 3)כלים עשויים חרס כלי
נקראת  בכבשן השריפה לחזקם. כדי בכבשן, ושרופים

מלאכתו,4)"צירוף". כל עדיין נגמרה שלא פי על ואף
הבליטות  את מסיר וגם ומחליק משפשף האומן שהרי

למכירה. שמוציאו לפני הכלי על 5)שבשפת אף מלמדנו,
וכופח  כירה בתנור, - חרס כלי בשאר מספיק שהצירוף פי

מספיק. ההיסק.6)אינו לפני צירוף צריך ואינו
קדרות.7) שתי המעמיד מקום בה ויש לבישול משמשת
פ,8) שבת ובגמרא שבביצים" קלה "ביצה כתוב: במשנה

מהר. שמתבשלת תרנגולת לביצת שהכוונה פירשו ב
בשמן.10)מעורבבת.9) בו 11)מרוחה ויש מכירה קטן

בלבד. אחת לקדירה מקום

.·B˙B·Ï ÏÈÁ˙‰L ¯epz12- ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡ : «∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Ba ÏÈÁ˙iMÓ13Ïa˜Ó ep˜ÈqÈÂ ƒ∆«¿ƒ«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆¿«≈

ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË14ÁÙË Ba ÏÈÁ˙iMÓ -15 À¿»¿ƒ»»»»ƒ∆«¿ƒ∆«
˙BÚaˆ‡ LÏL da ÏÈÁ˙iMÓ - ‰¯Èk‰ .ep˜ÈqÈÂ¿«ƒ∆«ƒ»ƒ∆«¿ƒ»»∆¿»

‡Ï e‰‡OÚ Ì‡ :Átk‰ .‰p˜ÈqÈÂ‡e‰ È¯‰ - ‰iÙ ¿«ƒ∆»«À»ƒ¬»»«¬ƒ»¬≈
.‰¯ÈÎk ‡e‰ È¯‰ - ÏM·Ï Ì‡Â ,¯ep˙k¿«¿ƒ¿«≈¬≈¿ƒ»

על 12) עומדות גדולות כקדירות תבניתם שלהם התנורים
לה): יא, (ויקר אמרה והתורה בטיט. לו ומחוברות הקרקע
מחוברים  שהם פי על שאף ללמד יותץ" וכיריים "תנור
א). קכה, (שבת טומאה ומקבלים לגבו בטלים אינם בקרקע

פי 13) על אף שלם כתנור דינו זה לשיעור מגיע כשגבהו
כמה. פי עליו להוסיף חכמים:14)שבדעתו אמרו במשנה

שם  פירש לא ורבינו וכו'". שהוא בכל תחילתו בקטן "אבל
גדול  שנעשה לפני תנור כל והרי הוא, מה קטן כאן, ולא
קכד, בחולין רש"י טפחים? ארבעה הצריכו ולמה קטן היה
לאפות  (הכוונה בו לשחק לתינוקות שעושים תנור מפרש א
דין  עליו אין לאפייה נעשה לא שאם קטנות, עוגות בו
בתבנית  נעשו קטנים שתנורים מפרש כאן והר"ש תנור).

"כל 15)מיוחדת. אמרו: במשנה אצבעות, ארבע = טפח
שכן  טפח, - ינאי רבי דבי "אמרו שם: ובחולין שהוא"

טפח". בנות תנורים עושים

.‚ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜q‰L ¯epz16Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˜q‰L B‡17 «∆À«≈¬»∆À«ƒ≈»À»
˙Ú„Ï ‡lL ˜q‰L B‡18- ÌB˜Ó ÏkÓ ˜q‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆À«∆…¿««ƒ¿À«ƒ»»

‰OÚÓ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰19¯ep˙a ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ¬≈∆¿«≈À¿»«¬∆∆»¿»¿≈»¿«
:e¯Ó‡Â ÔÈc ˙Èa ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ÌÈ¯Ùk‰ ÔÓ ¯ÙÎaƒ¿»ƒ«¿»ƒ»«¬∆ƒ¿≈≈ƒ¿»¿

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

סביבו 16) שלהבת הדליק אלא בפנים אש הכניס לא
בו.17)מבחוץ. לאפות כדי הוסק כוונה 18)ולא בלי
רבן 19)להסיקו. "וטימאן ומסתיים: במשנתנו מובא זה

חביריו. עליו חלקו שלא סובר ורבינו גמליאל".

.„Ba ‰ÏBˆ ˙BÈ‰Ï B˜Èq‰L ¯epz20Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - «∆ƒƒƒ¿∆¬≈∆¿«≈
ÔzLt ÏL ÔÈe‡ Ba ÔaÏÏ .‰‡ÓË21ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - À¿»¿«≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈

¯epz‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‰Ê22. ∆∆¿»»¿««

לאפייה.20) התכוון מנופץ.21)ולא פשתן אגודות
בחום. ומתלבן כהה מראהו צריך 22)הפשתן אינו הפשתן

מוסק  לתנור יתנוהו ואם נמוך, לחום אלא תנור, של לחומו
יישרף. - מצונן בלתי

.‰BˆˆÁL ¯epz23ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ ˜Èq‰Â ÌÈLÏ «∆¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¬»»
ÔÈ˜LÓa ‡ÓËÂ24¯B‰Ë B¯·ÁÂ ‡ÓË ‡e‰ -25‡ÓË . ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«¬≈»ƒ¿»

‡ÓË Ïk‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡ÓhÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ı¯La26, ¿∆∆¿«≈ƒÀ¿∆»«…»≈
Ô‰ÈÈaL È·ÚÂ27Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈL e˜q‰ .‡ÓË »√ƒ∆≈≈∆»≈À¿¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈∆

LnLÓ‰ :BÈ·Ú ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ¯ÈÂ‡a ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ∆»¿«¿«≈
‡ÓhÏ28‡ÓË -29¯B‰Ë - ¯B‰hÏ ,30ÌÈ¯·c ‰na . «»≈»≈«»»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;B˜Èq‰ Ck ¯Á‡Â BˆˆÁL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆¬»¿««»ƒƒ¬»
BˆˆÁ Ck ¯Á‡Â B˜Èq‰31elÙ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ , ƒƒ¿««»¬»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ

Ïk‰ ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa32. ¿«¿ƒƒ¿»«…

במחיצה.23) טמאים 24)חילקו משקין על גזרו חכמים
הכלים. את מלאכתו.25)שיטמאו נגמרה שלא מפני

החלק 26) על גם טומאה חכמים גזרו דאורייתא בטומאה
הוסק. המחיצה.27)שלא הפונה 28)עובי העובי חצי

הטמא. החלק כדופן 29)לצד נידון המחיצה של זה חלק
משנה). כסף (ראה הטמא אחד 30)התנור בהסיק למעלה

כאן. כן שאין מה אחריו, נגררת המחיצה כל מהם,
כלי 31) כולו היה ההסקה ידי על מלאכתו שנגמרה ובשעה

טומאה. לקבל ומוכשר אחר 32)אחד המחיצה העמדת
עליו  שירדה טומאה קבלת תורת מפקיעה אינה מלאכה גמר

מלאכה. גמר בשעת
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.ÂÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë - Ô·‡ ÏL ‰¯Èk B‡ ¯epz33ÏLÂ . «ƒ»∆∆∆¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÌeMÓ ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ34ızÈ :¯Ó‡pL , «∆∆¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ∆∆¡«À»

.˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓe ,‰ˆÈ˙ BÏ LiL ˙‡ -≈∆≈¿ƒ»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»
ÁÓa ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ó ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈkÚ˜¯wÏ ¯a ≈«≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ»¿…ƒ¿À»««¿«

elÙ‡ ,‰‡ÓË Ô‰a ‰Ú‚ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙k¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»»∆À¿»¬ƒ
Ì‡Â ;˙BÎzÓ ÈÏk ¯‡Lk ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«»¿ƒ

‰‡ÓË ·‡ ÔÈOÚ - ˙Óa e‡ÓË35ÈÏk ¯‡Lk ƒ¿¿¿≈«¬ƒ«À¿»ƒ¿»¿≈
‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈÂ ;˙BÎzÓ36. «»¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆

א 33) בפרק למעלה נתבאר בכלל. טומאה מקבלים אינם
הוסקו) (שלא אדמה וכלי גללים כלי אבנים, שכלי ו, הלכה

מתטמאים. שתנור 34)אינם ב בהלכה למעלה נתבאר
זה  אין לקרקע המחובר וכל לקרקע מחוברים הם וכיריים
וכיריים  שתנור ואמרה תורה שחידשה אלא טומאה, מקבל
מחוברים  שהם פי על אף ומטמאין, הכלל מן יוצאים הם
בתורה  האמורים וכיריים שתנור רבינו, ומלמדנו לקרקע,
חידשה  לא מתכת בתנורי אבל חרס, כלי הם טומאה לעניין

מתכת. כלי ככל ודינם מיוחד דין של 35)תורה תנור אבל
כמבואר  במת, נגע אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

ו. הלכה ה פרק מת טומאת במקווה 36)בהלכות טבילתם
שאין  מה מטומאתם אותם מטהרת סאה ארבעים בה שיש
חרש  כלי "וכל לג): יא, (ויקרא תורה שאמרה חרס, בכלי כן
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר

תשברו".

.ÊÌbÙ B‡ ·wpL ˙ÎzÓ ÏL ¯epz37BÓ˙Òe ˜cÒ B‡ «∆«∆∆∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚL B‡ ËÈËa38ÛÒeÓ B‡ ËÈË ÏL39ÏL ¿ƒ∆»»¿≈»∆ƒ»∆

¯epz ÌeMÓ ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - ËÈË40‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ«¿«»ƒ¿∆
·˜pa41¯e‡‰ Ba ‡ˆiL È„k ?42Ì‡Â .‰¯ÈÎa ÔÎÂ . «∆∆¿≈∆≈≈»¿≈¿ƒ»¿ƒ

ÌÈËetËt ‰¯ÈkÏ ‰OÚ43ÌeMÓ ‰‡nË˙Ó - ËÈË ÏL »»«ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿«¿»ƒ
ËÈËa dÁ¯Ó .‰¯Èk44- ıeÁaÓ ÔÈa ÌÈÙaÓ ÔÈa , ƒ»≈¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ«

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ ÔÈ„Ú45. ¬«ƒ≈»¿«∆∆À¿»

לשימוש.37) נוח ואינו נפגמה עליו 38)שפתו הדביק
בתוך  טיט הכנסת = [סתימה הסדק. או הנקב במקום טיט
הסדק  במקום הדופן על טיט מריחת אבל והסדק. הנקב

כסתימה]. נידונית שפת 39)אינה על טיט שכבת הוסיף
קיבולו. בית את והגדיל את 40)התנור תיקן שהטיט מפני

והמדובר  טיט. של כתנור נידון הוא הרי הגדילו או התנור
הטיט. הדבקת אחר התנור את שסתימתו 41)כשהסיק כדי

טומאה. לעניין וכיריים תנור תורת התנור על תוריד בטיט
התנור 42) של חומו להורדת גורם וזה דרכו תצא שהאש

ואומר: מדייק [רבינו החום. על שומרת טיט של והסתימה
כמה  שואל ואינו במשנה) גם כתוב (וכן בנקב" יהיה "כמה
אחרונה, משנה בעל למד זה לשון משינוי בסדק. יהיה
כל  - סדק וסתם התנור של אורכו לכל הכוונה שנסדק

שיעורו]. על שאלו לא ולפיכך בשפת 43)שהוא, בליטות
בכירה  והמדובר הקדירה. את עליהן להעמיד כדי הכירה,

שלימה.44)שלימה. בכירה של 45)המדובר כירה
אינו  והמירוח לבישול מספיק חומה שהיא, כמות מתכת

מתכת. ככלי דינה ולפיכך תועלת מוסיף

.Á¯epz46¯‡eˆa ÈeÏz elÙ‡ ,ı¯‡a ¯aÁÓ BÈ‡L «∆≈¿À»»»∆¬ƒ»¿««
¯epz ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÏÓb‰47:¯Ó‡pL ; «»»¬≈∆»≈ƒ«∆∆¡«
.ÌB˜Ó ÏÎa - Ì‰ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿»»

חרס.46) ובמצב 47)של מלמטה פתוח שהוא פי על אף
ו  ה פרק כלים במשנה כרבנן פסק בו, לאפות אפשר אי זה
לא  אם שאפילו א, קכה, בשבת עולא של המסקנה ולפי
טומאה  מקבל הוא - הקרקע על עומד כשהוא מעולם הוסק
הכתוב. גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק אחר

.Ë˙BÎzÓ ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek48‰˙ÈÙL ˙Èa Ba LiL49 ∆¿≈«»∆≈≈¿ƒ»
‰¯ÈÎk ‡nË˙Ó -50LÈ Ì‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏL ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿≈∆≈¿ƒƒ≈

.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰˙ÈÙL ˙Èa Ba≈¿ƒ»¿«≈À¿»

ששוליה 48) בקרקע בחפירה המתכות את מתיכים הצורפים
"כור". נקראת זו חפירה בטיט, טוחים שקע 49)ודפנותיה

שבתוכה  מה ולבשל קדירה בו להעמיד כדי הכור, בדופן
"שפיתה", נקראה בישול לצורך כירה על קדירה (העמדת
הגדולה"). הסיר "שפות לח): ד, (מלכיםֿב המקרא מלשון

תנור 50) תורת עליו מוריד אינו מתכת להתכת השימוש
כירה. אותו עושה בישול לצורך השקע אבל וכיריים,
לעמוד  יכול החפירה דפנות על המרוח כשהטיט והמדובר
מקבלת  אינה לעצמה כשהיא החפירה כי עצמו, בפני
הוא  עצמו בפני לעמוד יכול אינו ואם הטיט אלא טומאה
של  תנור בדין י משנה ה פרק שם ראה קרקע. לגבי בטל
אמרו: ט הלכה ו פרק קמא בבא כלים בתוספתא דינאי. בית
בית  פירוש, הצורך". את המשמש אלא טמא "ואינו

טהורה. עצמה והחפירה טומאה מקבל בלבד השפיתה

.ÈÔÈ„iÒ ÏL ÔL·k51ÔÈ‚‚BÊ ÏLÂ52ÔÈ¯ˆBÈ ÏLÂ53- ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë54‰¯et‰ .55ÔÙc dÏ LÈ Ì‡ ,56‰‡nË˙Ó -57. ¿ƒ«¿»ƒ≈»…∆ƒ¿«¿»

לסיד.51) אבנים בו או 52)ששורפים זכוכית כלי עושי
שבהלכה  זכוכית" ["עושי לחלונות. שקופות זגוגיות
עושים  שמהם הגלמיים החומרים את המתיכים הם הקודמת
נעשית  זו ראשונה התכה העזר. וחמרי החול היינו זכוכית,
הפסולת  ושאר העפר את מפרידה והיא בטיט, מוטח בכור
בחום  הזה הגוש מרככים והזוגגים נקי, זכוכית גוש ונשאר
זה  שני חימום הרצוי. לטיפול נוח נעשה שהוא עד גבוה

מוטח. בלתי בתנור חרס.53)עושים כלי עושי
בטיט.54) טוחים שאינם בצידו,55)מפני שפתחו תנור

את  ומעמידים הפת את ומדביקים שלנו תנורים כמו
התלמוד  שבתקופת וכירות [בתנורים הקרקע. על הקדירות
הקדירות  את ושופתים דפנותיהם על הפת את מדביקים היו
לכך]. מיוחדות בליטות על או פיהם על למעלה

על 56) עומד עבה דופן רבינו ומפרש "לבזבז", במשנה:
מעמידים  זה דופן ועל הפורנא של גגה על  או השוליים

פת. ומדביקים שפורנא 57)קדירות אמרו שם בתוספתא
רבי  הקרקע. עם לשמש אלא נעשית שלא "מפני טהורה
= (לבזבז ליזבז לה יש אם גמליאל: רבן בשם אומר מאיר
לבזבז  בלי פורנא טמאה".פירוש נמוך) דופן - מסגרת
ולא  בקרקע היינו בשוליה שמשתמשים מפני טהורה,
ואפשר  דופן לה יש שאם מאיר, רבי ואומר עצמה, בפורנא
להשתמש  מבלי הפת ואת הקדירות את עליו להעמיד
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רבינו  פסק דבריו על חולק שאין ומפני טמא. - בקרקע
כמותו.

.‡È‰OÚ Ì‡ :¯epz Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÌÈ·‡¬»ƒ∆ƒ¿»»«¬»»«ƒ»»
‰ÏÙË BÏ58ÏÎÏ ¯ep˙k ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ ¿≈»ƒƒ¿ƒƒ«¬≈∆¿«¿»

B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Óe ¯·c59- „·Ïa ıeÁaÓ BÏÙË Ì‡Â ; »»ƒ¿«≈≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
Ë˙ÓÚbÓa ‡n60¯ÈÂ‡a ‡ÏÂ61¯ep˙Ï ÌÈ·‡ ¯aÁ . ƒ¿«≈¿«»¿…»¬ƒƒ≈¬»ƒ¿«

¯epz‰ ÌÚ ˙B‡nË˙Ó - BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ62BÊ Ô¯aÁ . ¿…ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»
ı¯‡a ¯ÙÁ .‰¯ÈËk Ô‰ È¯‰ - ¯epzÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ»¿…ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ»»«»»∆

¯B‰Ë - ‰¯ÈË ‰OÚÂ63‰¯Èk‰ ˙¯ÈËÂ .64¯B‰Ë -65. ¿»»ƒ»»¿ƒ««ƒ»»

טיט.58) כירה 59)של או "תנור למדנו: ו בהלכה למעלה
טיט  של שהטפילה כאן ומלמדנו לעולם" טהורין אבן של

חרס. של תנור תורת עליו בפנים 60)מורידה שרץ נגע אם
נטמא. - חרס 61)התנור שכלי פעמים, כמה כבר נתבאר

הכלי  לאוויר טומאה נכנסה אם פירוש, מאווירו, מטמא
של  תנור אולם בדופנותיו, נגעה שלא פי על אף נטמא,
שתיגע  עד טומאה מקבל אינו בטיט מבחוץ שטחוהו אבנים
כלים  במשנה מצאנו לזה דומה דין עצמו. בכלי הטומאה
שבכירה. הנר ובית התבלין ובית הפך בית גבי ג ה, פרק
חיבור  אינם התורה שמן מפני נימקוהו, ב מח, ובשבת
היכר, לשם בטומאתם הקילו חכמים, מגזירת אלא לטומאה
בטומאה  שיתטמאו וקדשים תרומה וישרפו יטעו שלא כדי

כאן. בנידון גם יפה כוחו הנימוק ואותו נטמא 62)זו. אם
ואף  האבנים גם נטמאו - אינם התנור אבנים שכלי פי על

מפני  והטעם, ו). הלכה למעלה (ראה כלל טומאה מקבלים
התנור. לטלטול בהן משתמשים שהרי לתנור כיד שהן

כשהוא 63) אפילו מתטמא אינו קרקע טומאה. מקבלת אינה
הכלים. את כתוב:64)משמש ג ה פרק כלים במשנה שם.

הן  אחת כירה וטירת כירה שעטרת ונראה הכירה". "עטרת
את  בתוכו להעמיד הכירה ראש על קטן בניין היינו (ר"ש)
האש. מן הסרתן אחר התבשיל יצטנן שלא כדי הקדירות,
בראש  ונתון מעוגל שהוא מפני "עטרה", קראו זה לבניין
של  בצידו בנוייה התנור וטירת בפירושו). (רבינו הכירה

טירה 65)התנור. לעשות אדם בני של דרכם שאין מפני
בתנור  כן שאין מה בישולו צורך שאינה מפני או לכירה
בטירה. אותה מניחים הרדייה ואחר פת בו שאופים

לכירה. מחוברת כשאינה והמדובר,

.·ÈÈLe ˙Bi·Á ÈzL66ÔÈÒtÏ‡67‰¯Èk Ô‡OÚL68- ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¬»»ƒ»
¯ÈÂ‡a ÔÈ‡nË˙Ó69ÚbÓ·e70˙Bi·Á ÏL ÔÎB˙Â .71- ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ¿«»¿»∆»ƒ

¯B‰Ë72˙Bi·Á‰ È·ÚÂ .73˙‡ LnLÓ‰ :B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ »»√ƒ∆»ƒ¿ƒ«¿«≈∆
.¯B‰Ë - ˙È·Á‰ CBz ˙‡ LnLÓ‰Â ,‡ÓË - ‰¯Èk‰«ƒ»»≈¿«¿«≈∆∆»ƒ»

שני.66) או גדולות.67)פירוש זו 68)קערות העמידן
על  השעין הקדירות ואת ביניהן אש והדליק מזו רחוק לא

האילפסים. או החביות טומאה 69)דפנות נכנסה אם
שם. הנמצאים האוכלים נטמאו - החביות שבין לאוויר

בתוך 70) מגע אין שהרי מגע, טומאת להשמיענו צריך אינו
חרס, כלי מטמא אינו בגבו ומגע לאוויר, כניסה בלי הכלי
ולא  "במגע בהן: שנאמר הלכות כמה שלמדנו מפני אלא

ובאוויר". "במגע כאן כתב שם 71)באוויר", נכנסה שלא

גב 72)הטומאה. הוא החביות של הפנימי שצידם מפני
מגבו. מטמא אינו חרס וכלי הדפנות.73)התנור עובי

.‚ÈÔÈËetËt ‰LÏL ‰OBÚ‰74ı¯‡a75ËÈËa Ô¯aÁÂ »∆¿»ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¬≈∆∆«¿≈»¬≈¿≈»

ÔÈ¯ÓÒÓ ‰LÏL Ú·˜ .‰¯Èk ÌeMÓ76˙BÈ‰Ï ı¯‡a ƒƒ»»«¿»«¿¿ƒ»»∆ƒ¿
ÔL‡¯a ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL≈¬≈∆∆«¿≈»««ƒ∆»»¿…»
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ·LzL ËÈËa ÌB˜Ó77 »¿ƒ∆≈≈«¿≈»¬≈¿»

˙ÎzÓ ÏL ‰¯ÈÎk78ËÈËa ÌÁ¯Ó ‡lL ÌÈ·‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»∆«∆∆¿≈¬»ƒ∆…≈¿»¿ƒ
el‡k ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L∆≈¬≈∆≈»¿«¿À¿»¿ƒ

È‰.Ô·‡ ÏL ‰¯Èk ‡ ƒƒ»∆∆∆

רגליים.74) סגול.75)כעין בצורת הארץ על העמידם
מתכת.76) טומאה.77)של מקבלת אינה
הכלי.78) עיקר הם שהמסמרות

.„ÈÔ¯aÁÂ ‰¯Èk ÌÈ·‡ ÈzL ‰OBÚ‰79- ËÈËa »∆¿≈¬»ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ
d¯aÁ ‡Ï ‰iM‰Â ËÈËa ˙Á‡‰ ˙‡ ¯aÁ .‰‡nË˙Óƒ¿«¿»ƒ≈∆»««¿ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»

מפרשים79) [ויש פטפוטים לקרקע. בראשן]. לזו זו חיברן
שלושה, על אלא כירה, תורת שניים על אין קטנים שהם

שתיים. מספיקות רחבות, שהן אבנים אבל

.ÂË‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L Ô·‡‰80¯epz‰ ÏÚÂ81‰ÈÏÚ , »∆∆∆≈»∆»¿«««»∆»
‰‡ÓË - Átk‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,‰¯Èk‰ ÏÚÂ82ÏÚÂ ‰ÈÏÚ . ¿««ƒ»»∆»¿««À»¿≈»»∆»¿«

Ï˙k‰83ÚÏq‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,84‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -85. «…∆»∆»¿««∆«≈»¿«∆∆À¿»

בטיט.המ 80) המחוברת באבן מרוחקת 81)דובר האבן
שניהם. על עומדת והקדירה התנור מן שתי 82)קצת כמו

שלא  משמיענו הקודמת. שבהלכה בטיט שחיברן אבנים
כירה, להיות מצטרפות אבנים שתי שדווקא לומר תטעה

כבר. הקיימת לכירה מצטרפת אינה אבן הבעיר 83)אבל
כשהיא  האבן על הקדירה את והושיב והאבן הכותל בין אש

הכותל. על מתחילת 84)שעונה במקומה קבועה אבן
וכיריים 85)בריאתה. "תנור כתוב: לד) יא, (ויקרא בתורה

לו  יש - נתיצה לו שיש "את כהנים: בתורת ודרשו יותץ"
וסלע  ובכותל טומאה", לו אין - נתיצה לו שאין את טומאה,

נתיצה. דין אין

.ÊËÌÈÁah‰ ˙¯Èk86Ô·‡ „ˆa Ô·‡ Ô˙B ‡e‰L , ƒ«««»ƒ∆≈∆∆¿«∆∆
e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓË ,ËÈËa ˙B¯aÁÓ ÔlÎÂ¿À»¿À»¿ƒƒ¿»««≈∆…ƒ¿¿

Ôlk87. À»

אבנים 86) הרבה לקרקע לחבר ודרכם מבושל, בשר מוכרי
אבנים. שתי על קדירה כל ומעמידים מזו זו קצת מרוחקות

בה.87) דבוקות שקערות לטבלא דומה וזה

.ÊÈ˙B¯Èk ÈzL Ô‡OÚÂ ËÈËa Ô¯aÁL ÌÈ·‡ LÏL88, »¬»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈ƒ
Ô¯aÁL ÔÈa Ú˜¯wÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÔÈa≈∆ƒ¿»»¿…ƒ¿»««¿«≈∆ƒ¿»
È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ Ú˜¯wa««¿«¿…ƒ¿»»ƒƒ¿»««ƒ¿≈

˙B¯Èk‰89‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ‰ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ - «ƒ»∆∆»∆¿»ƒ«¿«≈ƒ∆»«ƒ»
‰‡Óh‰90‰Â ,‡ÓË‰¯B‰h‰ ‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ «¿≈»»≈¿«¿«≈ƒ∆»«ƒ»«¿»

- ‰¯B‰h‰ ‰¯Èk ÏL ‰BˆÈÁ‰ Ô·‡‰ ‰Ïh .¯B‰Ë»ƒ¿»»∆∆«ƒ»∆ƒ»«¿»
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קסז milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn f"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡ÓËÏ ‰lk ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰91‰BˆÈÁ‰ ‰Ïh . »¿¿»»∆¿»ƒÀ»¿À¿»ƒ¿»«ƒ»
dlk ˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰¯‰Ë - ‰‡Óh‰ ‰¯Èk ÏL92. ∆ƒ»«¿≈»»¬»»∆∆»∆¿»ƒÀ»

˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :˙BBˆÈÁ‰ ÈzL e‡ÓËƒ¿¿¿≈«ƒƒ»¿»»∆∆»∆¿»ƒ
‰˙ÈÙL È„k BÊ ‰¯ÈÎÏ ‰pnÓ Ô˙B - ‰ÏB„b93dcvÓ ¿»≈ƒ∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒƒ»

Ô‡kÓ ‰˙ÈÙL È„k ‰iM‰ ‰¯ÈkÏÂ94¯‡M‰Â ,95;¯B‰Ë ¿«ƒ»«¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒ»¿«¿»»
‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡Â96:˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰Ïh .‡ÓË Ïk‰ - ¿ƒ»¿»¿«»«…»≈ƒ¿»»∆¿»ƒ

È¯‰ - ‰ÏB„‚ ‰¯BÈ ˙BBˆÈÁ ÌÈzL ÏÚ ˙tLÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿…«¿«ƒƒ»¿»¬≈
‰fÓ ¯˙È ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ;‰‡ÓË ‡È‰97¯ÈÊÁ‰ .‰¯B‰Ë - ƒ¿≈»»¿À»ƒ»≈ƒ∆¿»∆¡ƒ

˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡98‰È‰Lk ¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -99dÁ¯Ó . ∆»∆¿»ƒ¬≈«…»¿∆»»≈¿»
‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa100‡e‰Â . ¿ƒ¿«≈À¿»ƒ»¿«»¿

˙‡ ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰p˜ÈqiL∆«ƒ∆»¿»««≈∆¿≈¿«≈»∆»∆
‰ˆÈa‰101. «≈»

לשפות 88) אפשר שהרי ככירה, לאבן אבן שבין ריווח כל
קדירה. לאווירה.89)שם שרץ שנכנס חצי 90)כגון

החבית. עובי בדין י"ב הלכה כלמעלה זמן 91)עובייה, כל
משמשת  האמצעית הרי במקומה הטהורה החיצונה שהאבן
כל  שייכת החיצונה כשניטלת אבל הטהורה הכירה את גם

הטמאה. לכירה את 92)האמצעית משמשת היא כי
בלבד. קדירה.93)הטהורה שם להעמיד מקום

טמאות.94) אלו שפיתה כדי ושתי השני, מצידה
שפיתה.95) מקומות שני בין באמצע שנשאר החלק
ועוד.96) שפיתות כשתי בה להשעין 97)ואין אפשר ואי

שתיהן. על היורה החיצוניות.98)את שתי בין למקומה
למקומה 99) האבן והחזרת טומאתן, ופקעה נתפרקו הכירות

טו  מביאה חדשה.100)מאה.אינה נתבאר 101)ככירה
שיסיקנה  עד טומאה מקבלת אינה שכירה א, בהלכה למעלה
צריכה  - חדשה ככירה נידונית שזו ומכיוון זה, שיעור כדי

חדשות. לכירות הקבוע בשיעור היסק

.ÁÈÔ·‡Ï CÓÒÂ ,˙‡ÓËÂ ‰¯Èk Ô‡OÚL ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ∆¬»»ƒ»¿ƒ¿»¿»«¿∆∆
‰pnÓ BÊ102Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡ BÊÏÂ Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡103 ƒ∆»∆∆««ƒ»¿»∆∆««ƒ»

‰BL‡¯‰ ‰¯Èk‰ È·‡ È˙MÓ Ô·‡ Ïk ÈˆÁ È¯‰ -104 ¬≈¬ƒ»∆∆ƒ¿≈«¿≈«ƒ»»ƒ»
¯B‰Ë Ô·‡‰ ÈˆÁÂ ,‡ÓË105˙B¯B‰h‰ ÌÈzL‰ eÏh . »≈«¬ƒ»∆∆»ƒ¿«¿«ƒ«¿

Ô˙‡ÓËÏ ‰¯Èk ÏL ÌÈzL‰ e¯ÊÁ - CÓqL106. ∆»«»¿«¿«ƒ∆ƒ»¿À¿»»

הכירה.102) כירות 103)מן שלוש כאן ויש בטיט ומירחן
טהורות. החיצונות ושתי טמאה האמצעית חצייה 104)-

כירות 105)החיצון. משמשים החיצוניים שהחצאים מפני
יז. בהלכה שלמעלה האמצעית לדין דומה זה והרי טהורות

שבסוף 106) האמצעית את החזיר לדין דומה זה ואין
לא  שכאן מפני כשהיה, טהור שהכול הקודמת ההלכה
האבנים  שניטלו לפני ואפילו הטמאה, הכירה נותצה
הפנימיות, האבנים מן לגמרי הטומאה פקעה לא החיצוניות
משמשות  כשהן עכשיו, ולפיכך טמאות, נשארו חציין שהרי
אבל  כולן, על טומאה חלה בלבד, הטמאה הכירה את רק
ומהיכן  נטהר, והכול הכירה נותצה הרי אבנים שלוש בדין

החזרתן? אחרי לאבנים טומאה תבוא

.ËÈÒ¯Á ÏL ÔÎec107˙B¯„w‰ Ïeaw ˙Èa BÏ LiL108 »∆∆∆∆≈≈ƒ«¿≈
ıÓ¯‰Â109‰¯Èk ÌeMÓ ¯B‰Ë - BÎB˙a Ôe˙110‡ÓËÂ ¿»∆∆»¿»ƒƒ»¿»≈

- ı¯‡a ¯aÁÓ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»¿À»»»∆

ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ¯B‰Ë111Ïa˜Ó BÈ‡ - ·w Ì‡Â , »ƒ¿»«≈ƒ¿ƒƒ«≈¿«≈
Ïea˜ ÈÏÎk ‰‡ÓË112ÔÈ„„v‰ .‰¯ÈÎa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . À¿»ƒ¿ƒƒ«∆≈≈¿ƒ»«¿»ƒ
Ô‰a Ú‚Bp‰ ,BlL113‰¯Èk ÌeMÓ ‡ÓË BÈ‡ -114. ∆«≈«»∆≈»≈ƒƒ»

BlL ·Á¯‰115‡nË˙Ó - ÏeMa ˙ÚLa ÂÈÏÚ ÔÈ·LBiL »««∆∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
‰ÙBk‰ ÔÎÂ .ÔÎec‰ ‡ÓË Ì‡116Ïq‰ ˙‡117‰·e ƒƒ¿»«»¿≈«∆∆««»»

dab ÏÚ ‰¯Èk118BÊ È¯‰ -119ÈÏk ÌeMÓ ‰‡ÓË ƒ»««»¬≈¿≈»ƒ¿ƒ
ıÚ120‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ CÎÈÙÏ .‰¯Èk ÌeMÓ ‡Ï , ≈…ƒƒ»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»

.‰¯ÈÎk d¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»

אורך 107) לא ארוך, מרובע תמונת מחרס עושים "היו
מתוכו  חלול והוא וגג), דפנות לו יש (פירוש, וגובה ורוחב

נק  נקוב העליון וימלא ושטחו השני לפני אחד עגולים בים
כלים  יעמיד (פירוש, בראשה כלים וירכיב החם באפר מתוכו
הן". אחת ודוכן ודכון דכון, וייקרא שבגגו) הנקבים גבי על
באופן, הכירה ליד אותו ומעמידים דפנות שלושה שלדוכן

רביעי. דופן לו משמש הכירה את 108)שדופן מעמידים
חומן. שיישמר כדי שבגגו, בנקבים אפר 109)הקדירות

לוחשות. גחלים קצת בו שמעורבות נידון 110)חם אינו
טומאה. קבלת לעניין שחידשה 111)ככירה הוא חידוש

מחוברים  שהם פי על אף שייטמאו וכיריים, בתנור תורה
שא  מה כלים.לקרקע, בשאר כן כשיעור 112)ין ניקב שאם

טומאה. מקבלת נקובה כירה אבל טומאה, מקבל אינו הקבוע
בהם.113) טומאה נגעה קיבול 114)אם כלי משום אלא

לקרקע. מחובר רחב 115)כשאינו יותר שטח הדוכן, של
הבישול. בעת בו וישבו אליו מחובר על 116)ממנו הופכו

למעלה. ושוליו ככלי 117)פניו ודינו עצים מענפי קלוע
כן.118)עץ. כאן גם לגרוס רצוי גביו". "על במשנה:

(משנה 119) זה" "הרי ולכתוב לתקן יש ולכן לסל, הכוונה
אומרים 120)אחרונה). אנו ואין טומאה בו נגעה אם

משום  מיטמאה עצמה הכירה אבל כירה, לגבי בטל שהסל
כל  אין כי אחרונה). (משנה לתוכה טומאה נכנסה אם כירה

הסל. לגבי שתיבטל לדבר, נימוק

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ז רביעי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שיריו 1) והקטן טפחים ארבעה שיריו גדול שתנור יבאר

שנטמא תנור לבישול. או לאפייה שעשאו הכופח ולא רובו.
וטהורה  שנידה תנור אותו. מטהרים כיצד לכתתו רצה
ויורת  האומן מבית מחותך שבא תנור טהור. והוא אופות
שראוי  והדבר בזה. זה ודבקם חרס שברי המביא הערביים.
שנחלקה  וכירה חציו עד עפר בו שנתן תנור הסדקים. לחבר
שנפחתו  בתים בעלי של הקלתות לרוחבה. או לאורכה

קרקעותיהן.

.‡¯epz2- ÔËw‰Â ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈ¯ÈL - ÏB„b «»¿»»«¿»»¿»ƒ¿«»»
¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .Ba¯ ÂÈ¯ÈL3‰Úa¯‡ ÏB„ba4 ¿»»À≈«ƒƒ¿««»«¿»»

ÔËw·e5‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba¯6BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; «»»À¿«≈À¿»»ƒ»≈
Ba ¯iML „Ú Bˆ˙Â ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈ƒƒ¿»¿¿»«∆ƒ≈

¯‡Ó ˙BÁt¯B‰Ë - ÔËwa ·¯Ó ˙BÁt B‡ ÏB„ba ‰Úa7. »≈«¿»»«»»≈…«»»»
.B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÔËwa ·¯ B‡ ‰Úa¯‡ Ba ¯‡Lƒ¿««¿»»…«»»¬«ƒ¿À¿»
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‰¯Èk‰Â8˙BÚaˆ‡ LÏL ‰È¯ÈL -9e‰‡OÚL Átk‰ . ¿«ƒ»¿»∆»»∆¿»«À»∆¬»»
‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï10. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

מ"א.2) פ"ה ונשאר".3)כלים "נשבר שצ"ל נראה
ה"ב.5)בגבהו.4) פט"ו למעלה שראוי 6)ראה מפני

למלאכתו. עדיין למנוע 7)הוא רק לא מועילה כזו שבירה
טומאה. להפקיע גם אלא טומאה, מ"ב.8)קבלת שם

בפחות 9) למלאכתו ראוי אינו לחם, לאפיית שמלאכתו תנור
לבישול, בה שמשתמשים כירה, אבל טפחים. מארבעה

אצבעות. שלוש של גובה ה"ב.10)מספיק פט"ו ראה

.·‡ÓËpL ¯epz11B˙zÎÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ12ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk , «∆ƒ¿»¿…»»¿«¿≈«¿«¬ƒ
B˜ÏBÁ ?B˙B‡13¯¯B‚Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ14˙‡ ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆

‰ÏÙh‰15Ô‰Ó Ò¯Á Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÒ¯Á‰ ÏÚL «¿≈»∆««¬»ƒ«∆ƒ¿»»∆∆≈∆
ÂÈab ÏÚ ËÈË ‡Ïa ı¯‡‰ ÏÚ „ÓBÚ16,ÌÈLÏ B˜lÁ . ≈«»»∆¿…ƒ««»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰ - ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡17.¯B‰Ë ÔËw‰Â ∆»»¿∆»»»«»»≈¿«»»»

‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ‰ÂLa ÌÈLÏ B˜lÁ18È‡L ÈÙÏ , ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»≈∆»≈¿ƒ∆ƒ
ÔeÎÏ ¯LÙ‡19ÔÙc dÏ LiL Ò¯Á ÏL ‡Ï·Ë Ï·‡ . ∆¿»¿«≈¬»«¿»∆∆∆∆≈»…∆

‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL20ÏB„b „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»»∆»»
b‰ - ÔË˜ „Á‡Â.‡ÓË ÏB„ ¿∆»»»«»»≈

מ"ז.11) לרסיסים.12)שם מלמעלה 13)לשברו
וגורד.14)למטה. על 15)צ"ל שמירחה טיט שכבת

לאפייה. היסקו ולפני בכבשן צירופו אחר מבחוץ, התנור
לא 16) שאם החתכים, שבמקום לטפילה שהכוונה נראה

כשהיא  ומיטמאה שלימה, טיט של הטפילה הרי הסירה
ה  את גם חתך אם אבל עצמה, בפני לעמוד טפילה יכולה

עדיפה  אינה הטיט שכבת כי טהור, הכל - חלקים לשלושה
עצמו. הכלי.17)מהתנור רוב שהוא 'תורת 18)מפני

ה"ג. פ"י שמיני פרשת חלקים 19)כהנים' לשני לחלק
לצמצם"). אפשר "אי הגמרא: (בלשון בהחלט שווים

ופסק 20) פי"ב, כלים במשנה וחכמים גמליאל רבן מחלוקת
מפרש  ורבינו "טבלא", סתם כתוב במשנה כרבים.
בין  ההבדל של טעמו ביאר ולא חרס, של בטבלא שהמדובר
שם  טוב' יום [ב'תוספות השלמות). (ראה לטבלא תנור
דבריו  אולם בצמצום. לחלק יותר קל שטבלא לומר, מצדד
חרס, כלי "שאני ב) יז, (בכורות שאמרו למה מנוגדים
כמו  חלק אינו החתך מקום פירוש, גומות". בו ויש הואיל
ולפיכך  ושקיעות, בליטות בו יש אלא מתכת, או עץ בכלי
שקיעות  יש שבורה בטבלא גם והרי לצמצם, אפשר אי
שנחלקה  שטבלא מפרש, ישראל ובתפארת ובליטות.
שאיֿ ומפני צידיה, מכל לבזבז לה אין מדרבנן, טומאתה
הגדול, הוא שמא חלק, בכל להסתפק יש לצמצם אפשר

טהור. - דרבנן טומאה וספק

.‚¯epz21B˜lÁL22- ÌÈLk ÏB„b „Á‡Â ‰LÏLÏ «∆ƒ¿ƒ¿»¿∆»»ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰23BÎ˙Á .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈpËw‰ ÌÈM‰Â , «»»≈¿«¿«ƒ«¿«ƒ¿ƒ¬»

˙BÈÏÁ24BaÁ¯Ï25‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk d·‚ ‰È‰ Ì‡ , À¿¿»¿ƒ»»…«»À¿»¿À¿»
¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt26˙BÈÏÁ‰ ¯cÒÂ ¯ÊÁ . »≈«¿»»¿»ƒ»»«¿ƒ≈«À¿

¯epz B¯ÈÊÁ‰Â ËÈËa Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯Ó‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ««≈¿ƒ¿ƒ«¬≈∆¿ƒ¿∆¡ƒ«
¯Á‡ ¯epz ‰OÚL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‰È‰Lk27BÈ‡Â , ¿∆»»¬≈∆¿∆»»««≈¿≈

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó28ep˜ÈqiL ‡e‰Â . ¿«≈À¿»∆»ƒ»¿«»¿∆«ƒ∆

BÁ¯nL ¯Á‡ ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k29epnÓ ˜ÈÁ¯‰ . ¿≈∆¡À¿»ƒ««∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆
‰ÏÙh‰ ˙‡30ÔÈ·e ˙BÈÏÁ‰ ÔÈa ˙B¯B¯ˆ B‡ ÏBÁ Ô˙Â ∆«¿≈»¿»«¿≈«À¿≈
‰ÏÙh‰31ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -32e‰ÊÂ . «¿≈»≈¿«≈À¿»¿»¿∆

.¯B‰Ë ‡e‰Â Ba ˙BÙB‡ ‰¯B‰h‰Â ‰cp‰ :e¯Ó‡L∆»¿«ƒ»¿«¿»¿»
Ba ‰˙È‰33- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ da LiL ˙Á‡ ‡ÈÏÁ »¿»À¿»««∆≈»«¿»»¿»ƒ

¯ÈÂ‡a ‰‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÚbÓa ‰‡nË˙Ó ‡È‰34¯‡Le , ƒƒ¿«¿»¿«»¿…ƒ¿«¿»»¬ƒ¿»
.˙B¯B‰Ë ˙BÈÏÁ‰«À¿¿

מ"ז.22)טמא.21) פ"ה גדול 23)כלים הוא אם ודווקא
גם  - יותר גדולים ביחד השניים אם אבל האחרים, כשניים

טהור. מ"ח.24)הגדול תנורים 25)שם כמה כאן ויש
טהורים 26)נמוכים. גדול תנור ששיירי א, בהלכה נתבאר

טפחים. מארבעה פחותים הם חדש 27)אם כתנור דינו
כלי. מתורת בטל הראשון התנור כי אבל 28)לגמרי,

חוזרת. ואינה פקעה הראשונה בהתאם 29)הטומאה
חדש. תנור גבי א בהלכה למעלה הטיט.30)להאמור את

תבנית  עשה אלא עצמו, התנור דופן על הטיט את מרח לא
התנור  בין מפסיק ואויר החתוך, התנור סביב מטיט תנור

הטיט. ובין ומתוך 31)הישן שביניהם, הרווח את ומילא
אחד. לכלי נתחברו נתחברו 32)כך לא שהחוליות מפני

ה"ח.33)בטיט. פ"ד ב"ק שם גירסת 34)תוספתא
'סדרי  בעל גורס וכן ובאוויר", במגע "מטמאית שם הגר"א
ולא  כאן, שכתב כמו גורס - כנראה - רבינו אולם טהרות'.
שיעור  בעצמה בה כשיש באוויר מיטמאית אינה למה נתברר
מה  ושאל כן, גם שתמה במשנתנו, ר"ש [ראה גדול. תנור

יישוב]. מצא ולא לאוויר, מגע בין

.„¯epz35CzÁÓ ‡aL36BÏ ‰OÚÂ Ôn‡‰ ˙ÈaÓ «∆»¿À»ƒ≈»À»¿»»
ÔÈÎBÓÒ37ÂÈÏÚ Ì˙e „Á‡k ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈˆa˜nL »ƒ∆¿«¿ƒƒ¿¿∆»¿»»»»

¯B‰Ë ‡e‰Â38‡ÓËÂ39B˙B‡ ÔÈÎÓBq‰ ˙‡ ¯ÈÒiLk - ¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ∆«¿ƒ
¯‰ËÈ40¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ô¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â .41BÁ¯Ó . ƒ¿««¬ƒ∆¡ƒ»¬≈»≈¿

‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa,B˜Èq‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .‡a‰Ï ‰ ¿ƒ¿«≈À¿»¿«»¿≈»ƒ¿«ƒ
˜q‰ ¯·kL42. ∆¿»À«

ט.35) פ"ה, שם כמו 37)לארכו.36)משנה חישוקים
עץ. של חביות דפי את שמחברים עודנו 38)אלה התנור

עליהם  שנתן לפני בטומאה חלקיו נגעו אם אפילו טהור,
החישוקים. לשם 39)את מתחילה עשהו שהאומן מפני

אףֿעלֿפי  טומאה מקבל זה הרי בחישוקים, שיחברוהו כך
ובעל  אחת, מחתיכה שנעשה תנור אבל בטיט. מירחו שלא
את  שימרח עד טומאה מקבל אינו לארכו, חתכו הבית

ג. בהלכה כמבואר בטיט, החישוקים 40)חלקיו הסרת
התנור. נתיצת אלא 41)היא עוד ולא טומאתו, חזרה לא

כי  בטיט, שימרחנו ולהבא מכאן טומאה מקבל שאינו
הראשונה  בפעם שלם כתנור לדונו מועילים החישוקים
ונותץ  שהסירם אחר אבל האומן. מבית כשבאו בלבד
דינו  שנתבאר הבית, בעל שחילקו כתנור הוא הרי התנור,

ג. ומירחהו 42)בהלכה הבית בעל לחילקו דומה ואינו
מפני  והטעם, חדש. היסק שצריך בה"ג שאמרנו בטיט,
נשתנה  ולא דפים דפים עשוי כשהוא האומן ע"י שהוסק

בגופם. כלום

.‰BÎ˙ÁL ¯epz43‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ÏBÁ Ô˙Â ˙BÈÏÁ «∆¬»À¿¿»«≈À¿»¿À¿»
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Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ Ïk‰ ÏÚ ËÈËa ÁËÂ¿»¿ƒ««…ƒ«¬≈∆¿«≈
‰‡ÓË44. À¿»

י.43) משנה החוליות 44)שם וכל לרחבו, נחתך אפילו
ומטהר  אליעזר ר' חולק במשנה טפחים. מארבעה פחותות
מועיל. המירוח אין החוליות, בין מפסיק שהחול מפני
המחלוקת  על באריכות מסופר א נט, מציעא [בבבא
היו  שתוצאותיה זו, בבעיא בביתֿהמדרש שפרצה העצומה

מאוד. חמורות

.ÂÌÈi·¯Ú‰ ˙¯BÈ45ÁËÂ ı¯‡a ¯ÙBÁ ‡e‰L , «»«¿ƒƒ∆≈»»∆¿»
ËÈËa46Ïa˜Ó - BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ : ¿ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈«¿¿«≈

‰‡ÓË47¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,48. À¿»¿ƒ»»

הבור.46)שם.45) כותלי טומאה 47)את נגעה אם
טומאה.48)בטיט. מקבלת אינה באדמה חפירה

.Ê‡È·n‰49,¯epz Ô‡OÚÂ ‰Êa ‰Ê Ô˜a„Â Ò¯Á È¯·L «≈ƒƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆»∆«¬»»«
‰Ê È¯‰ - B˜Èq‰Â ıeÁaÓe ˙ÈaÓ ‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ¿»»¿≈»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ¬≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»««ƒ∆≈¿»∆»≈∆

¯eÚMk50. «ƒ

ה"א.49) פ"ג שם למדנו,50)תוספתא ג בהלכה למעלה,
אותם  את דיבק מכאן ולאחר חלקים, לכמה תנור חילק שאם
וכאן  טומאה. מקבלים - בטיט ומירחם עצמם החלקים
היו  שלא חרס שברי נטל שאפילו ומשמיענו, רבינו מוסיף

שלם. כתנור דינם - ומירחם ודיבקם מעולם מחוברים

.ÁÒht51BÏÊ¯wL52‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚÂ ƒ»∆ƒ¿¿«¬»»«¿»»¿≈»
¯eÚMk ÂÈ˙BÙc ÏÚ Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁÓ53- ƒ««ƒ∆¿«≈«»¿»«ƒ

¯‰hL Ò¯Á ÈÏkL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰54‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ¬≈∆»∆¿ƒ∆∆∆»«≈À¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ55 ¿»∆»ƒ≈¬»»«¿»»¿≈»

ıeÁaÓe ˙ÈaÓ56. ƒ«ƒƒ«

ה"ח).51) פ"ד (שם חרס של גדולה שברו 52)חבית
כמו  פיטס הגג. ואת השוליים את חתך פירוש, (הגר"א),
והגג. השוליים שבר אם אלא לאפיה מתאים אינו שהוא,

להכניס 53) ואפשר מבפנים, שקערורים הם הפיטס דפנות
הי"ג. בפי"ח לקמן האמור כשיעור משקין שהיה 54)בהם

לכך. ראוי בלתי ונעשה ונשבר טומאה, לקבל ראוי
בכבשן.55) וצירפו טיט שכבת עליו וכלי 56)הדביק

חרס  כלי ששברי יתבאר, ה"י בפי"ח [לקמן לכאן. בא חדש
אינם  הפיטס דפנות ולמה מקבלים, הם אם טומאה מקבלים
וכולו  וגגו שוליו שניטלו שהפיטס נראה, טומאה? מקבלים
הדבר, תמוה אולם לקבלה. בו להשתמש איֿאפשר שלם,
כדי  ויישאר יישברו ואם שלמים, כשדופנותיו מיטמא שאינו
בדופנותיו  קיבול בית כשיש הכוונה ואולי ייטמא. - לקבלה
נעשה  שלא מפני טומאה מקבל אינו ואעפ"כ מבחוץ,

לקבלה].

.Ë¯epz57ÔÈ˜„Ò ÏL58„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÙË ‰OÚL «∆¿»ƒ∆»»¿≈»¿»∆»
„Á‡Â59‰l‚Ó ÔÈ˜„q‰ ÌB˜Óe60Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿∆»¿«¿»ƒ¿À∆≈¿«≈
‰‡ÓË61ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ B‡ ËÈË Ô˙ .62ÔÈ˜„q‰ Èab ÏÚ À¿»»«ƒƒƒ¿ƒ««≈«¿»ƒ

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ -63˙ÈÒ¯Á Ô‰ÈÏÚ Ô˙ .64˙ÙÊ B‡ ¬≈∆ƒ¿«≈»«¬≈∆«¿ƒ∆∆

‰Ê .¯B‰Ë - ÌÈÏÏ‚ B‡ ˜ˆa ,ÌÈ¯ÓLe ‰ÂÚL ,˙È¯Ù‚Â¿»¿ƒ«¬»¿»ƒ»≈¿»ƒ»∆
˙‡ ¯aÁÓ BÈ‡ - ¯epz epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ¯·c :ÏÏk‰«¿»»»∆≈ƒƒ∆«≈¿«≈∆

.ÔÈ˜„q‰«¿»ƒ

ה"ז.57) זו 58)שם מחוברות חרס מחתיכות העשוי תנור
החתיכות. בין סדקים ונשארו כל 59)לזו, על טיט מרח

וחתיכה. הסדקים.60)חתיכה מקום על מרח לא
מודבקים.61) אינם התנור שחלקי גבס.62)מפני
החרסים.63) על מירח שלא כתוש 64)אףֿעלֿפי חרס

אולם  מ"ב, פ"י לכלים בפירושו (רבינו במים שנילוש
ידוע  והוא האדמה, "טיט כתב: מ"ד פ"ח לשבת בפירושו

הרופאים"). אצל

.È˜„Ò65˙ÈÂÊ ÈtÏk B˙pL ¯epz66ÔÓ ËÈËa Á¯Óe ∆∆«∆¿»¿«≈»ƒ≈«¿ƒƒ
v‰ÔÈ„„67¯B‰Ë -68. «¿»ƒ»

נוגע 66)שם.65) והוא הבית, בזווית התנור את העמיד
הקירות  שבין בחלול נמצא שהסדק באופן הקירות בשני

לתוספתא). הגר"א (ביאור שדופנות 67)והתנור במקום
הבית. בקירות נוגעים שהמירוח 68)התנור אףֿעלֿפי

יתפרק. שלא התנור את ומעמיד מחזק

.‡ÈÛc69˙ÈÂÊa B˙pL ¯epz ÏL70Ba ‰ÙB‡ ˙BÈ‰Ï71 «∆«∆¿»¿»ƒƒ¿∆
·¯ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë -72.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯epz »¿ƒ≈…«¿«≈À¿»

המבואר 70)שם.69) באופן הבית, בזווית אותו העמיד
הקודמת. הדף 71)בהלכה שבין הפנוי במקום להסיק

בדף.72)והקירות. פת להדביק

.·È¯epz73‡ÓË Ì‡ :BÈˆÁ „Ú ¯ÙÚ Ba Ô˙pL «∆»«»»«∆¿ƒƒ¿»
‡Ó„·Ïa B¯ÈÂ74¯ÙÚÓ ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡ - ≈¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈∆»≈»»

‰ÏÚÓÏe75Ba ‰‡ÓË ‰Ú‚Â ÚbÓa ‡ÓË Ì‡Â ; ¿«¿»¿ƒƒ¿»¿«»¿»¿»À¿»
BÎBzÓ76‰hÓÏe ¯ÙÚÓ Û‡ Blk ‡ÓË -77. ƒƒ¿»À«≈»»¿«»

ו.73) פ"ה, כלים נגע 74)משנה ולא באווירו נתלה שרץ
מן 75)בתנור. למעלה בתנור הנמצאים ומשקין אוכלין

נטמאו  לא העפר בתוך הטמונים אבל מתטמאים, העפר
למשנה). בפירושו לנגע 76)(רבינו הכוונה אם נתבאר לא

בתוכו  נגע אם אפילו או בלבד העפר מן למעלה בתוכו
העפר. מן שכל 77)למטה רבינו, כותב ה"ה בפי"ז לקמן

באוויר  ולא במגע מטמאים חרס בכלי בהם שנאמר הדברים
כדי  בטומאתם, הקילו ולפיכך חכמים, מגזירת טומאתם -
אמנם  שם זו. טומאה על וקדשים תרומה ישרפו שלא
ויוצא  לכאן. משם ללמוד יש אבל חיבור, בענין המדובר
שהעפר  הכלי חלק את העפר ביטל רבינו שלדעת מזה,
חכמים  אלא כלל, התורה מן טומאה מקבל ואינו בתוכו,
"מעפר  כתוב: [במשנתנו האוויר. על ולא המגע על גזרו
ומפרש  באוויר". מטמא ולמעלן מעפר במגע, מטמא ולמטן
העפר. בתוך הנמצאים הדברים היינו ולמטן", "מעפר רבינו,
העפר. מן למעלה שנמצא מה פירושו ולמעלן", "ומעפר
נמצא  שהשרץ היינו ולמטן", "מעפר מפרש: רבה ובאליהו
לא  ואם התנור, כל נטמא - התנור בשולי ונגע ולמטן מעפר
השרץ  פירושו ולמעלן", "ומעפר כלל; מטמא אינו נגע
מקשה, הוא אגב, הכלי. כל מטמא - הפנוי באוויר נמצא
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לפני  השרץ לתוכו כשנכנס מאווירו נטמא התנור הלא
בתוך  נמצא כשהשרץ שהמדובר, ותירץ, לעפר? שהגיע
את  שם שהעמידו לפני הקרקע על מוטל שהיה העפר,
ראה  שוליים). היו לא שלהם שלתנורים כבר (נתבאר התנור

ישראל]. תפארת

.‚È‰¯Èk‰78˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -79Átk‰Â ;˙B¯„˜ ÈzL «ƒ»¿¿ƒ«¿≈¿≈¿«À»
‰˜ÏÁpL ‰¯Èk ,CÎÈÙÏ .˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -¿¿ƒ«¿≈»««¿ƒ»ƒ»∆∆¿¿»

dk¯‡Ï80daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë -81.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú - ¿»¿»¿»¿»¿»¬«ƒ¿«∆∆À¿»
¯B‰Ë - BaÁ¯Ï ÔÈa Bk¯‡Ï ÔÈa ,˜ÏÁpL Átk‰82. «À»∆∆¡«≈¿»¿≈¿»¿»

מ"ג.78) פ"ז נקראת 79)שם הכירה על קדירה העמדת
לח). ד, (מלכיםֿב, הגדולה" הסיר "שפות מלשון שפיתה,

ראוייה 80) הכירה ואין השפיתה, מקומות שני ונחלקו
שלמים 81)למלאכתה. נשארו השפיתה מקומות ושני

לזה. זה מחוברים שאינם כל 82)אלא נשאר שלא משום
קדירה. לשפיתת שהוא מקום

.„È˙e˙lw‰83:d˙ÈÚ˜¯˜ ‰˙ÁÙpL ÌÈza ÈÏÚa ÏL ««»∆«¬≈»ƒ∆ƒ¿¬»«¿»ƒ»
È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ˙Át‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»…∆«¿»»ƒ¿»¿»ƒ¬≈
- ‰hÓlÓ ˙Áta ˜ÈqÈ Ì‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»∆ƒ«ƒ«¿»ƒ¿«»
‰LÏL ˜ÓÚ ˙Át‰ ‰È‰ .‰ÏÚÓÏÓ ‰¯„w‰ ÏMa˙zƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿«¿»»»«¿»»…¿»

L‡‰ È¯‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ¯˙È B‡84‰˜BÁ¯ »≈≈»¿«∆∆À¿»∆¬≈»≈¿»
Èt ÏÚ ¯B¯ˆ B‡ Ô·‡ Ô˙ .‰ÏLa dÈ‡Â ‰¯„w‰ ÔÓƒ«¿≈»¿≈»¿≈»»«∆∆¿«ƒ

˙Át‰85d˙¯‰Ëa ‡È‰ ÔÈ„Ú -86- ËÈËa BÁ¯Ó . «¿»¬«ƒƒ¿»√»»≈¿¿ƒ
˙Ïa˜Óe ‰¯Èk‰ Ú˜¯˜ Ô·‡‰ ˙OÚ87Ô‡kÓ ‰‡ÓË «¬»»∆∆«¿««ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»

.‡a‰Ïe¿«»

הכירה.83) את עליו שמעמידים חרס של בסיס
הפחת.84) בקרקעית על 85)הנמצאת  להסיק ואפשר

לקדירה. האש ותגיע אינם 86)האבן והצרור שהאבן מפני
הכירה. הכירה.87)קרקעית

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ח חמישי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
בעלי 1) של תנור מוסף ככלים. הן אם הכלים ידות יבאר

גבוהה  שהיא בזמן הכירה חצר נחתומים. של או בתים
וכו'. אצבעות שלוש

.‡ÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk2‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÏkk Ô‰ È¯‰ - »¿«≈ƒ¬≈≈«≈ƒ¿ƒƒ¿»
dÏ CÈ¯v‰ B„È ‰‡ÓË - ÈÏk‰3BLÈÓL˙a4ÔÈ‡LÂ ; «¿ƒƒ¿¿»»«»ƒ»¿«¿ƒ¿∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - dÏ CÈ¯ˆ5Ô·‡‰ ,CÎÈÙÏ .6 »ƒ»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»∆∆
˙BÚaˆ‡ LÏL ‰¯Èk‰ ÔÓe ÁÙË ¯epz‰ ÔÓ ˙‡ˆBi‰«≈ƒ««∆«ƒ«ƒ»»∆¿»

¯eaÁ -7ÌÈ·‡ e‡ÓË - ‰¯Èk‰Â ¯epz‰ ‡ÓË Ì‡Â , ƒ¿ƒƒ¿»««¿«ƒ»ƒ¿¿¬»ƒ
.e‡ÓË - el‡ ÌÈ·‡a ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â .el‡≈»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ¿¿
LÏLÏ ıeÁa B‡ ¯epz ÏL ÁÙËÏ ıeÁa eÚ‚ Ì‡Â¿ƒ»¿¿¿∆«∆«¿¿»

ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯Èk ÏL ˙BÚaˆ‡8. ∆¿»∆ƒ»¿ƒ

לצורך 2) הכלי את משמש והוא לכלי המחובר דבר כל
הכלי. יד נקרא – לה.3)מלאכתו צריך שהכלי

לח):4) יא, (ויקרא הכתוב מן זה למדו - א קיח, בחולין
טומאת  הל' (ראה שבצרכיכם לכל – לכם" הוא "טמא

פ"ה). זה.5)אוכלין בפרק מ"ב.6)לקמן פ"ה כלים
והכירה.7) התנור מן כחלק האבן 8)נידונות חלק

מן  אצבעות משלש יותר או התנור מן מטפח יותר המרוחק
מוסיף  אינו זה שחלק מפני עמהם, מתטמא אינו הבירה,

להם. יד אינו – והכירה התנור תשמיש לצורך כלום

.·Átk‰9B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï e‰‡OÚ :10;¯ep˙k «À»¬»»«¬ƒ»ƒ¿«
.‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

הי"ג.9) פט"ז למעלה שלו.10)ראה היד שיעור

.‚¯epz‰ ÛÒeÓ11¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL12ÏLÂ ; «««∆«¬≈»ƒ»¿∆
ÂÈÏÚ CÓBqL ÈtÓ ,¯epz‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË - ÔÈÓBzÁ«¿ƒ»≈¿À¿«««ƒ¿≈∆≈»»

„etM‰ ˙‡13ÌÈ˙ÈÊ È˜ÏBL ÏL ‰¯BÈ ÛÒeÓ :Ba ‡ˆBik . ∆«««≈«»∆¿≈≈ƒ
‡ÓË -14¯B‰Ë - ÌÈÚaˆ ÏLÂ ,15. »≈¿∆«»ƒ»

שפת 11) על טיט שיכבת מוסיפים לפעמים מ"ה. שם
"מוסף  זו שיכבה חומו. וישמור להגביהו כדי התנור,

שמה. האפייה,12)התנור" למלאכת עוזר אינו זה מוסף
עצמו. התנור של גבהו מספיק כלל שצולים 13)ובדרך

עליו  משעין למכירה בתנור בשר הצולה והנחתום בשר, בו
נידון  ולפיכך שעליו, הבשר יצטנן שלא כדי השפוד, את

למלאכתו. היורה,14)כצריך במוסף גם להשתמש דרכם
לבשל. זיתים הרבה להם נזהרים 15)כשיש צבעים

עלֿידיֿזה. מתקלקל שהצבע מפני במוסף, מלהשתמש

.„˙¯ËÚ16‰¯Èk‰17‰¯B‰Ë -18‡e‰Â ,¯epz‰ ˙¯ÈËÂ . ¬∆∆«ƒ»¿»¿ƒ«««¿
˙Úa ˙t‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL Bcˆa Èea‰ ÌB˜n‰«»«»¿ƒ∆«ƒƒ∆««¿≈
‰‡ÓË - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa :d˙i„¿̄ƒ»»ƒ¿«∆ƒ¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»

¯epz‰ ˙‡ÓËa19- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ; ¿À¿«««»≈«¿»»¿»ƒ
‰¯B‰Ë20BÏ ¯eaÁ dÈ‡L ÈÙÏ ,21,¯epzÏ d¯aÁ Ì‡Â . ¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ¿»««

ÌÈ·‡ LÏL ÏÚ elÙ‡22.‰‡ÓË - ¬ƒ«»¬»ƒ¿≈»

מ"ג.16) מעוגל 17)שם מקום עשו הכירה בראש
"עטרת  ונקרא האש, מן שהורידו הקדירה את עליו להעמיד

עטרתה.18)הכירה". נטמאה לא הכירה, נטמאה אם
מלאכת 19) משמשת שהיא מפני נטמאה, – התנור כשנטמא

את 20)האפייה. בה להניח ראוייה אינה קטנה טירה
בנין 21)הפת. כתחילת טפחים ארבעה גבהה רגילה טירה

לתנור, מחוברת ואינה ה"א) פט"ז למעלה (ראה התנור
משלימה  שהיא מפני התנור, בטומאת נטמאת היא ואעפ"כ
ולפיכך  משתמשים, אין זה משיעור בנמוכה האפייה. את
לו. מחוברת כשאינה התנור מן כחלק דינה אין

חיברן,22) ולא התנור צידי לשלושת אבנים שלושה העמיד
לתנור. וחיברה הטירה את עליהן והעמיד

.‰˙Èa23Ct‰24ÔÈÏ·z‰ ˙È·e25¯p‰ ˙È·e26 ≈««≈«¿»ƒ≈«≈
ÚbÓa ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ :‰¯ÈkaL27,Ôlk e‡ÓË - ∆«ƒ»ƒƒ¿»«ƒ»¿«»ƒ¿¿À»

¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â28¯eaÁ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;e‡ÓË ‡Ï - ¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿¿ƒ∆≈»ƒ
È„k ¯k‰ Ô‰Ï eOÚ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆∆≈¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÚbÓ ÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL29Ïk ÔÎÂ . ∆…ƒ¿¿««»»¿»¿»»ƒ¿≈…
BÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ‡e‰L ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÓB‡ e‡L∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈¿«»¿≈
eOÚÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯eaÁ BÈ‡ - ¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒ≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿»
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‡l‡ ,ÌÈL„˜ ÂÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL È„k ‰Ê ¯k‰ BÏ∆≈∆¿≈∆…ƒ¿¿»»»»ƒ∆»
.ÔÈÏBzƒ

קטנים.23) כלים לכירה היו מחוברים מקום 24)שם.
השמן. פך בו לצורך 25)להעמיד תבלין בו שמשימים

משמשים 26)התבשיל. אינם הכלים אלה כל נר. בו לשום
מן  לכירה חיבור אינם ולפיכך ממש, הבישול פעולת את
(שבת  כמחוברים נידונים שיהא גזרו חכמים אלא התורה,

ב). בתוכה.27)מח, שרץ שרץ 28)כשנגע  נכנס
בדופנה. נגע ולא פט"ו 29)לאווירה למעלה ראה שם.

ע. הערה הי"א

.Â¯ˆÁ30‰¯Èk‰31LÏL ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa , ¬««ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿»»
˙BÚaˆ‡32B‡ ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;¯eaÁ BÊ È¯‰ - ∆¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ»

‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa ÔÈa ¯ÈÂ‡a ÔÈa ,d¯ˆÁ33. ¬≈»≈»¬ƒ≈¿«»ƒ¿»«¿ƒ»
Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓËÂ Ô‡kÓ ‰˙eÁt ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰»¿»∆»≈¿»ƒ»¿ƒ¿»««≈∆
˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿»«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»««
ÈÙÏ ,‰‡ÓË dz¯·Á ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ»ƒ¿«≈¬∆¿»¿≈»¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ¯eaÁ dÈ‡L34¯ˆÁ ‰˙È‰ . ∆≈»ƒ»∆»ƒƒ¿≈∆»¿»¬«
˙L¯ÙÓ ‰¯Èk‰35‰pnÓ36‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa : «ƒ»À¿∆∆ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿»

˙‡ÓËÏ ÔÈa dÏ ¯eaÁ BÊ È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»¬≈ƒ»≈¿À¿«
B‡ ,Ô‡kÓ ˙BÁÙ ‰˙È‰ ;¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÏ ÔÈa ÚbÓ«»≈¿À¿«¬ƒ»¿»»ƒ»
¯eaÁ ÔÈ‡ - ‰ÙO dÏ ÔÈ‡Â ‰˜ÏÁ ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰L∆»¿»∆»≈¬»»¿≈»»»≈ƒ
ÚbÓa ÔÈa d¯ÈÂ‡Ó ÔÈa ,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;dÏ»¿ƒƒ¿»«ƒ»≈≈¬ƒ»≈¿«»
‰¯Èk‰ - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ¯ˆÁ‰ -∆»≈¿»¿≈ƒƒ¿»∆»≈«ƒ»

.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.30) פ"ז המוקד.31)שם פי שכנגד שטח – חצר
ה"א).32) פט"ז למעלה (ראה כירה של בניינה כתחילת
להיפך.33) וכן החצר, נטמאה הכירה נטמאה אם
התנור.34) טירת גבי הקודמת בהלכה שם 35)נתבאר

הקודמות 36)מ"ד. שבבבות מכאן לכירה. מחוברת אינה
אלא  מועיל התנור אין ואףֿעלֿפיֿכן במחוברות, מדובר

מגע. לטומאת

.Ê‰¯Èk ÈËetËt37‰LÏL -38„Á‡ Ïk d·‚ ‰È‰ . ƒ¿≈ƒ»¿»»»…«»∆»
,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ ,˙BÁt B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ô‰Ó≈∆»∆¿»»ƒƒ¿»«ƒ»

ÔzLÏL e‡ÓË - ¯ÈÂ‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa39eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«»≈»¬ƒƒ¿¿¿»¿»¿≈ƒ»
Ïh .‰Úa¯‡40Ô‰Ó „Á‡41‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «¿»»ƒ«∆»≈∆ƒƒ¿»«ƒ»

Ì‡Â ,e¯‡LpL ÌÈËetËt‰ ÈL e‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬¿ƒ
dnÚ e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË42ÈL dÏ ‰OÚ . ƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿ƒ»»»»¿≈

ÌÈËetËt‰43‰Ê „‚k ‰Ê44‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «ƒ¿ƒ∆¿∆∆∆ƒƒ¿»«ƒ»
e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â ,e‡ÓË - ÚbÓa45. ¿«»ƒ¿¿¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿

ÔÈ‰B·b ÌÈËetËt‰ eÈ‰46‰hÓÏe ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ47 »«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆¿»¿«»
˙‡ÓËpL ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈∆ƒ¿≈
Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ‰ÏÚÓÏe LÏMÓe ;¯ÈÂ‡a»¬ƒƒ»¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ,ÚbÓa ˙‡ÓËƒ¿≈¿«»¬»ƒƒ¿≈≈¬ƒ»ƒ¿«≈

‰ÙO‰ ÔÓ ÔÈÎeLÓ eÈ‰ .dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó48LÏL CB˙a ƒ¿«¿ƒƒ»»¿ƒƒ«»»¿»
˙BÚaˆ‡49ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ∆¿»ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁ eÈ‰ ;¯ÈÂ‡a ˙‡ÓËpL∆ƒ¿≈»¬ƒ»¿»∆¿»

˙‡ÓË Ì‡Â ,ÚbÓa ˙‡ÓË Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿«»¿ƒƒ¿≈
dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - „·Ïa ¯ÈÂ‡a50ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ»¿≈

ÔÈ˜c˜„Ó51È¯·cÓ Ô‰ ÔlkL ,el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ¿»«ƒƒ»≈∆À»≈ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

בראש 38)שם.37) בליטות שלוש לעשות האומנים דרך
הקדירה. את מעמידים ועליהן סגול, בצורת מסודרות הכירה
ולפיכך  קדירות, שתי לשפיתת מקום שבכירה כבר [נתבאר
שפיתה]. מקום לכל בליטות שלוש שעשו להניח יש

עצמה.39) מהכירה חלק הן מ"ה.40)כי שם
פטפוטים.41) שלושה של בכירה אפשר 42)מדובר

עם  מתטמאים אינם התורה ומן בדוחק, בהם להשתמש
(ראה  האוויר על ולא המגע על טומאה גזרו וחכמים הכירה,

הל"ה). פטפוטים.43)למעלה שני רק עשה האומן
קדירות.44) עליהם לשפות ששינה 45)ואפשר מפני

אלא  התורה מן מתטמאים הפטפוטים אין העולם, מדרך
ספרי  [בכל במשנתינו). אחרונה' ('משנה חכמים מגזירת
ובאוויר". במגע "מטמאין הגירסא: שבידינו, המשניות
יוםֿטוב')]. ('תוספות באוויר" "ולא גורס רבינו אולם

אצבעות.46) משלוש מגובה 47)יותר הפטפוטים חלק
משלוש  אצבעות, "משלוש כתוב: (במשנה לכירה עד שלוש
"משלוש", התיבה את כאן גם להוסיף ורצוי ולמטה".

הסגנון). בזה  החוץ.48)וישופר בין 49)לצד  המרחק
משלוש. פחות הוא השפה, לבין הדינים 50)הפטפוט כל

רבי  במחלוקת שנויים מהן", אחד מ"ניטל החל זו, שבהלכה
מאיר. כרבי ופסק שמעון, ורבי פירש,51)מאיר לא רבינו

תנאים  ובאיזה שנקבעו מהשיעורים לסטות אפשר כמה עד
רבן  דברי על מסתמך שרבינו כתב, יוםֿטוב' [ב'תוספות

עיי"ש]. במשנתינו, גמליאל בן שמעון

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ט שישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ועשוי 1) מקבל שיהא עד מטמא אינו חרס שכלי יבאר

יקבל  כמה כפוי. כשהוא חרס בכלי המשתמש ודין לקבלה.
בכל  הנמצאים חרסים חזקת טומאה. מקבל ויהיה חרס כלי

מקום.

.‡Ò¯Á ÈÏk2Ïa˜Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿ƒ∆∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿∆¿«≈
B‡ ,Ïea˜ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Ïa˜Ï ÈeOÚÂ¿»¿«»»¬»ƒ…»»≈ƒ

‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡ÏÂ Ïa˜Ó ‰È‰L3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆»»¿«≈¿…«¬»¿«»»≈¿«≈À¿»
ÏÏk4,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»

,Ò¯Á ÏL ÔÁÏM‰Â ‰¯Bn‰Â ÏÒÙq‰Â ‰hn‰Â ‡qk‰«ƒ≈¿«ƒ»¿««¿»¿«¿»¿«À¿»∆∆∆
ÔÈ‡ - CBz Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»∆≈»
,Ô‰a ÔÈÎl‰Ó ÌÈn‰L ˙BBÏÈq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿≈«ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ»∆
- ÔÈÏa˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈÙeÙk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ¿««ƒ∆≈¿«¿ƒ
È„k ‡l‡ ,‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆…«¬¿«»»∆»¿≈

ÌÈËiL ÏL ˙È·Á ÔÎÂ .ÌÈn‰ Ô‰Ó e‡ˆiL5˙È·ÁÂ ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈»ƒ∆«»ƒ¿»ƒ
‰eÙc‰6ıÁn‰ ÈÏeLa7„È ˙Èa BÓk ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ , «¿»¿≈«««ƒ¿«¬≈¿≈»

dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡ÏÂ ıÁn‰ da ÔÈ‡OBpL∆¿ƒ»«««¿…«¬≈¿«»»≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»
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milkקעב zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

ועשוי  מקבל שיהי' עד טומאה מקבל אינו חרס "כלי
והמנורה  והספסל והמיטה "הכסא הביא ולדוגמא לקבלה".
שהן  שאע"פ מים של סילונות וכן חרס" של והשולחן
שלא  "מפני טהורים הן הרי מקבלין שהן ואע"פ כפופין

המים". מהן שיצאו כדי אלא לקבלה נעשו
על  מרמז העפר מן העשוי חרס כלי העניינים, בפנימיות
כו'" האדמה מן עפר האדם את אלוקים ה' "וייצר האדם
טהרתו  זו ששבירתו הנשבר, כחרס ומשול מעפר שיסודו
צריך  שיהודי רוח" ושפל דכא ואת ..." ונדכא" נשבר "לב -
עפר  חרס כלי זאת עם וביחד שלם כלי אחד מצד להיות
לו  באה יהודי של טהרתו כי הביטול, תכלית האדמה מן
אלא  אינה מציאותו שכל ומהידיעה הביטול מהרגשת
מקבלים  אינם עץ כלי פשוטי ולכן שלמעלה, המציאות

טומאה.
מים  של כסילונות מרגיש אבל קיבול בית לו יש אם וגם
בעצמו  ויודע למקום, ממקום המים להעביר עניינם שכל
למלאות  כדי רק הם הגדולים ופעולותיו מעשיו שכל
שעם  הרי המים", מהן שיצאו "כדי הקב"ה של שליחותו
ולכן  לקבלה" נעשה ש"לא בעצמו מרגיש שלם כלי היותו

טומאה. מקבל אינו
ששם  מלכים בספר הפסוקים את מזכיר בהלכה הלימוד
ספסל, הוזכר לא אבל ומנורה וכסא ושולחן מיטה נאמר
הוסיף  מדוע הנ"ל הדוגמאות הרמב"ם לקח משם ואם

ספסל. גם המשנה) (והוסיפה
אותו  "ששורפין זה הוא חרס שכלי שכתב מה ידוע הנה
באש  אותו ששורפין ביטול, עניינו האדם ובעבודת בכבשן"
עבודת  שהו"ע י-ה" שלהבת אש רשפי "רשפי' שלמעלה

מרומזי  בתפילה העניינים ופרטי הנ"ל התפילה. בכלים ם
תפילת  ומנורה כסא ושולחן ערבית, תפילת זה שמיטה
- כסא ק"ש, וברכות דזמרה פסוקי הוא שולחן שחרית,
קונטרסים  המאמרים (ספר שמו"ע תפלת ומנורה ק"ש,

ואילך). ב. קסד, ח"א
אלא  לישיבה, עשויים ששניהם שווה, תוכנם וספסל כסא
וברמב"ם  מאחד. ליותר והספסל ליחיד הוא שכסא
שנעשה  בכסא פרט שהוא ספסל הוסיף (ובמשנה)
לפרט  שעינינם תושבע"פ הם והרמב"ם המשנה כי לישיבה
בנביא  אבל חרס. כלי אלא נאמר לא ובתורה תושב"כ, את
ארבעה  נפרטו לתושבע"פ תושב"כ בין "ממוצע" שהוא
ספסל  כאמור כי יותר עוד נפרטו וברמב"ם ובמשנה כלים,
ספסל  שאין ולהעיר בכסא. פרט הוא לישיבה המיועד
על  מדובר שם כי מלכים, בספר הסיפור לתוכן מתאים

אלישע. - אחד איש עבור שנבנתה קטנה" גג "עליית
(hk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ג.2) משנה ב פרק אינו 3)כלים הכלי של הרגיל תשמישו
לתוכו. (ראה 4)לקבל להם אין מידרס טומאת אפילו

חֿט). הלכה א פרק בה 5)למעלה שמשתמשים חבית
המים. פני על לשוט דופן.6)המתלמדים מלשון

קיבול 7) בית בקצותיו ועושים גדול חרס כלי הוא מחץ
בבית  היד שימת בו, כשמשתמשים היד את בה לשום

קבלה. אינה הקיבול

.·ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba ‰È‰L Òt8,‰‡ÓË Ïa˜Ó - »»∆»»≈ƒ∆∆¿«≈À¿»
¯B‰Ë - Ba ÔÈ‡LÂ9ÌÈ¯ˆBi‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .10dÏ LiL ¿∆≈»¿≈¿««¿ƒ∆≈»

.‰‡ÓË - CBz¿≈»

כאלה,8) ויש בהם. קבוע השמן קיבול שבית פנסים יש
בו  להשתמש כשרוצים השמן עם הנר בהם שמכניסים

הרוח. מפני להגן רק משמש לא 9)והפנס שהדפנות מפני
הרוח. מפני להגנה אלא לקבלה שעליו 10)נעשו האבניים

הכלי, תבנית ומפתח הטיט את חרס) כלי (עושה היוצר נותן
אבניים  על הכלי את נותן כך ואחר שפה, אין זו ולמגופה

מלאכתו. וגומר שפה להן שיש אחרות

.‚¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL CtLÓ11- ÔÈÏÎB¯ ÏLÂ ; «¿≈∆«¬≈»ƒ»¿∆¿ƒ
Bcˆ ÏÚ e‰hnL ÈtÓ ,‡nË˙Ó12Ba ÁÈ¯Óe ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«≈«ƒ≈ƒ«

Á˜BlÏ13. «≈«

כמו 11) המשקין את להעביר אלא לקבלה עשוי שאינו מפני
א. שבהלכה כפופים שמן.12)סילונות מעט בו ונותן

לקבלה,13) כעשוי נידון ולפיכך השמן טיב את שיכיר כדי
כן. לעשות מעוניין אינו הבית בעל אבל

.„˙Bi·Á‰Â ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck Èeqk14˙B¯B‰Ë -15, ƒ«≈«ƒ¿«≈∆∆¿∆»ƒ¿
LÈÓL˙Ï ÔÈ˜˙‰ Ì‡Â .‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL16- ∆…«¬¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ

.ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ

חביות.14) כיסויי בית 15)פירוש, להם שיש פי על אף

לקבלה.16)קיבול. בהם להשתמש כדי מתחילה נעשו

.‰ÒtÏ‡‰ Èeqk17·e˜ ‡e‰L ÔÓÊa :18BÏ LÈÂ ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆»¿≈
„ecÁ19¯B‰Ë -20- „ecÁ BÏ ÔÈ‡Â ·e˜ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ»¿ƒ≈»¿≈ƒ

˜¯i‰ ˙‡ BÎB˙Ï ˙pÒÓ ‰M‡‰L ÈtÓ ,‡nË˙Ó21. ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»ƒ»¿«∆∆¿∆«»»
ÈeÙk ‡e‰Lk Ò¯Á ÈÏÎa LnLÓ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê22- ∆«¿»»«¿«≈ƒ¿ƒ∆∆¿∆»

¯B‰Ë23. »

גדולה.17) פרק 18)מחבת למעלה (ראה משקה ככונס
כדי  האילפס כיסוי את לנקב היוצרים דרך ט). הלכה י"ד

תחתיו. המתקבץ הקיטור את יש 19)להוציא או פירוש,
מחודד. שראשה גבו על בליטה היינו חידוד כשיש 20)לו

להעמידו  אפשר אי כי לקבלה, ראוי אינו למעלה חידוד לו
לתוכו. תבשיל ולשפוך גבו את 21)על לתוכו שופכת

את  לתוכו שנותנת מפרשים ויש שבאילפס, הירק רוטב
המים. ממנו שיתמצו כדי העיקרי 22)הירק הכלי על

עצמו. בפני משמש בשעת 23)ואינו כלים משמשי ככל
בלבד. מלאכה

.ÂÒB¯ËÈË24‡ÈˆBÓe ·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿««ƒ∆»ƒ
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קעג milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BËe¯t25ÔÈÒpk˙Ó ÌÈn‰ È¯‰L ;‡nË˙Ó - ¿ƒ¿«≈∆¬≈««ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ„„va26.‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ Ô‰Â , «¿»ƒ¿≈¬ƒ¿«»»

דקים 24) נקבים הרבה ובהם שוליים רחב כלי ו. משנה שם
לרבץ  משמש זה כלי מלמעלה. מנוקב ודק ארוך וצווארו
סותם  כשהאדם הגן. צמחי ולהשקות הבית רצפת את
מסיר  וכשהוא נוטפים, המים אין הצוואר נקב את באצבעו

לאט. לאט מטפטפים הם - קטנות.25)אצבעו טיפות
בו 26) שיש כלי נקבים, בהם שאין במקומות הכלי בצידי

בצדדים  מתכנסים ואינם לצאת ממהרים המים גסים נקבים
כן  - זעירות טיפות שמוציא בכלי אבל שוטפים, אלא

מתכנסים.

.ÊÌÈ„‚a‰ ˙BiÏËÓ ÔÈÁÈpnL Ò¯Á ÏL „Ètl‰««ƒ∆∆∆∆«ƒƒ«¿ƒ«¿»ƒ
‡nË˙Ó - ˜ÏB„ ‡e‰Â BÎB˙a ÔÓM‰Â27ÈÏk ÔÎÂ . ¿«∆∆¿¿≈ƒ¿«≈¿≈¿ƒ

˙B¯p‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL28.‡nË˙Ó - ÔÓM‰ Ïa˜Ï ∆«ƒƒ«««≈¿«≈«∆∆ƒ¿«≈

המחודד 27) הקצה את ונותנים בתחתיתו מחודד הלפיד
בפני  לעמוד יכול שאינו פי על שאף משמיענו ארוך. במוט
לקבלה. ועשוי מקבל שהוא מפני טומאה, מקבל - עצמו

שכתב 28) כמו רבינו ופירש נר". של שקעו "ובית במשנה:
כלים  כמשמש נידון אינו השקע שבית ומשמיענו, כאן.

בלבד. מלאכה בשעת

.Á‡¯ËÒb29ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ƒ¿¿»∆«ƒƒ«««≈ƒ¿«≈«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÈÏk‰ ÔÓ ÔÈÏÊBp‰30. «¿ƒƒ«¿ƒ¿«∆∆À¿»

קיבול 29) בית ולא יד בית לו שאין "כלי ו. משנה שם
(רבינו  טפטופם" לקבל כדי גדולים לכלים תושבת ומשמש

-30)בפירושו). לאיבוד הולכים שהנוטפים פי על אף
רבינו  של [מלשונו לקבלה. כעשוייה הגיסטרא נידונית
כך. לשם במיוחד שנעשה בכלי שהמדובר משמע בפירושו
לכלי  הכוונה "גיסטרא" בש"ס שנאמר מקום בכל אולם
במשנתנו  וגם חלקים), לשני שנחתך חי לבעל (או שנשבר

ח]. הלכה י"ט פרק לקמן וראה כלי. לשבר שהכוונה מבואר

.ËdÈ‡ - ˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÏL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆∆∆««ƒ∆ƒ¿«∆∆≈»
ÌÈÏk‰ ÏÏÎa ‰ÈÙq‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈«¿ƒ»ƒ¿««≈ƒ

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰31ÏL ‡È‰ ÔÈa Ò¯Á ÏL ‡È‰ ÔÈa , »¬ƒ«»≈ƒ∆∆∆≈ƒ∆
.‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ıÚ≈≈¿»≈¿«»

טהורה?31) שהיא לספינה "מנין שנינו: ב פג, בשבת
בגמרא  ופירשו ים. בלב אניה דרך יט) ל, (משלי שנאמר

טהורה". ספינה אף טהור ים "מה שם:

.ÈÔ‰È¯·L ÔÈ‡ - Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ e¯aLpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»»»≈ƒ¿≈∆
ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ Ô˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
Ô‰a ‰È‰ Ì‡L ,Ò¯Á ÈÏk È¯·MÓ ıeÁ ;LÈÓL˙Ï¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈∆∆∆ƒ»»»∆
:¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰ - Ïa˜Ï Èe‡¯‰ Ò¯Á∆∆»»¿«≈¬≈¿«≈À¿»∆∆¡«

Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ32‡a ‡Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿ƒ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆∆…»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ò¯Á ÈÏk È¯·L ‡l‡ ˙Ba¯Ï¿«∆»ƒ¿≈¿≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
‰È‰Lk ÔÈ˜Ln‰ Ba Ïa˜Ï CBz ‰Ê Ò¯ÁÏ ‰È‰Lk¿∆»»¿∆∆∆¿«≈««¿ƒ¿∆»»

CeÓÒ ‡Ï ,·LBÈ Ò¯Á‰33Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆≈…»¬»ƒ≈»¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ≈¿«≈À¿»

"מנין 32) א: הלכה ז פרשתא שמיני פרשת כהנים תורת
חרס". כלי וכל לומר תלמוד חרס? כלי שברי לרבות

אחר.33) שהוא מה על

.‡ÈÈtÓ Ïa˜iL È„k ·LÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ò¯Á‰«∆∆∆≈»≈≈¿≈∆¿«≈ƒ¿≈
BÊ‡34„ˆÏ BÚÈ¯ÎÓ „ecÁ‰Â „ecÁ Ba ‰È‰L B‡ , »¿∆»»ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«

B‡ ÔÊ‡‰ ‰ÏhpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡«≈¬≈∆»««ƒ∆ƒ¿»»…∆
„ecÁ‰ ¯aL35- ˙Á‡ ‰ÚL ¯‰hL Ò¯Á ÈÏk ÏkL ; ƒ¿««ƒ∆»¿ƒ∆∆∆»«»»««

.ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡≈À¿»¿»

מפריעה.34) הכלי הכלי 35)אוזן את להושיב ואפשר
שיקבל. באופן

.·ÈÔÈcÁ Ô‰ÈÏeML Ò¯Á ÈÏk36e¯aLpL ˙B˜¯ÊÓk ¿≈∆∆∆≈∆«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿¿
Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeLÂ¿≈∆¿«¿ƒ««ƒ∆≈»¿«¿ƒ∆»ƒ

˙BÈÙ¯w‰ ÈÏeL ÔB‚k ,eÎÓÒ Ôk37˙BÒBk‰Â38È¯‰ - ≈ƒ¿¿¿≈««¿ƒ¿«¬≈
eÈ‰iL ,Ô˙lÁzÓ eOÚ CÎlL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡≈¿«¿ƒÀ¿»∆¿»«¬ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿

‰ÊÈÁ‡a B‡ ‰ÎÈÓÒa ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeL39. ≈∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

ומסתיימים 36) מטה כלפי והולכים משתפעים השוליים
קוץ. בצורת קורפו.37)בחוד באי המיוצרים ידועים כלים

כוסות 38) עשו בצידון הצידוניים". "קוסים במשנה
סמיכה. בלי להעמידן ואין מחודדות ביד.39)ששוליהן

מטמא  אינו סמיכה בלי להעמידו כדי שנעשה מכלי שבר
אבל  למלאכתו, ראוי אינו שהרי לבדו, לעמוד יכול כשאינו
עצמאית, עמידה בלי בו להשתמש היא יצירתו כשתחילת

טומאה. קבלת תורת ממנו פקעה לא כשנשבר גם

.‚È‰È‰ Ì‡ ?‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰È‰ÈÂ Ò¯Á‰ Ïa˜È ‰nk«»¿«≈«∆∆¿ƒ¿∆¿«≈À¿»ƒ»»
ÔË˜ Ì„‡ ˙ÎÈÒ È„k ÏÈÎÓ ÌÏL ‰È‰Lk ÈÏk‰40„Ú «¿ƒ¿∆»»»≈≈ƒ¿≈ƒ«»»»»«

‰‡Òk ˙BÏa˜Ó Ô‰L ˙Bi·Á41·B¯˜ B‡42,e¯aLÂ dÏ »ƒ∆≈¿«¿ƒ¿»»»¿ƒ¿¿
Ò¯Á ,Ô‰ÈÙcÓ ÔÈa Ô‰ÈÚ˜¯wÓ ÔÈa ,ÌÈÒ¯Áa ¯‡LÂ¿ƒ¿««¬»ƒ≈ƒ«¿»≈∆≈ƒ»¿≈∆∆∆
Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ·LBÈ ‡e‰Lk Ïa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈¿∆≈¿ƒƒ¬≈∆¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

לוג,40) ועד קטן אדם סיכת מכדי "שיעורן אומרת: המשנה
(הלוג). ברביעית סאה ועד קבים 41)מלוג שישה הסאה

לוגים. ארבעה "כסאה"42)והקב שאמרנו מה פירוש,
מליאה  סאה אבל מסאה, פחות משהו לסאה; קרוב הכוונה

א. נה, בחולין התרצן כסברת מסאה כלמעלה דינה

.„È˙È·Á „Ú ‰‡Òk ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ
Ò¯Áa ‰È‰ Ì‡ ,‰¯aLÂ ¯˙È B‡ ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰«¿ƒ»»«ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‚Ï ÈˆÁ Ïa˜Ï È„k ¯‡Lp‰«ƒ¿»¿≈¿«≈¬ƒ…¬≈∆¿«≈À¿»
ÌÈ·ˆÁ „Ú ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»»«ƒ«¬»ƒ
‚Ï Ïa˜Ó‰ Ò¯Á Ô‰Ó ¯‡L Ì‡ ,e¯aLÂ ÌÈÏB„b¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈∆∆∆«¿«≈…
ÔÈÏa˜Ó ÌÈÒ¯Á‰ eÈ‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒƒ≈≈¿«¿ƒÀ¿»

.ÂË,¯aLpL ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ct‰ ÔB‚k ,ÔË˜ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆»»¿««¿«≈∆ƒ¿«
B˙ÈÚ˜¯wÓ ¯‡LÂ43‡e‰Lk ‡e‰L Ïk Ïa˜Ó‰ Ò¯Á ¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆∆«¿«≈»∆¿∆

·LBÈ44¯˙BÈa „Á ‰È‰Â ,45ÔË˜ ÈÏÎk ‡ˆÓpL46È¯‰ - ≈¿»»«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¬≈
Ò¯Á Ô‰È˙BÙcÓ ¯‡L Ì‡Â .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»¿ƒƒ¿«ƒ»¿≈∆∆∆
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milkקעד zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn 'l w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÏk ˙BÙcL ÈÙÏ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ïa˜Ó‰«¿«≈≈¿«≈À¿»¿ƒ∆»¿≈ƒ
Ô‰ ÔÈÂLk Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡47,¯kp‰ CBz Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿«≈»∆¿»ƒ≈¿≈»∆«ƒ»

.Ò¯Á ÈÏk ÈËeLÙk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿≈∆∆

התחתון.43) סמיכה.44)מחלקו הדפנות 45)בלי
עצמם  השוליים אבל מאוד, משופעים היו שנשארו
לעמוד  להם המאפשר קטן ישר בשטח מבחוץ מסתיימים

סמיכה. קטן.46)בלי ככלי הוא הזה כאילו 47)השבר
ישר. שיטחם

.ÊË˙˜ÊÁ48- ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÒ¯Á ∆¿«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈ¯B‰Ë49Ôa¯L ÈtÓ ;¯ˆBi‰ ˙È·a ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ , ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆À»

Ô‰ ˙Bi¯ËÒb50Û‡ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡¯ËÒb‰Â ,ÌÈÏkÏ ƒ¿¿ƒ≈«≈ƒ¿«ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»«
.ÌÈÏk È¯·MÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒƒ¿≈≈ƒ

מתקבלת 48) הנחה משמעותה "חזקה" ד. הלכה ג פרק שם
הלכה. לענייני כיסוד מתקבלת כזו הנחה הדעת. על מאוד

לגיסטרא.49) ראויים שהם פי על אף טומאה מקבלים אינם
אם  אלא טומאה מקבלים אינם שחרסים רבינו, דעת
תחת  להושיבם היינו, גיסטרא, לשם הבעלים אותם מייחדים
שחרסים  הדעת על ומתקבל הנוטפים. לקבל כדי כלים
הבעלים  ידי על יוחדו לא באשפה או בשוק הנמצאים

גיסטרא. השליך 50)לשמש לא שהיוצר החרסים רוב
שהם  מפרש, משנה [הכסף לגיסטרא. מיוחדים לחוץ אותם

הנוטפים]. המשקין לקבל ראויים

ה'תשע"ט  מנחםֿאב ל' ש"ק יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) מטומאתו ויטהר חרס בכלי השבר שיעור כמה יבאר

או  באויר וכנגדו במגע המטמא ודין טומאה. יקבל לא
וטפלה  שנתרועעה חבית באויר. כנגדו ולא במגע מתטמא

בזפת. וסתמה ניקבה או בגללים

.‡‰nk2¯‰ËÈÂ Ò¯Á ÈÏk ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ∆∆¿ƒ¿«
‰È‰ Ì‡ ‰‡ÓË Ïa˜È ‡Ï B‡ ,‡ÓË ‰È‰ Ì‡ B˙‡ÓËÓ¿À¿»ƒ»»»≈…¿«≈À¿»ƒ»»

ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ?¯B‰Ë3ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piMÓ -4; »∆»»√»ƒƒ∆ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
,ÔÈ˜LÓa ÒÈÎÓ ·˜piMÓ - ÔÈ˜LÓÏ ÈeOÚ‰Â¿∆»¿«¿ƒƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
ÈÏkÏ ‰˜Ln‰ ÒkÈ ‰˜Ln‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnLk¿∆«ƒƒ«««¿∆ƒ»≈««¿∆«¿ƒ

CÎÏe CÎÏ ÈeOÚ‰ ;·˜pa5B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈËÓ -6, «∆∆∆»¿»¿»¿ƒƒ¿À¿
‡ÏÂ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ¿…

‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa e¯Ó‡7„·Ïa ‡¯ËÒ‚a ‡l‡8ÈÙÏ , »¿¿ƒ«¿∆∆»¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒ
,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÌÈÏÊBp‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïa˜Ï ‰ÈeOÚ ‡È‰L∆ƒ¬»¿«≈««¿ƒ«¿ƒƒ«≈ƒ
dLÈÓLz ÏËa ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜LÓ ‰‡ÈˆB‰ Ì‡Â9. ¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆»≈«¿ƒ»

מ"א.2) פ"ג אוכלין.3)כלים בו להניח מלכתחילה נעשה
הנקב.4) דרך נופלים שבכלי ולמשקין.5)זיתים לאוכלין
ה"ט.6) יד בפרק למעלה חכמים 7)נתבאר שאמרו ומה

שבכלי  המשקה (פירוש, משקה" "כמוציא א) צו, (בשבת
במשקין"). "מכניס מן קטן הוא זה שיעור הנקב, דרך יוצא

תחת 8) להושיבו הראוי כלי שבר פירוש בגיסטרא, נאמר זה
מהם. הנוטפים משקין לקבל תשמישה 9)כלים כל שהרי

הבאה. ההלכה ראה לתוכה. הנופלים משקין לקבל היא

.·˙BcÓ LÓÁ10- ‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w :Ò¯Á ÈÏÎa »≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ«¿∆
‡¯ËÒb ÌeMÓ ‡nË˙‰lÓ ¯B‰Ë11·eLÁ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ , »ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿»«¬«ƒ»

˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï ÈÏk12BÈ‡ - ‰˜LÓ ÒBÎa ·w . ¿ƒ¿«≈≈«»ƒ«¿≈«¿∆≈
·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ ,˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï Èe‡»̄¿«≈≈«»«¬«ƒ¿ƒ»

ÌÈÚ¯f‰ ¯ÈLÎ‰Ï13BÓk ,Ba ÔÈLeÏz‰ ÔÈ˜Lna ¿«¿ƒ«¿»ƒ««¿ƒ«¿ƒ¿
e¯‡aL14BÎB˙aL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ÔË˜ L¯Lk ·w . ∆≈«¿ƒ«¿…∆»»≈««ƒ∆¿

,ÈÏka ÔÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰Â ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ«¬≈≈¿∆≈»«¿ƒ
Ïa˜Óe ÌÈ˙ÈÊ Ba Ïa˜Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿ƒ»¿«≈≈ƒ¿«≈

‰‡ÓË15‡e‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë - ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·w . À¿»ƒ«¿ƒ≈ƒ»«¬≈
ÔÈ„ÚÂ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡Â ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎkƒ¿≈¿»ƒ«¬»ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬«ƒ

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈv‰Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk16˙ÁtiL „Ú ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯17.(¯OÚ ÌÈL ˜¯Ùa) ˙Ó ˙‡ÓËa e¯‡aL BÓk , À¿∆≈«¿¿À¿«≈¿∆∆¿≈»»

ב.10) צה, שם רבא, של בהלכה 11)מימרא נתבאר
לצורך 12)הקודמת. המים על אדומה פרה אפר נתינת

וקידוש  חז"ל, בלשון "קידוש" נקרא מתים, טמאי על הזאה
חיים  מים עליו "ונתן יז): יט, (במדבר שנאמר כלי, צריך

כלי". מקבלים 13)אל אינם אחרים) אוכלין (וכן זרעים
(שאינם  תלושים במשקין הורטבו שלא זמן כל טומאה
בכלי  המעיין או הבור מן מים שאב ואם לקרקע). מחוברים
שם  [רש"י מכשירים. אלה מים אין - משקה ככונס נקוב
שהם  זה כלי שבתוך הזרעים להכשיר שהכוונה מפרש

הקרקע]. מן פ"ג 14)כתלושים אוכלין טומאת בהלכות
הקודמת.15)ה"ב. בהלכה כמבואר לאוכלין, כשנעשה
ומירח 16) הנקב מקום וסתם זיתים, במוציא שניקב כלי

הדברים  על מציל - המת לאוהל והכניסו וכדומה, בטיט
ומהודק. מצומד מכוסה, שלם כלי כמו מלהיטמא, שבתוכו

הנקב.17) את כשסתם אפילו מציל אינו רובו, נפחת ואם
גדול, בכלי שם) (בגמרא שנאמר השיעור כאן מסר [רבינו
פי"ד  למעלה (ראה רימון] כמוציא שיעורו קטן בכלי אבל

ה"י).

.‚˙È·Á‰18ÌÈÊB‚‡k d¯eÚL -19‰¯„w‰Â ÒtÏ‡‰ .20 ∆»ƒƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈ˙ÈÊk Ô¯eÚL -21‰·¯Ú ÔÎÂ .22elÙ‡ ,Ò¯Á ÏL ƒ»¿≈ƒ¿≈¬≈»∆∆∆¬ƒ

ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˙˜ÊÁÓe ‰ÏB„‚ ‰˙È‰23‰˙ÁÙÂ , »¿»¿»«¬∆∆«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿¬»
LÏÂ dcˆ ÏÚ dhÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa¿ƒ≈ƒ««ƒ∆«»«ƒ»¿»

da24CÎÏ ˙ÈOÚ ‡Ï d˙lÁznL ,‰¯B‰Ë -25. »¿»∆ƒ¿ƒ»»…«¬≈¿»

מ"ב.18) פ"ג אגוזים 19)כלים להטמין היו רגילים
יהודה. כר' פסק למשקין. ראויות שאינן נקובות, בחביות

ולמשקין 21)שם.20) לאוכלין עשויים אלה כלים שני
המדובר  וכאן ה"א), (ראה שניהם חומרי עליהם ונותנים

טומאה. קבלת ה"ג.22)לענין פ"ג תוספתא
(מחזיקה 23) במידה שבאה "אףֿעלֿפי הגירסא: בתוספתא

טהור  במידה בא אמרו (שלא טמאה - בלח) סאה ארבעים
אףֿעלֿפי  זיתים במוציא נפחתה בלבד), עץ בכלי אלא
שהמלה  ונראה -טהורה". בה ולש צידה על מטה שהוא
קשה  כך ומתוך כאן, רבינו בדברי בטעות הושמטה "טמאה"
במידה? לבא ענין כאן מה וגם "אפילו", פירוש מה להבין

ללישה.24) מספיק מקום נשאר גדולה, שהיא מפני
ומה 25) צידה. על מוטה כשהוא ללוש כדי נעשתה לא
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קעה milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn 'l w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

סמיכה  בלי לעמוד יכול השבר שאם ה"י), (בפי"ח שאמרנו
(פירוש, לגיסטרא כשייחדו המדובר טומאה, מקבל הוא
גם  [ואפשר הנוטפים). את לקבל כדי כלי תחת להושיבו
שכלי  ניקב, ד"ה א צה, שבת ה'תוספות' שיטת ע"פ לפרש
מדבריו  אולם שם. ראה כלי, משבר יותר גרוע שניקב שלם
השלמות  ראה ייחוד, צריכה שגיסטרא משמע הט"ז בפי"ח

שם].

.„Ct‰26Èh‰Â27ÔÓLa Ô¯eÚL -28¯eˆ¯v‰Â .29- ««¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿««¿
ÌÈÓa B¯eÚL30. ƒ¿«ƒ

מ"ב.26) פ"ג כלים במשנה,27)משנה, גורס רבינו
טיפין  ומוציא מאוד צר שפיו כלי שם, ומפרש "והטפי".

"טפי". שמו ולכן "כמוציא 28)טיפין, שנאמרו השיעורין
בשמן. אלו בכלים משערים - משקה" "ככונס או משקה"

רשת.29) כעין פיו על ועושים מים, לשתיית עשוי
קטן 30) נקב דרך ונכנס יוצא ואינו ממים, סמיך יותר שמן

דרכו. ונכנסים יוצאים שמים

.‰¯31ÂÈt ÏhpL32¯B‰Ë -33‰Ó„‡ ÏLÂ .34˜q‰L ≈∆ƒ«ƒ»¿∆¬»»∆À«
‰ÏÈ˙ta ÂÈt35ÈÏk ÏÏÎa BÈ‡Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ƒ«¿ƒ»≈¿«≈À¿»¿≈ƒ¿«¿≈

.Ò¯Á ÈÏÎk ÔL·ka Blk ˜qiL „Ú Ò¯Á∆∆«∆À«À¿ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

שם.31) השמן 32)משנה בו שנותנים כלי = נר
לתוספת  עליה. נשענת שהפתילה תוספת ובראשו והפתילה,

הנר. פי קראו: למלאכתו.33)זו ראוי שלא 34)שאינו
בכבשן. הפתילה.35)הוסקה בשלהבת

.Â˙È·Á36‰˙ÁÙpL37dÙc ÏÚ d˙B‡ ÔÈhnLÎe »ƒ∆ƒ¿¬»¿∆«ƒ»«»¿»
‰˜ÏÁpL B‡ ,˙Ïa˜Ó38‡È‰ ÔÈ„Ú - ˙B·¯Ú ÈzL ÔÈÓk ¿«∆∆∆∆¿¿»¿ƒ¿≈¬≈¬«ƒƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó39‰ÚÚ¯˙ .40ÏËÏh‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ¿«∆∆À¿»ƒ¿«¬»¿≈»¿»¿ƒ«¿≈
˙B¯‚B¯b ·˜ ÈˆÁa41‰¯B‰Ë -42. «¬ƒ«¿»¿»

מ"א.36) פ"ד ממנה.37)שם חלק נסדקה 38)ניטל
חלקיה. שני ונפרדו שהמדובר 39)לארכה, נראה,

למעלה  אמרנו הרי ייחדם, לא שאם לכך. כשייחדם
זיתים. כמוציא בניקבו אלא 40)שמיטהרים נשברה, לא

רעועה. וכולה בקעים בה קטנה 41)יש סעודה שיעור
א). כט, רעועה 42)(עירובין בחבית משתמשים אין

להישבר. שנוחה

.Ê˙È·Á43‡ eÏhpL‡¯ËÒ‚k ‡È‰ È¯‰ - ‰ÈÊ44. »ƒ∆ƒ¿»¿∆»¬≈ƒ¿ƒ¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÊ‡Ó ‰hÓÏ ‰˜cÒ .˙Á‡ ÔÊ‡ elÙ‡¬ƒ…∆««ƒ¿¿»¿«»≈»¿∆»««ƒ

‡¯ËÒ‚k BÊ È¯‰ - ˙BÓi˜ ‰ÈÊ‡L45d‡OÚ Ì‡Â . ∆»¿∆»«»¬≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¬»»
˙È·Ák ˙Bc - ÌÈÊ‡a ‡lL ‰lÁzÓ46. ƒ¿ƒ»∆…¿»¿«ƒƒ∆¿»ƒ

מ"ג.43) שלימה,44)שם שהיא אע"פ כגיסטרא נידונית
לטלטלה. מאוד שקשה אותה 45)מפני יטלטל שאם

תתפרק. - ה.46)באזניה הלכה ג פרק כלים, תוספתא

.Á˙È·Á47ÈzLk ‡È‰L ‡ˆÓÂ ÔL·ka ‰˜cÒpL »ƒ∆ƒ¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿≈
Ïk - ‰˜cÒ dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pMÓ Ì‡ :˙B‡¯ËÒ‚ƒ¿¿»ƒƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Ô‰Ó ‡¯ËÒb48Ì„˜ ‰˜cÒ Ì‡Â ; ƒ¿¿»≈∆¿«∆∆À¿»¿ƒƒ¿¿»…∆
- ÔL·ka ‰Ù¯O Ck ¯Á‡Â dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿««»ƒ¿¿»«ƒ¿»

‰¯B‰Ë49Ú„eÈ C‡È‰Â .50‰È¯·L eÈ‰ Ì‡ ?‰Ê ¯·c ¿»¿≈«ƒ»«»»∆ƒ»¿»∆»

ÔÈÂL51dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL „Ú - ÌÈc‡Ó dÎB˙Â »ƒ¿»«¿ƒ«∆…ƒ¿¿»¿«¿»
Úe„Èa - ÌÈc‡Ó dÎBz ÔÈ‡Â ÔÈÂL ‰È¯·L ÔÈ‡ ;‰˜cÒƒ¿¿»≈¿»∆»»ƒ¿≈»«¿ƒ¿»«
‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe ,‰¯aL dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡L∆««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»

.LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯‰ Ò¯Á ÈÏk È¯·L ¯‡Lkƒ¿»ƒ¿≈¿≈∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ

מ"ו.47) פ"ב המקבל 48)כלים מכלי חלק היא שהרי
כלי 49)טומאה. שבר על יורדת טומאה קבלת תורת אין

שכלי  כבר, נתבאר טומאה. לקבל ראוי היה לא שמעולם
בכבשן. שיישרף עד טומאה מקבל אינו תוספתא 50)חרס

ה"ב. חדות.51)שם בליטות בלי חלק הוא השבר מקום

.Ë‡¯ËÒb52ÔÈ˜LÓ ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ‰ÚÚ¯˙pL53Û‡ , ƒ¿¿»∆ƒ¿«¬»¿≈»¿«∆∆«¿ƒ«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡ ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ54dÈ‡L ; «ƒ∆¿«∆∆√»ƒ¬≈¿»∆≈»

ÔÈÙÏBc‰ ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ55,e¯‡aL BÓk , ¬»∆»¿«≈«¿ƒ«¿ƒ¿∆≈«¿
˙ÙÏB„ ‰˙È‰ Ì‡Â56‡¯ËÒ‚Ï ‡¯ËÒb ÔÈOBÚ ÔÈ‡ -57. ¿ƒ»¿»∆∆≈ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿»

;‰¯B‰Ë - ÌÈzLÏ ‰˜ÏÁpL B‡ ‰˙ÁÙpL ‡¯ËÒb ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿»∆ƒ¿¬»∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»
e¯Ó‡ ‡lL58‡l‡ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈL ÏL ÌÈ¯ÈL ∆…»¿ƒ«ƒ∆ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ∆»

Ò¯Á ÈÏk È¯ÈL59.ÔÈ‡nË˙nL Ô‰ „·Ïa ¿»≈¿≈∆∆ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿ƒ

ב.52) פ"ד שם נשפכים.53)משנה אם 54)המשקין
שאינה  וכלֿשכן טומאתה. פקעה טמא, היה השלם הכלי

ולהבא. מכאן טומאה הוא 55)מקבלת אם ואפילו
דעתו. בטלה - לאוכלין בה המשך 56)משתמש זה

חדש. דין ולא גיסטרא 57)הנימוק משימים אנשים אין
שירין  "אין במשנה: רעועה. או נקובה גיסטרא תחת

לשירין". שמיני 58)(שיריים) פרשת כהנים' ב'תורת
ה"א. ז כתוב:59)פרשתא שבידינו, כהנים' ב'תורת

חרס". כלי "שירי גורס שרבינו ונראה חרס". כלי "שברי

.È‡¯ËÒb60ÔÈ„ecÁL61‰˙È‰L ÔÈa ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ƒ¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ∆»≈∆»¿»
˙·LBÈ62ÔÓ Ïa˜Ó‰ Ïk :dcˆ ÏÚ ‰hÓ ‰˙È‰L ÔÈa ∆∆≈∆»¿»À»«ƒ»»«¿«≈ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÔÈ„ecÁ‰63ÌÈ˙ÈÊ ‡¯ËÒb‰ ‡lÓ˙iLk64- ««ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿¿»≈ƒ
ÚbÓa ‡nË˙Ó65ÔÈ‡L ÏÎÂ ;¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚Îe ƒ¿«≈¿«»¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿…∆≈

Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó - ÌÈ˙ÈÊa dnÚ Ïa˜Ó¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿
a ‡nË˙Ó.¯ÈÂ‡ ƒ¿«≈»¬ƒ

ג.60) פ"ד שם שיניים.61)משנה כעין גדולות בליטות
שוליה.62) המקבלים 63)על החידודים כל פירוש,

כמוציא  גדול אינו לחידוד חידוד בין שהמרחק כגון זיתים,
החידודים 64)זיתים. מעכבים זיתים, מליאה כשהגיסטרא

עלֿידם. הנמצאים הזיתים לכל 65)את מספיק ביאור
יאֿיב. בהלכות - הבאה הפיסקא

.‡È„ˆÈk66‡nË˙Ó Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ≈«ƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿ƒ¿«≈
- dÎBzÓ ‡¯ËÒba ‰‡Óh‰ ‰Ú‚ Ì‡L ?¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆ƒ»¿»«À¿»«ƒ¿¿»ƒ»
,‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ;„ecÁ‰ ‡nË˙Óƒ¿«≈««ƒ¿¿»«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»

„ecÁ‰ „‚k ‰˙È‰ elÙ‡67.„ecÁ‰ ‡ÓË ‡Ï - ¬ƒ»¿»¿∆∆««…ƒ¿»««

כשאינם 66) היינו, הקודמת. ההלכה סיום בביאור יתחיל
כזיתים. מדופן 67)מקבלים למעלה תלוייה הטומאה

החידוד. כנגד שהוא במקום הגיסטרא,

.·È?¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚k „ˆÈÎÂ68‰˙È‰ Ì‡L ¿≈«¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ∆ƒ»¿»
‡ÓË - „ecÁ‰ „‚k ‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»¿∆∆««ƒ¿»
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‡¯ËÒb‰ ÌÚ „ecÁ‰69ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ««ƒ«ƒ¿¿»¿«∆∆∆¿»»
ÚbÓa ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙·e Ò¯Á ÈÏÎa ¯Ó‡pL∆…«ƒ¿≈∆∆¿«¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿«»
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Bc‚k ‡nË˙Ó ÔÈ‡ B‡ ¯ÈÂ‡a Bc‚Îe¿∆¿»¬ƒ≈ƒ¿«≈¿∆¿»¬ƒ¿≈»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz B‡ Ò¯Á ÈÏk ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿ƒ¿«¿≈∆∆«¿ƒ«ƒ

ÔÎBzÓ Ô‰· ‰‡Óh‰ ÚbzL ‡e‰70¯ÈÂ‡ ˙‡ÓË ÏÎÂ , ∆ƒ««À¿»»∆ƒ»¿»À¿«¬ƒ
¯ÈÂ‡Ï Òkz ‡l‡ ÏÏk ‰‡Óh‰ Úbz ‡lL ‡e‰∆…ƒ««À¿»¿»∆»ƒ»≈»¬ƒ

„·Ïa71. ƒ¿«

זיתים.68) תוכו 69)כשמקבלים זיתים, מקבל כשהחידוד
עצמו. הגיסטרא מתוך כחלק נגעה 70)נידון אם אבל

זאת  להדגיש לנכון מצא רבינו כלל. מיטמאה אינה בגבם
סתם  כמו כאן מגע טומאת לפרש תטעה שלא כדי כאן,
הכלי  בתוך בין שפירושה מקום, בכל האמורה מגע טומאת

בגבו. ח.71)בין הלכה יג בפרק למעלה נתבאר

.‚È˙È·Á72ÌÈÏÏ‚a dÏÙËe ‰ÚÚ¯˙pL73Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆ƒ¿«¬»¿»»ƒ¿»ƒ««ƒ
ÏËB ‡e‰L74È¯‰ - ÌÈÏÙB ÌÈÒ¯Á‰Â ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ∆≈∆«¿»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ÏËa ‡lL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆…»«≈¿ƒ
‰ÈÏÚÓ75B‡ eL¯tL ¯Á‡ ‰ÈÒ¯Á ˜a„Â ‰¯aL . ≈»∆»ƒ¿¿»¿ƒ≈¬»∆»««∆»¿

ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÏ‚a ÌÏÙËe ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÌÈÒ¯Á ‡È·‰L∆≈ƒ¬»ƒƒ»«≈¿»»ƒ¿»ƒ««
BÊ È¯‰ - ÔÈ„ÓBÚ ‰ÈÒ¯ÁÂ ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ÏËBpL Ètƒ∆≈∆«¿»ƒ«¬»∆»¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ‰ÈÏÚÓ ÏËaL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë76Ô‰a ‰È‰ . ¿»ƒ¿≈∆»«≈»∆»≈¿ƒ»»»∆
˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ Ò¯Á77„·Ïa Ò¯Á‰ B˙B‡ „‚k -78 ∆∆«¬ƒ¿ƒƒ¿∆∆«∆∆ƒ¿«

¯‡Le ;BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿≈«¿¿»
‰‡Óh‰ da ÚbzL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ˙È·Á‰∆»ƒ≈ƒ¿«≈«∆ƒ«»«À¿»

dÎBzÓ79.ÌÏL ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ , ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈

מ"ד.72) פ"ג לחזקה.73)שם כדי גללים עליהם מרח
ונפלו 74) נטלם אם אבל ניטל", "שכשהיא לומר התכוון

טומאה. מקבלת שאינה ברור - רעוע 75)החרסים כלי
טומאה  תורת מעליו ירדה לא ולפיכך עליו, כלי שם עדיין
שיתפרקו  ואףֿעלֿפי אותו, מחזיקים שהגללים זמן כל

הגללים. כשיוריד כלי 76)החרסים לתורת חוזרת ואינה
טיט. של בטיפול עד 77)אלא מכיל שהיה מכלי שבא

הי"ג). פי"ח למעלה ראה שם. (ר"ש נכנסה 78)סאה אם
הזה. החרס מקום כנגד החבית לתוך טומאה

ויד 79) חרס, לאותו כיד שכולה מפני מיטמאה, וכשנגעה
לכלי  יד שאין הכלל לפי באוויר, לא אבל במגע מתטמא
ומפרש, זה כלל על מערער אחרונה משנה [בעל חרס
ומועילים  ממש, יד לעשותה אפילו מחברים אינם שגללים

אוויר]. לטומאת לא אבל מגע לטומאת רק

.„È˙È·Á80‰·wpL81˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ82Ck ¯Á‡Â »ƒ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿∆∆¿««»

˜ÈÊÁ‰Ï È„k ˙ÙÊa Ìe˙q‰ Ò¯Áa LÈ Ì‡ ,‰¯aLƒ¿¿»ƒ≈«∆∆«»¿∆∆¿≈¿«¬ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯83‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆
Ïk ÌL ÏË· ‡ÏÂ ,˙È·Á‰ È¯·MÓ‰ÈÏÚÓ È84Ï·‡ . ƒƒ¿≈∆»ƒ¿…»«≈¿ƒ≈»∆»¬»

,˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ ÈÏk‰ ÔÓ L¯tL ¯Á‡ ·wpL Ò¯Á∆∆∆ƒ«««∆≈≈ƒ«¿ƒ¿»««∆∆¿∆∆
Ò¯Á‰L ;¯B‰Ë - ˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¬ƒ¿ƒƒ»∆«∆∆

ÂÈÏÚÓ ÈÏk ÌL ÏËa - ·wpL85¯‰hL ÏÎÂ ,¯‰ËÂ ∆ƒ«»«≈¿ƒ≈»»¿»«¿»∆»«
ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÚL Ò¯Á ÈÏÎa86. ƒ¿ƒ∆∆»»««≈À¿»¿»

מ"ג.80) המטהר.81)שם נקב מחבר 82)אפילו שאינו
ה"ג). פ"כ (ראה הסתימה אחר טומאה מקבלת ואינה יפה

ורא 83) לגיסטרא, ראוי הוא משקין שהרי לקבל ויה
קיימא. בן חיבור אינו שהזפת אע"פ מעל 84)הדולפים,

מעליה  ירדה לא טומאה, מקבלת שאינה אע"פ החבית.
המחברים  בדברים לתקנה אפשר שהרי לגמרי, כלי תורת
כיון  חרס "כלי ה"ג) פ"ב כלים (תוספתא שאמרו ומה יפה.
התכוונו  זו) הלכה סוף (ראה עולמית" טומאה לו אין שטהר
טומאה  מקבל ותוקן שנוקב שלם כלי אבל חרס. כלי לשברי
[בברטנורא  הזה). הכלל את במשנתנו הר"ש מפרש (כך
יפה, מחבר שהזפת מפרשים, במשנתנו ובתפארתֿישראל
לפרש  נדחקו ואעפ"כ הסתימה אחר טומאה מקבלת והחבית
שהיתה  מפני - הסתימה לפני עליה כלי שם בטל שלא
של  פירושו את קיבלו שלא ונראה, רימונים. לקבל ראויה
כלים  גם כולל שהוא ודעתם, הנ"ל. לתוספתא הר"ש

זה]. דחוק לנימוק הוצרכו ולפיכך אדם 85)שלמים, שאין
גיסטרא. בירור 86)מתקן כב, הערה פ"כ לקמן ראה

זפת. בדין רבינו שיטת

Ë.ÂÒBÓe˜Ó˜87e‰‡OÚÂ ·wpL88,¯B‰Ë - ˙ÙÊa À¿∆ƒ««¬»»¿∆∆»
ÔBvk ÔÈnÁ‰ Ïa˜Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡L89˙Ùf‰ ÈÏk ÔÎÂ .90 ∆≈»¿«≈««ƒ«ƒ¿≈¿≈«∆∆

ÏÏÎa ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚM‰Â¿««¬»¿«≈»∆¿ƒ¿≈»ƒ¿«
ÌÈÏk‰91. «≈ƒ

מ"ז.87) בחמים.89)תיקנו.88)שם נמס הזפת
מזפת.90) עשוי טומאה.91)שכולו לענין

.ÊËCtLÓ92B˜˜tL Ò¯Á ÏL93Ïa˜Ó BÈ‡ - ˙ÙÊa «¿≈∆∆∆∆¿»¿∆∆≈¿«≈
Ïea˜ ÈÏk BÓÈOÓ ˙Ùf‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓË94CtLÓ Ï·‡ ; À¿»∆≈«∆∆¿ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈

‡nË˙Óe Ïea˜ ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - BÓ˙qL ıÚ ÏL95. ∆≈∆¿»¬≈∆ƒ¿ƒƒƒ¿«≈

מ"ג.92) אבל 93)שם הבית, בעל של במשפך המדובר
למעלה  כמבואר פקקו, לא אפילו טומאה מקבל רוכלים של

ה"ג. להתפרק.94)בפי"ח שסופו עקיבא 95)מפני כר'
"מפני  ה"ב: פ"ג כלים בתוספתא נתבאר ההבדל, וטעם שם.
עמו  מתחבר ולפיכך העץ, מן בא הזפת פירוש, מינו", שהוא

יפה.
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קעז a`Îmgpn d"kÎc"k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn 'lÎc"k -h"ryz

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ד ראשון יום

י. עג. עשה מצות
― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ

יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)ּבחטאים zecezdl) ְְֲִִֶֶַַָָָָָ
ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ּכׁשּנׁשּוב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּבדּבּור,
."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, הּׁשם! ְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָָָ"אּנא
צחּות ּכפי זה ּבענין ּכּפרה ויבּקׁש אתֿהּדּבּור ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוירחיב
מיני עליהם ׁשחּיבים החטאים ׁשאפּלּו ּדע, ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלׁשֹונֹו.
יתעּלה, אמר ׁשּבהם מּקדם, ׁשּנזּכרּו האּלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּקרּבנֹות
ּגם עלּֿכלּֿפנים צרי ― לֹו נתּכּפר ׁשּמקריבם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמי
"ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא הקרבתם. ּבׁשעת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָלהתוּדֹות
מּכלֿחּטאת יעׂשּו ּכי אֹוֿאּׁשה איׁש יׂשראל ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹאלּֿבני

עׂשּו" אׁשר אתֿחּטאתם והתוּדּו וגֹו' d,האדם xacna) ְְְֲִֶֶַַָָָָָָ
(fÎe:ׁשּנאמר "לפי זה: ּפסּוק ּבפרּוׁש הּמכלּתא ּולׁשֹון ,ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָ

חטא' אׁשר והתוּדה מאּלה] לאחת כיֿיאׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'[והיה
(d ,d `xwie)― 'עליה' חטא; אׁשר חטא על יתוּדה ―ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. לא קּימת, ּכׁשהיא החּטאת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל
ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ּביאת על אּלא הּיחיד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיתוּדה

עליה" חטא "אׁשר יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר נאמר(my)זה, ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש ּבמטּמא וּיקרא ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָּבפרׁשת
(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilr miaiigy mi`hg zveaw)

ּבארנּו ׁשּכבר vw)ּכמֹו xeriy Ð ar devn)אמר לפיכ , ְְְְִֵֶַַָָָ
חּיּוב אּלא זה מּפסּוק למדים היינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכאן

מקּדׁש למטּמא cala)הּוּדּוי beq eze`n mi`hgd zveaw); ְְִִִֵַַָ
אמר ּכלֿהּמצות? ׁשאר מרּבה אּתה sqep"מּנין weqt) ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ

(xacna ynegaאף ּומּנין והתוּדּו. יׂשראל ּבני אל ּדּבר :ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
לרּבֹות ― ּכלֿחּטאתם חּטאתם, אמר: ּוכרתֹות? ְְִֵַַַַָָָָָָמיתֹות
עׂשה". מצות לרּבֹות ― יעׂשּו ּכי לאֿתעׂשה; ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַֹֹֹמצות
ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' "'מּכלֿחּטאת עֹוד: אמרּו ְְִִֵֶַַָָָָָָֹוׁשם
הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ועל הּגנבֹות על חברֹו: ְְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָלבין
והמקּלל; לּׁשקר ּבׁשם הּנׁשּבע לרּבֹות ― ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ'למעל'
ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ּכלֿחּיבי לרּבֹות ― הּנפׁש' ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ'ואׁשמה
אּלא אמרּתי לא זֹוממין? עלּֿפי הּנהרגין אף ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֹיכֹול
אם להתוּדֹות חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ'ואׁשמה

הע אּלא חטא, ׁשּלא הּנהידע ׁשקר". עדי עליו ידּו ִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
והּקּלים החמּורים החטאים ּכלֿסּוגי ׁשעל ,ל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָנתּבאר
ׁשּנאמר ּולפי וּדּוי, עליהם חּיבים עׂשה מצות על ְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹואפּלּו
היה הּקרּבן, חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּצּוּוי
ּבפני מצוה לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָיכֹול
הצרכּו לפיכ הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻעצמּה
ׁשהם ּבזמן "יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא אתֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלבאר

מביאין?(oaxw)מביאין ׁשאין ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַ

והתוּדּו יׂשראל אלּֿבני ּדּבר avn)אמר: lka)אין . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ
אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבמׁשמע

אבתם" ואתֿעון אתֿעונם n)והתוּדּו ,ek my)ּדנּיאל וכן . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל" f)אמר: ,h l`ipc). ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ

ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי מהּֿׁשהזּכרנּו, מּכל ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבארץ
"והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהביא

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר k`,אתֿחּטאתם ,fh `xwie) ְְֲִֶֶַָָָָ
(zen ixg` zyxt."ּדברים וּדּוי זה ― "והתוּדה ְְְִִִֵֶַַָָּגםּֿכן:

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(ft:)ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ

― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ּבכלֿיֹום ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע

"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac)ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ

ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל מןֿהּתֹורה; אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, d)היא dyr zevn)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ek.)ּתּקנּו zekxa)ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ה שני יום

ה. י. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני כ "דֿ כ "ה מנחםֿ אב 
― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ּבכלֿיֹום ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac)ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ

(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ
ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל מןֿהּתֹורה; אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, d)היא dyr zevn)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ek.)ּתּקנּו zekxa)ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
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a`Îmgpnקעח h"kÎe"k iyiyÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ
(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים (yxeya)מןֿהּצּוּוים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי אתֿה' : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤
(hi.(

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ו שלישי יום

ה. עשה מצות
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ

(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;i ,e my)(bואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים (yxeya)מןֿהּצּוּוים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי אתֿה' : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤
(hi.(

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ז רביעי יום

ה. עשה מצות
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ

(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים (yxeya)מןֿהּצּוּוים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו

לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר
מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי אתֿה' : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ
ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ

ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨
ziAd" ,"dGd,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ©¤©©¦©¤

(hi.(

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ח חמישי יום

ה. עשה מצות
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ

(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים (yxeya)מןֿהּצּוּוים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי אתֿה' : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤
(hi.(

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ט שישי יום

ה. עשה מצות
יום שלישיֿ שישי כ "וֿ כ "ט מנחםֿ אב 

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ
(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים (yxeya)מןֿהּצּוּוים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי אתֿה' : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤
(hi.(
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קעט a`Îmgpn 'l w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ט  מנחםֿאב ל' ש"ק יום

יב. כו. עשה מצות
― הכ"ו לברהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

תברכּו "ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבכלֿיֹום, ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹאתֿיׂשראל
להם" אמֹור יׂשראל bk)אתּֿבני ,e xacna)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ

מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו מצוה (ek.)ּומּתענית(ck.)ּדיני ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
סֹוטה מּמּסכת ז' .(fl:)ּובפרק ְִֶֶֶֶַָ

― הי"ב ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש,

(g ,e mixac)ּפעמים ארּבע זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְִִִִַַַַָָָ
(gi ,`i .g ,e mixac .fh ,h bi zeny).
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zezixk(ycew zay meil)

,xpic rax exign ,ow `edy ,lc ly epaxw eli`e ,mixpicñçcîe¦§¨
úelãc déìò àðîçølcd lr dxezd dqgy jkne -ãç éåäéîì ©£¨¨£¥§©§¦§¥©
úeøéLòa øNò úéMîexignn xyr dyyn cg` epaxw didiy - ¦¦¨¨©£¦

ok enky cenll yi ,xiyr oaxw lyúelã élãc déìò àðîçø ñç- ¨©£¨¨£¥§©¥©
dti`d zixiyr edfy ,'zelc ilc'a epaxw `iand lr dxezd dqg

eq,zlúelãa øNò úéMî ãç éåäéîìdyyn cg` exign didiy - §¦§¥©¦¦¨¨§©
.lcd ly epaxwn xyr

:`xnbd ddnz,ïk íàly xignd itl rawp zelc ilc oaxwy ¦¥
,aygl epl yi ,zelcàéåä änk úelcly epaxw xign `ed dnk - ©©¨¨§¨

,lcdàòáéø,xpic rax -àòáéøa éèéøt änëåyi zehext dnke - ¦§¨§©¨§¦¦§¦§¨
,xpic raxaéèéøt àéðîúe íéòaøà,zehext dpenye mirax` -ãç ©§¨¦§©§¨§¦¦©

(úåìãã) éåä änk [úelãc] øNò úéMîdyyn cg` `ed dnke - ¦¦¨¨§©©¨¨¥
,zelc ly oaxwa xyréèéøt àúìz,zehext yly -(éðú÷ã) §¨¨§¦¦

[éðz÷å]epipy `ziixaa eli`e -äôéàä úéøéNòì ãîì äzà ïàkî' §¨¨¥¦¨©¨¨¥©£¦¦¨¥¨
,'äèeøôa,dyweéànàzelc ilc oaxw `iadl xyt` recn - ¦§¨©©

aúøîàä ,äèeøôy zxn` ixd -äôéàä úéøéNòoaxwúelã élc §¨¨¨§©£¦¦¨¥¨©¥©
úøîàå ,àeäzelc ilc oaxwyéøñ úéMî ãçxyr dyyn cg` - §¨§©©¦¦§¥

ïééåä éèéøt àúìúc ïðéáMçc ,àeä úelãc`vnp eppeayg itly - §©§©§¦©¦§¨¨§¦¦¨§¨
.`ziixaa xen`k ,zg` dhext wx `le ,zehext yly dfy

:`xnbd zvxznàpz,`ziixaay dféìé úãìBiîóz` cnl - ©¨¦¤¤¨¦
,zclein dti`d zixiyr ly xigndúçà äãéøt àéúîcd`iany §©§¨§¦¨©©

dlerl cg` ccea serNák úçz,dlerl dxiyrd d`ianyéåäc ©©¤¤§¨¥
Náëc ïéøúe ïéúìzî ãçcg` `ed cg` ser ly exign xeriyy - ©¦§¨¦§¥§¤¤

,rlqa dpwp yaky lirl x`azd ixdy ,yakn mipye miylyn
edfy ,xpic raxa dpwp zeter ipy ly owe ,mixpic drax` `edy
oaxw `edy ,cg` sery `vnp ,zehext dpenye mirax` ly ieey
edfy ,[xpic zipiny dfy] zehext rax`e mixyra dpwp ,zelc
,zexiyr oaxw `edy ,yakd ly exignn mipye miylyn cg`
mipye miylyn cg` didi zelc ilc ly oaxwy xnel yi ok enke

.zg` dhext epiide ,zelca
:`xnbd dywnåepcnly dn itl[ïòk] (ïàë) ãò,dzr ±úelc élc §©§©©¥©

éåä änk,zelc ilc oaxw ly xeriyd `ed dnk -øNò úéMî ãç ©¨¨¥©¦¦¨¨
úelãa,mipye miylyn cg` `le ,zelca xyr dyyn cg` - §©

miylyn cg` `edy zcleia zelc oaxw ep`vny s` ,xnelk
`vnpe ,'zelc ilc' llk oi` ixd zcleia la` ,zexiyr ly mipye

cjgxk lréìé àëéäîóilc ly eieey z` cenll ozip okidn - §¥¥¨¨¦
wx edf ixd ,zelcl qgia zelcìéàå Nákîdreay oaxw ly ¦¤¤¨©¦

ok m` ,'zelc ilc' ep`vn mda wxy ,eiycwe ycwn z`neheãò©
[ïòk] (ïàë)cg` `ed zelc ilcy dzr cr epcnly dn itl ± §©

zelc ilc `idy dti`d zixiyry gxkda ,zelca xyr dyyn
éåä àbìôe äèeøtep`vny s`y oeik ,dvgne dhext `ed dxign - §¨©§¨¨¥

,zehext rax`e mixyrn `a 'zelc' oaxwy [zcleia] xg` mewna
ilc oia qgid `edy] xyr dyya epwlgzyk j` ,x`azdy enke
ok m`e .dvgne dhextn `a 'zelc ilc'y `vnp [zelcl zelc

xiyry oipn `iyewd zxfeg.dhext deyn d`a dti`d zi
:`xnbd zvxznéìé úãìBiî àúléî dlek ,àáø øîàózn`a - ¨©¨¨¨¦§¨¦¤¤¨¦

,zcleid oicn zelc ilc ly oicd lk z` micneløîà÷ éëäåjke - §¨¦¨¨©
,`ziixad zpeekîjkïéúìzî ãç éåäéîì ,úelãc déìò àðîçø ñçc ¦§¨©£¨¨£¥§©§¦§¥©¦§¨¦

úeøéLòa ïéøúezelc oaxw `iand lr dxezd dqgy jkn - §¥©£¦
,zexiyr oaxwn mipye miylyn cg` df `diy dxn`eàéä éàîe©¦

iabl ,ok ep`vn okide -,úãìBé,cg` yak zgz cg` ser d`iany ¤¤
úelãa ïéøúe ïéúìz ïî ãç éåäéîì úelã élãc déìò àðîçø ñç éëä̈¦¨©£¨¨£¥§©¥©§¦§¥©¦§¨¦§¥§©
cg` df `diy ,zelc ilc oaxw `iand lr dxezd dqg ok enk -

.xzei `le ,zelc oaxwa mipye miylyn
:`xnbd dywnéëä éàcg` `ed zelc ilc oaxwy ,jk m` - ¦¨¦

,zelc oaxwn mipye miylynéåä äèeøôc àòáéø éëðwx ixd - §¥¦§¨¦§¨¨¥
,dhext irax zyly ,xnelk ,df xeriy `ed rax zegt dhext
miylyn cg`e ,zehext rax`e mixyr `ed zelc oaxw ixdy
`ziixad eli`e ,dhext irax dyly `ed df xeriyn mipye
:`xnbd zvxzn .dhexta dti`d zixiyr `iadl jixvy dxn`

énð éëä,oicd xwirn xnel ie`x did jk ok` -çøBà åàìc àlà ¨¦©¦¤¨§¨©
íB÷nì äèeøtî úBçt ééeúéàì àòøàux` jxc df oi`y `l` - ©§¨§¦¥¨¦§¨©¨
.dhext dey epi`y oaxw 'dl aixwdl

äðùî
my`' `ede ,dxeza mixen`d my` iaeign cg`a zwqer epzpyn

xn`py ,'dtexg dgty(ak-k hi `xwie)dX` z` aMWi iM Wi`e'§¦¦¦§©¤¦¨
xgp dgtW `ede rxf zakWdWtg F` dzCtp `l dCtde Wi`l zt ¦§©¤©§¦¦§¨¤¡¤¤§¦§¨§¥Ÿ¦§¨¨ª§¨

FnW` z` `iade ,dWRg `l iM EznEi `l didY zxTA Dl oYp `lŸ¦©¨¦Ÿ¤¦§¤Ÿ§¦Ÿª¨¨§¥¦¤£¨
mW`d li`A odMd eilr xRke ,mW` li` crFn ld` gzR l` 'dl©¤¤©Ÿ¤¥¥¨¨§¦¤¨¨©Ÿ¥§¥¨¨¨
,'`hg xW` Fz`Hgn Fl glqpe `hg xW` Fz`Hg lr 'd iptl¦§¥©©¨£¤¨¨§¦§©¥©¨£¤¨¨
dpic dpey dnae ,'dtexg dgty' dpeknd `id in x`az epzpyn

.zeixrd lk x`yn
:dpynd zxxanäîweligdïéaoicäçôLdtexgïéáìly opicìk ©¥¦§¨§¥¨

.úBéøòä:dpynd zx`anïäì äúååL àlLdgtydàìå LðBòa àì ¨£¨¤Ÿ¨§¨¨¥Ÿ§¤§Ÿ
L ,ïaø÷aixd,úBéøòä ìkaiig bbeya odilr `adaoaxw,úàhç §¨§¨¤¨¨£¨§©¨

ålr `adäçôLdtexg.íLàay ,mdipia welig cere)úBéøòä ìk §¦§¨§¨¨¨¨£¨
,äá÷ða,dawp `weec d`a z`hg ixdy,øëæa äçôLåoaxw ixdy ¦§¥¨§¦§¨§¨¨

y ,cere .(mixkfdn `a my`Léàä ãçà ,úBéøòä ìklreadãçàå ¨¨£¨¤¨¨¦§¤¨
äMàä,zlrapda ïéåLaeig,úBkîmdipy micifn mdipy eid m`y ¨¦¨¨¦§©
,miweláeaeig,ïaø÷`ian cg` lk ,mibbey mdipy eid m`y §¨§¨
,z`hgåeli`äçôLadtexgäåLä àì,aezkdäMàì Léàä àì §§¦§¨Ÿ¦§¨Ÿ¨¦¨¦¨
,úBkîa,yi`d `le dwel dy`d wx `l`Léàì äMà äåLä àìå §©§Ÿ¦§¨¦¨¨¦
,ïaø÷a.oaxwn dxeht dy`de ,my` `ian yi`d wx `l` §¨§¨

y :sqep weligäøòîä úà ïäa äNò úBéøòä ìk,ez`ia ligzn - ¨¨£¨¨¨¨¥¤©§¨¤
,øîBbkdtexg dgtya eli`e ,dxenb d`iak aiig dxrnd s`e ©¥

xn`py ,ez`ia xnb ok m` `l` aiig epi`(my)z` aMWi iM Wi`e'§¦¦¦§©¤
die`xd d`ia ef didzy cr aiig epi`y ,'rxf zakW dX ¦̀¨¦§©¤©

:mdipia yi welig cere .drxfdlezeixrd lkaäàéa ìk ìò áéiç©¨©¨¦¨
äàéáe`ian dtexg dgtya eli`e ,mnvr ipta z`hg e` zewln ¦¨

.daxd ze`ia lr elit` cg` oaxw
zeixr oia weliga ,o`k cr `aedy dn :zxne`e dpynd dkiynn
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kקפ wxt dinxi - mi`iap

ë-÷øô äéîøéhÎ`

à:älàä íéøácä-úà àað eäéîøé-úà ýåýé úéáa ãéâð ãé÷ô-àeäå ïäkä ønà-ïa øeçLt òîLiå©¦§©³©§Æ¤¦¥´©Ÿ¥½§«¨¦¬¨¦−§¥´§¨®¤«¦§§½̈¦−̈¤©§¨¦¬¨¥«¤
áúéáa øLà ïBéìòä ïîéða øòLa øLà úëtänä-ìò Búà ïziå àéápä eäéîøé úà øeçLô äkiå©©¤´©§½¥−¦§§¨´©¨¦®©¦¥̧Ÿ¹©©©§¤À¤£¤̧§©³©¦§¨¦Æ¨«¤§½£¤−§¥¬

:ýåýéâàø÷ øeçLô àì eäéîøé åéìà øîàiå úëtänä-ïî eäéîøé-úà øeçLô àöiå úøçnî éäéå §¨«©«§¦Æ¦«¨¢½̈©Ÿ¥¬©§²¤«¦§§−̈¦©©§¨®¤©¸Ÿ¤¥¹̈¦§§À̈³Ÿ©§Æ¨¨³
:áéáqî øBâî-íà ék EîL ýåýéãðúð éððä ýåýé øîà äë ékéáäà-ìëìe Eì øBâîì Eáøça eìôðå E §¨Æ§¤½¦−¦¨¬¦¨¦«¦´´Ÿ¨©´§¿̈¦§¦ÁŸ¤§Æ§¨¹§´§¨Ÿ£¤À§¨«§²§¤¬¤

éðéòå íäéáéà:áøça íkäå äìáa íìâäå ìáa-Cìî ãéa ïzà äãeäé-ìk-úàå úBàø Eäézúðå Ÿ§¥¤−§¥¤´Ÿ®§¤¨§À̈¤¥Æ§©´¤«¤¨¤½§¦§¨¬¨¤−¨§¦¨¬¤¨«¤§¨©¦À
íäéáéà ãéa ïzà äãeäé éëìî úBøöBà-ìk úàå dø÷é-ìk-úàå dòéâé-ìk-úàå úàfä øéòä ïñç-ìk-úà¤¨Ÿ Æ¤Æ¨¦´©½Ÿ§¤¨§¦−̈§¤¨§¨¨®§¥̧¨§¹©§¥´§À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½

:äìáa íeàéáäå íeç÷ìe íeææáeåúeîz íLå àBáz ìááe éáMa eëìz Eúéá éáLé ìëå øeçLô äzàå §¨Æ§¨½¤¡¦−¨¤«¨§©¨´©§À§ŸÆŸ§¥´¥¤½¥§−©¤®¦¨¤´¨À§¨³¨Æ
éáäà-ìëå äzà øáwz íLå:ø÷Ma íäì úàað-øLà Eæéúééä ìëezå éðz÷æç útàå ýåýé éðúézt §¨´¦¨¥½©¨Æ§¨´Ÿ£¤½£¤¦¥¬¨¨¤−©¨«¤¦¦©³¦§¨Æ¨«¤½̈£©§©−¦©¨®¨¦³¦

:éì âòì älk íBiä-ìk ÷BçNìçätøçì éì ýåýé-øáã äéä-ék àø÷à ãLå ñîç ÷òæà øaãà écî-ék ¦§Æ¨©½ª−ŸŸ¥¬¦«¦«¦¥³£©¥Æ¤§½̈¨¨¬¨−Ÿ¤§¨®¦«¨¨̧§©§¨¬¦²§¤§¨¬
:íBiä-ìk ñì÷ìeèéúîöòa øöò úøòa Làk éaìá äéäå BîLa ãBò øaãà-àìå epøkæà-àì ézøîàå §¤−¤¨©«§¨©§¦´«Ÿ¤§§¤À§«Ÿ£©¥¬Æ¦§½§¨¨³§¦¦Æ§¥´Ÿ¤½¤¨ª−§©§Ÿ¨®

:ìëeà àìå ìëìk éúéàìðå§¦§¥¬¦©«§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx
(·).úëôäîä לכיפתא וי"ת האסורים מקום שם

בלעז: ä'יראה:øåâî.(‚)ארוולו"ר àø÷ øåçùô àì
.'åâå êîù זה דבר בשביל אלא פשחור שמך נקרא לא

ויפשחני  וכן שנפשח אילן כמו שחור פשח כלומר
ג) שלשון (איכה  שמך קרא פשחור לא לו אמר וכן

לכך  אלא חור פש חורין ובן גדול אדם משמע פשחור
רבים  סחור פש ד"א שחור, פשח פשחור שמך נקרא
כמו  אסיפה ל' הוא מגור זה וללשון להרוג סביבותיך

חרב אל כא)מגורי ממון:ïñåç.(‰):(יחזקאל 
(Ê).éðúéúô:בשליחותך עלי éðú÷æçללכת הכבדת .

כרחי: על ללכת החזקה כל äìåë.ונצחת:ìëåúå.ידך
לי: לועג øáãà.(Á)העם éãî שאדבר עת בכל

קורא  ואיני קול ולהרים לזעוק צריך אני אליהם
ושוד: חמס נבואות כיֿאם טובה øáãאליהם äéäé éë

.éì 'ä:אותי מחרפים שהם חרפה לי דברו לפיכך
.ñì÷ìå:וקלסה כמו åðøëæà.(Ë)ולדבור àì éúøîàå

עוד: בשליחותו לילך שלא לבי לי אמר äéäåואם
.éáìá:לילך צריך אני כרחי ועל בוערת כאש הנבואה

.éúåîöòá øåöò:האש בעצמותי: לסבול ìëìë.וכנוס
האש:

cec zcevn
(‡).„È‚ „È˜Ù:'ה בבית היה  ושר ÈÓ¯È‰.ממונה מוסב‡˙

וישמע: הסוהר:‰ÎÙ‰Ó˙.(·)על בית  של  שם ·˘Ú¯הוא
.ÔÓÈ·:השער שם  נקרא  ההר:‰ÔÂÈÏÚ.כן בגובה  העומד
(‚).'ÂÎÂ ¯ÂÁ˘Ù ‡Ïלאות כי ֿאם  פשחור  שמך  נקרא  לא ר"ל

פש כמו  הוא פשחור כי מסביב  אותך  יקיפו  גייסות שאסיפת
פרשיו  ופשו כמו ריבוי ענין הוא  ופש  א)סחור וסחור(חבקוק

סביב: של  תרגומו הגייסות:Â‚ÓÏ¯.(„)הוא ÍÏ.לאסיפת 
אוהביך: ולכל  אתן  ¯Â‡Â˙.אותך  ÍÈÈÚÂ:בחרב כשיפלו

.ÌÎ‰Â: בחרב יכה  È˜¯‰.(‰)מהם ÏÎ ˙‡Âהדברים כל 
בה : הנמצאים  ואמר‡˙Ô.היקרים  חזר  והפסיק האריך  כי על
המקרא: דרך  וכן ·‡˙.(Â)אתן  שהוא‡˘¯ אמר פשחור כי

בשקר: וניבא ללכתÈ˙È˙Ù.(Ê)נביא  אותי פיתית ה' אתה 
הפיתוי:Ù‡Â˙.בשליחותך : מפניהם È˙˜ÊÁ.קבלתי  תירא  אל  באמרך בדברים אותי א)חזקת לפתות(לעיל יכולת  בזה והנה 

ÂÁ˘Ï˜.אותי: È˙ÈÈ‰:עלי מלעיגים  וכולם  לשחוק הייתי  הנה ‡„·¯.(Á)עתה  È„Ó ÈÎ על צועק אני נבואה דברי שאדבר  מתי
בעבורה: לי הבא והשוד החמס  בקול  ואקרא לי הנעשה  הנבואה:Ù¯ÁÏ‰.הרעה  דבר בעבור  הימים  כל  אותי מחרפים  המה

(Ë).È˙¯Ó‡Â: בשמו נבואה עוד  אדבר ולא פי  על  ה ' שם  בפניהם אזכור לא בלבי אמרתי רבות ·È·Ï.פעמים ‰È‰Â אבל
בעצמותי : וכנוס  בוערת  כאש בלבי  היה  לבליÈ˙È‡ÏÂ.הנבואה להתאפק  יכולתי ולא  הנבואה בי לסבול  ועיף נלאה נעשיתי

לאמרה:

oeiv zcevn
(‚).¯Â‚Ó בקיץ אוגר כמו וקיבוץ  אסיפה י)ענין :(משלי
(‰).ÔÒÂÁחוסן וכן  החוזק שהוא  יאמר  העושר  ועל  חוזק ענין

יקחו כב)ויקר הבאÚÈ‚È‰.:(יחזקאל העושר  על  יאמר הוא גם 
ועמל : ושלל :ÌÂÊÊ·Â.ביגיעה בזה מלשוןÈ˙È˙Ù.(Ê)מל'
והסתה: יכולת:ÏÎÂ˙Â.פיתוי מתיÈ„Ó.(Á)מל ' כמו עניינו

בו דברי מדי לא)וכן והואÒÓÁ.:(לקמן היושר  הסרת  ענין
עקביך נחמסו יג)מלשון הגוף:Â˘Â„.:(לעיל ÒÏ˜ÏÂ.עושק

הארצות לכל  וקלסה  כמו לעג  כב)ענין  ÂˆÚ¯.(Ë):(יחזקאל
בוגדים עצרת כמו  ומאוסף ט)כנוס עייפותÈ˙‡ÏÂ.:(לעיל ענין 

נלאו העוה כמו כמוÏÎÏÎ.:(שם)ויגיעה והחזקה  הסבלה ענין 
בואו יום את מכלכל ג)ומי יכולת:ÏÎÂ‡Â.:(מלאכי מל'

f wxt zldw - miaezk

æ-÷øô úìä÷ekÎ`k

àë:Eìì÷î Ecáò-úà òîLú-àì øLà Eaì ïzz-ìà eøaãé øLà íéøácä-ìëì íbáëíéîòt-íb ék ©³§¨©§¨¦Æ£¤´§©¥½©¦¥−¦¤®£¤¬«Ÿ¦§©¬¤«©§§−§©§¤«¦²©§¨¦¬
:íéøçà zìl÷ äzà (úà)-íb øLà Eaì òãé úBaøâëàéäå äîkçà ézøîà äîëçá éúéqð äæ-ìk ©−¨©´¦¤®£¤¬©©−̈¦©¬§¨£¥¦«¨−Ÿ¦¦´¦©«¨§¨®¨©´§¦¤§½̈¨§¦−

:épnî ä÷Bçøãë:epàöîé éî ÷îò | ÷îòå äéäM-äî ÷BçøäëLwáe øeúìå úòãì éaìå éðà éúBañ §¨¬¦¤«¦¨−©¤¨¨®§¨¬Ÿ¨−Ÿ¦¬¦§¨¤«©¸¦«£¦³§¦¦Æ¨©´©§¨½©¥¬
:úBììBä úeìëqäå ìñk òLø úòãìå ïBaLçå äîëçåëàéä-øLà äMàä-úà úånî øî éðà àöBîe ¨§−̈§¤§®§¨©Æ©Æ¤´©¤½¤§©¦§−¥«¤̧£¦¹©´¦À̈¤¤¨«¦¨Æ£¤¦̧

:da ãëlé àèBçå äpnî èìné íéýìàä éðôì áBè äéãé íéøeñà daì íéîøçå íéãBöî§¦¯©£¨¦²¦−̈£¦´¨¤®¨º¦§¥³¨¡Ÿ¦Æ¦¨¥´¦¤½¨§¥−¦¨¬¤¨«

i"yx
(‡Î).'åâå íéøáãä ìëì íâ שקבל בשאול שנדבר לפי

תרשע  אל נאמר ועליו הכהנים עיר נוב על הרע לשון
הולכי  אליך ידברון אשר הדברים לכל גם אמר הרבה

לקבלן: לבך תתן אל êãáòרכיל úà òîùú àì øùà
.êìì÷î עבדך את לשמוע אזנך תטה אשר טוב אין

דברים  עשרה אלו שליטים מעשרה ד"א מקללך.
דברי  אותו מראין עיניו שתי האדם, את המחייבים
שתי  בטלים, דברים אותו משמיעין אזניו שתי עבירה,
אותו  שמוליכין רגליו שתי בהן, וחומס שגוזל ידיו
זה  לחכם תעוז החכמ' ד"א ולבו, ופיו עבירה, לדבר
לחכם  ד"א שלפניו, דורות מעשרה שליטים מעשרה נח
שלפניו, דורות מעשרה שליטים מעשרה אברהם זה
ד"א  אחיו, אלו שליטים מעשרה יוסף זה לחכם ד"א
המשמשין  דברים עשרה שליטים עשרה משה זה לחכם
וושטא  מן לוושטא פומא מן מאכל ע"י הגוף את
לו  עמדה וחכמתו קהלת במדרש כדאיתא וכו' לכרסא
וארבעים  יום ארבעים למאכל נצטרך שלא למשה
עליהן  ליישב יכול ואיני במדרש הללו הפנים כל לילה,

נסיתי  זה כל בארץ צדיק אין אדם כי שלאחריו מקרא
שלמטן מקראות על מוסב ודוק)בחכמה ולא ועל (ס"א

äîëçá.(Î‚)שלמעלן: éúéñð:בתורה.äîëçà éúøîà
החכמה: את éðîî.לדעת ä÷åçø àéäå:זו היא ומה

.äéäù äî ÷åçø ביצירת שהיו הרחוקים הדברים את
åîò÷.(Î„)בראשית: ÷åîòå לי שאין ימצאנו מי הוא

לפנים  מה למטה ומה למעלה מה בהן להרהר רשות
לאחור: éúåáñ.(Î‰)ומה ãåòå ולבקש ולתור לדעת

הגאולה: קץ וחשבון אדומה פרה פרשת úòãìåחכמת
.ìñë òùø וסכלות מצותה של דעתה סוף על לעמוד

שבה: ומשועמם מעורבב øî(ÂÎ)הוללות éðà àöåîå
.úåîî שנבראו הקשים דברים מעשרה קשה שהיא

מר  אני ומוצא בהשותפין. בתרא בבבא כדאיתא בעולם
המינות: זו האשה את ממנה äáì.וקשה íéîøçå לשון

כמו א)מכמורת יאספהו (חבקוק בחרמו יגורהו
äéãé.במכמרתו: íéøåñà הוא הרי באדם ומשהחזיקה

עבותות: בקשורי קשורים íéøåñà.כנקשר של דבר שם
טו)כמו מנחם:(שופטים פירשו כן קשריו אסוריו וימסו

cec zcevn
(‡Î).ÌÈ¯·„‰ ÏÎÏ Ì‚אשר החכמה תועיל  עוד  לומר, רוצה 

לבך  תתן אל  וקלון  בוז  מדברי בך ידברו אשר הדברים לכל  גם 
תשמע לא  אשר עד  דרכך תפלס החכמה  ידי ועל בהם, לחשוש
שמעת, לא כאילו בהם  תחשוש לא  כלומר מקללך , עבדך את 

מעבדך: נקם לקחת  תוכל כי  ¯·Â˙.(Î·)ועם ÌÈÓÚÙ Ì‚ ÈÎ
ידע רבות פעמים אפילו כי שתים , ולא  פעם לא  לומר, רוצה
והחכמה אחרים, קללת  אתה גם אשר בדבר  וזכרת  לבך 

אותי: שמקללים מה  לבבי ירע  כן אם מדוע  לחשוב Ê‰.(Î‚)תלמדך ÏÎ:רב בהתחכמות  בחנתי הכל  שאמרתי מה ‡È˙¯Óכל 
.‰ÓÎÁ‡:להשיגה ואין  ממני היא  רחוקה ההיא ההשגה  אבל  הכל, להשיג יותר עוד  להתחכם  חשבתי לומר , ¯ÂÁ˜(Î„)רוצה

.‰È‰˘ ‰Ó:מלהשיגו הוא רחוק היה כבר  אשר  להשיגוÂÓÚÂ˜.הדבר  אין הוא עמוק דבר אם ההוא  דבר  אף  לומר, רוצה 
אותו: למצוא יוכל  כן אם  ומי עמוק, והוא È·ÏÂ.(Î‰)הואיל  È‡ È˙Â·Òולבקש ולחפש  לדעת לבי ומחשבות פני הסיבותי

החכמה: רב:ÔÂ·˘ÁÂ.ענין ובעיון במחשבה הבא  דבר מתוך  דבר  להבין בינה  מחשבת לומר , מהםÚ„ÏÂ˙.רוצה לומר, רוצה
הפכו: מפאת  אלא ניכר דבר  אין  כי  ושיעמום בהוללות  שיש והשטות כסיל, באדם אשר  הרשע גרעון ולדעת ÂÓÂˆ‡(ÂÎ)להעריך 

.È‡והראוי המות  מן יותר  המר דבר מצאתי בהם והנה מהם . להזהר יש  ומאד  וכו', הרשע פחיתות  הכרתי בזה הן כאומר
מבזה: במיתה  ‰‡˘‰.לבחור  אחריה:‡˙ הנפתים נפשות לצודד צדייה  כלי היא אשר המנאפת , האשה היא  וזאת לומר, רוצה 

.‰·Ï ÌÈÓ¯ÁÂ: אנשים תלכוד  לבה במחשבת  כי  רשת, כמו  היא È„È‰.לבה  ÌÈ¯ÂÒ‡מי כשאוחזת כי קשורים, כמו המה ידיה
ממנה : להפרד אפשר Â‚Â'.אי ·ÂË: לקחה ברוב  הטתו  לא  עד  ממנה ימלט  המקום לפני זכות שמצא ·‰.מי „ÎÏÈ נלכד וכאשר 

נפשו: למלט ממנה להפרד  אפשר אי  שוב

oeiv zcevn
(‚Î).È˙ÈÒ:נסיון וביקור:Â˙ÏÂ¯.(Î‰)מלשון חיפוש  ענין

.ÔÂ·˘ÁÂ ט (לקמן וחשבון מעשה אין כי וכן מחשבה. מלשון
כסיל :ÏÒÎ.י): שעמום:‰ÂÏÏÂ˙.שטות:ÂÏÎÒ‰Â˙.מלשון
(ÂÎ).ÌÈ„ÂˆÓשם) רעה במצודה  וכן  הציידים. מכלי כלי שם

יב): טו):ÌÈÓ¯ÁÂ.ט  א  (חבקוק  בחרמו יגורהו כמו רשתות.
.ÌÈ¯ÂÒ‡:( יד טו (שופטים  אסוריו וימסו  כמו קשורים.



קפי k wxt dinxi - mi`iap

ë-÷øô äéîøéhÎ`

à:älàä íéøácä-úà àað eäéîøé-úà ýåýé úéáa ãéâð ãé÷ô-àeäå ïäkä ønà-ïa øeçLt òîLiå©¦§©³©§Æ¤¦¥´©Ÿ¥½§«¨¦¬¨¦−§¥´§¨®¤«¦§§½̈¦−̈¤©§¨¦¬¨¥«¤
áúéáa øLà ïBéìòä ïîéða øòLa øLà úëtänä-ìò Búà ïziå àéápä eäéîøé úà øeçLô äkiå©©¤´©§½¥−¦§§¨´©¨¦®©¦¥̧Ÿ¹©©©§¤À¤£¤̧§©³©¦§¨¦Æ¨«¤§½£¤−§¥¬

:ýåýéâàø÷ øeçLô àì eäéîøé åéìà øîàiå úëtänä-ïî eäéîøé-úà øeçLô àöiå úøçnî éäéå §¨«©«§¦Æ¦«¨¢½̈©Ÿ¥¬©§²¤«¦§§−̈¦©©§¨®¤©¸Ÿ¤¥¹̈¦§§À̈³Ÿ©§Æ¨¨³
:áéáqî øBâî-íà ék EîL ýåýéãðúð éððä ýåýé øîà äë ékéáäà-ìëìe Eì øBâîì Eáøça eìôðå E §¨Æ§¤½¦−¦¨¬¦¨¦«¦´´Ÿ¨©´§¿̈¦§¦ÁŸ¤§Æ§¨¹§´§¨Ÿ£¤À§¨«§²§¤¬¤

éðéòå íäéáéà:áøça íkäå äìáa íìâäå ìáa-Cìî ãéa ïzà äãeäé-ìk-úàå úBàø Eäézúðå Ÿ§¥¤−§¥¤´Ÿ®§¤¨§À̈¤¥Æ§©´¤«¤¨¤½§¦§¨¬¨¤−¨§¦¨¬¤¨«¤§¨©¦À
íäéáéà ãéa ïzà äãeäé éëìî úBøöBà-ìk úàå dø÷é-ìk-úàå dòéâé-ìk-úàå úàfä øéòä ïñç-ìk-úà¤¨Ÿ Æ¤Æ¨¦´©½Ÿ§¤¨§¦−̈§¤¨§¨¨®§¥̧¨§¹©§¥´§À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½

:äìáa íeàéáäå íeç÷ìe íeææáeåúeîz íLå àBáz ìááe éáMa eëìz Eúéá éáLé ìëå øeçLô äzàå §¨Æ§¨½¤¡¦−¨¤«¨§©¨´©§À§ŸÆŸ§¥´¥¤½¥§−©¤®¦¨¤´¨À§¨³¨Æ
éáäà-ìëå äzà øáwz íLå:ø÷Ma íäì úàað-øLà Eæéúééä ìëezå éðz÷æç útàå ýåýé éðúézt §¨´¦¨¥½©¨Æ§¨´Ÿ£¤½£¤¦¥¬¨¨¤−©¨«¤¦¦©³¦§¨Æ¨«¤½̈£©§©−¦©¨®¨¦³¦

:éì âòì älk íBiä-ìk ÷BçNìçätøçì éì ýåýé-øáã äéä-ék àø÷à ãLå ñîç ÷òæà øaãà écî-ék ¦§Æ¨©½ª−ŸŸ¥¬¦«¦«¦¥³£©¥Æ¤§½̈¨¨¬¨−Ÿ¤§¨®¦«¨¨̧§©§¨¬¦²§¤§¨¬
:íBiä-ìk ñì÷ìeèéúîöòa øöò úøòa Làk éaìá äéäå BîLa ãBò øaãà-àìå epøkæà-àì ézøîàå §¤−¤¨©«§¨©§¦´«Ÿ¤§§¤À§«Ÿ£©¥¬Æ¦§½§¨¨³§¦¦Æ§¥´Ÿ¤½¤¨ª−§©§Ÿ¨®

:ìëeà àìå ìëìk éúéàìðå§¦§¥¬¦©«§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx
(·).úëôäîä לכיפתא וי"ת האסורים מקום שם

בלעז: ä'יראה:øåâî.(‚)ארוולו"ר àø÷ øåçùô àì
.'åâå êîù זה דבר בשביל אלא פשחור שמך נקרא לא

ויפשחני  וכן שנפשח אילן כמו שחור פשח כלומר
ג) שלשון (איכה  שמך קרא פשחור לא לו אמר וכן

לכך  אלא חור פש חורין ובן גדול אדם משמע פשחור
רבים  סחור פש ד"א שחור, פשח פשחור שמך נקרא
כמו  אסיפה ל' הוא מגור זה וללשון להרוג סביבותיך

חרב אל כא)מגורי ממון:ïñåç.(‰):(יחזקאל 
(Ê).éðúéúô:בשליחותך עלי éðú÷æçללכת הכבדת .

כרחי: על ללכת החזקה כל äìåë.ונצחת:ìëåúå.ידך
לי: לועג øáãà.(Á)העם éãî שאדבר עת בכל

קורא  ואיני קול ולהרים לזעוק צריך אני אליהם
ושוד: חמס נבואות כיֿאם טובה øáãאליהם äéäé éë

.éì 'ä:אותי מחרפים שהם חרפה לי דברו לפיכך
.ñì÷ìå:וקלסה כמו åðøëæà.(Ë)ולדבור àì éúøîàå

עוד: בשליחותו לילך שלא לבי לי אמר äéäåואם
.éáìá:לילך צריך אני כרחי ועל בוערת כאש הנבואה

.éúåîöòá øåöò:האש בעצמותי: לסבול ìëìë.וכנוס
האש:

cec zcevn
(‡).„È‚ „È˜Ù:'ה בבית היה  ושר ÈÓ¯È‰.ממונה מוסב‡˙

וישמע: הסוהר:‰ÎÙ‰Ó˙.(·)על בית  של  שם ·˘Ú¯הוא
.ÔÓÈ·:השער שם  נקרא  ההר:‰ÔÂÈÏÚ.כן בגובה  העומד
(‚).'ÂÎÂ ¯ÂÁ˘Ù ‡Ïלאות כי ֿאם  פשחור  שמך  נקרא  לא ר"ל

פש כמו  הוא פשחור כי מסביב  אותך  יקיפו  גייסות שאסיפת
פרשיו  ופשו כמו ריבוי ענין הוא  ופש  א)סחור וסחור(חבקוק

סביב: של  תרגומו הגייסות:Â‚ÓÏ¯.(„)הוא ÍÏ.לאסיפת 
אוהביך: ולכל  אתן  ¯Â‡Â˙.אותך  ÍÈÈÚÂ:בחרב כשיפלו

.ÌÎ‰Â: בחרב יכה  È˜¯‰.(‰)מהם ÏÎ ˙‡Âהדברים כל 
בה : הנמצאים  ואמר‡˙Ô.היקרים  חזר  והפסיק האריך  כי על
המקרא: דרך  וכן ·‡˙.(Â)אתן  שהוא‡˘¯ אמר פשחור כי

בשקר: וניבא ללכתÈ˙È˙Ù.(Ê)נביא  אותי פיתית ה' אתה 
הפיתוי:Ù‡Â˙.בשליחותך : מפניהם È˙˜ÊÁ.קבלתי  תירא  אל  באמרך בדברים אותי א)חזקת לפתות(לעיל יכולת  בזה והנה 

ÂÁ˘Ï˜.אותי: È˙ÈÈ‰:עלי מלעיגים  וכולם  לשחוק הייתי  הנה ‡„·¯.(Á)עתה  È„Ó ÈÎ על צועק אני נבואה דברי שאדבר  מתי
בעבורה: לי הבא והשוד החמס  בקול  ואקרא לי הנעשה  הנבואה:Ù¯ÁÏ‰.הרעה  דבר בעבור  הימים  כל  אותי מחרפים  המה

(Ë).È˙¯Ó‡Â: בשמו נבואה עוד  אדבר ולא פי  על  ה ' שם  בפניהם אזכור לא בלבי אמרתי רבות ·È·Ï.פעמים ‰È‰Â אבל
בעצמותי : וכנוס  בוערת  כאש בלבי  היה  לבליÈ˙È‡ÏÂ.הנבואה להתאפק  יכולתי ולא  הנבואה בי לסבול  ועיף נלאה נעשיתי

לאמרה:

oeiv zcevn
(‚).¯Â‚Ó בקיץ אוגר כמו וקיבוץ  אסיפה י)ענין :(משלי
(‰).ÔÒÂÁחוסן וכן  החוזק שהוא  יאמר  העושר  ועל  חוזק ענין

יקחו כב)ויקר הבאÚÈ‚È‰.:(יחזקאל העושר  על  יאמר הוא גם 
ועמל : ושלל :ÌÂÊÊ·Â.ביגיעה בזה מלשוןÈ˙È˙Ù.(Ê)מל'
והסתה: יכולת:ÏÎÂ˙Â.פיתוי מתיÈ„Ó.(Á)מל ' כמו עניינו

בו דברי מדי לא)וכן והואÒÓÁ.:(לקמן היושר  הסרת  ענין
עקביך נחמסו יג)מלשון הגוף:Â˘Â„.:(לעיל ÒÏ˜ÏÂ.עושק

הארצות לכל  וקלסה  כמו לעג  כב)ענין  ÂˆÚ¯.(Ë):(יחזקאל
בוגדים עצרת כמו  ומאוסף ט)כנוס עייפותÈ˙‡ÏÂ.:(לעיל ענין 

נלאו העוה כמו כמוÏÎÏÎ.:(שם)ויגיעה והחזקה  הסבלה ענין 
בואו יום את מכלכל ג)ומי יכולת:ÏÎÂ‡Â.:(מלאכי מל'

f wxt zldw - miaezk

æ-÷øô úìä÷ekÎ`k

àë:Eìì÷î Ecáò-úà òîLú-àì øLà Eaì ïzz-ìà eøaãé øLà íéøácä-ìëì íbáëíéîòt-íb ék ©³§¨©§¨¦Æ£¤´§©¥½©¦¥−¦¤®£¤¬«Ÿ¦§©¬¤«©§§−§©§¤«¦²©§¨¦¬
:íéøçà zìl÷ äzà (úà)-íb øLà Eaì òãé úBaøâëàéäå äîkçà ézøîà äîëçá éúéqð äæ-ìk ©−¨©´¦¤®£¤¬©©−̈¦©¬§¨£¥¦«¨−Ÿ¦¦´¦©«¨§¨®¨©´§¦¤§½̈¨§¦−

:épnî ä÷Bçøãë:epàöîé éî ÷îò | ÷îòå äéäM-äî ÷BçøäëLwáe øeúìå úòãì éaìå éðà éúBañ §¨¬¦¤«¦¨−©¤¨¨®§¨¬Ÿ¨−Ÿ¦¬¦§¨¤«©¸¦«£¦³§¦¦Æ¨©´©§¨½©¥¬
:úBììBä úeìëqäå ìñk òLø úòãìå ïBaLçå äîëçåëàéä-øLà äMàä-úà úånî øî éðà àöBîe ¨§−̈§¤§®§¨©Æ©Æ¤´©¤½¤§©¦§−¥«¤̧£¦¹©´¦À̈¤¤¨«¦¨Æ£¤¦̧

:da ãëlé àèBçå äpnî èìné íéýìàä éðôì áBè äéãé íéøeñà daì íéîøçå íéãBöî§¦¯©£¨¦²¦−̈£¦´¨¤®¨º¦§¥³¨¡Ÿ¦Æ¦¨¥´¦¤½¨§¥−¦¨¬¤¨«

i"yx
(‡Î).'åâå íéøáãä ìëì íâ שקבל בשאול שנדבר לפי

תרשע  אל נאמר ועליו הכהנים עיר נוב על הרע לשון
הולכי  אליך ידברון אשר הדברים לכל גם אמר הרבה

לקבלן: לבך תתן אל êãáòרכיל úà òîùú àì øùà
.êìì÷î עבדך את לשמוע אזנך תטה אשר טוב אין

דברים  עשרה אלו שליטים מעשרה ד"א מקללך.
דברי  אותו מראין עיניו שתי האדם, את המחייבים
שתי  בטלים, דברים אותו משמיעין אזניו שתי עבירה,
אותו  שמוליכין רגליו שתי בהן, וחומס שגוזל ידיו
זה  לחכם תעוז החכמ' ד"א ולבו, ופיו עבירה, לדבר
לחכם  ד"א שלפניו, דורות מעשרה שליטים מעשרה נח
שלפניו, דורות מעשרה שליטים מעשרה אברהם זה
ד"א  אחיו, אלו שליטים מעשרה יוסף זה לחכם ד"א
המשמשין  דברים עשרה שליטים עשרה משה זה לחכם
וושטא  מן לוושטא פומא מן מאכל ע"י הגוף את
לו  עמדה וחכמתו קהלת במדרש כדאיתא וכו' לכרסא
וארבעים  יום ארבעים למאכל נצטרך שלא למשה
עליהן  ליישב יכול ואיני במדרש הללו הפנים כל לילה,

נסיתי  זה כל בארץ צדיק אין אדם כי שלאחריו מקרא
שלמטן מקראות על מוסב ודוק)בחכמה ולא ועל (ס"א

äîëçá.(Î‚)שלמעלן: éúéñð:בתורה.äîëçà éúøîà
החכמה: את éðîî.לדעת ä÷åçø àéäå:זו היא ומה

.äéäù äî ÷åçø ביצירת שהיו הרחוקים הדברים את
åîò÷.(Î„)בראשית: ÷åîòå לי שאין ימצאנו מי הוא

לפנים  מה למטה ומה למעלה מה בהן להרהר רשות
לאחור: éúåáñ.(Î‰)ומה ãåòå ולבקש ולתור לדעת

הגאולה: קץ וחשבון אדומה פרה פרשת úòãìåחכמת
.ìñë òùø וסכלות מצותה של דעתה סוף על לעמוד

שבה: ומשועמם מעורבב øî(ÂÎ)הוללות éðà àöåîå
.úåîî שנבראו הקשים דברים מעשרה קשה שהיא

מר  אני ומוצא בהשותפין. בתרא בבבא כדאיתא בעולם
המינות: זו האשה את ממנה äáì.וקשה íéîøçå לשון

כמו א)מכמורת יאספהו (חבקוק בחרמו יגורהו
äéãé.במכמרתו: íéøåñà הוא הרי באדם ומשהחזיקה

עבותות: בקשורי קשורים íéøåñà.כנקשר של דבר שם
טו)כמו מנחם:(שופטים פירשו כן קשריו אסוריו וימסו

cec zcevn
(‡Î).ÌÈ¯·„‰ ÏÎÏ Ì‚אשר החכמה תועיל  עוד  לומר, רוצה 

לבך  תתן אל  וקלון  בוז  מדברי בך ידברו אשר הדברים לכל  גם 
תשמע לא  אשר עד  דרכך תפלס החכמה  ידי ועל בהם, לחשוש
שמעת, לא כאילו בהם  תחשוש לא  כלומר מקללך , עבדך את 

מעבדך: נקם לקחת  תוכל כי  ¯·Â˙.(Î·)ועם ÌÈÓÚÙ Ì‚ ÈÎ
ידע רבות פעמים אפילו כי שתים , ולא  פעם לא  לומר, רוצה
והחכמה אחרים, קללת  אתה גם אשר בדבר  וזכרת  לבך 

אותי: שמקללים מה  לבבי ירע  כן אם מדוע  לחשוב Ê‰.(Î‚)תלמדך ÏÎ:רב בהתחכמות  בחנתי הכל  שאמרתי מה ‡È˙¯Óכל 
.‰ÓÎÁ‡:להשיגה ואין  ממני היא  רחוקה ההיא ההשגה  אבל  הכל, להשיג יותר עוד  להתחכם  חשבתי לומר , ¯ÂÁ˜(Î„)רוצה

.‰È‰˘ ‰Ó:מלהשיגו הוא רחוק היה כבר  אשר  להשיגוÂÓÚÂ˜.הדבר  אין הוא עמוק דבר אם ההוא  דבר  אף  לומר, רוצה 
אותו: למצוא יוכל  כן אם  ומי עמוק, והוא È·ÏÂ.(Î‰)הואיל  È‡ È˙Â·Òולבקש ולחפש  לדעת לבי ומחשבות פני הסיבותי

החכמה: רב:ÔÂ·˘ÁÂ.ענין ובעיון במחשבה הבא  דבר מתוך  דבר  להבין בינה  מחשבת לומר , מהםÚ„ÏÂ˙.רוצה לומר, רוצה
הפכו: מפאת  אלא ניכר דבר  אין  כי  ושיעמום בהוללות  שיש והשטות כסיל, באדם אשר  הרשע גרעון ולדעת ÂÓÂˆ‡(ÂÎ)להעריך 

.È‡והראוי המות  מן יותר  המר דבר מצאתי בהם והנה מהם . להזהר יש  ומאד  וכו', הרשע פחיתות  הכרתי בזה הן כאומר
מבזה: במיתה  ‰‡˘‰.לבחור  אחריה:‡˙ הנפתים נפשות לצודד צדייה  כלי היא אשר המנאפת , האשה היא  וזאת לומר, רוצה 

.‰·Ï ÌÈÓ¯ÁÂ: אנשים תלכוד  לבה במחשבת  כי  רשת, כמו  היא È„È‰.לבה  ÌÈ¯ÂÒ‡מי כשאוחזת כי קשורים, כמו המה ידיה
ממנה : להפרד אפשר Â‚Â'.אי ·ÂË: לקחה ברוב  הטתו  לא  עד  ממנה ימלט  המקום לפני זכות שמצא ·‰.מי „ÎÏÈ נלכד וכאשר 

נפשו: למלט ממנה להפרד  אפשר אי  שוב

oeiv zcevn
(‚Î).È˙ÈÒ:נסיון וביקור:Â˙ÏÂ¯.(Î‰)מלשון חיפוש  ענין

.ÔÂ·˘ÁÂ ט (לקמן וחשבון מעשה אין כי וכן מחשבה. מלשון
כסיל :ÏÒÎ.י): שעמום:‰ÂÏÏÂ˙.שטות:ÂÏÎÒ‰Â˙.מלשון
(ÂÎ).ÌÈ„ÂˆÓשם) רעה במצודה  וכן  הציידים. מכלי כלי שם

יב): טו):ÌÈÓ¯ÁÂ.ט  א  (חבקוק  בחרמו יגורהו כמו רשתות.
.ÌÈ¯ÂÒ‡:( יד טו (שופטים  אסוריו וימסו  כמו קשורים.



fiקפב dpyn oey`x wxt zea` zkqn

ÊËìàéìîb ïaøøîBà:áø Eì äNò,÷ôqä ïî ÷lzñäå,úBãîBà øOòì äaøz ìàå. ©¨©§¦¥¥£¥§©§¦§©¥¦©¨¥§©©§¤§©¥¨
ÊÈBða ïBòîLøîBà:íéîëçä ïéa ézìãb éîé ìk,ä÷éúL àlà áBè óebì éúàöî àGå.øwòä àeä Løãnä àGå, ¦§§¥¨¨©¨©§¦¥©£¨¦§¨¨¦©¤¨§¦¨§©¦§¨¨¦¨

äNònä àlà.àèç àéáî íéøác äaønä ìëå. ¤¨©©£¤§¨©©§¤§¨¦¥¦¥§

fhfhfhfh.ax jl dyr,áø êì äùò ,åá ú÷ôúñðå êéðôì ïéã àá íà ,åéùëò øáãî äàøåä ïéðòì.wtqd on wlzqdeàáøã àä éë .êãáì äúà åéìò ÷åñôú àìå
éðëî éåä äéáâì àúôøè éúà éåä éë:àøåùëî àáéù ïééèîìã éëéä éë ,øîà ,àéñçî àúîã éçáè åäìåëì ó.zecne` xyrl daxz l`eúåøùòî ùéøôîäù

éãòä íàå .íéì÷ìå÷î åéúåøéôå íéð÷åúî åéúåøùòî ,ïúéì éåàøù äîî úçåô íà .äì÷ì÷ä ïî ìåöéð åðéà ãîåàîíéð÷åúî åéúåøéô ,ïúéì éåàø äéäù ìò ó
:íéì÷ìå÷î åéúåøùòîå

fifififi.dwizy `l` aeh sebl iz`vn `le:÷úåùå åúôøç òîåùù éî.dyrnd `l` xwird `ed yxcnd `leùøãîä åìéôàù ,äáåè ä÷éúùäù êì òãúå
äéä àìå ÷úåù äéä íà åì çåð ,íéé÷î åðéàå ùøåãäå ,äùòîä ìéáùá àìà øëùä ìåáé÷ ø÷éò ïéà ,äðîéä äáåè äãî êì ïéàù äøåúá øåáéãäå ùøãäå

:ùøåã.`hg `ian mixac daxnd lkeäøñàð àìù äòéâð äôéñåäå ,åá åòâú àìå åðîî åìëàú àì íéäìà øîà ,äøîàå ,íéøáã äúáøäù äåçá åðéöî ïëù
äîìùù àåä .éøôä ïî äìëàù àèç éãéì úàá êë êåúîå ,äìéëàá äúéî ïéà êë äòéâðá äúéî ïéàù íùë ,äì øîàå ,åá äòâðù ãò ùçð äôçãå ,äá

øîåà('ì éìùî):úáæëðå êá çéëåé ïô åéøáã ìò óñåú ìà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ז ט ה נ ש מ ר ו א ב

נשיא  שהיה בןֿהלל, שמעון  בן  הזקן גמליאל  רבן הוא שבמשנתנו  גמליאל רבן
שלשמו הראשון, הוא שני . בית חורבן שלפני  האחרונות השנים בעשרות הסנהדרין 

"רבן" התואר  טו,(epax)צורף (שבת אמרו בגמרא הלל . מבית לנשיאים המיוחד
– שנה". מאה הבית בפני  נשיאות נהגו ושמעון  גמליאל  (בנו ), ושמעון הלל  א):

ולהלן מכאן קבלה לשון נכתב לא שלכך המפרשים ipeltn),ופירשו  laiw ipelt)
כשתי התורה ונעשתה בישראל, המחלוקת נתרבתה והלל  שמאי שמתלמידי לפי
היתה  לא וחכם חכם כל שתורת "קבלה", אצלם לומר שייך לא לפיכך תורות,

הראשונים" אצל  כמו ונמסרת ומקובלת aeh").מוגבלת mei zetqez" oiir)

áø Eì äNò :øîBà ìàéìîb ïaøגמליאל רבן  של  כוונתו  אין  – ÇÈÇÀÄÅÅÂÅÀÇ
בענין  לידך  הוראה תבוא אם כלומר  הוראה; לענין  אלא לימוד, לענין 

הלכה  בו ולהורות סברא, בדרך  להוציאו אתה וצריך  מפורש, שאינו 
עמו, ולהתייעץ פיו  את לשאול כדי רב, לך  עשה lzñäåÀÄÀÇÅ÷למעשה,

÷ôqä ïî אם שהרי  סברתך, פי  על  ענין באותו  לבדך  תפסוק ואל  – ÄÇÈÅ
תתיר ואם ישראל ; של  ממונם מאבד  אתה הרי  המותר, את תאסור

בגמרא מצינו וכן ידך. על תקלה תבוא האסור , בבבב):):):):את ז ז ז ז ,,,, רב ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

הישיבה, מבית חכמים עשרה ומביא אוסף היה לפניו, דין  כשבא הונא
יטעו  שאם כלומר  הקורה, מן  קטנה נסורת לחלקי  יגיע למען  אמר :

כולם. בין העונש יתחלק הדין, את úBãîBàויטו øOòì äaøz ìàåÀÇÇÀÆÀÇÅÈ
כאן  ואף והשערה, אומדן פי  על  מעשרות להפריש רגיל  תהא אל  –

שיעור נתנה התורה שהרי הספק, מן  להסתלק כדי  הוא, הטעם
נמצא  המעשר , משיעור  פוחת אתה ואם מעשרה, אחד במעשרות,

ואם  כדין; מעושרים שאינם מקולקלים, הפירות אבל  מתוקן  המעשר
מקולקל, המעשר  אבל  מתוקנים, הפירות – השיעור על מוסיף אתה

שיתוקן  עד באכילה אסור  וטבל יחד, מעורבים ומעשר שטבל מפני
א א א א ).).).). ננננ,,,, והשערה,((((עירוביןעירוביןעירוביןעירובין אומדן פי  על  גם להפריש יכולים תרומה ברם,

פוטרת  אחת "חיטה התורה ומן  שיעור , בה נתנה לא שהתורה לפי
הכרי" כל בבבב),),),),את יז יז יז יז ,,,, יפה ((((שבת שבת שבת שבת  עין  שיעור : בה נתנו שחכמים אלא

אחד – בינונית עין  מששים, אחד – רעה עין  מארבעים, אחד  –
אין  שהרי למעשרות, במשנתנו הכוונה שאין מפרשים, ויש  מחמישים.

ובמנין; במשקל  במידה, אלא כלל, אומדן פי  על מעשרות מפרישים
נוהגים  צדקה נותני שהיו  למעשר או לתרומה, דווקא היא הכוונה אלא
יתמיד שלא גמליאל, רבן והזהיר  אומדן , פי  על מנכסיהם להפריש

בהן  יקמץ שמא אומדן, פי על  הצדקה או  התרומה את לתת אדם
לעשר((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) תרבה "ואל גמליאל  רבן אמר שלא מבארים, ויש  .

ששנינו  כפי הוראה, לענין היא והכוונה משל , דרך אלא אומדות"
וסברא, אומדן  דרך והיתר איסור  בענין להורות יתמיד  שלא ברישא,

עמו  שיצרף או היטב, לו  יתברר  שהעניין  עד  בהלכות יפשפש  אלא
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).יםאחר יונהיונהיונהיונה;;;; רבנורבנורבנורבנו ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

ז י ה נ ש מ ר ו א ב

בדור  הסנהדרין  בראש  שעמד  הזקן , גמליאל בן  שמעון  רבן הוא בנו" "שמעון

"רבן" שם לגדולת עלה לא עדיין  זה, מאמר כשאמר "ואולי meiהחורבן. zetqez")
,("aeh ממפלגת היה הוא סמיכתו. לפני שנקרא כמו שמו, על  המאמר נקבע ולכן 

מלכות, מהרוגי  היה ולא הקנאים ידי  על שנהרג דעה ויש  השלום, שוחרי  המתונים

הלל בית מראשי  ואחד הסנהדרין  נשיא בתור שכן בשמו, הובא מתורתו מאד  מעט

הלל לבית דבריו cenlzd").נתייחסו inkgl 'lwivp`") בא הוא שבמשנתנו  במאמרו

המעשה. של  וערכו  השתיקה מעלת על ללמד

Bða ïBòîL– הזקן גמליאל רבן  ïéa–של  ézìãb éîé ìk :øîBà ÄÀÀÅÈÈÇÈÇÀÄÅ
íéîëçä,ומדותיהם מעשיהם ובחנתי  –áBè óebì éúàöî àGå ÇÂÈÄÀÈÈÄÇ

ä÷éúL àlà:אחר ובנוסח –;dwizyn aeh אמרו צט צט צט צט ,,,,וכן ((((פסחיםפסחיםפסחיםפסחים ÆÈÀÄÈ
שנאמר בבבב):):):): לטפשים", וחומר  קל  לחכמים, שתיקה יז יז יז יז ,,,,"יפה ((((משלימשלימשלימשלי

דברים כח כח כח כח ):):):): המרבה האיש  ולהיפך, יחשב"; חכם מחריש  אויל "גם
– חכם הוא אפילו  להשיב, עצמו מקדים דבר  ולכל  אדם, בני עם

יחשב כתוב((((רש רש רש רש """"יייי))))אויל כן  כגכגכגכג):):):):. כאכאכאכא,,,, שומר((((שם שם שם שם  ולשונו , פיו  "שומר
ולא  חרפתו שומע יהא ויבזוהו כשיחרפוהו  ואפילו  נפשו ", מצרות

בזה  אלא נבל  עם להלחם תוכל "לא לבנו: אחד  חכם אמר  וכך  ישיב;
חרבו" צור ותשיב תכניעהו  אז  כי לו, אבותאבותאבותאבות")")")")שתחריש בגמרא ("("("("מגןמגןמגןמגן .

ב ב ב ב )))) עאעאעאעא,,,, ראית ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין אם – יחוסא" היינו דבבל  "שתיקותא אמרו :
הוא  טובים בן כי לך דע בדיבור , וממעט שתקן  שהוא מבבל אדם

äNònäומיוחס. àlà ,øwòä àeä Løãnä àGå שגם כלומר  – ÀÇÄÀÈÈÄÈÆÈÇÇÂÆ
אלא השכר קבלת עיקר אין תורה הדורשבדברי וכל המעשה, על

דורש היה ולא שותק היה אם לו נוח – מקיים בגמרא ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ואינו  .

א א א א )))) יז יז יז יז ,,,, שלא ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  טובים, ומעשים תשובה – חכמה תכלית אמרו :
ממנו  שגדול  במי  או  ברבו או באביו  ובועט ושונה קורא אדם יהא

שנאמר  ובמנין, א א א א ):):):):בחכמה קיאקיאקיאקיא,,,, ד ',((((תהליםתהליםתהליםתהלים יראת חכמה "ראשית
"לעושיהם"... אלא נאמר, לא ללומדיהם עושיהם", לכל טוב שכל 

אמרו  בבבב):):):):וכן קטקטקטקט,,,, תורה((((יבמות יבמות יבמות יבמות  אלא לי  אין  האומר : dyrn),"כל  ila)
עושיהם" מפי  יוצאים כשהם הדברים "נאים ואמנם לו". אין תורה גם

ח ח ח ח ),),),), יבמות יבמות יבמות יבמות  הכתוב((((תוספתאתוספתאתוספתאתוספתא על  דרשו טז טז טז טז ):):):):שכן טטטט,,,, "וחכמת ((((קהלתקהלתקהלתקהלת
תורה: דברי  שממסכן זה – נשמעים" אינם ודבריו  בזויה המסכן 

נשמעים. אינם דבריו ולפיכך  מקיים, אינו  והוא לאחרים, ìëåÀÈשמלמד
àèç àéáî íéøác äaønäשכתוב כמו  יט יט יט יט ):):):):– י י י י ,,,, "ברב ((((משלימשלימשלימשלי ÇÇÀÆÀÈÄÅÄÅÀ

כאשר לשונך  "אצור אמרו: המוסר  וחכמי  פשע". יחדל  לא דברים
ימעטו  דבריו את האדם "בהמעיט אמרו: וכן ממונך". תאצור

כדלקמן:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שגיאותיו" משנתנו  מבוארת שמואל במדרש  – .
"dwizyn aeh sebl iz`vn `le" הגוף לצרכי הנוגעים בדברים היינו  –

לימוד כמו הנשמה, אל  הנוגעים בדברים לא אבל השתיקה, טובה
העם  את להוכיח צריך  אם הנפש , בענייני גם ברם, ותפילה. התורה

סייגים, xwirdולעשות `ed yxcnd `l הוא בדרשות להאריך  לא –

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt zea` zkqn
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תיקון, שצריך  מה ולתקן מעשה לעשות אם כי daxndהעיקר, lke
mixac,מעשים בלי  –`hg `ian,למזידים העוברים את שעושים –

ישראל. על  קטרוג מעורר וכן
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הקודמת, במשנה הנזכר  שמעון  של נכדו הוא שבמשנתנו גמליאל  בן  שמעון רבן
בראש עמד  הנשיא. יהודה רבי  של  ואביו (דיבנה), השני גמליאל  רבן  של  בנו
בבבל ; כנראה, מסתתר, היה והשמד  המרד  בשנות כוכבא. בר מרד  לאחר  הסנהדרין 
אבותיו מקום למלא ונבחר ישראל לארץ חזר הגזירות, ובטלו הרוחות וכששקטו 

דירתו קבע הוא הוא בנשיאות. אף הקפיד אביו גמליאל  כרבן  שבגליל . באושא
תחת  לאחד  שתוכל  כדי  ולבצרה, לחזקה כוחו בכל  ועמל  הנשיאות של  כבודה על 
ימי של  האיומות לרדיפות זמנו, למאורעות הד  פזוריה. בכל  האומה את הנהגתה
לזכרון בה שנרשמו  תענית", ל "מגילת בקשר שהביע ממאמרו  שומעים אנו המרד,

אבותינו על  שעברו  הצרות cenlzd"),ימי inkgl 'wlivp`") שבת) אומר  הוא וכך 
הצרות את מחבבים אנו  "אף ב): באנו(zexvd-oexkf),יג, שאם נעשה, מה אבל

מספיקים" אנו  אין ±לכתוב zexicz ody itl) תוספתא) אומר  היה ועוד רש "י ).
נשתה  ושלא בשר  נאכל שלא הוא בדין המקדש  בית שחרב "מיום ה): טו, סוטה
בהם". לעמוד  יכולים שהם הדברים אותם אלא הציבור  על גוזרין  שאין  אלא יין ,
ב, שקלים (ירושלמי  כגון פתגמיו, גם הם רבים בהלכה, המרובים דבריו  מלבד
(ספרי וכן  זכרונם"; הם הם דבריהם לצדיקים, (מצבות) נפשות עושין "אין  ה):
אותה  נוהגים השמד , בשעת עליה נפשם ישראל שמסרו  מצוה "כל  עו): דברים
מרופה  היא עדיין השמד, בשעת עליה נפשם מסרו שלא מצוה וכל בפרהסיא;

בידם". (רופפת)

GL ìò :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøíìBòä íéøác äL ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÀÈÀÈÄÈÈ
ãîBò ישובם הללו הדברים לשלשת שהודות "קיים", גורסים: ויש  – Å

מתקיים אדם בני  הדברים ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).של ששלושת מפרש, המאירי 

וגמילות  ועבודה תורה – ב) (משנה הצדיק שמעון  עליהם שדיבר
ובזולתם  עמידתו , סיבת או העולם, של מציאותו סיבת הם – חסדים

שאמר וזהו  לגמרי, cner"יבוטל  mlerd"גמליאל בן שמעון  רבן אבל 
החיים  סדרי (על העולם של  המדיני הקיום על  אלא מדבר  אינו

אמר ולכן miiw"החברתיים), mlerd" תימלא הללו  הדברים זולת כי ,
זה. את זה ויחריבו חמס, ïécäהארץ ìò הצדיק את שיצדיקו – ÇÇÄ

אמרו  וכן עושקו; מיד עשוק ויצילו  הרשע את א א א א ;;;;וירשיעו יייי,,,, ((((שבתשבתשבתשבת

א א א א ):):):): ז ז ז ז ,,,, להקב"ה "סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין שותף נעשה לאמתו , אמת דין שדן דיין כל
אמרו ועוד  בישראל ". שכינה ומשרה בראשית בבבב):):):):במעשי  מטמטמטמט,,,, ((((סוכה סוכה סוכה סוכה 

חסד ". כולו לעולם מלאו  כאילו ומשפט, צדקה העושה ìòåÀÇ"כל 
úîàäשנינו וכן  בעמיתו, איש  ישקרו  שלא בשלח בשלח בשלח בשלח ):):):):– "אם ((((מכילתאמכילתאמכילתאמכילתא ÈÁÆ

תעשה" בעיניו והישר  אֿלהיך  ה' לקול  תשמע כוכוכוכו))))שמוע טוטוטוטו,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

הבריות  רוח באמונה, ונותן שנושא מי  שכל מלמד, ומתן. משא זה –

כולה". התורה כל קיים כאילו  הכתוב עליו  ומעלה הימנו , ìòåÀÇנוחה
íBìMä לחברו אדם ובין  המלכויות בין  שנאמר((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא , ÇÈ

וווו):):):): משתה,כוכוכוכו,,,, הרי מאכל, הרי תאמר : ושמא – בארץ" שלום "ונתתי 

מגיד : בארץ" שלום "ונתתי לומר : תלמוד כלום, אין  שלום אין אם
הכל כנגד  שקול  izewega),שהשלום `xtq),השלום "גדול אמרו: ועוד

הדין  מידת אין  ביניהם, ושלום זרה עבודה עובדים ישראל שאפילו 
שנאמר בהם, יז יז יז יז ):):):):פוגעת ד ד ד ד ,,,, לו".((((הושעהושעהושעהושע הנח אפרים עצבים "חבור 

מידת  התורה, את מקיימים כשהם אפילו שלום, ואין משנחלקו  אבל 
שנאמר בהם, פוגעת בבבב):):):):הדין  יייי,,,, מכאן ((((שם שם שם שם  יאשמו ", עתה לבם "חלק

המחלוקת" ושנאוי  השלום yp`).שגדול  ixtq)øîàpL:úîà" ÆÆÁÇÁÆ
"íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe ושלשתם" אמרו: בירושלמי – ÄÀÇÈÄÀÀÇÂÅÆ

ושלשתם  השלום, נעשה האמת, נעשתה – הדין נעשה אחד : דבר
את  מפרשים יש בשעריכם". שפטו שלום ומשפט "אמת אחד : בפסוק

בשעריכם, לישב תזכו ושלום, צדק משפט תשפטו "אם הזה: הפסוק
את  וירשת תחיה למען תרדוף, צדק "צדק תורתנו: לנו  הבטיחה שכן

ככככ),),),),הארץ" טז טז טז טז ,,,, הכשרים ((((דברים דברים דברים דברים  הדיינים מינוי הוא כדאי  רש "י : ופירש
אדמתם" על ולהושיבם ישראל  את """"לקוטילקוטילקוטילקוטילהחיות לפילפילפילפי אליהואליהואליהואליהו"""" ("("("("מכתבמכתבמכתבמכתב

לקוטילקוטילקוטילקוטי").").")."). בתרבתרבתרבתר

א ה נ ש מ ר ו א ב

שנזכר  שמעון רבן של בנו  המשנה, מסדר הנשיא, יהודה רבי  הוא סתם "רבי "
הקודמת my).במשנה dncwda xak oiievy itk)ולאונקרא יהודה יהודה,oaxרבי 

כלומר: סתם, "רבי " לקוראו  רגילים שהיו  לפי הלל, מבית לנשיאים המיוחד  בתואר 
לשמו זה תואר  צורף ולכן הפרטי , שמו  את להוסיף מבלי  ישראל, כל של רבן
כותב  וכן הקדוש ". "רבנו  כן  גם כינוהו ובמידות בתורה גודלו מרוב הפרטי.
איש בזמנו , ואחד  בדורו  יחיד (רבי) "והיה המשניות: לפירוש בהקדמתו הרמב"ם
לקרותו : דורו  אנשי אצל בהן שזכה עד  הטובות, והמידות החמודות כל  בו שנמצא
"מימות  א): נט, (גיטין שאמרו כמו  בתכליתן ובמעלה בחכמה והיה הקדוש ". "רבנו
החסידות  בתכלית והיה אחד"... במקום וגדולה תורה ראינו לא רבי  ועד  משה
רבי מלא אביו  במות הקודש ". בלשון אדם מכל ומופלג לשון  צח והיה והענוה,
דורו חכמי רוב את סביבו  ריכז הוא ברמה. נשיאותו ונהג בנשיאות מקומו את

.dxecqe dpynd xeaig ly lecbd elrtnl xqnzde בדרום שערים, בית היתה מגוריו  עיר 
שהיתה  הסנהדרין, עברה ואליה הגדולה, ישיבתו  יסד  בה התחתון, הגליל מערב
כשנתרופפה  האחרונות, שנותיו  עשרה בשבע בשפרעם. כך ואחר  באושא, בתחילה
במאמרו – ב). קג, (כתובות ומבריא צח שאוירה לציפורי , לגור עבר בריאותו,

מעבירה. אדם יימנע וכיצד ה', בעבודת דרכים ללמד  רבי בא שבמשנתנו

íãàä Bì øáiL äøLé Cøc éäBæéà :øîBà éaø בה שיבחר  – ÇÄÅÅÄÆÆÀÈÈÆÈÙÈÈÈ
פיה? על תמיד  להתנהג חייו, כדרך úøàôzהאדם àéäL ìkÈÆÄÄÀÆÆ

dNBòì,בה ההולך  לאדם וטובה נאה שהיא דרך  –Bì úøàôúå ÀÈÀÄÀÆÆ
íãàä ïî שהוא משום אותו, ומפארים משבחים אדם בני  ואף – ÄÈÈÈ

כגון  האמצעית, לדרך היא שהכוונה מפרש הרמב"ם זו. בדרך הולך 
,zeaicpd אם שכן קמצנות, ובין פזרנות שבין האמצעית הדרך  שהיא

יפארוהו  לא אדם בני אבל  לו , תפארת תהיה הון, ויצבור  קמצן  יהיה
אדם  שבני  האדם, מן  לו  תפארת אז פזרן , יהיה ואם זו; מידתו על 

izdw - zex`ean zeipyn
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נשיא  שהיה בןֿהלל, שמעון  בן  הזקן גמליאל  רבן הוא שבמשנתנו  גמליאל רבן
שלשמו הראשון, הוא שני . בית חורבן שלפני  האחרונות השנים בעשרות הסנהדרין 

"רבן" התואר  טו,(epax)צורף (שבת אמרו בגמרא הלל . מבית לנשיאים המיוחד
– שנה". מאה הבית בפני  נשיאות נהגו ושמעון  גמליאל  (בנו ), ושמעון הלל  א):

ולהלן מכאן קבלה לשון נכתב לא שלכך המפרשים ipeltn),ופירשו  laiw ipelt)
כשתי התורה ונעשתה בישראל, המחלוקת נתרבתה והלל  שמאי שמתלמידי לפי
היתה  לא וחכם חכם כל שתורת "קבלה", אצלם לומר שייך לא לפיכך תורות,

הראשונים" אצל  כמו ונמסרת ומקובלת aeh").מוגבלת mei zetqez" oiir)

áø Eì äNò :øîBà ìàéìîb ïaøגמליאל רבן  של  כוונתו  אין  – ÇÈÇÀÄÅÅÂÅÀÇ
בענין  לידך  הוראה תבוא אם כלומר  הוראה; לענין  אלא לימוד, לענין 

הלכה  בו ולהורות סברא, בדרך  להוציאו אתה וצריך  מפורש, שאינו 
עמו, ולהתייעץ פיו  את לשאול כדי רב, לך  עשה lzñäåÀÄÀÇÅ÷למעשה,

÷ôqä ïî אם שהרי  סברתך, פי  על  ענין באותו  לבדך  תפסוק ואל  – ÄÇÈÅ
תתיר ואם ישראל ; של  ממונם מאבד  אתה הרי  המותר, את תאסור

בגמרא מצינו וכן ידך. על תקלה תבוא האסור , בבבב):):):):את ז ז ז ז ,,,, רב ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

הישיבה, מבית חכמים עשרה ומביא אוסף היה לפניו, דין  כשבא הונא
יטעו  שאם כלומר  הקורה, מן  קטנה נסורת לחלקי  יגיע למען  אמר :

כולם. בין העונש יתחלק הדין, את úBãîBàויטו øOòì äaøz ìàåÀÇÇÀÆÀÇÅÈ
כאן  ואף והשערה, אומדן פי  על  מעשרות להפריש רגיל  תהא אל  –

שיעור נתנה התורה שהרי הספק, מן  להסתלק כדי  הוא, הטעם
נמצא  המעשר , משיעור  פוחת אתה ואם מעשרה, אחד במעשרות,

ואם  כדין; מעושרים שאינם מקולקלים, הפירות אבל  מתוקן  המעשר
מקולקל, המעשר  אבל  מתוקנים, הפירות – השיעור על מוסיף אתה

שיתוקן  עד באכילה אסור  וטבל יחד, מעורבים ומעשר שטבל מפני
א א א א ).).).). ננננ,,,, והשערה,((((עירוביןעירוביןעירוביןעירובין אומדן פי  על  גם להפריש יכולים תרומה ברם,

פוטרת  אחת "חיטה התורה ומן  שיעור , בה נתנה לא שהתורה לפי
הכרי" כל בבבב),),),),את יז יז יז יז ,,,, יפה ((((שבת שבת שבת שבת  עין  שיעור : בה נתנו שחכמים אלא

אחד – בינונית עין  מששים, אחד – רעה עין  מארבעים, אחד  –
אין  שהרי למעשרות, במשנתנו הכוונה שאין מפרשים, ויש  מחמישים.

ובמנין; במשקל  במידה, אלא כלל, אומדן פי  על מעשרות מפרישים
נוהגים  צדקה נותני שהיו  למעשר או לתרומה, דווקא היא הכוונה אלא
יתמיד שלא גמליאל, רבן והזהיר  אומדן , פי  על מנכסיהם להפריש

בהן  יקמץ שמא אומדן, פי על  הצדקה או  התרומה את לתת אדם
לעשר((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) תרבה "ואל גמליאל  רבן אמר שלא מבארים, ויש  .

ששנינו  כפי הוראה, לענין היא והכוונה משל , דרך אלא אומדות"
וסברא, אומדן  דרך והיתר איסור  בענין להורות יתמיד  שלא ברישא,

עמו  שיצרף או היטב, לו  יתברר  שהעניין  עד  בהלכות יפשפש  אלא
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).יםאחר יונהיונהיונהיונה;;;; רבנורבנורבנורבנו ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

ז י ה נ ש מ ר ו א ב

בדור  הסנהדרין  בראש  שעמד  הזקן , גמליאל בן  שמעון  רבן הוא בנו" "שמעון

"רבן" שם לגדולת עלה לא עדיין  זה, מאמר כשאמר "ואולי meiהחורבן. zetqez")
,("aeh ממפלגת היה הוא סמיכתו. לפני שנקרא כמו שמו, על  המאמר נקבע ולכן 

מלכות, מהרוגי  היה ולא הקנאים ידי  על שנהרג דעה ויש  השלום, שוחרי  המתונים

הלל בית מראשי  ואחד הסנהדרין  נשיא בתור שכן בשמו, הובא מתורתו מאד  מעט

הלל לבית דבריו cenlzd").נתייחסו inkgl 'lwivp`") בא הוא שבמשנתנו  במאמרו

המעשה. של  וערכו  השתיקה מעלת על ללמד

Bða ïBòîL– הזקן גמליאל רבן  ïéa–של  ézìãb éîé ìk :øîBà ÄÀÀÅÈÈÇÈÇÀÄÅ
íéîëçä,ומדותיהם מעשיהם ובחנתי  –áBè óebì éúàöî àGå ÇÂÈÄÀÈÈÄÇ

ä÷éúL àlà:אחר ובנוסח –;dwizyn aeh אמרו צט צט צט צט ,,,,וכן ((((פסחיםפסחיםפסחיםפסחים ÆÈÀÄÈ
שנאמר בבבב):):):): לטפשים", וחומר  קל  לחכמים, שתיקה יז יז יז יז ,,,,"יפה ((((משלימשלימשלימשלי

דברים כח כח כח כח ):):):): המרבה האיש  ולהיפך, יחשב"; חכם מחריש  אויל "גם
– חכם הוא אפילו  להשיב, עצמו מקדים דבר  ולכל  אדם, בני עם

יחשב כתוב((((רש רש רש רש """"יייי))))אויל כן  כגכגכגכג):):):):. כאכאכאכא,,,, שומר((((שם שם שם שם  ולשונו , פיו  "שומר
ולא  חרפתו שומע יהא ויבזוהו כשיחרפוהו  ואפילו  נפשו ", מצרות

בזה  אלא נבל  עם להלחם תוכל "לא לבנו: אחד  חכם אמר  וכך  ישיב;
חרבו" צור ותשיב תכניעהו  אז  כי לו, אבותאבותאבותאבות")")")")שתחריש בגמרא ("("("("מגןמגןמגןמגן .

ב ב ב ב )))) עאעאעאעא,,,, ראית ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין אם – יחוסא" היינו דבבל  "שתיקותא אמרו :
הוא  טובים בן כי לך דע בדיבור , וממעט שתקן  שהוא מבבל אדם

äNònäומיוחס. àlà ,øwòä àeä Løãnä àGå שגם כלומר  – ÀÇÄÀÈÈÄÈÆÈÇÇÂÆ
אלא השכר קבלת עיקר אין תורה הדורשבדברי וכל המעשה, על

דורש היה ולא שותק היה אם לו נוח – מקיים בגמרא ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ואינו  .

א א א א )))) יז יז יז יז ,,,, שלא ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  טובים, ומעשים תשובה – חכמה תכלית אמרו :
ממנו  שגדול  במי  או  ברבו או באביו  ובועט ושונה קורא אדם יהא

שנאמר  ובמנין, א א א א ):):):):בחכמה קיאקיאקיאקיא,,,, ד ',((((תהליםתהליםתהליםתהלים יראת חכמה "ראשית
"לעושיהם"... אלא נאמר, לא ללומדיהם עושיהם", לכל טוב שכל 

אמרו  בבבב):):):):וכן קטקטקטקט,,,, תורה((((יבמות יבמות יבמות יבמות  אלא לי  אין  האומר : dyrn),"כל  ila)
עושיהם" מפי  יוצאים כשהם הדברים "נאים ואמנם לו". אין תורה גם

ח ח ח ח ),),),), יבמות יבמות יבמות יבמות  הכתוב((((תוספתאתוספתאתוספתאתוספתא על  דרשו טז טז טז טז ):):):):שכן טטטט,,,, "וחכמת ((((קהלתקהלתקהלתקהלת
תורה: דברי  שממסכן זה – נשמעים" אינם ודבריו  בזויה המסכן 

נשמעים. אינם דבריו ולפיכך  מקיים, אינו  והוא לאחרים, ìëåÀÈשמלמד
àèç àéáî íéøác äaønäשכתוב כמו  יט יט יט יט ):):):):– י י י י ,,,, "ברב ((((משלימשלימשלימשלי ÇÇÀÆÀÈÄÅÄÅÀ

כאשר לשונך  "אצור אמרו: המוסר  וחכמי  פשע". יחדל  לא דברים
ימעטו  דבריו את האדם "בהמעיט אמרו: וכן ממונך". תאצור

כדלקמן:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שגיאותיו" משנתנו  מבוארת שמואל במדרש  – .
"dwizyn aeh sebl iz`vn `le" הגוף לצרכי הנוגעים בדברים היינו  –

לימוד כמו הנשמה, אל  הנוגעים בדברים לא אבל השתיקה, טובה
העם  את להוכיח צריך  אם הנפש , בענייני גם ברם, ותפילה. התורה

סייגים, xwirdולעשות `ed yxcnd `l הוא בדרשות להאריך  לא –

izdw - zex`ean zeipyn
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åàøä ïî øúåé øæôî åðéàå åðåîî úà øîåùù ,äéùåòì úøàôú àéä ,øåæéôäå úåìéëä ïéá úéòöîà àéäù úåáéãðä úãîíãà éðáù ,íãàä ïî åì úøàôúå .é
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`xephxa yexit

תיקון, שצריך  מה ולתקן מעשה לעשות אם כי daxndהעיקר, lke
mixac,מעשים בלי  –`hg `ian,למזידים העוברים את שעושים –

ישראל. על  קטרוג מעורר וכן

i p y m e i
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הקודמת, במשנה הנזכר  שמעון  של נכדו הוא שבמשנתנו גמליאל  בן  שמעון רבן
בראש עמד  הנשיא. יהודה רבי  של  ואביו (דיבנה), השני גמליאל  רבן  של  בנו
בבבל ; כנראה, מסתתר, היה והשמד  המרד  בשנות כוכבא. בר מרד  לאחר  הסנהדרין 
אבותיו מקום למלא ונבחר ישראל לארץ חזר הגזירות, ובטלו הרוחות וכששקטו 

דירתו קבע הוא הוא בנשיאות. אף הקפיד אביו גמליאל  כרבן  שבגליל . באושא
תחת  לאחד  שתוכל  כדי  ולבצרה, לחזקה כוחו בכל  ועמל  הנשיאות של  כבודה על 
ימי של  האיומות לרדיפות זמנו, למאורעות הד  פזוריה. בכל  האומה את הנהגתה
לזכרון בה שנרשמו  תענית", ל "מגילת בקשר שהביע ממאמרו  שומעים אנו המרד,

אבותינו על  שעברו  הצרות cenlzd"),ימי inkgl 'wlivp`") שבת) אומר  הוא וכך 
הצרות את מחבבים אנו  "אף ב): באנו(zexvd-oexkf),יג, שאם נעשה, מה אבל

מספיקים" אנו  אין ±לכתוב zexicz ody itl) תוספתא) אומר  היה ועוד רש "י ).
נשתה  ושלא בשר  נאכל שלא הוא בדין המקדש  בית שחרב "מיום ה): טו, סוטה
בהם". לעמוד  יכולים שהם הדברים אותם אלא הציבור  על גוזרין  שאין  אלא יין ,
ב, שקלים (ירושלמי  כגון פתגמיו, גם הם רבים בהלכה, המרובים דבריו  מלבד
(ספרי וכן  זכרונם"; הם הם דבריהם לצדיקים, (מצבות) נפשות עושין "אין  ה):
אותה  נוהגים השמד , בשעת עליה נפשם ישראל שמסרו  מצוה "כל  עו): דברים
מרופה  היא עדיין השמד, בשעת עליה נפשם מסרו שלא מצוה וכל בפרהסיא;

בידם". (רופפת)

GL ìò :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøíìBòä íéøác äL ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÀÈÀÈÄÈÈ
ãîBò ישובם הללו הדברים לשלשת שהודות "קיים", גורסים: ויש  – Å

מתקיים אדם בני  הדברים ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).של ששלושת מפרש, המאירי 

וגמילות  ועבודה תורה – ב) (משנה הצדיק שמעון  עליהם שדיבר
ובזולתם  עמידתו , סיבת או העולם, של מציאותו סיבת הם – חסדים

שאמר וזהו  לגמרי, cner"יבוטל  mlerd"גמליאל בן שמעון  רבן אבל 
החיים  סדרי (על העולם של  המדיני הקיום על  אלא מדבר  אינו

אמר ולכן miiw"החברתיים), mlerd" תימלא הללו  הדברים זולת כי ,
זה. את זה ויחריבו חמס, ïécäהארץ ìò הצדיק את שיצדיקו – ÇÇÄ

אמרו  וכן עושקו; מיד עשוק ויצילו  הרשע את א א א א ;;;;וירשיעו יייי,,,, ((((שבתשבתשבתשבת

א א א א ):):):): ז ז ז ז ,,,, להקב"ה "סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין שותף נעשה לאמתו , אמת דין שדן דיין כל
אמרו ועוד  בישראל ". שכינה ומשרה בראשית בבבב):):):):במעשי  מטמטמטמט,,,, ((((סוכה סוכה סוכה סוכה 

חסד ". כולו לעולם מלאו  כאילו ומשפט, צדקה העושה ìòåÀÇ"כל 
úîàäשנינו וכן  בעמיתו, איש  ישקרו  שלא בשלח בשלח בשלח בשלח ):):):):– "אם ((((מכילתאמכילתאמכילתאמכילתא ÈÁÆ

תעשה" בעיניו והישר  אֿלהיך  ה' לקול  תשמע כוכוכוכו))))שמוע טוטוטוטו,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

הבריות  רוח באמונה, ונותן שנושא מי  שכל מלמד, ומתן. משא זה –

כולה". התורה כל קיים כאילו  הכתוב עליו  ומעלה הימנו , ìòåÀÇנוחה
íBìMä לחברו אדם ובין  המלכויות בין  שנאמר((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא , ÇÈ

וווו):):):): משתה,כוכוכוכו,,,, הרי מאכל, הרי תאמר : ושמא – בארץ" שלום "ונתתי 

מגיד : בארץ" שלום "ונתתי לומר : תלמוד כלום, אין  שלום אין אם
הכל כנגד  שקול  izewega),שהשלום `xtq),השלום "גדול אמרו: ועוד

הדין  מידת אין  ביניהם, ושלום זרה עבודה עובדים ישראל שאפילו 
שנאמר בהם, יז יז יז יז ):):):):פוגעת ד ד ד ד ,,,, לו".((((הושעהושעהושעהושע הנח אפרים עצבים "חבור 

מידת  התורה, את מקיימים כשהם אפילו שלום, ואין משנחלקו  אבל 
שנאמר בהם, פוגעת בבבב):):):):הדין  יייי,,,, מכאן ((((שם שם שם שם  יאשמו ", עתה לבם "חלק

המחלוקת" ושנאוי  השלום yp`).שגדול  ixtq)øîàpL:úîà" ÆÆÁÇÁÆ
"íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe ושלשתם" אמרו: בירושלמי – ÄÀÇÈÄÀÀÇÂÅÆ

ושלשתם  השלום, נעשה האמת, נעשתה – הדין נעשה אחד : דבר
את  מפרשים יש בשעריכם". שפטו שלום ומשפט "אמת אחד : בפסוק

בשעריכם, לישב תזכו ושלום, צדק משפט תשפטו "אם הזה: הפסוק
את  וירשת תחיה למען תרדוף, צדק "צדק תורתנו: לנו  הבטיחה שכן

ככככ),),),),הארץ" טז טז טז טז ,,,, הכשרים ((((דברים דברים דברים דברים  הדיינים מינוי הוא כדאי  רש "י : ופירש
אדמתם" על ולהושיבם ישראל  את """"לקוטילקוטילקוטילקוטילהחיות לפילפילפילפי אליהואליהואליהואליהו"""" ("("("("מכתבמכתבמכתבמכתב

לקוטילקוטילקוטילקוטי").").")."). בתרבתרבתרבתר

א ה נ ש מ ר ו א ב

שנזכר  שמעון רבן של בנו  המשנה, מסדר הנשיא, יהודה רבי  הוא סתם "רבי "
הקודמת my).במשנה dncwda xak oiievy itk)ולאונקרא יהודה יהודה,oaxרבי 

כלומר: סתם, "רבי " לקוראו  רגילים שהיו  לפי הלל, מבית לנשיאים המיוחד  בתואר 
לשמו זה תואר  צורף ולכן הפרטי , שמו  את להוסיף מבלי  ישראל, כל של רבן
כותב  וכן הקדוש ". "רבנו  כן  גם כינוהו ובמידות בתורה גודלו מרוב הפרטי.
איש בזמנו , ואחד  בדורו  יחיד (רבי) "והיה המשניות: לפירוש בהקדמתו הרמב"ם
לקרותו : דורו  אנשי אצל בהן שזכה עד  הטובות, והמידות החמודות כל  בו שנמצא
"מימות  א): נט, (גיטין שאמרו כמו  בתכליתן ובמעלה בחכמה והיה הקדוש ". "רבנו
החסידות  בתכלית והיה אחד"... במקום וגדולה תורה ראינו לא רבי  ועד  משה
רבי מלא אביו  במות הקודש ". בלשון אדם מכל ומופלג לשון  צח והיה והענוה,
דורו חכמי רוב את סביבו  ריכז הוא ברמה. נשיאותו ונהג בנשיאות מקומו את

.dxecqe dpynd xeaig ly lecbd elrtnl xqnzde בדרום שערים, בית היתה מגוריו  עיר 
שהיתה  הסנהדרין, עברה ואליה הגדולה, ישיבתו  יסד  בה התחתון, הגליל מערב
כשנתרופפה  האחרונות, שנותיו  עשרה בשבע בשפרעם. כך ואחר  באושא, בתחילה
במאמרו – ב). קג, (כתובות ומבריא צח שאוירה לציפורי , לגור עבר בריאותו,

מעבירה. אדם יימנע וכיצד ה', בעבודת דרכים ללמד  רבי בא שבמשנתנו

íãàä Bì øáiL äøLé Cøc éäBæéà :øîBà éaø בה שיבחר  – ÇÄÅÅÄÆÆÀÈÈÆÈÙÈÈÈ
פיה? על תמיד  להתנהג חייו, כדרך úøàôzהאדם àéäL ìkÈÆÄÄÀÆÆ

dNBòì,בה ההולך  לאדם וטובה נאה שהיא דרך  –Bì úøàôúå ÀÈÀÄÀÆÆ
íãàä ïî שהוא משום אותו, ומפארים משבחים אדם בני  ואף – ÄÈÈÈ

כגון  האמצעית, לדרך היא שהכוונה מפרש הרמב"ם זו. בדרך הולך 
,zeaicpd אם שכן קמצנות, ובין פזרנות שבין האמצעית הדרך  שהיא

יפארוהו  לא אדם בני אבל  לו , תפארת תהיה הון, ויצבור  קמצן  יהיה
אדם  שבני  האדם, מן  לו  תפארת אז פזרן , יהיה ואם זו; מידתו על 
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íéîL,ãòì úãîBò íú÷ãöå ïúòiñî íúBáà úeëfL.ízàå,äaøä øëN íëéìò éðà äìòî,íúéNò elàk. ¨©¦¤§£¨§©§¨©§¦§¨¨¤¤¨©§©¤©£¤£¦£¥¤¨¨©§¥§¦£¦¤

ùðåòä .úå÷ìîå ,íéîù éãéá äúéîå ,úøë ,÷ðçå ,âøä ,äôéøù ,äìé÷ñ ,ïä ïéùøåôî äùòú àì úåöî ìù ïùðåò åìéàã .ïúåùòî ìèáîä ùðåò àìå ,äùò
:äøåîçì øåîçäå ,äì÷ äøéáòì ì÷ä.devn cqtd aygn iedeäðîî êì äìòéù øëùä ãâðë ,äåöîä ÷ñò éðôî êðåîîå êúøåçñî ãéñôî äúàù äî

:ãñôä åúåàî øúåé äéäéù ,àáä íìåòá åà äæä íìåòá.dxiar xkye:äðîî êì àåáì ãéúòù ãñôä ãâðë ,äøéáòá äðäð äúàù äàðä
aaaa.ux` jxc:äøåçñ åà äëàìî.oer zgkyn mdipy zribiyøöé êë êåúîå ,óåâä úà úøáùîå úëøôî äëàìîäå ,íãà ìù åçë úùúî äøåúäù

:åðîî ìèá òøä.dk`ln dnr oi`y dxez lkeìëå øîåì ÷÷æåä êëì ,äëàìîì êøåö äîå ,ïåò úçëùî àäú äúòéâéå ãéîú äøåúá ìîò àäé øîàú íàå
:åãåîìú çëùîå úåéøáä úà íèñìîå ,úåðåæî àìá åì øùôà éàù éôì ,äìèá äôåñ äëàìî äîò ïéàù äøåú.miny myl mdnr oiwqer eidiéãë àìå

:øåáéöä ìéáùá éúéùò êëå êë øîåì äøèò ìåèéì.ozriiqn mzea` zekfyïé÷ñåòä ìà úòééñîä àéä ãòì úãîåòä ïú÷ãöå øåáéö ìù ïúåáà úåëæù
:íé÷ñåòä ìù ïúåìãúùä áåè ãöî àìå ,ï÷ãö øåàì àéöåäì ïäîò.xky mkilr ip` dlrn mz`eàìà íëéùòî ãöî áåè øîâ éãéì àá øáãä ïéàù ô"òà

ìë ,øçà ùåøéô .íéîù íùì íé÷ñåò íúàå ìéàåä ,ìàøùéá úàæä äòåùéä íúéùò íúà åìéàë øëù íëéìò éðà äìòî ,øåáéö ìù íúåáà úåëæ ìéáùá
ïúòééñî øåáö ìù úåáà úåëæù ,íéîù íùì íäîò íé÷ñåò åéäé ,íééåáù ïåéãôì åà ä÷ãöì äåöî øáãì øåáöä úà óåëìå çéøëäì øåáéöä íò íé÷ñåòä

`xephxa yexit

אינה  אבל וישבחוהו, יהללוהו מתנות ממנו  לעושה,המקבלים תפארת
ויש המידות. שאר בכל וכן  לבריות. ויצטרך  עניות לידי יבוא שמא

"ישמח diyerlגורסים: כמו הקב"ה, על  היא שהכוונה ומפרשים, ,
בעושיו " ב ב ב ב ););););ישראל  קמטקמטקמטקמט,,,, של((((תהיליםתהיליםתהיליםתהילים מעשיו שיהיו המאמר , ופירוש 

ולבריות לשמים רוח נחת בהם שתהא עד מתוקנים, .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))האדם
äøeîçák äl÷ äåöîa øéäæ éåäåבעיניך נראית שהיא מצוה – ÆÁÅÈÄÀÄÀÈÇÈÀÇÂÈ

חמורה, מצוה כמו לקיימה זהיר תהא  ïzîכקלה, òãBé äzà ïéàLÆÅÇÈÅÇÇÇ
úBöî ìL ïøëN קלה שהיא מצוה, של שכרה שמתן ואפשר  – ÀÈÈÆÄÀ

אמרו: וכן  בעיניך ; היא שחמורה מצוה של שכרה ממתן  גדול בעיניך,

מצוה  באיזו  יודע אתה שאין  שמור ! – בתורה לך שאמרו  מה כל
שמתן  מצוה ויש בצידה, שכרה שמתן מצוה יש חיים. נוטל  אתה

לשעבר ויש  לבוא, לעתיד ãñôä("("("("פסיקתא פסיקתא פסיקתא פסיקתא ").").").").שכרה áMçî éåäåÆÁÅÀÇÅÆÀÅ
äåöî,המצוה עשיית ידי על לך שנגרם ההפסד  –døëN ãâðk– ÄÀÈÀÆÆÀÈÈ

את  זכור  ממון, תפסיד המצוה קיום ידי  על  שאם כלומר לבוא, לעתיד 
בעתיד, לך השמור äøáòשכרה øëNe שאתה וההנאה הריווח – ÀÇÂÅÈ

מחשב הוי עבירה, מעשיית לקבל  dãñôäיכול  ãâðkהעונש כנגד – ÀÆÆÆÀÅÈ
שכתוב כמו  בעתיד, לך  יז יז יז יז ):):):):הצפוי  ככככ,,,, xwy,((((משלימשלימשלימשלי mgl yi`l axr"

."uvg edit `lni xg`eGLa ìkzñäåíéøác äL המפורשים – ÀÄÀÇÅÄÀÈÀÈÄ
äøáòלקמן, éãéì àa äzà éàå לשלשת מחשבתך את תכוון  אם – ÀÄÇÈÈÄÅÂÅÈ

עבירה: לידי  תבוא לא הללו, Cnîהדברים äìòîl äî òc– ÇÇÀÇÀÈÄÈ
ממך : למעלה שיש  מה תמיד  לדעת äàBø`.עליך ïéò הצופה – ÇÄÈ

שכתוב כמו  הכל , כא כא כא כא ):):):):ורואה לדלדלדלד,,,, וכל((((איובאיובאיובאיוב איש , דרכי  על  עיניו  "כי
ונאמר יראה" כא כא כא כא ):):):):צעדיו  הההה,,,, וכל((((משלימשלימשלימשלי איש, דרכי ה' עיני נוכח "כי

מפלס"; aúòîBL.מעגלותיו  ïæàåורחשי דבריך כל שומעת שהיא – ÀÙÆÇÇ
שנאמר  ט ט ט ט ):):):):לבך, צד צד צד צד ,,,, ישמע";((((תהלים תהלים תהלים תהלים  הלא אוזן bìëåÀÈ."הנוטע

ïéázëð øôqa EéNòî רשומים כאילו  ה', לפני וידועים גלויים – ÇÂÆÇÅÆÄÀÈÄ
בספר הם:((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))הם הדברים ששלשת מפרשים, ויש .dn rc .`

± jnn dlrnl;'ה במציאות ±שתאמין zrney ofe`e d`ex oir .a
כמעשהו ; אדם לכל משלם ושהוא בהשגחתו , jiyrnשתאמין lke .b

± miazkp xtqa שאין עליה, תיענש  שלא אפשר  אי  עבירה, עשית שאם

ואין  קצת, עונש בלא נמחק העוון  אין וכן  פרעון, בלא נמחק החוב
העבירה  על נענש  אדם אלא העבירה, את מעבירה המצוה עשיית

המצוה על  שכר ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ומקבל 
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צריך. אני  ישראל  לחכמי רבי : אמר  מותו  לפני  מסופר: ב) קג, (כתובות בגמרא

נשיא. – בני  גמליאל  חכם, – בני שמעון  להם: אמר  ישראל . חכמי  אצלו נכנסו

אמר  חכמה. סדרי לו מסר  אצלו. שמעון  רבי נכנס צריך . אני קטן  לבני להם: אמר

אמר  נשיאות, סדרי לו  מסר אצלו. גמליאל רבן  נכנס צריך . אני  גדול  לבני להם:

הנשיא  הוא גמליאל רבן  בתלמידים. מרה זרוק ברמים, נשיאותך  נהג בני, לו:

דרך הוא אף מתווה שבמשנתנו  במאמרו  התנאים. בין  במשנה נזכר  ששמו האחרון 

הוא  בא כן  עבירה, לידי  בא אינו בה, ההולך  שכל ותועלתית, נאה דרך  לאדם,

שררה  לשם ולא שמים לשם עבודתם שיעשו  ציבור, בצרכי  העוסקים את להזהיר 

וכבוד.

é éaø ìL Bða ìàéìîb ïaøãeîìz äôé :øîBà àéNpä äãeä ÇÈÇÀÄÅÀÆÇÄÀÈÇÈÄÅÈÆÇÀ
õøà Cøc íò äøBz,במלאכה וגם בתורה שיעסוק לאדם לו יפה – ÈÄÆÆÆÆ

íäéðL úòéâiL,ובמלאכה בתורה בשניהם, אדם של  שיגיעתו – ÆÀÄÇÀÅÆ
ïBò úçkLî.החטא מן  דעתו מסיחה –:x`ean `xephxaa שהתורה" ÀÇÇÇÈ

ומתוך הגוף, את ומשברת מפרכת והמלאכה אדם, של  כוחו מתשת

ממנו , נעדר העוון צד "שכל מפרשים: ויש  ממנו ". בטל  הרע יצר  כך
אינו  פרנסתו  ומצד להיזהר, צריך  שהוא במה יודע הוא תורתו  שמצד

ממלאכתו " לחמו  מרוויח שהרי  מרמה, בתחבולות להשתמש צריך 
ובדרך((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). בתורה ועוסק לומד שהוא "שמתוך  רש "י : מפרש  וכן

אחרים". ממון  גוזל ואינו חומד  אינו להתפרנס, äøBzארץ ìëåÀÈÈ
äëàìî dnò ïéàL להתפרנס מלאכה לו  ואין  בתורה, העוסק כל – ÆÅÄÈÀÈÈ

äìèaממנה, dôBñ קמח אין שאם מתורתו , להיבטל  הוא עתיד – ÈÀÅÈ
תורה fi),אין  ,b oldl oiir) בלא להתקיים לאדם לו אפשר  שאי לפי 

ïBòמזונות, úøøBâå רמאות חנופה, לידי יבוא עניותו שמחמת – ÀÆÆÈ
אחרות. ולעבירות וגזילה, øeaväגניבה íò íéìîòä ìëå– ÀÈÈÂÅÄÄÇÄ

ציבור, בצרכי íéîLהעוסקים íLì íänò íéìîò eéäé לשם – ÄÀÂÅÄÄÈÆÀÅÈÇÄ
הציבור , על להתגאות או ליהנות או להתפאר כדי ולא úeëfLÆÀמצוה,

íúBáà,הציבור של –ïúòiñî העמלים שיצליחו לציבור, מסייעת – ÂÈÀÇÀÈÇ
בשליחותם  מצליחים ציבור בצרכי  העוסקים שאין כלומר עמהם,

הציבור, של  אבותם בזכות אלא בלבד , עמלם שלíú÷ãöåבזכות – ÀÄÀÈÈ
שהיא ãòìהאבות úãîBòולהתגדל להתייהר להם אין ולפיכך  – ÆÆÈÇ

הציבור . כה ízàåעל שמים, לשם הציבור  עם אתם עמלים אם – ÀÇÆ
אליכם: ה' íúéNòדבר elàk ,äaøä øëN íëéìò éðà äìòîÇÂÆÂÄÂÅÆÈÈÇÀÅÀÄÂÄÆ

העוסקים  נמנעים שפעמים מפרשים: ויש  ובעמלכם. בכוחכם הכל  –

רבן  אמר לכן הציבור, עסקי  בגלל מצוה איזו  מעשות ציבור בצרכי 
המצוה  את עשו  כאילו שכר  עליהם יעלה ה' כי ידאגו , שלא גמליאל ,

שמים לשם הציבור עם שעמלים מאחר אמרו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).הזאת וכן
ה ה ה ה ):):):): ברכותברכותברכותברכות פירוש((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי תורה". בדברי כעוסק ציבור בצרכי "העוסק

: ±אחר xeaivd mr milnrd lke לפדיון או לצדקה מצוה, לדבר לכופם

±שבויים, mzea` zekfy ,miny myl mdnr milnr eidiציבור של 

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn ipy wxt zea` zkqn

‚úeLøa ïéøéäæ eåä,ïîöò Cøöì àlà íãàì Bì ïéáø÷î ïéàL;k ïéàøðïúàðä úòLa ïéáäBà,Bì ïéãîBò ïéàå ¡§¦¦¨¨¤¥§¨§¦¨¨¨¤¨§Ÿ¤©§¨¦§¦§£¦§¨©£¨¨¨§¥§¦
B÷çc úòLa íãàì. ¨¨¨§¨©¨§

„øîBà äéä àeä:ðBöøk BðBöø äNòC,ðBöø äNòiL éãkBðBöøk C.ðBöø ìhaBðBöø éðtî C,ïBöø ìháiL éãk ¨¨¥£¥§¦§¨§¥¤©£¤§¨¦§©¥§¨¦§¥§§¥¤§©¥§
ðBöø éðtî íéøçàC.ìläøîBà:øeavä ïî Løôz ìà;CúBî íBé ãò Cîöòa ïîàz ìàå;Cøáç úà ïéãz ìàå £¥¦¦§¥§¨¦¥¥©¦§Ÿ¦©¦§©©£¥§©§¨©¨§©¨¦¤£¥¨

BîB÷îì òébzL ãò;ì øLôà éàL øác øîàz ìàåòBîL,òîMäì BôBqL;øîàz ìàå:äðLà äðtàLëì,ànL ©¤©¦©¦§§©Ÿ©¨¨¤¦¤§¨¦§©¤§¦¨¥©§©Ÿ©¦§¤¤¨¤¤§¤¤¨
äðtz àG. ¦¨¤

óåëì íé÷ñòúîä íúàå .ãòì íäì ãåîòú åùòéù ä÷ãöäå ,äáøä ïåîî åìéôàå íäéìò å÷ñôù äî úúìåìéàë øëù íëéìò éðà äìòî ,åæ äåöîì øåáöä úà
úééùòî íúìèáúð øåáéöä íò íé÷ñåò íúàù äòùá íà ,íúéùò åìéàë øëù íëéìò éðà äìòî íúàå ,ùøéô í"áîøå .ùîî íëðåîîî äåöîä úàæ íúéùò

:äðîî íúìèáúðù äåöî äúåà íúéùò åìéàë øëù íëéìò éðà äìòî ,øåáéöä é÷ñò ìéáùá äåöî åæéà
bbbb.zeyxa mixidf eed:'åëå íéøéäæ ååä ,íéáø é÷ñò ìò ç÷ôì éãë úåùøì òãååúäì íéëéøö íúàù ô"òà ,øåáéö éëøöá íé÷ñòúîä íúà
cccc.jpevxk epevx dyrïéòá äáåè êì ïúé øîåìë ,åðåöøë êðåöø äùòé ïë úéùò íàù .êéöôçá íúåà úøæô åìéàë ,êðåöøë ,íéîù éöôçá êðåîî øæô

:äôé.mixg` oevx lhaiy ickìèáéù éãë áåúë åìéàë àåä éøäå ,äìòî éôìë ãåáë êøã àìà äæ ïéàù ,éúòîù éðàå .äòøì êéìò íéî÷ä ìë úöò øôé
äùà äîá ÷øôá åøîàù äúåàë .êðåöø éðôî åðåöø[à"ò â"ñ óã]:åéìòî ìèáúî äðù íéòáù ìù ïéã øæâ åìéôà äð÷úë äåöî äùåòä ìëon yextz l`

.xeaivdøåáéöä úîçðá äàåø åðéà øåáéöä ïî ùøåôä ìëù .íúøöá óúúùä àìà[:à"ò à"é úéðòú].jzen mei cr jnvra on`z l`eïäë ïðçåé éøäù
é÷åãö äùòð óåñáìå äðù íéðåîù äìåãâ äðåäëá ùîéù ìåãâ[à"ò è"ë úåëøá]:.enewnl ribzy cr jxag z` oicz l`eïåéñð éãéì àáù êøáç úéàø íà

:ìöðúå åúåîë ïåéñð éãéì òéâúù ãò äáåçì åäðéãú ìà ,ìùëðå.rnydl eteqe renyl xyt` i`y xac xn`z l`eéàù íé÷ôåñî êéøáã åéäé àì ,øîåìë
ðéîì åàöéå åòèé àîù ,êéøáãá úåòèì íãà éðá àéáé äæ éë .íðéáé óåñáì íäá òîåùä ÷éîòé íàù êåîñúå ,ïåùàø ïåéòáå äìçúá íðéáäì øùôàìò úå

`xephxa yexit

± ozriiqn,הרבה ממון  ואפילו עליהם, שיפסקו  מה ±לתת mzwcve
שיעשו , ±והצדקה crl zcner.לעד לציבור ±תעמוד mz`e הכופים

זו , למצוה הציבור ±את mziyr eli`k daxd xky mkilr ip` dlrn
ממש מממונכם הזאת המצוה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).את
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שמואל, במדרש  ומבואר  יהודה. רבי  של  בנו גמליאל רבן  דברי  המשך היא משנתנו
את  "אהוב י): א, (לעיל שאמר שמעיה, של דבריו  בעקבות הולך גמליאל  שרבן 
הוסיף  המלאכה לאהבת ביחס לרשות". תתוודע ואל הרבנות, את ושנא המלאכה
ארץ". דרך עם תורה תלמוד "יפה התורה, עם ביחד רק היא שטובה גמליאל רבן
שאין דבריו , את גמליאל  רבן תיקן הרבנות" את "ושנא שמעיה שאמר  מה כלפי 

אם  כי הרבנות, את לשנוא ובמה צורך  הנאתו. לשם ולא שמים" "לשם בה לעסוק
בכלל, לאסור אפשר  שאי לומר, גמליאל רבן הוסיף לרשות" תתוודע "ואל שאמר 
לרשות, פעמים הרבה נזקקים ציבור בצרכי העוסקים שכן  לרשות, להתוודע שלא

במשנה. כמבואר  בה, זהירים להיות צריכים אלא

úeLøa ïéøéäæ eåä שלא השלטון , עם שלכם ביחסים זהירים היו – ÁÀÄÄÈÈ
הבטחותיהם, על  תסמכו  ולא מענייניכם, מדי יותר  לאנשיו  ïéàLÆÅתגלו

ïîöò Cøöì àlà íãàì Bì ïéáø÷î שמסבירים אתם, רואים אם – ÀÈÀÄÈÈÈÆÈÀÙÆÇÀÈ
אלא  זה כל עושים שאינם לכם, דעו  אתכם, ומקרבים פנים לכם

העצמית. ïúàðäלתועלתם úòLa ïéáäBàk ïéàøð עצמם מראים – ÄÀÄÀÂÄÀÈÇÂÈÈÈ
מכם  שמקבלים בשעה כגון  מכם, נהנים כשהם וידידים כאוהבים

B÷çcמתנות, úòLa íãàì Bì ïéãîBò ïéàå אין צרתו בשעת – ÀÅÀÄÈÈÈÀÈÇÈÀ
לעזרתו . באים ואינם עמהם, שעשה חסד כל  לו זוכרים
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להביא  המשנה חוזרת כך  ואחר גמליאל , רבן דברי המשך  היא משנתנו  של  הרישא
את  לו לסמוך כדי  ז', משנה ועד  במשנתנו  החל  הזקן , הלל  של  נוספים מאמרים

ממנו  תורה שקיבל  ח), (משנה זכאי בן  יוחנן aeh").רבן mei zetqez")

àeä– הנשיא יהודה רבי  של  בנו  גמליאל רבן  –äNò :øîBà äéäÈÈÅÂÅ
BðBöø,המצוות ובקיום התורה בלימוד  הוא, ברוך הקדוש של – À

CðBöøk רצון את עושה אתה כאילו  חפצה, ובנפש שלם בלב – ÄÀÈ
äNòiLעצמך, éãk,הקב"ה –CðBöø,לבך משאלות את למלא – ÀÅÆÇÂÆÀÈ

BðBöøk ב רצונו שהוא כפי  מפרשים:– ויש לבריותיו . להיטיב אמת ÄÀ
epevxk jpevx dyriy ickתמיד יהא שרצונך  סיבה תהיה זאת כלומר  –

רצונו עם כרצונך "...((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).אחד  רצונו  "עשה מבואר: בברטנורא

עשית  שאם בחפציך, אותם פזרת כאילו שמים, בחפצי  ממונך פזר  –
יפה. בעין טובה לך  יתן כלומר כרצונו, רצונך יעשה CðBöøכן , ìhaÇÅÀÈ

BðBöø éðtî הוא מוסיף עשה, מצוות בענין מקודם שהזהיר לאחר  – ÄÀÅÀ
תעשה לא מצוות בענין  גם טובטובטובטוב");");");");להזהיר יום יום יום יום  השיאך("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  אם

עבירה, לעבור epevxיצרך  iptn jpevx lhaעליך האוסר בוראך , של

הדבר, CðBöøאת éðtî íéøçà ïBöø ìháiL éãk עצת שיפר  – ÀÅÆÀÇÅÀÂÅÄÄÀÅÀÈ
לרעה עליך  הקמים כתוב((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),כל ז ז ז ז ):):):):וכן טז טז טז טז ,,,, ה'((((משלימשלימשלימשלי "ברצות

אחר: פירוש אתו". ישלים אויביו גם איש, ±דרכי "mixg` oevx"דרך
מפני רצונו שיבטל  "כדי אומר: הוא וכאילו מעלה, כלפי הוא כבוד 

שאמרו כמו א א א א ):):):):רצונך ", סגסגסגסג,,,, אפילו ((((שבת שבת שבת שבת  כמאמרה, מצוה העושה "כל
מבטלה". הוא גזירה, גוזר  øôzהקב"ה ìà :øîBà ìläïî L ÄÅÅÇÄÀÙÄ

øeaväאמרו וכן  בצרתו, הציבור עם השתתף אלא א א א א ):):):):– יאיאיאיא,,,, ((((תענית תענית תענית תענית  ÇÄ
מלאכי שני באים מהם, אחד ופירש בצער , שרויין שישראל  "בזמן

ואומרים: ראשו, על  ידיהם לו ומניחין  לאדם, לו  שמלווין  השרת,
אמרו  ועוד  הציבור". בנחמת יראה אל  הציבור מן שפירש זה פלוני

ואוכל((((שם שם שם שם ):):):): לביתי אלך אדם: יאמר אל  בצער , שרוי  שהציבור  "בזמן 
המצער וכל הציבור ... עם אדם יצער  אלא נפשי... עליך ושלום ואשתה,

ציבור". בנחמת ורואה זוכה הציבור , עם Cîöòaעצמו  ïîàz ìàåÀÇÇÂÅÀÇÀÈ
CúBî íBé ãò,ממעלתך תרד  ולא תיכשל  שלא בצדקתך תבטח אל  – ÇÈ

יוחנ  ולבסוף "שהרי  שנה, שמונים גדולה בכהונה שימש  גדול כהן  ן 

צדוקי " א א א א ).).).).נעשה כט כט כט כט ,,,, Cøáç((((ברכותברכותברכותברכות úà ïéãz ìàå ראית אם – ÀÇÈÄÆÂÅÈ
חובה, לכף תדינהו אל ונכשל, נסיון  לידי בא òébzLחברך  ãòÇÆÇÄÇ

BîB÷îì. תיכשל ולא כמותו נסיון  לידי  שתבוא –øác øîàz ìàå ÄÀÀÇÙÇÈÈ
òBîLì øLôà éàLאפשר שאי  ברור , בלתי דבר  תאמר  אל  – ÆÄÆÀÈÄÀÇ

כך  על  ותסמוך ראשון , בעיון òîMäìלהבינו  BôBqL יעמיק שאם – ÆÀÄÈÅÇ
וסילוף  טעות לידי לבוא השומע עלול שכן  לבסוף, יבינהו השומע, בו

שלא  ומובנים, ברורים להיות דבריך  צריכים ולפיכך הדבר, של מובנו
אחר : פירוש לפירושים. זקוקים renylיהיו  xyt` i`y xac xn`z l`

קשורה  שנפשו הטוב לחברך אפילו תגלהו  אל סוד , לך  יש  אם –
אפשר אי זה דבר תאמר: ואל  עצמך , לבין  בינך  ואפילו  בנפשך ,

ויתגלה, rnyidlשיישמע eteqyשכתוב כמו  ככככ):):):):– י י י י ,,,, "גם ((((קהלת קהלת קהלת קהלת 
עוף  כי עשיר , תקלל אל משכבך  ובחדרי תקלל , אל  מלך במדעך

חכמים ואמרו  הקול ", את יוליך zldw):השמים iperny hewli) אזנים"
Yלכותל ". äðtàLëì :øîàz ìàå,מעסקיäðLà,תורה אלמד – ÀÇÙÇÄÀÆÆÈÆÆÀÆ

äðtz àG ànL יום יום המתחדשים שונים עניינים יטרידוך  כי  – ÆÈÄÈÆ
בלא  העולם מן  יוצא נמצאת והרי  יום? ילד  מה יודע ומי  בעסקיך,

קבע" תורתך  "עשה הלכך יונה יונה יונה יונה ).).).).תורה, רבנורבנורבנורבנו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

izdw - zex`ean zeipyn
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dãñôä ãâðk äøáò.GLa ìkzñäåíéøác äL,äøáò éãéì àa äzà éàå;Cnî äìòîl äî òc:äàBø ïéò, £¥¨§¤¤¤§¥¨§¦§©¥¦§¨§¨¦§¦©¨¨¦¥£¥¨©©§©§¨¦¨©¦¨
úòîBL ïæàå,éNòî ìëåïéázëð øôqa E. §Ÿ¤©©§¨©£¤©¥¤¦§¨¦

·ìàéìîb ïaøìL BðaàéNpä äãeäé éaøøîBà:õøà Cøc íò äøBz ãeîìz äôé,úçkLî íäéðL úòéâiL ©¨©§¦¥§¤©¦§¨©¨¦¥¨¤©§¨¦¤¤¤¤¤§¦©§¥¤§©©©
ïBò.äëàìî dnò ïéàL äøBz ìëå,ïBò úøøBâå äìèa dôBñ.øeavä íò íéìîòä ìëå,ì íänò íéìîò eéäéíL ¨§¨¨¤¥¦¨§¨¨¨§¥¨§¤¤¨§¨¨£¥¦¦©¦¦§£¥¦¦¨¤§¥

íéîL,ãòì úãîBò íú÷ãöå ïúòiñî íúBáà úeëfL.ízàå,äaøä øëN íëéìò éðà äìòî,íúéNò elàk. ¨©¦¤§£¨§©§¨©§¦§¨¨¤¤¨©§©¤©£¤£¦£¥¤¨¨©§¥§¦£¦¤

ùðåòä .úå÷ìîå ,íéîù éãéá äúéîå ,úøë ,÷ðçå ,âøä ,äôéøù ,äìé÷ñ ,ïä ïéùøåôî äùòú àì úåöî ìù ïùðåò åìéàã .ïúåùòî ìèáîä ùðåò àìå ,äùò
:äøåîçì øåîçäå ,äì÷ äøéáòì ì÷ä.devn cqtd aygn iedeäðîî êì äìòéù øëùä ãâðë ,äåöîä ÷ñò éðôî êðåîîå êúøåçñî ãéñôî äúàù äî

:ãñôä åúåàî øúåé äéäéù ,àáä íìåòá åà äæä íìåòá.dxiar xkye:äðîî êì àåáì ãéúòù ãñôä ãâðë ,äøéáòá äðäð äúàù äàðä
aaaa.ux` jxc:äøåçñ åà äëàìî.oer zgkyn mdipy zribiyøöé êë êåúîå ,óåâä úà úøáùîå úëøôî äëàìîäå ,íãà ìù åçë úùúî äøåúäù

:åðîî ìèá òøä.dk`ln dnr oi`y dxez lkeìëå øîåì ÷÷æåä êëì ,äëàìîì êøåö äîå ,ïåò úçëùî àäú äúòéâéå ãéîú äøåúá ìîò àäé øîàú íàå
:åãåîìú çëùîå úåéøáä úà íèñìîå ,úåðåæî àìá åì øùôà éàù éôì ,äìèá äôåñ äëàìî äîò ïéàù äøåú.miny myl mdnr oiwqer eidiéãë àìå

:øåáéöä ìéáùá éúéùò êëå êë øîåì äøèò ìåèéì.ozriiqn mzea` zekfyïé÷ñåòä ìà úòééñîä àéä ãòì úãîåòä ïú÷ãöå øåáéö ìù ïúåáà úåëæù
:íé÷ñåòä ìù ïúåìãúùä áåè ãöî àìå ,ï÷ãö øåàì àéöåäì ïäîò.xky mkilr ip` dlrn mz`eàìà íëéùòî ãöî áåè øîâ éãéì àá øáãä ïéàù ô"òà

ìë ,øçà ùåøéô .íéîù íùì íé÷ñåò íúàå ìéàåä ,ìàøùéá úàæä äòåùéä íúéùò íúà åìéàë øëù íëéìò éðà äìòî ,øåáéö ìù íúåáà úåëæ ìéáùá
ïúòééñî øåáö ìù úåáà úåëæù ,íéîù íùì íäîò íé÷ñåò åéäé ,íééåáù ïåéãôì åà ä÷ãöì äåöî øáãì øåáöä úà óåëìå çéøëäì øåáéöä íò íé÷ñåòä

`xephxa yexit

אינה  אבל וישבחוהו, יהללוהו מתנות ממנו  לעושה,המקבלים תפארת
ויש המידות. שאר בכל וכן  לבריות. ויצטרך  עניות לידי יבוא שמא

"ישמח diyerlגורסים: כמו הקב"ה, על  היא שהכוונה ומפרשים, ,
בעושיו " ב ב ב ב ););););ישראל  קמטקמטקמטקמט,,,, של((((תהיליםתהיליםתהיליםתהילים מעשיו שיהיו המאמר , ופירוש 

ולבריות לשמים רוח נחת בהם שתהא עד מתוקנים, .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))האדם
äøeîçák äl÷ äåöîa øéäæ éåäåבעיניך נראית שהיא מצוה – ÆÁÅÈÄÀÄÀÈÇÈÀÇÂÈ

חמורה, מצוה כמו לקיימה זהיר תהא  ïzîכקלה, òãBé äzà ïéàLÆÅÇÈÅÇÇÇ
úBöî ìL ïøëN קלה שהיא מצוה, של שכרה שמתן ואפשר  – ÀÈÈÆÄÀ

אמרו: וכן  בעיניך ; היא שחמורה מצוה של שכרה ממתן  גדול בעיניך,

מצוה  באיזו  יודע אתה שאין  שמור ! – בתורה לך שאמרו  מה כל
שמתן  מצוה ויש בצידה, שכרה שמתן מצוה יש חיים. נוטל  אתה

לשעבר ויש  לבוא, לעתיד ãñôä("("("("פסיקתא פסיקתא פסיקתא פסיקתא ").").").").שכרה áMçî éåäåÆÁÅÀÇÅÆÀÅ
äåöî,המצוה עשיית ידי על לך שנגרם ההפסד  –døëN ãâðk– ÄÀÈÀÆÆÀÈÈ

את  זכור  ממון, תפסיד המצוה קיום ידי  על  שאם כלומר לבוא, לעתיד 
בעתיד, לך השמור äøáòשכרה øëNe שאתה וההנאה הריווח – ÀÇÂÅÈ

מחשב הוי עבירה, מעשיית לקבל  dãñôäיכול  ãâðkהעונש כנגד – ÀÆÆÆÀÅÈ
שכתוב כמו  בעתיד, לך  יז יז יז יז ):):):):הצפוי  ככככ,,,, xwy,((((משלימשלימשלימשלי mgl yi`l axr"

."uvg edit `lni xg`eGLa ìkzñäåíéøác äL המפורשים – ÀÄÀÇÅÄÀÈÀÈÄ
äøáòלקמן, éãéì àa äzà éàå לשלשת מחשבתך את תכוון  אם – ÀÄÇÈÈÄÅÂÅÈ

עבירה: לידי  תבוא לא הללו, Cnîהדברים äìòîl äî òc– ÇÇÀÇÀÈÄÈ
ממך : למעלה שיש  מה תמיד  לדעת äàBø`.עליך ïéò הצופה – ÇÄÈ

שכתוב כמו  הכל , כא כא כא כא ):):):):ורואה לדלדלדלד,,,, וכל((((איובאיובאיובאיוב איש , דרכי  על  עיניו  "כי
ונאמר יראה" כא כא כא כא ):):):):צעדיו  הההה,,,, וכל((((משלימשלימשלימשלי איש, דרכי ה' עיני נוכח "כי

מפלס"; aúòîBL.מעגלותיו  ïæàåורחשי דבריך כל שומעת שהיא – ÀÙÆÇÇ
שנאמר  ט ט ט ט ):):):):לבך, צד צד צד צד ,,,, ישמע";((((תהלים תהלים תהלים תהלים  הלא אוזן bìëåÀÈ."הנוטע

ïéázëð øôqa EéNòî רשומים כאילו  ה', לפני וידועים גלויים – ÇÂÆÇÅÆÄÀÈÄ
בספר הם:((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))הם הדברים ששלשת מפרשים, ויש .dn rc .`

± jnn dlrnl;'ה במציאות ±שתאמין zrney ofe`e d`ex oir .a
כמעשהו ; אדם לכל משלם ושהוא בהשגחתו , jiyrnשתאמין lke .b

± miazkp xtqa שאין עליה, תיענש  שלא אפשר  אי  עבירה, עשית שאם

ואין  קצת, עונש בלא נמחק העוון  אין וכן  פרעון, בלא נמחק החוב
העבירה  על נענש  אדם אלא העבירה, את מעבירה המצוה עשיית

המצוה על  שכר ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ומקבל 
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צריך. אני  ישראל  לחכמי רבי : אמר  מותו  לפני  מסופר: ב) קג, (כתובות בגמרא

נשיא. – בני  גמליאל  חכם, – בני שמעון  להם: אמר  ישראל . חכמי  אצלו נכנסו

אמר  חכמה. סדרי לו מסר  אצלו. שמעון  רבי נכנס צריך . אני קטן  לבני להם: אמר

אמר  נשיאות, סדרי לו  מסר אצלו. גמליאל רבן  נכנס צריך . אני  גדול  לבני להם:

הנשיא  הוא גמליאל רבן  בתלמידים. מרה זרוק ברמים, נשיאותך  נהג בני, לו:

דרך הוא אף מתווה שבמשנתנו  במאמרו  התנאים. בין  במשנה נזכר  ששמו האחרון 

הוא  בא כן  עבירה, לידי  בא אינו בה, ההולך  שכל ותועלתית, נאה דרך  לאדם,

שררה  לשם ולא שמים לשם עבודתם שיעשו  ציבור, בצרכי  העוסקים את להזהיר 

וכבוד.

é éaø ìL Bða ìàéìîb ïaøãeîìz äôé :øîBà àéNpä äãeä ÇÈÇÀÄÅÀÆÇÄÀÈÇÈÄÅÈÆÇÀ
õøà Cøc íò äøBz,במלאכה וגם בתורה שיעסוק לאדם לו יפה – ÈÄÆÆÆÆ

íäéðL úòéâiL,ובמלאכה בתורה בשניהם, אדם של  שיגיעתו – ÆÀÄÇÀÅÆ
ïBò úçkLî.החטא מן  דעתו מסיחה –:x`ean `xephxaa שהתורה" ÀÇÇÇÈ

ומתוך הגוף, את ומשברת מפרכת והמלאכה אדם, של  כוחו מתשת

ממנו , נעדר העוון צד "שכל מפרשים: ויש  ממנו ". בטל  הרע יצר  כך
אינו  פרנסתו  ומצד להיזהר, צריך  שהוא במה יודע הוא תורתו  שמצד

ממלאכתו " לחמו  מרוויח שהרי  מרמה, בתחבולות להשתמש צריך 
ובדרך((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). בתורה ועוסק לומד שהוא "שמתוך  רש "י : מפרש  וכן

אחרים". ממון  גוזל ואינו חומד  אינו להתפרנס, äøBzארץ ìëåÀÈÈ
äëàìî dnò ïéàL להתפרנס מלאכה לו  ואין  בתורה, העוסק כל – ÆÅÄÈÀÈÈ

äìèaממנה, dôBñ קמח אין שאם מתורתו , להיבטל  הוא עתיד – ÈÀÅÈ
תורה fi),אין  ,b oldl oiir) בלא להתקיים לאדם לו אפשר  שאי לפי 

ïBòמזונות, úøøBâå רמאות חנופה, לידי יבוא עניותו שמחמת – ÀÆÆÈ
אחרות. ולעבירות וגזילה, øeaväגניבה íò íéìîòä ìëå– ÀÈÈÂÅÄÄÇÄ

ציבור, בצרכי íéîLהעוסקים íLì íänò íéìîò eéäé לשם – ÄÀÂÅÄÄÈÆÀÅÈÇÄ
הציבור , על להתגאות או ליהנות או להתפאר כדי ולא úeëfLÆÀמצוה,

íúBáà,הציבור של –ïúòiñî העמלים שיצליחו לציבור, מסייעת – ÂÈÀÇÀÈÇ
בשליחותם  מצליחים ציבור בצרכי  העוסקים שאין כלומר עמהם,

הציבור, של  אבותם בזכות אלא בלבד , עמלם שלíú÷ãöåבזכות – ÀÄÀÈÈ
שהיא ãòìהאבות úãîBòולהתגדל להתייהר להם אין ולפיכך  – ÆÆÈÇ

הציבור . כה ízàåעל שמים, לשם הציבור  עם אתם עמלים אם – ÀÇÆ
אליכם: ה' íúéNòדבר elàk ,äaøä øëN íëéìò éðà äìòîÇÂÆÂÄÂÅÆÈÈÇÀÅÀÄÂÄÆ

העוסקים  נמנעים שפעמים מפרשים: ויש  ובעמלכם. בכוחכם הכל  –

רבן  אמר לכן הציבור, עסקי  בגלל מצוה איזו  מעשות ציבור בצרכי 
המצוה  את עשו  כאילו שכר  עליהם יעלה ה' כי ידאגו , שלא גמליאל ,

שמים לשם הציבור עם שעמלים מאחר אמרו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).הזאת וכן
ה ה ה ה ):):):): ברכותברכותברכותברכות פירוש((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי תורה". בדברי כעוסק ציבור בצרכי "העוסק

: ±אחר xeaivd mr milnrd lke לפדיון או לצדקה מצוה, לדבר לכופם

±שבויים, mzea` zekfy ,miny myl mdnr milnr eidiציבור של 
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‚úeLøa ïéøéäæ eåä,ïîöò Cøöì àlà íãàì Bì ïéáø÷î ïéàL;k ïéàøðïúàðä úòLa ïéáäBà,Bì ïéãîBò ïéàå ¡§¦¦¨¨¤¥§¨§¦¨¨¨¤¨§Ÿ¤©§¨¦§¦§£¦§¨©£¨¨¨§¥§¦
B÷çc úòLa íãàì. ¨¨¨§¨©¨§

„øîBà äéä àeä:ðBöøk BðBöø äNòC,ðBöø äNòiL éãkBðBöøk C.ðBöø ìhaBðBöø éðtî C,ïBöø ìháiL éãk ¨¨¥£¥§¦§¨§¥¤©£¤§¨¦§©¥§¨¦§¥§§¥¤§©¥§
ðBöø éðtî íéøçàC.ìläøîBà:øeavä ïî Løôz ìà;CúBî íBé ãò Cîöòa ïîàz ìàå;Cøáç úà ïéãz ìàå £¥¦¦§¥§¨¦¥¥©¦§Ÿ¦©¦§©©£¥§©§¨©¨§©¨¦¤£¥¨

BîB÷îì òébzL ãò;ì øLôà éàL øác øîàz ìàåòBîL,òîMäì BôBqL;øîàz ìàå:äðLà äðtàLëì,ànL ©¤©¦©¦§§©Ÿ©¨¨¤¦¤§¨¦§©¤§¦¨¥©§©Ÿ©¦§¤¤¨¤¤§¤¤¨
äðtz àG. ¦¨¤

óåëì íé÷ñòúîä íúàå .ãòì íäì ãåîòú åùòéù ä÷ãöäå ,äáøä ïåîî åìéôàå íäéìò å÷ñôù äî úúìåìéàë øëù íëéìò éðà äìòî ,åæ äåöîì øåáöä úà
úééùòî íúìèáúð øåáéöä íò íé÷ñåò íúàù äòùá íà ,íúéùò åìéàë øëù íëéìò éðà äìòî íúàå ,ùøéô í"áîøå .ùîî íëðåîîî äåöîä úàæ íúéùò

:äðîî íúìèáúðù äåöî äúåà íúéùò åìéàë øëù íëéìò éðà äìòî ,øåáéöä é÷ñò ìéáùá äåöî åæéà
bbbb.zeyxa mixidf eed:'åëå íéøéäæ ååä ,íéáø é÷ñò ìò ç÷ôì éãë úåùøì òãååúäì íéëéøö íúàù ô"òà ,øåáéö éëøöá íé÷ñòúîä íúà
cccc.jpevxk epevx dyrïéòá äáåè êì ïúé øîåìë ,åðåöøë êðåöø äùòé ïë úéùò íàù .êéöôçá íúåà úøæô åìéàë ,êðåöøë ,íéîù éöôçá êðåîî øæô

:äôé.mixg` oevx lhaiy ickìèáéù éãë áåúë åìéàë àåä éøäå ,äìòî éôìë ãåáë êøã àìà äæ ïéàù ,éúòîù éðàå .äòøì êéìò íéî÷ä ìë úöò øôé
äùà äîá ÷øôá åøîàù äúåàë .êðåöø éðôî åðåöø[à"ò â"ñ óã]:åéìòî ìèáúî äðù íéòáù ìù ïéã øæâ åìéôà äð÷úë äåöî äùåòä ìëon yextz l`

.xeaivdøåáéöä úîçðá äàåø åðéà øåáéöä ïî ùøåôä ìëù .íúøöá óúúùä àìà[:à"ò à"é úéðòú].jzen mei cr jnvra on`z l`eïäë ïðçåé éøäù
é÷åãö äùòð óåñáìå äðù íéðåîù äìåãâ äðåäëá ùîéù ìåãâ[à"ò è"ë úåëøá]:.enewnl ribzy cr jxag z` oicz l`eïåéñð éãéì àáù êøáç úéàø íà

:ìöðúå åúåîë ïåéñð éãéì òéâúù ãò äáåçì åäðéãú ìà ,ìùëðå.rnydl eteqe renyl xyt` i`y xac xn`z l`eéàù íé÷ôåñî êéøáã åéäé àì ,øîåìë
ðéîì åàöéå åòèé àîù ,êéøáãá úåòèì íãà éðá àéáé äæ éë .íðéáé óåñáì íäá òîåùä ÷éîòé íàù êåîñúå ,ïåùàø ïåéòáå äìçúá íðéáäì øùôàìò úå

`xephxa yexit

± ozriiqn,הרבה ממון  ואפילו עליהם, שיפסקו  מה ±לתת mzwcve
שיעשו , ±והצדקה crl zcner.לעד לציבור ±תעמוד mz`e הכופים

זו , למצוה הציבור ±את mziyr eli`k daxd xky mkilr ip` dlrn
ממש מממונכם הזאת המצוה ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).את

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שמואל, במדרש  ומבואר  יהודה. רבי  של  בנו גמליאל רבן  דברי  המשך היא משנתנו
את  "אהוב י): א, (לעיל שאמר שמעיה, של דבריו  בעקבות הולך גמליאל  שרבן 
הוסיף  המלאכה לאהבת ביחס לרשות". תתוודע ואל הרבנות, את ושנא המלאכה
ארץ". דרך עם תורה תלמוד "יפה התורה, עם ביחד רק היא שטובה גמליאל רבן
שאין דבריו , את גמליאל  רבן תיקן הרבנות" את "ושנא שמעיה שאמר  מה כלפי 

אם  כי הרבנות, את לשנוא ובמה צורך  הנאתו. לשם ולא שמים" "לשם בה לעסוק
בכלל, לאסור אפשר  שאי לומר, גמליאל רבן הוסיף לרשות" תתוודע "ואל שאמר 
לרשות, פעמים הרבה נזקקים ציבור בצרכי העוסקים שכן  לרשות, להתוודע שלא

במשנה. כמבואר  בה, זהירים להיות צריכים אלא

úeLøa ïéøéäæ eåä שלא השלטון , עם שלכם ביחסים זהירים היו – ÁÀÄÄÈÈ
הבטחותיהם, על  תסמכו  ולא מענייניכם, מדי יותר  לאנשיו  ïéàLÆÅתגלו

ïîöò Cøöì àlà íãàì Bì ïéáø÷î שמסבירים אתם, רואים אם – ÀÈÀÄÈÈÈÆÈÀÙÆÇÀÈ
אלא  זה כל עושים שאינם לכם, דעו  אתכם, ומקרבים פנים לכם

העצמית. ïúàðäלתועלתם úòLa ïéáäBàk ïéàøð עצמם מראים – ÄÀÄÀÂÄÀÈÇÂÈÈÈ
מכם  שמקבלים בשעה כגון  מכם, נהנים כשהם וידידים כאוהבים

B÷çcמתנות, úòLa íãàì Bì ïéãîBò ïéàå אין צרתו בשעת – ÀÅÀÄÈÈÈÀÈÇÈÀ
לעזרתו . באים ואינם עמהם, שעשה חסד כל  לו זוכרים

i r i a x m e i
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להביא  המשנה חוזרת כך  ואחר גמליאל , רבן דברי המשך  היא משנתנו  של  הרישא
את  לו לסמוך כדי  ז', משנה ועד  במשנתנו  החל  הזקן , הלל  של  נוספים מאמרים

ממנו  תורה שקיבל  ח), (משנה זכאי בן  יוחנן aeh").רבן mei zetqez")

àeä– הנשיא יהודה רבי  של  בנו  גמליאל רבן  –äNò :øîBà äéäÈÈÅÂÅ
BðBöø,המצוות ובקיום התורה בלימוד  הוא, ברוך הקדוש של – À

CðBöøk רצון את עושה אתה כאילו  חפצה, ובנפש שלם בלב – ÄÀÈ
äNòiLעצמך, éãk,הקב"ה –CðBöø,לבך משאלות את למלא – ÀÅÆÇÂÆÀÈ

BðBöøk ב רצונו שהוא כפי  מפרשים:– ויש לבריותיו . להיטיב אמת ÄÀ
epevxk jpevx dyriy ickתמיד יהא שרצונך  סיבה תהיה זאת כלומר  –

רצונו עם כרצונך "...((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).אחד  רצונו  "עשה מבואר: בברטנורא

עשית  שאם בחפציך, אותם פזרת כאילו שמים, בחפצי  ממונך פזר  –
יפה. בעין טובה לך  יתן כלומר כרצונו, רצונך יעשה CðBöøכן , ìhaÇÅÀÈ

BðBöø éðtî הוא מוסיף עשה, מצוות בענין מקודם שהזהיר לאחר  – ÄÀÅÀ
תעשה לא מצוות בענין  גם טובטובטובטוב");");");");להזהיר יום יום יום יום  השיאך("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  אם

עבירה, לעבור epevxיצרך  iptn jpevx lhaעליך האוסר בוראך , של

הדבר, CðBöøאת éðtî íéøçà ïBöø ìháiL éãk עצת שיפר  – ÀÅÆÀÇÅÀÂÅÄÄÀÅÀÈ
לרעה עליך  הקמים כתוב((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),כל ז ז ז ז ):):):):וכן טז טז טז טז ,,,, ה'((((משלימשלימשלימשלי "ברצות

אחר: פירוש אתו". ישלים אויביו גם איש, ±דרכי "mixg` oevx"דרך
מפני רצונו שיבטל  "כדי אומר: הוא וכאילו מעלה, כלפי הוא כבוד 

שאמרו כמו א א א א ):):):):רצונך ", סגסגסגסג,,,, אפילו ((((שבת שבת שבת שבת  כמאמרה, מצוה העושה "כל
מבטלה". הוא גזירה, גוזר  øôzהקב"ה ìà :øîBà ìläïî L ÄÅÅÇÄÀÙÄ

øeaväאמרו וכן  בצרתו, הציבור עם השתתף אלא א א א א ):):):):– יאיאיאיא,,,, ((((תענית תענית תענית תענית  ÇÄ
מלאכי שני באים מהם, אחד ופירש בצער , שרויין שישראל  "בזמן

ואומרים: ראשו, על  ידיהם לו ומניחין  לאדם, לו  שמלווין  השרת,
אמרו  ועוד  הציבור". בנחמת יראה אל  הציבור מן שפירש זה פלוני

ואוכל((((שם שם שם שם ):):):): לביתי אלך אדם: יאמר אל  בצער , שרוי  שהציבור  "בזמן 
המצער וכל הציבור ... עם אדם יצער  אלא נפשי... עליך ושלום ואשתה,

ציבור". בנחמת ורואה זוכה הציבור , עם Cîöòaעצמו  ïîàz ìàåÀÇÇÂÅÀÇÀÈ
CúBî íBé ãò,ממעלתך תרד  ולא תיכשל  שלא בצדקתך תבטח אל  – ÇÈ

יוחנ  ולבסוף "שהרי  שנה, שמונים גדולה בכהונה שימש  גדול כהן  ן 

צדוקי " א א א א ).).).).נעשה כט כט כט כט ,,,, Cøáç((((ברכותברכותברכותברכות úà ïéãz ìàå ראית אם – ÀÇÈÄÆÂÅÈ
חובה, לכף תדינהו אל ונכשל, נסיון  לידי בא òébzLחברך  ãòÇÆÇÄÇ

BîB÷îì. תיכשל ולא כמותו נסיון  לידי  שתבוא –øác øîàz ìàå ÄÀÀÇÙÇÈÈ
òBîLì øLôà éàLאפשר שאי  ברור , בלתי דבר  תאמר  אל  – ÆÄÆÀÈÄÀÇ

כך  על  ותסמוך ראשון , בעיון òîMäìלהבינו  BôBqL יעמיק שאם – ÆÀÄÈÅÇ
וסילוף  טעות לידי לבוא השומע עלול שכן  לבסוף, יבינהו השומע, בו

שלא  ומובנים, ברורים להיות דבריך  צריכים ולפיכך הדבר, של מובנו
אחר : פירוש לפירושים. זקוקים renylיהיו  xyt` i`y xac xn`z l`

קשורה  שנפשו הטוב לחברך אפילו תגלהו  אל סוד , לך  יש  אם –
אפשר אי זה דבר תאמר: ואל  עצמך , לבין  בינך  ואפילו  בנפשך ,

ויתגלה, rnyidlשיישמע eteqyשכתוב כמו  ככככ):):):):– י י י י ,,,, "גם ((((קהלת קהלת קהלת קהלת 
עוף  כי עשיר , תקלל אל משכבך  ובחדרי תקלל , אל  מלך במדעך

חכמים ואמרו  הקול ", את יוליך zldw):השמים iperny hewli) אזנים"
Yלכותל ". äðtàLëì :øîàz ìàå,מעסקיäðLà,תורה אלמד – ÀÇÙÇÄÀÆÆÈÆÆÀÆ

äðtz àG ànL יום יום המתחדשים שונים עניינים יטרידוך  כי  – ÆÈÄÈÆ
בלא  העולם מן  יוצא נמצאת והרי  יום? ילד  מה יודע ומי  בעסקיך,

קבע" תורתך  "עשה הלכך יונה יונה יונה יונה ).).).).תורה, רבנורבנורבנורבנו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

izdw - zex`ean zeipyn
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‰øîBà äéä àeä:àèç àøé øea ïéà,ãéñç õøàä íò àGå,ãîì ïLéaä àGå,ãnìî ïãtwä àGå,ìk àGå ¨¨¥¥§¥¥§§©¨¨¤¨¦§©©§¨¨¥§©©§¨§©¥§¨
íékçî äøBçña äaønä,Léà úBéäì ìczLä íéLðà ïéàL íB÷îáe. ©©§¤¦§¨©§¦¦§¤¥£¨¦¦§©¥¦§¦

Âíénä éðt ìò äôvL úçà úìbìb äàø àeä óà.dì øîà:Ceôèà zôèàc ìò,éôéèî óBñåïeôeèé C. ©¨¨ª§Ÿ¤©©¤¨¨©§¥©©¦¨©¨©©£¥§§©§§§¦©¦§
ÊøîBà äéä àeä:øNa äaøî–änø äaøî;íéñëð äaøî–äâàc äaøî;íéLð äaøî–íéôLk äaøî; ¨¨¥©§¤¨¨©§¤¦¨©§¤§¨¦©§¤§¨¨©§¤¨¦©§¤§¨¦

àéä àñøéâäå .ìå÷ä úà êéìåé íéîùä óåò éë ,òîùäì åôåñù éôì ,êòîùéù éî ïàë ïéàù øîàúå êîöò ïéáì êðéá åìéôà êãåñ äìâú àì ,øçà ùåøéô .êãé
äúàù äøåú øáã ìò øîàú ìà ,øáãî äøåú éøáãáå .òîùäì åôåñù òåîùì øùôàù øáã øîàú ìàå ,ñøåâ é"ùø ìáà .òîùäì åôåñù ,äæ ùåøéô éôì

:ãéî òîùå êéðæà èä àìà ,óåñáì åúåà òîùúù åéùëò òåîùì ìåëé.dpt`ykl:äøåúá ÷åñòà ,é÷ñòî
dddd.xeaíùú àì äîãàäå íåâøú .õøàä íòî òåøâ àåäå .òãåé åðéà ïúîå àùî áéèá åìéôàå ,øáã ìëî ÷éø[æ"î úéùàøá]:øåáú àì àòøàå ,mr `le

.ciqg ux`d:ïúîå àùî áéèá é÷á àåä éøäù ,äéäéù øùôà àèç àøé ìáà.cnl oyiiad `le:åéúå÷ôñá ãéîú øàùé ,åéìò åâéòìé àîù ìåàùì ùééáúîäù
.octwd `le:åéãéîìúì äëìäá íéðô øéáñéù êéøö àìà .éåàøë ãîìé àì ,åúåà íéìàåùùë íéãéîìúä ìò ãéô÷îù áøä.mikgn dxegqa daxnd lk `le

áéúëã('ì íéøáã)íéì øáòî íéëìåäù íúåàá äéåöî äøåúä ïéà ,àéä íéì øáòî àìå[à"ò ä"ð ïéáåøéò]:.miyp` oi`y mewnaeúåøåäìå ùàøá áùéì
:úåàøåä

eeee.jeth` zth`c lr:êì åããî äãî äúåàáå ,øäðá ïôéöîå úåéøáä úà íèñìîå úééä òùø.oetehi jitihn seqe,êâøäì ïãéá øåñî øáãä äéä àìù
:êúúéî ïäî òåáúì ë"çà àåä ãéúòå ,áééç é"ò äáåç íéìâìâîù ïãéá êøñî ä"á÷äå ,ïéã úéáì àìà

ffff.dnx daxn xya daxnòîùî÷å .éçä øùáá èçîë úîì äîø äù÷å ,øá÷á äîø åéìò äáøî ,øùá ìòáå ïîù äùòðù ãò äéúùå äìéëàá äáøîä
:ä÷ãöå äîëçå äøåú éåáéøî õåç íãàì íéù÷ ïééåáéø ìëù ,àðú éàä ïì.db`c daxnæâé àîùäéä ãçà ãéñçå .åäåâøäéå íéèñì åéìò åàåáé àîù åà åäåì

áåùçì åùôð øæôì êéøöå äáøä úåîå÷îá íéøæåôî íéáåøî íéñëð åì åéäéù íäì øîà ,ùôðä øåæéô åäî åðîî åìàùå .ùôðä øåæéôî éðìéöé íå÷îä ,ììôúî
:ïàëìå ïàëì.mityk daxn miyp daxnøçàìå ,íéñëð úåáøäì ù÷áî ë"çàå ,øùá äáøîå äúåùå ìëåàå åîöò èù÷î íãà äìçúá .ìéæàå èé÷ð àøãñ

,úåçôù äáøî éøä äðùîùúù äçôù äëéøö úçà ìë íéùð äáøäù øçàìå ,íéùð åì äáøî àåä úåáø íéùð ñðøôì ÷åôéñ åãéá ùéù äàåøå íéñëð äáøäù

`xephxa yexit
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àeä– הזקן  הלל  –øea ïéà :øîBà äéä מתורה ריק שהוא אדם – ÈÈÅÅ
י אינו  יודע, אינו  ומתן  משא בטיב ואפילו להיותומחכמה, àøéÀÅכול 

àèç. ממנו להתרחק שיש  יודע ואינו  בחטא, כלל מכיר שאינו – ÅÀ
ãéñç õøàä íò àGå,בתורה בקי  שאינו  אדם היינו הארץ, עם – ÀÇÈÈÆÈÄ

אמנם  יכול  הבריות, עם ומעורב ומתן משא בטיב הוא יודע אבל 
והאונאה, הגזילה מן להתרחק שצריך  הוא יודע כי חטא, ירא להיות

משורת  לפנים שהיא החסידות, מידת כי חסיד, להיות יכול  אינו אבל 
אפשר אי מתורה, ריק שהוא ומי הנפש, וזוך הלב טהרת דורשת הדין,

אמרו ולפיכך זו. למידה להגיע א א א א ):):):):לו  סגסגסגסג,,,, חסיד,((((שבתשבתשבתשבת הארץ עם "אם
בשכנותו " תדור dnlyאל ezeciqg oi`e zeevn iwecwca rcei epi`y)

± epnn cenll jteqe((((מידה ררררשששש""""יייי היא החסידות "כי  מבארים: ויש  .
והנהגת  הדין , משורת לפנים ענייניו  בכל להתנהג האדם את המביאה

במידה, ידועות: ודרכיהם זאת, תסבול  לא וסחורות בעסקים העולם
ובמשורה" ãîì((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).במשקל ïLéaä àGå בישנותו שבגלל  – ÀÇÇÀÈÈÅ

ובחוסר בספקותיו תמיד נשאר והוא יודע, שאינו מה מרבו שואל  איננו 
אבל היא, טובה מידה הבושה מידת ואמנם בלימודו . מספיקות ידיעות
ואת  הפסוק את אדם "ישאל  אמרו : וכן טובה, מידה אינה בלימוד

שנאמר  עליו , משחקים שהכל  פי  על  אף לבלבלבלב):):):):ההלכה, לללל,,,, "אם ((((משלימשלימשלימשלי
להתנשא" סופך  תורה, דברי על עצמך  נבלת אם – בהתנשא" נבלת

אליהואליהואליהואליהו).).).). דבידבידבידבי ãnìî((((תנאתנאתנאתנא ïãtwä àGå להשיב סבלן שאינו  מי  – ÀÇÇÀÈÀÇÅ
תלמידיו  בהנהגת ומדקדק מקפיד והוא שאלותיהם, על  לתלמידים

ממנו  מפחדים התלמידים שכן מלמד , להיות ראוי אינו מדי, יותר 
הרב  צריך לפיכך  בספקותיהם. נשארים והם אותו, מלשאול  ונמנעים

ותהא  לעומקה, שירדו עד  משנתו, את ולבאר  לתלמידיו  פנים להסביר 
בפיהם. íékçîסדורה äøBçña äaønä ìk àGå שמרבה מי  כל – ÀÈÇÇÀÆÄÀÈÇÀÄ

בע  הוא שטרוד לפי חכמה, קונה אינו פנויבמסחר, לבו  ואין  סקיו
הכתוב את דרשו וכן בתורה; יגיגיגיג):):):):לעסוק ל ל ל ל ,,,, לים ((((דברים דברים דברים דברים  מעבר  "ולא

בסחרנים  לא כלומר  לים, מעבר במהלכים מצויה התורה אין  – היא"
בתגרים א א א א ).).).).ולא נה נה נה נה ,,,, א א א א ))))בגמרא((((עירוביןעירוביןעירוביןעירובין ע ע ע ע ,,,, אנשי((((נדה נדה נדה נדה  "שאלו  מובא:

אמר ויחכים? אדם יעשה מה חנניה: בן  יהושע רבי את אלכסנדריא
בסחורה". וימעט בישיבה ירבה íéLðàלהם: ïéàL íB÷îáe– ÄÀÆÅÂÈÄ

מהם, תורה ללמוד בעירך  אנשים אין  Léàאם úBéäì ìczLä– ÄÀÇÅÄÀÄ

חכמה  בעל  כלומר  איש , להיות כדי  יכולתך  כפי בעצמך  ללמוד  השתדל 

מפרשים: ויש  `yiומדות. zeidl lczyd אנשים שאין  במקום –
האיש. להיות אתה השתדל ציבור, בצרכי  לעסוק

i y i n g m e i
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מידה  משתלם והכל עונשו, על בא הריהו רע העושה שכל ללמד , באה זו משנה
לו ", מודדים בה מודד, שאדם "במידה ב): ח, (סוטה שאמרו כמו  מידה, כנגד 

העליונה. ההנהגה ידי  על מכוון  הכל  אלא במקרה, בא מאורע שום ואין

àeä óà– הלל  –.íénä éðt ìò äôvL úçà úìbìb äàø ÇÈÈËÀÙÆÇÇÆÈÈÇÀÅÇÇÄ
zôèàc ìò :dì øîà,אחרים שהטבעת על  –Ceôèà,הטביעוך – ÈÇÈÇÇÂÅÀÀÇÀ

בנהר, ומטביעם הורגם והיית הבריות, את ומלסטם היית רשע כלומר
מדדו  מידה ובאותה – הדבר יתגלה שלא הרציחה, עקבות למחות כדי 

לך . Céôéèîגם óBñå, שהטביעוך אלה של וסופם –ïeôeèé– ÀÀÄÇÄÀ
וההורג  דין , לבית אלא להרגך הרשות היתה לא כי  הם; אף שיטבעו

אלא  רוצחיך, של  בידם הקב"ה מסרך  ולא מיתה; חייב דין, בית בלא
מהם  לתבוע כך  אחר הוא ועתיד חייב, ידי  על חובה שמגלגלים מפני

כתוב וכן  יא יא יא יא ):):):):מיתתך . לד לד לד לד ,,,, וכאורח ((((איובאיובאיובאיוב לו , ישלם אדם פועל  "כי

ימציאנו". איש
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רק  להיות צריכה הזה, העולם בחיי כוונתו שתכלית לאדם, להורות כאן בא הלל
אלא  להשתדל לו  ראוי  אין  העולם, ענייני  בשאר  אבל  ובמצוות, במידות בתורה,
זה  הרי  ההכרחי , מהצורך למעלה אלו  בדברים המרבה וכל ההכרחי , הצורך  לפי

(ixi`nd).לרעתו 

øNa äaøî :øîBà äéä àeäעד ושתיה באכילה שמרבה מי  – ÈÈÅÇÀÆÈÈ
בשר , ובעל  שמן änøשנעשה äaøîויש מותו . לאחר בקבר , – ÇÀÆÄÈ

עלולים  למעדנים האוכלים כי  רמה, הוא מרבה בחייו שאף אומרים,

שונות במחלות לעתים לעתים לעתים לעתים ").").").").לחלות íéñëð("("("("בינה בינה בינה בינה  äaøîהצובר כל – ÇÀÆÀÈÄ
רבים, ונכסים הון  äâàcלו äaøî שלא רכושו , על לשמור כיצד  – ÇÀÆÀÈÈ

לבעליו  שמור  עושר  יש כי  ממנו , יגזלוהו שלא או הפסדים, לו  יהיו
íéôLkלרעתו . äaøî ,íéLð äaøî בכשפים מצויות נשים שרוב – ÇÀÆÈÄÇÀÆÀÈÄ

א א א א );););); סז סז סז סז ,,,, בעיניו ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין חן  למצוא תרצה אחת שכל מפרשים, ויש 
בכשפיה. אותו  äaøîולמשוך  ;änæ äaøî ,úBçôL äaøîÇÀÆÀÈÇÀÆÄÈÇÀÆ

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn ipy wxt zea` zkqn

úBçôL äaøî–änæ äaøî;íéãáò äaøî–ìæb äaøî;äøBz äaøî–íéiç äaøî;äáéLé äaøî–äaøî ©§¤§¨©§¤¦¨©§¤£¨¦©§¤¨¥©§¤¨©§¤©¦©§¤§¦¨©§¤
äîëç;äöò äaøî–äðeáz äaøî;ä÷ãö äaøî–íBìL äaøî.áBè íL äð÷–Bîöòì äð÷;éøác Bì äð÷ ¨§¨©§¤¥¨©§¤§¨©§¤§¨¨©§¤¨¨¨¥¨¨§©§¨¨¦§¥
äøBú–àaä íìBòä éiç Bì äð÷. ¨¨¨©¥¨¨©¨
Áéàkæ ïa ïðçBé ïaøìa÷éànMîe ìläî.øîBà äéä àeä:äaøä äøBz zãîì íà,Cîöòì äáBè ÷éæçz ìà, ©¨¨¨¤©©¦¥¥¦¥¦©©¨¨¥¦¨©§¨¨©§¥©©£¦¨§©§¨

zøöBð Cëì ék.Bì eéä íéãéîìz äMîçéàkæ ïa ïðçBé ïaøì,ïä elàå:ñBð÷øä ïa øæòéìà éaø,ïa òLBäé éaøå ¦§¨©§¨£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©§¥¥©¦¡¦¤¤¤ª§¨§©¦§ª©¤
äéððç,ïäkä éñBé éaøå,ìàðúð ïa ïBòîL éaøå,Cøò ïa øæòìà éaøå.ïçáL äðBî äéä àeä:ïa øæòéìà éaø £©§¨§©¦¥©Ÿ¥§©¦¦§¤§©§¥§©¦¤§¨¨¤£¨¨¨¤§¨¨©¦¡¦¤¤¤

ñBð÷øä–ãeñ øBa,ätè ãaàî BðéàL;òLBäé éaø–BzãìBé éøLà;éñBé éaø–ãéñç;ìàðúð ïa ïBòîL éaø ª§¨¤¥§©¥¦¨©¦§ª©©§¥©§©¦¥¨¦©¦¦§¤§©§¥

:äæ øãñá ïééåðù ïä êëì .íéîøëäå úåãùä ãåáòì íéãáò äáøîå åúéá éðáì ïåæîå ïéé ÷ôñì íéîøëå úåãùì êéøö ïéáåøî úéá éðá åì ùéù ïåéëådxez daxn
.miig daxnáéúëã('ì íéøáã):êéîé êøåàå êééç àéä éë.dnkg daxn:ïéòîåùä áì ìò úåáùéúî åìù úåøáñäå ,åéøáãì íòè ïúåðù.daiyi daxnäáøä

ìò ïéôéñåîå ïéáøîå åúåà íéããçî íéãéîìúä íéãéîìúá äáøîù éî ,äîëç äáøî äáéùé äáøî ,éñøâã úéàå .åéúåøáñ òåîùì íéàáå íéöá÷úî íéãéîìú
:åúîëç.dvr daxn.äöò ìåèéì äáøîù éî.dpeaz daxn:åì íéðúåð åéöòåéù úåöòî øáã êåúî øáã ïéáî.mely daxn dwcv daxnøîàðùäéòùé)

(á"ì:íåìù ä÷ãöä äùòî äéäå
gggg.jnvrl daeh wifgz l`ãîì àìù äãâàå äëìä äðùî àìå àø÷î àì çéðä àì àåäù éôìå .éúãîì äøåú äáøä øîåìã"ì÷ àøúá àáá ,à"ò ç"ë äëåñ]

[à"ò:ïë øîåà äéä.ceq xeañ øåá àìå ,ïðéñøâ:ãéñá çåè øåáë ,øîåìë .ãé.dth ca`n epi`y:åãåîìúî ãçà øáã çëåù åðéà àåä êë.ezclei ixy`
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ìæb äaøî ,íéãáò וכן ובגזל, בזימה שטופים ושפחות שעבדים – ÂÈÄÇÀÆÈÅ
בבבב):):):):אמרו קיגקיגקיגקיג,,,, זה ((((פסחים פסחים פסחים פסחים  "אהבו  בניו: את כנען  ציוה דברים "חמישה

ואל אדוניכם את ושנאו  הזימה, את ואהבו הגזל  את אהבו זה, את

אמת" xdfidlתדברו  mc` jixve ,mdia` mdilr deiv eli`k ok mbdpn)
± mdn((((בדברים ררררששששבבבב""""םםםם סדר נוקטת משנתנו  מבואר: בברטנורא – .

בשר ; ומרבה ושותה ואוכל עצמו  את אדם מקשט תחילה כדלקמן :
ורואה  נכסים שהרבה ולאחר נכסים; להרבות הוא משתדל  כך  אחר 

שהרבה  ולאחר  נשים; לו  מרבה הוא רבות, נשים לפרנס בידו שיש 
שפח  צריכה אחת כל נשים, שפחות;לו מרבה והוא אותה, שתשמש  ה

ומזון  יין לספק וכרמים לשדות צריך  מרובים, בית בני  לו שיש וכיון
אבל  והכרמים. השדות לעבוד  עבדים ומרבה ביתו , äøBzלבני  äaøîÇÀÆÈ

תורה, ללמוד המרבה –íéiç äaøîשכתוב כמו  יא יא יא יא ):):):):– ט ט ט ט ,,,, ((((משלימשלימשלימשלי ÇÀÆÇÄ
חיים"; שנות לך ויוסיפו  ימיך, ירבו בי äáéLé"כי  äaøîלפני – ÇÀÆÀÄÈ

äîëçחכמים, äaøî:מפרשים ויש העולם; בענייני גם –daxn ÇÀÆÈÀÈ
± daiyi, לפניו היושבים בתלמידים dnkgהמרבה daxn שהתלמידים –

גורסים: ויש חכמתו . את ומרבים אותו daxnמחדדים ,dnkg daxn
± daiyiעל מתיישבות שלו והסברות לדבריו, טעם הנותן כל  כלומר

סברותיו , לשמוע ובאים מתקבצים תלמידים הרבה השומעים, לב
äöò äaøî,החכמים מן  עצה ליטול  ומרבה עצמו על  סומך  שאינו  – ÇÀÆÅÈ

äðeáz äaøî מהעצות דבר , מתוך דבר  להבין  לקח מוסיף הריהו – ÇÀÆÀÈ
לו. íBìLשנתנו äaøî ,ä÷ãö äaøîשנאמר יז יז יז יז ):):):):– לבלבלבלב,,,, ((((ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו ÇÀÆÀÈÈÇÀÆÈ

אמרו  וכן  שלום"; הצדקה מעשה לדלדלדלד):):):):"והיה רבה רבה רבה רבה  הזה ((((ויקראויקראויקראויקרא "העני 

ישן  ואני מטתו, על ישן  הוא מפלוני ? גרוע אני  מה ומתרעם: יושב
שאני חייך, לו ; ונתת אתה ועמדת – כאן  ואני בביתו, ישן פלוני  כאן .

לביני". בינו  שלום עשית כאילו  עליך , áBèמעלה íL äð÷על – ÈÈÅ
והצדקה, והחכמה התורה Bîöòìידי  äð÷ הקניינים שאר שכן  – ÈÈÀÇÀ

ואין  לעצמו, רק הוא הטוב השם ואילו  לאחרים, גם בהם מהנים
שנאמר וזהו  אתו, חלק א א א א ):):):):לאחרים ז ז ז ז ,,,, טוב".((((קהלתקהלתקהלתקהלת משמן שם "טוב

מפרשים: envrlויש  dpw שם לו שבהיות כלומר  עצמיות, לו  "קנה –
הנה  טוב, שם לו שאין  מי  שכל שהוא; למה והיה נתעצם הנה טוב,

היה" כלא טובטובטובטוב").").").").הוא יום יום יום יום  Bì("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  äð÷ ,äøBú éøác Bì äð÷ÈÈÄÀÅÈÈÈ
àaä íìBòä éiç נפשו ודבקה קניינו , נעשתה והתורה שזכה מי – ÇÅÈÈÇÈ

הבא. העולם חיי  לו קנה הרי האמתיים, בחיים

i y y m e i
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שכינה  עליהם שתשרה ראויים מהם שלושים הזקן . להלל  לו היו תלמידים "שמונים

ועשרים  נון, בן  כיהושע חמה להם שתעמוד ראויים מהם ושלושים רבנו, כמשה
– שבכולם וקטן  עוזיאל , בן  יונתן  – שבכולם גדול בינונים. – oaמהם opgei oax

.i`kf הלכות גמרא, ומשנה, מקרא הניח שלא זכאי, בן  יוחנן  רבן  על עליו  אמרו 
תקופות  שוות, וגזירות וחמורים קלים סופרים, ודקדוקי תורה דקדוקי  ואגדות,
כובסים, משלות דקלים, ושיחת שדים ושיחת השרת מלאכי שיחת וגימטריאות,
שימש זכאי  בן  יוחנן  רבן א). כח, (סוכה קטן"... ודבר גדול  דבר שועלים, משלות
בית  חורבן  שלפני  בשנים הזקן , גמליאל בן שמעון  רבן  של מותו  אחרי נשיא בתור 
סדר  את להפסיק המשנה מסדר  רצה שלא אלא החורבן, אחרי  שנים וכעשר  שני 
קיבל זכאי  בן יוחנן "רבן משנתנו: מציינת ולכן הלל; מבית הנשיאים של היחס
הלל מאחרי  כה עד  שנזכרו החכמים כל  אצל צויין  שלא מה ומשמאי", מהלל
זכאי בן יוחנן רבן  הקבלה. השתלשלות של  הנכון הסדר את להודיענו  כדי ושמאי ,
בשנים  הלל . לבית הנשיאים ממשפחת היה שלא פי על אף "רבן", לתואר  זכה
לתורה  מרכז שעשאה ביבנה", "כרם הגדולה הישיבה בראש עמד החורבן  שלאחר
לרבן הלל , של לזרעו  הנשיאות חזרה זכאי  בן  יוחנן  רבן  אחרי בישראל ; ולהוראה

השני. גמליאל 

éànMîe ìläî ìa÷ éàkæ ïa ïðçBé ïaø. לעיל כמבואר  –àeä ÇÈÈÈÆÇÇÄÅÅÄÅÄÇÇ
Cîöòì äáBè ÷éæçz ìà ,äaøä äøBz zãîì íà :øîBà äéäÈÈÅÄÈÇÀÈÈÇÀÅÇÇÂÄÈÀÇÀÈ

מחוייב שאינך דבר עשית כאילו  zøöBðבו ,– Cëì ék ומחוייב – ÄÀÈÇÀÈ
שכתוב כמו ללמוד , ח ח ח ח ):):):):אתה אאאא,,,, הזה ((((יהושע יהושע יהושע יהושע  התורה ספר  ימוש  "לא

טובה  לו  מחזיקים אין חובו שפורע ומי ולילה", יומם בו  והגית מפיך
מפרשים: ויש זה. ±על zxvep jkl ik,העולם לאויר יצאת כך  לשם

שכתוב לא לא לא לא ):):):):כמו  א א א א ,,,, יום((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית בוקר  ויהי  ערב ודרשו iyyd","ויהי 
ישראל אין  שאם בראשית, מעשה עם הקב"ה שהתנה מלמד חכמים:

התורה את ipiqמקבלין xd lr dpzipy)d y y a,(oeiq ycegl miniיחזיר
מישראל אדם כל  על מוטלת גדולה שחובה נמצא, ובוהו . לתוהו  העולם

עושה הוא בטובה ולא בתורה, מבואר :((((רש רש רש רש """"יייי))))לעסוק שמואל  ובמדרש  .
jnvrl daeh wifgz l` ,daxd dxez zcnl m`: תאמר שלא בלבד , –

אחרים, ללמד  מחוייב ואינני לעצמי  שלמדתי  לי zxvepדי jkl ik–
דומה  מלמדה, ואינו  תורה "הלומד  אמרו: וכן ללמד. מנת על ללמוד

הימנו" נהנה איש  שאין  שבמדבר , א א א א ).).).).להדס כגכגכגכג,,,, השנההשנההשנההשנה äMîçÂÄÈ((((ראשראשראשראש
éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìz שבתלמידיו המעולים – ÇÀÄÄÈÀÇÈÈÈÆÇÇ

ñBð÷øäהרבים, ïa øæòéìà éaø :ïä elàåאליעזר רבי הוא – ÀÅÅÇÄÁÄÆÆÆËÀÈ
שבמשנה, äéððçסתם ïa òLBäé éaøå סתם יהושע רבי  הוא – ÀÇÄÀËÇÆÂÇÀÈ

אליעזר, רבי של  מחלוקתו בר  éaøåשבמשנה, ,ïäkä éñBé éaøåÀÇÄÅÇÙÅÀÇÄ
Cøò ïa øæòìà éaøå ,ìàðúð ïa ïBòîL היו אלו  חמישה – ÄÀÆÀÇÀÅÀÇÄÆÀÈÈÆÂÈ

הקבלה להם שנמסרה יתירה, במעלה הרשבהרשבהרשבהרשב""""ץץץץ).).).).המפורסמים ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

àeä– זכאי בן  יוחנן רבן  –ïçáL äðBî äéä סגולתו מציין  היה – ÈÈÆÀÈÈ
כל  של  מהם:המיוחדת ãeñ,אחד  øBa ñBð÷øä ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆËÀÈ

ätè ãaàî BðéàL מהיין כלום מאבד  שאינו בסיד, טוח כבור  – ÆÅÀÇÅÄÈ
שוכח  אינו  הורקנוס בן אליעזר רבי  כך  בתוכו , הנמצאים מהמים או

izdw - zex`ean zeipyn
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‰øîBà äéä àeä:àèç àøé øea ïéà,ãéñç õøàä íò àGå,ãîì ïLéaä àGå,ãnìî ïãtwä àGå,ìk àGå ¨¨¥¥§¥¥§§©¨¨¤¨¦§©©§¨¨¥§©©§¨§©¥§¨
íékçî äøBçña äaønä,Léà úBéäì ìczLä íéLðà ïéàL íB÷îáe. ©©§¤¦§¨©§¦¦§¤¥£¨¦¦§©¥¦§¦

Âíénä éðt ìò äôvL úçà úìbìb äàø àeä óà.dì øîà:Ceôèà zôèàc ìò,éôéèî óBñåïeôeèé C. ©¨¨ª§Ÿ¤©©¤¨¨©§¥©©¦¨©¨©©£¥§§©§§§¦©¦§
ÊøîBà äéä àeä:øNa äaøî–änø äaøî;íéñëð äaøî–äâàc äaøî;íéLð äaøî–íéôLk äaøî; ¨¨¥©§¤¨¨©§¤¦¨©§¤§¨¦©§¤§¨¨©§¤¨¦©§¤§¨¦

àéä àñøéâäå .ìå÷ä úà êéìåé íéîùä óåò éë ,òîùäì åôåñù éôì ,êòîùéù éî ïàë ïéàù øîàúå êîöò ïéáì êðéá åìéôà êãåñ äìâú àì ,øçà ùåøéô .êãé
äúàù äøåú øáã ìò øîàú ìà ,øáãî äøåú éøáãáå .òîùäì åôåñù òåîùì øùôàù øáã øîàú ìàå ,ñøåâ é"ùø ìáà .òîùäì åôåñù ,äæ ùåøéô éôì

:ãéî òîùå êéðæà èä àìà ,óåñáì åúåà òîùúù åéùëò òåîùì ìåëé.dpt`ykl:äøåúá ÷åñòà ,é÷ñòî
dddd.xeaíùú àì äîãàäå íåâøú .õøàä íòî òåøâ àåäå .òãåé åðéà ïúîå àùî áéèá åìéôàå ,øáã ìëî ÷éø[æ"î úéùàøá]:øåáú àì àòøàå ,mr `le

.ciqg ux`d:ïúîå àùî áéèá é÷á àåä éøäù ,äéäéù øùôà àèç àøé ìáà.cnl oyiiad `le:åéúå÷ôñá ãéîú øàùé ,åéìò åâéòìé àîù ìåàùì ùééáúîäù
.octwd `le:åéãéîìúì äëìäá íéðô øéáñéù êéøö àìà .éåàøë ãîìé àì ,åúåà íéìàåùùë íéãéîìúä ìò ãéô÷îù áøä.mikgn dxegqa daxnd lk `le

áéúëã('ì íéøáã)íéì øáòî íéëìåäù íúåàá äéåöî äøåúä ïéà ,àéä íéì øáòî àìå[à"ò ä"ð ïéáåøéò]:.miyp` oi`y mewnaeúåøåäìå ùàøá áùéì
:úåàøåä

eeee.jeth` zth`c lr:êì åããî äãî äúåàáå ,øäðá ïôéöîå úåéøáä úà íèñìîå úééä òùø.oetehi jitihn seqe,êâøäì ïãéá øåñî øáãä äéä àìù
:êúúéî ïäî òåáúì ë"çà àåä ãéúòå ,áééç é"ò äáåç íéìâìâîù ïãéá êøñî ä"á÷äå ,ïéã úéáì àìà

ffff.dnx daxn xya daxnòîùî÷å .éçä øùáá èçîë úîì äîø äù÷å ,øá÷á äîø åéìò äáøî ,øùá ìòáå ïîù äùòðù ãò äéúùå äìéëàá äáøîä
:ä÷ãöå äîëçå äøåú éåáéøî õåç íãàì íéù÷ ïééåáéø ìëù ,àðú éàä ïì.db`c daxnæâé àîùäéä ãçà ãéñçå .åäåâøäéå íéèñì åéìò åàåáé àîù åà åäåì

áåùçì åùôð øæôì êéøöå äáøä úåîå÷îá íéøæåôî íéáåøî íéñëð åì åéäéù íäì øîà ,ùôðä øåæéô åäî åðîî åìàùå .ùôðä øåæéôî éðìéöé íå÷îä ,ììôúî
:ïàëìå ïàëì.mityk daxn miyp daxnøçàìå ,íéñëð úåáøäì ù÷áî ë"çàå ,øùá äáøîå äúåùå ìëåàå åîöò èù÷î íãà äìçúá .ìéæàå èé÷ð àøãñ

,úåçôù äáøî éøä äðùîùúù äçôù äëéøö úçà ìë íéùð äáøäù øçàìå ,íéùð åì äáøî àåä úåáø íéùð ñðøôì ÷åôéñ åãéá ùéù äàåøå íéñëð äáøäù

`xephxa yexit
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àeä– הזקן  הלל  –øea ïéà :øîBà äéä מתורה ריק שהוא אדם – ÈÈÅÅ
י אינו  יודע, אינו  ומתן  משא בטיב ואפילו להיותומחכמה, àøéÀÅכול 

àèç. ממנו להתרחק שיש  יודע ואינו  בחטא, כלל מכיר שאינו – ÅÀ
ãéñç õøàä íò àGå,בתורה בקי  שאינו  אדם היינו הארץ, עם – ÀÇÈÈÆÈÄ

אמנם  יכול  הבריות, עם ומעורב ומתן משא בטיב הוא יודע אבל 
והאונאה, הגזילה מן להתרחק שצריך  הוא יודע כי חטא, ירא להיות

משורת  לפנים שהיא החסידות, מידת כי חסיד, להיות יכול  אינו אבל 
אפשר אי מתורה, ריק שהוא ומי הנפש, וזוך הלב טהרת דורשת הדין,

אמרו ולפיכך זו. למידה להגיע א א א א ):):):):לו  סגסגסגסג,,,, חסיד,((((שבתשבתשבתשבת הארץ עם "אם
בשכנותו " תדור dnlyאל ezeciqg oi`e zeevn iwecwca rcei epi`y)

± epnn cenll jteqe((((מידה ררררשששש""""יייי היא החסידות "כי  מבארים: ויש  .
והנהגת  הדין , משורת לפנים ענייניו  בכל להתנהג האדם את המביאה

במידה, ידועות: ודרכיהם זאת, תסבול  לא וסחורות בעסקים העולם
ובמשורה" ãîì((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).במשקל ïLéaä àGå בישנותו שבגלל  – ÀÇÇÀÈÈÅ

ובחוסר בספקותיו תמיד נשאר והוא יודע, שאינו מה מרבו שואל  איננו 
אבל היא, טובה מידה הבושה מידת ואמנם בלימודו . מספיקות ידיעות
ואת  הפסוק את אדם "ישאל  אמרו : וכן טובה, מידה אינה בלימוד

שנאמר  עליו , משחקים שהכל  פי  על  אף לבלבלבלב):):):):ההלכה, לללל,,,, "אם ((((משלימשלימשלימשלי
להתנשא" סופך  תורה, דברי על עצמך  נבלת אם – בהתנשא" נבלת

אליהואליהואליהואליהו).).).). דבידבידבידבי ãnìî((((תנאתנאתנאתנא ïãtwä àGå להשיב סבלן שאינו  מי  – ÀÇÇÀÈÀÇÅ
תלמידיו  בהנהגת ומדקדק מקפיד והוא שאלותיהם, על  לתלמידים

ממנו  מפחדים התלמידים שכן מלמד , להיות ראוי אינו מדי, יותר 
הרב  צריך לפיכך  בספקותיהם. נשארים והם אותו, מלשאול  ונמנעים

ותהא  לעומקה, שירדו עד  משנתו, את ולבאר  לתלמידיו  פנים להסביר 
בפיהם. íékçîסדורה äøBçña äaønä ìk àGå שמרבה מי  כל – ÀÈÇÇÀÆÄÀÈÇÀÄ

בע  הוא שטרוד לפי חכמה, קונה אינו פנויבמסחר, לבו  ואין  סקיו
הכתוב את דרשו וכן בתורה; יגיגיגיג):):):):לעסוק ל ל ל ל ,,,, לים ((((דברים דברים דברים דברים  מעבר  "ולא

בסחרנים  לא כלומר  לים, מעבר במהלכים מצויה התורה אין  – היא"
בתגרים א א א א ).).).).ולא נה נה נה נה ,,,, א א א א ))))בגמרא((((עירוביןעירוביןעירוביןעירובין ע ע ע ע ,,,, אנשי((((נדה נדה נדה נדה  "שאלו  מובא:

אמר ויחכים? אדם יעשה מה חנניה: בן  יהושע רבי את אלכסנדריא
בסחורה". וימעט בישיבה ירבה íéLðàלהם: ïéàL íB÷îáe– ÄÀÆÅÂÈÄ

מהם, תורה ללמוד בעירך  אנשים אין  Léàאם úBéäì ìczLä– ÄÀÇÅÄÀÄ

חכמה  בעל  כלומר  איש , להיות כדי  יכולתך  כפי בעצמך  ללמוד  השתדל 

מפרשים: ויש  `yiומדות. zeidl lczyd אנשים שאין  במקום –
האיש. להיות אתה השתדל ציבור, בצרכי  לעסוק
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מידה  משתלם והכל עונשו, על בא הריהו רע העושה שכל ללמד , באה זו משנה
לו ", מודדים בה מודד, שאדם "במידה ב): ח, (סוטה שאמרו כמו  מידה, כנגד 

העליונה. ההנהגה ידי  על מכוון  הכל  אלא במקרה, בא מאורע שום ואין

àeä óà– הלל  –.íénä éðt ìò äôvL úçà úìbìb äàø ÇÈÈËÀÙÆÇÇÆÈÈÇÀÅÇÇÄ
zôèàc ìò :dì øîà,אחרים שהטבעת על  –Ceôèà,הטביעוך – ÈÇÈÇÇÂÅÀÀÇÀ

בנהר, ומטביעם הורגם והיית הבריות, את ומלסטם היית רשע כלומר
מדדו  מידה ובאותה – הדבר יתגלה שלא הרציחה, עקבות למחות כדי 

לך . Céôéèîגם óBñå, שהטביעוך אלה של וסופם –ïeôeèé– ÀÀÄÇÄÀ
וההורג  דין , לבית אלא להרגך הרשות היתה לא כי  הם; אף שיטבעו

אלא  רוצחיך, של  בידם הקב"ה מסרך  ולא מיתה; חייב דין, בית בלא
מהם  לתבוע כך  אחר הוא ועתיד חייב, ידי  על חובה שמגלגלים מפני

כתוב וכן  יא יא יא יא ):):):):מיתתך . לד לד לד לד ,,,, וכאורח ((((איובאיובאיובאיוב לו , ישלם אדם פועל  "כי

ימציאנו". איש
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רק  להיות צריכה הזה, העולם בחיי כוונתו שתכלית לאדם, להורות כאן בא הלל
אלא  להשתדל לו  ראוי  אין  העולם, ענייני  בשאר  אבל  ובמצוות, במידות בתורה,
זה  הרי  ההכרחי , מהצורך למעלה אלו  בדברים המרבה וכל ההכרחי , הצורך  לפי

(ixi`nd).לרעתו 

øNa äaøî :øîBà äéä àeäעד ושתיה באכילה שמרבה מי  – ÈÈÅÇÀÆÈÈ
בשר , ובעל  שמן änøשנעשה äaøîויש מותו . לאחר בקבר , – ÇÀÆÄÈ

עלולים  למעדנים האוכלים כי  רמה, הוא מרבה בחייו שאף אומרים,

שונות במחלות לעתים לעתים לעתים לעתים ").").").").לחלות íéñëð("("("("בינה בינה בינה בינה  äaøîהצובר כל – ÇÀÆÀÈÄ
רבים, ונכסים הון  äâàcלו äaøî שלא רכושו , על לשמור כיצד  – ÇÀÆÀÈÈ

לבעליו  שמור  עושר  יש כי  ממנו , יגזלוהו שלא או הפסדים, לו  יהיו
íéôLkלרעתו . äaøî ,íéLð äaøî בכשפים מצויות נשים שרוב – ÇÀÆÈÄÇÀÆÀÈÄ

א א א א );););); סז סז סז סז ,,,, בעיניו ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין חן  למצוא תרצה אחת שכל מפרשים, ויש 
בכשפיה. אותו  äaøîולמשוך  ;änæ äaøî ,úBçôL äaøîÇÀÆÀÈÇÀÆÄÈÇÀÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBçôL äaøî–änæ äaøî;íéãáò äaøî–ìæb äaøî;äøBz äaøî–íéiç äaøî;äáéLé äaøî–äaøî ©§¤§¨©§¤¦¨©§¤£¨¦©§¤¨¥©§¤¨©§¤©¦©§¤§¦¨©§¤
äîëç;äöò äaøî–äðeáz äaøî;ä÷ãö äaøî–íBìL äaøî.áBè íL äð÷–Bîöòì äð÷;éøác Bì äð÷ ¨§¨©§¤¥¨©§¤§¨©§¤§¨¨©§¤¨¨¨¥¨¨§©§¨¨¦§¥
äøBú–àaä íìBòä éiç Bì äð÷. ¨¨¨©¥¨¨©¨
Áéàkæ ïa ïðçBé ïaøìa÷éànMîe ìläî.øîBà äéä àeä:äaøä äøBz zãîì íà,Cîöòì äáBè ÷éæçz ìà, ©¨¨¨¤©©¦¥¥¦¥¦©©¨¨¥¦¨©§¨¨©§¥©©£¦¨§©§¨

zøöBð Cëì ék.Bì eéä íéãéîìz äMîçéàkæ ïa ïðçBé ïaøì,ïä elàå:ñBð÷øä ïa øæòéìà éaø,ïa òLBäé éaøå ¦§¨©§¨£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©§¥¥©¦¡¦¤¤¤ª§¨§©¦§ª©¤
äéððç,ïäkä éñBé éaøå,ìàðúð ïa ïBòîL éaøå,Cøò ïa øæòìà éaøå.ïçáL äðBî äéä àeä:ïa øæòéìà éaø £©§¨§©¦¥©Ÿ¥§©¦¦§¤§©§¥§©¦¤§¨¨¤£¨¨¨¤§¨¨©¦¡¦¤¤¤

ñBð÷øä–ãeñ øBa,ätè ãaàî BðéàL;òLBäé éaø–BzãìBé éøLà;éñBé éaø–ãéñç;ìàðúð ïa ïBòîL éaø ª§¨¤¥§©¥¦¨©¦§ª©©§¥©§©¦¥¨¦©¦¦§¤§©§¥

:äæ øãñá ïééåðù ïä êëì .íéîøëäå úåãùä ãåáòì íéãáò äáøîå åúéá éðáì ïåæîå ïéé ÷ôñì íéîøëå úåãùì êéøö ïéáåøî úéá éðá åì ùéù ïåéëådxez daxn
.miig daxnáéúëã('ì íéøáã):êéîé êøåàå êééç àéä éë.dnkg daxn:ïéòîåùä áì ìò úåáùéúî åìù úåøáñäå ,åéøáãì íòè ïúåðù.daiyi daxnäáøä

ìò ïéôéñåîå ïéáøîå åúåà íéããçî íéãéîìúä íéãéîìúá äáøîù éî ,äîëç äáøî äáéùé äáøî ,éñøâã úéàå .åéúåøáñ òåîùì íéàáå íéöá÷úî íéãéîìú
:åúîëç.dvr daxn.äöò ìåèéì äáøîù éî.dpeaz daxn:åì íéðúåð åéöòåéù úåöòî øáã êåúî øáã ïéáî.mely daxn dwcv daxnøîàðùäéòùé)

(á"ì:íåìù ä÷ãöä äùòî äéäå
gggg.jnvrl daeh wifgz l`ãîì àìù äãâàå äëìä äðùî àìå àø÷î àì çéðä àì àåäù éôìå .éúãîì äøåú äáøä øîåìã"ì÷ àøúá àáá ,à"ò ç"ë äëåñ]

[à"ò:ïë øîåà äéä.ceq xeañ øåá àìå ,ïðéñøâ:ãéñá çåè øåáë ,øîåìë .ãé.dth ca`n epi`y:åãåîìúî ãçà øáã çëåù åðéà àåä êë.ezclei ixy`

`xephxa yexit

ìæb äaøî ,íéãáò וכן ובגזל, בזימה שטופים ושפחות שעבדים – ÂÈÄÇÀÆÈÅ
בבבב):):):):אמרו קיגקיגקיגקיג,,,, זה ((((פסחים פסחים פסחים פסחים  "אהבו  בניו: את כנען  ציוה דברים "חמישה

ואל אדוניכם את ושנאו  הזימה, את ואהבו הגזל  את אהבו זה, את

אמת" xdfidlתדברו  mc` jixve ,mdia` mdilr deiv eli`k ok mbdpn)
± mdn((((בדברים ררררששששבבבב""""םםםם סדר נוקטת משנתנו  מבואר: בברטנורא – .

בשר ; ומרבה ושותה ואוכל עצמו  את אדם מקשט תחילה כדלקמן :
ורואה  נכסים שהרבה ולאחר נכסים; להרבות הוא משתדל  כך  אחר 

שהרבה  ולאחר  נשים; לו  מרבה הוא רבות, נשים לפרנס בידו שיש 
שפח  צריכה אחת כל נשים, שפחות;לו מרבה והוא אותה, שתשמש  ה

ומזון  יין לספק וכרמים לשדות צריך  מרובים, בית בני  לו שיש וכיון
אבל  והכרמים. השדות לעבוד  עבדים ומרבה ביתו , äøBzלבני  äaøîÇÀÆÈ

תורה, ללמוד המרבה –íéiç äaøîשכתוב כמו  יא יא יא יא ):):):):– ט ט ט ט ,,,, ((((משלימשלימשלימשלי ÇÀÆÇÄ
חיים"; שנות לך ויוסיפו  ימיך, ירבו בי äáéLé"כי  äaøîלפני – ÇÀÆÀÄÈ

äîëçחכמים, äaøî:מפרשים ויש העולם; בענייני גם –daxn ÇÀÆÈÀÈ
± daiyi, לפניו היושבים בתלמידים dnkgהמרבה daxn שהתלמידים –

גורסים: ויש חכמתו . את ומרבים אותו daxnמחדדים ,dnkg daxn
± daiyiעל מתיישבות שלו והסברות לדבריו, טעם הנותן כל  כלומר

סברותיו , לשמוע ובאים מתקבצים תלמידים הרבה השומעים, לב
äöò äaøî,החכמים מן  עצה ליטול  ומרבה עצמו על  סומך  שאינו  – ÇÀÆÅÈ

äðeáz äaøî מהעצות דבר , מתוך דבר  להבין  לקח מוסיף הריהו – ÇÀÆÀÈ
לו. íBìLשנתנו äaøî ,ä÷ãö äaøîשנאמר יז יז יז יז ):):):):– לבלבלבלב,,,, ((((ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו ÇÀÆÀÈÈÇÀÆÈ

אמרו  וכן  שלום"; הצדקה מעשה לדלדלדלד):):):):"והיה רבה רבה רבה רבה  הזה ((((ויקראויקראויקראויקרא "העני 

ישן  ואני מטתו, על ישן  הוא מפלוני ? גרוע אני  מה ומתרעם: יושב
שאני חייך, לו ; ונתת אתה ועמדת – כאן  ואני בביתו, ישן פלוני  כאן .

לביני". בינו  שלום עשית כאילו  עליך , áBèמעלה íL äð÷על – ÈÈÅ
והצדקה, והחכמה התורה Bîöòìידי  äð÷ הקניינים שאר שכן  – ÈÈÀÇÀ

ואין  לעצמו, רק הוא הטוב השם ואילו  לאחרים, גם בהם מהנים
שנאמר וזהו  אתו, חלק א א א א ):):):):לאחרים ז ז ז ז ,,,, טוב".((((קהלתקהלתקהלתקהלת משמן שם "טוב

מפרשים: envrlויש  dpw שם לו שבהיות כלומר  עצמיות, לו  "קנה –
הנה  טוב, שם לו שאין  מי  שכל שהוא; למה והיה נתעצם הנה טוב,

היה" כלא טובטובטובטוב").").").").הוא יום יום יום יום  Bì("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  äð÷ ,äøBú éøác Bì äð÷ÈÈÄÀÅÈÈÈ
àaä íìBòä éiç נפשו ודבקה קניינו , נעשתה והתורה שזכה מי – ÇÅÈÈÇÈ

הבא. העולם חיי  לו קנה הרי האמתיים, בחיים

i y y m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב

שכינה  עליהם שתשרה ראויים מהם שלושים הזקן . להלל  לו היו תלמידים "שמונים

ועשרים  נון, בן  כיהושע חמה להם שתעמוד ראויים מהם ושלושים רבנו, כמשה
– שבכולם וקטן  עוזיאל , בן  יונתן  – שבכולם גדול בינונים. – oaמהם opgei oax

.i`kf הלכות גמרא, ומשנה, מקרא הניח שלא זכאי, בן  יוחנן  רבן  על עליו  אמרו 
תקופות  שוות, וגזירות וחמורים קלים סופרים, ודקדוקי תורה דקדוקי  ואגדות,
כובסים, משלות דקלים, ושיחת שדים ושיחת השרת מלאכי שיחת וגימטריאות,
שימש זכאי  בן  יוחנן  רבן א). כח, (סוכה קטן"... ודבר גדול  דבר שועלים, משלות
בית  חורבן  שלפני  בשנים הזקן , גמליאל בן שמעון  רבן  של מותו  אחרי נשיא בתור 
סדר  את להפסיק המשנה מסדר  רצה שלא אלא החורבן, אחרי  שנים וכעשר  שני 
קיבל זכאי  בן יוחנן "רבן משנתנו: מציינת ולכן הלל; מבית הנשיאים של היחס
הלל מאחרי  כה עד  שנזכרו החכמים כל  אצל צויין  שלא מה ומשמאי", מהלל
זכאי בן יוחנן רבן  הקבלה. השתלשלות של  הנכון הסדר את להודיענו  כדי ושמאי ,
בשנים  הלל . לבית הנשיאים ממשפחת היה שלא פי על אף "רבן", לתואר  זכה
לתורה  מרכז שעשאה ביבנה", "כרם הגדולה הישיבה בראש עמד החורבן  שלאחר
לרבן הלל , של לזרעו  הנשיאות חזרה זכאי  בן  יוחנן  רבן  אחרי בישראל ; ולהוראה

השני. גמליאל 

éànMîe ìläî ìa÷ éàkæ ïa ïðçBé ïaø. לעיל כמבואר  –àeä ÇÈÈÈÆÇÇÄÅÅÄÅÄÇÇ
Cîöòì äáBè ÷éæçz ìà ,äaøä äøBz zãîì íà :øîBà äéäÈÈÅÄÈÇÀÈÈÇÀÅÇÇÂÄÈÀÇÀÈ

מחוייב שאינך דבר עשית כאילו  zøöBðבו ,– Cëì ék ומחוייב – ÄÀÈÇÀÈ
שכתוב כמו ללמוד , ח ח ח ח ):):):):אתה אאאא,,,, הזה ((((יהושע יהושע יהושע יהושע  התורה ספר  ימוש  "לא

טובה  לו  מחזיקים אין חובו שפורע ומי ולילה", יומם בו  והגית מפיך
מפרשים: ויש זה. ±על zxvep jkl ik,העולם לאויר יצאת כך  לשם

שכתוב לא לא לא לא ):):):):כמו  א א א א ,,,, יום((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית בוקר  ויהי  ערב ודרשו iyyd","ויהי 
ישראל אין  שאם בראשית, מעשה עם הקב"ה שהתנה מלמד חכמים:

התורה את ipiqמקבלין xd lr dpzipy)d y y a,(oeiq ycegl miniיחזיר
מישראל אדם כל  על מוטלת גדולה שחובה נמצא, ובוהו . לתוהו  העולם

עושה הוא בטובה ולא בתורה, מבואר :((((רש רש רש רש """"יייי))))לעסוק שמואל  ובמדרש  .
jnvrl daeh wifgz l` ,daxd dxez zcnl m`: תאמר שלא בלבד , –

אחרים, ללמד  מחוייב ואינני לעצמי  שלמדתי  לי zxvepדי jkl ik–
דומה  מלמדה, ואינו  תורה "הלומד  אמרו: וכן ללמד. מנת על ללמוד

הימנו" נהנה איש  שאין  שבמדבר , א א א א ).).).).להדס כגכגכגכג,,,, השנההשנההשנההשנה äMîçÂÄÈ((((ראשראשראשראש
éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìz שבתלמידיו המעולים – ÇÀÄÄÈÀÇÈÈÈÆÇÇ

ñBð÷øäהרבים, ïa øæòéìà éaø :ïä elàåאליעזר רבי הוא – ÀÅÅÇÄÁÄÆÆÆËÀÈ
שבמשנה, äéððçסתם ïa òLBäé éaøå סתם יהושע רבי  הוא – ÀÇÄÀËÇÆÂÇÀÈ

אליעזר, רבי של  מחלוקתו בר  éaøåשבמשנה, ,ïäkä éñBé éaøåÀÇÄÅÇÙÅÀÇÄ
Cøò ïa øæòìà éaøå ,ìàðúð ïa ïBòîL היו אלו  חמישה – ÄÀÆÀÇÀÅÀÇÄÆÀÈÈÆÂÈ

הקבלה להם שנמסרה יתירה, במעלה הרשבהרשבהרשבהרשב""""ץץץץ).).).).המפורסמים ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

àeä– זכאי בן  יוחנן רבן  –ïçáL äðBî äéä סגולתו מציין  היה – ÈÈÆÀÈÈ
כל  של  מהם:המיוחדת ãeñ,אחד  øBa ñBð÷øä ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆËÀÈ

ätè ãaàî BðéàL מהיין כלום מאבד  שאינו בסיד, טוח כבור  – ÆÅÀÇÅÄÈ
שוכח  אינו  הורקנוס בן אליעזר רבי  כך  בתוכו , הנמצאים מהמים או

izdw - zex`ean zeipyn
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–àèç àøé;Cøò ïa øæòìà éaøå–øabúnä ïéòî.øîBà äéä àeä:íéðæàî óëa ìàøNé éîëç ìk eéäé íà, §¥¥§§©¦¤§¨¨¤£¨©§¨©¦§©¥¨¨¥¦¦§¨©§¥¦§¨¥§©Ÿ§©¦
ñBð÷øä ïa øæòéìàåäiðL óëa–ílk úà òéøëî.ìeàL àaàBîMî øîBà:óëa ìàøNé éîëç ìk eéäé íà ¤¡¦¤¤¤ª§¨§©§¦¨©§¦©¤ª¨©¨¨¥¦§¦¦§¨©§¥¦§¨¥§©

íéðæàî,ñBð÷øä ïa øæòéìà éaøåíänò óà,øæòìà éaøåäiðL óëa–ílk úà òéøëî. Ÿ§©¦§©¦¡¦¤¤¤ª§¨©¦¨¤§©¦¤§¨¨§©§¦¨©§¦©¤ª¨
Ëíäì øîà:íãàä da ÷aãiL äøLé Cøc éäBæéà eàøe eàö.øæòéìà éaøøîBà:äáBè ïéò.òLBäé éaøøîBà: ¨©¨¤§§¥¦¤¤§¨¨¤¦§©¨¨¨¨©¦¡¦¤¤¥©¦¨©¦§ª©¥

áBè øáç.éñBé éaøøîBà:áBè ïëL.ïBòîL éaøøîBà:ãìBpä úà äàBøä.øæòìà éaøøîBà:áBè áì.øîà ¨¥©¦¥¥¨¥©¦¦§¥¨¤¤©¨©¦¤§¨¨¥¥¨©
íäì:éøác úà éðà äàBøCøò ïa øæòìà,íëéøác åéøác ììëaL.íäì øîà:äòø Cøc éäBæéà eàøe eàö ¨¤¤£¦¤¦§¥¤§¨¨¤£¨¤¦§¨§¨¨¦§¥¤¨©¨¤§§¥¦¤¤¨¨

éúá ìë ìò úøæçî äúéäù ,íëç àäéù åì äîøâ àéäù íù ìò ,íéøîåà ùéå .åúãìéù éî éøùà åéìò íéøîåà íìåòä ìëù ãò úåáåè úåãîá øùåàî
àìù éãë ùøãîä úéáî åúùøò äàéöåä àì ãìåðù íåéîå ,íëç äéäéù éòîáù äæä øáåòä ìò íéîçø åù÷á íëî äù÷áá íäì úøîåàå äøéòáù úåùøãî

:äøåú éøáã àìà åéðæàá åñðëé.ciqg:ïéãä úøåùî íéðôì äùåòù.`hg `xi.àèç éãéì àáé àîù åúàøéî ,íéøúåîä íéøáã åéìò øñåàå åîöò ìò øéîçî
:àèç àøé úåéäì øùôà õøàä íò åìéôà ,äéúåáø éàî ïë àì íàã.xabznd oirnéñåîå áçø åáì:åúòãî úåøáñå ìåôìô ó.enyn xne` le`y `a`

:éàëæ ïá ïðçåé ïáø ìù.dipy ska jxr oa xfrl`e,úîà íäéðùå ,éàëæ ïá ïðçåé ïáø íøîà íéøáãä éðùå ,÷"ú ìò ÷ìçð àì ìåàù àáàã ,áåúë éúàöî
:òéøëî êøò ïá øæòìà éáø äéä ìåôìôäå úåôéøçä ïéðòìå ,òéøëî øæòéìà éáø äéä ïåøëæäå úåàé÷áä ïéðòìã

hhhh.daeh oir:åðîî øúåé åéøáçì ùéù äàåøùë àð÷î åðéàå íéøéúé íéøáã ù÷áî åðéàå åì ùéù äîá ÷ôúñî.aeh xagäùåò åúåà äàåøùë åçéëåîù
:ïåâä åðéàù øáã.aeh oky:úò ìëá åìöà éåöî åðéà áåè øáç åìéàå ,äìéìá ïéá íåéá ïéá åìöà éåöî.clepd z` d`exd,úåéäì ãéúòù äîá èéáîå äôåö

:äãñôä ãâðë äøéáò øëùå äøëù ãâðë äåöî ãñôä áùçî àöîð êë êåúîå.aeh alåðîîù øå÷îä àåäå úåçåëä øàù ìëì òéðîä àåä áìäù éôì
áìá àåä úåòåðúä ìëì øøåòîä çëä íå÷î ìëî ,íéãçåéî íéøáéà úåìåòôì ùéù ô"òàå .úåìåòôä ìë íéòáåðäæ éðôîå .áåè áì øæòìà 'ø øîà êëéôì ,

:íëéøáãî êøò ïá øæòìà éøáã úà éðà äàåø éàëæ ïá ïðçåé 'ø øîà.mc`d dpnn wgxziy drx jxc `id efi`êåúî ïéáä àìå ,äæ íäî ìåàùì êøöåä
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מתלמודו. BzãìBéדבר éøLà òLBäé éaø מחונן יהושע רבי  – ÇÄÀËÇÇÀÅÇÀ
אשרי ואומרים: אמו , את משבחים העולם שכל עד נעלות, במידות
את  מוליכה היתה שאמו לפי  מבארים, ויש  כזה. בן שילדה האם

תורה בדברי אזניו  שיתדבקו בשביל המדרש , לבית ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמיעריסתו 

מקטנותו ,יבמותיבמותיבמותיבמות),),),), בנפשו  נקלטים תורה דברי שיהיו גרמה, ובזה

רוחו . את ãéñçומעדנים éñBé éaø. הדין משורת לפנים שמתנהג – ÇÄÅÈÄ
מובא: נתן דרבי  odkdובאבות iqei היה שלא היינו שבדור, חסיד  –

כמותו. חסיד àèçבדורו  àøé ìàðúð ïa ïBòîL éaøמחמיר – ÇÄÄÀÆÀÇÀÅÀÅÅÀ
יבוא  שמא יראה מתוך  המותרים, בדברים גם סייגים ועושה עצמו על 

חטא. øabúnäלידי ïéòî Cøò ïa øæòìà éaøåשכל בעל  – ÀÇÄÆÀÈÈÆÂÈÇÀÈÇÄÀÇÅ
מרבו , שלמד  מה על ומוסיף דבר מתוך דבר  מבין  עמוקה, והבנה חריף

תמיד. ומתחדשים מתגברים שמימיו בן àeäכמעיין  יוחנן  רבן –

– íéðæàîזכאי  óëa ìàøNé éîëç ìk eéäé íà :øîBà äéäÈÈÅÄÄÀÈÇÀÅÄÀÈÅÀÇÙÀÇÄ
אחת, –äiðL óëa ñBð÷øä ïa øæòéìàåנשקול אם כלומר , – ÆÁÄÆÆÆËÀÈÀÇÀÄÈ

ובקיאותו  זכרונו כוח דהיינו  הורקנוס, בן  אליעזר של סגולתו  את
הוא  הרי  אחרים, חכמים של  סגולותיהם כנגד שלמד , מה בכל  הרבה

ílk úà òéøëî– אמרו א א א א ):):):):שכן  סדסדסדסד,,,, למרי((((ברכותברכותברכותברכות צריכים "הכל  ÇÀÄÇÆËÈ
ixcgחטיא" lka iwa `ede ecia ecenlzy inl xnelk ,mihigd lral)

.(dxezdBîMî øîBà ìeàL àaà: זכאי בן  יוחנן רבן של  –íà ÇÈÈÅÄÀÄ
ñBð÷øä ïa øæòéìà éaøå ,íéðæàî óëa ìàøNé éîëç ìk eéäéÄÀÈÇÀÅÄÀÈÅÀÇÙÀÇÄÀÇÄÁÄÆÆÆËÀÈ

íänò óà,אחת בכף –øæòìà éaøå,ערך בן  –äiðL óëa– ÇÄÈÆÀÇÄÆÀÈÈÀÇÀÄÈ
הוא המאזנים, ílkשל  úà òéøëî.מבקיאות יתירה שחריפות – ÇÀÄÇÆËÈ

הדברים  ושני  קמא, תנא על נחלק לא שאול שאבא מפרשים, יש
והזכרון  הבקיאות שלעניין אמת, ושניהם זכאי , בן  יוחנן  רבן  אמרם

היה  והפלפול  החריפות ולענין מכריע, הורקנוס בן  אליעזר רבי  היה
מכריע ערך  בן אלעזר יונה יונה יונה יונה ))))רבי  רבנורבנורבנורבנו .((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íäì øîà:לתלמידיו זכאי בן  יוחנן  רבן –éäBæéà eàøe eàö ÈÇÈÆÀÀÅÄ
íãàä da ÷aãiL äøLé Cøc הטובות המידות הן רבות – ÆÆÀÈÈÆÄÀÇÈÈÈÈ

שאל זכאי  בן  יוחנן שרבן אלא בהן , להידבק האדם שצריך  והישרות,

האדם  בה שידבק והיסודית, העיקרית המידה מהי  תלמידיו, את
והחשובות  הטובות המידות שאר  לכל  מגיע הוא ידה ושעל בשלימות,

יונה יונה יונה יונה ).).).). äáBè((((רבנורבנורבנורבנו ïéò :øîBà øæòéìà éaø האדם שיסתפק – ÇÄÁÄÆÆÅÇÄÈ
ומקובל אהוב הוא כזה שאדם זולתו , בטובת וישמח לו , שיש  במה
שורש הוא העולם ואהבת עליו ; ומקובלים אהובים והכל  הכל , על 

המדות áBè((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).כל  øáç :øîBà òLBäé éaø שיהיה – ÇÄÀËÇÅÈÅ
לשאר אף חיבה של יחס לידי אותו  מביא וזה לרעיו, טוב חבר  האדם

ש ש ש ש הבריות יונה יונה יונה יונה ).).).).((((מדרשמדרשמדרשמדרש רבנורבנורבנורבנו לירמא לירמא לירמא לירמא ;;;; יהודה יהודה יהודה יהודה  רבירבירבירבי הרבהרבהרבהרב בשם בשם בשם בשם  אמרמואלמואלמואלמואל וכן 
בתורה. גדול  כלל  זה – כמוך " לרעך  "ואהבת עקיבא: éñBéרבי  éaøÇÄÅ

áBè ïëL :øîBàכך ידי  ועל שכניו, לכל טוב שכן  האדם שיהא – ÅÈÅ
את  אוהב ונמצא במגע, אתו שבא מי לכל  טוב להיות האדם מתחנך

עליהם ואהוב יהושע ((((שם שם שם שם ).).).).הבריות רבי  כוונת המפרשים רוב לפי ברם,

יוכיחהו  והוא ענייניו. בכל  עמו שיתייעץ טוב, חבר לו שיקנה היא
יוסי רבי  כוונת וכן  הטובים. מעשיו על ויעודדהו  הרעים, מעשיו  על 

וענייניו  מעשיו  רואה השכן כי טוב, שכן לו  שיהא שישתדל היא,
ãìBpäתמיד. úà äàBøä :øîBà ïBòîL éaøשוקל שהוא – ÇÄÄÀÅÈÆÆÇÈ

עומד שהוא מהמעשה להיוולד  עלול מה רוחו , בעיני ורואה בדעתו 
רעות  שתוצאותיו  דבר  מעשות האדם את מונעת זו ראייה לעשות.

ותועלתיות. טובות שתוצאותיו דבר לעשות ומזרזתו éaøÇÄומזיקות,
áBè áì :øîBà øæòìàומי בלב; מקורן  אדם של מידותיו  שכל  – ÆÀÈÈÅÅ

טובות. מידותיו  כל  טוב, íäìשלבו  øîàזכאי בן  יוחנן רבן – ÈÇÈÆ
Cøòלתלמידיו : ïa øæòìà éøác úà éðà äàBøלי נראים – ÆÂÄÆÄÀÅÆÀÈÈÆÂÈ

ערך , בן  אלעזר íëéøácדברי åéøác ììëaL;בלב תלוי  שהכל  – ÆÄÀÈÀÈÈÄÀÅÆ
ונמצא  נכונות, ודעותיו ישרות מידותיו כל  טוב, לב בעל שהוא ומי

ושכן  לרעיו  טוב חבר והוא הבריות, מטובת נוחה ודעתו בחלקו שמח
משתדל וכן  טובים, ושכנים טובים חברים לו שרוכש  או לשכניו , טוב

ולא  לעצמו לו  לא ידו, על תקלה תצא שלא הנולד, את לראות הוא
לבריות וטוב למקום טוב והוא רשברשברשברשב""""ץ ץ ץ ץ ).).).).לאחרים, יונה יונה יונה יונה ;;;; øîàÈÇ((((רבנורבנורבנורבנו

íäì:לתלמידיו זכאי בן  יוחנן רבן  ואמר  חזר  –éäBæéà eàøe eàö ÈÆÀÀÅÄ
íãàä äpnî ÷çøúiL äòø Cøc, זו שאלה לשאול  והוצרך – ÆÆÈÈÆÄÀÇÅÄÆÈÈÈÈ

החסידות, מידת כגון רע, הפכו יהיה טוב שהוא מה כל  תמיד  שלא לפי

והוא  חסיד, שאינו ומי  טובה, מידה היא הדין, משורת לפנים להתנהג
היא  שהנדיבות לומר, אפשר  וכן  רע. אינו  תורה, דין על דבריו  מעמיד

הזיק  ולא גזל ולא עשק שלא לפי  רעה, אינה הכילות אבל  טובה, דרך 
זכאי : בן יוחנן רבן  שאל  לפיכך טובו; מהם מנע אלא אדם, לשום
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áéúëãë(ç"ð íéìäú):ñåéô ìá÷î åðéà åñééôì àåáúå åðèéð÷ú íà íëç ãéîìú êë ,íéùçìî ìå÷ì òîùé àì øùà
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רעה" דרך  יונה יונה יונה יונה ).).).)."איזוהי  äòø((((רבנורבנורבנורבנו ïéò :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÇÄÈÈ
מעשים  לידי  וכן ושנאה, קנאה לידי  בא הוא הרי  רעה שעינו שמי

òøרעים. øáç :øîBà òLBäé éaøכל לחבריו , רע אדם שאם – ÇÄÀËÇÅÈÅÇ
המפרשים: רוב ולפי  רעות. rxמידותיו xagמחבר להתרחק שיש  –

אחר ובמעשיו  בדעותיו נמשך להיות אדם של  דרכו  שכן חבריו .רע,
òø ïëL :øîBà éñBé éaøלכל הוא רע לשכניו , רע שהוא מי – ÇÄÅÅÈÅÇ

המפרשים: רוב ולפי rxאדם. okyרע משכן אדם שיתרחק –oiir)
,(f ,` lirl.מתמדת היא הרעה שהשפעתו  øîBà:לפי ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ

ílLî Bðéàå äåHäשמאחר הנולד , את רואה אינו  זה אדם והרי  – ÇÆÀÅÀÇÅ
– דחקו. בשעת שילוונו  מי  להבא ימצא לא חובותיו , משלם שאינו 

רואה  אינו ואדם שיש הנולד? את רואה שאינו  מי  בכלל אמר  לא ולמה
ישרה, בדרך  בתמימותו שהולך  כגון רעה, דרך אינה ודרכו  הנולד , את

ולא  שכר  לקבל  מנת על  לא – שמים לשם התורה את שמקיים או
ביותר השלימה העבודה היא שזאת לשמה, אלא העונש , מפחד 

שאינו  מי  היא רעה שדרך  שמעון  רבי  אמר לא ולפיכך שבעבודות;
הנולד  את שמואלשמואלשמואלשמואל),),),),רואה ממשית:((((מדרשמדרשמדרשמדרש דוגמה ציין epi`eאלא deeld

.mlynàeä Ceøa íB÷nä ïî äåGk ,íãàä ïî äåHä ãçà– ÆÈÇÆÄÈÈÈÀÆÄÇÈÈ
אלא  הבריות, עם ומתנו במשאו  לעצמו  רעה שגורם בלבד  זו לא כלומר

ברוך מהקדוש  כלווה האדם מן הלווה שכן  ה', כלפי הוא חוטא אף
øîàpL:ílLéהוא, àGå òLø äåG" משלם ואינו  שהלווה – ÆÆÁÇÆÈÈÀÀÇÅ

רשע; –écöå÷נקרא עולם של צדיקו  שהוא הקב"ה –"ïúBðå ïðBç ÀÇÄÅÀÅ
חייב  נשאר הלווה ונמצא לו, פרע ולא ממנו זה שלוה מה למלוה –

הוא ברוך  רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).למקום òø((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; áì :øîBà øæòìà éaø– ÇÄÆÀÈÈÅÅÇ
לעיל . כמבואר  מלבו , נובעות האדם מידות íäìשכל  øîà רבן – ÈÇÈÆ

לתלמידיו: זכאי  בן  Cøò,יוחנן ïa øæòìà éøác úà éðà äàBøÆÂÄÆÄÀÅÆÀÈÈÆÂÈ
íëéøác åéøác ììëaLוכל רעה, עינו אף רע שלבו  האדם כי – ÆÄÀÈÀÈÈÄÀÅÆ

ואחרי לבבכם אחרי  תתורו  "ולא אמרו: וכן  ורעים. מקולקלים מעשיו

לט לט לט לט ))))עיניכם" טוטוטוטו,,,, הלב((((במדברבמדברבמדברבמדבר אחר  הולכות שהעינים מגיד  ((((ילקוט ילקוט ילקוט ילקוט –

שמעונישמעונישמעונישמעוני).).).).

y c e w z a y
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íä,לעיל שנזכרו  זכאי בן  יוחנן  רבן  תלמידי  –GL eøîàäL ÅÈÀÀÈ

GLíéøác äL,מוסר פתגמי שלושה אומר היה מהם אחד  כל  – ÀÈÀÈÄ
לקמן . øæòéìàהמובאים éaøהורקנוס Cøáçבן ãBák éäé :øîBà ÇÄÁÄÆÆÅÀÄÀÂÅÈ

ClLk Eéìò áéáç תהא כך  בכבודך , שיפגעו  רוצה שאינך  כשם – ÈÄÈÆÀÆÈ
בכבוד פוגע אדם אתה רואה אם וכן חברך. בכבוד  לפגוע שלא נזהר 

כא  בעיניך  הדבר  ייראה בכבודךחברך, פגע שמואלשמואלשמואלשמואל).).).).ילו ועוד,((((מדרשמדרשמדרשמדרש
כאילו  עליך , חביב זה יהיה חברך, את שמכבדים אתה רואה אם

אותך  חסדחסדחסדחסד").").").").מכבדים ñBòëì("("("("נוצר נוצר נוצר נוצר  çBð éäz ìàå פזיז תהא אל  – ÀÇÀÄÇÄÀ
חברו; בכבוד זלזול  ולידי חטא לידי בא אדם כעס שמתוך  לכעוס. וקל

אמרו בבבב):):):):וכן סוסוסוסו,,,, מסתלקת ((((פסחיםפסחיםפסחיםפסחים חכמתו  הוא, חכם אם – הכועס "כל 
אמרו  ועוד  ממנו". מסתלקת נבואתו  הוא, נביא ואם כבכבכבכב,,,,ממנו; ((((נדריםנדריםנדריםנדרים

שנאמר בבבב):):):): טפשות, ומוסיף תלמודו , משכח הכועס, ט ט ט ט ):):):):"כל  ז ז ז ז ,,,, ((((קהלתקהלתקהלתקהלת

."gepi miliqk wiga qrk ik ,qerkl jgexa ldaz l`"ãçà íBé áeLåÀÆÈ
Cúúéî éðôìרבי את תלמידיו  "שאלו  מובא: נתן דרבי  באבות – ÄÀÅÄÈÈ

להם: אמר  תשובה? שיעשה ימות יום באיזה יודע אדם וכי  אליעזר:

שמא  למחר , ישוב למחר; ימות שמא היום, תשובה שיעשה שכן כל
ובגמרא בתשובה"; ימיו כל  ונמצא למחרתו ; א א א א ))))ימות קנגקנגקנגקנג,,,, ((((שבתשבתשבתשבת

בחכמתו  אמר שלמה "ואף ח ח ח ח ):):):):הוסיפו: ט ט ט ט ,,,, בגדיך((((קהלת קהלת קהלת קהלת  יהיו עת "בכל 
משל זכאי: בן יוחנן רבן אמר יחסר"; אל  ראשך על  ושמן לבנים,

שבהם  פקחים זמן. להם קבע ולא לסעודה עבדיו את שזימן  למלך 
לבית  חסר כלום אמרו : המלך, בית פתח על  וישבו עצמם את קישטו

בלי סעודה יש  כלום אמרו: למלאכתם, הלכו  שבהם טפשים המלך?!
לפני נכנסו  שבהם פקחים עבדיו . את המלך  בקש פתאום טורח?!

המלך שמח מלוכלכים. כשהם והטפשים מקושטים, כשהם המלך
הטפשים"... לקראת וכעס הפקחים, ãâðkלקראת ínçúî éåäåÆÁÅÄÀÇÅÀÆÆ

íéîëç ìL ïøeà;הדברים שלשת בכלל ואינו  הוא נוסף מאמר – ÈÆÂÈÄ
להקשיב  אליהם התקרב חכמים, מפי תורה ללמוד באת אם ופירושו :

כנגדה, להתחמם כדי  האש  למדורת המתקרב כאדם éåäåÆÁÅלדבריהם,
ïzìçâa øéäæ,חכמים של –äåkz àHL שלא כשם כלומר  – ÈÄÀÇÇÀÈÆÄÈÆ

היה  כך  ותיכווה, בגחלים תגע פן  למדורה, מדי  יותר להתקרב תוכל 

מדי, יותר אליהם תתקרב שלא לחכמים, מתקרב שאתה בשעה זהיר ,
ידם, על ותיענש  בכבודם תקל  חכמים,ïúëéLpLשמא של –úëéLð ÆÀÄÈÈÀÄÇ

ìòeL,קשה שרפואתה –áø÷ò úöé÷ò ïúöé÷òå שקשה – ÈÇÂÄÈÈÂÄÇÇÀÈ
האדם, בגוף שמטיל  הארס בגלל שלïúLéçìeעקיצתו  דיבורם – ÀÄÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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–àèç àøé;Cøò ïa øæòìà éaøå–øabúnä ïéòî.øîBà äéä àeä:íéðæàî óëa ìàøNé éîëç ìk eéäé íà, §¥¥§§©¦¤§¨¨¤£¨©§¨©¦§©¥¨¨¥¦¦§¨©§¥¦§¨¥§©Ÿ§©¦
ñBð÷øä ïa øæòéìàåäiðL óëa–ílk úà òéøëî.ìeàL àaàBîMî øîBà:óëa ìàøNé éîëç ìk eéäé íà ¤¡¦¤¤¤ª§¨§©§¦¨©§¦©¤ª¨©¨¨¥¦§¦¦§¨©§¥¦§¨¥§©

íéðæàî,ñBð÷øä ïa øæòéìà éaøåíänò óà,øæòìà éaøåäiðL óëa–ílk úà òéøëî. Ÿ§©¦§©¦¡¦¤¤¤ª§¨©¦¨¤§©¦¤§¨¨§©§¦¨©§¦©¤ª¨
Ëíäì øîà:íãàä da ÷aãiL äøLé Cøc éäBæéà eàøe eàö.øæòéìà éaøøîBà:äáBè ïéò.òLBäé éaøøîBà: ¨©¨¤§§¥¦¤¤§¨¨¤¦§©¨¨¨¨©¦¡¦¤¤¥©¦¨©¦§ª©¥

áBè øáç.éñBé éaøøîBà:áBè ïëL.ïBòîL éaøøîBà:ãìBpä úà äàBøä.øæòìà éaøøîBà:áBè áì.øîà ¨¥©¦¥¥¨¥©¦¦§¥¨¤¤©¨©¦¤§¨¨¥¥¨©
íäì:éøác úà éðà äàBøCøò ïa øæòìà,íëéøác åéøác ììëaL.íäì øîà:äòø Cøc éäBæéà eàøe eàö ¨¤¤£¦¤¦§¥¤§¨¨¤£¨¤¦§¨§¨¨¦§¥¤¨©¨¤§§¥¦¤¤¨¨

éúá ìë ìò úøæçî äúéäù ,íëç àäéù åì äîøâ àéäù íù ìò ,íéøîåà ùéå .åúãìéù éî éøùà åéìò íéøîåà íìåòä ìëù ãò úåáåè úåãîá øùåàî
àìù éãë ùøãîä úéáî åúùøò äàéöåä àì ãìåðù íåéîå ,íëç äéäéù éòîáù äæä øáåòä ìò íéîçø åù÷á íëî äù÷áá íäì úøîåàå äøéòáù úåùøãî

:äøåú éøáã àìà åéðæàá åñðëé.ciqg:ïéãä úøåùî íéðôì äùåòù.`hg `xi.àèç éãéì àáé àîù åúàøéî ,íéøúåîä íéøáã åéìò øñåàå åîöò ìò øéîçî
:àèç àøé úåéäì øùôà õøàä íò åìéôà ,äéúåáø éàî ïë àì íàã.xabznd oirnéñåîå áçø åáì:åúòãî úåøáñå ìåôìô ó.enyn xne` le`y `a`

:éàëæ ïá ïðçåé ïáø ìù.dipy ska jxr oa xfrl`e,úîà íäéðùå ,éàëæ ïá ïðçåé ïáø íøîà íéøáãä éðùå ,÷"ú ìò ÷ìçð àì ìåàù àáàã ,áåúë éúàöî
:òéøëî êøò ïá øæòìà éáø äéä ìåôìôäå úåôéøçä ïéðòìå ,òéøëî øæòéìà éáø äéä ïåøëæäå úåàé÷áä ïéðòìã

hhhh.daeh oir:åðîî øúåé åéøáçì ùéù äàåøùë àð÷î åðéàå íéøéúé íéøáã ù÷áî åðéàå åì ùéù äîá ÷ôúñî.aeh xagäùåò åúåà äàåøùë åçéëåîù
:ïåâä åðéàù øáã.aeh oky:úò ìëá åìöà éåöî åðéà áåè øáç åìéàå ,äìéìá ïéá íåéá ïéá åìöà éåöî.clepd z` d`exd,úåéäì ãéúòù äîá èéáîå äôåö

:äãñôä ãâðë äøéáò øëùå äøëù ãâðë äåöî ãñôä áùçî àöîð êë êåúîå.aeh alåðîîù øå÷îä àåäå úåçåëä øàù ìëì òéðîä àåä áìäù éôì
áìá àåä úåòåðúä ìëì øøåòîä çëä íå÷î ìëî ,íéãçåéî íéøáéà úåìåòôì ùéù ô"òàå .úåìåòôä ìë íéòáåðäæ éðôîå .áåè áì øæòìà 'ø øîà êëéôì ,

:íëéøáãî êøò ïá øæòìà éøáã úà éðà äàåø éàëæ ïá ïðçåé 'ø øîà.mc`d dpnn wgxziy drx jxc `id efi`êåúî ïéáä àìå ,äæ íäî ìåàùì êøöåä
úøåùî íéðôì äùåòä àåäå úåãéñçä úãî éë ,òø åëôä äéäé áåè àåäù äî ìë àìù éôì ,äáåèä êøãä êôä àéä äòøä êøãäù íéðåùàøä íäéøáã
úåðåøúéä úù÷á ,äáåè êøã àéä äáåè ïéò àéäå úå÷ôúñää íàù ,øîåì äéä øùôàå ,òø åðéà äøåú ïéã ìò åéøáã ãéîòîå ãéñç åðéàù éîå ,äáåè àéä ïéãä
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מתלמודו. BzãìBéדבר éøLà òLBäé éaø מחונן יהושע רבי  – ÇÄÀËÇÇÀÅÇÀ
אשרי ואומרים: אמו , את משבחים העולם שכל עד נעלות, במידות
את  מוליכה היתה שאמו לפי  מבארים, ויש  כזה. בן שילדה האם

תורה בדברי אזניו  שיתדבקו בשביל המדרש , לבית ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמיעריסתו 

מקטנותו ,יבמותיבמותיבמותיבמות),),),), בנפשו  נקלטים תורה דברי שיהיו גרמה, ובזה

רוחו . את ãéñçומעדנים éñBé éaø. הדין משורת לפנים שמתנהג – ÇÄÅÈÄ
מובא: נתן דרבי  odkdובאבות iqei היה שלא היינו שבדור, חסיד  –

כמותו. חסיד àèçבדורו  àøé ìàðúð ïa ïBòîL éaøמחמיר – ÇÄÄÀÆÀÇÀÅÀÅÅÀ
יבוא  שמא יראה מתוך  המותרים, בדברים גם סייגים ועושה עצמו על 

חטא. øabúnäלידי ïéòî Cøò ïa øæòìà éaøåשכל בעל  – ÀÇÄÆÀÈÈÆÂÈÇÀÈÇÄÀÇÅ
מרבו , שלמד  מה על ומוסיף דבר מתוך דבר  מבין  עמוקה, והבנה חריף

תמיד. ומתחדשים מתגברים שמימיו בן àeäכמעיין  יוחנן  רבן –

– íéðæàîזכאי  óëa ìàøNé éîëç ìk eéäé íà :øîBà äéäÈÈÅÄÄÀÈÇÀÅÄÀÈÅÀÇÙÀÇÄ
אחת, –äiðL óëa ñBð÷øä ïa øæòéìàåנשקול אם כלומר , – ÆÁÄÆÆÆËÀÈÀÇÀÄÈ

ובקיאותו  זכרונו כוח דהיינו  הורקנוס, בן  אליעזר של סגולתו  את
הוא  הרי  אחרים, חכמים של  סגולותיהם כנגד שלמד , מה בכל  הרבה

ílk úà òéøëî– אמרו א א א א ):):):):שכן  סדסדסדסד,,,, למרי((((ברכותברכותברכותברכות צריכים "הכל  ÇÀÄÇÆËÈ
ixcgחטיא" lka iwa `ede ecia ecenlzy inl xnelk ,mihigd lral)

.(dxezdBîMî øîBà ìeàL àaà: זכאי בן  יוחנן רבן של  –íà ÇÈÈÅÄÀÄ
ñBð÷øä ïa øæòéìà éaøå ,íéðæàî óëa ìàøNé éîëç ìk eéäéÄÀÈÇÀÅÄÀÈÅÀÇÙÀÇÄÀÇÄÁÄÆÆÆËÀÈ

íänò óà,אחת בכף –øæòìà éaøå,ערך בן  –äiðL óëa– ÇÄÈÆÀÇÄÆÀÈÈÀÇÀÄÈ
הוא המאזנים, ílkשל  úà òéøëî.מבקיאות יתירה שחריפות – ÇÀÄÇÆËÈ

הדברים  ושני  קמא, תנא על נחלק לא שאול שאבא מפרשים, יש
והזכרון  הבקיאות שלעניין אמת, ושניהם זכאי , בן  יוחנן  רבן  אמרם

היה  והפלפול  החריפות ולענין מכריע, הורקנוס בן  אליעזר רבי  היה
מכריע ערך  בן אלעזר יונה יונה יונה יונה ))))רבי  רבנורבנורבנורבנו .((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íäì øîà:לתלמידיו זכאי בן  יוחנן  רבן –éäBæéà eàøe eàö ÈÇÈÆÀÀÅÄ
íãàä da ÷aãiL äøLé Cøc הטובות המידות הן רבות – ÆÆÀÈÈÆÄÀÇÈÈÈÈ

שאל זכאי  בן  יוחנן שרבן אלא בהן , להידבק האדם שצריך  והישרות,

האדם  בה שידבק והיסודית, העיקרית המידה מהי  תלמידיו, את
והחשובות  הטובות המידות שאר  לכל  מגיע הוא ידה ושעל בשלימות,

יונה יונה יונה יונה ).).).). äáBè((((רבנורבנורבנורבנו ïéò :øîBà øæòéìà éaø האדם שיסתפק – ÇÄÁÄÆÆÅÇÄÈ
ומקובל אהוב הוא כזה שאדם זולתו , בטובת וישמח לו , שיש  במה
שורש הוא העולם ואהבת עליו ; ומקובלים אהובים והכל  הכל , על 

המדות áBè((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).כל  øáç :øîBà òLBäé éaø שיהיה – ÇÄÀËÇÅÈÅ
לשאר אף חיבה של יחס לידי אותו  מביא וזה לרעיו, טוב חבר  האדם

ש ש ש ש הבריות יונה יונה יונה יונה ).).).).((((מדרשמדרשמדרשמדרש רבנורבנורבנורבנו לירמא לירמא לירמא לירמא ;;;; יהודה יהודה יהודה יהודה  רבירבירבירבי הרבהרבהרבהרב בשם בשם בשם בשם  אמרמואלמואלמואלמואל וכן 
בתורה. גדול  כלל  זה – כמוך " לרעך  "ואהבת עקיבא: éñBéרבי  éaøÇÄÅ

áBè ïëL :øîBàכך ידי  ועל שכניו, לכל טוב שכן  האדם שיהא – ÅÈÅ
את  אוהב ונמצא במגע, אתו שבא מי לכל  טוב להיות האדם מתחנך

עליהם ואהוב יהושע ((((שם שם שם שם ).).).).הבריות רבי  כוונת המפרשים רוב לפי ברם,

יוכיחהו  והוא ענייניו. בכל  עמו שיתייעץ טוב, חבר לו שיקנה היא
יוסי רבי  כוונת וכן  הטובים. מעשיו על ויעודדהו  הרעים, מעשיו  על 

וענייניו  מעשיו  רואה השכן כי טוב, שכן לו  שיהא שישתדל היא,
ãìBpäתמיד. úà äàBøä :øîBà ïBòîL éaøשוקל שהוא – ÇÄÄÀÅÈÆÆÇÈ

עומד שהוא מהמעשה להיוולד  עלול מה רוחו , בעיני ורואה בדעתו 
רעות  שתוצאותיו  דבר  מעשות האדם את מונעת זו ראייה לעשות.

ותועלתיות. טובות שתוצאותיו דבר לעשות ומזרזתו éaøÇÄומזיקות,
áBè áì :øîBà øæòìàומי בלב; מקורן  אדם של מידותיו  שכל  – ÆÀÈÈÅÅ

טובות. מידותיו  כל  טוב, íäìשלבו  øîàזכאי בן  יוחנן רבן – ÈÇÈÆ
Cøòלתלמידיו : ïa øæòìà éøác úà éðà äàBøלי נראים – ÆÂÄÆÄÀÅÆÀÈÈÆÂÈ

ערך , בן  אלעזר íëéøácדברי åéøác ììëaL;בלב תלוי  שהכל  – ÆÄÀÈÀÈÈÄÀÅÆ
ונמצא  נכונות, ודעותיו ישרות מידותיו כל  טוב, לב בעל שהוא ומי

ושכן  לרעיו  טוב חבר והוא הבריות, מטובת נוחה ודעתו בחלקו שמח
משתדל וכן  טובים, ושכנים טובים חברים לו שרוכש  או לשכניו , טוב

ולא  לעצמו לו  לא ידו, על תקלה תצא שלא הנולד, את לראות הוא
לבריות וטוב למקום טוב והוא רשברשברשברשב""""ץ ץ ץ ץ ).).).).לאחרים, יונה יונה יונה יונה ;;;; øîàÈÇ((((רבנורבנורבנורבנו

íäì:לתלמידיו זכאי בן  יוחנן רבן  ואמר  חזר  –éäBæéà eàøe eàö ÈÆÀÀÅÄ
íãàä äpnî ÷çøúiL äòø Cøc, זו שאלה לשאול  והוצרך – ÆÆÈÈÆÄÀÇÅÄÆÈÈÈÈ

החסידות, מידת כגון רע, הפכו יהיה טוב שהוא מה כל  תמיד  שלא לפי

והוא  חסיד, שאינו ומי  טובה, מידה היא הדין, משורת לפנים להתנהג
היא  שהנדיבות לומר, אפשר  וכן  רע. אינו  תורה, דין על דבריו  מעמיד

הזיק  ולא גזל ולא עשק שלא לפי  רעה, אינה הכילות אבל  טובה, דרך 
זכאי : בן יוחנן רבן  שאל  לפיכך טובו; מהם מנע אלא אדם, לשום

izdw - zex`ean zeipyn
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íãàä äpnî ÷çøúiL.øæòéìà éaøøîBà:äòø ïéò.òLBäé éaøøîBà:òø øáç.éñBé éaøøîBà:òø ïëL.éaø ¤¦§©¥¦¤¨¨¨¨©¦¡¦¤¤¥©¦¨¨©¦§ª©¥¨¥©©¦¥¥¨¥©©¦
ïBòîLøîBà:ílLî Bðéàå äåHä;íãàä ïî äåHä ãçà,àeä Ceøa íB÷nä ïî äåGk,øîàpL(àë ,æì íéìäú): ¦§¥©¤§¥§©¥¤¨©¤¦¨¨¨§¤¦©¨¨¤¤¡©

ílLé àGå òLø äåG","ïúBðå ïðBç ÷écöå.øæòìà éaøøîBà:òø áì.íäì øîà:éøác úà éðà äàBøøæòìà ¤¨¨§§©¥§©¦¥§¥©¦¤§¨¨¥¥©¨©¨¤¤£¦¤¦§¥¤§¨¨
Cøò ïa,íëéøác åéøác ììëaL. ¤£¨¤¦§¨§¨¨¦§¥¤

ÈGL eøîà íäGL äLíéøác äL.øæòéìà éaøøîBà:éìò áéáç Cøáç ãBák éäéClLk E,çBð éäz ìàå ¥¨§§¨§¨§¨¦©¦¡¦¤¤¥§¦§£¥¨¨¦¨¤§¤¨§©§¦©
ñBòëì;Cúúéî éðôì ãçà íBé áeLå.íéîëç ìL ïøeà ãâðk ínçúî éåäå;äåkz àHL ïzìçâa øéäæ éåäå, ¦§§¤¨¦§¥¦¨¨¤¡¥¦§©¥§¤¤¨¤£¨¦¤¡¥¨¦§©©§¨¤¦¨¤

ìòeL úëéLð ïúëéLpL,áø÷ò úöé÷ò ïúöé÷òå,óøN úLéçì ïúLéçìe,Là éìçâk íäéøác ìëå. ¤§¦¨¨§¦©¨©£¦¨¨£¦©©§¨§¦¨¨§¦©¨¨§¨¦§¥¤§©£¥¥

:íãàä äðîî ÷çøúéù äòø êøã àéä åæéà íäî ìåàùì êøöåä êëéôì .úåãîä øàùá ïëå ,äæá íãà íåùì ÷éæî åðéàù éôì ,äòø êøã åðéàepi`e deld
.mlyníãàì øùôàù éôì ,ãìåðä úà äàåø åðéàù éî ,íúñ øîà àìå .áòøá ìèåî äéäéå åðåìéù éî àöîé àì íìùé àì íàù ,ãìåðä úà äàåøä êôä àåä

:àåää ãìåðä àåáá åîöò ìéöéù ,äì÷ú éãéì àåáé àìù ãìåðä úà äàåø åðéàù.ozepe opeg wicveäî äåìîì ïúåðå ïðåç íìåò ìù å÷éãö àåäù ä"á÷ä
:íå÷îì áééç øàùð äåìä àöîð ,åì òøô àìå åðîî äæ äåìù

iiii.mixac dyly exn` mdíéøáã äùìùä åìà ,éîð éà .åøîà äáøä íéøáã ,áåéçäå øåèôäå øúåîäå øåñàä ïéðòá åìéàã .úåãîáå íéøñåîáå õøà êøãá
:ãéîú åäééîåôá àìâøî éåä.jlyk jilr aiag jxag ceak idiìæìæú àìù øùôà éà ñåòëì çåð äúà íàù ,ñåòëì çåð éäú àìùë äæ àäé éúîéàå

:'åëå íéîëç ìù ïøåà ãâðë íîçúî éåä ,éùéìùäå .íéúù éøä ,êúúéî éðôì ãçà íåé áåùå .ãçà øåáã éøä .êøáç ãåáëá.jzzin iptl cg` mei aeyéôì
:øçîì úåîé àîù íåéä äáåùú äùòé ,úåîé éúîéà òãåé íãà ïéàù.ozlgba xidf iede:ùàø úåì÷ ïäá âäðú àìù.dekz `ly:ïãé ìò ùðòéú àìù

.lrey zkiyp:äëéùðä áéçøäìå ìîæéàá øùáä êåúçì àôåøä êéøöå úåùå÷òå úåîå÷ò úå÷ã åéðéùù éôì ,äù÷ åúàåôø.axwr zviwrúëéùðî äù÷
:ùçð.ozyigle:ïøåáéã.sxy zyigl,íéùçð øàùë ùçì ìá÷î åðéà äæä óøùä ,øçà ùåøéô .ùçåì àåäù äòùá óøåùù ,óøùä éôî àöåéä ìáäë

áéúëãë(ç"ð íéìäú):ñåéô ìá÷î åðéà åñééôì àåáúå åðèéð÷ú íà íëç ãéîìú êë ,íéùçìî ìå÷ì òîùé àì øùà

`xephxa yexit

רעה" דרך  יונה יונה יונה יונה ).).).)."איזוהי  äòø((((רבנורבנורבנורבנו ïéò :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÇÄÈÈ
מעשים  לידי  וכן ושנאה, קנאה לידי  בא הוא הרי  רעה שעינו שמי

òøרעים. øáç :øîBà òLBäé éaøכל לחבריו , רע אדם שאם – ÇÄÀËÇÅÈÅÇ
המפרשים: רוב ולפי  רעות. rxמידותיו xagמחבר להתרחק שיש  –

אחר ובמעשיו  בדעותיו נמשך להיות אדם של  דרכו  שכן חבריו .רע,
òø ïëL :øîBà éñBé éaøלכל הוא רע לשכניו , רע שהוא מי – ÇÄÅÅÈÅÇ

המפרשים: רוב ולפי rxאדם. okyרע משכן אדם שיתרחק –oiir)
,(f ,` lirl.מתמדת היא הרעה שהשפעתו  øîBà:לפי ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ

ílLî Bðéàå äåHäשמאחר הנולד , את רואה אינו  זה אדם והרי  – ÇÆÀÅÀÇÅ
– דחקו. בשעת שילוונו  מי  להבא ימצא לא חובותיו , משלם שאינו 

רואה  אינו ואדם שיש הנולד? את רואה שאינו  מי  בכלל אמר  לא ולמה
ישרה, בדרך  בתמימותו שהולך  כגון רעה, דרך אינה ודרכו  הנולד , את

ולא  שכר  לקבל  מנת על  לא – שמים לשם התורה את שמקיים או
ביותר השלימה העבודה היא שזאת לשמה, אלא העונש , מפחד 

שאינו  מי  היא רעה שדרך  שמעון  רבי  אמר לא ולפיכך שבעבודות;
הנולד  את שמואלשמואלשמואלשמואל),),),),רואה ממשית:((((מדרשמדרשמדרשמדרש דוגמה ציין epi`eאלא deeld

.mlynàeä Ceøa íB÷nä ïî äåGk ,íãàä ïî äåHä ãçà– ÆÈÇÆÄÈÈÈÀÆÄÇÈÈ
אלא  הבריות, עם ומתנו במשאו  לעצמו  רעה שגורם בלבד  זו לא כלומר

ברוך מהקדוש  כלווה האדם מן הלווה שכן  ה', כלפי הוא חוטא אף
øîàpL:ílLéהוא, àGå òLø äåG" משלם ואינו  שהלווה – ÆÆÁÇÆÈÈÀÀÇÅ

רשע; –écöå÷נקרא עולם של צדיקו  שהוא הקב"ה –"ïúBðå ïðBç ÀÇÄÅÀÅ
חייב  נשאר הלווה ונמצא לו, פרע ולא ממנו זה שלוה מה למלוה –

הוא ברוך  רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).למקום òø((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; áì :øîBà øæòìà éaø– ÇÄÆÀÈÈÅÅÇ
לעיל . כמבואר  מלבו , נובעות האדם מידות íäìשכל  øîà רבן – ÈÇÈÆ

לתלמידיו: זכאי  בן  Cøò,יוחנן ïa øæòìà éøác úà éðà äàBøÆÂÄÆÄÀÅÆÀÈÈÆÂÈ
íëéøác åéøác ììëaLוכל רעה, עינו אף רע שלבו  האדם כי – ÆÄÀÈÀÈÈÄÀÅÆ

ואחרי לבבכם אחרי  תתורו  "ולא אמרו: וכן  ורעים. מקולקלים מעשיו

לט לט לט לט ))))עיניכם" טוטוטוטו,,,, הלב((((במדברבמדברבמדברבמדבר אחר  הולכות שהעינים מגיד  ((((ילקוט ילקוט ילקוט ילקוט –

שמעונישמעונישמעונישמעוני).).).).
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íä,לעיל שנזכרו  זכאי בן  יוחנן  רבן  תלמידי  –GL eøîàäL ÅÈÀÀÈ

GLíéøác äL,מוסר פתגמי שלושה אומר היה מהם אחד  כל  – ÀÈÀÈÄ
לקמן . øæòéìàהמובאים éaøהורקנוס Cøáçבן ãBák éäé :øîBà ÇÄÁÄÆÆÅÀÄÀÂÅÈ

ClLk Eéìò áéáç תהא כך  בכבודך , שיפגעו  רוצה שאינך  כשם – ÈÄÈÆÀÆÈ
בכבוד פוגע אדם אתה רואה אם וכן חברך. בכבוד  לפגוע שלא נזהר 

כא  בעיניך  הדבר  ייראה בכבודךחברך, פגע שמואלשמואלשמואלשמואל).).).).ילו ועוד,((((מדרשמדרשמדרשמדרש
כאילו  עליך , חביב זה יהיה חברך, את שמכבדים אתה רואה אם

אותך  חסדחסדחסדחסד").").").").מכבדים ñBòëì("("("("נוצר נוצר נוצר נוצר  çBð éäz ìàå פזיז תהא אל  – ÀÇÀÄÇÄÀ
חברו; בכבוד זלזול  ולידי חטא לידי בא אדם כעס שמתוך  לכעוס. וקל

אמרו בבבב):):):):וכן סוסוסוסו,,,, מסתלקת ((((פסחיםפסחיםפסחיםפסחים חכמתו  הוא, חכם אם – הכועס "כל 
אמרו  ועוד  ממנו". מסתלקת נבואתו  הוא, נביא ואם כבכבכבכב,,,,ממנו; ((((נדריםנדריםנדריםנדרים

שנאמר בבבב):):):): טפשות, ומוסיף תלמודו , משכח הכועס, ט ט ט ט ):):):):"כל  ז ז ז ז ,,,, ((((קהלתקהלתקהלתקהלת

."gepi miliqk wiga qrk ik ,qerkl jgexa ldaz l`"ãçà íBé áeLåÀÆÈ
Cúúéî éðôìרבי את תלמידיו  "שאלו  מובא: נתן דרבי  באבות – ÄÀÅÄÈÈ

להם: אמר  תשובה? שיעשה ימות יום באיזה יודע אדם וכי  אליעזר:

שמא  למחר , ישוב למחר; ימות שמא היום, תשובה שיעשה שכן כל
ובגמרא בתשובה"; ימיו כל  ונמצא למחרתו ; א א א א ))))ימות קנגקנגקנגקנג,,,, ((((שבתשבתשבתשבת

בחכמתו  אמר שלמה "ואף ח ח ח ח ):):):):הוסיפו: ט ט ט ט ,,,, בגדיך((((קהלת קהלת קהלת קהלת  יהיו עת "בכל 
משל זכאי: בן יוחנן רבן אמר יחסר"; אל  ראשך על  ושמן לבנים,

שבהם  פקחים זמן. להם קבע ולא לסעודה עבדיו את שזימן  למלך 
לבית  חסר כלום אמרו : המלך, בית פתח על  וישבו עצמם את קישטו

בלי סעודה יש  כלום אמרו: למלאכתם, הלכו  שבהם טפשים המלך?!
לפני נכנסו  שבהם פקחים עבדיו . את המלך  בקש פתאום טורח?!

המלך שמח מלוכלכים. כשהם והטפשים מקושטים, כשהם המלך
הטפשים"... לקראת וכעס הפקחים, ãâðkלקראת ínçúî éåäåÆÁÅÄÀÇÅÀÆÆ

íéîëç ìL ïøeà;הדברים שלשת בכלל ואינו  הוא נוסף מאמר – ÈÆÂÈÄ
להקשיב  אליהם התקרב חכמים, מפי תורה ללמוד באת אם ופירושו :

כנגדה, להתחמם כדי  האש  למדורת המתקרב כאדם éåäåÆÁÅלדבריהם,
ïzìçâa øéäæ,חכמים של –äåkz àHL שלא כשם כלומר  – ÈÄÀÇÇÀÈÆÄÈÆ

היה  כך  ותיכווה, בגחלים תגע פן  למדורה, מדי  יותר להתקרב תוכל 

מדי, יותר אליהם תתקרב שלא לחכמים, מתקרב שאתה בשעה זהיר ,
ידם, על ותיענש  בכבודם תקל  חכמים,ïúëéLpLשמא של –úëéLð ÆÀÄÈÈÀÄÇ

ìòeL,קשה שרפואתה –áø÷ò úöé÷ò ïúöé÷òå שקשה – ÈÇÂÄÈÈÂÄÇÇÀÈ
האדם, בגוף שמטיל  הארס בגלל שלïúLéçìeעקיצתו  דיבורם – ÀÄÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn



i`קצ dpyn ipy wxt zea` zkqn

‡ÈòLBäé éaøøîBà:òøä ïéò,òøä øöéå,úBiøaä úàðNå–íìBòä ïî íãàä úà ïéàéöBî. ©¦§ª©¥©¦¨©§¥¤¨©§¦§©©§¦¦¦¤¨¨¨¦¨¨

`i`i`i`i.rxd oir÷éæîå åéðáá åà åøéáç ïåîîá òøä ïéò ñéðëîù ,òøä ïéò íéùøôî ùéå .íéøçà íéøáã øçà øæçîå åì ùéù äîá ÷ôúñî åðéàù .äòø ïéò åîë
:åì.zeixad z`pyeíøåâå úåéøáä úàðù åéìò àéáîù äù÷ íãà ,éúòîù éðàå .éãéçé áùéì áäåàå úåéøáä úøáç ñàåîù ,ùøéô í"áîøå .íðç úàðù
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óøNחכמים, úLéçìמטיל שהוא בשעה הלוחש  ארסני  נחש – ÀÄÇÈÈ
Làארסו, éìçâk íäéøác ìëå.בהם להיזהר  ויש  –zetqez"a ÀÈÄÀÅÆÀÇÂÅÅ

:x`ean "aeh mei,ואמר הנשיכה; כמו שלם, בפועל  מזיקים הם פעמים

וזו  שלימה, בפעולה מזיקים שאינם ופעמים שועל ; כנשיכת שהיא
ולפעמים  קשה; היא שאף עקרב, עקיצת אמנם בלבד, עקיצה כמו 

אלו  ולשונות השרף. כלחישת בלבד , בדיבור אלא מזיקים שאינם
ושמתא חרם לנידוי, הם aeh").כינויים mei zetqez" oiir),מפרשים יש –

כדלקמן : הם הורקנוס בן  אליעזר  רבי  שאמר  הדברים `.ששלושת
qerkl gep idz l`e ,jlyk jilr aiag jxag ceak idi שהפתגם כלומר –

כדי ופירושו: הראשון, המאמר את משלים לכעוס" נוח תהי "ואל 
אם  שכן לכעוס, קל  תהיה אל כשלך , עליך  חביב חברך כבוד  שיהיה

דהיינו  כך , הדבר  להיפך  שגם מוסיפים, ויש  בכבודו. תזלזל  תכעס
עליו; לכעוס נוח תהיה לא ממילא עליך , חביב יהא חברך  כבוד שאם

...minkg ly oxe` cbpk mngzn iede .b ;jzzin iptl cg` mei aeye .a
בבבבררררטטטטננננוווורררראאאא).).).). ((((ררררשששש""""יייי;;;;
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אדם. של  ימיו  את המקצרים דברים שלושה כאן מונה יהושע רבי 

òøä ïéò :øîBà òLBäé éaø עין צרות והיינו רעה, עין כמו  – ÇÄÀËÇÅÇÄÈÇ
ב  וקנאתו אדם אחרים,של  של òøäטובתם øöéå אדם של נטייתו – ÀÅÆÈÇ

לבו , תאוות את úBiøaäלמלא úàðNå,לבריות אדם של  שנאתו – ÀÄÀÇÇÀÄ
מפרשים: ויש חינם; שנאת רש"י: zeixadומפרש  z`py אדם שבני  –

מעללים ורע קשה איש  שהוא מפני  אותו הדברים ((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""ץץץץ););););שונאים כל 

íìBòäהללו  ïî íãàä úà ïéàéöBî לאדם רבה רעה גורמים – ÄÄÆÈÈÈÄÈÈ
הללו  הדברים ששלושת מפרשים, יש – ונפשו . גופו את ומכלים

עין  לו שיש  אדם שכן  ותוצאותיה, מוסרית ירידה של  תהליך  מהווים
ישנאוהו  זה ידי  ועל  הרע, ביצר  ונכשל  חברו , של  דברים חומד רעה,

עתו  בלא העולם מן יוצא ונמצא אותו , ויכשילו חסד חסד חסד חסד ").").").").הבריות, ("("("("נוצר נוצר נוצר נוצר 

הרמב"ם: של  פירושו rxdולפי oir ממון אחרי  הרדיפה כלומר –

אותו  ומכניסה דעתו על האדם את מעבירה עין, וצרות כילות מרוב
rxdבסכנות; xvi מביאות התאוות, ושאר  והסביאה הזלילה היינו –

רעים; חליים zeixadעליו  z`pye מואס עין  וצרות קנאה שמתוך  –
החיים  את עליו ממאיס וזה להתבודד , ונוטה הבריות בחברת האדם

להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).ומקפחם המאורהמאורהמאורהמאור ((((ספר ספר ספר ספר 

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zezixk(ipy meil)

:mipnnqd zliwy ote` z` zxxan `xnbdàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨
ì÷BL àeäLk ,ééaàì,dgynd ony zpkdl mipnnqd z`òøëäa §©©¥§¤¥§¤§¥©

ì÷BL àeä,lwynd xwir lr xzei hrn siqen -éò Bàïéòa ï ¥©¦§©¦
[weica-]déì øîà .ì÷BL àeä,ddinza iia` el aiyd -àðîçø ¥¨©¥©£¨¨

áúkdazk dxezd ixd -(cl l zeny),'ãáa ãa'lewyiy rnyne ¨©©§©
,weica dcn cbpk dcnúøîà zàålweyy xnel ccvn dz` ike - §©§¨§©

.òøëäa§¤§¥©
:iia` ixac z` `xnbd dgecàeä Ceøa LBãwä ,äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨©¨¨

,úBòøëä òãBé,zerxkda daxnd ly exky ozilàîìàgkene - ¥©¤§¥©§¨
,ef `xninnòøëä eäa úéàcly mipnnqa ,rxkd mda didy - §¦§¤§¥©

.dgynd ony
:`xnbd dwiqn,äãeäé áø øîà àlàipnnqa didy gikedl yi ¤¨¨©©§¨

,'rxkd' dgynd onyéúééî éànà 'íNa ïîp÷'ce`iadl yi recn - §¦§¨¤¤©©©§¥
ly ote`a,úBàî Lîçc Búéöçî`iany epiideíéúàîe íéMîç ©£¦©£¥¥£¦¦¨©¦
àðîéæ ãça,zg` mrta -íéúàîe íéMîçåmitqepàðîéæ ãça- §©¦§¨©£¦¦¨©¦§©¦§¨

ixde ,ztqep zg` mrtaïééåä úBàî Lîç ïBäleëc ïåéklky oeik - ¥¨§§£¥¥¨§¨
,ze`n yng `id cgia dcndéúééð`iai -.úçà úáa úBàî Lîç ©§¥£¥¥§©©©

éúééî÷cî dpéî òîLéðîéæ éøúa íNa ïîp÷ì dìjkn gkene - §©¦¨¦§¨©§¥¨§¦§¨¤¤¦§¥¦§¥
miz`n ly minrt izya mya onpw `iaiy dxezd dxn`y

c ,miyngedéa úéà òøëämitiqen dliwye dliwy lk mry - ¤§¥©¦¥
izy mitiqen miynge miz`n minrt milweyy ici lre ,rxkd

,zerxkd.úBòøëäa òãBé àeä Ceøa LBãwäå§©¨¨¥©§¤§¥

:`xnbd dywnå,dliwy lkl rxkd mitiqeny ,ok m`éàîdn - §©
weqtd yexit `ed,'ãáa ãa'z` lweyy iia` cnl ezernynny ©§©

:`xnbd zvxzn .rxkd `ll ,weica mipnnqd,àðéáø øîà`a ¨©©¦¨
,cnll weqtd,ìB÷Léå ,ì÷Lîa ì÷Lî çépé àlLxg`l ,xnelk ¤Ÿ©¦©¦§¨§¦§¨§¦§

mipf`nd ska oin eze` z` gipi `l ,mipnnq ly cg` oin lwyy
cbpk oine oin lk lewyi `l` ,sqep oind cbpk lwyn zxeza

.lfxa ly lwyn
:dgynd ony oipra `ziixa d`ian `xnbdäçLnä ïîL ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¤©¦§¨

,øaãna äLî äNòL,zif onye mipnnq ea eidyïéøwéòä B÷lLî- ¤¨¨Ÿ¤©¦§¨§©§¨¦¨¦
,ony eze`a mipnnqd z` lyiaéaø déì øîà .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨¨©¥©¦

àìäå ,éñBéelit`Ceñìz` ea÷téñ Bðéà ïéøwéòä,witqn epi` - ¥©£Ÿ¨¨¦¨¦¥¦¥
ze`n ray sl` xeriya ,xzeia miaexn eid mipnnqd ixdy
,cala oid xeriya ,hren did zif onyd eli`e ,milwy miynge

,iqei iax xn` `l` .bel xyr mipy `edyãöékdideàéáä ,äNBò ¥©¤¥¦
,íéîa íe÷ìLe ïéøwéòä,mipnnqdn xzei miaexn min ozep dide ¨¦¨¦§¨§©¦

`l mina mi`ln eidiy xg`e ,mind z` mipnnqd erlaiy ick
,mind z` jty jk xg`e ,onydn erlaiéöäåïäéìò óz`ïîL §¥¦£¥¤¤¤

,äçLnäiab lr sv `edy cr onya ilkd z` `lin ,xnelk ©¦§¨
,mipnnqdèì÷åonydçéøä úà,mipnnq mze` lk lyBçté÷å- §¨©¤¨¥©§¦§

.dgynd ony did dfe ,mipnnqd iab lrn onyd z` dyn lhp
äãeäé éaø Bì øîàdyn wlyy ,ixac lr denzl jl oi` ,iqei iaxl ¨©©¦§¨

,mdn hren onyd didy s` ,dgynd onya mipnnqd z`
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קצי `i dpyn ipy wxt zea` zkqn

‡ÈòLBäé éaøøîBà:òøä ïéò,òøä øöéå,úBiøaä úàðNå–íìBòä ïî íãàä úà ïéàéöBî. ©¦§ª©¥©¦¨©§¥¤¨©§¦§©©§¦¦¦¤¨¨¨¦¨¨

`i`i`i`i.rxd oir÷éæîå åéðáá åà åøéáç ïåîîá òøä ïéò ñéðëîù ,òøä ïéò íéùøôî ùéå .íéøçà íéøáã øçà øæçîå åì ùéù äîá ÷ôúñî åðéàù .äòø ïéò åîë
:åì.zeixad z`pyeíøåâå úåéøáä úàðù åéìò àéáîù äù÷ íãà ,éúòîù éðàå .éãéçé áùéì áäåàå úåéøáä úøáç ñàåîù ,ùøéô í"áîøå .íðç úàðù

:åúåà íéàðåù ìëäù

`xephxa yexit

óøNחכמים, úLéçìמטיל שהוא בשעה הלוחש  ארסני  נחש – ÀÄÇÈÈ
Làארסו, éìçâk íäéøác ìëå.בהם להיזהר  ויש  –zetqez"a ÀÈÄÀÅÆÀÇÂÅÅ

:x`ean "aeh mei,ואמר הנשיכה; כמו שלם, בפועל  מזיקים הם פעמים

וזו  שלימה, בפעולה מזיקים שאינם ופעמים שועל ; כנשיכת שהיא
ולפעמים  קשה; היא שאף עקרב, עקיצת אמנם בלבד, עקיצה כמו 

אלו  ולשונות השרף. כלחישת בלבד , בדיבור אלא מזיקים שאינם
ושמתא חרם לנידוי, הם aeh").כינויים mei zetqez" oiir),מפרשים יש –

כדלקמן : הם הורקנוס בן  אליעזר  רבי  שאמר  הדברים `.ששלושת
qerkl gep idz l`e ,jlyk jilr aiag jxag ceak idi שהפתגם כלומר –

כדי ופירושו: הראשון, המאמר את משלים לכעוס" נוח תהי "ואל 
אם  שכן לכעוס, קל  תהיה אל כשלך , עליך  חביב חברך כבוד  שיהיה

דהיינו  כך , הדבר  להיפך  שגם מוסיפים, ויש  בכבודו. תזלזל  תכעס
עליו; לכעוס נוח תהיה לא ממילא עליך , חביב יהא חברך  כבוד שאם

...minkg ly oxe` cbpk mngzn iede .b ;jzzin iptl cg` mei aeye .a
בבבבררררטטטטננננוווורררראאאא).).).). ((((ררררשששש""""יייי;;;;

א י ה נ ש מ ר ו א ב

אדם. של  ימיו  את המקצרים דברים שלושה כאן מונה יהושע רבי 

òøä ïéò :øîBà òLBäé éaø עין צרות והיינו רעה, עין כמו  – ÇÄÀËÇÅÇÄÈÇ
ב  וקנאתו אדם אחרים,של  של òøäטובתם øöéå אדם של נטייתו – ÀÅÆÈÇ

לבו , תאוות את úBiøaäלמלא úàðNå,לבריות אדם של  שנאתו – ÀÄÀÇÇÀÄ
מפרשים: ויש חינם; שנאת רש"י: zeixadומפרש  z`py אדם שבני  –

מעללים ורע קשה איש  שהוא מפני  אותו הדברים ((((הרשבהרשבהרשבהרשב""""ץץץץ););););שונאים כל 

íìBòäהללו  ïî íãàä úà ïéàéöBî לאדם רבה רעה גורמים – ÄÄÆÈÈÈÄÈÈ
הללו  הדברים ששלושת מפרשים, יש – ונפשו . גופו את ומכלים

עין  לו שיש  אדם שכן  ותוצאותיה, מוסרית ירידה של  תהליך  מהווים
ישנאוהו  זה ידי  ועל  הרע, ביצר  ונכשל  חברו , של  דברים חומד רעה,

עתו  בלא העולם מן יוצא ונמצא אותו , ויכשילו חסד חסד חסד חסד ").").").").הבריות, ("("("("נוצר נוצר נוצר נוצר 

הרמב"ם: של  פירושו rxdולפי oir ממון אחרי  הרדיפה כלומר –

אותו  ומכניסה דעתו על האדם את מעבירה עין, וצרות כילות מרוב
rxdבסכנות; xvi מביאות התאוות, ושאר  והסביאה הזלילה היינו –

רעים; חליים zeixadעליו  z`pye מואס עין  וצרות קנאה שמתוך  –
החיים  את עליו ממאיס וזה להתבודד , ונוטה הבריות בחברת האדם

להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).ומקפחם המאורהמאורהמאורהמאור ((((ספר ספר ספר ספר 

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: יח במשנה:דף המגילה÷dàøשנינו את -.'åëå àöé àì ät ìò §¨¨©¤Ÿ¨¨

הגמרא: הגמרא:.ïìðîמבררת àéúàמשיבה ,àáø øîàשוה 'äøéëæ'בגזירה §¨¨¨©¨¨¨§¨§¦¨
'äøéëæ',עמלק מחיית àëäממצות áéúkהמגילה כח)בקריאת ט 'íéîiäå(אסתר §¦¨§¦¨¨§©¨¦

íúä áéúëe ,'íéøkæð älàäעמלק יד)במעשה יז ïBøkæ(שמות úàæ áúk' ¨¥¤¦§¨¦§¦¨¨§ŸŸ¦¨
ïläl äî ,'øôqaבקריאה היא הזכירה נאמר øôqaמצות שהרי בעל־פה, ולא ©¥¤©§©¨©¥¤

ïàk'בספר', óàהיא הקריאה דווקא.øôqaמצות ©¨©¥¤
הגמרא: äøéëæשואלת éàäc éànîeעמלק מחיית àéäשל äàéø÷ ללמוד שניתן ¦©§©§¦¨§¦¨¦

המגילה, קריאת דין ïeiòממנה àîìcהלב ומחשבת הרהור -àîìòa משיבה .הוא ¦§¨¦§¨§¨
Czòcהגמרא: à÷ìñ àì,כן [àéðúcלומר (áéúëã),[ במעשה שנאמר שמאחר Ÿ¨§¨©§¨§©§¨

יז)עמלק כה עמלק','øBëæ(דברים ל עׂשה אׁשר זאת ìBëéאת שיזכור לפרש הייתי ¨ְֲֲֵֵֶָָָ¨
אךálaרק בפיו, øäולא ,'çkLz àì' øîBà àeäLkøeîà álä úçëL é,כבר ©¥§¤¥Ÿ¦§¨£¥¦§©©¥¨

'øBëæ',ו  íi÷î éðà äî àäגם לזכור שצריך קריאה äta,ודאי מצות שיש ולמדנו ¨¨£¦§©¥¨©¤
עמלק. מעשה בזכירת

במשנה: åëå'.שנינו àöé àì íebøz dàø÷§¨¨©§Ÿ¨¨
הגמרא: éîcמבררת éëéä,זה àø÷îאופן äáéúëc àîéìéà[הקודש dì[-בלשון éø÷åבלשון,íebøzהריeðééäקראהìò ¥¦¨¥¦¥¨¦§¦¨¦§¨§¨¥¨©§©§©

ät.יצא לא פה על שקראה שנינו וכבר במגילה, כתוב אינו שקורא התרגום הגמרא:שהרי íebøzמתרצת äáéúëc ,àëéøö àì ¤Ÿ§¦¨¦§¦¨©§
íebøz dì éø÷å.הקודש בלשון קרא שלא כיון יצא לא זה באופן שאף המשנה וחידשה הכתב, מתוך §¨¥¨©§

במשנה: åëå'.שנינו æòìa úBæòBlì dúBà ïéøB÷ ìáà£¨¦¨©£§©©
הגמרא: zøîàמקשה àäåשאם ìברישא ìëa dàø÷àöé àì ïBL.:הגמרא eäééåøz,מתרצת éøîàc ìàeîLe áø §¨¨§©§§¨¨§¨¨Ÿ¨¨©§¥§¨§¥©§©§

מדובר éðååéבסיפא æòìa,.בה לקרוא שהתירו לענין אשורית ככתב שנחשב §©©§¨¦
הגמרא: äáéúëcמבררת àîéìéà ,éîc éëéäבלשוןdì éø÷å úéøeMàבלשון,úéðååéהרי,ät ìò eðééä שלא שנינו וכבר ¥¦¨¥¦¥¨¦§¦¨©¦§¨¥¨§¨¦©§©¤

זה. דין שוב לומר צריך ומדוע הגמרא:יצא, øæòìà,משיבה éaø øîà àçà éaø øîà כ úéðååéמדובר æòìa äáeúkL וקורא ¨©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨¤§¨§©©§¨¦
ככתבה. מתוכה

אלעזר: רבי בשם אחא רבי של נוסף á÷òéìמאמר àeä Ceøa LBãwä BàøwL ïépî ,øæòìà éaø øîà àçà éaø øîàå§¨©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨¦©¦¤§¨©¨¨§©£Ÿ
øîàpL ,'ìà'(כ לג ìàøNé',(בראשית éäìà ìà Bì àø÷iå','אל' ליעקב קרא ישראל שאלהי Czòcכלומר à÷ìñ éàc ¥¤¤¡©©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥§¦¨§¨©§¨

á÷òéש  déì àø÷ çaænììà'הרי ישראל', déìאלהי éòaéî 'á÷òé Bì àø÷iå' קרא מי לפרש יש שהרי ודאי àlà,לכתוב, ©¦§¥©¨¨¥©£Ÿ¥©¦§¨©£Ÿ¦¨¥¥¤¨
לפרש Bìיש àø÷iå''éîe ,'ìà' á÷òéì ש זה éהוא éäìà' ,ìà Bàø÷.'ìàøN ©¦§¨§©£Ÿ¥¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥

יוונית. בלעז לעז, בלשון לקרוא שהתירה המשנה את שהעמידו ושמואל רב לדברי חוזרת הגמרא:הגמרא שנינו éáéúéî,מקשה ¥¦¥
בלשון÷dàøבברייתא, àöé.אוúéãîאוúéîìéòאוúéøáòאוúéètébלמגילה àì ,úéðååé לכל שוה יוונית שלשון ומבואר §¨¨¦§¦¦§¦¥¨¦¨¦§¨¦Ÿ¨¨

יצא. לא בהם שהקורא הגמרא:לשון בלעז,àäמתרצת ללועזות קורא שהוא במשנה ששנינו מה -àäì àlà àéîc àì לדין - ¨Ÿ¨§¨¤¨§¨
בלשון קראה שבברייתא, ètéâìאחר úéètébíéאוíéøáòì úéøáòאוíéîìéòì úéîìéòאו,àöé ,íéðååéì úéðååé ואף ¦§¦§¦§¦¦§¦§¦§¦¥¨¦§¥¨¦§¨¦¦¨¦¨¨

בלעז'. 'ללועזות שכתוב כמו שמבינות, בלשון אלא לקרוא התירה לא הגמרא:המשנה éànàמקשה ìàeîLe áø ,éëä éà¦¨¦©§¥©©
úéðååé æòìa ïéúéðúîì dì éî÷Bî,בלבד,æòì ìëa dî÷Bì.הלשונות לשאר יווני לשון בין חילקה לא הברייתא שהרי §¥¨§©§¦¦§©©§¨¦§¨§¨©©

הגמרא: המשנהמבארת על כלל נאמרו לא ושמואל רב דברי ïéúéðúîבאמת àlà]סברהàúééøák,כלשונו איש לכל שקורא ¤¨©§¦¦§¨©§¨
שלו  בלעז אחד לכל היינו בלעז' ללועזות אותה 'קוראים ששנינו מה øîzéàוזהו éëå ìàeîLeדבריהם], áøc לשון במעלת §¦¦§©§©§¥

øîzéà,יוונית, àîìòa,נאמר וכך המשנה. על cולא ìàeîLe áø,eäééåøz éøîà ב øLk,קריאה ìkì éðååé æòì למי ואף §¨§¨¦§©©§¥§¨§¥©§©§©©§¨¦©Ÿ¨¥
מבין. שאינו

דבריהם: על הגמרא ÷éðzמקשה àäå,בברייתא,íéðååéì úéðååéליוונים שדווקא אך ïéàומשמע ביוונית, קורא הוא אכן - §¨¨¨¥§¨¦¦¨¦¦
àì àîìò éleëì.:הגמרא ושמואלeäðéàמתרצת רב -ïðúc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk øeîàcח:)במשנה ïaø,(לעיל §¥¨§¨Ÿ¦§§¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§©©¨
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ileqt algl (`,eh) zexekac ipy wxta dil

mkn ytp lk" :"zen ixg`"a aizkce .miycwend

mipdk zxeza dil miwen Ð "mc lk`z `l

.miphwd lr milecb xidfdlìëà àìéà áø øîà
ùìù ä÷åì øäöéå ùåøéúå ïâã ìù éðù øùòîÐ

.'ebe "jixrya lek`l lkez `l" meynäùòáÐ

scl jiiy o`kn] .dyr Ð dyr llkn `ad e`l

[`,díìëàì ìëåú àì áåúëðlirl ixii` `dcÐ

.'ebe "mkizexyrn mkigafe mkizeler"éì÷å íçì
ìîøëå.xnerd iptl Ðéì÷.xepza yaiizpy Ð

ìîøë.xe`a adaed `le ,cia llenzpy Ðéì÷
åäééðéòá åäðúéà ìîøëå.opgh `lcÐäáøúð éì÷

øîåòä úçðîáielw" diab (bk `xwie) aizkc Ð

`lÐlnxkaizk`xw`eddacablrs`e ."y`a

zegpna opixn`ck ,xe`d ici lr `l` xyked

dxakk awepn my did zeilw ly aea` :(a,eq)

,lne jx = lnxk oeyle .oleka hley xe`d `diy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zezixk(oey`x meil)

dî÷Bà àì [éànà àlà] (àîìà)epcnrd `l zn`a recne - ¤¨©©Ÿ§¨
ef `ziixa,ìàòîLé éaøkoeik df ixdäéä äãBî ,àðéðç éaø øîàc §©¦¦§¨¥§¨©©¦£¦¨¤¨¨

L ,ïaø÷ ïéðòì ìàòîLé éaøly zifk ixeriy dyly lk` m` s` ©¦¦§¨¥§¦§©¨§¨¤
,zenda ipin dylyn alg,úçà úàhç àlà áéiç Bðéàixde ¥©¨¤¨©¨©©

.oaxw aeiga zwqer `ziixadàî÷Bzî àì äãeäé éaøk énð àzLä©§¨©¦§©¦§¨Ÿ¦§¨
z` cinrdl xyt` i` ok mb dcedi iaxk ,df mrhn dzre ±

,`ziixad,ïaø÷ ïéðòì äãeäé éaø äéä äãBî ,øæòéìà éaø øîà àäc§¨¨©©¦¡¦¤¤¤¨¨©¦§¨§¦§©¨§¨
Loiycwen alg lk` m`.úçà úàhç àlà àéáî ïéà ¤¥¥¦¤¨©¨©©

:xg` ote`a `ziixad z` zx`an `xnbdLé÷ì Léø øîà àlà¤¨¨©¥¨¦
ïðé÷ñò éàîa àëä ,éðèeàz øa íeMîzwqer ote` dfi`a - ¦©§¦¦¨¨§©¨§¦©

cg` mlrda zeny izyn alg izifk dnk lk` m`y ,`ziixad
,mizy aiigïééeçîz éðLa ïìëàL ïBâkoebk ,milk`n ipin ipya - §¤£¨¨¦§¥©§¦

,dilve leyiaeef `ziixaàaélàezhiya -òLBäé éaøc,`id ©¦¨§©¦§ª©
íé÷lçî ïééeçîz ,øîàcm` ,cg` mlrda cg` xeqi` lke`d s` - §¨©©§¦§©§¦

.mipy aiig ,leyia ipin ipya elk`
lirl d`aedy `ziixaa oecl zxaer `xnbd(`"r)lke`d iabl ,

:oiycwen e` dlap alg,íézL ä÷Bì ,äìéáð áìç ìëà ,àôebmeyn ¨¨©¥¤§¥¨¤§©¦
lk` .alg xeqi` meyne dliap xeqi`ïéLc÷eî áìçznda ly - ¥¤§¨¦

,oaxw,íézL ä÷Bì.alg zlik` meyne ,ycw zlik` meynéaø ¤§©¦©¦
,øîBà äãeäélke`dìL ä÷Bì ïéLc÷eî áìç,Lzlik` xeqi` meyn §¨¥¥¤§¨¦¤¨Ÿ

ly alg zlik` xeqi` meyne ,alg zlik` xeqi` meyn ,miycw
.miycw

zxxan .minkge dcedi iax ly mnrh z` zx`an `xnbd
:`xnbdàîìLa ,àáøì éáæéL áø déì øîàmrhd oaen -éaøì ¨©¥©¦§¥§¨¨¦§¨¨§©¦
,äãeäéc oeik ,yly dwelyéàø÷ éáéúëc eðééädyly dfa exn`p - §¨©§¦§¦¦§¨¥

xn`py ,miycw iabl .` :miweqt(fi b `xwie)íìBò úwç'mkizxcl ª©¨§ŸŸ¥¤
,dnda lk iabl .a .'Elk`z `l mC lke alg lM mkizaWFn lkA§Ÿ§Ÿ¥¤¨¥¤§¨¨ŸŸ¥

xn`py ,oileg ly oiae miycw ly oia(bk f my)áNëå øBL áìç ìk'¨¥¤§¤¤
.'eìëàú àì æòåxn`py ,miycw zlik` iabl .b(i ak my)àì øæ ìëå' ¨¥ŸŸ¥§¨¨Ÿ

ïéåàì àúìz àä ,'Lã÷ ìëàédwel okle ,oie`l dyly el` ixd - Ÿ©Ÿ¤¨§¨¨¨¦
.zeiwln ylyàîòè éàî ïðaøì àlàwx dwely mnrh dn - ¤¨§©¨¨©©£¨

.mipy
:`xnbd zx`anéøáñ÷y ,opax'íìBò úweç'c åàìwx xn`p ¨¨§¦¨§©¨

'øBL áìç'c åàìå ,íéLã÷awx xn`p,ïéleça`vnpe ,miycwa `le §¨¨¦§¨§¥¤§¦
jkle ,'xey alg' ly xeqi`a xaer epi` miycw ly alg lke`dy
lk`i `l xf lke' meyne 'mler zweg' meyn `l` dwel epi`

.'ycw
cg` ,miweqt ipy ekxved minkg zrcl recn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .oilegl cg`e miycwléëéøöeipy ekxvede - §¦¦
,miycwae oilega ,miweqtdàðîçø áúk éàcalg zlik` xeqi` §¦¨©©£¨¨

wxàðéîà äåä ,íéLã÷ac ,xnel mixeaq epiid -éøéîçc àeä íéLã÷ §¨¨¦£¨¨¦¨¨¨¦©£¦¦
dxezd dxn` ,ozxneg zngn ,miycwa `weec -,Baìç øeñàc§¨¤§

àì àîéà ,ïéleç ìáà,xeq` algd oi`y xn`p `ny -éëä íeMî £¨¦¥¨Ÿ¦¨¦
okl -,'øBL áìç ìk' àðîçø áúk.xeq` oileg alg s`y cnlléàå ¨©©£¨¨¨¥¤§¦
áúkwx,'øBL áìç ìk'myn micnel epiid `l ,oilega alg xeq`l ¨©¨¥¤

c ,miycw ly alg zlik` xeqi`,àðéîà äåäwxàeä ïéleçc áìç £¨¨¦¨¥¤§¦
Bììkî øzeä àìc íeMî ,øeñàcly alg mey dxezd dxizd `l - §¨¦§Ÿ©¦§¨

,oileg znda,Bììkî øzeäc ,ïéLc÷eî áìç ìáàdil`d s` ixdy £¨¥¤§¨¦§©¦§¨
algd llka `id miyaka ixdy ,zepaxwd iabl 'alg' dpekn¥¤
lv` dil`d z` dxezd dxizd mewn lkne ,gafnd lr xhwend

,mxihwdl dkixvd `le ,fre xey,ïøNa øzeäcî ,àðéîà äåä£¨¨¦¨¦§©§¨¨
ïaìç énð éøzLéàxzed ,dil`d epiide ,oaxwd xya xzedy jkn - ¦§§¥©¦¤§¨

,oaxway algd mbéëéøöyexita xeq`l dxezd dkxved okl - §¦¦
.zepaxwa alg zlik`

:zx`ane `xnbd dkiynnáéúk ék ,øáñ äãeäé éaøådn s` - §©¦§¨¨©¦§¦
weqtd dxeza xn`pyáéúk íéLã÷c àðééðòa ,'øBL áìç'xn`p - ¥¤§¦§¨¨§¨¨¦§¦

aezk okn xg`l ixdy ,miycw ipipra zwqerd dyxta(dk f my)

dzxkpe 'dl dX` dPOn aixwi xW` dndAd on alg lk` lM iM'¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦¦¤¨¦¤©§¦§§¨
alg wx xeq`l `ay xnel oi` `linne ,'diOrn zlk`d WtPd©¤¤¨Ÿ¤¤¥©¤¨

okle ,miycw znda ly alg xeq`l s` `a `l` ,oileg znda ly
meyn mbe 'xey alg lk' meyn mb xaer miycw ly alg lke`d

.'mler zweg'
:`xnbd ddnzàlàoeik `ed dcedi iax ly enrhy ,jixac itl ¤¨

df xeqi` s`y miycwa zwqerd dyxtd ly dpiprn cnel `edy
,miycw iabl mb xn`p alg zlik` lyììkî,jkn rnyn -ïðaøc ¦§¨§©¨¨

dcedi iax lr miwlegdéøáñc,Bðééðòî ãîlä øác ïðéôìé àì ¨§¦Ÿ¨§¦©¨¨©¨¥¥¦§¨
dyxt jeza dyrz `l xeqi` dxezd dazk m` s`y ,xnelk
ote`a wqer e`ldy dyxt dze` ly dpiprn cenll oi` ,znieqn
dxyr ylyn cg` `ed 'epiiprn cnld xac' ly llkd ixde ,df

.dfa wlegy in oi`e ,oda zyxcp dxezdy zecn
:`xnbd zvxznàì`l` ,df llk lr miwleg minkg oi` -éleëc Ÿ§¥

àîìòdxezd lka ,lkd ixacl -å ,Bðééðòî ãîlä øác [ïðéôìé],o`k ¨§¨¨§¦©¨¨©¨¥¥¦§¨§
éâìôéî÷ àäa,ewlgp df xaca -,åàlî åàì ïéãéîì ,øáñ äãeäé éaø §¨¨¦§§¦©¦§¨¨©§¥¦¨¦¨
,úøkî åàìåalg zlik` lr df weqta xn`pd e`ld mpn` ,xnelk §¨¦¨¥

xn`p alg lke`d lr zxk ypery oeik j` ,miycw iabl xn`p `l
mb jkn cenll yi ,lirl `aedy enk ,miycw iabl dyxt dze`a

.miycw ly alg lke`a mb wqer `ed s`y ,e`ld lråeli`ïðaø §©¨¨
ïðéôìé åàlî åàì ,éøáñe`la m` ,epiiprn xacd z` cenll yi - ¨§¦¨¦¨¨§¦©

j` ,ok aezk envrïðéôìé àì úøkî åàìote`d z` micnl oi` - ¨¦¨¥Ÿ¨§¦©
iably oeike ,zxkd yper xn`p eay ote`dn ,e`ld wqer eay
xnel yi ,miycwa wqer `edy di`x oi` 'xey alg lk' ly e`ld

.miycwa `le oilega `weec wqer `edyìk' äãeäé éaøì àlà)¤¨§©¦§¨¨
.(c ,Lé÷äì déì éòaéî ,àúà éàîì 'eìëàú àì íc ìëå áìç¥¤§¨¨ŸŸ¥§©¨¨¦¨¥¥§©¦§

:dcedi iaxe minkg zwelgn oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd
àéðzweqta xn`p ,`ziixaa(fi b `xwie),'eìëàú àì íc ìëå áìç ìk' ©§¨¨¥¤§¨¨ŸŸ¥

,yexcl ick ,dfl df mce alg jka eywedäîzlik` lráìç ©¥¤
,íézL ä÷Bì,oldl x`eaiy mrhkóàzlik` lr,íézL ä÷Bì íc ¤§©¦©¨¤§©¦

Ba ïéà ,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø éøác[mca-].úçà äøäæà àlà ¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¥¤¨©§¨¨©©
ick ywida jxev yi recn :dcedi iax zrc lr `xnbd dywn

,mizy mc lr dwely cnllålk zazek dxezd dzid m` s` ixd ©
c ,mipy dwel mc zlik` lry mircei epiid envr ipta xeqi`éàî©

àðLly epic dpey dna -íézL ä÷Bìc ,áìçs`àLéwéä àìa- §¨¥¤§¤§©¦§Ÿ¤¥¨
oeik edf ixd ,ywidn cenil `lléàø÷ éøz déa áúëcexn`py - §¨©¥§¥§¨¥
,miweqt ipy alg zlik` xeqi`a'eìëàú àì íc ìëå áìç ìk'my) ¨¥¤§¨¨ŸŸ¥

(fi be ,áNëå øBL áìç ìk''Elk`z `l fre(bk f my)ok m`e ,énð íc ¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥¨©¦
íézL é÷ìéð àLéwéä åàìa,ywid `ll ,mizy eaiigl yi mca s` - §¨¤¥¨¦§¥§©¦

oeikïéåàì éøz déa áéúëc,oie`l ipy ea exn`py -ìëå áìç ìk' ¦§¦¥§¥¨¦¨¥¤§¨
,'eìëàú àì ícxn`p oke(ek f my)ìëa eìëàú àì íc ìëå' ¨ŸŸ¥§¨¨ŸŸ§§Ÿ

.'äîäaìå óBòì íëéúBáLBî§¥¤¨§©§¥¨
:dcedi iax ixaca `qxibd z` dpyn `xnbdàîéà àlà`l` - ¤¨¥¨

,dcedi iax ixac z` jk xn`zäîzlik` lry myk -ä÷Bì áìç ©¥¤¤
ìLóà ,Lzlik` lrìL ä÷Bì íc,L`ed mca iyilyd aeigde ¨Ÿ©¨¤¨Ÿ

.algl ywidd meyn
:df cenil lr s` `xnbd ddnzìL ä÷Bìc áìç àðL éàîe,Lmeyn ©§¨¥¤§¤¨Ÿ

ïéåàì éøz ïéìä déa áéúëce`aedy oie`ld ipy el` ea eazkpy ± ¦§¦¥¨¥§¥¨¦
,lirlåmeyn mb ea xaer ycw ly `ed m`,úeøæc åàìxn`py §¨§¨

'Wcw lk`i `l xf lke'(i ak my),àúìz àäm`e .dyly md ixd - §¨¨ŸŸ©Ÿ¤¨§¨¨
okénð ícipy ea exn`p ixdy ,yly dwliy ,ok oicd mca mb - ¨©¦

mc `ed m` ,zexf ly sqep e`l ea yi oke ,lirl e`aedy oie`ld
lry zrcl ick algl mc ly ywida jxev yi recne .ycw ly

.yly dwel ycw mc zlik`
:`xnbd zvxznéøèöéàCik ,z`f epcnll ick ywida jxev yi - ¦§§¦
,df ywid ilelàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler did - ¨§¨©§¨¨¦¨

,äàîehî íc èéòîúéàå ìéàBäepi` oaxw ly mc lke`d `nhy ¦§¦§©¦¨¦§¨
yepr `edy oaxwd xyan lke`d `nhl dnec epi`e ,zxk yepr

,zxkèéòîúéìmb,úeøfî,ycw lke`d xf ly `hg ea `di `ly ¦§§¦¦¨
àLéwéä ïì òîLî à÷,algl mc ywedy jka aezkd eprinyd - ¨©§©¨¤¥¨

.yly dwel okle ,zexf xeqi` yi mca s`y
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zezixk(oey`x meil)

dî÷Bà àì [éànà àlà] (àîìà)epcnrd `l zn`a recne - ¤¨©©Ÿ§¨
ef `ziixa,ìàòîLé éaøkoeik df ixdäéä äãBî ,àðéðç éaø øîàc §©¦¦§¨¥§¨©©¦£¦¨¤¨¨

L ,ïaø÷ ïéðòì ìàòîLé éaøly zifk ixeriy dyly lk` m` s` ©¦¦§¨¥§¦§©¨§¨¤
,zenda ipin dylyn alg,úçà úàhç àlà áéiç Bðéàixde ¥©¨¤¨©¨©©

.oaxw aeiga zwqer `ziixadàî÷Bzî àì äãeäé éaøk énð àzLä©§¨©¦§©¦§¨Ÿ¦§¨
z` cinrdl xyt` i` ok mb dcedi iaxk ,df mrhn dzre ±

,`ziixad,ïaø÷ ïéðòì äãeäé éaø äéä äãBî ,øæòéìà éaø øîà àäc§¨¨©©¦¡¦¤¤¤¨¨©¦§¨§¦§©¨§¨
Loiycwen alg lk` m`.úçà úàhç àlà àéáî ïéà ¤¥¥¦¤¨©¨©©

:xg` ote`a `ziixad z` zx`an `xnbdLé÷ì Léø øîà àlà¤¨¨©¥¨¦
ïðé÷ñò éàîa àëä ,éðèeàz øa íeMîzwqer ote` dfi`a - ¦©§¦¦¨¨§©¨§¦©

cg` mlrda zeny izyn alg izifk dnk lk` m`y ,`ziixad
,mizy aiigïééeçîz éðLa ïìëàL ïBâkoebk ,milk`n ipin ipya - §¤£¨¨¦§¥©§¦

,dilve leyiaeef `ziixaàaélàezhiya -òLBäé éaøc,`id ©¦¨§©¦§ª©
íé÷lçî ïééeçîz ,øîàcm` ,cg` mlrda cg` xeqi` lke`d s` - §¨©©§¦§©§¦

.mipy aiig ,leyia ipin ipya elk`
lirl d`aedy `ziixaa oecl zxaer `xnbd(`"r)lke`d iabl ,

:oiycwen e` dlap alg,íézL ä÷Bì ,äìéáð áìç ìëà ,àôebmeyn ¨¨©¥¤§¥¨¤§©¦
lk` .alg xeqi` meyne dliap xeqi`ïéLc÷eî áìçznda ly - ¥¤§¨¦

,oaxw,íézL ä÷Bì.alg zlik` meyne ,ycw zlik` meynéaø ¤§©¦©¦
,øîBà äãeäélke`dìL ä÷Bì ïéLc÷eî áìç,Lzlik` xeqi` meyn §¨¥¥¤§¨¦¤¨Ÿ

ly alg zlik` xeqi` meyne ,alg zlik` xeqi` meyn ,miycw
.miycw

zxxan .minkge dcedi iax ly mnrh z` zx`an `xnbd
:`xnbdàîìLa ,àáøì éáæéL áø déì øîàmrhd oaen -éaøì ¨©¥©¦§¥§¨¨¦§¨¨§©¦
,äãeäéc oeik ,yly dwelyéàø÷ éáéúëc eðééädyly dfa exn`p - §¨©§¦§¦¦§¨¥

xn`py ,miycw iabl .` :miweqt(fi b `xwie)íìBò úwç'mkizxcl ª©¨§ŸŸ¥¤
,dnda lk iabl .a .'Elk`z `l mC lke alg lM mkizaWFn lkA§Ÿ§Ÿ¥¤¨¥¤§¨¨ŸŸ¥

xn`py ,oileg ly oiae miycw ly oia(bk f my)áNëå øBL áìç ìk'¨¥¤§¤¤
.'eìëàú àì æòåxn`py ,miycw zlik` iabl .b(i ak my)àì øæ ìëå' ¨¥ŸŸ¥§¨¨Ÿ

ïéåàì àúìz àä ,'Lã÷ ìëàédwel okle ,oie`l dyly el` ixd - Ÿ©Ÿ¤¨§¨¨¨¦
.zeiwln ylyàîòè éàî ïðaøì àlàwx dwely mnrh dn - ¤¨§©¨¨©©£¨

.mipy
:`xnbd zx`anéøáñ÷y ,opax'íìBò úweç'c åàìwx xn`p ¨¨§¦¨§©¨

'øBL áìç'c åàìå ,íéLã÷awx xn`p,ïéleça`vnpe ,miycwa `le §¨¨¦§¨§¥¤§¦
jkle ,'xey alg' ly xeqi`a xaer epi` miycw ly alg lke`dy
lk`i `l xf lke' meyne 'mler zweg' meyn `l` dwel epi`

.'ycw
cg` ,miweqt ipy ekxved minkg zrcl recn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .oilegl cg`e miycwléëéøöeipy ekxvede - §¦¦
,miycwae oilega ,miweqtdàðîçø áúk éàcalg zlik` xeqi` §¦¨©©£¨¨

wxàðéîà äåä ,íéLã÷ac ,xnel mixeaq epiid -éøéîçc àeä íéLã÷ §¨¨¦£¨¨¦¨¨¨¦©£¦¦
dxezd dxn` ,ozxneg zngn ,miycwa `weec -,Baìç øeñàc§¨¤§

àì àîéà ,ïéleç ìáà,xeq` algd oi`y xn`p `ny -éëä íeMî £¨¦¥¨Ÿ¦¨¦
okl -,'øBL áìç ìk' àðîçø áúk.xeq` oileg alg s`y cnlléàå ¨©©£¨¨¨¥¤§¦
áúkwx,'øBL áìç ìk'myn micnel epiid `l ,oilega alg xeq`l ¨©¨¥¤

c ,miycw ly alg zlik` xeqi`,àðéîà äåäwxàeä ïéleçc áìç £¨¨¦¨¥¤§¦
Bììkî øzeä àìc íeMî ,øeñàcly alg mey dxezd dxizd `l - §¨¦§Ÿ©¦§¨

,oileg znda,Bììkî øzeäc ,ïéLc÷eî áìç ìáàdil`d s` ixdy £¨¥¤§¨¦§©¦§¨
algd llka `id miyaka ixdy ,zepaxwd iabl 'alg' dpekn¥¤
lv` dil`d z` dxezd dxizd mewn lkne ,gafnd lr xhwend

,mxihwdl dkixvd `le ,fre xey,ïøNa øzeäcî ,àðéîà äåä£¨¨¦¨¦§©§¨¨
ïaìç énð éøzLéàxzed ,dil`d epiide ,oaxwd xya xzedy jkn - ¦§§¥©¦¤§¨

,oaxway algd mbéëéøöyexita xeq`l dxezd dkxved okl - §¦¦
.zepaxwa alg zlik`

:zx`ane `xnbd dkiynnáéúk ék ,øáñ äãeäé éaøådn s` - §©¦§¨¨©¦§¦
weqtd dxeza xn`pyáéúk íéLã÷c àðééðòa ,'øBL áìç'xn`p - ¥¤§¦§¨¨§¨¨¦§¦

aezk okn xg`l ixdy ,miycw ipipra zwqerd dyxta(dk f my)

dzxkpe 'dl dX` dPOn aixwi xW` dndAd on alg lk` lM iM'¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦¦¤¨¦¤©§¦§§¨
alg wx xeq`l `ay xnel oi` `linne ,'diOrn zlk`d WtPd©¤¤¨Ÿ¤¤¥©¤¨

okle ,miycw znda ly alg xeq`l s` `a `l` ,oileg znda ly
meyn mbe 'xey alg lk' meyn mb xaer miycw ly alg lke`d

.'mler zweg'
:`xnbd ddnzàlàoeik `ed dcedi iax ly enrhy ,jixac itl ¤¨

df xeqi` s`y miycwa zwqerd dyxtd ly dpiprn cnel `edy
,miycw iabl mb xn`p alg zlik` lyììkî,jkn rnyn -ïðaøc ¦§¨§©¨¨

dcedi iax lr miwlegdéøáñc,Bðééðòî ãîlä øác ïðéôìé àì ¨§¦Ÿ¨§¦©¨¨©¨¥¥¦§¨
dyxt jeza dyrz `l xeqi` dxezd dazk m` s`y ,xnelk
ote`a wqer e`ldy dyxt dze` ly dpiprn cenll oi` ,znieqn
dxyr ylyn cg` `ed 'epiiprn cnld xac' ly llkd ixde ,df

.dfa wlegy in oi`e ,oda zyxcp dxezdy zecn
:`xnbd zvxznàì`l` ,df llk lr miwleg minkg oi` -éleëc Ÿ§¥

àîìòdxezd lka ,lkd ixacl -å ,Bðééðòî ãîlä øác [ïðéôìé],o`k ¨§¨¨§¦©¨¨©¨¥¥¦§¨§
éâìôéî÷ àäa,ewlgp df xaca -,åàlî åàì ïéãéîì ,øáñ äãeäé éaø §¨¨¦§§¦©¦§¨¨©§¥¦¨¦¨
,úøkî åàìåalg zlik` lr df weqta xn`pd e`ld mpn` ,xnelk §¨¦¨¥

xn`p alg lke`d lr zxk ypery oeik j` ,miycw iabl xn`p `l
mb jkn cenll yi ,lirl `aedy enk ,miycw iabl dyxt dze`a

.miycw ly alg lke`a mb wqer `ed s`y ,e`ld lråeli`ïðaø §©¨¨
ïðéôìé åàlî åàì ,éøáñe`la m` ,epiiprn xacd z` cenll yi - ¨§¦¨¦¨¨§¦©

j` ,ok aezk envrïðéôìé àì úøkî åàìote`d z` micnl oi` - ¨¦¨¥Ÿ¨§¦©
iably oeike ,zxkd yper xn`p eay ote`dn ,e`ld wqer eay
xnel yi ,miycwa wqer `edy di`x oi` 'xey alg lk' ly e`ld

.miycwa `le oilega `weec wqer `edyìk' äãeäé éaøì àlà)¤¨§©¦§¨¨
.(c ,Lé÷äì déì éòaéî ,àúà éàîì 'eìëàú àì íc ìëå áìç¥¤§¨¨ŸŸ¥§©¨¨¦¨¥¥§©¦§

:dcedi iaxe minkg zwelgn oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd
àéðzweqta xn`p ,`ziixaa(fi b `xwie),'eìëàú àì íc ìëå áìç ìk' ©§¨¨¥¤§¨¨ŸŸ¥

,yexcl ick ,dfl df mce alg jka eywedäîzlik` lráìç ©¥¤
,íézL ä÷Bì,oldl x`eaiy mrhkóàzlik` lr,íézL ä÷Bì íc ¤§©¦©¨¤§©¦

Ba ïéà ,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø éøác[mca-].úçà äøäæà àlà ¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¥¤¨©§¨¨©©
ick ywida jxev yi recn :dcedi iax zrc lr `xnbd dywn

,mizy mc lr dwely cnllålk zazek dxezd dzid m` s` ixd ©
c ,mipy dwel mc zlik` lry mircei epiid envr ipta xeqi`éàî©

àðLly epic dpey dna -íézL ä÷Bìc ,áìçs`àLéwéä àìa- §¨¥¤§¤§©¦§Ÿ¤¥¨
oeik edf ixd ,ywidn cenil `lléàø÷ éøz déa áúëcexn`py - §¨©¥§¥§¨¥
,miweqt ipy alg zlik` xeqi`a'eìëàú àì íc ìëå áìç ìk'my) ¨¥¤§¨¨ŸŸ¥

(fi be ,áNëå øBL áìç ìk''Elk`z `l fre(bk f my)ok m`e ,énð íc ¨¥¤§¤¤¨¥ŸŸ¥¨©¦
íézL é÷ìéð àLéwéä åàìa,ywid `ll ,mizy eaiigl yi mca s` - §¨¤¥¨¦§¥§©¦

oeikïéåàì éøz déa áéúëc,oie`l ipy ea exn`py -ìëå áìç ìk' ¦§¦¥§¥¨¦¨¥¤§¨
,'eìëàú àì ícxn`p oke(ek f my)ìëa eìëàú àì íc ìëå' ¨ŸŸ¥§¨¨ŸŸ§§Ÿ

.'äîäaìå óBòì íëéúBáLBî§¥¤¨§©§¥¨
:dcedi iax ixaca `qxibd z` dpyn `xnbdàîéà àlà`l` - ¤¨¥¨

,dcedi iax ixac z` jk xn`zäîzlik` lry myk -ä÷Bì áìç ©¥¤¤
ìLóà ,Lzlik` lrìL ä÷Bì íc,L`ed mca iyilyd aeigde ¨Ÿ©¨¤¨Ÿ

.algl ywidd meyn
:df cenil lr s` `xnbd ddnzìL ä÷Bìc áìç àðL éàîe,Lmeyn ©§¨¥¤§¤¨Ÿ

ïéåàì éøz ïéìä déa áéúëce`aedy oie`ld ipy el` ea eazkpy ± ¦§¦¥¨¥§¥¨¦
,lirlåmeyn mb ea xaer ycw ly `ed m`,úeøæc åàìxn`py §¨§¨

'Wcw lk`i `l xf lke'(i ak my),àúìz àäm`e .dyly md ixd - §¨¨ŸŸ©Ÿ¤¨§¨¨
okénð ícipy ea exn`p ixdy ,yly dwliy ,ok oicd mca mb - ¨©¦

mc `ed m` ,zexf ly sqep e`l ea yi oke ,lirl e`aedy oie`ld
lry zrcl ick algl mc ly ywida jxev yi recne .ycw ly

.yly dwel ycw mc zlik`
:`xnbd zvxznéøèöéàCik ,z`f epcnll ick ywida jxev yi - ¦§§¦
,df ywid ilelàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler did - ¨§¨©§¨¨¦¨

,äàîehî íc èéòîúéàå ìéàBäepi` oaxw ly mc lke`d `nhy ¦§¦§©¦¨¦§¨
yepr `edy oaxwd xyan lke`d `nhl dnec epi`e ,zxk yepr

,zxkèéòîúéìmb,úeøfî,ycw lke`d xf ly `hg ea `di `ly ¦§§¦¦¨
àLéwéä ïì òîLî à÷,algl mc ywedy jka aezkd eprinyd - ¨©§©¨¤¥¨

.yly dwel okle ,zexf xeqi` yi mca s`y
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zezixk(ipy meil)

åàìa dî÷Bàì ,'ìëeú àì' àðîçø áúkxeqi`a df xac cinrdl - ¨©©£¨¨Ÿ©§§¨§¨
,e`l,àeä úBììkaL åàì ïééãòåipin dnk dxezd ea dllky ©£©¦¨¤©§¨

.yly dwely `li` iax xn` recne ,mixeqi`
dgec .oey`xd dvexiz z` dcinrne ,`iyewd z` dgec `xnbd

:`xnbd,ïk íàipy xyrn zlik`a yiy wx xnel weqtd zpeeky ¦¥
,'dyrz `l' xeqi` milyexil uegnàø÷ àîéðxnel weqtl did - ¥¨§¨

wxéøòLa íìëàì ìëeú àì','Emipinl mb dpeekdy mircei epiide Ÿ©§¨§¨¦§¨¤
df weqtn dlrnl xn`p ixdy ,ipy xyrn ly el`(`i ai mixac)

de'dOW ,mW FnW oMWl FA mkidl` 'd xgai xW` mFwOd di §¨¨©¨£¤¦§©¡Ÿ¥¤§©¥§¨¨¨
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המשך סעמוד רכס
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.`eal cizrl iniiwc oibel xyríé÷éåäédid Ð
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zezixk(ipy meil)

éëåwx,äçLnä ïîLa äNòð ãçà ñðmiaexn mipnnq ewlypy §¦¥¤¨©£¨§¤¤©¦§¨
,hren onya.BôBñ ãòå Búlçzî ,Ba eNòð äaøä íéqð àìäåixdy ©£Ÿ¦¦©§¥©£¦§¦¨§©

n,âBì øNò íéðL àlà äéä àì Búlçzxn`py(ck l zeny)zif onWe' §¦¨Ÿ¨¨¤¨§¥¨¨§¤¤©¦
.bel xyr mipy `ed 'oid'e ,'oid,åéìëå ïkLnä çLîð Báexn`py ¦¦§©©¦§¨§¥¨

(gk-ek l my)z`e ,zcrd oFx` z`e crFn ld` z` Fa YgWnE'¨©§¨¤Ÿ¤¥§¥£¨¥ª§¤
glXd,zxhTd gAfn z`e dilM z`e dxpOd z`e eilM lM z`e o ©ª§¨§¤¨¥¨§¤©§Ÿ¨§¤¥¤¨§¥¦§©©§Ÿ¤

.'FPM z`e xIMd z`e eilM lM z`e dlrd gAfn z`eåea egynp ok §¤¦§©¨Ÿ¨§¤¨¥¨§¤©¦Ÿ§¤©§
,íéàelnä éîé úòáL ìk åéðáe ïøäàxn`py(l weqt my)oxd` z`e' ©£Ÿ¨¨¨¦§©§¥©¦¦§¤©£Ÿ

,'il odkl mz` YWCwe gWnY eipA z`eíéìBãb íéðäk eçLîð Báe §¤¨¨¦§¨§¦©§¨Ÿ¨§©¥¦¦§§Ÿ£¦§¦
å ,íéëìîeoiicr `l` ,melk epnn rxbp `l.àáì ãéúòì íéi÷ Blek §¨¦§©¨¤¨¦¨Ÿ
øîàpL(`l weqt my),'íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷ úçLî ïîL'e,'äæ' ¤¤¡©¤¤¦§©Ÿ¤¦§¤¤¦§ŸŸ¥¤¤

eåä ïébeì øNò íéðL àiøèîéâamipy `id 'df' ly `ixhnibd - §¦©§¦¨§¥¨¨¦¨
ex`yiy ,dyn dyry oibel xyr mipy mze`l dpeekde ,xyr
dcedi iax xaeq ,elld miqipd lk ea eidy oeike .'mkizexecl'

.hren onya miax mipnnq lyiay qp mb ea dyrpy
:dgynd onya eidy miqipd oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaøweqta xn`p(i g `xwie)çLîiå äçLnä ïîL úà äLî çwiå' ©¨¨©¦©Ÿ¤¤¤¤©¦§¨©¦§©
'Bâå ïkLnä úà,'mz` WCwie FA xW` lM z`e,øîBà äãeäé éaø ¤©¦§¨§¤¨£¤©§©¥Ÿ¨©¦§¨¥

ãòå Búlçzî Ba eNòð íéqð äaøä ,øaãna äLî äNòL äçLnä ïîL¤¤©¦§¨¤¨¨Ÿ¤©¦§¨©§¥¦¦©£¦§¦¨§©
.BôBñixdy,ïébeì øNò íéðL àlà äéä àì Búlçz,df jezneänk §¦¨Ÿ¨¨¤¨§¥¨¨¦©¨

úòìBa äøBémipnnqd z` ea milyany xiqd rlaiy ie`x dnk - ¨©©
e ,onyd mrïéøwéò änëmnvr mipnnqd -ïéòìBamdyk ,onydn ©¨¦¨¦§¦

,enr milyaznóøBN øeàä änkzra y`a sxyp onydn dnk - ©¨¨¥
,xzeia hrnzdl el dide ,leyiadå,ok it lr s`ïkLî çLîð Ba §¦§©¦§¨

,åéìëåegynp eaeìk åéðáe ïøäàn meiBáe ,íéàelnä éîé úòáL §¥¨©£Ÿ¨¨¨¦§©§¥©¦¦
ïeòè ìBãb ïäk ïa ìBãb ïäk eléôàå .íéëìîe íéìBãb íéðäk eçLîð¦§§Ÿ£¦§¦§¨¦©£¦Ÿ¥¨¤Ÿ¥¨¨
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æçàBäé,dcedi jln ediy`i oaìBãb äéäL ,åéçà íé÷éBäé éðtî §¨¨¦§¥§¨¦¨¦¤¨¨¨

îfg`edi.íéðL ézL åéçà ¦¨¦§¥¨¦
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çLîc àeäädgynd onya gynpy eze` -àì éàå ,ìBãb ïäk éåä ©¦§©¨¥Ÿ¥¨§¦Ÿ
.ìBãb ïäk éåä àì ,çLî§©Ÿ¨¥Ÿ¥¨

øî øîà,`ziixaa.Cìî ïa Cìî ïéçLBî ïéà:`xnb zx`anïìðî ¨©©¥§¦¤¤¤¤¤§¨¨
,df oicáéúëc ,á÷òé øa àçà áø øîàjln iabl(k fi mixac)ïòîì' ¨©©£¨©©£Ÿ¦§¦§©©
éøàé(íéîéä ìë) åéðáe àeä Bzëìîî ìò íéîé Cixd ,'l`xUi axwA ©£¦¨¦©©§©§¨¨§¤¤¦§¨¥

zeklndy,àéä äMeøémigyen oi` okle ,eil`n oad da dkefe §¨¦
.eze`

:`ziixaa epipy cerú÷Bìçî éðtî ,äîìL úà eçLî äî éðtîe¦§¥¨¨§¤§ŸŸ¦§¥©£¤
.äiðBãà:`xnbd zxxanäçéLî éòa ú÷Bìçî éúà éëc ïìðîoipn - £¦¨§¨¨§¦¨¥©£¤¨¥§¦¨

z` geynl jxev yi zeklnd lr zwelgn yi m`y ,df xac cnlp
,jlndàúeëìî déì úéøBî àkìî éòác ìk àìåmixne` oi`e - §Ÿ¨§¨¥©§¨¦¥©§¨

ixdy ,dgiyn `ll s`e ,epkilni ,jilndl jlnd dvxiy in lky
oeike ,dipec` z` `le dnly z` jilndl cec oevx did my
jka ic did `l recn ,jlnd ly epal dyexia zxaer zeklndy
mikixv eid `l` ,dnlyl zeklnd xearzy ick epevx edfy

:`xnbd zx`an .egyenlàø÷ øîà ,àtt áø øîàKix`i ornl' ¨©©¨¨¨©§¨§©©©£¦
eipaE `Ed FYklnn lr mini,'ìàøNé áø÷awxy ,yexcl yieïîæa ¨¦©©§©§¨¨§¤¤¦§¨¥¦§©

ìàøNéa íBìMLea dvexy oa eze`l dil`n zeklnd zxaer ¤¨§¦§¨¥
,ycg jln zklndk df ixd l`xyia zwelgn yiyk la` ,jlnd

.egyenl jixve

:df oipra ztqep `ziixa `xnbd d`ianàðz,`ziixaaïa àeäé óà ¨¨©¥¤
éLîð,l`xyi jln,áàçà ïa íøBé ú÷Bìçî éðtî àlà çLîð àì ¦§¦Ÿ¦§©¤¨¦§¥©£¤¨¤©§¨

`iapd edil`l 'd xn`yke ,l`xyi jln dry dze`a didy
egyenl el xn` ,a`g` oa mxei zgz iynp oa `edi z` jilndl

.onya
mr dzidy zwelgnd ilely `ziixadn rnyn :`xnbd ddnz

e ,iynp oa `edi z` geynl `ly ie`x did a`g` oa mxeiéànà- ©©
,mrhd edfy xnel jixv recndéì ÷etézjka ic -ïBLàø Cìîc ¦¥§¤¤¦

,àeäzvxzn .dgiyn oerh oey`x jln lke ,jln oa did `ly
:`xnbdéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqç`ziixad z` zepyl yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

z` ,dzepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k,ïéçLBî ãåc úéa éëìîj` ©§¥¥¨¦§¦
z`ïéçLBî ïéà ìàøNé éëìî.oey`x jln `l elit`e ,llkíàå ©§¥¦§¨¥¥§¦§¦

eçLî äî éðtî ,øîàzz`ïa íøBé ú÷Bìçî éðtî éLîð ïa àeäé Ÿ©¦§¥¨¨§¥¤¦§¦¦§¥©£¤¨¤
.áàçà©§¨
øî øîà,`ziixaa.ïéçLBî ìàøNé éëìî ïéàå ,ïéçLBî ãåc úéa éëìî ¨©©©§¥¥¨¦§¦§¥©§¥¦§¨¥§¦

:`xnbd zx`anïìðîjkn ,df oicáéúëcjlnd cec zklnd iabl §¨¨¦§¦
(ai fh '` l`eny)l`enyl 'd xn`y ,,'àeä äæ ék eäçLî íe÷'yie §¨¥¦¤
wxy yexcl,äçéLî ïeòè øçà ïéàå ,äçéLî ïeòè 'äæ'oi`y epiide ¤¨§¦¨§¥©¥¨§¦¨

.migynp l`xyi ikln
` x`al dkiynn `xnbd:`ziixad z,øî øîàiptn xn`z m`e ¨©©

,iynp oa `edi z` egyn dníøBé ú÷Bìçî éðtîddnz .a`g` oa ¦§¥©£¤¨
:`xnbd,äçLnä ïîLa ìòîð áàçà ïa íøBé ú÷Bìçî íeMîeixde ¦©£¤¨¤©§¨¦§Ÿ§¤¤©¦§¨

zgiynl df llkae ,mixf zgiynl dgynd onya ynzydl xeq`
:`xnbd zvxzn .l`xyi iklnàtt áø øîàãkiabl ,oldl ¦§¨©©¨¨

ixdy ,dgynd onya df did `ly ,dcedi jln fg`edi zklnd
df did `l` ,dcedi jln ediy`i eia` onfa fpbp df onyàîñøôàa©£©§§¨

àéëc,jf oenqxt` onya -énð àëäegyny x`al yi o`k s` - ¨§¨¨¨©¦
`edi z`.àéëc àîñøôàa©£©§§¨¨§¨

:`ziixaa epipyåegyn okìBãb äéäL íé÷éBäé éðtî æçàBäé úà §¤§¨¨¦§¥§¨¦¤¨¨¨
epnîa.íéðL ézL:`xnbd ddnzLéL÷ éîedid miwiedi ike - ¦¤§¥¨¦¦¨¦

,fg`edin xzei xbeanáéúëäåweqta(eh b '` minid ixac)eäiLàé éðáe' §¨§¦§¥Ÿ¦¨
øîàå ,'íelL éòéáøä eäi÷ãö éLéìMä íé÷éBäé éðMä ïðçBé øBëaä©§¨¨©¥¦§¨¦©§¦¦¦§¦¨¨§¦¦©§¨©

ïðçBé ,éaø,weqta oey`x xkfend(àåä) .æçàBäé àeäeeäi÷ãö ©¦¨¨§¨¨¦§¦¨
,weqta xkfend,íelL àeädiy ixdmya weqta dpeknd] fg`e ©

:`xnbd zvxzn .miwiedin lecb did ,[opgeiíé÷éBäé íìBòì àlà¤¨§¨§¨¦
LéL÷,mig`ay lecbd did -øBëa déì éø÷ éànàårecne - ¨¦§©©¨¥¥§

itl ,'xeka' weqta dpekn fg`ediúeëìnì øBëa àeäLjlny - ¤§©©§
.miwiedi iptl ,dligz

:`xnbd ddnzàLéL÷ én÷ àèeæ ïðéî÷Bî éîemicinrn ike - ¦§¦©¨©¥§¦¨
z` ekilndy ,o`k eyry enk ,lecbd oad iptl xirv oa jlnl

,miwiedi iptl fg`ediáéúëäå(b `k 'a minid ixac)ïúð äëìînä úàå' §¨§¦§¤©©§¨¨¨©
,'øBëaä àeä ék íøBäéìzvxzn .dligz jelnl ie`x xekady ixd ¦¨¦©§

:`xnbdàeää,fg`edi xnelk ,jln eze` -åéúBáà íB÷î àlîî ©§©¥§£¨
äåä,eizea` `qk lr ayil ie`xe d`xiae dnkga lecb did - £¨

.miwiedin xzei
:lirl d`aedy `xnind z` zxxan `xnbdàeä ,øî øîàeze` - ¨©©

weqta dpeknd,íelL,iriax iepne,eäi÷ãö àeäoak ok iptl iepnd ©¦§¦¨
.iyilyd,mc` eze`l weqtd zpeeky okzi ji` :`xnbd ddnz

áéMç÷ éøãa àäå,zexecd xcq itl weqtd mze` dpen ixde - §¨§¨¥¨©¦
cvike ,'mENW iriaxd EdIwcv iWlXd' xn`py ,iriaxe ,iyily©§¦¦¦§¦¨¨§¦¦©
`ed mely zn`a :`xnbd zvxzn .mc` eze` df didy okzi

,ediwcvéàîerecne -,éLéìL déì éø÷itl,íéðaì éLéìL àeäL ©¨¥¥§¦¦¤§¦¦©¨¦
éàîerecne -déì éø÷mb,éòéáøitlíeMî ,úeëìnì éòéáø àeäL ©¨¥¥§¦¦¤§¦¦©©§¦

äéðëé Cìîceig` miwiedi oadén÷xcq did jke .eiptl - §¨©§¨§¨©¥
,zeieklndóBñå ,æçàBäé Cìî älçúa,ezekln dniizqdyke - ¦§¦¨¨©§¨¨§
íé÷éBäé Cìî,eig`äéðëé Cìî ,óBñå,miwiedi oa,äi÷ãö Cìî ,óBñå ¨©§¨¦§¨©§¨§¨§¨©¦§¦¨

.miwiedie fg`edi ig`
:diwcv ly eizeny mrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

íìL äéäL ,íelL BîL àø÷ð änìå ,äi÷ãö àeä ,íelL àeä ,ïðaø©¨¨©¦§¦¨§¨¨¦§¨§©¤¨¨¨¥
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המשך סעמוד רכג



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zezixk(iyily meil)

äàeáác (äàeááì) äàeáa,elivl lv d`ex `ed m` -éúàc òãéð ¨¨§¨¨§¨¨¦©§¨¥
déúéáì.melyl ezial xefgiy rci - §¥¥

:dpexg`d dvrd z` `xnbd dgecàéä àúléî åàìåie`x oi`e - §¨¦§¨¦
xefgiy okzi eliv lv z` d`xi `l m` s`y oeik ,ok zeyrl

j` ,melylìç àîìécdézòc àL`ly zngn ezrc ylgz `ny - ¦§¨¨§¨©§¥
,eliv lv z` d`xie,ezrc dylgy jk jezndéìfî òøzîrxi - ¦§©©¨¥

ok dyer did `l m`e .ezial xefgi `le oeq` el rx`i ok`e ,elfn
.ezial xfeg did ,zylgp ezrc dzid `le

y mitqep mixac d`ian `xnbd:oniq meyn mzeyrl yiøîà̈©
àéä àúléî àðîéñ úøîàc àzLä ,ééaàyiy xne` dz`y ,dzr - ©©¥©§¨§¨§©¦¨¨¦§¨¦

,mipniqa ynnàzL Léø ìëéîì Léðéà ìéâø àäélibx mc` `di - §¥¨¦¦¦§¥©¥©¨
,el` milk`n dpyd y`xa lek`làø÷,zrlc -àéaeøåayr - ¨¨§§¨

,'oYlY' enyyà÷léñ ,ézøk,micxz -éøîúåmrhde ,mixnze - ¦§¨©§¦¦§¨§©§¥
mdn yie ,aeh oniq `ede ,xdn milcb mdy zngn mdn yi ,mda

.dwezn dpyd `dzy oniq `ede ,miwezn mdy
:oniq meyn mda yiy mitqep mixac d`ian `xnbdáø eäì øîà̈©§©

déðáì àéùøLî,[eipal-]ïBëaø äén÷ øîâîì ìæéîì eúéòa ék- §¨§§¨¦§¥¦¨¦§¥©§¦§©©¥©§
,mkaxn cenll zkll mivex mz`ykïéúéðúî àøwéòî eñBøb- §¥¦¨¨©§¦¦

,zeipynd z` dligz ecnlzïBëaø én÷ eleò øãäåjk xg`e - ©£©©¥©§
zei`x `iadle zeiyew zeywdl elkezy ick ,mkax iptl eklz

.eixaclïBëaø én÷ eúéáúé éëå,mkax iptl miayei mz`yke -eæç §¦¨§¦©¥©§£
ïBëaøc déîeôì,eita elkzqd -øîàpL(k l diryi)éðéò eéäå'úBàBø E §¥§©§¤¤¡©§¨¥¤

øBî úàéàiî ìò eñBøb àzòîL eúéñéøâ éëå .'Emiwqer mz`yke - ¤¤§¦§¦¦§©§¨§©©¨
,min ly xdp mewn lr ecnil ,mkcenilaàiî éëLîc éëéä éëc§¦¥¦§¨§¦©¨

ïBëzòîL CBLîzgilvie jx`zi jk mind mikynpy enky - ¦§§©§§
.mkcenlz

:`iyxyn ax mdl xn` sqep xacàiñçî àúîc é÷ìéwàahen - ©¦§¥§¨¨©§¦¨
,`iqgn `zn xird ly zety`d lr xecl eklzyéðãtà àìå§Ÿ©©§¥

àúéãaîeôcitl ,`zicanet xird ly zepenx`d lr exebz `le - §§§¦¨
.mihqil eid `zicanet iyp`y

:mdl xn` cereìëéîì àéøñ àðcìéb áèohw bc lek`l aeh - ©¦§§¨¨§¨§¥©
,gxqeneàçzekî,ztn ieyrd lk`n oin `edy ,gzek lek`ln - ¦§¨

,glne ,dpiabd ziiyr xg`l mix`ypy alg ineéôék éîøc- §¨¥¥¥
eze` mikteyyk oa`d z` xayny wfge gaeyn gzek elit`e

migqta exn` ixdy ,epnn lek`l aeh `l mewn lkn ,dilr(.an)

.sebd z` yigkne mipird z` `nqne ,ald z` mhnhn gzekdy
:df oipra `xnin d`iane miklnd zgiyn oiprl zxfeg `xnbd

,dpg zxiya xn`p(` a '` l`eny)'äa éaì õìò øîàzå äpç ìltúzå'©¦§©¥©¨©Ÿ©¨©¦¦©
éðø÷ äîøoeyl dpg dxn` ,''dA,'éðø÷ äîø',ony ly oxw epiide ¨¨©§¦©¨¨©§¦

,'ékt äîø' àìåixdy ,jtdn daeyg oxwdy itl ,ony jt epiide §Ÿ¨¨©¦
íúeëìî äëLîð ,ïø÷a eçLîpL äîìLe ãåcla` ,mlerlìeàL ¨¦§ŸŸ¤¦§§§¤¤¦§§¨©§¨¨

,jlndàeäéå,l`xyi jln iynp oaäëLîð àì ,Ctä ïî eçLîpL §¥¤¦§§¦©©Ÿ¦§§¨
.íúeëìî©§¨

,'eke zezixk yye miyly :dpyna epipy.úøèwä úà íhôîä©§©¥¤©§Ÿ¤
:df oipra `ziixa `xnbd d`ianíhôîä ,ïðaø eðz[oikn-]úà ¨©¨¨©§©¥¤

úøèwäickda ãnìì,dzpkd jxca cnlzdl -BàickdøñBîì ©§Ÿ¤§©¥¨§§¨
.øeèt ,øeaévìick ok dyr m` j`da çéønäå .áéiç ,da çéøäì- ©¦¨§¨¦©¨©¨§©¥¦©¨

,xeaiv ly zxehw gixnd.ìònL àlà ,øeèẗ¤¨¤¨©
:`xnbd ddnzàkéà éîeyi ike -éaø øîàäå ,[çéøa] äìéòî ¦¦¨§¦¨§¥©§¨¨©©¦

ìB÷ ,àøt÷ øa íeMî ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,éæt ïa ïBòîL- ¦§¤¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨
,ycwnd ziaa xiyd ilk zrinyäàøîeitei zii`xn dpdpd - ©§¤

,lkiddçéøå,zxehwd gixn dpdpd -,äìéòî íeMî ïäa ïéàrecne ¨¥©¥¨¤¦§¦¨
.lrn zxehwa gixndy `ziixad dxn`

:`xnbd zvxzn,çéøwxBúøîz äìòzL øçà[oyrd cenr-]ïéà ¥©©©¤©£¤¦§¨¥
,äìéòî íeMî Ba,jkl mrhde,øác Eì ïéà [éøäL]`edyøçà ¦§¦¨¤£¥¥§¨¨©©

,Ba ïéìòBîe ,Búåöî äNòpLxzen ,ezxnz dzlry ixg` okl ¤©£¨¦§¨£¦
.dlirn meyn zxehwd zgxda yi okl mcew la` ,ea gixdl

:`xnbd dywnàì äîlàziyrpy xac oi`y xne` dz` recn - ©¨¨Ÿ

,ea milrene ezevn,dúåöî úéNòðc ,ïLcä úîeøz éøäådevndy ©£¥§©©¤¤§©£¥¦§¨¨
jenq mnewna ux`d lr mgipdle gafnd lrn milgb mixdl `id

,gafnlåok it lr s`,da ïéìòBîm`e ,oldl `xnbd yexczy enke §£¦¨
meyn da yi dzxnz dzlry zxehwa s`y myn cnlp ok

.dlirn
,mewn lkl oycd znexzn cenll oi` :`xnbd zvxznéåäc íeMî¦§¨¥
,ãçàk íéàaä íéáeúë éðL äpeäë éãâáe ïLcä úîeøzmdipyny §©©¤¤¦§¥§¨§¥§¦©¨¦§¤¨

,mzevn ziyrpy xg` s` zepdil dxezd dxq`ïéáeúë éðL ìëå§¨§¥§¦
.íéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä©¨¦§¤¨¥§©§¦
:dywne `xnbd dkiynnàçéðäoaene gp df uexiz -,ïðaøì ¨¦¨§©¨¨

ziyrpy xg`l s` d`pda mixeq` dpedk icbay mixaeqd
,mzevnàñBc éaøì àlà,d`pda mixzen mdy xaeqdàkéà éàî ¤¨§©¦¨©¦¨
øîéîìznexzn micnel oi` recn ,`iyewd aeyia xnel yi dn - §¥©

d`iane .ezevn ziyrpy xaca s` dlirn yiy ,mewn lkl oycd
:mzwelgn z` `xnbd,àéðúcdpedk icba iabl weqta xn`p`xwie) §©§¨

(bk fhWal xW` cAd icbA z` hWtE crFn ld` l` oxd` `aE'¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥¨©¤¦§¥©¨£¤¨©
WcTd l` F`aA,'íL íçépäådf weqteL ãnìîel` micbaïéðeòè §Ÿ¤©Ÿ¤§¦¦¨¨§©¥¤§¦

,äæéðb.odn zepdil xeq`y itlïäëì ïä ïéøéLk ,øîBà àñBc éaø §¦¨©¦¨¥§¥¦¥§Ÿ¥
,èBéãä,d`pda exq`p `leøîBì ãeîìz äîeeprinyd dn - ¤§©©§©

oeyla weqtdïäa LnzLé àlL ,'íL íçépäå'lecbd odkdíBéa §¦¦¨¨¤Ÿ¦§©¥¨¤§
.øçà íéøetkäznexza wxy `vnp `qec iax ixacl mipt lk lre ©¦¦©¥

recne ,dzevn ziyrpy xg`l dlirn yiy dxezd dxn` oycd
dlirn yiy ,mewn lkl myn cnlp `l.ezevn ziyrpy xaca

:`xnbd zvxznïéáeúë éðL äôeøò äìâòå ïLcä úîeøz éåäc íeMî¦§¨¥§©©¤¤§¤§¨£¨§¥§¦
,ãçàk ïéàaäziyrpy xg`l d`pda dxeq` dtexr dlbr s`y ©¨¦§¤¨

,[oldl x`eanke] dzevn.ïéãnìî ïéà ,ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦
s` d`pda mixeq` el` mixacy epl oipn dzr zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .ozevn ziyrpy xg`làéä éàî ,ïLcä úîeøz- §©©¤¤©¦
:`xnbd zx`an .mlerl d`pda dxeq` `idy x`azd okid

,àéðúcweqta xn`p(b e `xwie)W`d lk`Y xW` oWCd z` mixde' §©§¨§¥¦¤©¤¤£¤Ÿ©¨¥
gAfOd lr dlrd z`,'çaænä ìöà BîNådf weqteL ãnìîmze` ¤¨Ÿ¨©©¦§¥©§¨¥¤©¦§¥©§©¥¤

,oycd znexza milhipy milgb,äæéðb ïéðeòèoeyl zernyny §¦§¦¨
.my mifepbe migpen ex`yiy `ed 'enye'

:zx`ane `xnbd dkiynnàéä éàî ,äôeøò äìâòepcnl okidn - ¤§¨£¨©¦
,d`pda dxeq` `idyàéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(c `k mixac) §©§¨

,(äæéðb ïéðeòhL ãnìî) 'ìçpa äìâòä úà íL eôøòå'etxre' oeylne §¨§¨¤¨¤§¨©¨©§©¥¤§¦§¦¨
itl ,mlerl my dxaewle ,my dxi`ydl yiy cenll yi 'my

.d`pda dxeq`y
mi`ad miaezk ipyy xn`c o`nl s` `ibeqd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .micnln cg`kås`øîàc ïàîìdxezd lkay §§©§¨©
dlek,ïéãnìî ãçàk íéàaä ïéáeúë éðLmewn lknàëä,o`k - §¥§¦©¨¦§¤¨§©§¦¨¨

éà éàcå,ïéãnìî ï,jkl mrhdeéèeòéî éøz éåäc íeMîipyy oeik - ©©¥§©§¦¦§¨¥§¥¦¥
xaca d`pd xeqi` yiy dxezd mda dxn`y el` zenewn
,mixg` mixac zhrnny oeyla dxeza eazkp ,ezevn ziyrpy

áéúk ïLcä úîeøúa(b e `xwie)BîNå'wxy wiicl yie ,'gAfOd lv` ¦§©©¤¤§¦§¨¥¤©¦§¥©
ïéãä,oycd znexz ,df xac -ïéàs` d`pd xeqi` ea yi ok` - ¨¥¦

la` ,ezevn ziyrpy xg`làðéøçà éãéî,mixg` mixac -.àìoke ¦¦©£¦¨Ÿ
äôeøò äìâò éabc ,herin yiáéúë(e `k mixac)dlbrd','äôeøòä ©¥¤§¨£¨§¦¨¤§¨¨£¨

dlbr dze` wxy wiicl yieïéà ,äôeøòd`pd xeqi` da yi ok` - £¨¦
la` ,dzevn ziyrpy s`.àì ,àðéøçà éãéî¦¦©£¦¨Ÿ

xn`p,zxehwd zpkd zyxta dxeza(el-cl l zeny)l` 'd xn`Ie' ,©Ÿ¤¤
caA cA dMf dpalE miOq dpAlge zlgWE shp miOq Ll gw dWnŸ¤©§©¦¨¨§¥¤§¤§§¨©¦§Ÿ¨©¨©§©
,Wcw xFdh gNnn gwFx dUrn gwx zxhw Dz` ziUre ,didi¦§¤§¨¦¨Ÿ¨§Ÿ¤Ÿ©©£¥¥©§ª¨¨Ÿ¤
xW` crFn ld`A zcrd iptl dPOn dYzpe wcd dPOn YwgWe§¨©§¨¦¤¨¨¥§¨©¨¦¤¨¦§¥¨¥ª§Ÿ¤¥£¤

.'mkl didY miWcw Wcw dOW Ll crE ¦̀¨¥§¨¨Ÿ¤¨¨¦¦§¤¨¤
:zxehwd zpkd ote` z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

úøèwä íehét ,ïðaøzxehwd zpkdl mipnnqd oewize zyizk - ©¨¨¦©§Ÿ¤
,ziyrp `id cvik ,cgi oaexre,ïøBtéväå ,éøvä'zlgW'd `id ©¢¦§©¦¤§¥¤
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המשך סעמוד רכד

oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxtzereay
äàåááì äàåáá.elvl lv Ðàéä àúìéî åàìåied `nlc ,ikd yipi` ciaril `lc Ð

.dilfn rxzine diytp xrvne ,`yia `pniqàø÷.zrlc =àéáåø`ki` ipde .ozlz =

.iwznc `ki`e ,xdn ilcbcé÷ì÷.zety` =àúéãáîåôã éðãôà ìò àìå,eid oihqly Ð

.jfitye` ipy` jiiel` d`zicanet :(`,fkw oileg) "ahexde xerd"a opixn`ckàðãìéâ
àéøñ`nw wxta opixn`ck .gxqen ohw bc =

digxqinl jenq `xeek :(`,`i) ohw crenc

.ilrnéôéë éîøã àçúåëîgzek elit` Ð

oa`d z` xayny ,wfge gaeyn `edy

`l ok it lr s` oa`d iab lr epnid oikteyyk

"oixaer el`" wxta opixn`ck ,epnid elk`z

:gzeka exn`p mixac dyly :(`,an migqt)

.'ek ,ald z` mhnhnéôéëopinbxznck ,rlq =

.`tik Ð rlqäá çéøä íàåly zxhwa Ð

.xeht ,xeaivìå÷zexepkd lewn dpdpd Ð

.zxy ilk ly milapeäàøîåd`xnn dpdpd Ð

.lkid ly dtiçéøågix :ipyne .zxhwd Ð

dzlry xg`l Ð dlirn ea oi` xn`wc

Ð lrn xn`w ike .ezeevn dyrpy ,ezxnz

.okl mcewäá ïéìòåî ïùãä úîåøú:aizkc Ð

.ezfipb `dz my Ð rnync ,"enye"úà íù
äìâòä.mlerl dzxeaw `dz my ÐäôåøòäÐ

.`l Ð `pixg` ,oi` Ð `id :rnynéøöäÐ

ivrn [shepd] sxy :onwl yxtnck ,shp sxy

oixewe ,urd on shpnc icin epiid sxye .shwd

.`nebïøåôö,`xteh :opinbxznc ,zlgy Ð

.oxetvk dwlgyäðáìç.`"palb =ãøð úìåáù
.`"bity frlae ,`ed cg Ðäôåìé÷,mya Ð

.oenpw enyy edfe(ïéá÷ 'è)yly lkd jq Ð

.oipn dpenye miyy ze`nïéñéøô÷ ïéé`ay Ð

oii :oeilba xg` oipr .qxtw enyy mewnn

enyy `ed oli` ly `xtwn oiyery Ð oiqixtw

.iax itn .qxtwde slvd :oebk ,qxtwúéøåá=

.o"ea`qàðéùøë`pyil .mewn eze`n `ad Ð

oiyery ,`"ihepy d"axi` `xwpd ayr :`pixg`

.lecbd axd itn .i"petq oixewy zixea epnn

òáåø.awd Ðïùò äìòî.ayr my Ðúôéë
ïãøéä.ocxid zty lr lcbd ayr ÐäìñôÐ

.(a `xwie) "yac lke xe`y lk ik" :aizkcáééç
äúéî`xwie) aizkc mixetkd meia liir ik Ð

zeni `le 'ebe ycewd l` zr lka `ai l`e" :(fh

`ly zxhw liirn ike .'ebe "oxd` `ai z`fa 'ebe

.dzin aiige ,`id zipwix d`ia Ð dzkldkïáø

ìàéìîâ ïá ïåòîù.`z` iyextl Ðïéôùù.oigyen =äàð àäúù.`id dxegyy Ð

äæò àäúù.wfg dgix `diy Ðùã÷îì.oinhtn eid dxfray Ð'åë äéì òééñîÐ

xn`wc ,dil riiqn ,milbx in da epzie mipnq (ziixy zrya `xal) dil yxtn `lcn

.dxfra ycwa diyrn lkåéñëð ùéã÷îä.ziad wcal zeycwd mzq :ol `niiw Ðåéäå
øåáéö ïáø÷ì ïééåàøä íéøáã ïäá:ol `niiwc Ð

Ð gafnl ie`xd xac oda yie eiqkp yicwnd

afn icin `vei epi`Ð cigil ie`xd ,mlerl g

ie`xde ,oaxw jixvd .cigil eze` oixken

ezepwl irac ,eaixwdl xyt` i` Ð xeaivl

oipne`l dze` oipzep jklid ,zetewd znexzn

qpiha` zia ipne`a :yxtn `xnbae .oxkya

wxta milwy zkqna ,zxhw oilhep eidy

.[e dkld c wxt] "oiyer eid dn dnexzd"àä
åäì àðúoiie`x ipde ,milwy zkqna mzd Ð

.xeavl enk cigiläéçå äîäá.`wec e`l Ð

úøè÷ åàì àìà.xeaivl `l` ie`x epi`c Ð

`iywe ,uegae oilegd on zxhw oiyer `nl`

!`pipg 'xa iqei 'xl'åë úðúéðä äúåàáÐ

dgwell ewitqd `le ,ziyrp ycewa mlerl

.dyicwdy cr epnidúøè÷ øúåîlkay Ð

oixizi mipn dyly oze`n x`yp did dpy

`ln `l` xihwn did `le ,qipkn lecb odky

ie`x did `l xzen eze`e .xzend x`ype ,eiptg

dpyd y`x oqipc ,jli`e oqipn d`ad dpyl

`ade yCg dxez dxn`c ,milwy znexzc©¥

dpyd y`x zkqna ,dycg dnexzn oaxw

.ea oiyer eid dne .(`,f)ïéùéøôîycwdn Ð

wca z` miwfgnd oipne`d xky z` ziad wca

.ziadïéììçîå(xzen) lr df xzen z` Ð

oi`yx opi` Ð dzyecwa `idy onf lkc .zern

epi` gafnl ie`xy xac lkc ,oipne`l dzzl

:opiqxb `l .mlerl gafn icin `veiáø éðú
äãåäé:opiqxb ikd `l`éðú ïéøúåî åäìåëá

éðú àì àëäå 'åë ïéøæåçedleka ipzcn `de Ð

,'ek oze` oigwele oixfeg oipne`l oipzipd oixzen

dxenb zxhwa e`lc llkn Ð ikd ipz `l `kde
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zezixk(iyily meil)

:zxehwd xzen oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
úøèwä øúBîmze`n ,dpy lka ex`ypy zxehw zeix`y oze` - ©©§Ÿ¤

mipy xg`l mdn sq`zn did ,mixetkd mei ly mipn dyly
okle ,dpy ivgl dwitqnd zxehw zenk zeaxì úçàBà íéML ©©§¦¦

ìdúBà ïéîhôî eéä ,äðL íéòáLdze` ly zxehwd z` mipikn - §¦§¦¨¨¨§©§¦¨
dpyïéàöçì`ziixaa miiepnd dzpkd ly mixeriydn ivga - ©£¨¦
lirl(`"r)oeik mpn` ,miixiy mze`n `a did xg`d ivgdy oeik ,

dpy miyy xg`l xiizyn did minrtl ,zeey miiptegd lk oi`y
miray xg`l minrtle ,dnily dpy ly zxehwd zenkn ivg

e .dpyCëéôìivga zxehwd z` enhity minrt eidy oeik - §¦¨
,dxeriyáéiç ,ïéàöçì íhétL ãéçéz` mhtnd oick ,zxk ¨¦¤¦¥©£¨¦©¨

,dpy lk minhtny xeriya dnhit `ly s` ,zxehwdïaø éøác¦§¥©¨
òéáøe LéìL ìáà ,ïâqä íeMî øîàL ,ìàéìîb ïa ïBòîLxeriyn ¦§¤©§¦¥¤¨©¦©§©£¨§¦§¦©

mehitdézòîL àìzxehwd ixiiy z` zedydl ,ok miyer eidy Ÿ¨©§¦
yily `l` oikdl mikixv eid `ly cr ,dpy d`n e` miryzl
xeriya mhtnd cigi `linn ,ok miyer eid `ly oeike ,xeriyd
:miwlegd zrc z` `ziixad d`ian .xeht ,riax e` yily ly

,íéøîBà íéîëçå,dvex did m`íBé ìëadiddzðekúîa ïwúî ©£¨¦§¦§¨§©¥§©§§¨
,mei eze`l jxvpd xeriykñéðëî äéäåcigi s` okle ,xihwdl §¨¨©§¦

.zxk aiig ,cg` dpn xeriya zxehw oiknd
,minkg ly df oic :`xnbd zxne`,àáø øîàc ,àáøì déì òéiñî§©©¥§¨¨§¨©¨¨

øîàpL ,øeèt] ïéàöçì BîhtL äçLnä ïîL(al l zeny)Bzðkúîáe' ¤¤©¦§¨¤¦§©£¨¦¨¤¤¡©§©§ª§
,'eäîk eNòú àìwxeäîkynn,ïéàöçì ìáà ,eNòú àìã àeä Ÿ©£¨Ÿ¨Ÿ§Ÿ©££¨©£¨¦

,[ïéàöçì dîhtL úøèw .eNòmiiepnd mixeriydn ivga ,xnelk ©§Ÿ¤¤¦§¨©£¨¦
,jkn zegta s` e` ,`ziixaaáéiç,zxkúëcáé(fl weqt my) ©¨¦§¦

äNòz øLà úøèwäå'yexcl yie ,'mkl EUrz `l DYpMznA §©§Ÿ¤£¤©£¤§©§ª§¨Ÿ©£¨¤
y weqtd oeylnìkxeriyäNòzLjxevl zeyridl ie`xy - ¨¤©£¤

,oikdl heicdl xeq` ,deabdãáòc øLôà àäåoikdl leki ixde - §¨¤§¨§¨§¨
zxehwd xeriy z`ñøt[ivg-],íéaøòä ïéa ñøôe ,úéøçLaokle §¨§©£¦§¨¥¨©§©¦

.zxk aiig ,cg` dpn elit` oiknd cigi
:zxehwd zpkd oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeéä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨

dúBà ïéøéæçîzxehwd z` -,äðLa íéîòt úLzënìxefgl ©£¦¦¨©©§¤¤©£©¦§¨¨
:sqep oic .dgix z` ycgl ick dwgeyleäøeæt ,änçä úBîéa- ¦©©¨§¨

ick ,zxehwd z` mixftn eid.Ltòúz àlLeíéîLbä úBîéáeid ¤Ÿ¦§©¥¦©§¨¦
`idyk dze` migipnäøeáödpi`e ,zg` dnixra zgpen - §¨

,zxfetnâeôz àlL éãk[lhazi-].dçéø:sqep oic÷çBL àeäLëe §¥¤Ÿ¨¥¨§¤¥
,zxehwd z`øîBà,wgeyl dpennd'÷ãä áèéä ,áèéä ÷ãä'- ¥¨¥¥¥¥¥¨¥

,dwc didzy ,zxehwd z` ahid yezk.ïðçBé ïa éñBé àaà éøác¦§¥©¨¥¤¨¨
:`ziixad dkiynnìLåïéøéúé ïéðî L,zxehwa eidìBãb ïäk ïänL §¨Ÿ¨¦§¥¦¤¥¤Ÿ¥¨

íéøetkä íBéa åéðôç àìî ñéðëîe ,miycwd ycwa xihwdlïúBð ©§¦§Ÿ¨§¨§©¦¦¥
àäzL éãk ,äôé äôé ï÷çBLå ,íéøetkä íBé áøòa úLzënì dúBà¨©©§¤¤§¤¤©¦¦§£¨¨¤¨¤§¥¤§¥

'äwcä ïî äwc'.xzeia dwc - ©¨¦©©¨
`ed df oic ly enrh :`xnbd zx`anàéðúãkxn`p ,`ziixaa ¦§©§¨

mixetkd meia zxehwd zxhwd iabl weqta(ai fh `xwie)gwle' ,§¨©
zxhw eiptg `lnE ,'d iptNn gAfOd lrn W` ilgB dYgOd `ln§Ÿ©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©¦¦§¥§Ÿ¨§¨§Ÿ¤

,dyw dxe`kle ,'zkxRl ziAn `iade dTC miOqãeîìz äî ,'äwc' ©¦©¨§¥¦¦¥©¨Ÿ¤©¨©©§
øîBì,jka cnll weqtd `a dn -øîàð øák àìäålkay zxehwa ©©£Ÿ§¨¤¡©

meie mei(el l zeny),'÷ãä äpnî z÷çLå'ok m`eøîBì ãeîìz äî §¨©§¨¦¤¨¨¥©©§©
,'äwc'`l`àäzL éãkmixetkd mei ly zxehwd,äwcä ïî äwc ©¨§¥¤§¥©¨¦©©¨

dwgeye xfege ,mixetkd mei axra zyzknl dxifgn did okle
.da

:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdàøîBà ÷çBL àeäLk' ,øî øî ¨©©§¤¥¥
.'áèéä ÷ãä ÷ãä áèéädf oic :`xnbd zxne`éaøì déì òéiñî ¥¥¨¥¨¥¥¥§©©¥§©¦

,ïéiì òø øeaécäL íLk ,ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBémc` ipa m` ,xnelk ¨¨§¨©©¦¨¨§¥¤©¦©©©¦
,el wifn xacd ,oiil jenqa mixacn,íéîNaì äôé øeaécä ïk¥©¦¨¤©§¨¦

ahid wcd' el xne`e wgeyd mr xacn dpennd did ok zngne
.ok dyriy el fnex wx `le ,'wcd ahid

:zxehwd ipnnq oipn iabl zexnin d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
éðéña äLîì Bì eøîàð ïéðîîñ øNò ãçà,zxehwa ozpidl mikixvy ©©¨¨©§¨¦¤¤§§Ÿ¤§¦©

.dxeza eyxtzdy mipnnq drax` mze` lr mitqep dray epiide
äàø÷ éàî ,àðeä áø øîàzyxt iweqtn df oipn yxcp cvik - ¨©©¨©§¨¨
xn`py ,dnvr zxehwd(cl l zeny)zlgWE shp miOq Ll gw'©§©¦¨¨§¥¤

weqtd z` yexcl yie ,'didi caA cA dMf dpalE miOq dpAlge§¤§§¨©¦§Ÿ¨©¨©§©¦§¤
,jkéøz ,'íénñ Eì ç÷'.mipy miax heriny ,mipy el` ixd -óèð' ©§©¦§¥¨¨

'äðaìçå úìçLe'minq'd mr cgie ,dyly mdàämd ixd -.äMîç §¥¤§¤§§¨¨£¦¨
éðéøçà 'íénñ'åoipn eze`k epiide ,'minq' weqta aey xn`pe - §©¦©£¦¥

epiide ,mcew xkfend mipnnqäMîç,mitqepàäcgia md ixd - £¦¨¨
ãç ,'äkæ äðBáìe' .äøNò,sqep cg` df ixd -éøñ ãç àämd ixd - £¨¨§¨©¨©¨©§¥
.mipnnq xyr cg` cgi

:`xnbd dywn .`ped ax ly ezyxc z` zegcl dqpn `xnbd
àîéàå,yexcp jke ,xg` ote`a yxcp weqtdy xn`p `ny - §¥¨
'íénñ'md ,weqtd zligza mixen`d,ììkipin lk llekd ©¦§¨

.mipnnq,'äðaìçå úìçLe óèð'edf,èøtdxezd dhxit ixdy ¨¨§¥¤§¤§§¨§¨
zaizae ,minieqn mipin dyly'íénñ',seqal weqtd azkyøæç ©¦¨©

ììëåzyxcp dxezdy zecin dxyr ylyn zg`e ,minq ipin lk §¨©
dxezd dazky mewnay ,ef `id odaäzà éà ,'ììëe ,èøôe ,ììk'§¨§¨§¨¦©¨

èøtä ïéòk àlà ïcminecd mixac `l` llkdn daxn dz` oi` - ¨¤¨§¥©§¨
,xn`p o`k s`e ,hxtlLøBôî èøtä äîcg` lky enk - ¨©§¨§¨

`ed ,dxezd dhxity mipnnqdnäìBòå øèBwL øácepyry - ¨¨¤¥§¤
,miccvl dhep epi`e ,lwnk sewf dleróà ,óãBð Bçéøåyi llkdn §¥¥©

zeaxl,óãBð Bçéøå äìBòå øèBwL øác ìkxnel dxezd d`a `l j` ¨¨¨¤¥§¤§¥¥
ipin `iadl yiy cnll wx `l` ,mipnnqd oipn z` df weqta

.scep mgixe ,sewf dler mpyry mipnnq
:uxzl `xnbd dqpnàîéz éëå`ly xnele uxzl dvxz m`e - §¦¥¨

c ,'llke hxte llk' zyxcl `a weqtdy okzik íààø÷ áBzëì ,ï ¦¥¦§§¨
àèøt ãçe` zlgy e` shp ,cg` hxt wx aezkl dxezl did - ©§¨¨

dzpeek oi`y gken mzyly z` dxezd dazky jkne ,dpalg
:`xnbd z`f dgec .llke hxte llka weqtd z` yexcpyééàì- ¨¦

zn`aéëéøö Cøöéîmiyxetn zeidl mipind zyly mikxvp - ¦§©§¦¦
,dxezaáúk éàcwx azek weqtd did m`y -,óèðsxy `edy §¦¨©¨¨

,oli`d on `veidàðéîà äåäcenll yiy xnel xeaq iziid - £¨¨¦¨
wxy epiide ,el minecd mixaca wqer llkd s`y df 'hxt'nïéî¦

ïéà ,ïìéà,zxehwd ipnnql `iadl xyt` ok` -,ò÷ø÷ éìecéb ìáà ¦¨¦£¨¦¥©§©
,miayr oebkéëä íeMî .àìokl -áúkweqtd,'úìçLe'efy Ÿ¦¨¦¨©§¥¤

.rwxw ilecib `idy ,'oxetiv'áúk éàåwx weqtdäåä ,'úìçLe' §¦¨©§¥¤£¨
àðéîàwxy xnel xeaq iziid -ïéà ,ò÷ø÷ éìecébozip ok` - ¨¦¨¦¥©§©¦

dl,m`iaàì àîéà ,ïìéà ïéî ìáàxyt` i`y xne` iziid - £¨¦¦¨¥¨Ÿ
.zxehwl e`iadláúk éëä íeMîs` weqtde .'óèð'dazky dn ¦¨¦¨©¨¨

dxezdàúà déôeâì ,'äðaìç'dpalgd lr cnll weqtd `a - ¤§§¨§¥£¨
,dxihwdl ozip did `l yexita daezk dzid `l m`y ,dnvr

.òø dçéøL éðtîz` hxtl dxezd dkxvedy `eti` `vnpe ¦§¥¤¥¨¨
hxte llk ly jxca weqtd z` yexcl yi ok m`e ,mipind zyly

.mipnnqd oipn z` epnn yexcl `le ,llke
:`xnbd zvxzn,ïk íàjxca eze` yexcpy ick wx weqtd `ay ¦¥
,llke hxte llkdéì à÷ôð 'Eì çw'îzligzn ok yexcl ozip - ¦©§¨§¨¥

mb aezkl dkixv dxezd dzid `le ,'jl gw' xn`py ,weqtd
weqtd `ay yexcl yi ,mdipy z` dxezd dazky jkne ,'minq'
hxte llk yexcl mbe ,`ped ax ixacke mipnnqd oipn zyxcl mb

.oldl x`eaiy enke ,llke
:`ped ax ly ezyxc lr dywne `xnbd dkiynnàîéàå`ny - §¥¨

y xn`péàøúa 'íénñ',mipexg`d -eäðéð ïéøz,md mipy wx - ©¦©§¨¥§¥¦§
éàîã÷ 'íénñ'kedepyxcy ,weqtay oey`xd 'minq' oeyl enk - §©¦©§¨¥

,dyng md miipyd 'minq'dy xnel oipne ,cala mipin ipy lr
.weqta miyxetnd mipind zyly mr mipey`xd minqd oipnk

:`xnbd zvxzn,ïk íàmipin ipyl weqtd oeik 'minq' dlinay ¦¥
,calaáBzëðdligza aezkl weqtl did -éãäa 'íénñ ,íénñ' ¦§©¦©¦©£¥
éããä,cgia -óBñåmdixg`e -,'äðaìçå úìçLe óèð' áBzëðepiide £¨¥§¦§¨¨§¥¤§¤§§¨

mipy lr cnln 'minq' lky mirceiz` weqtd azky jkne ,
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zezixk(iriax meil)

,da epipy jke,ìàøNéì úàOépL ïäk úa,dnexz lek`l zxq`py ©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥
dxar m`,ïøwä úà úîlLî ,äîeøúa äìëàådxeq` `idy oeik §¨§¨¦§¨§©¤¤¤©¤¤

,exiag oenn z` lfebd mc` lk oicke ,daúà úîlLî dðéàå§¥¨§©¤¤¤
,LîBçä,dpedk zyecwn ixnbl d`vi `le ,'dxf' dpi`y oeik ©¤

oke ,dnexza lek`le odkl `ypdl lkez dlra zeni m` ixdy
zxzen didze dia` zial xefgz micli `la dlra zeni m`

.dnexzaå,dzpif m`,äôéøNa dúúéîdxeza xen`k(h `k `xwie) §¦¨¨¦§¥¨
.'sxVY W`A zlNgn `id dia` z` zFpfl lgz iM odM Wi` zaE'©¦Ÿ¥¦¥¥¦§¤¨¦¨¦§©¤¤¨¥¦¨¥

m` j`ïéìeñtä ïî ãçàì úqéð,xfnn e` oizp ,llg oebk ,dl ¦¥§¤¨¦©§¦
,dnexz dlk`e,LîBçå ïø÷ úîlLîez`iaa dllgzpy oeik §©¤¤¤¤¨¤

`dz mipa `la zeni m` s` ixdy ,dxfk dpic dzre ,mlerl
,odkl `ypdl dxeq` `id oke ,dnexza dxeq`ådzpif m`dúúéî §¦¨¨

,÷ðçazyecwn ixnbl d`vi ixdy ,dzpify zil`xyi dy` lkk §¤¤
.dpedkíéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácjxcay ,dcedi iax edfe] ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

,[xi`n iax lr wlegd `ed llkBæ úçàå Bæ úçàoia ,odk za - ©©§©©
,dl leqtl z`ypy oiae l`xyil z`ypyúîlLîz`dðéàå ïøwä §©¤¤©¤¤§¥¨

úîlLîz`,äôéøNa dúúéîe ,LîBçädxez dxn` `ly oeik §©¤¤©¤¦¨¨¦§¥¨
d`vi ,dteq cre dzligzn dxf `dzy cr dxfk dy`d oic `diy
dnexza zlke` dzid ixdy ,dxf dzid `l dzligzny ef
oirn `id ,ef dpyna mzwelgny `vnpe .dia` ziaa dzeida
dzry in aygp 'xf' xi`n iax zrcly ,lirl `ziixaa mzwelgn
oke ,aiig mipdke mikln jqdy lirl `ziixaa xn` okle ,xf `ed
zaiig dl leqtl z`yipy odk zay ,zenexza dpyna xn`
xf `diy jxev yi dcedi iaxl eli`e .dliwqa dpice yneg
mikln lr jqd z` xht lirl `ziixaa okle ,seq cre dligzn
dpyna oke ,mixfk miaygp eid `l dligzny oeik ,mipdke
,ynegn dxeht dl leqtl z`ypy odk zay xn` zenexza

.cinz dxf dzid `ly oeik ,dtixya dzzine
lirl `ziixaa(:e)'dpizp' xeriya xi`n iaxe dcedi iax ewlgp

xen`d 'dpizp'd xeriy z` zx`an `xnbd ,dgynd ony ly
:mixg` zenewnaú÷Bìçî ,óñBé áø øîàxi`n iaxe dcedi iax ¨©©¥©£¤

wx `id,äçLnä ïîL úðéúða,`edy lka e` zifka exeriy m`d ¦§¦©¤¤©¦§¨
ïðépLc ééepéLáe,lirl epaydy zeaeyzk md mzwelgn inrhe - §¦¥§©¦©

,[`l e` dkiql dpizp miyiwn m`d]àîìòc äðéúð ìáàx`ya - £¨§¦¨§¨§¨
zgpn lr dpeal ozil xeqi`d oebk ,dpizp oeyl dxn`py zenewn

xn`py ,`heg(`i d `xwie),'`id z`Hg iM dpal dilr oYi `le'éøác §Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨¦©¨¦¦§¥
ìkäa `ed dxeriy.úéfk ©Ÿ©©¦

lirl d`aedy `ziixaa oecl zxfeg `xnbd(:e)caer zkiq oipra ,
:miakek'Cñ'a BðLiL ìk ,øæòìà éaøc dén÷ àpz éðz ,àôeb`edy - ¨¨¥©¨©¥§©¦¤§¨¨Ÿ¤¤§§¨

,mixg` lr e` envr lr jeql `ly deevn'Cñéé ìá'a BðLés` - ¤§§©¦¨
.exya z` jeql `ly mixdfen mixg`,'Cñ'a BðéàL ìëå,ieb oebke §Ÿ¤¥§¨

,jeql `ly deevn epi`y'Cñéé ìá'a Bðéàz` jeql xeqi` oi` - ¥§©¦¨
.exya

déì øîà,xfrl` iaxúøîà÷ øétL,jixacl di`xe ,zxn` dti - ¨©¥©¦¨¨§©
ixdy,áéúk 'Cñéé àì',o"icei ipyaå,zxzein zg` c"eiy oeikéø÷ Ÿ¦¨§¦§¨¦
déa,daizd jeza zlhen o"iceid zg` eli`k z`f zexwl yi - ¥

xn`p eli`keéqé àì','Cjiqi `ly deevny in wxy epiide Ÿ©¦
.exya z` jeql `ly mixg` mieevn ,mixg`l

:dgynd onya dkiqd xeqi` oipra ztqep `ziixaéðzdpy -áø ¨¥©
äéððçef `ziixaäçLnä ïîMî ìèpL ,ìBãb ïäëì ïépî ,àáøc dén÷ £©§¨©¥§¨¨¦©¦§Ÿ¥¨¤¨©¦¤¤©¦§¨

,BLàø ìòL,edegyny xg`l,åéòî éða ìò ïúðåxg` mewn lr e` ¤©Ÿ§¨©©§¥¥¨
,etebayáéiç àeäL ïépîs` ,dgynd ony zkiq meyn zxk ¦©¦¤©¨

,envr seb lr epzepyøîàpL(al l zeny),'Cñéé àì íãà øNa ìò' ¤¤¡©©§©¨¨Ÿ¦¨
.ef dxdf` zernyna mc` lke

:`xnbd dywnàðL éàî ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦©§¨
àéðúc àäî,`ziixaa epipyy xg` oicn df oic dpey dna -ïäk ¥¨§©§¨Ÿ¥

,äîeøz ìL ïîLa CqLdnexz onyn zepdil el xzeny ,epick ¤¨§¤¤¤§¨
y `ed oicd ,df ote`a,Bza ïa`edy s`,ìàøNé,lecb `edeìbòúî ¤¦¦§¨¥¦§©¥

Ba,onydn zepdile eteba jkgzdl i`yx -LLBç Bðéàå,xeqi`l §¥¥
odkl xeq` o`k recne ,odkd ly etebl xzida lhazd xaky oeik
xg`l ,eteb x`yl ey`xn dgynd ony z` xiardl envr lecbd

.ey`x lr xzida ozip xaky
:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` ax,íúä,dnexz ony iableúîe' ¨©¥¨¨¥

áéúk 'eäeìlçé ék Ba(h ak `xwie)c weqtdn cenll yie ,déìlçc ïåék ¦§©§§¦¥¨§©§¥
ìéçzéà àä,llgzd ,oileg ly yeniy ea eynzydy oeiky - ¨¦©¦

,epnn zepdil l`xyil s` xzeneäçLnä ïîL éab ìáàodkd lry £¨©¥¤¤©¦§¨
lecbdáéúk(ai `k my)'åâ øæð ék'zgWn onW,'åéìò åéäìàs`y ixd §¦¦¥¤¤¤¦§©¡Ÿ¨¨¨

oiicr ,ey`x lr ozip xaky xg`l'äçLî ïîL'àðîçø dééø÷- ¤¤¦§¨©§¥©£¨¨
,cnll `ae ,weqtd eze` dpknåéìò déúéàc áb ìò óàc`vnpy - §©©©§¦¥¨¨

,ey`x lr onydìéçzéà àìjeql el xeq` okle ,oilegl `vi `l - Ÿ¦©¦
.eteba xg` mewn lr epnn

:dpyna epipy'åë BðBãæ ìò ïéáéiç elà ìò',z`hg ezbby lre ,zxk ©¥©¨¦©§
,eiycwe ycwn `nhnd on ueg .ielz my` mdly rced `l lre

.'cxeie dlera `edy iptn
ycwn `nhnd z` dpynd dhrin oic dfi`n zxxan `xnbd

:`xnbd zxne` .eiycweéðz÷,dpynaLc÷î ànènî õeç' ¨¨¥¦§©¥¦§¨
.'åéLã÷åaeig ,mipic dyly dpyna epyp ixd :`xnbd zxxan §¨¨¨

el rcep `ly ote`a ielz my`e ,bbeya z`hg aeig ,cifna zxk
xxal yie ,`hg m`déì ÷étî éànîdpynd dhrin oic dfi`n - ¦©©¦¥

:`xnbd zx`an .eiycwe ycwn `nhnd z`õeç ,éðz÷ éëä̈¦¨¨¥
L ,åéLã÷å Lc÷î ànènî,`hg m` el rcep `l m`íLà àéáî ïéà ¦§©¥¦§¨§¨¨¨¤¥¥¦¨¨

,éeìzxenb bbey did m`y xac lr `l` `a ielz my` oi`y oeik ¨
m` s` eiycwe ycwn `nhna eli`e ,dreaw z`hg `ian did ,ea

.cxeie dler oaxw `ian ,bbeya `hgy el xexa did
:`xnbd dywnénð éðúéðåmb `pzd dpy `l recn -énî õeç §¦§¥©¦¦¦

,íéøetékä íBé åéìò øáòL,`hg wtq eze` xg`líLà àéáî ïéàL ¤¨©¨¨©¦¦¤¥¥¦¨¨
,éeìzzvxzn .oaxwn xhtpe ,mixetkd mei eilr xtiky oeik ¨

:`xnbdéðz÷ ék ,Lé÷ì Léø øîà,epzpyna `pzd dpyy dn - ¨©¥¨¦¦¨¨¥
epiiddéøèt àðîçøå äàhçì déúéàc àëéä,dxiar yiy mewna - ¥¨§¦¥©©¨¨§©£¨¨©§¥

m` la` ,eiycwe ycwn `nhn enk ,ezxht dxezdy `l`øáò̈©
äàhçì déúéì ,íéøetékä íBé åéìò,llk dxiar oi` -déì øtk à÷c ¨¨©¦¦¥¥©©¨¨§¨¦¥¥

.mixetkd mei el xtik xak ixdy -
:sqep uexiz,øîà ïðçBé éaøzwqer epzpynèòáîamei zxtka ©¦¨¨¨©¦§©¥
,mixetkdøîà÷cy mc` eze` xne`y -,øtëî íéøetkä íBé ïéà §¨¨©¥©¦¦§©¥

,eilr xtkn mixetkd mei oi` df ote`aydéa øãä éàcxfg m`y - §¦¨©¥
ezrcn eaøúa[xg`l-]ééeúéàì éòa ,íéøetékä íBé`iadl eilr - ¨©©¦¦¨¥§¦¥
,éeìz íLàmei eilr xary in ly df ote` dpynd dzpn `l okle ¨¨¨

:`xnbd zx`ane .mixetkd,Lé÷ì Léøå,ok uxiz `lyèòáî ,øáñ §¥¨¦¨©§©¥
énð,mixetkd mei zxtka hrand s` -.íéøetékä íBé déìò øtëî ©¦§©¥£¥©¦¦

:dfl dnec oica ewlgpy mitqep mi`xen` d`ian `xnbd
àzâeìôáemc` ,mixg` mi`xen` ewlgp df oirn oicae -øîBàä ¦§§¨¨¥

éúàhç éì øtkúé àìlr il xtki `l `ian ip`y z`hgd oaxw - Ÿ¦§©¥¦©¨¦
,i`hg.úøtëî dðéà ,øîà ééaàe.úøtëî ,øîà àáø ©©¥¨©¥¨§©¤¤¨¨¨©§©¤¤

:mzwelgn z` `xnbd zxxanáø÷éú àì øîàc àëéäote`a - ¥¨§¨©Ÿ¦§©
,eaixwdl llk epevx oi`y xn`yéâéìt àì àîìò éleëclkd - §¥¨§¨Ÿ§¦¦

micenáéúëc ,úøtëî àìc(b ` `xwie)éâéìt ék .'BðBöøì BúBà áéø÷é' §Ÿ§©¤¤¦§¦©§¦¦§¦§¦¦
ote`a `id mzwelgne -øtëz àìå áø÷éz ,øîàcaixwdl ipevx - §¨©¦§©§Ÿ§©¥

,jka xtkz` `l j` ,z`hgd z`àäc ,úøtëî ïéà ,øîà ééaà©©¥¨©¥§©¤¤§¨
øîày,áø÷éz øîàc ïåék ,úøtëî ,øîà àáø .øtëz àìeäøtk ¨©Ÿ§©¥¨¨¨©§©¤¤¥¨§¨©¦§©©¨¨

éúà àìénîdvex epi`y s`e ,dil`n d`a oaxwd ly dxtkd - ¦¥¨¨¥
.da

:`xnbd zxne` .ef `xaqn ea xfg `axy zx`an `xnbdøãäå©£©
déaea xfge -àáømc`l xtkn oaxw oi`y xaeq `ed s`e ,eixacn ¥¨¨

,ezxtka dvex epi`yàéðúãk,`ziixaa epipyy dn gkn -ìBëé ¦§©§¨¨
øtëî íéøetékä íBé àäémbïéáL ìòdaeyzaåmb,ïéáL ïéàL ìò §¥©¦¦§©¥©¨¦§©¤¥¨¦

àeä ïéãå,oaxwd oicn z`f cenll yie -úàhç[å ìéàBä] (äîå) §¦¦§©¨
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oifge` mipy` cenr f sc ± oey`x wxtzereay
ùîåç úîìùî äðéàå .ìàøùéì úàùðùzeni m`y .dllgzp `l ixdy ,dxf `lc Ð

.dnexzl `xcd Ð dl oi` rxf m` e` ,zlke` Ð odkl `ypze dlra'åë úîìùîÐ

.opiqxb `l "my`"÷ðçá äúúéîådxf e`l `xwirnc ab lr s`c ,dinrhl xi`n iaxe Ð

.`ied dxf `din `zyd ,`id'åë åæ úçà.ezlgzn xf opirac ÐíéîëçåÐiax epiid

.dizbelt xa dcediïðéðùã ééåðùáådinrhc Ð

.dkiql ywzi`c meyn xi`n iaxcäðéúð ìáà
àîìòãzgpnc "dpeal dilr ozi `l" oebk Ð

z` odkl ozpe"n opitlic ,zifka Ð `heg

lk" wxta `yxtn ikde .(ak `xwie) "ycwd

.(a,hp zegpn) "dvn ze`a zegpndêñéé àì
áéúëdaizd jezl `cg icy ,oicei ipya Ð

jiqi `ly deevny in :rnync ,"jiqi `l" :ixwe

eilr xg` deevn Ð mixg`l `le envrl `l

.`ed devn xa e`l iebe .ekeql `lyêñù ïäë
'åë åá ìâòúî ìàøùé åúá ïáodk :eyexite Ð

`al l`xyi eza oa leki ,ony envr z` jqy

en` ia`a envr sye ,lecb elit`e ,ea lbrzdl

Ð `xizda dlhac oeik ,`nl` .yyeg epi`e

zkqnc `ztqeza `icda `ipz ikde .dlha

ly ony envr z` odk jq :(i wxt) zenexz

.eiab lr elbrne l`xyi eza oa `iane ,dnexz

,elv` libxc meyn Ð hwpc l`xyi eza oae

.ipixg`l oicd `edeéåìú íùà àéáî åðéàùÐ

z`hg wtq lr `l` `a ielz my` oi`y

.(`,dk zezixk) `xza wxta yxtnck ,dreaw

èòáîá ïéúéðúî`l :xn`c mixetkd meia Ð

.dil ipz `l ikd meyn ,eilr xtkzàåä ïéãåÐ

.xtki `lyïéáùä ìò àìà.opira epevxlc Ð

cifn` my` ogky` `dc ,hwp `wec e`l my`

lr oi`ian drax` :(a,g zezixk) ipy wxta

.oecfdùãçì øåùòá êà.`ed mixetkd mei Ð

÷ìç.oiay opi`yl `le ,oiayl xetk mei Ðéàî
ïéáù.oiayd lr `l` oixtkn oi` :ipzwc Ðàä

'åë úøîà íà àì éðú÷xn`w i`n ok m`e Ð?

!jd epiid'åë àä éë àìà:xn`wc epiide Ð

`le ,daxwd zry cr dyxtd zryn oiayy ,oiayd lr `l` xtkn epi` z`hg

mzde .miizpia cnzypycnzyp m`c ,mixetkd mei slinl iraxfge mixetkd mei mcew

inwny eizexiar lr xg` mixetkd mei dilr xtkn `l ez Ð mixetkd mei xg` ea¥

.cnzypcéàîàlrn dgci Ð dyxtd xg`l dgcpe li`ed :opixn` oaxwac idp Ð

xa mixetkd mei iabl `xab la` ,gafnd

!`ilrn l`xyik `ed dxtkåäðéîøå`d` Ð

lr `l` xtkn epi` mixetkd mei :lirl ipzc

.oiaydùã÷ àø÷î.dltzd xcq oewza Ð

.iax `d dcedi iax `d `iyw `l :opiqxb ikd

ìåò ÷øåô.zevnd lk ly Ðíéðô äìâîÐ

didy dypn oebk .itec ly zecb`a yxec

dzid rpnze" xnel dynl el did dn :xne`

lkn mixetkd mei :ipzwc `ziixa !"yblit

.`id iax mewníåéã úåøéáòá éáø äãåî
íéøåôëäxtkn ea dprzd `l :ipzwc `dc Ð

dxiar `idd la` .dpyd lkc zexiar` Ð

ipzwc inp wlg "j`"e .xtkn `l Ð iepirc

mixetkd mei .xn`w dineic zexiara Ð lirl

ik" :(fh `xwie) aizkck ,meid `l` xtkn epi`

."dfd meiaúøë,mipa `la ixixr jled Ð

.mizn Ð el yi m`eàúãéáò ãéáòã éîð éà
äîçä úòé÷ùì êåîñzedy ded `lc Ð

.ixetkläé÷ñô àúãéáò ãéáòã éãäá éîð éà
àøî`lc ,cin zine ,diwyl da witxc Ð

ikd .ixetkl zedy deds` i`n :opiqxb

.scbndàáé÷ò éáøì åòîùiax oizipznc Ð

,oaxw `ian scbn :onwl yxtnck ,`id `aiwr

.ipercik inp scbn s` ixn`e .`aiwr iax ixac

zezixk) lirl xn`c opgei iaxle :il dniz

i`n ,exn`p cg` e`la mdipye li`ed :(a,b

?oizipzna ipzwc "s`"àùé åàèç øîåàåÐ

dcear oaxwa ixii` scbnc zxkc onwl yxtn

opax) opaxl `iz` [a cenrl jiiy o`kn] .dxf

mixtqa daezkd `qxibd .dil ixn`wdpi`

`id jke ,cenlzd zhiy itk(ipira
éëäå
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äîeøúa äìëàå ìàøNéì úàOépL ïäk úa¯úîlLî ©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥§¨§¨¦§¨§©¤¤
;äôéøNa dúúéîe ,LîBçä úà úîlLî dðéàå ïøwä úà¤©¤¤§¥¨§©¤¤¤©¤¦¨¨¦§¥¨

ïéìeñtä ïî ãçàì úqéð¯dúúéîe ,LîBçå ïø÷ úîlLî ¦¥§¤¨¦©§¦§©¤¤¤¤§¤¦¨¨
Bæ úçàå Bæ úçà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,÷ðça§¤¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©§©©
.äôéøNa dúúéîe ,LîBçä úîlLî dðéàå ïøwä úîlLî§©¤¤©¤¤§¥¨§©¤¤©¤¦¨¨¦§¥¨

ú÷Bìçî :óñBé áø øîà¯ééepéLáe äçLnä ïîL úðéúða £©©¥©£¤¦§¦©¤¤©¦§¨§¦¥
àîìòc äðéúð ìáà ,ïðépLc¯éðz ,àôeb .úéfk ìkä éøác §©¥©£¨§¦¨§¨§¨¦§¥©Ÿ©©¦¨¨¥

Cña BðLiL ìk :øæòìà éaøc dén÷ àpz¯ìáa BðLé ©¨©¥§©¦¤§¨¨¨¤¤§§¨¤§§©
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המשך סעמוד רכר

oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay
àøîâäé÷áù.`xtw xal `irye` iax Ðäéðéî àòá.`xtw xal `irye` iax Ðìéìá
éðéîùdpey`x daifl Ð.oaxwl ie`x did xgnle ,'åë ììä úéá äîipy iziin in Ð

?`l i` zepaxwàééò`irye` iax dipin `ra xcd .dil xn`w i`pb oeylae ,`iig iax Ð

.`xtw xanéìáádgkzyp dlgza :(`,k dkeq) mzd opixn`ck ,laan dlr `iig iax Ð

,dcqie ilaad lld dlr Ð l`xyin dxez

,decqie dlebd ipa elr Ð dgkzype dxfge

.`iig iax ipa diwfge dcedi Ð edpip o`neøåæçð
úåðåùàøä ìò`ed ixd :lirl "xn xn`" enk Ð

ediinrh `irye` iaxl `iraine .'ek xne`

ixaqc meyn e` ,"zal e`" meyn lld ziac

.onf xqegn epi` dlilàéáî åðéà àéðúã àäå
ïîæ øñåçî äìéì [øáñ÷] ïáø÷ediinrhe Ð

."zal e`" meyn lld ziacúåéàø éúù ìòá áæ
.dzid zei`x izy za dpey`x daify Ðúá

ùìùdie`xd dry z`vi `lc oeik ,jkld Ð

.`id `zkix` daif `cg dlek Ð oaxwläééðúéì
oi`ian dyng iab (`,h zezixk) ipy wxta Ð

`nhpy xifp ipzwc ikid ik ,'ek cg` oaxw

!daxd ze`nehäéì à÷éñô àìoipnfc oeik Ð

zg` d`x oebk ,aiigin inp dlilc zei`x`c

.zxgnd meia mizye ipiny lilaòøæ úáëù
àåä àîìòáaxr z`neh `l` dl oi`c Ð

`vz xy`e afd zxez z`f" :`ipzck .`nlra

eyiwd dpey`x di`xa af ,"rxf zaky epnn

inp exn`e .(`,dl) dcp zkqna ,ixw lral

.oaxwl s` ylye d`nehl mizy :(`,g) dlibna

.axr z`neh `l` dl oi` dii`x `cg la`éîå
'åë ïðçåé éáø øîàdlila mizy :xn`wc Ð

.'ek meia zg`eíåéá øéæð àîèðie`xy ipiny Ð

.zepaxw ipy `ian Ð oaxwlåðéà éðéîù ìéìá
àéáî,`id `zkix` d`neh ,oaxw oiprlc Ð

.onf xqegn dlilcäðùîäáéæ ÷ôñoebk Ð

m` zrcei dpi`e mini dyly dz`xy ,[dreh]

epi`e oaxw d`ian Ð daif inia m` dzecp inia

.lk`päãéì ÷ôñ.dn reci oi`e dlitdy oebk Ð

åà äãéì ìù úå÷ôñ ùîç äéìò ùéù äùàä
ãçà ïáø÷ äàéáî äáéæ ÷ôñ ìù ùîçz`hg Ð

.wtqd lr d`ad serdíéçáæá úìëåàåÐ

`ed ixde ,`a dxdhl dfd oaxwd ixdy

Ð ze`neh dnk dy`d z`nhp m` ,dliahk

.ok df oaxw s`e ,olekl dler zg` dliahïéàå
äáåç äéìò øàùäminkg dekixvd `l Ð

Ð ok `l m`y ,gafnl oileg zwiln wtq ,daixwdl exizd iyewa zg`d s`y .o`iadl

.miycwa xdhil dpwz dl oi`ãéì ùîçïáø÷ äàéáî úåàãå úåáéæ ùîç åà úåàãå úå
íéçáæá úìëåàå ãçà.izyxity enk Ðäáåç äéìò øàùäåipy wxta onwl opixn`ck Ð

mdipyl cg` oaxw z`ln xg`ly dcild lre z`ln iptly dcild lr `iaz leki :(a,h)

."z`f" :xnel cenlz Ðïéðé÷,oipiw ipy Ð

.oixez drax`áäæ éøðéãáow ,oiaedf ipya Ð

.adf xpicläæä ïåòîä.dreay Ðúéáì ñðëð
'åë ãåîìì ïéãixac lr lwidy it lr s` Ð

`l ilnl`y ,`ed 'dl zeyrl zr Ð dxez

elk`ie ,cg` elit` `iadln elcgi e`vni

.sebd z`neha miycwaíéúòáøá ïéðé÷ipy Ð

:`pixg` `pyil .sqk xpic ziriax ipya oipiw

.`ed ivg oeyl "mizrax"àøîâopiqxb ikd

wtq zecil ynge i`ce zecil yng :`ztqeza

opiyiig i`ced lr :xne` ixep oa opgei iax .'ek

Ð odn zg` lr `iaz zxn` i`c ,driytl

dpi`e ,zi`ce zg` dcil clzy dy` yi `ny

eid cwzy` `lde :xn`zy ,oaxw `iadl dvex

lr oaxw iz`ad `le ze`ce zecil yng ilr

d`ian ip` eiykre ,odn rax`?`aiwr iaxe

Ð oaxw mey `la cwzy` dlk` `lc oeik :xaq

.dryt `läðåøçàä ìò øîàú,d`ian ip` Ð

lr xn`z :xne` `aiwr iax .x`yd lr xhtze

,dpexg`d lr xnel dkixv dpi`e ,odn zg`

.x`yd lr xhtzeìò øîàú éàãåä ìòå
øèôúå äðåøçàä.zepaxw x`y aeign eiykr Ð

x`y aixwz xgnle ,meid migafa zlke`e

.zepaxwïäéðéá éàãå ùé íà,wtqd oinn Ð

`dze ,i`ce dyrizy ick i`ced lr xn`c

,oizipzna ziyixtck ,ixnbl xhtze zlk`p

.wtq aixwdl exizd iyewacïäî úçà ìòÐ

.dpey`xd lr elit`e'åë éàãå ïéádpi` Ð

iaxca .d`ian ip` dpexg`d lr :xnel dkixv

."xhtze" opiqxb `l `aiwrïåäìåë éúééîã ãòå
Ð dpey`x z`hg `iad m` ,zxtkn `l Ð

m` ,o`k s` .oicner mixg`d mi`hg oiicr

d`neh oiicr Ð zepey`xd lr d`iad

.miycwa lek`l dxdh `le ,dnewna dpexg`d

zepey`xde ,dxdhe ,dpexg`d lr xn`z jkitl

.onf xg`l `iazúåìéáè ùîç áééçîã ïàîÐ

lkn xdh Ð laeh ip` dpey`xd lr xn` elit`

.d`neh
ùîç
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רט oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay
àøîâäé÷áù.`xtw xal `irye` iax Ðäéðéî àòá.`xtw xal `irye` iax Ðìéìá
éðéîùdpey`x daifl Ð.oaxwl ie`x did xgnle ,'åë ììä úéá äîipy iziin in Ð

?`l i` zepaxwàééò`irye` iax dipin `ra xcd .dil xn`w i`pb oeylae ,`iig iax Ð

.`xtw xanéìáádgkzyp dlgza :(`,k dkeq) mzd opixn`ck ,laan dlr `iig iax Ð

,dcqie ilaad lld dlr Ð l`xyin dxez

,decqie dlebd ipa elr Ð dgkzype dxfge

.`iig iax ipa diwfge dcedi Ð edpip o`neøåæçð
úåðåùàøä ìò`ed ixd :lirl "xn xn`" enk Ð

ediinrh `irye` iaxl `iraine .'ek xne`

ixaqc meyn e` ,"zal e`" meyn lld ziac

.onf xqegn epi` dlilàéáî åðéà àéðúã àäå
ïîæ øñåçî äìéì [øáñ÷] ïáø÷ediinrhe Ð

."zal e`" meyn lld ziacúåéàø éúù ìòá áæ
.dzid zei`x izy za dpey`x daify Ðúá

ùìùdie`xd dry z`vi `lc oeik ,jkld Ð

.`id `zkix` daif `cg dlek Ð oaxwläééðúéì
oi`ian dyng iab (`,h zezixk) ipy wxta Ð

`nhpy xifp ipzwc ikid ik ,'ek cg` oaxw

!daxd ze`nehäéì à÷éñô àìoipnfc oeik Ð

zg` d`x oebk ,aiigin inp dlilc zei`x`c

.zxgnd meia mizye ipiny lilaòøæ úáëù
àåä àîìòáaxr z`neh `l` dl oi`c Ð

`vz xy`e afd zxez z`f" :`ipzck .`nlra

eyiwd dpey`x di`xa af ,"rxf zaky epnn

inp exn`e .(`,dl) dcp zkqna ,ixw lral

.oaxwl s` ylye d`nehl mizy :(`,g) dlibna

.axr z`neh `l` dl oi` dii`x `cg la`éîå
'åë ïðçåé éáø øîàdlila mizy :xn`wc Ð

.'ek meia zg`eíåéá øéæð àîèðie`xy ipiny Ð

.zepaxw ipy `ian Ð oaxwlåðéà éðéîù ìéìá
àéáî,`id `zkix` d`neh ,oaxw oiprlc Ð

.onf xqegn dlilcäðùîäáéæ ÷ôñoebk Ð

m` zrcei dpi`e mini dyly dz`xy ,[dreh]

epi`e oaxw d`ian Ð daif inia m` dzecp inia

.lk`päãéì ÷ôñ.dn reci oi`e dlitdy oebk Ð

åà äãéì ìù úå÷ôñ ùîç äéìò ùéù äùàä
ãçà ïáø÷ äàéáî äáéæ ÷ôñ ìù ùîçz`hg Ð

.wtqd lr d`ad serdíéçáæá úìëåàåÐ

`ed ixde ,`a dxdhl dfd oaxwd ixdy

Ð ze`neh dnk dy`d z`nhp m` ,dliahk

.ok df oaxw s`e ,olekl dler zg` dliahïéàå
äáåç äéìò øàùäminkg dekixvd `l Ð

Ð ok `l m`y ,gafnl oileg zwiln wtq ,daixwdl exizd iyewa zg`d s`y .o`iadl

.miycwa xdhil dpwz dl oi`ãéì ùîçïáø÷ äàéáî úåàãå úåáéæ ùîç åà úåàãå úå
íéçáæá úìëåàå ãçà.izyxity enk Ðäáåç äéìò øàùäåipy wxta onwl opixn`ck Ð

mdipyl cg` oaxw z`ln xg`ly dcild lre z`ln iptly dcild lr `iaz leki :(a,h)

."z`f" :xnel cenlz Ðïéðé÷,oipiw ipy Ð

.oixez drax`áäæ éøðéãáow ,oiaedf ipya Ð

.adf xpicläæä ïåòîä.dreay Ðúéáì ñðëð
'åë ãåîìì ïéãixac lr lwidy it lr s` Ð

`l ilnl`y ,`ed 'dl zeyrl zr Ð dxez

elk`ie ,cg` elit` `iadln elcgi e`vni

.sebd z`neha miycwaíéúòáøá ïéðé÷ipy Ð

:`pixg` `pyil .sqk xpic ziriax ipya oipiw

.`ed ivg oeyl "mizrax"àøîâopiqxb ikd

wtq zecil ynge i`ce zecil yng :`ztqeza

opiyiig i`ced lr :xne` ixep oa opgei iax .'ek

Ð odn zg` lr `iaz zxn` i`c ,driytl

dpi`e ,zi`ce zg` dcil clzy dy` yi `ny

eid cwzy` `lde :xn`zy ,oaxw `iadl dvex

lr oaxw iz`ad `le ze`ce zecil yng ilr

d`ian ip` eiykre ,odn rax`?`aiwr iaxe

Ð oaxw mey `la cwzy` dlk` `lc oeik :xaq

.dryt `läðåøçàä ìò øîàú,d`ian ip` Ð

lr xn`z :xne` `aiwr iax .x`yd lr xhtze

,dpexg`d lr xnel dkixv dpi`e ,odn zg`

.x`yd lr xhtzeìò øîàú éàãåä ìòå
øèôúå äðåøçàä.zepaxw x`y aeign eiykr Ð

x`y aixwz xgnle ,meid migafa zlke`e

.zepaxwïäéðéá éàãå ùé íà,wtqd oinn Ð

`dze ,i`ce dyrizy ick i`ced lr xn`c

,oizipzna ziyixtck ,ixnbl xhtze zlk`p

.wtq aixwdl exizd iyewacïäî úçà ìòÐ

.dpey`xd lr elit`e'åë éàãå ïéádpi` Ð

iaxca .d`ian ip` dpexg`d lr :xnel dkixv

."xhtze" opiqxb `l `aiwrïåäìåë éúééîã ãòå
Ð dpey`x z`hg `iad m` ,zxtkn `l Ð

m` ,o`k s` .oicner mixg`d mi`hg oiicr

d`neh oiicr Ð zepey`xd lr d`iad

.miycwa lek`l dxdh `le ,dnewna dpexg`d

zepey`xde ,dxdhe ,dpexg`d lr xn`z jkitl

.onf xg`l `iazúåìéáè ùîç áééçîã ïàîÐ

lkn xdh Ð laeh ip` dpey`xd lr xn` elit`
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`oifgeרי mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay
äòéùôì ïéùùåç ['åë] ïééåìú úåîùà ùîçip` dpexg`d lr" xnel dekixvd `l m` Ð

`le rytze ,daeg dilr x`yd edi `le ,df oaxwa dxhtpy zxaeq `dz Ð "d`ian

.daeg dilr x`ydc drci Ð "d`ian ip` dpexg`d lr" xnel dl zkxvn ike .m`iaz

ip` dpexg`d lr" xnel dl opiwwfn `l Ð daeg dilr x`yd oi`y ,wtqd lr la`

."d`ianäòéùôì ùééç àì àáé÷ò éáøåip`e Ð

`le rytz `ny Ð driytl oiyyeg :izrny

z`neha migaf lk`ze ,cg` oaxw elit` `iaz

`id xyt` :`cg ,`aeh deba il `iywe .sebd

xnel dl zkxvn `lc meyne ,dpaxw `izn

da xefgz `ny yegil "dpexg`d lr"?,cere

`id wtqd lrc oky lk Ð ikdl zyiig i`

lr" xnel dl zkxvn `l i`n`e ,dliwn

ep`iaz `le da xefgz `ny yegil :"dpexg`d

.sebd z`neh wtqa miycwa dlk`e

ùùå íéùìù êìò ïøãä

äðùîäøôë éøñåçî äòáøàoi`ian Ð

.miycwa lek`l `l` ,`hg lr `le .z`hgãò
íãä åéìò ÷åøæéùyxtnck oaxw iiezi` irac Ð

.dinwlåúàîåèìå åúçìâúìå åðééì øéæðåxifpe Ð

oiia xeq` xtik `ly onf lky ,dxtk xqegn

.miznl `nhle zglbzaeàøîâåäì éðîã
ïéøúáixqegn jpdn oixza dafe af aiygc Ð

.dxtkåøùáîdaf .exvi swezne exa` gkn Ð

"mizek zepa" wxta opixn`ck ,qpe`a d`nhn

ixd (eh `xwie) "dnc aef aefi ik"e :(a,el dcp)

.xen` qpe`úåéàøá àîèîåyly d`x m` Ð

.cg` meiaíéîéáëipy wxta `nw `aaa yxtnck ,oitevx mini dyly d`x m` Ð

.minia `l` d`nhn `l daf .(`,ck)íéðù ïàë éøädawp oia xkf oia :rnyn "rexv"c Ð

:opiqxb ikd .mirbpa oi`nhnäèî ìù ïéðòì ùéà øîåì ãåîìú äî ïë íàzxdhlc Ð

."rexvde" :xn`p ixdy ,xyt` i` mirbp z`nehàø÷î ïéðòì ïåéìòä àø÷îá áéúëã ùéà
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כריתות. פרק ראשון - שלשים ושש דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     רש"י

תורת החסידות תורה שלימה היא ולא רק עניין של לימוד והרצאות פילוסופיות מופשטות, אלא גם בהנוגע להנהגה גם בימות החול.
ממכתב כ"ג מנחם-אב
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,ïééeìz úBîLà Lîçdxiar xar m` wtq el yiy minrt yng lr ¨¥£¨§¦
,`l e`øètéî éî ãç éúééî ékxhtp `ed mdn cg` z`ada ike - ¦©§¥©¦¦§©
,mleknàéðúäåepipy jke ,ok oicd oi` ielz my` iably `ziixaa §¨©§¨

,myúBàhça ïé÷eìçL ìk ,ììkä äæxaer did m`y dxiar lk - ¤©§¨Ÿ¤£¦§©¨
id bbeya minrt dnk dilrmrt lk lr z`hg `iadl aiig d

,ef dxiar xar m` wtq el yi m` ,mrteúBîLàa ïé÷eìçaiig - £¦©£¨
dy`l yiy ,o`k s` ok m`e ,wtqe wtq lk lr ielz my` `iadl
ynga daiigp ,daf e` zclei oaxwa daiigzd m` zewitq yng ef
ixep oa opgei iax xn` recne ,zei`ce zeaife zecila enk ,zepaxw
.oexg` oiae oey`x oia ,zewitqd cg` lr oaxw `iadl dlekiy

ote`a `aiwr iaxe ixep oa opgei iax zwelgn z` zx`an `xnbd
:eixac z` `tt ax miiqn .xg`àîìò éleëc ,àlà,lkd ixacl - ¤¨§¥¨§¨

`aiwr iaxl oiae ixep oa opgei iaxl oiaïBäì énãî úBìéáèìyi - ¦§¦§©¥§
zg` dliahy ,dewna dliahl dafde zcleid zepaxw z` zencl
aeig dilr lhen oiicr lkd ixacl mpn`e ,ze`nehd lkn zxdhn

,onf xg`l zepaxwd x`y z` `iadléâìôéî÷ äòéLôì ïéLLBçáe§§¦¦§¦¨¨¦§§¦
`iaz `le dy`d rytz `ny miyyeg m`d `id mzwelgne -

,dizepaxw x`y z`,äòéLôì ïðéLééç ,øáñ éøeð ïa ïðçBé éaøm`y ©¦¨¨¤¦¨©¨§¦©¦§¦¨
lr wx df oaxw d`ian `idy yexita xnel dze` jixvp `l
okle ,zecild lkn jka dxhtpy dxeaq `dz ,dpexg`d dcild
dxedh `idy s`y rcze ,dpexg`d lr d`iany xnel dekixvd
.zepaxwd x`y z` `iadl zaiig `id mewn lkn miycwa lek`l

,äòéLôì ïðéLééç àì ,øáñ àáé÷ò éaøå`ny miyyeg oi` ,xnelk §©¦£¦¨¨©Ÿ¨§¦©¦§¦¨
xnel dze` mikixvn oi` okle ,zepaxwd x`y z` `iaz `l

.dpexg`d dcild lr oaxwd z` d`iany

ùùå íéùìù êìò ïøãä

äøôë éøñåçî äòáøà ¯ éðù ÷øô
xaerd aiig da ,'dreaw z`hg' ly dpic x`azd mcewd wxta
epiptly wxtd .zxk epecfa yiy dyrz `l xeqi` lr dbbya
mpi`y mdn .z`hg oaxwn mipeyd ,mitqep dxtk zepaxwa wqer
mpi`y mdne ,bbeyk cifn lr mi`ay mdn ,`hg lr llk mi`a
xiyrdy ,mc`d ly eavn itl dpzyn oaxwd beq `l` ,'mireaw'
leki minrtle ,serd on oaxw `ian iprde dnda oaxw `ian

and md in df wxta x`eai ok enk .zleq zgpn `iadloaxw mi`i
.zexiar dnk lr cg`

äðùî
mipeyd ,xtkl mi`ad zepaxw iaeig ly mibeq ipy dpen `pzd
dpen ,mibeqd ipyn cg` lkae .z`hg oaxw ly illkd aeigdn

:el`k miaeig drax` `pzdäòaøàmd,'äøtë éøqeçî'cr ©§¨¨§§¥©¨¨
z`hg `iadl dxezd mze` daiigy ,xnelk .mz`hg z` e`iaiy
zlik`a mxizdl `a mdly z`hgd oaxwy `l` ,e`hg `ly s`

.miycwäòaøàåe zenieqn zexiar exary mdïéàéáîz`hg oaxw §©§¨¨§¦¦
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zei`x yely d`x m`y .ileg zngn rxf zaky oirk xix exyan
`iadl dxezd eze` daiige ,xenb af `xwpd `ed ,aef ly zetevx
xg`l ,dlerl cg`e z`hgl cg` dpei ipa ipy e` mixez izy

.ezxdhl leahie miiwp mini dray xetqiyäáfäåd`exy dy` - §©¨¨
diexw mitevx mini dyly mc dz`x m`y ,dzcp zra `ly mc
izy `iadle ,leahl ,miiwp mini dray xetql zaiige ,dlecb daf

.dlerl cg`e z`hgl cg` dpei ipa ipy e` mixez,úãìBiäå§©¤¤
xg`l ,z`hgl xez e` dpei oae dlerl yak `iadl zaiigy

.dawp zcill mei mipenye ,xkf zcill mei mirax`òøBönäå- §©§¨
,dlerl yak `iadl aiig ,`txzde ,zrxv rbp eteba didy mc`
xcq itk xdhdl eilry dn caln ,z`hgl dyake my`l yak

dxeza xen`d ezxdh(h-` ci `xwie)zclei dafe af ,el` lke .
z`hgd z`ad mcew `l` ,`hg lr `a mpaxw oi` ,rxevne
e` miycw lek`l mixeq`e ,'dxtk ixqegn' mipekn md mdly

.ycwnl qpkdl
,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøs`øbxiibzpyäøtk øqeçî,`ed ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥§©©¨¨
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,Búàîeèå`ed ,ezexifp oaxw z` `iaiy mcew exfp ini ze`lnay §§¨
.miznl d`nehae xriy geliba ,oii ziizya xeq`

àøîâ
zcleide dafde afd ,dxtk ixqegn drax`' :dpyna epipy

.'rxevnde:`xnbd zl`eyäáæå áæ àðL éàîafd epzyp dn - ©§¨¨§¨¨
,dafdeïéøúa ïBäì éðîcxkfd ,mipyk `pzd mze` dpny - §¨¥§¦§¥

`ed dfa mrhd ixd ,cxtpa dawpde,Búàîeè ä÷eìçc íeMî¦©£¨§¨
zhxtne ,dafd z`nehl afd z`neh oia milcad yiy ,xnelk

,miweligd z` `xnbd,ñðBàa ànhî àì áæcmxb mieqn xac m`y §¨Ÿ¦©¥§¤
,`nhp epi` ,dnecke xedxd e` lk`n zngn d`xy oebk ,aefl el

àéðúc (íéîéák úBiàøa äànhî àì äáæå)weqta xn`p ,`ziixaa §¨¨Ÿ¦©§¨¦§¦¦§¨¦§©§¨
'FxUAn af didi iM Wi` Wi`' af iabl(a eh `xwie)minkg eyxce , ¦¦¦¦§¤¨¦§¨

oeyldn'BøNaî',`nh `ed eil`n exyan af `ed xy`k wxyàìå ¦§¨§Ÿ
af `ed xy`k,BñðBà úîçî.ef daifl mxb xg` xacyåep`vn cer ¥£©¨§

`edy ,af iabl cgein oicúBiàøa àîèéî,cg` meia zetevx ¦¨¥¦§¦
íéîéák,cg` meia minrt yly d`x m` s`y ,xnelk ,miwelg ¦§¨¦

,`nh `ed ixdà áeúkä äìz ,àéðúcúly daifd z`nehøëfä §©§¨¨¨©¨¤©¨¨
úBiàøaea dazk `l oky ,cg` meia olek eid elit`e ,cala ¦§¦

,'mini' oeyl dxezdúàåly daifd z`nehäá÷päaezkd dlz §¤©§¥¨
,íéîéaxn`py(dk eh my).'miAx mini DnC aFf aEfi iM dX`e'åeli` §¨¦§¦¨¦¨¨¨¨¦©¦§

däáæ`id oky ,el` zekld izya afl dnec dpi`äànhîmb ¨¨¦©§¨
å ,ñðBàaokúBiàøa äànhî àì,cg` meia zetevxíéîéák §¤§Ÿ¦©§¨¦§¦¦§¨¦
.miwelg

afd z` `pzd dpny mrhdy oeik :dzl`y z` `xnbd dkiynn
ixdy ,dyw ok m` ,mz`neh dwelgy meyn `ed mipyk dafde

énð úòøBöîe òøBöîok mb -,ïúàîeè ä÷eìçz` `xnbd zhxtne §¨§©©©¦£¨§¨¨
,mdipia yiy miweligdäîéøôe äòéøt ïeòè òøBöîcdeevn - ¦§¨¨§¦¨§¦¨

,mirexw eicbae rext ey`x zeidláéúëc(dn bi my)eéäé åéãâa' ¦§¦§¨¨¦§
å ,'òeøô äéäé BLàøå íéîeøô`edy ,ea ep`vn zcgein dkld cer §¦§Ÿ¦§¤¨©§

,ähnä LéîLúa øeñàxn`py(g ci my)zraW Fld`l uEgn aWie' ¨§©§¦©¦¨§¨©¦§¨¢¦§©
minkg eyxce ,'mini(:f f"r).ezy`l dpeekd 'eld`'yåeli` ¨¦§

dúòøBöîàéðúc ,äîéøôe äòéøt äðeòè dðéàxn`p ,`ziixaa §©©¥¨§¨§¦¨§¦¨§©§¨
zrxv z`neh iabl weqta(cn bi my),'`Ed rExv Wi`'àlà éì ïéà ¦¨©¥¦¤¨

Léàzrxv z`neh la` ,zhlgen zrxv z`neha `nhp `edy ¦
aàeäLk ,ïépî äMàweqtd -øîBà(dn bi my)òeøväå'rbPd FA xW` ¦¨¦©¦§¤¥§©¨©£¤©¤©

,'ebe 'rExt didi FW`xe minxt Eidi eicbAíéðL ïàk éøäyi` oia - §¨¨¦§§ª¦§Ÿ¦§¤¨©£¥¨§©¦
,df llka rexv lky `id 'rexv' oeyl zernyny oeik ,dy` oiae

,dy` s`eøîBì ãeîìz äî ïk íàoeyl xn`p recn -,'Léà' ¦¥©©§©¦
y jgxk lr `l` ,df llka yi`d wxy rnynyáeúkä B÷úð§¨©¨

,dy` `le 'yi`' ly df herinl,äìòî ìL ïéðòîxaecn myy ¥¦§¨¤©§¨
,d`nehd xwir iablähî ìL ïéðòì,dnixte drixt zevn iabl §¦§¨¤©¨

øîBì,jlLéàzeidl aiegnäMàä ïéàå ,íøBôe òøBtzaiegn ©¦¥©¥§¥¨¦¨
zeidlå .úîøBôe úòøBtdzpzyp dhnd yinyz iabl ok ©©¤¤§

zrxevndy ,rxevndn zrxevndL ,ähnä LéîLúa úøzeîok ¤¤§©§¦©¦¨¤
dhnd yinyza rxevn xeqi`øîàpoeylaBìäàì õeçî áLéå' ¤¡©§¨©¦§¨¢
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zezixk(iyiy meil)

:`ziixad zxxanäaøî éðàL ìBëé`iadl xbd lekiyeléôà ¨¤£¦©§¤£¦
,äçðîzgpn `ide ,deabl dlek zaxwend dgpn mb ep`vn ixdy ¦§¨
,mikqpøîBì ãeîìzEUrY xW`M'ïkxac wxy epcnll ,'dUri ©§©©£¤©£¥©£¤

la` ,`iadl xbd leki ipiq xda zixal mzqipka l`xyi eyry
.`iadl leki epi` ,ipiq xda l`xyi eyr `ly ,dgpn

:xg` ote`a weqtd z` zyxecd `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨
CãéàmkY` xEbi ike' ,aezkd yxcp jky ,epipy zxg` `ziixaa - ¦¨§¦¨¦§¤

mkizxcl mkkFzA xW` F` xB,''äì ççéð çéø äMà äNòåo`kn ¥£¤§§¤§ŸŸ¥¤§¨¨¦¥¥©¦Ÿ©©
.'dl oaxw `iadl aiig xbdy micnl ep`éðà òîBLdf weqtn ¥©£¦

`iadl lekiyìkoaxw,íéMàì äìBòLweqtd zernyn `id efy Ÿ¤¤¨¦¦
e ,'dX` dUre','äNòé ïk eNòz øLàk' øîBì ãeîìz ,äçðî eléôà §¨¨¦¥£¦¦§¨©§©©£¤©£¥©£¤

,ipiq xda l`xyi eyry oaxw oinn `iadl eilryízà äî̈©¤
mzaxwdíéîc éðéîixdy ,gafnd l` ribn mncy zepaxw - ¦¥¨¦

,minlye dler eaixwdíä óàaixwdl mikixv ,xiibzdl mi`ad - ©¥
n,íéîc éðéî:`ziixad zl`ey .mc zwixf da oi`y ,dgpn `leéà ¦¥¨¦¦

,sqep xac df ywidn cnlpy ,xn`z m`e -ízà äîmb mzaxwd ¨©¤
å äìBòmbíä óà ,íéîìLmb e`iai ,xiibzdl mi`ad -å äìBòmb ¨§§¨¦©¥¨§

øîBì ãeîìz ,íéîìLeixg`y weqta,'äéäé øbk íëk'epcnll §¨¦©§©¨¤©¥¦§¤
xbd z` yiwdl 'dyri ok eyrz xy`k' mcewd weqta xen`dy

,ipiq xda zixal l`xyi lk zqipklíëìy `ed mknvråézLwä ¨¤¦©§¦
,zvwnaà øáãì) àìåíëéúBðaø÷ì (øç.ixnbl eze` izywd §Ÿ§¨¨©¥§¨§§¥¤

enk ,minly mbe dler mb zeidl jixv xbd oaxw oi`y ,xnelk
,cala mdn cg`a ic `l` ,ipiq xda epizea` eaixwdy oaxwd

.'dl lilk eleky oeik ,dler oaxwl `id dpeekdy xazqneéaø©¦
,øîBàxn`py dn ,weqtd yxcp jkíëk'xwiry epiid 'didi xBM ¥¨¤©¥¦§¤

eidi xbd iaeigíëéúBáàk,zixal eqpkpyeñðëð àì íëéúBáà äî ©£¥¤¨£¥¤Ÿ¦§§
úéøaìipiq xdaíc úàöøäå ,äìéáèe ,äìéîa àlà,mc zwixf - ©§¦¤¨§¦¨§¦¨§©§¨©¨

,oldl x`aziy itkeíä óà,xiibzdl mi`ad -,úéøaì eñðké àì ©¥Ÿ¦¨§©§¦
.íéîc úàöøäå äìéáèe äìéîa àlà¤¨§¦¨§¦¨§©§¨©¨¦

wx eaixwd ipiq xda epizea`y s` :zx`ane `ziixad dkiynn
y oeik ,zeler izy `ian xbd mewn lkn ,zg` dleräãéøt àéáäì§¨¦§¦¨

,øLôà éà úçàitldlek äøBzä ìëa eðéöî àlLly ser oaxw ©©¦¤§¨¤Ÿ¨¦§¨©¨¨
okle ,zeler izy serdn mi`ian cinz `l` ,cala zg` dcixt

.mipy `iadl eilr ,serd on ezaeg z` `iadl `a m`eøîà àìŸ¨§
.åéìò ì÷äì àlà ï÷¥¤¨§¨¥¨¨

:`ziixad seq lr `xnbd dywnàìåserd zepaxw lka oi` ike - ¨Ÿ
,zg` dcixt ly oaxw dxezayàéðúäåiabl xn`p ,`ziixaa §¨©§¨

serd zler zacp(eh ` `xwie)Báéø÷äå',xxal yie ,'gAfOd l` odMd §¦§¦©Ÿ¥¤©¦§¥©
øîBì ãeîìz äîmcewd weqta xak `lde ,aezkd epcnln dn - ©©§©

,`ziixad daiyde ,df oaxw lr daxwd oeyl dxn`pøîàpL éôì§¦¤¤¡©
íéøBzaoeyl dpei ipaeáéø÷äå'z` dpFId ipA on F` mixYd on §¦§¦§¦¦©Ÿ¦¦§¥©¨¤
'FpAxw(ci ` my),éðà òîBLy jkn cenll leki iziid -éøä øîBàä ¨§¨¥©£¦¨¥£¥

î úBçôé àì ,óBòä úìBò éìò`iadl,ïéãéøt éðLzernyny oeik ¨©©¨Ÿ¦§¦§¥§¦¦
zeter bef ly ow `edy ,mly oaxw zaxwd `id 'aixwde' oeyl

,dxezd lka enk,'Báéø÷äå' øîBì ãeîìzcnll ,cigi oeyla ©§©§¦§¦
aixwdle acpzdl lekiy.úçà äãéøt eléôàx`eank `lye £¦§¦¨©©

mpn` :`xnbd zvxzn .zg` dcixt ly ser oaxw oi`y `ziixaa
y `id `ziixad zpeek j` ,dacpa `a cg` seràì àäéî äáBç¨¦¨Ÿ

ïçkLà`ede ,mc`d lr daeg `edy oaxw ep`vn `l mewn lkn - ©§§¨
.zecixt izy `ian ,daeg `edy xbd oaxwa okle ,zg` dcixt wx
dcixt ly daeg oaxw ep`vn `l ike :dywne `xnbd dtiqen

,zg`àkéàäåoaxw yi ixde -àéúîc ,úãìBéd`iany -äðBé ïa §¨¦¨¤¤§©§¨¤¨
cg`øBz Bàzg`.úàhçìepi` zclei oaxw :`xnbd zvxzn §©¨

,cala zg` dcixtk aygpdãäa Nák àkéàc íeMîoeik - ¦§¦¨¤¤©£¨
ly daeg oaxw oi` j` .dlerl yak mr cgi d`a serd z`hgy

.sqep oaxw `ll zg` dcixt
:`ziixaa iax ixac z` x`al zxfeg `xnbdøî øîà,`ziixaa ¨©©

,xne` iaxúéøaì eñðëð àì íëéúBáà äîipiq xdaàlàdlina ¨£¥¤Ÿ¦§§©§¦¤¨
mc z`vxde dliahe.'åëok eyry ep`vn okid zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .ipiq xda l`xyiäìéî àîìLaiax ixac - ¦§¨¨¦¨

mnvr z` eln l`xyiy ep`vn ok` ik ,dlin iabl mipaen
,zixal eqpkpykáéúëc(d d ryedi)íéàöiä íòä ìk eéä íéìî ék' ¦§¦¦ª¦¨¨¨¨©Ÿ§¦

ixd ,'Eln `l mixvOn mz`vA KxCA xAcOA micNId mrd lke§¨¨¨©¦Ÿ¦©¦§¨©¤¤§¥¨¦¦§©¦Ÿ¨
.mixvnn e`viyk mnvr z` l`xyi elnyénð éà,ztqep di`x - ¦©¦

,àëäîxn`py(e fh l`wfgi)mixvn z`ivi iabléìò øáòàå'Càøàå C ¥¨¨¨¤¡Ÿ¨©¦¨¤§¥
éîãa úññBaúîéîãa Cì øîàå C'åâå ééç C,'iig KincA Kl xn`e ¦§¤¤§¨¨¦¨Ÿ©¨§¨©¦£¦¨Ÿ©¨§¨©¦£¦

zekfay ,dlin mce gqt mc lr yxcp 'iig jinca' aezkd oeyle
:`xnbd dkiynn .elenip mz`ivi zryay ixd ,el`bp el` zeevn

my dzidy ep`vn okeíéîc úàöøä,gafnd lráéúëciabl ©§¨©¨¦¦§¦
ipiq xda zixal mzqipk(e-d ck zeny)ìàøNé éða éøòð úà çìLiå'©¦§©¤©£¥§¥¦§¨¥

['åâå]ivg dWn gTIe ,mixR 'dl minlW migaf EgAfIe zlr ElrIe©©£ŸŸ©¦§§§¨¦§¨¦©¨¦©¦©Ÿ¤£¦
z` `xnbd zniiqn .'gAfOd lr wxf mCd ivge zpB`A mUIe mCd©¨©¨¤¨©¨Ÿ©£¦©¨¨©©©¦§¥©

:dzl`yàlàmb my dzidy iax xn`y dn.ïìðî ,äìéáèdaiyn ¤¨§¦¨§¨¨
:`xnbdáéúëc(g ck my),ìò ÷øæiå ícä [úà] (éöç) äLî çwiå' ¦§¦©¦©Ÿ¤¤©¨©¦§Ÿ©
,'íòä,mrd lr d`fd my dzidy ixdåy epicia `id dlawïéà ¨¨§¥
äàfämc`d lr,äìéáè àìamb dzidy cnlp d`fd dzidy jkne ©¨¨§Ÿ§¦¨

.dliah
:iax zhiy lr ddnz `xnbd,äzòî àlàmb dielz zexibdy ¤¨¥©¨

,mc z`vxdaïaø÷ àkéìc àðcéàä,zepaxw oi`y ,dfd onfa -àì ©¦§¨§¥¨¨§¨Ÿ
.íéøb ìa÷ð:`xnbd zvxzn,á÷òé øa àçà áø øîàweqta xn`p §©¥¥¦¨©©£¨©©£Ÿ
(ci eh xacna)øb íëzà øeâé éëå'F`'åâå íëëBúa øLà.'mkizxcl §¦¨¦§¤¥£¤§§¤§ŸŸ¥¤

mb ,zexecd lka zbdep zexibdy cenll yi 'mkizxcl' oeylne§ŸŸ¥¤
.ezexib z` akrn oaxwd oi`e ,ycwn oi` xy`k

:dfd onfa xb oaxw inc zyxtd oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
øb ,ïðaøxiibzndéøö ,äfä ïîfaòáBø LéøôiL CxpicBpé÷ì- ©¨¨¥©§©©¤¨¦¤©§¦©§¦

zia dpai m`y ,ezexibl aixwdl eilry zeterd izy liaya
.cin epiw z` `iai ycwndïaø åéìò äðîð øák ,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§§¨¦§¨¨¨©¨

éàkæ ïa ïðçBé,epic ziae,äìwzä éðtî ,dìháexbd gkyi `ny ¨¨¤©©¦§¨¦§¥©©¨¨
.dlirn icil `eaie zern mze`n dpdie,íBLøb øa éãéà áø øîà̈©©¦¦©¥§

,ïBòîL éaøk äëìä ,äáäà øa àãà áø øîàyixtn xbd oi`y ¨©©£¨©©£¨£¨¨§©¦¦§
.epiwl raex

:ici` ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbddì éðúîc àkéàå- §¦¨§©§¥¨
epyy yiemeyxb xa ici` ax ixac z`àãä ìò,ef `ziixa lr - ©¨¨

áLBz øb ,ïðaø eðúcdcear cearl `ly envr lr laiwy ieb - §¨©¨¨¥¨
,zeevn x`y laiw `le dxføzeîel,Bîöòì úaMa äëàìî úBNòì ¨©£§¨¨©©¨§©§

kl dk`lnd xzid ipic it,ãòBî ìL Bleça ìàøNézk`ln wxy §¦§¨¥§¤¥
.zxzen ca`d xac,øîBà àáé÷ò éaøzeyrl xzen ayez xb ©¦£¦¨¥

wx envrl zaya dk`lnkl dk`lnd xzid it,áBè íBéa ìàøNé §¦§¨¥§
.ytp lke` jxev mdy mixac wx epiideáLBz øb ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¥¨

äNBòdk`lnk Bîöòì úaMaen,ìBça ìàøNé.lka xzenyéaø ¤©©¨§©§§¦§¨¥©©¦
,øîBà ïBòîLl`xyik envrl dk`ln dyer ayez xb wx `l ¦§¥
`l` ,legaäîàå ãáò [íéáëBk ãáBò] ãçàå ,áLBz øb ãçà¤¨¥¨§¤¨¥¨¦¤¤§¨¨

íéáLBzäzpn lr `ly dn`e carl l`xyid mze` gwly - ©¨¦
,dxf dcear cearl `ly wx mnvr lr elaiw `l` ,leahle lenl

,ìBça ìàøNék ïîöòì úaMa äëàìî ïéNBòly eicar mdy s`e ¦§¨¨©©¨§©§¨§¦§¨¥©
meyxb xa ici` ax ixac z` epyy yi ef `ziixa lre .l`xyi
yez xb cg`y ,oerny iaxk dkldy ,dad` xa `c` ax myaa
l`xyik mnvrl dk`ln miyer miayezd dn`e car cg`e

.lega

äðùî
mdilr mi`iany zexiar rax` yiy x`azd zncewd dpyna

:md in zx`an epzpyn .bbeya oiae cifna oia z`hgelàmd ¥
yïéàéáîoaxwäçôL ìò àaä ,ââBMk ïBãfä ìò,xnelk ,dtexg §¦¦©©¨©¥©¨©¦§¨

my`l li` `iadl aiig ,dilr `ady ,zqxe`n ziprpk dgty
(`k hi `xwie)oldl `xnbae .(.`i)inle ,xaecn dgty efi`a x`eai

.zqxe`n `idàîèpL øéæðå,ezexifp ini rvn`a zn z`neha §¨¦¤¦§¨
cg`e z`hgl cg` dpei ipa ipy e` mixez izy `iadl eilry

my`l yake ,dlerl(ai-i e xacna).eraypy inúeãòä úòeáL§©¨¥
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oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay
åéúù÷ä íëìdlekc ,`xyknc xazqn dler ,edine .mkizepaxw lk `le ,zvwna Ð

.lilkíéîã úàöøäå äìéáèå äìéî.onwl yxtn Ðåáéø÷äådacpc serd zler iab Ð

.`xwieaáéø÷äå.mly oaxw rnyn Ðíéàöåéä íòä ìë.eln oz`ivi zrya Ðêéîãá
.dlin mce gqt mc Ðíéîã úàöøä.gafnd lr minc zwixf Ðéëåíëúà øåâé'åâå øâ

íëéúåøåãì.ycwn `kilc ab lr s` Ðêéøö
åðé÷ì øðéã òáåø ùéøôéùzia dpaiyklc Ð

,oaxw jixvc lirl opixn`c .ow `iai ycwnd

oi`c ,yixtdl xyt` `l raexn zegta oaxwe

:oizipzna opixn`ck ,raexn zegta ow ievn

.xyt` `l zegt la` ,"mizraxa oipiw ecnre"

äì÷úä éðôî.epnn dpdi `ly Ðáùåú øâÐ

.onrp oebk ,dxf dcear cearl `ly eilr lawy

åîöòì úáùá äëàìî äùåò,ca`d xaca Ð

.cren ly elega l`xyikáåè íåéá ìàøùéëÐ

.ytp lke`äðùîúåãòä úòåáùoaxw Ð

.cxeie dlerïåã÷ôä úòåáù.my` Ðàøîâ
:aizke ,wezyile "ez`hg lr" azkinl ivncn

mi`hg iiez`l Ð "`hg xy` ez`hg lr"

.daxdàèç øùà åúàèçî åì çìñðåikdl Ð

ipnif ixzn xa "`hg" ipnif ixz ez aizk xcd

.bbeyk cifn zeyrl ,i`nwíåàúô 'ä øîàéåÐ

.xeaicd it lr ozyly e`vi jgxk lraíéàúôå
åùðòðå åøáòlr `l` yper oi`c ,cifn epiid Ð

.cifndàðéîà äåä"me`zt"c ab lr s` Ð

"me`zt" ,cifne bbeye qpe` rnyn `nlrc

dpin rny Ð dlr oaxw iziincn i`ce xifpc

aexc ,dxezd lk` dedc icin ,`ed bbeyc

"rzt" aizk ikdl .oi`a od dbbyd lr zepaxw

."me`zt"c dilr zelbl ,bbey iedcïìåëáÐ

oebk ,dyxt dze`ay cxeie dler oi`iand lka

zreay eda iaizkc ,ieha zreaye ycwn `nhn

.zecrdàø÷ ø÷éò àäå ââåùë ãéæî úåùòì
áéúë ãéæîázxewa" :(hi `xwie) aizkc Ð

,cifna `l` zewln oi`e ,zewln epiide "didz

il dnl eze ,"eny` z` `iade" :xn`w dilre

cifn zeaxl Ð "ez`hgn el glqpe"àìà ?
ãéæîë ââåù úåùòì àîéà:`nizc ednc Ð

ol rnyn `w ,bbey` `le `ian cifn` `wec

aizk ikdlc "`hg xy` ez`hgn el glqpe"

lr cg` oaxw slinl ixz ,ipnif rax` "`hg"

.cifnk bbey zeyrl ixze ,daxd zexiar

úçà íìòäá`iaie dwliy mcew ,xnelk Ð

.ef lrae xfg Ð ef lr oaxwéáâ úøîà åàì
úåéøò"dy` l`e" :(a,a zezixk) `nw wxta Ð

.'ek dy`e dy` lk lr wlgl Ð
úåøéæð
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ìåëé.miyi`l dlek `idy ,mikqp zgpn :yexit Ð dgpn elit` daxn ip`yãåîìú
.i`axzi` serl `zyd :[a,g] lirlck xninl ivn Ð xbk mkk xneláéúëãik

eidy oze`y it lr s`e .mixvnn mz`ivia mnvr elny :yexit Ð mrd lk eid milen

Ð onvr elnyk `xwirn mewn lkn ,mixvn z`ivia mze` eln `l mdxa` inia milenip

,zene` x`yn lcaile mewnd zixaa qpkil eln

.elah dzr ik mbe

çìùéåÐ zeler elrie l`xyi ipa ixrp z`

zxt" wxta mzd ibiltc ab lr s`e

dii`x zler ixn`c `ki` ,(a,ehw migaf) "z`hg

yi Ð [i`ed] cinz zler ixn`c `ki`e ,i`ed

.zeler daxd eaixwdy xnelìéòì)xb (iab

dyw o`kn Ð envrl dk`ln dyer ayez

zenai) "ulegd" wxtc qxhpewd yexitl

df Ð "xbde jzn` oa ytpie" :xn`wc .(a,gn

xb`ly eilr laiwy :qxhpewa yxit ,ayez

dcear caerk zay llgne .dxf dcear cearl

yi okl !dk`ln dyer ayez xb xn`w `kde .dxf

dk`ln zeyrl `ly oiprl ixiin `iddc ,xnel

i"x wqt o`kn (wqt) .ixy envrl la` ,eax xear

ziaa zaya ezk`ln zeyrl iebl gipdl xzeny

.envr xear l`xyi
`ide
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."ïk" :øîBì ãeîìz ?äçðî eléôà äaøî éðàL ìBëé̈¤£¦©§¤£¦¦§¨©§©¥
'äì ççéð çéø äMà äNòé" :Cãéà àéðz"¯òîBL ©§¨¦¨©£¤¦¥¥©¦Ÿ©©¥©

:øîBì ãeîìz ?äçðî eléôà ,íéMàì äìBòL ìk éðà£¦¨¤¤¨¦¦£¦¦§¨©§©
óà ,íéîã éðéî ízà äî ,"äNòé ïk eNòz øLàk"©£¤©£¥©£¤¨©¤¦¥¨¦©
óà ,íéîìLe äìBò ízà äî éà ;íéîã éðéî íä¥¦¥¨¦¦¨©¤¨§¨¦©
"äéäé øbk íëk" :øîBì ãeîìz !íéîìLe äìBò íä¥¨§¨¦©§©¨¤©¥¦§¤

¯éaø .íëéúBðaø÷ì ,øçà øáãì àìå ,åézLwä íëì̈¤¦©§¦§Ÿ§¨¨©¥§¨§§¥¤©¦
"íëk" :øîBà¯eñðëð àì íëéúBáà äî ,íëéúBáàk ¥¨¤©£¥¤¨£¥¤Ÿ¦§§
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רטו oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay
àìééç éòéáùî äøäè úåøéæðze`neh edl eed Ð iriaya ipnif ixz `nhp ik ,jkld Ð

mc` `vi `lc ,cg` `l` aiign `l oaxw oiprle .dxdhc zexifp `lgz` `dc ,daxd

.oaxwl die`x dryl dfåùàø úà ùãé÷å.'ek ezglbz mei eilr dlg dxdh zexifpy Ð

äðùî'åë åúùàì àð÷îä.dwyn `edyk olek lr cg` mixery zgpn `ian Ð

äáøä íéòâð òâðúðù`le ,dray xtqy oebk Ð

dipy oke ,rbpzpy cr eizepaxw `iadl witqd

.ziyily okeïéøôö àéáäoixtv izy oze` Ð

oaxw e`le ,geliyl zg`e dhigyl zg` ,zeig

.edpipåì åìò àì`l" i`dc jzrc `wlq `w Ð

seqal `iadle xefgl jixvy rnyn "el elr

.z`hg `iaiy cr ,rbpe rbp lkl oixtv izy

jixv oi` Ð rbpzpe ez`hge oixtv `iad la`

.oey`x rbp lr xdhiykl `iadlàøîâ
ãçà ïáø÷ àìà àéáî åðéà úøîàäålr Ð

,`id `zkix` zrxv cg ,`nl` .daxd mirbp

?rbp lk` mixtv iiez`l dil zaiign i`n`e

'åë úåéðòá äéòåá÷àìåelr `le :xn`w ikde Ð

ipr did m`c .zexiyrae zeipra rawil oixtvd

`iadl jixv Ð xiyrde oixtv z`ad zrya¤¡¦

ipr `ian Ð iprde xiyr did m`e ,xiyr oaxw

opilf` z`hg xzac .ez`hg `iaiy cr zelca

.zexiyra oia zeipra oiaåãé âéùú àì øùà
åúøäè úòùáit lr s` ,zeipra `iai Ð

.xiyrdyøáñxac epiid "ezxdh" i`d Ð

oi`a mirbp mixac dray lrc .e`hg xtknd

.(`,fh) oikxr zkqnaåøéùëîä øáã,my` Ð

.miycwa exiykn ,eizepeda lr oipzep encny

ïéøôömcny ,ezxdh zlgz el oinxeb Ð

.eilr oifn xetvdäðùîúåãìå äãìéù äùàä
mipeny jezl dlitdy oebk :cvik yxtn `we Ð

miireay xg`l dlahy oebk 'eke dawp ly

dawp dlitde dxarzpe dynye ,d`nehc

miyng epiidc ,cled zxivi ly mirax` xg`l

seql dlitde dxfge ,dpey`x dcill drax`e

,dawp hwp ikdle .ef ly drax`e miyng

jeza dlitd i`c ,ikd xninl `kil mixkfac

,ipy i`d `ed `nlra `in xkfc Ð mirax`

.mirax` mei cr xvep cled oi`cúìôîäå
íéîåàúdxarzpy oebk .mixkf elit` Ð

ipyde ,mirax` xg`l cg` dlitde ,dyly

iyilye ,oey`xd xdeh ini jeza `vie ddzyp

lr cg` oaxw d`ian Ð ipyc xdeh ini jeza

.dxehte ,oexg`dâéìô äãåäé éáøzecle` oia Ð

lr cg` oaxw d`ian :xn`e ,oine`z` oia

,ipyd lr `le oey`xd cled lr Ð oey`xd

d`iane .oey`x ly z`ln jeza clepy iptn

jez clep `l `edc meyn Ð iyilyd lr

o`nkc ipyl z`ln opiayg `lc ,z`ln

ly z`ln jez clepe li`ed ,inc dizilc

d`ian dpi`e ,dcil zligz ied iyilye .oey`x

z`ln ('n) jez clepe li`ed iriaxd lr oaxw

z`ln jez clep `l iyily la` .iyily ly

ne`z iabe .oey`xl mipenyn ith iedc (iyily zxivie ez`nehe ipy zxivie) oey`xc d`neh ini exar `dc ,oey`xcz`ln xg`l iyily clepy oebk Ð dcedi iax biltwc inp mi

.inc dizilc o`nkc ,el ztki` `l ipyc z`ln lre ,oey`xcàøîâàëéä ìë.miax rnyn "zxez" aizkc Ðäáéæä ìòå äãéìä ìò ìåëémini dyly dz`xy oebk ,cg` oaxw Ð

zclei dpi`e ,cled zngn mc i`ce Ð dwqt `l m`e ,dcill jenq aefd on weqtzy irac (a,el) dcpa opixn`ck ,aefa zclei ef ixd Ð iyinga dclie iriax dwiqtde ,daif inia

.aefaäúòî àìàdcild lr cg` oaxw d`ianc oizrc` `wlq in ,dclie alg dlk` i`ce `d ?ihernl `xw jixhvi`c ,cg` oaxw daifd lre dcild lrc dizrc wqiz `kidn Ð

?dcil lv` dpipr dn ,inp daif iabe ?algd lreúàæzecle lr cg` oaxw] d`ian zg` dcil lr :rnyn Ð.zg`e zg` lk lr aiig Ð z`ln xg` `d ,[daxdéáø éøáãì
äãåäé`ed `ilrn cle Ð oey`xc z`ln xg` clepy iyily ,jklid .mei mipeny dpen oey`x clene ,oaxwl mxeb oey`x cle dpin rny Ð ipyl z`ln aiyg `lcn Ð

.oaxwlíéîëç éøáãìdil zil Ð dilic xdeh ini eln `lc oey`xe .oaxwl mxeb ,oexg` xnelk ,ipy cle :edl `xiaqc ,dil iaiign `xza` Ð cg `l` iaiign `lc Ð

.`xza cr `l` z`ln `nhn `le .iriax cr iyilyne ,iyily cr z`ln opipn ipyne ,oaxwàúéà éëäã àèéùô?ediinrh i`n ,ikd e`l i`c Ðàëéøèöéà íéîåàú úìôî
äéìoxeaire li`ed ,`id `zkix` dcil `cgc dcen mine`za :`nizc ednc .dcedi iax bilt inp mine`z zltnac opireny`l ,`pz dil jixhvi` mine`z zltn meyn Ð

.`ed oaxw xa e`l iyilye ,ipyl z`ln inp dil zi`e ,zg`k
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àéäåoitebc ab lr s` wlgl `pira `kdc :dniz Ð dgtye dgty lk lr wlgl dgty

rnyn "cg` meia ehgyz `le" (a,at oileg) "epa z`e eze`" wxt mzde ,oiwlgen

`kilc ab lr s` ,oiwlgen oitebc meyn dipa hgy jk xg`e dhgy iab aiigc `hiytc

!oiinc oiteb ik zezay :ixn`c (`,fi) "el exn`" wxta onwl oke !`xw

äøåúzxezae Ð daxd mirxevnl zg`

dyake" aizkcn dil witn mipdk

,daxd mirbp lr zg` `iany cnln Ð "zg`

lkl zg` dxez :yixc "zxez didz z`fe"ne

epivny itl ,oirxevnaezkd wlgy

.mdizereayae mdize`nehaúìôîmine`z

zltna :`pin` jzrc `wlq Ð dil `kixhvi`

ok m`c :dywe .opaxl dcedi iax dcen mine`z

Ð opax i` ?dl ipzw o`nl mine`z zltn

!opaxl dcen `d Ð dcedi iaxl i`e ,`hiyt

.oeir jixv
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"äçôL àéäå¯äçôL ìk ìò ÷lçìäçôLå. §¦¦§¨§©¥©¨¦§¨§¦§¨
áø øîà ?àpz ïàî ."äaøä úBàîeè àîèpL øéæð"¨¦¤¦§¨§©§¥©©¨£©©
úeøéæð :øîàã ,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø :àcñç¦§¨©¦¥§©¦§¨¦§¨©§¦

éòéáMî äøäècdì zçkLîe ,déìò àìééçc àeä §¨¢¨¦§¦¦§¨§¨£¥©§©©§¨
øæçå éòéáMa àîèpL ïBâkàîèðåïåéëå ,éòéáMa §¤¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨©§¦¦§¥¨

ïaø÷ da áéø÷äì äéeàøä äòL àöé àìã¯Bðéà §¨¨¨¨¨¨§¨§©§¦¨¨§¨¥
:éaø øîàc ïåék ,éaø éàc .ãçà ïaø÷ àlà áéiç©¨¤¨¨§¨¤¨§¦©¦¥¨§¨©©¦
éà ,déìò àìééç àì éðéîL ãò äøäèc úeøéæð§¦§¨¢¨©§¦¦¨¨§¨£¥¦

éòéáMa àîèðå øæçå éòéáMa àîèðc¯äàîeè dlek §¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨©§¦¦¨§¨
àîèðc éà ;àéä àzëéøàéðéîMaäééeàøL äòL úàöéc ïåék ,éðéîMa àîèðå øæçåáéø÷äì £¦§¨¦¦§¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨©§¦¦¥¨§¨¨¨¨¤§¨§©§¦

ïaø÷¯éñBé éaøc éàîe .äãeäé éaøa éñBé éaø :dpéî òîL àlà .úçàå úçà ìk ìò áéiçî ¨§¨¦©©©¨©©§©©¤¨§©¦¨©¦¥§©¦§¨©§©¦¥
" :àéðúc ?äãeäé éaøaLc÷å"àeää íBia BLàø úà¯;éaø éøác ,åéúBðaø÷ úàáä íBéa §©¦§¨§©§¨§¦©¤Ÿ©©§£¨©¨§§¨¦§¥©¦

éaøéñBéíBéa :øîBà äãeäé éaøaBzçìâz.äðùî,äaøä íéLðà éãé ìò BzLàì àp÷îä ©¦¥§©¦§¨¥§¦§©§©§©¥§¦§©§¥£¨¦©§¥
ïéøtéö àéáä .äaøä íéòâð òbðúpL òøBöîeòbðúðå¯éaø ,Búàhç àéáiL ãò Bì eìò àì §¨¤¦§©©§¨¦©§¥¥¦¦¢¦§¦§©©Ÿ¨©¤¨¦©¨©¦

.BîLà àéáiL ãò :øîBà äãeäéàøîâúøBz úàæ" :áéúëc ?ïìðî"úàðwä¯äøBz §¨¥©¤¨¦£¨§¨©¦§¦Ÿ©©§¨Ÿ¨
úçàééep÷ì"äaøä íéòâð òbðúpL òøBöî" .äaøä ïåëúøBz úàæ" :áéúëc ?ïìðî .' ©©§¦¦©§¥§¨¤¦§©©§¨¦©§¥§¨©¦§¦Ÿ©

"òøBönä¯úçà äøBzíéòøBöîìòbðúðå ïéøtéö àéáä" .äaøä¯ãò Bì eìò àì ©§¨¨©©¦§¨¦©§¥¥¦¦¢¦§¦§©©Ÿ¨©
àlà àéáî ïéà :zøîàäå ."BîLà àéáiL ãò :øîBà äãeäé éaø ,Búàhç àéáiL¤¨¦©¨©¦§¨¥©¤¨¦£¨§¨¨§©§¥¥¦¤¨

!ãçà ïaø÷¯òbðúðå ïéøtéö àéáä :éðú÷ éëäå àøqçî éøeqç¯àlà àéáî ïéà ¨§¨¤¨©¥§©§¨§¨¦¨¨¥¥¦¦¢¦§¦§©©¥¥¦¤¨
.ãçà ïaø÷éòea÷àìeàì úeøéLòáe úeiðòaòa÷éî,úàhç àéáiL ãòäãeäé éaø ¨§¨¤¨§©§¥©£¦©£¦¨¦§©©¤¨¦©¨©¦§¨

øéLòäå BîLà àéáäL òøBöî :íúä ïðz .BîLà àéáiL ãò :øîBà¯øçà CìBä ìkä ¥©¤¨¦£¨§©¨¨§¨¤¥¦£¨§¤¡¦©Ÿ¥©©
éaø éøác ,úàhçïBòîLéaø ,àéðz .íLà øçà CìBä ìkä :øîBà äãeäé éaø ;øæòéìà ©¨¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©Ÿ¥©©¨¨©§¨©¦¡¦¤¤

ìL ,áø øîà äãeäé áø øîà .ïéøtéö øçà CìBä ìkä :øîBà á÷òé ïaãçà àø÷î ïzL ¤©£Ÿ¥©Ÿ¥©©¦¢¦¨©©§¨¨©©§¨§¨¦§¨¤¨
Bãé âéOú àì øLà" :eLøc"Búøäèa¯øác :øáñ ïBòîL éaøBøtëîä:øáñ äãeäé éaø , ¨§£¤Ÿ©¦¨§¨¢¨©¦¦§¨©¨¨©§©§©¦§¨¨©

øácBøéLënä.ïéøtéö ?eäðéð éàîe ,äøäè Bì íøBbä øáã :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø , ¨¨©©§¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¨©¥¨¢¨©¦§¦¢¦
äðùîCBúa äìétäå äøæç ,äá÷ð íéðBîL CBúa äìétäå ,äaøä úBãìå äãìiL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨©§¥§¦¦¨§§¦§¥¨¨§¨§¦¦¨§

íéîBàz úìtnäå ,äá÷ð íéðBîL¯äàéáî dðéàå ïBLàøä ìò äàéáî :øîBà äãeäé éaø §¦§¥¨§©©¤¤§¦©¦§¨¥§¦¨©¨¦§¥¨§¦¨
.éòéáøä ìò äàéáî dðéàå éLéìMä ìò äàéáî ,äiðMä ìòàøîâdén÷ àpz éðúc ?ïìðî ©©§¦¨§¦¨©©§¦¦§¥¨§¦¨©¨§¦¦§¨©§¨¥©¨©¥

úãìiä úøBz úàæ" :úLL áøcøëfì"äá÷pìå¯úBãìå ìò ãçà ïaø÷ äàéánL ãnìî §©¥¤Ÿ©©Ÿ¤¤©¨¨§©§¥¨§©¥¤§¦¨¨§¨¤¨©§¨
ìò óà ìBëé ;äaøääãéläìòåäáéfäìòå äãélä ìò ìBëé :éðú÷ ."úàæ" :øîBì ãeîìz ? ©§¥¨©©©¥¨§©©¦¨©§©Ÿ¨¨¥¨©©¥¨§©

éëä ,äãìéå íc äìëà ,äzòî àlà ;ãçà ïaø÷ àlà äàéáî äðéà äáéfäc éîðäàéáî ïéà ©¦¨¥¨§¦¨¤¨¨§¨¤¨¤¨¥©¨¨§¨¨§¨§¨¨¦©¦§¥§¦¨
?ãçà ïaø÷ àlà¯øçàlL äãélä ìòå úàìî éðôlL äãélä ìò ìBëé :éëä àîéà?úàìî ¤¨¨§¨¤¨¥¨¨¦¨©©¥¨¤¦§¥§Ÿ§©©¥¨¤§©©§Ÿ

."úàæ" :øîBì ãeîìz"íéðBîL CBúa äìétä"åëäãeäé éaø éøáãì ,øîBì éöîzLk .' ©§©Ÿ¦¦¨§§¦§¤¦§¥©§¦§¥©¦§¨
¯íøBb ïBLàø ãìåãìeîeïBLàøäðBîíéîëç éøáãì ,¯éðL ãìeîe íøBb éðL ãìå ¨¨¦¥¦¨¨¦¨§¦§¥£¨¦¨¨¥¦¥¦¨¨¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zezixk(iyiy meil)

äçôL àéäå`ide' wx aezkl dxezd dlkiy ,'ebe 'Wi`l ztxgp §¦¦§¨¤¡¤¤§¦
x`ean weqtd jynda ixdy ,'dgty' zaiz ila 'yi`l ztxgp
'dgty' zaiz `l` ,'dzCtp `l dCtde' xn`py ,dgtya xaecny§¨§¥Ÿ¦§¨¨

d`a÷lçìaiigleäçôLå äçôL ìk ìò.cxtpa §©¥©¨¦§¨§¦§¨
,cin ezexifp ini oipn wqtp ,ezexifp ini rvn`a znl `nhpy xifp
,dxt inn eilr d`fd ici lr ,znd z`nehn envr z` xdhl eilre
iriayd meiae .ez`nehl iriayd meiae ez`nehl iyilyd meia
.eizepaxw z` `ian `ed ipinyd meiae ,ey`x z` glbl eilr
ligzn izn mi`pzd ewlgp day ,`ziixa z`aen `xnba oldl
iriayd meia cin m`d .dxdha ezexifp ini z` zepnl xifpd
,ipinyd meia wx e` ,znd z`nehn xdhp `ed f`y ,d`fdd xg`l
.epzpyn zxaeq cvik dpc `xnbd .eizepaxw z` `ian `ed f`y

:dpyna epipy,äaøä úBàîeè àîèpL øéæð.olekl cg` oaxw `ian ¨¦¤¦§¨§©§¥
zxxan:`xnbdàpz ïàî,xnelk ,epzpyn ly `pzd `ed in - ©©¨

zx`an .epzpyn zxaeq oldl `aezy `ziixaa mi`pzdn dfi`k
:`xnbd,àcñç áø øîàk epzpyn,øîàc ,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø ¨©©¦§¨©¦¥§©¦§¨¦§¨©

yî ,äøäèc úeøéæðmeiéòéáM,ez`nehldéìò àìééçc àeä`id - §¦§¨¢¨¦§¦¦§¨§¨£¥
.eilr dlg xakeef dhiy itldì úçkLîdf ote` dz` `ven - ©§©©¨

,epzpyna xen`d daxd ze`neh lyàîèpL ïBâkdipy mrt xifpd §¤¦§¨
ad meiéòéáM,dpey`xd ez`nehlàîèðå øæçåziyily mrtamei ©§¦¦§¨©§¦§¨©
déòéáMxak dligzd iriayd meiay oeiky ,dipyd d`nehd ly §¦¦

ze`nehk zeaygp od ixd ,dxedhd ziyilyd e` dipyd ezexifp
,zecxtpå,ok it lr s`úàöé àìc ïåéëdzid `leäéeàøä äòLxak §¥¨§Ÿ¨¨¨¨¨§¨

da áéø÷äìd z`ïaø÷ipinyd mein wx ixdy ,ez`neh lr `ad §©§¦¨¨§¨
y dpyna `pzd xn` okl ,eaixwdl leki `edïaø÷ àlà áéiç Bðéà¥©¨¤¨¨§¨

ãçà:eixac z` `cqg ax miiqne .ze`nehd lk lréàcm`y - ¤¨§¦
k epzpyny xn`zéaøm` ,dcedi iaxa iqei iax lr wlegy ,`id ©¦

,dyw ok,éaø øîàc ïåékyãò äøäèc úeøéæðd meiéðéîLez`nehl ¥¨§¨©©¦§¦§¨¢¨©§¦¦
,déìò àìééç àìze`neh `nhpy xifp ly ote` ep`vn `l ok m` Ÿ¨§¨£¥

,jytp dnn ixdy ,daxdéàxaecna àîèðcd meiéòéáMez`nehl ¦§¦§¨©§¦¦
,dpey`xdåokàîèðå øæçaeyad meiéòéáMm` ,dipyd ez`nehl §¨©§¦§¨©§¦¦

okàéä àzëéøà äàîeè dlekzeaygp ze`nehd yly lk - ¨§¨£¦§¨¦
,dxdhd zexifp z` ligzd `l oiicr ixdy ,dkex` zg` d`nehk
oky ,dpey`xd d`nehd lr xac zeycgd ze`nehd etiqed `le
`l oiicre ,zexifpd ini oipn z` xak dwiqtd dpey`xd d`nehd

e .ycg oipn ligzdéàxaecna àîèðcd meiéðéîMez`nehl ¦§¦§¨©§¦¦
,dpey`xdàîèðå øæçåaeyad meiéðéîMok m` ,dipyd ez`nehl §¨©§¦§¨©§¦¦
úàöéc ïåékxak dzideäòLzg`L`id,ïaø÷ áéø÷äì äééeàø ¥¨§¨¨¨¨¤§¨§©§¦¨§¨

,ipinyd meid zligzn `ed oaxwd onf ixdyáéiçîeaiigl yi - ¦©©
cxtp oaxwaúçàå úçà ìk ìòdipyd d`nehdy oeik ,ze`nehdn ©¨©©§©©

d`nehd lr zepaxw `iadl aeig eilr lg xaky xg`l dzid
.dpey`xddpéî òîL àlàk zxaeq epzpyny ,dfn gken -éaø ¤¨§©¦¨©¦

,äãeäé éaøa éñBé.iriayd meia xak dlg dxdhd zexifpy xaeqy ¥§©¦§¨
:mi`pzd da ewlgpy `ziixad z` `xnbd d`ianéàîeokide - ©

eixac z` epipy,àéðúc ,äãeäé éaøa éñBé éaøcxifp iabl xn`p §©¦¥§©¦§¨§©§¨
`nh(`i e xacna)eilr xRke dlrl cg`e z`Hgl cg` odMd dUre'§¨¨©Ÿ¥¤¨§©¨§¤¨§Ÿ¨§¦¤¨¨

WtPd lr `hg xW`n,'àeää íBia BLàø úà Lc÷åaezkd xikfd ¥£¤¨¨©©¨¤§¦©¤Ÿ©©
xn`p mdixg`le ,ez`neh lr xifpd `iany zepaxwd z` dligz
meia dxdha zexifp zepnl ligzdle ey`x z` aey ycwl eilry

epiid '`edd meia'e ,`eddåéúBðaø÷ úàáä íBéazligza xkfend §£¨©¨§§¨
,weqtd.éaø éøácla`,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø'`edd meia' ¦§¥©¦©¦¥§©¦§¨¥
epiid,Bzçìâz íBéaweqtd meiqa ,xnelk .iriayd mei `edy §¦§©§

,okl mcew dxen`d iriayd meia zglbzd zevnl dxezd zxfeg
jynd df oi`e ,dxdhc zexifp zepnl ligzn `ed mei eze`ay

.weqt eze` zligza mixen`d zepaxwl cg`

äðùî
mdilr mi`iany zexiar yng yiy zncewd dpyna x`azd

mizy my epnipe ,minrt dnk mda e`hg xy`k mb ,cg` oaxw
jezn zetqep zexiar izy dpene dkiynn epzpyn .yngd jezn
mc` mr xzzqz `ly dze` xidfne ezy`l `pwnd mc` .yngd
,`l e` d`nhp m` reci oi`e ,enr dxzzqpe dy`d dxare ,ipelt
mina dze` wecale ,mixery zgpn dilr `iadl lrad jixv

mixx`nd mixnd(gk-eh d xacna).
äaøä íéLðà éãé ìò BzLàì àp÷îämiyp` lr dze` xidfdy - ©§©¥§¦§©§¥£¨¦©§¥

dnka dxzzqpe dy`d dxare ,mdn cg` mr xzzqz `ly ,miax
zg` mixery zgpn dlra `ian .miyp` mze`n dnk mr minrt

.mlek liaya cala
åokòbðúpL òøBöîa etebäaøä íéòâðixg` ,xnelk .df xg` dfa §§¨¤¦§©©§¨¦©§¥

,mixtiv izy z`ad ici lr oey`xd rbpd z`nehn xdhp xaky
`iady mcew ,ycg rbpa rbpzpe xfg ,mini dray xak xtq s`e
,ok `ed oicd dfa mbe .minrt dnk oke ,ipinyd meia zepaxwd z`
cg` oaxwa ic mewn lkn ,dzxagl zg` d`neh oia xdhpy s`y

.olek liaya
:df oipra `pzd jiynnàéáärxevndïéøtéö,oey`xd erbp lr ¥¦¦¢¦

òbðúðå,aeyBì eìò àìezaegl mixtivdàéáiL ãòz` mb.Búàhç §¦§©©Ÿ¨©¤¨¦©¨
äãeäé éaøe wlegøîBà`l` ,z`hgd z`ada ielz df oic oi`yãò ©¦§¨¥©

àéáiLz`.BîLàz` `iady xg`l cin aey rbpzp m` mby ¤¨¦£¨
`iadl jixv epi` xak ,z`hgd z` `iad `l oiicry s` ,my`d
my`d z`ad mcew rbpzp m` wxe .oey`xd rbpd lr mixtiv aey

.oey`xd rbpd lr mb mixtiv aey `iadl jxhvi

àøîâ
dxar m`y ,'daxd miyp` ici lr ezy`l `pwnd' :dpyna epipy
zxxan .zg` dgpn `l` `ian epi` mdn dnk mr dxzqpe

:`xnbdïìðî:`xnbd zx`an .df oic epl oipn -áéúëczyxta §¨¨¦§¦
dheq(hk d xacna)úàðwä úøBz úàæ'DWi` zgY dX` dhUY xW` Ÿ©©§¨Ÿ£¤¦§¤¦¨©©¦¨

dxez `id ixd ef dyxt ik rnyn 'ze`pwd zxez' oeyle ,'d`nhpe§¦§¨¨
cnll d`a ef oeyly `xnbd zyxece ,mixac dnk zllekd zg`

yiyúçà äøBzs`.äaøä ïééep÷ìmixeryd zgpny ,xnelk ¨©©§¦¦©§¥
,envr ipta iepiwe iepiw lk lr `eal dzaeg oi` ,dyxta dxen`d

.dlra dl `piwy miiepiw dnk lr zg` dgpna ic `l`
:dpyna epipy,'åë äaøä íéòâð òbðúpL òøBöîcg` oaxw `iany §¨¤¦§©©§¨¦©§¥

:`xnbd zxxan .eirbp lk lrðîïì:`xnbd zx`an .df oicáéúëc §¨¨¦§¦
rxevn zxdh zyxta(a ci `xwie)úàæ'didYòøBönä úøBzmFiA Ÿ¦§¤©©§¨§

yiy cnll d`a ef oeyle ,'odMd l` `aEde Fzxdhúçà äøBz ¨¢¨§¨¤©Ÿ¥¨©©
,äaøä íéòøBöîìminrt dnk lr mb cg` oaxwa ic ,xnelk ¦§¨¦©§¥

.rbpzpy
:dpyna epipyïéøtéö àéáä,ezxdhlBì eìò àì ,òbðúðåmixtivd ¥¦¦¢¦§¦§©©Ÿ¨

àéáiL ãòz`àéáiL ãò ,øîBà äãeäé éaø ,Búàhçz`.BîLà ©¤¨¦©¨©¦§¨¥©¤¨¦£¨
z` `iady iptl rbpzp m`y ,dpynd ly ef oeyln rnyne
mb mixtiv aey jk xg` `iadl jxhvi ,eny` z` e` ez`hg
liaya `iaiy mixtivd caln ,dpey`xd d`nehd liaya
.envr ipta rbp lk lr mixtv `iany `vnpe ,dipyd d`nehd

:`xnbd dywnúøîàäå,dpynd zligza [`pzd-] zxn` ixde - §¨¨§©
mirbp dnk lr elit`yïéàrxevndïaø÷ àlà àéáî,ãçàixd ¥¥¦¤¨¨§¨¤¨

z` `iad `l m`y xne` dz` j`ide ,cg` rbp enk miaygp mdy
ipta rbpe rbp lk lr mixtiv `iadl eilr eny` z` e` ez`hg

.cala cg` rbpk `l` miaygp mpi` `lde ,envr
:`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçdpynd z` cenll yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

xak m` ,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`kàéáärxevnd ¥¦
ïéøtéö,eizepaxw z` `iad `l oiicre ,ezxdhlåaey,òbðúðoicd ¦¢¦§¦§©©
y `edãçà ïaø÷ àlà àéáî ïéà,ze`nehd izy lre`pzd siqen ¥¥¦¤¨¨§¨¤¨

yúeøéLòáe úeiðòa éòea÷àìjixv `ed m` epaxw z` reawl - §©§¥©£¦©£¦
df xac ,zeipra `ad oaxw e` zexiyra `ad oaxw `iadlàìŸ

òa÷éîrawp epi` -àéáiL ãòz` mb.Búàhçxg`ny ,xnelk ¦§©©¤¨¦©¨
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zezixk(ycew zay meil)

,wtzqdl yiäàîeèaciny `ed llkdy ,dy`d z`neh iabl - §§¨
xg`e ,dawpl miireay e` xkfl reay dy`d d`nh dcild xg`
e` xkfl mei dylye miyly mdy ,dxdh inca zayei `id jk
ini jeza d`ex dy`dy mincd lky ,dawpl mei dyye miyy

,dze` mi`nhn mpi` z`lnøîà él äîxeaqi dn -,äãeäé éaø ©¦¨©©¦§¨
`xnbd zx`ane .`l e` xdeh ini oiprl z`ln ini ipyl yi m`d

:wtqd iccv z`ïðéøîà éîc xn`p m`d -(eäì) øîà÷ àì ïàk ãò ¦¨§¦©©¨Ÿ¨¨©§
äãeäé éaøyéîc déúéìc ïàîk éðL ãìåel oi`e ,epi`y ink aygp - ©¦§¨¨¨¥¦§©§¥¥¨¥

,z`ln ini,ïaø÷ ïéðòì àlà,oaxwa aiign ipyd cled oi`y ¤¨§¦§©¨§¨
xhtp epi` ely z`ln ini jeza clepy iyilyd cled `linne

,oaxwnc ïåékoiicr ipyd zcil zryaäàöé àìdniizqd `l - ¥¨§Ÿ¨§¨
dïaø÷ da áéø÷äì äéeàøL äòLe ,dpey`xd dcild lrïëå ìéàBä ¨¨¤§¨§©§¦¨¨§¨¦§¥

,jky oeik -éîc déúéìc ïàîk éðL ãìå`ede ,epi`y ink aygp - ¨¨¥¦§©§¥¥¨¥
xehtl envr ipta z`ln ini el oi`e ,oey`xd ly oaxwa lelk

.iyilyd cled z` oaxwnïéðòì ìáàini oipnàîéà ,äøäèå äàîeè £¨§¦§©§¨§¨¢¨¥¨
éîc déúéàc ïàîk déì àøéáñdcedi iax xaeqy xn`p `ny - §¦¨¥§©§¦¥¨¥

,epyiy ink aygp ipyd cled s`yéðLc äàîeè à÷ñôîeinie - ©§§¨§¨§¥¦
cled ly dxdhd ini z` miwiqtn ipyd cled ly d`nehd

,cgi mipnp mpi`e ,oey`xdelipyd cled ly d`nehd ini xg`
àlîîz` zepnl zniiqne dkiynn -øãäå ,ïBLàøc äøäè éîBé- §©¥¥¨¢¨§¦©£©

jk xg`eàîìc Bà .éðMì äøäè éîBé äðBî,xn`p `ny e` -éaøì ¨¥¨¢¨©¥¦¦§¨§©¦
,äãeäé,z`ln ini oi` ipyd clely xne`ddéì úéàc àeä àøîeç §¨§¨§¦¥

cled lr sqep oaxw dkixvdle xingdl wx ok xaeq `ed -
,iyilydàëä ìáà,dxdhe d`neh ini oipn ly oecipa ,o`k j` - £¨¨¨

ini oipn z` miakrn ipyd cled ly d`nehd iniy xn`p m`
oey`xd ly dxdhd ini z` dnilyn `ide ,oey`xd ly dxdhd

,ipyd ly d`nehd ini meiq ixg`,àeä àle÷df ici lr ixdy ¨
dl yiy `vnpe ,oey`xd ly dxdhd inin melk dciqtn dpi`

,mixedh dincy mini xzeidéì úéì àle÷åxaeq dcedi iax oi`e - §¨¥¥
iniy xaeq `ed `l` ,dxdh ini dl siqedle dfa lwdl yiy
,oey`xd ly dxdhd ini oipnl mb miaygp ipyd ly d`nehd
dxdhd ini oipnn ipyd ly d`neh ini mze` z` dciqtn `ide
dligzn oey`xd ly minid mipeny miniizqnyke ,oey`xd ly

.ipyl dxdh ini zepnl cin `id
:wtqd z` heytl dqpn `xnbdî àðeä áø øîàxirdàz ,àøeq ¨©©¨¥¨¨

,òîL,gqt oaxw iabl `ziixaa epipyïéèçBL ,úãìBéoaxw z` §©¤¤£¦
gqtdäéìò ïé÷øBæå,enc z` [dxear-]ì íéòaøà íBéazciløëæ §§¦¨¤¨§©§¨¦§¨¨

.äá÷ðì íéðBîL íBéáeixde ,ef `ziixa lr epdnzeïàk ãòseq cr - §§¦¦§¥¨©¨
,dawpl mipenyd e` xkfl mirax`d mei,àéä äàîèixdy`id §¥¨¦

e` xkfl cg`e mirax`d meia dizepaxw z` `iadl dkixv
oaxw z` dxear aixwdl ozip cvike ,dawpl cg`e mipenyd
oiicr `idyk ,dawpl mipenyd e` xkfl mirax`d meia gqtd

.dz`nehaeef `iyew aeyiiaépî àä ,àcñç áø øîàin zrck - ¨©©¦§¨¨©¦
k ,ef `ziixa diepyäãeäé éaøepzpyncïàîk éðL ãìå ,øîàc ,àeä ©¦§¨§¨©¨¨¥¦§©

éîc déúéìcxaecne ,z`ln ini el oi`e ,epi`y ink aygp - §¥¥¨¥
zcil xg` ipyd ddzyde ,mine`z dcliy ote`a `ziixaa
`ed ipyd ly mirax`d meidy `vnpe ,zxgnl clepe oey`xd
dilr aixwdl ozip df ote`ae ,oey`xd ly cg`e mirax` mei
mei eze`ae ,oey`xd cledn mipen dcedi iaxl ixdy gqt oaxw
on lek`l lkeze ,dxdhd zepaxw z` dyrz gqtd zaxwd xg`

:dzii`x z` `xnbd zniiqn .dlila gqtdúøîà éàåcäàîeèa §¦¨§©§§¨
éîc déúéàc ïàîk éðL ãìå äãeäé éaøì déì àøéáñxn`z m`e - §¦¨¥§©¦§¨¨¨¥¦§©§¦¥¨¥

z` miaiygny dcedi iax dcen dxdhe d`neh ini oipn iably
ly xdehd ini z` mihrnn ely d`nehd inie ,ipyd cled

,dyw oiicr ok m` ,oey`xddìò ïðéèçL éëéämihgey cvik - ¥¦¨£¦©£¨
gqtd z` dxear,íéòaøà íBéaixdeäìëà àéöî àì énð àúøBàì §©§¨¦§§¨©¦Ÿ¨§¨¨§¨

ok mb ,ipyd zcill mirax`d meid meiqa `edy ,gqt lila s` -
k ixdy ,oaxwdn lek`l dleki dpi`ipyd ly d`nehd iniy oei

`id dkixv ,oey`xd ly d`nehd ini ixg` cg` mei ekynp

ly d`neh mei eze` z` oey`xd ly dxdhd inil milydl
zcill mipye mirax`d meia wxe ,dzxdh inin hriny ,ipyd
lek`le dizepaxw z` `iadl lkeze dzxdh ini eniizqi oey`xd
dlekiy `ziixad dxn` ji`e ,gqtd zxgnl xak edfe ,miycwa

.ipyd zcill mirax`d meia gqtd z` aixwdl `idåàì àlà¤¨¨
dpéî òîLc ,o`kn gken i`ce -äàîeèìe äøäèìok mbdéì àøéáñ §©¦¨§¨¢¨§§¨§¦¨¥
äãeäé éaøìyéîc déúéìc ïàîk éðL ãìå,aygp `ed epi`y ink - §©¦§¨¨¨¥¦§©§¥¥¨¥

meiae ,oey`xd ly xdehd ini z` mihrnn ely d`nehd ini oi`e
dpaxw z` `iadl `id dleki oey`xd zcill cg`e mirax`d
d`neh mei did oey`xd ly dxdhd ini rvn`ay s` ,xdhdle

.ipyd zngn cg`
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòìy xnel xyt` zn`a -äàîeèì §¨¥¨¨§§¨

éîc déúéàc ïàîk éðL ãìåc äãeäé éaøì déì àøéáñ äøäèìe- §¨¢¨§¦¨¥§©¦§¨§¨¨¥¦§©§¦¥¨¥
ink aygp ipyd cledy dcedi iax xaeq dxdhe d`neh ini oiprl

,oey`xd cled ly z`ln ini z` wiqtn `ede ,epyiyàéðz éëå§¦©§¨
àéäädleki mirax`d meiay ,gqt oiprl `ziixaa epipyy dne - ©¦

mine`z zcila llk xaecn `l ,dpaxw z` `iadl zcleid
`ziixade ,cg` cle ly dlibx dcila `l` `cqg ax uexizk

zwqer,äàîeèa àaä çñôadleki ,mi`nh mlek jk oiay oeike §¤©©¨§§¨
.dly z`ln ini eniizqd `ly mbd ,eaixwdl zcleid s`

:digcd lr `xnbd ddnzäìëà éîez`ln ini jeza zclei ike - ¦¨§¨
,gqt oaxwn zlke`ïðúäådpyna(:dv migqt),,äàîeèa àaä çñt §¨§©¤©©¨§§¨

,zn i`nh xeaivd aexyk epiideúBcð úBáæå íéáæ epnî eìëàé àìŸŸ§¦¤¨¦§¨¦
,úBãìBéåz`neh iabl wx xn`p xeaiva d`neh ly xziddy oeik §§

x`al ozip cvik ok m`e ,ze`nehd x`y iabl `le ,zn
meia zclei xear gqtd z` hegyl dxiznd `ziixady
lek`l dleki dpi` ixde d`neha `ad gqta zwqer mirax`d

.dzcil z`neh zngn
:`xnbd zvxznàéääzcleie dcp lr zxqe`d ,dpyn dze` - ©¦
,gqtdn lek`lïìéáè àì ék éìëà àìoeik gqtdn zelke` opi` - Ÿ¨§¦¦Ÿ§¦¨

,ozxdhl elah `l oiicryàéää àéðz ékdze`a epipyy dne - ¦©§¨©¦
`ziixaäéìò ïé÷øBæå ïéèçBLcmeia e` xkfl mirax`d meia §£¦§§¦¨¤¨

zngn epiid ,dawpl mipenydäìáè àäcdzxdhl dlah ixdy - §¨¨§¨
miycwa lek`l zi`yx dpi` oiicry `l` ,dzcill ipinyd meia
dizepaxw z` daixwd `ly onf lk mixetk zxqegn `idy oeik
`id zi`yx ,d`neha `a gqtdyk j` ,dzxdh ini z`ln xg`l

.epnn lek`l
:`xnbd dywnéëä éàzngn zxzen dzlik`y ,jk m` - ¦¨¦

mein wxy `pzd xn` recn ,dzcill ipinyd meia dzliah
ixde ,lek`l zi`yx dawpl mipenyd e` xkfl mirax`déðéîMî¦§¦¦

àéæçc àeä dìéc,dzxdhl dlahy ,dzcill ipinyd mein - ¦¨§©§¨
:`xnbd zvxzn .lek`l `id zxzenàéæç àì éðéîMî`id oi` - ¦§¦¦Ÿ©§¨

c oeik ,ipinyd mein die`xéîc áæk áæc íBé ìeáè ,øáñ÷af - ¨¨©§§¨§¨¨¥
ick ynyd rwyzy oizndl eilre ,iriayd meia lahy
,xac lkl afk epic ynyd drwy `ly onf lk ,ezxdh miizqzy
mei cr oizndl dilry oeik ,dlahy zcleia mb `linne
lka dpic ixd ,dzxdh z` milydl ick mipenyd e` mirax`d
,dzxdh dniizqd `l oiicre dlahy ,'mei leah'k elld minid
.gqt oaxwn lek`l dleki dpi`e ,d`nh zcleik dpic x`ype
xaky ,mirax`d meia lek`l dl dxizd `ziixad eli`e

.dzxdh dniizqd
:`xnbd ddnzéëä éàdizepaxw d`iad `ly onf lky ,jk m` - ¦¨¦

,miycwa lek`l dleki dpi`àéæç àì énð íéòaøà íBéameia s` - §©§¨¦©¦Ÿ©§¨
ixdy ,gqtd z` lek`l die`x dpi` xkf zcill mirax`d
dxn` recne ,cg`e mirax`d meia wx dizepaxw z` d`ian
zvxzn .gqtd z` `iadl dleki mirax`d meiay `ziixad

:`xnbdééàì,daxc` -àéæç íéòaøà íBéaz`adl `id die`x - ¨¦§©§¨¦©§¨
c oeik ,gqt oaxwøáñ÷y `ziixad ly `pzdáæc íéøetk øqeçî ¨¨©§©¦¦§¨

éîc áæk åàì,afk epic oi` ,iriayd meia eyny aixrde lahy af - ¨§¨¨¥
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המשך סעמוד רלס

oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay
äãåäé áø øîà éì äî äàîåèá?xdeh ini oiprl ipyl z`lndil zi` inÐïáø÷ ïéðòì àìà äãåäé éáø øîà÷ àì.clep oey`x oaxw onf jezae li`ed ,ipyl z`lndil zilc`edÐïéðòì ìáà

äøäèå äàîåè.oey`xlyz`lnn oiwleqne ,enylrd`nehd ini oi`xwpe ,oey`xly oze`cal envrldpenÐéðùã äàîåè à÷ñôéîå.oey`xcxdeh ini`lnne ,oey`xlyxdeh iniz`Ð

.ipyl xdeh ini mini mipeny ipn xcde ,xwir `edc ,dcedi iaxl dil opiln `lc xyt` i` oey`xc z`ln `dcäéì úéà àøîåç àîìã åàdxdh inie d`neh ini aidie ,zepaxwl iyet`l Ð
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zcleia `zipzn `d miwene Ðmeid ,mine`z

mirax` ied ipyc mirax`c .xgnl ipye cg`

lr dpaxw `iadl die`x meide ,oey`xl cg`e
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ריז oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay
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`lewc ,dil zilÐ oixfetn ozepnl ,oey`xl xdeh ini milydlÐd`neh iabl la` ,oey`xl ipnc `ed dicegl oaxw oiprle .zepaxw iyet`l oizipznadil zi``nlra`xneg dpin rnye

.ipyl xdeh ini azinl `iraxcdc ,`idàéä ïðáø íìåòì,`peeb i`dkae .dpey`xdawpc mipenyl mcew oilk xkf ly xdeh iniy ,dawp lymipeny jeza xkf zcleiaÐ oixfetn inc ikideÐ

dpey`xdcilcmipenyxzal oinilyn`lc opireny`l`xw`z`e .oey`xcxdeh ini inely`l`irae ,epnil ipycleenc opaxl edlzilÐoey`xcxdeh inil mcew oilk ipylyxdeh inic

.dpen ipyn`l` ,miizpia ewiqtdy xkfc d`neh ini dray cbpk drayóåñ óåñzcil zgkyn`lc .oinly`l xkfc mirax` o`k cre ,`ziinw dawpc mipeny oinlyc ikdzgkyn`lÐ

.oixfetn zgkyn [`l ez mirax` oipen ipy clel opaxc] (`lc meyn ipy cleel opiaxc) oeike xkfd zxivic mirax`e dawpc d`nehc xyr drax` dawpc drax`e miyng cr xkfúãìåéá
ïéîåàú.exarzpyÐäøäè éîéì íéøùòì.ikdn ith e` ikdn xival oicd `edc ,`wec e`l mixyrÐ
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`oifgeריח mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay
ïéøæåôîïéøæåôî [íãå÷ä ãåîòì êééù]inil xkfc d`neh ini dray dl ewqty ,xnelk Ð

:xnel cenlz ?dpey`xd dcill mipeny xg`l ipixg` dray dl aizile ,dawpc xdeh

."mei"ïéøæåôî øëæã íéùìùxkfc miyly jeza ipy dclie ,mine`z zclei oebk Ð

d`neh ini dray oebk ,dpey`xd dcill mirax` cal dray dl epzi leki ,oey`x

ixdy ,oixfetn miyly eed `zydc ,ipyc

.oipnl elr `ly ,miizpia d`neh ini ewiqtd

.[mcewd cenrl jiiy o`k cr]åäì úéà éî
ïéøæåôîxkf oey`xac oeike !epn ipy clel `d Ð

xdeh inic ,dil `nwe`ck ,inewe`l `kil

.ipyc xdeh ini xzal oikyn oey`xcåàì àìà
àéä äãåäé éáøxn`we ,oey`xl dpenc Ð

.ipnc `ed ipyn `nl` ,dl opiadi oitevxc

äéì úéì àìå÷ äéì úéà àøîåç äðéî òîùåÐ

drayl enilydy oey`xc xdeh ini jix`dl

ini aizen xcde ,d`neh ini dray cbpk mixg`

.`id `xizi `lewc ,ipyl xdeh'åë íéîé úùù
xdehc dylye miyy xg`l dlitd oebk Ð

dl dide .dzcill draye miray ody ,dawpc

leki ,e`nhpe dlitde ,mini dyly cer zepnl

dl` dyly cbpk mixg` dyly dl epzi

aizk `l `kdc ?mixfetn dray eedpc ,e`nhpc

.oixfetn elit` rnync ,"mini" `l` "mei"éî
ïéøæåôî åäì úéàcle inie !epn ipy clel `d Ð

ly mipeny xg` miax mini oikyen df ipy

`l` .dl zgkyn `l oixfetne ,dpey`x dawp

.'ek `id dcedi iax e`läðùîìå÷ä úòéîù
."dl` lew drnye" Ðùã÷î úàîåèåÐ

iccda iaizk edlek .mizty iehae ,bbeya

`dc .cxeie dler oaxw iab "`xwie" zyxta

'ebe "`nh xac lka rbz ik ytp e`"c `xw

wxta yxtnck ,irzyn eiycwe ycwn z`neha

.(`,f) zereayc `nwàøîâÐ zexiyr

ilc ,dpei ipae mixez Ð zelc ,dxiry e` dayk

.dti`d zixiyr Ð zelcéåèáå ìå÷ä úòéîù
åéùã÷å ùã÷î úàîåèå íéúôùyxtn Ð

.zelc ilcae zelca mi`iany "`xwie"aùé
'åë ïéàéáî íäî.onwl yxtn Ðúãìåé

úåøéùòáxez e` dpei oae ,dlerl yak Ð

.z`hglúåìãáådcixt epiidc ,mixez izy Ð

.yak zgz sercéðù úçú äôéàä úéøéùò
ïéãéøô.mizy zgz zg` epiidcòìñá éìò éøä

dlek dxezd lkacn) .rlqa gwpd oaxwa Ð

.(mipy izy oa li`c llkn ,dpy oa yakl ixw

àðîçø áúëãî:"`xwie"a zelirn my` iab Ð

.mirlq izy epiidc ,"milwy sqka li`"

íéúòáøáiziinck epiidc ,xpic raexa ow Ð

yak zgz ,xpic raexa zelca micixt izy

rlqa xyr dyyn cg epiid Ð rlqa gwpd

dyy epiid ,xpic raexe ,mixpic drax` `edy

dpenye mirax` yi xpic raexa .mirax xyr

:(`,ai) oiyecwc `nw wxta opixn`ck ,zehext

`edy ,ivge drnle .drnl zehext mizye miyely epiidc ,zehext izy wxhpewe ,wxhpew ipy qnqn ,zeqnqn ipy xqi`e ,oixqi` ipy oeicpete ,oeicpet izy drne .xpic sqk drn yy

ke .zehext dpenye mirax` eed Ð xpic raexepiidc ,zehext yly ied dti`d zixiyrc gkzy` Ð zelca xyr dyyn cg iedn ira ,dti`d zixiyr epiidc ,zelc ilc :zxn`c oei

.dpenye mirax` ly xyr dyyn cgéìé úãìåéî àðúó,yaka mizye miyelyn cg epiidc ,rlqa gwpd yak zgz xpic ly zipinya zgwpd dcixt `iznc ,zclein sili zelc Ð

.zehext drax`e mixyr `edeúåìãá øùò äùùî ãç éåä äîë úåìã éìã ïàë ãòålra Ð zcleia zgkyn `lc zelc ilc la` ,zclein mipye miylyn cg zelcc ztlic idpc Ð

ike ,slin edcic zelcn zelc ilc jgxk lre ,eiycwe ycwn `nhnae mizty iehaae lewd zrinya `l` zelc ilc zgkyn `lc .lirl dl opiyxcck ,dl ztli li`e yakn jgxk

drax`e mixyr epiidc ,xpic ly zipiny Ð zg` dcixt `idy zcleia oebk ,`nlra zelca zgky`c idpe .zelca xyr dyyn cg epiidc ,yakd zgz oicixt izy edcic zelcc ikid

.`blte dhext ied xyr dyyn cg zelc ilc iziin ike ,zehextéìé úãìåéî äìåëómipye miylyn cg` zelc da ogky`c ikid ikc .mzdn sili zelc ilc da oi`c ab lr s`e Ð

.mipye miylyn cg epiidc ,`rax ikp dhext Ð zelc ilce ,zehext drax`e mixyr eed ikd zcleic zelce .zelcc mipye miylyn cg ded inp zelc ilc Ð zexiyrcäðùîlk

.dxiry e` dayk epiidc ,`id dawp cigi z`hgïáø÷áå úåëîá ïéåùdy` aezkd deyd 'ebe "mc`d z`hg lkn eyri ik dy` e` yi`" :ol `niiwck ,oiwel Ð odipy oicifn m` Ð

.z`hg ezbby Ð zxk epecfy lke ,"zeyerd zeytpd ezxkpe" aizkc ,cifna zxk aizk ediieexzac .oaxw oi`ian Ð mdipy oibbey m`e .oiyperd lkl yi`l'åë äçôùáådy`dy Ð

.`xnba yxtnck ,my`a yi`de dweløîåâë äøòî ïäá äùò ïìåë úåéøòä ìë.(a,bp) "eznai lr `ad" wxta ,zenai zkqna Ð
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ììëî`zkec lka opixn` dxezd onc ,opaxcn epiid Ð rlqa ezpy oa yakc

yie !dxtk mdl oi`e mi`lh elfei `ny Ð dxtk ixqegnl davw xeriy dxez

zegta la` ,xgaend on devnl rlqa edpewy `ed zelibx Ð rlqa yak xn`wc `d :xnel

,xeriy dl oi` `ziixe`c z`hg la` .`ed `ziixe`cnc ,milwy sqk jixv my` la` .ibq

zegtae ,rlqa dlgzkl devn jkl Ð opaxcn wx

.`piixar ixwin `wpcn zegt la` ,`wpc cr ibq

`wpcn zegta mipny mde elfed m` ,mewn lkne

mipny md elit` ,zeny`ae .mda xtkzn Ð

epi` Ð elfedy ,milwy sqkn zegta miaehe

."milwy sqk" aizkc meyn ,xtkzn
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åéLã÷å Lc÷î úàîeèå¯úelã élãa ïéàéáîe ,úçà äNák úçz ïéãéøô ézL ïéàéáî §§©¦§¨§¨¨¨§¦¦§¥§¦¦©©¦§¨©©§¦¦§©¥©
ãîì äzà ïàkî :éðú÷ .ïéãéøô ézL úçz äôéàä úéøéNòúéøéNòìàéäL äôéàä £¦¦¨¥¨©©§¥§¦¦¨¨¥¦¨©¨¨¥©£¦¦¨¥¨¤¦

"çaænì òìña éìò éøä" øîBàä :ïðaø eðúc ?ïìðî .äèeøôa¯ïéàL ,Nák àéáî ¦§¨§¨©§¨©¨©¨¥£¥¨©§¤©©¦§¥©¥¦¤¤¤¥
"íéì÷L óñk"a íLà ìéà àðîçø øîàcî ?éànî ;Nák àlà òìña áø÷ øác̈¨¨¥§¤©¤¨¤¤¦©¦§¨©©£¨¨¥¨¨§¤¤§¨¦

¯c ììkîNáë,òìña äðL ïaíBia Ba ïépé÷ eãîò :ïðúe ."BúðL ïa Nák" :áéúëcî ¦§¨§¤¤¤¨¨§¤©¦¦§¦¤¤¤§¨§©¨§¦¦©
.íéúòáøañçcîedéìò àðîçøúéMî ãç éåäéîì úelãcúeøéLòa øNò¯àðîçø ñç §¦§¨©¦¦§¨©£¨¨£¥§©§¥¡¥©¦¦£©©£¦¨©£¨¨

ãç éåäéîì úelã élãc déìòúéMîàéåä änk úelc ïk íà .úelãa øNò¯änëå ,àòáéø £¥§©¥©§¥¡¥©¦¦£©§©¦¥©©¨¨§¨¦§¨§©¨
àòáéøa éèéøt¯úelãc éåä änk øNò úéMî ãç ;éèéøt àéðîúe íéòaøà¯,éèéøt àúìz §¦¥§¦§¨©§¨¦§©§¨§¦¥©¦¦£©©¨¨¥§©§¨¨§¦¥

.äèeøôa äôéàä úéøéNòì ãîì äzà ïàkî :éðú÷c¯úéøéNò :zøîàä ?äèeøt éànà §¨¨¥¦¨©¨¨¥©£¦¦¨¥¨¦§¨©©§¨¨¨§©§£¦¦
!ïééåä éèéøt àúìúc ïðéáLçc ,àeä úelãc éøñ úéMî ãç :zøîàå ,àeä úelã élc äôéàä̈¥¨©¥©§¨§©§©¦¦§¥§©§©§¦©¦§¨¨§¦¥¨§¨

¯éìé úãìBiî àpzãç éåäc ,Nák úçz úçà äãéøt àéúîc ,óîïéúìzïéøúeNáëc.¯ ©¨¦¤¤¨¥§¨§¨§¦¨©©©©¤¤§¨¥©¦§¨¦§¥§¤¤
éåä änk úelã élc ïàk ãòå¯,úelãa øNò úéMî ãçàëéäîcéìé?óNákîãò ;ìéàå §©¨©¥©©¨¨¥©¦¦£©§©§¥¥¨¨¥¦¤¤§©¦©

éìé úãìBiî àúléî dlek :àáø øîà !éåä àbìôe äèeøt ïàk:øîà÷ éëäå ,óñçcîàðîçø ¨§¨©§¨¨¥£©¨¨¨¦§¨¦¤¤¨¥§¨¦¨¨©¦§¨©£¨¨
ãç éåäéîì úelãc déìòïéúìzîúeøéLòa ïéøúeàðîçø ñç éëä ,úãìBé ?àéä éàîe , £¥§©§¥¡¥©¦§¨¦§¥©£¦©¦¤¤¨¦©©£¨¨

.úelãa ïéøúe ïéúìz ïî ãç éåäéîì úelc éìãc déìò¯!éåä äèeøôc àòáéø éëð ,éëä éà £¥§¨¥©§¥¡¥©¦§¨¦§¥§©¦¨¦§¦¦§¨¦§¨¨¥
¯.íB÷nì äèeøtî úBçt ééeúéàì àòøà çøBà åàìc àlà ,éîð éëääðùîäçôL ïéa äî ¨¦©¦¤¨§¨©©§¨§¦¥¨¦§¨©¨©¥¦§¨

äçôLå ,úàhça úBéøòä ìkL :ïaø÷a àìå LðBòa àì ïäì äúååL àìL ?úBéøòä ìk ïéáì§¥¨¨£¨¤Ÿ¨§¨¨¤Ÿ§¤§Ÿ§¨§¨¤¨¨£¨§©¨§¦§¨
äá÷ða úBéøòä ìk ;íLàaúBkîa ïéåL äMàä ãçàå Léàä ãçà úBéøòä ìk ;øëæa äçôLå , §¨¨¨¨£¨¦§¥¨§¦§¨§¨¨¨¨£¨¤¨¨¦§¤¨¨¦¨¨¦§©

äçôMáe ,ïaø÷áeäMà äåLä àìå ,úBkîa äMàì Léàä àì äåLä àììk ;ïaø÷a Léàì §¨§¨©¦§¨Ÿ¦§¨Ÿ¨¦¨¦¨§©§Ÿ¦§¨¦¨¨¦§¨§¨¨
øîBâk äøòîä úà ïäa äNò úBéøòääçôMa øéîçä øîBç Bæ .äàéáe äàéa ìk ìò áéiçå , ¨£¨¨¨¨¤¤©§¨¤§¥§©¨©¨¦¨¦¨¤¤§¦©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zezixk(ycew zay meil)

ïéøfeôî,mixfetn mini mikiiy minkg zrcl ike -ïðaø éøîà àä §¨¦¨¨§¦©¨¨
àéðî éðL ãìåìini z` dpen dy`d oi` minkg zrcl ixde - §¨¨¥¦¨§¨

ok m`e ,dpexg`d dcildn `l` dpey`xd dcildn dzxdh
.mixfetn dzxdh ini eidiy okzi `l mlerlåàì àlài`ce - ¤¨¨

k ef `ziixadpéî òîLe ,àéä äãeäé éaøc ,o`kn gkene -àøîeç ©¦§¨¦§©¦¨§¨
déì úéì àle÷ déì úéàyiy dcedi iax xn` `xnegl wxy - ¦¥¨¥¥

z`ad aeig oiprl epiide ,oey`xd cledn dxdhd ini z` zepnl
j` ,oaxwn iyilyd z` xhet epi`e 'z`ln ini' ipyl oi`y ,oaxwd
oiprl `l` ,dlral dxdhd ini z` jix`dl `lewl ok xn` `l
ly dxdhd inil minilyn oi` okle ,'z`ln ini' ipyl yi df

.ipyd zcil zngn d`nehd ini zray z` oey`xd
ini' yi dcedi iax zrcly jkl ztqep di`x d`ian `xnbd

:dxdhe d`neh oiprl ipyd clel 'z`lnéMà áø øîà ãBòåyiy §¨©©©¦
,xacl di`xòîL àzweqta xn`p ,ef `ziixan(d ai `xwie)m`e' ¨§©§¦

aWY mini zWWe mFi miXWe DzCpM miraW d`nhe clz dawp§¥¨¥¥§¨§¨§ª©¦§¦¨¨§¦¦§¥¤¨¦¥¥
,`ziixad zxxane ,'dxdh inC lr'íéîé úLLå',weqta mixen`d ©§¥¨¢¨§¥¤¨¦

,mipey`xd mei miyy xg`l mipnpyìBëéel` miniy xnel ziid ¨
mipnp,ïéøfeôî ïéáe ïéôeöø ïéaly el` mini dyy rvn`a m`y ¥§¦¥§¨¦

z` milyz ,zxg` dcil zngny d`neh inia dwiqtd dxdh ini
'mei' oeyl xn`p `l o`k ixdy ,dzxdh ini seqa dxdh ini mze`

,mixfetn rnyn 'mini'e ,'mini zWWe' oeyl `l`øîBì ãeîìz §¥¤¨¦©§©
,ïéôeöø ïlek íéMM äî ,'íéML'lirl epyxcy enk(`"r)jkn ¦¦©¦¦¨§¦

,sevx eleky ,'mFi' dlinl zekinqa exn`pyïlek äML óà©¦¨¨
,ïéôeöøzxg` dcil zngny d`neh inia rvn`a dwiqtd m`e §¦

,xxal yie .mini mze` z` dnilyn dpi`épîdzpyp in zrck - ©¦
,`ziixadàîéìéàkïðaø,dyw ok m` ,epzpyn lyeäì úéà éî ¦¥¨©¨¨¦¦§

ïéøfeôî ïðaøì,mixfetn mini mikiiy minkg zrcl ike -éøîàä §©¨¨§¨¦¨¨§¦
àéðî éðL ãìåì ïðaømipnp 'z`ln ini'y mixaeq md `lde - ©¨¨§¨¨¥¦¨§¨

.zxg` dcil zngn dxdhd ini ewqti `l mlerle ,ipyd cledn
åàì àlàk ef `ziixa i`ce -,àéä äãeäé éaø'z`ln ini'y xne`d ¤¨¨©¦§¨¦

,oey`xd cledn mipnpdpéî òîLewxy,déì úéà àøîeçla` §©¦¨§¨¦¥
,déì úéì àle÷iniy mixne` oi` oey`xd ly dxdh ini oiprl okle ¨¥¥

zxne` .oey`xd ly dxdhd ini z` miwiqtn ipyd ly d`nehd
:`xnbddpéî òîLdcedi iax zrcly ,df xac o`kn gken ok` - §©¦¨

dpi` ,oey`xd cled ly 'z`ln ini' jeza sqep cle zcleid dy`
ipyd cled ly d`nehd ini `l` ,dzxdh ini oipn z` dwiqtn
'z`ln ini' mez ixg`e ,oey`xd ly dxdhd ini oipnl s` miler

.ipyd clel dxdh ini dpen ,oey`xd ly

äðùî
lirl dpyna x`azd(.h),cxeie dler oaxw mi`iand dyng yiy

epzpyn ,xiyr oial ipr oia dxezd ea dwligy oaxw epiide
:df oaxwa miaiigd md in zhxtn,ãøBéå äìBò ïaø÷ ïéàéáî elà¥§¦¦¨§©¤§¥

ìB÷ úòéîL ìòexiag eriaydy ,dreay lew zrinya `hegd - ©§¦©
el rci zn`ae ,rcei epi`y raype ,el ciriy zecr el rcei m`y

xn`py ,zecrd `xwie)(``Ede dl` lFw drnWe `hgz iM Wtpe'§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨§
.'FpFr `Upe ciBi `l m` rci F` d`x F` críéúôN éeha ìòå- ¥¨¨¨¨¦Ÿ©¦§¨¨£§©¦§¨©¦
xn`py ,xwy zreay xac eiztya `hand(c d my)iM Wtp F`'¤¤¦

mc`d `Hai xW` lkl aihidl F` rxdl miztUa `Hal raXz¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦§Ÿ£¤§©¥¨¨¨
.'dN`n zg`l mW`e rci `Ede EPOn mlrpe draWAúàîeè ìòå ¦§ª¨§¤§©¦¤§¨©§¨¥§©©¥¥¤§©§©

åéLã÷å Lc÷îycw lk`y e` ,ycwnd zial d`neha qpkpd - ¦§¨§¨¨¨
xn`py ,d`neha(b-a d my)F` `nh xaC lkA rBY xW` Wtp F`'¤¤£¤¦©§¨¨¨¨¥

`nh uxW zlapA F` d`nh dndA zlapA F` d`nh dIg zlapa§¦§©©¨§¥¨§¦§©§¥¨§¥¨§¦§©¤¤¨¥
Fz`nh lkl mc` z`nhA rBi ik F` ,mW`e `nh `Ede EPOn mlrpe§¤§©¦¤§¨¥§¨¥¦¦©§ª§©¨¨§Ÿª§¨
mi`hgd zyly lre .'mW`e rci `Ede EPOn mlrpe DA `nhi xW £̀¤¦§¨¨§¤§©¦¤§¨©§¨¥

dyxtd meiqa dxeza xn`p el`d(`i ,f-d d my)mW`i ik dide'§¨¨¦¤§©
`hg xW` Fz`Hg lr 'dl FnW` z` `iade ,'ebe dN`n zg`l§©©¥¥¤§¥¦¤£¨©©©¨£¤¨¨
riBz `l m`e ,'ebe z`Hgl miGr zxirU F` dAUM o`Sd on dawp§¥¨¦©Ÿ¦§¨§¦©¦¦§©¨§¦Ÿ©¦©

dpFi ipa ipW F` mixz iYW `hg xW` FnW` z` `iade dU iC Fcï¥¤§¥¦¤£¨£¤¨¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨
mixz iYWl Fci biVz `l m`e ,'ebe dlrl cg`e z`Hgl cg` 'dl©¤¨§©¨§¤¨§Ÿ¨§¦Ÿ©¦¨¦§¥Ÿ¦
zlq dt`d zxiUr `hg xW` FpAxw z` `iade dpFi ipa ipWl F`¦§¥§¥¨§¥¦¤¨§¨£¤¨¨£¦¦¨¥¨Ÿ¤
.'`id z`Hg iM dpal dilr oYi `le onW dilr miUi `l z`Hgl§©¨Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨¦©¨¦

:cxeie dler oaxw mi`iand z` zepnl dpynd dkiynn,úãìBiäå§©¤¤
xn`py(g ,e ai my)oA UaM `iaY zal F` oal Dxdh ini z`lnaE'¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©¨¦¤¤¤

odMd l` crFn ld` gzR l` z`Hgl xz F` dpFi oaE dlrl FzpW§¨§Ÿ¨¤¨Ÿ§©¨¤¤©Ÿ¤¥¤©Ÿ¥
dpFi ipA ipW F` mixz iYW dgwle dU iC Dci `vnz `l m`e ,'ebe§¦Ÿ¦§¨¨¨¥¤§¨§¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨

.'dxdhe odMd dilr xRke z`Hgl cg`e dlrl cg`òøBönäå ¤¨§Ÿ¨§¤¨§©¨§¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨¥¨§©§¨
xn`py ,ezxdh meia zepaxw `iany(ak-`k ,i ci my)ipinXd mFIaE'©©§¦¦

dWlWE dninY DzpW zA zg` dUake mninY miUak ipW gTi¦©§¥§¨¦§¦¦§©§¨©©©§¨¨§¦¨§Ÿ¨
`Ed lC m`e ,'ebe onW cg` ble onXa dlElA dgpn zlq mipxUr¤§Ÿ¦Ÿ¤¦§¨§¨©¤¤§Ÿ¤¨¨¤§¦©
oFxVre eilr xRkl dtEpzl mW` cg` UaM gwle zbVn Fci oi`e§¥¨©¤¤§¨©¤¤¤¨¨¨¦§¨§©¥¨¨§¦¨
dpFi ipA ipW F` mixz iYWE ,onW ble dgpnl onXA lElA cg` zlqŸ¤¤¨¨©¤¤§¦§¨§Ÿ¨¤§¥Ÿ¦§¥§¥¨

.'dlr cg`de z`Hg cg` dide Fci biVY xW £̀¤©¦¨§¨¨¤¨©¨§¨¤¨Ÿ¨

àøîâ
e` dyak `ede ,xiyr oaxw .` :zebxc yly yi cxeie dler oaxwa
,zelc ilc oaxw .b .dpei ipa e` mixez `ede ,zelc oaxw .a .dxiry
x`ean da ,`ziixa d`ian `xnbd .zleq dti`d zixiyr `ede
yie ,lce xiyrl wx wlegny yi ,'cxeie dler oaxw' ipin ipy yiy

:zelc ilce ,lc ,xiyrl wlegnyïðaø eðz,`ziixaaLéoaxwa ¨©¨¨¥
y in cxeie dleràéáî Léå ,úelãa àéáî Léå ,úeøéLòå úelãa àéáî¥¦§©©£¦§¥¥¦§©§¥¥¦

.úelc élãa:`ziixad zhxtne,úeøéLòå úelãa äàéáî úãìBéoi`e §©¥©¤¤§¦¨§©©£¦
e ,zelc ilc da,úelãa àéáî òøBöîzelc ilc ea oi`ela` .úòéîL §¨¥¦§©§¦©

ïéàéáî åéLã÷å Lc÷î úàîeèå íéúôN éeháe ìBwämb,úelãaepiide ©¦§¨©¦§§©¦§¨§¨¨¨§¦¦§©
,dpei ipa e` mixezåa mb,úelã élã.zleq dti`d zixiyr efe §©¥©

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðzepipy - ©§¨¦¨
,zxg` `ziixaaúçz íéðL àéáî Lé ,ãçà úçz ãçà àéáî Lé¥¥¦¤¨©©¤¨¥¥¦§©¦©©

,íéðL úçz ãçà àéáî Lé ,ãçà úçz íéðL àéáî Lé ,íéðLeïàkî §©¦¥¥¦§©¦©©¤¨¥¥¦¤¨©©§©¦¦¨
äôéàä úéøéNòì ãîì äzàzipwpy.äèeøôa ©¨¨¥©£¦¦¨¥¨¦§¨

:`ziixaa xen`d z` `xnbd zx`anúãìBé,dlcúçà' äàéáî ¤¤§¦¨©©
,'úçà úçzepiideóBòc úçà äãéøtzeterd ipy oian cg` - ©©©©§¦¨©©§

,dlerl `ad serd `ede ,d`ian `idyNák úçzdzidy dlerl ©©¤¤
edf 'mipy zgz mipy `ian yi'e .dxiyr dzid m` `iadl dkixv

,òøBöî`ianyïéãéøô ézLcg`e z`hgl cg` ,zeter ipy - §¨§¥§¦¦
,dlerlíéNáë éðL úçzzgz mipy' .xiyr did m` `ian didy ©©§¥§¨¦

edf ,'cg`ìBwä úòéîL,zecrd zreay lyíéúôN éeháe- §¦©©¦§¨©¦
,iehia zreay,åéLã÷å Lc÷î úàîeèåy,ïéãéøô ézL ïéàéáîcg` §§©¦§¨§¨¨¨§¦¦§¥§¦¦

,dlerl cg`e z`hglúçà äNák úçz.xiyrd `iany z`hgl ©©¦§¨©©
åel` mi`hg lräôéàä úéøéNò úelã élãa ïéàéáî,cg` dfyúçz §§¦¦§©¥©£¦¦¨¥¨©©

,ïéãéøô ézLzgz cg` `ziixaa xn`py dn dfe lcd `iany §¥§¦¦
.mipy

:`ziixad meiq z` zx`an `xnbdéðz÷,`ziixaaäzà ïàkî ¨¨¥¦¨©¨
äôéàä úéøéNòì ãîì,zelc ilca mi`iany ,zleqàéäLzipwp ¨¥©£¦¦¨¥¨¤¦

.äèeøôa:`xnbd zx`anïìðî,df oic cnlp oipn -,ïðaø eðúc ¦§¨§¨¨§¨©¨¨
éìò éøä' øîBàädpwpy oaxw,'çaænì òìñaoaxw dfi` yxit `le ¨¥£¥¨©§¤©©¦§¥©

,rlqa `iadl eilr,Nák àéáîoeikáø÷ øác ïéàL`weecòìña ¥¦¤¤¤¥¨¨¨¥§¤©
éànî .Nák àlà,rlqa axw yaky micnel okidne -øîàcî ¤¨¤¤¦©¦§¨©

àðîçøy dxezd dxn`y jkn -íLà ìéàoa zeidl jixvy ©£¨¨¥¨¨
dpwp miizpyóñëa,íéì÷L,mirlq ipya epiideììkîcenll yi - §¤¤§¨¦¦§¨

,o`knäðL ïa Náëcdpwp,òìñayak `iadl yi zepaxwl ixde §¤¤¤¨¨§¤©
,dpy oaáéúëcîdxezd dxn`y jkn -(ai e xacna)`iadl yiy ¦¦§¦

'BúðL ïa Nák'mb jk li`d ly elibn zivgn `ed yaky oeike ¤¤¤§¨
.li`d on zivgn eieeyïðúedpyna(.g lirl)izy ly mxign iabl §©

,zelc oaxw dfy ,dpei ipa ipy e` mixezíBia Ba ïépé÷ eãîò'¨§¦¦©
'íéúòáøa,xpic rax ,zeter ipy ea yiy ,ow ly exign didy - §¦§¨¨¦

drax` ea yiy ,rlq exign ,yak `edy ,xiyr oaxwy `vnp
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ריט oifge` mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay
ïéøæåôîïéøæåôî [íãå÷ä ãåîòì êééù]inil xkfc d`neh ini dray dl ewqty ,xnelk Ð

:xnel cenlz ?dpey`xd dcill mipeny xg`l ipixg` dray dl aizile ,dawpc xdeh

."mei"ïéøæåôî øëæã íéùìùxkfc miyly jeza ipy dclie ,mine`z zclei oebk Ð

d`neh ini dray oebk ,dpey`xd dcill mirax` cal dray dl epzi leki ,oey`x

ixdy ,oixfetn miyly eed `zydc ,ipyc

.oipnl elr `ly ,miizpia d`neh ini ewiqtd

.[mcewd cenrl jiiy o`k cr]åäì úéà éî
ïéøæåôîxkf oey`xac oeike !epn ipy clel `d Ð

xdeh inic ,dil `nwe`ck ,inewe`l `kil

.ipyc xdeh ini xzal oikyn oey`xcåàì àìà
àéä äãåäé éáøxn`we ,oey`xl dpenc Ð

.ipnc `ed ipyn `nl` ,dl opiadi oitevxc

äéì úéì àìå÷ äéì úéà àøîåç äðéî òîùåÐ

drayl enilydy oey`xc xdeh ini jix`dl

ini aizen xcde ,d`neh ini dray cbpk mixg`

.`id `xizi `lewc ,ipyl xdeh'åë íéîé úùù
xdehc dylye miyy xg`l dlitd oebk Ð

dl dide .dzcill draye miray ody ,dawpc

leki ,e`nhpe dlitde ,mini dyly cer zepnl

dl` dyly cbpk mixg` dyly dl epzi

aizk `l `kdc ?mixfetn dray eedpc ,e`nhpc

.oixfetn elit` rnync ,"mini" `l` "mei"éî
ïéøæåôî åäì úéàcle inie !epn ipy clel `d Ð

ly mipeny xg` miax mini oikyen df ipy

`l` .dl zgkyn `l oixfetne ,dpey`x dawp

.'ek `id dcedi iax e`läðùîìå÷ä úòéîù
."dl` lew drnye" Ðùã÷î úàîåèåÐ

iccda iaizk edlek .mizty iehae ,bbeya

`dc .cxeie dler oaxw iab "`xwie" zyxta

'ebe "`nh xac lka rbz ik ytp e`"c `xw

wxta yxtnck ,irzyn eiycwe ycwn z`neha

.(`,f) zereayc `nwàøîâÐ zexiyr

ilc ,dpei ipae mixez Ð zelc ,dxiry e` dayk

.dti`d zixiyr Ð zelcéåèáå ìå÷ä úòéîù
åéùã÷å ùã÷î úàîåèå íéúôùyxtn Ð

.zelc ilcae zelca mi`iany "`xwie"aùé
'åë ïéàéáî íäî.onwl yxtn Ðúãìåé

úåøéùòáxez e` dpei oae ,dlerl yak Ð

.z`hglúåìãáådcixt epiidc ,mixez izy Ð

.yak zgz sercéðù úçú äôéàä úéøéùò
ïéãéøô.mizy zgz zg` epiidcòìñá éìò éøä

dlek dxezd lkacn) .rlqa gwpd oaxwa Ð

.(mipy izy oa li`c llkn ,dpy oa yakl ixw

àðîçø áúëãî:"`xwie"a zelirn my` iab Ð

.mirlq izy epiidc ,"milwy sqka li`"

íéúòáøáiziinck epiidc ,xpic raexa ow Ð

yak zgz ,xpic raexa zelca micixt izy

rlqa xyr dyyn cg epiid Ð rlqa gwpd

dyy epiid ,xpic raexe ,mixpic drax` `edy

dpenye mirax` yi xpic raexa .mirax xyr

:(`,ai) oiyecwc `nw wxta opixn`ck ,zehext

`edy ,ivge drnle .drnl zehext mizye miyely epiidc ,zehext izy wxhpewe ,wxhpew ipy qnqn ,zeqnqn ipy xqi`e ,oixqi` ipy oeicpete ,oeicpet izy drne .xpic sqk drn yy

ke .zehext dpenye mirax` eed Ð xpic raexepiidc ,zehext yly ied dti`d zixiyrc gkzy` Ð zelca xyr dyyn cg iedn ira ,dti`d zixiyr epiidc ,zelc ilc :zxn`c oei

.dpenye mirax` ly xyr dyyn cgéìé úãìåéî àðúó,yaka mizye miyelyn cg epiidc ,rlqa gwpd yak zgz xpic ly zipinya zgwpd dcixt `iznc ,zclein sili zelc Ð

.zehext drax`e mixyr `edeúåìãá øùò äùùî ãç éåä äîë úåìã éìã ïàë ãòålra Ð zcleia zgkyn `lc zelc ilc la` ,zclein mipye miylyn cg zelcc ztlic idpc Ð

ike ,slin edcic zelcn zelc ilc jgxk lre ,eiycwe ycwn `nhnae mizty iehaae lewd zrinya `l` zelc ilc zgkyn `lc .lirl dl opiyxcck ,dl ztli li`e yakn jgxk

drax`e mixyr epiidc ,xpic ly zipiny Ð zg` dcixt `idy zcleia oebk ,`nlra zelca zgky`c idpe .zelca xyr dyyn cg epiidc ,yakd zgz oicixt izy edcic zelcc ikid

.`blte dhext ied xyr dyyn cg zelc ilc iziin ike ,zehextéìé úãìåéî äìåëómipye miylyn cg` zelc da ogky`c ikid ikc .mzdn sili zelc ilc da oi`c ab lr s`e Ð

.mipye miylyn cg epiidc ,`rax ikp dhext Ð zelc ilce ,zehext drax`e mixyr eed ikd zcleic zelce .zelcc mipye miylyn cg ded inp zelc ilc Ð zexiyrcäðùîlk

.dxiry e` dayk epiidc ,`id dawp cigi z`hgïáø÷áå úåëîá ïéåùdy` aezkd deyd 'ebe "mc`d z`hg lkn eyri ik dy` e` yi`" :ol `niiwck ,oiwel Ð odipy oicifn m` Ð

.z`hg ezbby Ð zxk epecfy lke ,"zeyerd zeytpd ezxkpe" aizkc ,cifna zxk aizk ediieexzac .oaxw oi`ian Ð mdipy oibbey m`e .oiyperd lkl yi`l'åë äçôùáådy`dy Ð

.`xnba yxtnck ,my`a yi`de dweløîåâë äøòî ïäá äùò ïìåë úåéøòä ìë.(a,bp) "eznai lr `ad" wxta ,zenai zkqna Ð
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ììëî`zkec lka opixn` dxezd onc ,opaxcn epiid Ð rlqa ezpy oa yakc

yie !dxtk mdl oi`e mi`lh elfei `ny Ð dxtk ixqegnl davw xeriy dxez

zegta la` ,xgaend on devnl rlqa edpewy `ed zelibx Ð rlqa yak xn`wc `d :xnel

,xeriy dl oi` `ziixe`c z`hg la` .`ed `ziixe`cnc ,milwy sqk jixv my` la` .ibq

zegtae ,rlqa dlgzkl devn jkl Ð opaxcn wx

.`piixar ixwin `wpcn zegt la` ,`wpc cr ibq

`wpcn zegta mipny mde elfed m` ,mewn lkne

mipny md elit` ,zeny`ae .mda xtkzn Ð

epi` Ð elfedy ,milwy sqkn zegta miaehe

."milwy sqk" aizkc meyn ,xtkzn
oi`
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éðL ãìåì :ïðaø éøîà àä ?ïéøfeôî!àéðîàlà §¨¦¨¨§¦©¨©§¨¨¥¦¨§¨¤¨
åàìéaø,àéä äãeäéòîLe,déì úéà àøîeç :dpéî ¨©¦§¨¦§©¦¨§¨¦¥

:òîL àz ,éLà áø øîà ãBòå .déì úéì àle÷¨¥¥§£©©©¦¨§©
"íéîé úLLå"¯?ïéøfeôî ïéáe ïéôeöø ïéa ìBëé §¥¤¨¦¨¥§¦¥§¨¦

ïéôeöø ïlek íéMM äî ,"íéML" :øîBì ãeîìz¯ ©§©¦¦©¦¦¨§¦
?épî ;ïéôeöø ïlek äML óààîéìàãìåì :ïðaø éøîàä ?ïéøfeôî ïðaøì eäì úéà éî ,ïðaø ©¦¨¨§¦©¦¦¥¨©¨©¦¦§§©¨©§¨¦¨¨§¦©¨©§¨¨

éðLàéðî,déì úéì àle÷ ,déì úéà àøîeç :dpéî òîLe ,àéä äãeäé éaø åàì àlà ! ¥¦¨§¨¤¨¨©¦§¨¦§©¦¨§¨¦¥¨¥¥
.dpéî òîLäðùî,íéúôN éeha ìòå ,ìB÷ úòéîL ìò :ãøBéå äìBò ïaø÷ ïéàéáî elà §©¦¨¥§¦¦¨§¨¤§¥©§¦©§©¦§¨©¦

.òøBöîäå ,úãìBiäå ,åéLã÷å Lc÷î úàîeè ìòåàøîâúelãa àéáî Lé :ïðaø eðz §©§©¦§¨§¨¨¨§©¤¤§©§¨¨©¨©¥¥¦§©
élãa àéáî Léå ,úelãa àéáî Léå ,úeøéLòå,úeøéLòå úelãa äàéáî úãìBé ;úelã ©£¦§¥¥¦§©§¥¥¦§©¥©¤¤§¦¨§©©£¦

úòéîL ,úelãa àéáî òøBöîìBwäéeháeíéúôNúàîeèååéLã÷å Lc÷î¯ïéàéáî §¨¥¦§©§¦©©¦§¨©¦§§©¦§¨§¨¨¨§¦¦
úçz íéðL àéáî Lé ,ãçà úçz ãçà àéáî Lé :Cãéà àéðz .úelã élãå úelãa§©§©¥©©§¨¦¨¥¥¦¤¨©©¤¨¥¥¦§©¦©©
ãîì äzà ïàkî ,íéðL úçz ãçà àéáî Lé ,ãçà úçz íéðL àéáî Lé ,íéðL§©¦¥¥¦§©¦©©¤¨¥¥¦¤¨©©§©¦¦¨©¨¨¥

úéøéNòìúçà úçz úçà äàéáî úãìBé .äèeøôa äôéàä¯óBòå úçà äãéøt ©£¦¦¨¥¨¦§¨¤¤§¦¨©©©©©©§¦¨©©§
òøBöî ;Nák úçz¯úòéîL ;íéNáë éðL úçz ïéãéøô ézLäíéúôN éeháe ìBw ©©¤¤§¨§¥§¦¦©©§¥§¨¦§¦©©¦§¨©¦

åéLã÷å Lc÷î úàîeèå¯úelã élãa ïéàéáîe ,úçà äNák úçz ïéãéøô ézL ïéàéáî §§©¦§¨§¨¨¨§¦¦§¥§¦¦©©¦§¨©©§¦¦§©¥©
ãîì äzà ïàkî :éðú÷ .ïéãéøô ézL úçz äôéàä úéøéNòúéøéNòìàéäL äôéàä £¦¦¨¥¨©©§¥§¦¦¨¨¥¦¨©¨¨¥©£¦¦¨¥¨¤¦

"çaænì òìña éìò éøä" øîBàä :ïðaø eðúc ?ïìðî .äèeøôa¯ïéàL ,Nák àéáî ¦§¨§¨©§¨©¨©¨¥£¥¨©§¤©©¦§¥©¥¦¤¤¤¥
"íéì÷L óñk"a íLà ìéà àðîçø øîàcî ?éànî ;Nák àlà òìña áø÷ øác̈¨¨¥§¤©¤¨¤¤¦©¦§¨©©£¨¨¥¨¨§¤¤§¨¦

¯c ììkîNáë,òìña äðL ïaíBia Ba ïépé÷ eãîò :ïðúe ."BúðL ïa Nák" :áéúëcî ¦§¨§¤¤¤¨¨§¤©¦¦§¦¤¤¤§¨§©¨§¦¦©
.íéúòáøañçcîedéìò àðîçøúéMî ãç éåäéîì úelãcúeøéLòa øNò¯àðîçø ñç §¦§¨©¦¦§¨©£¨¨£¥§©§¥¡¥©¦¦£©©£¦¨©£¨¨

ãç éåäéîì úelã élãc déìòúéMîàéåä änk úelc ïk íà .úelãa øNò¯änëå ,àòáéø £¥§©¥©§¥¡¥©¦¦£©§©¦¥©©¨¨§¨¦§¨§©¨
àòáéøa éèéøt¯úelãc éåä änk øNò úéMî ãç ;éèéøt àéðîúe íéòaøà¯,éèéøt àúìz §¦¥§¦§¨©§¨¦§©§¨§¦¥©¦¦£©©¨¨¥§©§¨¨§¦¥

.äèeøôa äôéàä úéøéNòì ãîì äzà ïàkî :éðú÷c¯úéøéNò :zøîàä ?äèeøt éànà §¨¨¥¦¨©¨¨¥©£¦¦¨¥¨¦§¨©©§¨¨¨§©§£¦¦
!ïééåä éèéøt àúìúc ïðéáLçc ,àeä úelãc éøñ úéMî ãç :zøîàå ,àeä úelã élc äôéàä̈¥¨©¥©§¨§©§©¦¦§¥§©§©§¦©¦§¨¨§¦¥¨§¨

¯éìé úãìBiî àpzãç éåäc ,Nák úçz úçà äãéøt àéúîc ,óîïéúìzïéøúeNáëc.¯ ©¨¦¤¤¨¥§¨§¨§¦¨©©©©¤¤§¨¥©¦§¨¦§¥§¤¤
éåä änk úelã élc ïàk ãòå¯,úelãa øNò úéMî ãçàëéäîcéìé?óNákîãò ;ìéàå §©¨©¥©©¨¨¥©¦¦£©§©§¥¥¨¨¥¦¤¤§©¦©

éìé úãìBiî àúléî dlek :àáø øîà !éåä àbìôe äèeøt ïàk:øîà÷ éëäå ,óñçcîàðîçø ¨§¨©§¨¨¥£©¨¨¨¦§¨¦¤¤¨¥§¨¦¨¨©¦§¨©£¨¨
ãç éåäéîì úelãc déìòïéúìzîúeøéLòa ïéøúeàðîçø ñç éëä ,úãìBé ?àéä éàîe , £¥§©§¥¡¥©¦§¨¦§¥©£¦©¦¤¤¨¦©©£¨¨

.úelãa ïéøúe ïéúìz ïî ãç éåäéîì úelc éìãc déìò¯!éåä äèeøôc àòáéø éëð ,éëä éà £¥§¨¥©§¥¡¥©¦§¨¦§¥§©¦¨¦§¦¦§¨¦§¨¨¥
¯.íB÷nì äèeøtî úBçt ééeúéàì àòøà çøBà åàìc àlà ,éîð éëääðùîäçôL ïéa äî ¨¦©¦¤¨§¨©©§¨§¦¥¨¦§¨©¨©¥¦§¨

äçôLå ,úàhça úBéøòä ìkL :ïaø÷a àìå LðBòa àì ïäì äúååL àìL ?úBéøòä ìk ïéáì§¥¨¨£¨¤Ÿ¨§¨¨¤Ÿ§¤§Ÿ§¨§¨¤¨¨£¨§©¨§¦§¨
äá÷ða úBéøòä ìk ;íLàaúBkîa ïéåL äMàä ãçàå Léàä ãçà úBéøòä ìk ;øëæa äçôLå , §¨¨¨¨£¨¦§¥¨§¦§¨§¨¨¨¨£¨¤¨¨¦§¤¨¨¦¨¨¦§©

äçôMáe ,ïaø÷áeäMà äåLä àìå ,úBkîa äMàì Léàä àì äåLä àììk ;ïaø÷a Léàì §¨§¨©¦§¨Ÿ¦§¨Ÿ¨¦¨¦¨§©§Ÿ¦§¨¦¨¨¦§¨§¨¨
øîBâk äøòîä úà ïäa äNò úBéøòääçôMa øéîçä øîBç Bæ .äàéáe äàéa ìk ìò áéiçå , ¨£¨¨¨¨¤¤©§¨¤§¥§©¨©¨¦¨¦¨¤¤§¦©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zezixk(ycew zay meil)

ïéøfeôî,mixfetn mini mikiiy minkg zrcl ike -ïðaø éøîà àä §¨¦¨¨§¦©¨¨
àéðî éðL ãìåìini z` dpen dy`d oi` minkg zrcl ixde - §¨¨¥¦¨§¨

ok m`e ,dpexg`d dcildn `l` dpey`xd dcildn dzxdh
.mixfetn dzxdh ini eidiy okzi `l mlerlåàì àlài`ce - ¤¨¨

k ef `ziixadpéî òîLe ,àéä äãeäé éaøc ,o`kn gkene -àøîeç ©¦§¨¦§©¦¨§¨
déì úéì àle÷ déì úéàyiy dcedi iax xn` `xnegl wxy - ¦¥¨¥¥

z`ad aeig oiprl epiide ,oey`xd cledn dxdhd ini z` zepnl
j` ,oaxwn iyilyd z` xhet epi`e 'z`ln ini' ipyl oi`y ,oaxwd
oiprl `l` ,dlral dxdhd ini z` jix`dl `lewl ok xn` `l
ly dxdhd inil minilyn oi` okle ,'z`ln ini' ipyl yi df

.ipyd zcil zngn d`nehd ini zray z` oey`xd
ini' yi dcedi iax zrcly jkl ztqep di`x d`ian `xnbd

:dxdhe d`neh oiprl ipyd clel 'z`lnéMà áø øîà ãBòåyiy §¨©©©¦
,xacl di`xòîL àzweqta xn`p ,ef `ziixan(d ai `xwie)m`e' ¨§©§¦

aWY mini zWWe mFi miXWe DzCpM miraW d`nhe clz dawp§¥¨¥¥§¨§¨§ª©¦§¦¨¨§¦¦§¥¤¨¦¥¥
,`ziixad zxxane ,'dxdh inC lr'íéîé úLLå',weqta mixen`d ©§¥¨¢¨§¥¤¨¦

,mipey`xd mei miyy xg`l mipnpyìBëéel` miniy xnel ziid ¨
mipnp,ïéøfeôî ïéáe ïéôeöø ïéaly el` mini dyy rvn`a m`y ¥§¦¥§¨¦

z` milyz ,zxg` dcil zngny d`neh inia dwiqtd dxdh ini
'mei' oeyl xn`p `l o`k ixdy ,dzxdh ini seqa dxdh ini mze`

,mixfetn rnyn 'mini'e ,'mini zWWe' oeyl `l`øîBì ãeîìz §¥¤¨¦©§©
,ïéôeöø ïlek íéMM äî ,'íéML'lirl epyxcy enk(`"r)jkn ¦¦©¦¦¨§¦

,sevx eleky ,'mFi' dlinl zekinqa exn`pyïlek äML óà©¦¨¨
,ïéôeöøzxg` dcil zngny d`neh inia rvn`a dwiqtd m`e §¦

,xxal yie .mini mze` z` dnilyn dpi`épîdzpyp in zrck - ©¦
,`ziixadàîéìéàkïðaø,dyw ok m` ,epzpyn lyeäì úéà éî ¦¥¨©¨¨¦¦§

ïéøfeôî ïðaøì,mixfetn mini mikiiy minkg zrcl ike -éøîàä §©¨¨§¨¦¨¨§¦
àéðî éðL ãìåì ïðaømipnp 'z`ln ini'y mixaeq md `lde - ©¨¨§¨¨¥¦¨§¨

.zxg` dcil zngn dxdhd ini ewqti `l mlerle ,ipyd cledn
åàì àlàk ef `ziixa i`ce -,àéä äãeäé éaø'z`ln ini'y xne`d ¤¨¨©¦§¨¦

,oey`xd cledn mipnpdpéî òîLewxy,déì úéà àøîeçla` §©¦¨§¨¦¥
,déì úéì àle÷iniy mixne` oi` oey`xd ly dxdh ini oiprl okle ¨¥¥

zxne` .oey`xd ly dxdhd ini z` miwiqtn ipyd ly d`nehd
:`xnbddpéî òîLdcedi iax zrcly ,df xac o`kn gken ok` - §©¦¨

dpi` ,oey`xd cled ly 'z`ln ini' jeza sqep cle zcleid dy`
ipyd cled ly d`nehd ini `l` ,dzxdh ini oipn z` dwiqtn
'z`ln ini' mez ixg`e ,oey`xd ly dxdhd ini oipnl s` miler

.ipyd clel dxdh ini dpen ,oey`xd ly

äðùî
lirl dpyna x`azd(.h),cxeie dler oaxw mi`iand dyng yiy

epzpyn ,xiyr oial ipr oia dxezd ea dwligy oaxw epiide
:df oaxwa miaiigd md in zhxtn,ãøBéå äìBò ïaø÷ ïéàéáî elà¥§¦¦¨§©¤§¥

ìB÷ úòéîL ìòexiag eriaydy ,dreay lew zrinya `hegd - ©§¦©
el rci zn`ae ,rcei epi`y raype ,el ciriy zecr el rcei m`y

xn`py ,zecrd `xwie)(``Ede dl` lFw drnWe `hgz iM Wtpe'§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨§
.'FpFr `Upe ciBi `l m` rci F` d`x F` críéúôN éeha ìòå- ¥¨¨¨¨¦Ÿ©¦§¨¨£§©¦§¨©¦
xn`py ,xwy zreay xac eiztya `hand(c d my)iM Wtp F`'¤¤¦

mc`d `Hai xW` lkl aihidl F` rxdl miztUa `Hal raXz¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦§Ÿ£¤§©¥¨¨¨
.'dN`n zg`l mW`e rci `Ede EPOn mlrpe draWAúàîeè ìòå ¦§ª¨§¤§©¦¤§¨©§¨¥§©©¥¥¤§©§©

åéLã÷å Lc÷îycw lk`y e` ,ycwnd zial d`neha qpkpd - ¦§¨§¨¨¨
xn`py ,d`neha(b-a d my)F` `nh xaC lkA rBY xW` Wtp F`'¤¤£¤¦©§¨¨¨¨¥

`nh uxW zlapA F` d`nh dndA zlapA F` d`nh dIg zlapa§¦§©©¨§¥¨§¦§©§¥¨§¥¨§¦§©¤¤¨¥
Fz`nh lkl mc` z`nhA rBi ik F` ,mW`e `nh `Ede EPOn mlrpe§¤§©¦¤§¨¥§¨¥¦¦©§ª§©¨¨§Ÿª§¨
mi`hgd zyly lre .'mW`e rci `Ede EPOn mlrpe DA `nhi xW £̀¤¦§¨¨§¤§©¦¤§¨©§¨¥

dyxtd meiqa dxeza xn`p el`d(`i ,f-d d my)mW`i ik dide'§¨¨¦¤§©
`hg xW` Fz`Hg lr 'dl FnW` z` `iade ,'ebe dN`n zg`l§©©¥¥¤§¥¦¤£¨©©©¨£¤¨¨
riBz `l m`e ,'ebe z`Hgl miGr zxirU F` dAUM o`Sd on dawp§¥¨¦©Ÿ¦§¨§¦©¦¦§©¨§¦Ÿ©¦©

dpFi ipa ipW F` mixz iYW `hg xW` FnW` z` `iade dU iC Fcï¥¤§¥¦¤£¨£¤¨¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨
mixz iYWl Fci biVz `l m`e ,'ebe dlrl cg`e z`Hgl cg` 'dl©¤¨§©¨§¤¨§Ÿ¨§¦Ÿ©¦¨¦§¥Ÿ¦
zlq dt`d zxiUr `hg xW` FpAxw z` `iade dpFi ipa ipWl F`¦§¥§¥¨§¥¦¤¨§¨£¤¨¨£¦¦¨¥¨Ÿ¤
.'`id z`Hg iM dpal dilr oYi `le onW dilr miUi `l z`Hgl§©¨Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨¦©¨¦

:cxeie dler oaxw mi`iand z` zepnl dpynd dkiynn,úãìBiäå§©¤¤
xn`py(g ,e ai my)oA UaM `iaY zal F` oal Dxdh ini z`lnaE'¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©¨¦¤¤¤

odMd l` crFn ld` gzR l` z`Hgl xz F` dpFi oaE dlrl FzpW§¨§Ÿ¨¤¨Ÿ§©¨¤¤©Ÿ¤¥¤©Ÿ¥
dpFi ipA ipW F` mixz iYW dgwle dU iC Dci `vnz `l m`e ,'ebe§¦Ÿ¦§¨¨¨¥¤§¨§¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨

.'dxdhe odMd dilr xRke z`Hgl cg`e dlrl cg`òøBönäå ¤¨§Ÿ¨§¤¨§©¨§¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨¥¨§©§¨
xn`py ,ezxdh meia zepaxw `iany(ak-`k ,i ci my)ipinXd mFIaE'©©§¦¦

dWlWE dninY DzpW zA zg` dUake mninY miUak ipW gTi¦©§¥§¨¦§¦¦§©§¨©©©§¨¨§¦¨§Ÿ¨
`Ed lC m`e ,'ebe onW cg` ble onXa dlElA dgpn zlq mipxUr¤§Ÿ¦Ÿ¤¦§¨§¨©¤¤§Ÿ¤¨¨¤§¦©
oFxVre eilr xRkl dtEpzl mW` cg` UaM gwle zbVn Fci oi`e§¥¨©¤¤§¨©¤¤¤¨¨¨¦§¨§©¥¨¨§¦¨
dpFi ipA ipW F` mixz iYWE ,onW ble dgpnl onXA lElA cg` zlqŸ¤¤¨¨©¤¤§¦§¨§Ÿ¨¤§¥Ÿ¦§¥§¥¨

.'dlr cg`de z`Hg cg` dide Fci biVY xW £̀¤©¦¨§¨¨¤¨©¨§¨¤¨Ÿ¨

àøîâ
e` dyak `ede ,xiyr oaxw .` :zebxc yly yi cxeie dler oaxwa
,zelc ilc oaxw .b .dpei ipa e` mixez `ede ,zelc oaxw .a .dxiry
x`ean da ,`ziixa d`ian `xnbd .zleq dti`d zixiyr `ede
yie ,lce xiyrl wx wlegny yi ,'cxeie dler oaxw' ipin ipy yiy

:zelc ilce ,lc ,xiyrl wlegnyïðaø eðz,`ziixaaLéoaxwa ¨©¨¨¥
y in cxeie dleràéáî Léå ,úelãa àéáî Léå ,úeøéLòå úelãa àéáî¥¦§©©£¦§¥¥¦§©§¥¥¦

.úelc élãa:`ziixad zhxtne,úeøéLòå úelãa äàéáî úãìBéoi`e §©¥©¤¤§¦¨§©©£¦
e ,zelc ilc da,úelãa àéáî òøBöîzelc ilc ea oi`ela` .úòéîL §¨¥¦§©§¦©

ïéàéáî åéLã÷å Lc÷î úàîeèå íéúôN éeháe ìBwämb,úelãaepiide ©¦§¨©¦§§©¦§¨§¨¨¨§¦¦§©
,dpei ipa e` mixezåa mb,úelã élã.zleq dti`d zixiyr efe §©¥©

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðzepipy - ©§¨¦¨
,zxg` `ziixaaúçz íéðL àéáî Lé ,ãçà úçz ãçà àéáî Lé¥¥¦¤¨©©¤¨¥¥¦§©¦©©

,íéðL úçz ãçà àéáî Lé ,ãçà úçz íéðL àéáî Lé ,íéðLeïàkî §©¦¥¥¦§©¦©©¤¨¥¥¦¤¨©©§©¦¦¨
äôéàä úéøéNòì ãîì äzàzipwpy.äèeøôa ©¨¨¥©£¦¦¨¥¨¦§¨

:`ziixaa xen`d z` `xnbd zx`anúãìBé,dlcúçà' äàéáî ¤¤§¦¨©©
,'úçà úçzepiideóBòc úçà äãéøtzeterd ipy oian cg` - ©©©©§¦¨©©§

,dlerl `ad serd `ede ,d`ian `idyNák úçzdzidy dlerl ©©¤¤
edf 'mipy zgz mipy `ian yi'e .dxiyr dzid m` `iadl dkixv

,òøBöî`ianyïéãéøô ézLcg`e z`hgl cg` ,zeter ipy - §¨§¥§¦¦
,dlerlíéNáë éðL úçzzgz mipy' .xiyr did m` `ian didy ©©§¥§¨¦

edf ,'cg`ìBwä úòéîL,zecrd zreay lyíéúôN éeháe- §¦©©¦§¨©¦
,iehia zreay,åéLã÷å Lc÷î úàîeèåy,ïéãéøô ézL ïéàéáîcg` §§©¦§¨§¨¨¨§¦¦§¥§¦¦

,dlerl cg`e z`hglúçà äNák úçz.xiyrd `iany z`hgl ©©¦§¨©©
åel` mi`hg lräôéàä úéøéNò úelã élãa ïéàéáî,cg` dfyúçz §§¦¦§©¥©£¦¦¨¥¨©©

,ïéãéøô ézLzgz cg` `ziixaa xn`py dn dfe lcd `iany §¥§¦¦
.mipy

:`ziixad meiq z` zx`an `xnbdéðz÷,`ziixaaäzà ïàkî ¨¨¥¦¨©¨
äôéàä úéøéNòì ãîì,zelc ilca mi`iany ,zleqàéäLzipwp ¨¥©£¦¦¨¥¨¤¦

.äèeøôa:`xnbd zx`anïìðî,df oic cnlp oipn -,ïðaø eðúc ¦§¨§¨¨§¨©¨¨
éìò éøä' øîBàädpwpy oaxw,'çaænì òìñaoaxw dfi` yxit `le ¨¥£¥¨©§¤©©¦§¥©

,rlqa `iadl eilr,Nák àéáîoeikáø÷ øác ïéàL`weecòìña ¥¦¤¤¤¥¨¨¨¥§¤©
éànî .Nák àlà,rlqa axw yaky micnel okidne -øîàcî ¤¨¤¤¦©¦§¨©

àðîçøy dxezd dxn`y jkn -íLà ìéàoa zeidl jixvy ©£¨¨¥¨¨
dpwp miizpyóñëa,íéì÷L,mirlq ipya epiideììkîcenll yi - §¤¤§¨¦¦§¨

,o`knäðL ïa Náëcdpwp,òìñayak `iadl yi zepaxwl ixde §¤¤¤¨¨§¤©
,dpy oaáéúëcîdxezd dxn`y jkn -(ai e xacna)`iadl yiy ¦¦§¦

'BúðL ïa Nák'mb jk li`d ly elibn zivgn `ed yaky oeike ¤¤¤§¨
.li`d on zivgn eieeyïðúedpyna(.g lirl)izy ly mxign iabl §©

,zelc oaxw dfy ,dpei ipa ipy e` mixezíBia Ba ïépé÷ eãîò'¨§¦¦©
'íéúòáøa,xpic rax ,zeter ipy ea yiy ,ow ly exign didy - §¦§¨¨¦

drax` ea yiy ,rlq exign ,yak `edy ,xiyr oaxwy `vnp
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רכ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zezixk(oey`x meil)

.zeiwln weligl xzein df oi`e ,'fre ayk xey' aezkl dxezd
:df xe`ia itl s` `xnbd ddnzdéì øîà÷ øétLdaeh dprh - ©¦¨¨©¥

.xzein weqtdy l`rnyi iax xaeq recne ,minkg el eaiyd
:`xnbd zx`anïðéøîàãk ìàòîLé éaøc àîòè íìBòì ,àlà¤¨§¨©£¨§©¦¦§¨¥¦§¨§¦©

àøwéòî,dligza epxn`y itk -ïk íàc`l` alg zlik`a oi`y ¥¦¨¨§¦¥
,cg` zewln aeigáBzëðaezkl dxezl did -,÷BzLéìå ,'áìç ìk' ¦§¨¥¤§¦§

e .'fre ayke xey' aezkl `leúøîà éàî`xaq lr epiywd dne - ©¨§©
c ,eféàämrhdy -áúëcweqtd'æòå áNëå øBL'epiidéøLîì- ©§¨©§¤¤¨¥§¦§¥

xizdl,äiç áìçc ,`iyew ef oi`íéLã÷c àðééðòa àø÷ áéúk ék àä ¥¤©¨¨¦§¦§¨§¦§¨¨§¨¨¦
xn`py ,zepaxwa wqerd weqta azkp alg xeqi` ixdy -`xwie)

(dk f'dl dX` dPOn aixwi xW` dndAd on alg lk` lM iM'¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦¦¤¨¦¤©
,'diOrn zlk`d WtPd dzxkpeBðééðòî ãîì øáãåcenll yie - §¦§§¨©¤¤¨Ÿ¤¤¥©¤¨§¨¨¨¥¥¦§¨

,xn`p `ed eay oipr eze`n alg zlik` ly xeqi`d ihxt z`
mircei epiid ,dnda wx `l` dig oin miycwa oi`y oeike
ok m`e ,diga `le ,dndaa wx `ed alg zlik` ly xeqi`dy
lk lr zewln miaiigy cnll ,zexzein 'fre ayk xey' zeaiz

.cg`e cg`
:`xnbd ddnzììkî,df xe`ian rnyn -,éøáñ ïðaøccïðéôìé àì ¦§¨§©¨¨¨§¦Ÿ¨§¦©

[micnel oi`y-],Bðééðòî ãîì øácxeaql mileki epiid okle ¨¨¨¥¥¦§¨
xac' ly df cenil ixde ,dig alga mb wqer alg xqe`y weqtdy
zyxcp dxezdy zecin dxyr ylyn cg` `ed 'epiiprn cnld

.odilr wlegy in oi`e ,oda
:`xnbd zvxznàì`l` ,ok xacd oi` -àîìò éleëciax oia - Ÿ§¥¨§¨

c mixaeq minkg oiae l`rnyiïðéôìéxcay -cenll yi llk j ¨§¦©
éâéìt àäa ,àëäå ,Bðééðòî ãîlä øác,df oecipa ewlgp o`ke - ¨¨©¨¥¥¦§¨§¨¨§¨§¦¦

xn`py ,zxk aiignd weqtd `ed miycwa wqerd weqtd ixdy
(dk f `xwie)'dl dX` dPOn aixwi xW` dndAd on alg lk` lM iM'¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦¦¤¨¦¤©

xeqi`a wqerd weqta eli`e ,'diOrn zlk`d WtPd dzxkpe§¦§§¨©¤¤¨Ÿ¤¤¥©¤¨
`l fre aUke xFW alg lM xn`l l`xUi ipA l` xAC' xn`p envr©¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ¨¥¤§¤¤¨¥Ÿ

'Elk`z(bk f my),zxk aeig ea xkfed `le ,,øáñ ìàòîLé éaø Ÿ¥©¦¦§¨¥¨©
,'dyrz `l' xeqi`a xac dxezd dxq`ykåàlî åàì ïéãéîì- §¥¦¨¦¨

,xeqi` eze` oipra dxezd dazky dnn xaecn dna cenll ozip
úøëc åàlî ïéáe åàlî ïéaz` dxezd ea dazky mewndn oia - ¥¦¨¥¦¨§¨¥

,zxkd yper z` dxezd ea dazky mewnn oiae 'e`l'd xeqi`
yi ,e`ld iabl `le zxkd iabl xkfen zepaxwd oipry s` okle
epiide ,alg xeqi` xn`p oaxwl ie`xd oina wxy epnn cenll
cnll ick xzein 'fre ayke xey' weqtd okle ,zeiga `le zendaa

.cg`e cg` lk lr zewln miaiigy
ìëa íëéúBøBãì íìBò úweçc åàlî æòå áNëå øBL áìç ìëc)§¨¥¤§¤¤¨¥¦¨§©¨§¥¤§Ÿ
,íéLã÷c àðééðòa áéúëc eìëàú àì íc ìëå áìç ìk íëéúBáLBî§¥¤¨¥¤§¨¨ŸŸ¥¦§¦§¦§¨¨§¨¨¦
àîúñ déì áéúk ék øBL áìç ìk óà ,äiç ïBäa úéà àì íéLã÷áe§¨¨¦Ÿ¦§©¨©¨¥¤¦§¦¥§¨¨
áéiçì àúàc àeä ÷lçì æòå áNëå øBL Ckìä ,äiça é÷etñì àkéì¥¨§©¥§©¨¦§¨§¤¤¨¥§©¥©£¨§©¥
úøkî íìBò úweçc åàìå áìç ìëc åàì ïðéôìéå ,úçàå úçà ìk ìò©¨©©§©©§¨§¦©¨§¨¥¤§¨§©¨¦¨¥

à äîäaä ïî áìç ìëBà ìk ékc÷lçì àeää äî ,äpnî eáéø÷é øL §¦¨¥¥¤¦©§¥¨£¤©§¦¦¤¨¨©§©¥
.(÷lçì ïéãä óà©¨¥§©¥

åeli`ïðaøwxy ,mixaeqïðéôìé åàlî åàìxacd z` micnel ep` - §©¨¨¨¦¨¨§¦©
la` ,epiiprnïðéôìé àì úøkî åàìzxkd oi`y oeik ,[micnl oi`-] ¨¦¨¥Ÿ¨§¦©

`l `linne ,mipey mixac ipy md `l` ,e`ld ly 'epiipr'k aygp
,diga `le dndaa wx xn`p alg xeqi`y cenll mileki epiid
`ed xeqi`dy epcnll ick 'fre ayk xey' xnel weqtd jxvede
cg` lk lr zewln aeig yiy xnel ick `le ,diga `le mda wx

.cg`e
:minkg zrca sqep xe`ia d`ian `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨

c ,uxzz dvxzïðaøc eäééîòè eðééä,minkg ly mnrh edfy - ©§©§©§§©¨¨
déì øîàãkel xn`y enk -,ãéáæ áøì éøî áøzkqna xen`d iabl ¦§¨©¥©¨¦§©§¦

oileg(.fiw)''dl alg lM' weqtdy(fh b `xwie)dil`d z` zeaxl `a ¨¥¤©©§¨
,ixn ax dywde ,mialgd x`yk zxhwp `id s`y,äzòî àlà¤¨¥©¨

ok m` ,alg diexw dil` s`yc äéìàzndaïéleçok mbøñzéz- ©§¨§¦¦§©

xeq` alge ,'alg' diexw `id ixdy ,dlik`a dxeq` didz¥¤
.dlik`adéì øîà,ciaf axéìòàø÷ øîà Exn`p `ly ick - ¨©¥¨¤¨©§¨

algd z` xqe`d weqta xn`p ,jixack(bk f my)øBL áìç ìk'¨¥¤
æòå áNëåcnll ick fre yak xey dxezd dhwpe ,'Elk`z `l §¤¤¨¥ŸŸ¥

yìLa äåMä øácïðéòa ïzLalg oin `l` dxezd dxq` `l ± ¨¨©¨¤¦§¨§¨¨¦©
,weqta exkfedy mipind zylya epyiyàkéìåmiiwzn df oi`e - §¥¨

,'alg' mya dxeza dpekn dpi` fre xey ly dil` ixdy ,dil`a
.mialgd x`y mr gafnd iab lr daixw dpi`eCkìäokle - ¦§¨

c ,minkg mixaeqàúà éëweqtd `ay dn -,'æòå áNëå øBL' ¦£¨§¤¤¨¥
àúàc àeä ïéleçc äéìà éøLéîìdlik`a xizdl weqtd `a - §¦§¥©§¨§¦©£¨

zepaxway s` ,alg xeqi` llka dpi`y ,oileg znda ly dil`
.alg dpekn `id

:l`rnyi iax xaeq dn df uexiz itl zxxan `xnbdéaøå§©¦
,ìàòîLélk lr zewln aiigy xnele wlgl `a weqtdy xaeqd ¦§¨¥
,oine oin,Cì øîàdil` dlik`a xizdl ick wx `a weqtd oi`y ¨©¨

c ,oileg lyàø÷ àîéì ,ïk íàxnel weqtl did -øBL áìç ìk' ¦¥¥¨§¨¨¥¤
,'áNëådil` ixdy ,alg xeqi`n dil`d z` mihrnn epiid myne ¨¤¤

deyd xac df `diy jxev yie ,'alg' dpekn dpi` xey ly
ok m`e ,mdipya'æò',weqtd azky÷lçì dpéî òîL ,éì änì- ¥¨¨¦§©¦¨§©¥

iigl.envr ipta mdn cg` lk lr zewln a
aeig iabl minkge l`rnyi iax zwelgn dx`azd dzr cr
exaqi md dn dzr zxxan `xnbd ,cifna alg lk`yk zewln

:bbeya alg ipin dnk lk`yk ,oaxw aeig iabl,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨
ïéðòì ìàòîLé éaø äãBîaeig,ïaø÷,xey ly alg lk` m` s`y ¤©¦¦§¨¥§¦§©¨§¨

,cg` mlrda ,fr lye ayk ly.úçà úàhç àlà àéáî ïéàL¤¥¥¦¤¨©¨©©
:`xnbd zl`eyàîòè éàîl`rnyi iax oi` oaxw iabl recn - ©©£¨

.weqta exkfedy algd ipin zylya ze`hg welig yiy xaeq
:`xnbd daiynåàì ïéãä éîc àìcdnec epi` df e`ly oeik -åàìì §Ÿ¨¥¨¥¨§¨

,úBéøòc,dxeza miaezkd mie`ld x`yl dnec epi` xnelk ©£¨
enke ,dxiare dxiar lka dyrz `l xeqi` dxezd dazk mday
ellkp `l ,zg` dyxta miax mixeqi` eazkpy s`y ,zeixra
o`k eli`e ,cg`e cg` lkl e`l xn`p `l` ,cg` e`la mlek
epi` ok zngne ,cg` e`la algd ipin zyly z` dxezd dazk

.cg` oaxw `l` aiig
:alg zlik`a ze`hg welig ly df oipra `ziixa d`ian `xnbd

,ïðaø eðzweqta xn`p(a c `xwie)zFvn lMn dbbWa `hgz iM Wtp' ¨©¨¨¤¤¦¤¡¨¦§¨¨¦Ÿ¦§
meiq z` yexcl yie ,'dPdn zg`n dUre dpiUrz `l xW` 'd£¤Ÿ¥¨¤¨§¨¨¥©©¥¥¨

xn`p eli`k weqtd,'äpä äNòå' 'úçà äNòå'lr s`y ,xnelk §¨¨©©§¨¨¥¨
weqtd `ae ,ze`hg dnk ,'dpd' aiigzdl leki 'zg`' dxiaráéiçì§©¥

z`hgáìçå áìç ìëà íàL ,úçàå úçà ìk ìòixeriy ipy - ©¨©©§©©¤¦¨©¥¤¨¥¤
lk` m` oia ,alg ly 'zifk'ãçà íLmdipy eidy oebk ,cg` oin - ¥¤¨

lry algn mdipy e` ,zeilkd lry algn,oiwcdúBîìòä éðLa¦§¥¤§¥
egky aeye ,xeqi`a xkfp jk xg`e ,lk`e ,xeqi`d epnn mlrpy -

,lk`e,íézL áéiçrcepy xg`l mc`d lr lg z`hg aeigy oeik ©¨§©¦
xn`py ,`hgd el(bk c `xwie)DA `hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F`'©¥¨©¨£¤¨¨¨

aiigzn `hgd el rcepe `hgy mrt lkae ,'FpAxw z` `iade§¥¦¤¨§¨
lk` m` oiae .ztqep z`hga,úBîL ézLzeilkd lry alg oebk §¥¥

,oiwcd lry algeúçà íìòäadlik` oia xeqi`a xkfp `ly - §¤§¥¤¨
,dlik`l.íézL áéiç©¨§©¦

:`xnbd dywn .`ziixad ixac z` zxxan `xnbdéîø déì øîà̈©¥¨¦
àîìLa ,àcñç áøì àîç øalk` m` recn xacd oaen -ãçà íL ©¨¨§©¦§¨¦§¨¨¥¤¨

cg` alg oinn zifk ixeriy ipy ±,íézL áéiç ,úBîìòä éðLa¦§¥¤§¥©¨§©¦
ïé÷lçî úBîìòäc íeMîdlik` lka xeqi`d epnn mlrpy dn - ¦§¤§¥§©§¦

epnn mlrp minrt izyay oeike ,zelik`d oia wlgn ycgn
.mizy aiig ,lk`e xeqi`dàlàlk`y ote`aúBîL éðLipin ipy ± ¤¨§¥¥

mialgòä ïðéòa àä ,íézL áéiç éànà ,úçà íìòäaïé÷ìçeî úBîì §¤§¥¤¨©©©¨§©¦¨¨¦©¤§¥§¨¦
zewlegn zelik`d eidiy jxev yi zepaxw izy aiigl ick ixd -

,xeqi`a mdipia xkfpy jkaàkéìåzvxzn .o`k miiwzn df oi`e - §¥¨
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רכי

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

e`l `l` mc zlik`a oi`y ,minkg zrc z` dzr zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .cg`ì àlàåzrc,àúà éàîì àLéwä ,ïðaø §¤¨§©¨¨¤¥¨§©£¨

lr dwely `ed ywiddn dcedi iax ly cenild lky oeik ,xnelk
`l` ea oi`y mixne`d opaxl ok m` ,zexf meyn s` ,yly alg
ok m`e ,zexf meyn dwel epi`y mixaeq mdy gken ,zg` dxdf`
dazk `l recne ,algl mc ly df ywid `a cenil dfi`l ,dyw

nvr ipta xeqi` lk dxezd.e
:`xnbd daiynàéðúãëì déì éòaéîoic epcnll jxvp df ywid - ¦¨¥¥§¦§©§¨

weqta xn`p ,`ziixaa epipyy df,'eìëàú àì íc ìëå áìç ìk'¨¥¤§¨¨ŸŸ¥
,yexcl yieãçeéî áìç äîjka÷eìç BaìçLepica,BøNaî ©¥¤§¨¤¤§¨¦§¨

yak xeya xn`p alg xeqi` ixdy ,xzen xyade xeq` algdy
,xzen mxyay ,free`linnäæ íò äæ ïéôøèöî ïéà,zifk xeriyl ¥¦§¨§¦¤¦¤

.mitxhvn xzide xeqi` oi`e ,dlik`a xzen xyad ixdy,íc óà©¨
dide ,xeq` mxya mby mi`nh miig ilraa mb bdep exeqi`y mbd
lkn ,mdn zifk lr aiigzdl mcl xyad sxhviy xnel mewn
xn`p `linne ,xyal sxhvn epi`y jka algl ezencl yi mewn

ote`a wx sxhvn epi`y df oic÷eìç BîcLepica,BøNaîepiide ¤¨¨¦§¨
xeqi` yi mca eli`e e`l xeqi` yi dxyaay ,d`nh dndaa
xya zlik` ly e`l oiprl `l s` ,mitxhvn mpi` okle ,zxk

,`nhàéöBàdf llknïøNaî ÷eìç ïîc ïéàc ìéàBä ,íéöøL íc ¦©§¨¦¦§¥¨¨¨¦§¨¨
y' oicn wx xeq` mdly mcd s` ixdy ,llk,mc oicn `le 'ux

yïéôøèöî.zifkl milydl xyade mcd ¦§¨§¦
:`xnbd ddnzàäå,mxyal sxhvn mivxy mcy ,df oic ike - §¨
à÷ôð àëäîixde ,algl mc ywedy jkn ,cnlp `ed o`kn - ¥¨¨¨§¨
à÷ôð íúäî,mivxy zyxta ,my aezkd weqtdn cnlp `ed - ¥¨¨¨§¨

xn`py(hk `i `xwie)àîhä íëì äæå','ux`d lr uxXd uxXA §¤¨¤©¨¥©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤
xn`p xak ixdy ,xzein df weqte(`l `i my)mkl mi`nHd dN`'¥¤©§¥¦¨¤

e '`nHd mkl dfe' weqtd `a `l` ,'uxXd lkAõøMä íc ìò ãnéì §¨©¨¤§¤¨¤©¨¥¦¥©©©¤¤
õøMäå,exya xnelk ,envr.äæ íò äæ ïéôøèönL §©¤¤¤¦§¨§¦¤¦¤

mcy cenll yi '`nhd mkl dfe' weqtdn mpn` :`xnbd zvxzn
mewn lkn j` ,mitxhvn exyae uxydàLéwéä åàì éà`lel - ¦¨¤¥¨

,algl mc ly ywiddàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨
,exyal sxhvn uxyd mcy ,df oicy ,xneléléî éðäwx edf - ¨¥¦¥

ìoipr,äàîeèly ohw xeriya `nhny ,`xneg da yiy oeik §§¨
.my weqtd wqer dfay ,'dycr',äìéëàì ìáàlecb dxeriyy £¨©£¦¨

,zifka wx `ed dlik` xeqi`y ,xzeiàì àîéàxn`p `ny - ¥¨Ÿ
df iable ,mitxhvn mpi`yàLéwéä ïðéòîLàywidd eprinyd - ©§§¦©¤¥¨

s` mitxhvn mdy ,algl mc ly.äìéëàì©£¦¨
:sqep oic jkn zcnel `xnbdîàCkìéä ,àðéáø ø,jky oeik - ¨©©¦¨¦§¨

exyal sxhvn enc ,exyan welg enc oi`y iny mixne` ep`y
,dlik` oiprlïéôøèöî BøNáe Lçð ícoi`y s`e ,dlik` xeriyl ©¨¨§¨¦§¨§¦

.mi`nhn mdy dxeza mixen`d mivxy dpenyn ygpd
:`xnbd ddnzïì òîLî à÷ éàî,eixaca `piax eprinyd dn - ©¨©§©¨

ixdeàLéwéä eðééä,algl mc ly ywiddn cnlp envr df oic - ©§¤¥¨
oiprl mb eil` sxhvn exyan welg epi`y miig lra ly mcy
:`xnbd zvxzn .x`azdy enke ,d`neh oiprl wx `le ,dlik`

àðéîà Czòc à÷ìñ`weecy ,xnel jzrca dler did ±,õøL ¨§¨©§¨¨¦¨¤¤
oeik ,mi`nhny mivxy dpenyn `edyäàîeèì éaøúéàc- §¦§©¥§§¨

,`nhl mitxhvn exyae ency df oiprl weqta daxzdyéaøúéà¦§©¥
mbäìéëàìla` .dlik` xeqi`l mitxhvn exyae ency -,Lçð ©£¦¨¨¨

,äàîeèì éaøúéà àìc,llk `nhn epi` ixdy,äìéëàì éaøúéà àì §Ÿ¦§©¥§§¨Ÿ¦§©¥©£¦¨
,dlik` xeqi` oiprl exyal enc sxhvi `leàLéwéä ïì òîLî à÷̈©§©¨¤¥¨
enll yi ywidd ony `piax eprinyd -mr ygp mc sxhvny c

y meyn ,exyaòîLî BøNaî ÷eìç Bîc ïéàc éléî ìkilra lky - ¨¦¥§¥¨¨¦§¨©§©
oeik ,mixeq` mdipy `l` ,mxyan mpica welg mnc oi`y miig
oia ,dlik` xeqi` oiprl mxyal sxhvn mnc ,md ywidd llkay
md m` oiae ,mi`nhny ,dxeza mixen`d mivxy dpenyn md m`

.mi`nhn oi`y ,mivxy x`yn

lM' .` :zxka yprp mc lke`dy dxezd dxn` zenewn dylya¨
'diOrn `idd WtPd dzxkpe mC lM lk`Y xW` Wtp(fk f `xwie).a . ¤¤£¤Ÿ©¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

mC lM lk`i xW` mkFzA xBd xBd onE l`xUi ziAn Wi` Wi`e'§¦¦¦¥¦§¨¥¦©¥©¨§¨£¤Ÿ©¨¨
'DOr axTn Dz` iYxkde mCd z` zlk`d WtPA ipt iYzpefi my) §¨©¦¨©©¤¤¨Ÿ¤¤¤©¨§¦§©¦Ÿ¨¦¤¤©¨

(ilM mC l`xUi ipal xn`e `Ed FWtpa FnC xUA lM Wtp iM' .b .¦¤¤¨¨¨¨§©§¨Ÿ©¦§¥¦§¨¥©¨
'zxMi eilk` lM `ed FnC xUA lM Wtp iM Elk`z`l xUA(ci fi my). ¨¨ŸŸ¥¦¤¤¨¨¨¨¦¨Ÿ§¨¦¨¥

:mc zlik` oipra miweqt dnk exn`p recn zxxan `xnbdøîà̈©
ìL ,àáøéàîì ,íca úBøeîàä úBúéøk L,cnll e`a md dn - ¨¨¨Ÿ§¥¨£©¨§©

x`ane .mc lke`l zxk yper yiy zg` mrt aezkl ic `l recne
:`axì ,úçàlr zxk aeig yiy cnlì úçàå ,ïéleç íãzxk aeig ©©§©¦§©©§

zlik` lrúéöîzä íãì úçàå .íéLã÷ íãdvnzny mc - ©¨¨¦§©©§©©©§¦
.dzzin seqa dndadn

:`xnbd dywnàçéðäzpaen ef dyxc -ìzhiyàéðúc ,äãeäé éaø ¨¦¨§©¦§¨§©§¨
,`ziixaaäøäæàa úéöîzä íc,cala dyrz `l xeqi`a -éaø ©©©§¦§©§¨¨©¦

.úøëa ,øîBà äãeäéweqta jxev yiy oaen dcedi iax ixacle §¨¥§¨¥
,zivnzd mc lr zxk aiigl sqepïðaøì àlàmixaeqd ,`ziixaay ¤¨§©¨¨

,zivnzd mc zlik` lr zxk yper oi`yàúà éàîì àéäädn - ©¦§©£¨
.mc zlik` lr zxk aiigny iyilyd weqtd epcnll `a

:zeywdl `xnbd dtiqenäãeäé éaøì eléôàåyper ixdy ,dyw ©£¦§©¦§¨
úøk`l` ,el` miweqtn cnlp epi` zivnzd mc zlik` lrà÷ôð ¨¥¨§¨
déìezhiyl yxcp -ïîoeyld ieaixàéðúc ,'íc ìk',`ziixaaéaø ¥¦¨¨§©§¨©¦

,øîBà äãeäéweqta xn`p(i fi my)xBd onE l`xUi ziAn Wi` Wi`e' §¨¥§¦¦¦¥¦§¨¥¦©¥
mCd z` zlk`d WtPA ipt iYzpe mC lM lk`i xW` mkFzA xBd©¨§¨£¤Ÿ©¨¨§¨©¦¨©©¤¤¨Ÿ¤¤¤©¨
aezkl ic did dxe`kly ,yexcl yie ,'DOr axTn Dz` iYxkde§¦§©¦Ÿ¨¦¤¤©¨

lk`i xy`'øîBì ãeîìz äî ,'ícexn`a aezkd epcnln dn -ìk' ¨©©§©¨
,'ícz`f ilelyéì ïéàweqtdn zeaxlàlàzlik` lr zxk aeig ¨¥¦¤¨

,íéLã÷ ícmcdn lke`d `l` zeaxl oi` mbe,Ba àöBé LôpäL ©¨¨¦¤©¤¤¥
L]wx,[øtëî àeäoeik ,weqtd wqer df mcay xnel mrhde ¤§©¥

miweqtd jynda xn`py(`i fi my)gAfOd lr mkl eiYzp ip`e'©£¦§©¦¨¤©©¦§¥©
,xtkn epi`y mc j` ,'xRki WtPA `Ed mCd iM mkizWtp lr xRkl§©¥©©§Ÿ¥¤¦©¨©¤¤§©¥

epiideå ,ïéleç íc`ed `l` ea z`vei ytpd oi` m` miycw mc ok ©¦§
ïépî ,úéöîzä íã,zxk aeig yi mdilr s`y,'íc ìk' øîBì ãeîìz ©©©§¦¦©¦©§©¨¨

oeyl ieaxny ixd .zxk yi zivnzd mce oileg mc zlik`a mby
recn ,dl`yd zxfege ,zivnzd mc oic z` dcedi iax cnel df

.mca zxk aeig minrt yly aezkl dxezd dkxved
zvxzn .xg` gqepa `ax ly `xnind z` d`ian `xnbd

:`xnbdàîéà àlàweqt ,jk `ax ixac z` xen` -ãçàjxvpíãì ¤¨¥¨¤¨§©
íéLã÷ íãì ãçàå ,ïéleçmc mb dcedi iax cnel weqt eze`ne] ¦§¤¨§©¨¨¦

,[`ziixaa x`eank ,zivnzåweqtãçàjxvpéeqék íãìly mc - §¤¨§©¦
xnel mewn didy ,'mcd ieqik' zevn ea dniiwzdy sere dig
weqtd eprinyde ,zxk aiig epi` elke`de xtrl lhazd xaky

.zxk aeig yi ea s`y
dyngaíìBò úwç' .à :íã ìåëàì àìù äøåúä äøéäæä úåîå÷îª©¨

'eìëàú àì íc ìëå áìç ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì(fi b `xwie). §ŸŸ¥¤§Ÿ§Ÿ¥¤¨¥¤§¨¨ŸŸ¥
'äîäaìå óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc ìëå' .á(ek f my).â . §¨¨ŸŸ§§Ÿ§Ÿ¥¤¨§©§¥¨

øbä øbäå íc ìëàú àì íkî Lôð ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk ìò'©¥¨©§¦¦§¥¦§¨¥¨¤¤¦¤ŸŸ©¨§©¥©¨
'íc ìëàé àì íëëBúa(ai fi my)àeä BLôðá Bîc øNa ìk Lôð ék' .ã . §§¤ŸŸ©¨¦¤¤¨¨¨¨§©§

àåä Bîc øNa ìk Lôð ék eìëàú àì øNa ìk íc ìàøNé éðáì øîàå̈Ÿ©¦§¥¦§¨¥©¨¨¨ŸŸ¥¦¤¤¨¨¨¨¦
'úøké åéìëà ìk(ci fi my)epëtLz õøàä ìò eìëàú àì ícä ÷ø' .ä . ¨Ÿ§¨¦¨¥©©¨ŸŸ¥©¨¨¤¦§§¤

'íénk(fh ai mixac). ©¨¦
:elld miweqtd lk ekxved dn myl zx`an `xnbd,àáø øîàå§¨©¨¨

änì ,íca ïéøeîàä ïéåàì äMîç:`ax x`ane .exn`píãì úçà £¦¨¨¦¨£¦©¨¨¨¤¨§©
éeqék íãì úçàå ,íéLã÷ íãì úçàå ,ïéleçeniiwy sere dig mc - ¦§¤¨§©¨¨¦§¤¨§©¦

xeq` `l` ,xtrk epic oi`y dxezd dzaixy ,mcd ieqik zevn ea
.elke`lïéøáéà íãì úçàåmikzegyk mixai`d on `veid mc - §¤¨§©¥¨¦

.dhigyd mcew mze`úéöîzä íãì úçàåzzeye dvnznd mc - §¤¨§©©©§¦
ytpdy mcd xwir `vi xaky xg`l ,dzzinl jenq dndadn
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רכב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zezixk(ipy meil)

.äåL äøéæbî`xnbd zx`ane:cixdéðz ,ïðçBé éaø øîà[dpy-] ¦§¥¨¨¨©¨©©¦¨¨¨¥
éåì øa àcáæ,ef dyxcïläì øîàð,xzep iabl(g hi `xwie)åéìëàå' ©§¨©¥¦¤¡©§©¨§Ÿ§¨

,ïàk øîàðå ,'àOé BðBòlebit zlik` xeqi` iabl(gi f my)Lôpäå' £¦¨§¤¡©¨§©¤¤
,ïläl äî ,'àOz dðBò epnî úìëBàäaeig yi ,xzep zlik` iabl ¨¤¤¦¤£¨¦¨©§©¨

,úøk,dey dxifba ok micnely oldl x`eaiy enke,ïàk óàiabl ¨¥©¨
aeig yi ,lebit.úøk̈¥

:df oipra ztqep `xninäåL äøéæb éäz ìà íìBòì ,éànéñ éaø øîà̈©©¦¦©§¨©§¦§¥¨¨¨
éðéòa äl÷øúBð éøäL ,Exzend onfd xg`l x`ypy oaxw xya - ©¨§¥¤¤£¥¨

`ed ,zxk aiig elke`dy ,dlik`aBãnéì àìå ,äøBz éôebî ãçà¤¨¦¥¨§Ÿ¦§
.äåL äøéæbî àlà áeúkä:`xnbd zxxanàéä éàîdxifb dze` ©¨¤¨¦§¥¨¨¨©¦

,deyéìéózeaizn z`f micnel -,'Lã÷' 'Lã÷'weqta xn`pymy) ¨¦Ÿ¤Ÿ¤
(g hiìlç 'ä Lã÷ úà ék àOé BðBò åéìëBàå'`edd WtPd dzxkpe §§¨£¦¨¦¤Ÿ¤¦¥§¦§§¨©¤¤©¦

,'diOrnáéúëe(cl hk zeny)Làa øúBpä úà zôøNå'lk`i `lék ¥©¤¨§¦§¨©§¨¤©¨¨¥Ÿ¥¨¥¦
'åâå Lã÷yi ,'ycw' oeyl dxezd dazk xzep iably oeike ,'`Ed Ÿ¤

wqer 'llg 'd ycw'y in z` zxk aiignd weqtd mby cenll
.xzepa

:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdéäz ìà íìBòì ,ééaà øîà̈©©©¥§¨©§¦
éðéòa äl÷ äåL äøéæbBúñeðàî Bza éøäL ,Emc`l dtixy aeig - §¥¨¨¨©¨§¥¤¤£¥¦¥£¨

,ezy` dzid `le eci lr dqp`py dy`n el dclepy eza lr `ad
,äåL äøéæbî àlà áeúkä dãnéì àìå ,äøBz éôeb ïä ïäazkp `le ¥¥¥¨§Ÿ¦§¨©¨¤¨¦§¥¨¨¨

.yexita ok
:dey dxifbd `id dn `xnbd zx`anéaø éì øîà ,àáø øîàc§¨©¨¨¨©¦©¦

,éîécáà øa ÷çöé,ezqep`n ezaàéúàdey dxifba dpic cnlp - ¦§¨©©§¦¦¨§¨
àøeqéàì 'äpä' 'äpä'ezy` za iabl xn`py ,xeqi`d xwirl - ¥¨¥¨§¦¨

(fi gi `xwie)DYA zA z`e DpA zA z` ,dNbz `l DYaE dX` zexr' ,¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤©¦¨
in epiid 'dy`'e ,'`ed dOf dPd dx`W ,Dzexr zFNbl gTz `lŸ¦©§©¤§¨¨©£¨¥¨¦¨¦
dza `id m` oia ,ote` lka dzaa xeq`e ,da zeyi` el yiy

cer xn`pe .xg` mc`n dza `id m` oiae ,epnn(i weqt my)zexr'¤§©
z `l LYA za F` LpA zAdf weqte ,'dPd Lzexr iM ozexr dNb ©¦§©¦§Ÿ§©¤¤§¨¨¦¤§¨§¥¨

dxn`p xak ezy`n eza za ixdy ,ezqep`n eza zaa wqer
`l j` .'gwz `l dza za z`e dpa za z`' lirl `aedy weqta
,dey dxifba z`f micnele ,ezqep`n ezaa xeqi` dxeza xn`p
,'dpd' oeyl ezy` iabl xn`pe ,'dpd' oeyl ezqep` iabl xn`py
dxq` ezqep`a jk ,ynn ezaa mb `ed xeqi`d ezy`ay myk
ezal ezy`n eza z` epinicy ixg`e .ynn eza z` s` dxezd

,'dpd' daizd ly dey dxifba ezqep`nàéúàdpic cnlp - ¨§¨
dey dxifba,äôøNì 'änæ' 'änæ'dazkp eli`k mipc ep` ,xnelk ¦¨¦¨¦§¥¨

xn`py ,dzae ezy`a daezkd 'dnf' oeyl ezqep`n ezaak `xwie)

(cidy`ay myke ,'`ed dOf DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦
xn`py ,dtixy aeig yi dzae(my)`le odz`e Fz` EtxUi W`A'¨¥¦§§Ÿ§¤§¤§Ÿ

.ezqep`n ezaa mb oicd jk ,'mkkFzA dOf didz¦§¤¦¨§§¤
:dey dxifb oipra ztqep `xninäåL äøéæb éäz ìà ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¦§¥¨¨¨

éðéòa äl÷éøäL ,Emdy dzin iaiig daxd epivny dnïä ,íéì÷ñð ©¨§¥¤¤£¥¦§¨¦¥
,äåL äøéæbî àlà áeúkä ïãnéì àìå ,äøBz éôeb ïäaexa ixdy ¥¥¨§Ÿ¦§¨©¨¤¨¦§¥¨¨¨

wx mda xn`p `l` ,mze` milweqy yexita xn`p `l milwqpd
.milwqp mdy cnlp dey dxifb ici lr wxe ,'mA mdinC'àéðúc §¥¤¨§©§¨

,`ziixaa,ïàk øîàðx`ye ,ezlk lr `ade ,en` lr `ad iabl ¤¡©¨
oeyl ,dliwq iaiig'ía íäéîc' éðBòcéå áBàa øîàðå ,'ía íäéîc'§¥¤¨§¤¡©§§¦§¦§¥¤¨

(fk k `xwie),ïläl äîmibxdpy `ed oicd ,ipercie ae` iabl - ©§©¨
,äìé÷ñamda xn`py(my)mdinC mz` EnBxi oa`A ,EznEi zFn' ¦§¦¨¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤

,'mAïàk óàepiid ,'ma mdinc' xn`py zenewn x`ya -.äìé÷ña ¨©¨¦§¦¨
e ,'eke zezixk yye miyly :dpyna epipy.'åë ïîMä úà íhôîä©§©¥¤©¤¤

:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïîMä úà íhôîä ,ïðaø eðz- ¨©¨¨©§©¥¤©¤¤
ick ,dgynd ony z` oiknd,Ba ãBîìì,ezeyrl cvik[Bà] ¦§

ick enhtny,øeaévì BøñBîìdzeivy mixacl ea eynzyiy §§©¦
,dxezd.øeètick enhit m` j`Ceñì,exya z` eaáéiç,zxk ¨¨©¨
xn`py(bl l zeny).'eiOrn zxkpe 'ebe EdnM gwxi xW` Wi`'Cqäå ¦£¤¦§©¨Ÿ§¦§©¥©¨§©¨

epnî,envr jxevl mc`d dyry ony eze`a -ïéàL éôì ,øeèt ¦¤¨§¦¤¥
ïéáéiçzxk,ãáìa äLî äNòL äçLnä ïîL úëéñ ìò àlàxn`py ©¨¦¤¨©¦©¤¤©¦§¨¤¨¨Ÿ¤¦§©
(my)ony eze` lr wxy epiide ,'eiOrnzxkpe xf lr EPOn oYi xW`e'©£¤¦¥¦¤©¨§¦§©¥©¨

.xg` mc` dyry onya jqd `le ,zxk aiig ,epiax dyn dyry
:el` mipic `ziixad dcnl oipn zxxan `xnbdøî øîà,`ziixaa ¨©©

ick onyd z` mhtnd,øeaévì BøñBîì úðî ìò [Bà] ,Ba ãBîìì¦§©§¨§§©¦
.øeèt:`xnbd zxxanïìðî:`xnbd zx`an .df oic epcnl oipn - ¨§¨¨
àéúàoeyl cenll yi -'Bzðekúî'weqta dgynd onya xn`py ¨§¨©§§

(al l my),'EdnM EUrz `l FYpMznaE' ,ïîoeyl'dzðekúîa' §©§ª§Ÿ©£¨Ÿ¦§©§§¨
,úøè÷cxn`py(fl weqt my)`l DYpMznA dUrY xW` zxhTde' ¦§Ÿ¤§©§Ÿ¤£¤©£¤§©§ª§¨Ÿ

.'mkl EUrzúøè÷ éaâì áéúëe,'íëì eNòú àì'wxy cenll yie ©£¨¤§¦§©¥§Ÿ¤Ÿ©£¨¤
íëì,mknvr jxevl -,øeñàc àeä,zxk aiigeìáàick ezeyrl ¨¤§¨£¨

.øeèt ,øeaévì BøñBîìony z` dey dxifba micnely oeike §§©¦¨
ok m` ,minqd zxehwn dgyndénð ïîL éabe`yr m` ,ok mb - ©¥¤¤©¦

eaévì BøñBîì.øeèt ,ø §§©¦¨
minqd zxehw z` dncnd dey dxifb yi m` :`xnbd dywn

,dgynd onylïîMî óìéðå úøè÷ øcäéúåminqd zxehw xefgze - §¤§©§Ÿ¤§¥©¦¤¤
,cnlp jke ,dgynd onyn cnlzeïéàöçì íhôî ék ,ïîM äîm` - ©¤¤¦§©¥©£¨¦

,dxeza miaezkd mixeriydn ivga dgynd ony z` oikn,øeèẗ
,ïéàöçì íhôî ék ,énð úøè÷ óàdidiy xn`päîlà ,øeèt- ©§Ÿ¤©¦¦§©¥©£¨¦¨©¨¨

recneBîhtL ïîL .áéiç ,ïéàöçì dîhtL úøè÷ ,àáø øîà̈©¨¨§Ÿ¤¤¦§¨©£¨¦©¨¤¤¤¦§
.øeèt ,ïéàöçì©£¨¦¨

:`xnbd zvxzn,àáø Cì øîàoial dgynd ony oia welig yi ¨©¨¨¨
c ,minqd zxehwáéúk ïîL éab,'eäBîk eNòú àì Bzðekúîáe'yie ©¥¤¤§¦§©§§Ÿ©£¨

wxy ,yexcleäBîk,dyn dyry zecin oze`a -,øeñàc àeä ¨§¨
éîc øétL ,Béöç ìáàla` .xacd xzen -áéúëc ,úøè÷ éab £¨¤§©¦¨¥©¥§Ÿ¤¦§¦
äNòz øLà úøèwäå'y yexcl yi ,'mkl EUrz `l DYpMznAìk §©§Ÿ¤£¤©£¤§©§ª§¨Ÿ©£¨¤¨

úøè÷c äéiNò,heicda dxeq` ,gafnd lr axwidl die`xd £¦¨¦§Ÿ¤
ixdy ,ohw xeriya elit`eñøt øéè÷îc øLôàa [ivg-]úéøçL ¤§¨§©§¦§¨©£¦

,íéaøòä ïéa ñøôe,ycwnd ziaa zxehwd z` mixihwn eidy enk §¨¥¨©§©¦
,dfk ohw xeriy oiknd s` okle ,miaxrd oia ivge xwaa dpn ivg

.aiig
:dgynd ony ipnnq z` zhxtnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,äçLnä ïîL ,ïðaø,eziiyr zeevn `id jkøBøc øîmyea - ©¨¨¤¤©¦§¨¨§
lwyna znieqn dig ly mcn dyrpdúBàî Lîç.milwyäc÷- £¥¥¦¨

,'dcw' enyy ayr yxeyíNa ïîp÷ .úBàî Lîçur ztilw - £¥¥¦§¨¤¤
,oenpwílek eàöîð .íéúàîe íéMîç ,íNá äð÷e .úBàî Lîçcgi £¥¥§¥Ÿ¤£¦¦¨©¦¦§§¨

lwynaíéMîçå úBàî òáLe óìà.milwy ¤¤§©¥©£¦¦
:`xnbd ddnzàðz,`ziixaay dfïì òîLî à÷ àðééðî`a - ©¨¦§¨¨¨©§©¨

dxeza eazkp xak ixde ,oine oin lkn `iadl jixv dnk epicnll
:`xnbd zvxzn .elld mixeryd lkdéì àéL÷ à÷ àä ,àpz- ©¨¨¨©§¨¥

weqta xn`p ixd ,el dyw did df xac(bk l zeny)mUA onPwe'§¦§¨¤¤
,'miz`nE miXng mUa dpwE ,miz`nE miXng Fzivgnàîéà- ©£¦£¦¦¨¨¦§¥Ÿ¤£¦¦¨¨¦¥¨

ly exeriyy ,xn`p `ny'íNá äð÷'`diïîpw äî ,'íNa ïîp÷'k §¥Ÿ¤§¦§¨¤¤©¦§¨
íNawx,íéúàîe íéMîça Búéöçî,ze`n yng `ed elek xeriye ¤¤©£¦©£¦¦¨©¦

íNá äð÷ óàwx,íéúàîe íéMîç Búéöçîyng `ed elek xeriye ©§¥Ÿ¤©£¦£¦¦¨©¦
`vnp ,ze`neäì eåäclwyna cgi mipnnqd lk eidiy -ïéøz ©£§§¥

íéôìàlk ly epipn `ed dn xnel jxved okl .milwy mitl` - £¨¦
.miynge miz`n `l` epi` elek mya dpwy epcnll ,oin

:`xnbd dywnénð éëä àîéàå`ed jk zn`ay xn`p `ny - §¥¨¨¦©¦
:`xnbd zvxzn .ze`n yng xeriya mya dpw didiy ,xeriyd

ïk íà,dxezd zpeek efyàø÷ áBzëðaezkl dxezl did -ïîp÷' ¦¥¦§§¨¦§¨
,'íéúàîe íéMîç äöçîe äöçî íNá äð÷e íNamircei epiide ¤¤§¥Ÿ¤¤¡¨¤¡¨£¦¦¨©¦

jkne ,miz`ne miyng `ed eivg ly xeriyd mdn cg` lkay
mUa dpwE ,miz`nE miXng Fzivgn mUA onPwe' dxezd dazky§¦§¨¤¤©£¦£¦¦¨¨¦§¥Ÿ¤
`ed elek xeriyd mya dpw iably gken 'miz`nE miXng£¦¦¨¨¦
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רכג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zezixk(ipy meil)

.äåL äøéæbî`xnbd zx`ane:cixdéðz ,ïðçBé éaø øîà[dpy-] ¦§¥¨¨¨©¨©©¦¨¨¨¥
éåì øa àcáæ,ef dyxcïläì øîàð,xzep iabl(g hi `xwie)åéìëàå' ©§¨©¥¦¤¡©§©¨§Ÿ§¨

,ïàk øîàðå ,'àOé BðBòlebit zlik` xeqi` iabl(gi f my)Lôpäå' £¦¨§¤¡©¨§©¤¤
,ïläl äî ,'àOz dðBò epnî úìëBàäaeig yi ,xzep zlik` iabl ¨¤¤¦¤£¨¦¨©§©¨

,úøk,dey dxifba ok micnely oldl x`eaiy enke,ïàk óàiabl ¨¥©¨
aeig yi ,lebit.úøk̈¥

:df oipra ztqep `xninäåL äøéæb éäz ìà íìBòì ,éànéñ éaø øîà̈©©¦¦©§¨©§¦§¥¨¨¨
éðéòa äl÷øúBð éøäL ,Exzend onfd xg`l x`ypy oaxw xya - ©¨§¥¤¤£¥¨

`ed ,zxk aiig elke`dy ,dlik`aBãnéì àìå ,äøBz éôebî ãçà¤¨¦¥¨§Ÿ¦§
.äåL äøéæbî àlà áeúkä:`xnbd zxxanàéä éàîdxifb dze` ©¨¤¨¦§¥¨¨¨©¦

,deyéìéózeaizn z`f micnel -,'Lã÷' 'Lã÷'weqta xn`pymy) ¨¦Ÿ¤Ÿ¤
(g hiìlç 'ä Lã÷ úà ék àOé BðBò åéìëBàå'`edd WtPd dzxkpe §§¨£¦¨¦¤Ÿ¤¦¥§¦§§¨©¤¤©¦

,'diOrnáéúëe(cl hk zeny)Làa øúBpä úà zôøNå'lk`i `lék ¥©¤¨§¦§¨©§¨¤©¨¨¥Ÿ¥¨¥¦
'åâå Lã÷yi ,'ycw' oeyl dxezd dazk xzep iably oeike ,'`Ed Ÿ¤

wqer 'llg 'd ycw'y in z` zxk aiignd weqtd mby cenll
.xzepa

:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdéäz ìà íìBòì ,ééaà øîà̈©©©¥§¨©§¦
éðéòa äl÷ äåL äøéæbBúñeðàî Bza éøäL ,Emc`l dtixy aeig - §¥¨¨¨©¨§¥¤¤£¥¦¥£¨

,ezy` dzid `le eci lr dqp`py dy`n el dclepy eza lr `ad
,äåL äøéæbî àlà áeúkä dãnéì àìå ,äøBz éôeb ïä ïäazkp `le ¥¥¥¨§Ÿ¦§¨©¨¤¨¦§¥¨¨¨

.yexita ok
:dey dxifbd `id dn `xnbd zx`anéaø éì øîà ,àáø øîàc§¨©¨¨¨©¦©¦

,éîécáà øa ÷çöé,ezqep`n ezaàéúàdey dxifba dpic cnlp - ¦§¨©©§¦¦¨§¨
àøeqéàì 'äpä' 'äpä'ezy` za iabl xn`py ,xeqi`d xwirl - ¥¨¥¨§¦¨

(fi gi `xwie)DYA zA z`e DpA zA z` ,dNbz `l DYaE dX` zexr' ,¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤©¦¨
in epiid 'dy`'e ,'`ed dOf dPd dx`W ,Dzexr zFNbl gTz `lŸ¦©§©¤§¨¨©£¨¥¨¦¨¦
dza `id m` oia ,ote` lka dzaa xeq`e ,da zeyi` el yiy

cer xn`pe .xg` mc`n dza `id m` oiae ,epnn(i weqt my)zexr'¤§©
z `l LYA za F` LpA zAdf weqte ,'dPd Lzexr iM ozexr dNb ©¦§©¦§Ÿ§©¤¤§¨¨¦¤§¨§¥¨

dxn`p xak ezy`n eza za ixdy ,ezqep`n eza zaa wqer
`l j` .'gwz `l dza za z`e dpa za z`' lirl `aedy weqta
,dey dxifba z`f micnele ,ezqep`n ezaa xeqi` dxeza xn`p
,'dpd' oeyl ezy` iabl xn`pe ,'dpd' oeyl ezqep` iabl xn`py
dxq` ezqep`a jk ,ynn ezaa mb `ed xeqi`d ezy`ay myk
ezal ezy`n eza z` epinicy ixg`e .ynn eza z` s` dxezd

,'dpd' daizd ly dey dxifba ezqep`nàéúàdpic cnlp - ¨§¨
dey dxifba,äôøNì 'änæ' 'änæ'dazkp eli`k mipc ep` ,xnelk ¦¨¦¨¦§¥¨

xn`py ,dzae ezy`a daezkd 'dnf' oeyl ezqep`n ezaak `xwie)

(cidy`ay myke ,'`ed dOf DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦
xn`py ,dtixy aeig yi dzae(my)`le odz`e Fz` EtxUi W`A'¨¥¦§§Ÿ§¤§¤§Ÿ

.ezqep`n ezaa mb oicd jk ,'mkkFzA dOf didz¦§¤¦¨§§¤
:dey dxifb oipra ztqep `xninäåL äøéæb éäz ìà ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¦§¥¨¨¨

éðéòa äl÷éøäL ,Emdy dzin iaiig daxd epivny dnïä ,íéì÷ñð ©¨§¥¤¤£¥¦§¨¦¥
,äåL äøéæbî àlà áeúkä ïãnéì àìå ,äøBz éôeb ïäaexa ixdy ¥¥¨§Ÿ¦§¨©¨¤¨¦§¥¨¨¨

wx mda xn`p `l` ,mze` milweqy yexita xn`p `l milwqpd
.milwqp mdy cnlp dey dxifb ici lr wxe ,'mA mdinC'àéðúc §¥¤¨§©§¨

,`ziixaa,ïàk øîàðx`ye ,ezlk lr `ade ,en` lr `ad iabl ¤¡©¨
oeyl ,dliwq iaiig'ía íäéîc' éðBòcéå áBàa øîàðå ,'ía íäéîc'§¥¤¨§¤¡©§§¦§¦§¥¤¨

(fk k `xwie),ïläl äîmibxdpy `ed oicd ,ipercie ae` iabl - ©§©¨
,äìé÷ñamda xn`py(my)mdinC mz` EnBxi oa`A ,EznEi zFn' ¦§¦¨¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤

,'mAïàk óàepiid ,'ma mdinc' xn`py zenewn x`ya -.äìé÷ña ¨©¨¦§¦¨
e ,'eke zezixk yye miyly :dpyna epipy.'åë ïîMä úà íhôîä©§©¥¤©¤¤

:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïîMä úà íhôîä ,ïðaø eðz- ¨©¨¨©§©¥¤©¤¤
ick ,dgynd ony z` oiknd,Ba ãBîìì,ezeyrl cvik[Bà] ¦§

ick enhtny,øeaévì BøñBîìdzeivy mixacl ea eynzyiy §§©¦
,dxezd.øeètick enhit m` j`Ceñì,exya z` eaáéiç,zxk ¨¨©¨
xn`py(bl l zeny).'eiOrn zxkpe 'ebe EdnM gwxi xW` Wi`'Cqäå ¦£¤¦§©¨Ÿ§¦§©¥©¨§©¨

epnî,envr jxevl mc`d dyry ony eze`a -ïéàL éôì ,øeèt ¦¤¨§¦¤¥
ïéáéiçzxk,ãáìa äLî äNòL äçLnä ïîL úëéñ ìò àlàxn`py ©¨¦¤¨©¦©¤¤©¦§¨¤¨¨Ÿ¤¦§©
(my)ony eze` lr wxy epiide ,'eiOrnzxkpe xf lr EPOn oYi xW`e'©£¤¦¥¦¤©¨§¦§©¥©¨

.xg` mc` dyry onya jqd `le ,zxk aiig ,epiax dyn dyry
:el` mipic `ziixad dcnl oipn zxxan `xnbdøî øîà,`ziixaa ¨©©

ick onyd z` mhtnd,øeaévì BøñBîì úðî ìò [Bà] ,Ba ãBîìì¦§©§¨§§©¦
.øeèt:`xnbd zxxanïìðî:`xnbd zx`an .df oic epcnl oipn - ¨§¨¨
àéúàoeyl cenll yi -'Bzðekúî'weqta dgynd onya xn`py ¨§¨©§§

(al l my),'EdnM EUrz `l FYpMznaE' ,ïîoeyl'dzðekúîa' §©§ª§Ÿ©£¨Ÿ¦§©§§¨
,úøè÷cxn`py(fl weqt my)`l DYpMznA dUrY xW` zxhTde' ¦§Ÿ¤§©§Ÿ¤£¤©£¤§©§ª§¨Ÿ

.'mkl EUrzúøè÷ éaâì áéúëe,'íëì eNòú àì'wxy cenll yie ©£¨¤§¦§©¥§Ÿ¤Ÿ©£¨¤
íëì,mknvr jxevl -,øeñàc àeä,zxk aiigeìáàick ezeyrl ¨¤§¨£¨

.øeèt ,øeaévì BøñBîìony z` dey dxifba micnely oeike §§©¦¨
ok m` ,minqd zxehwn dgyndénð ïîL éabe`yr m` ,ok mb - ©¥¤¤©¦

eaévì BøñBîì.øeèt ,ø §§©¦¨
minqd zxehw z` dncnd dey dxifb yi m` :`xnbd dywn

,dgynd onylïîMî óìéðå úøè÷ øcäéúåminqd zxehw xefgze - §¤§©§Ÿ¤§¥©¦¤¤
,cnlp jke ,dgynd onyn cnlzeïéàöçì íhôî ék ,ïîM äîm` - ©¤¤¦§©¥©£¨¦

,dxeza miaezkd mixeriydn ivga dgynd ony z` oikn,øeèẗ
,ïéàöçì íhôî ék ,énð úøè÷ óàdidiy xn`päîlà ,øeèt- ©§Ÿ¤©¦¦§©¥©£¨¦¨©¨¨

recneBîhtL ïîL .áéiç ,ïéàöçì dîhtL úøè÷ ,àáø øîà̈©¨¨§Ÿ¤¤¦§¨©£¨¦©¨¤¤¤¦§
.øeèt ,ïéàöçì©£¨¦¨

:`xnbd zvxzn,àáø Cì øîàoial dgynd ony oia welig yi ¨©¨¨¨
c ,minqd zxehwáéúk ïîL éab,'eäBîk eNòú àì Bzðekúîáe'yie ©¥¤¤§¦§©§§Ÿ©£¨

wxy ,yexcleäBîk,dyn dyry zecin oze`a -,øeñàc àeä ¨§¨
éîc øétL ,Béöç ìáàla` .xacd xzen -áéúëc ,úøè÷ éab £¨¤§©¦¨¥©¥§Ÿ¤¦§¦
äNòz øLà úøèwäå'y yexcl yi ,'mkl EUrz `l DYpMznAìk §©§Ÿ¤£¤©£¤§©§ª§¨Ÿ©£¨¤¨

úøè÷c äéiNò,heicda dxeq` ,gafnd lr axwidl die`xd £¦¨¦§Ÿ¤
ixdy ,ohw xeriya elit`eñøt øéè÷îc øLôàa [ivg-]úéøçL ¤§¨§©§¦§¨©£¦

,íéaøòä ïéa ñøôe,ycwnd ziaa zxehwd z` mixihwn eidy enk §¨¥¨©§©¦
,dfk ohw xeriy oiknd s` okle ,miaxrd oia ivge xwaa dpn ivg

.aiig
:dgynd ony ipnnq z` zhxtnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,äçLnä ïîL ,ïðaø,eziiyr zeevn `id jkøBøc øîmyea - ©¨¨¤¤©¦§¨¨§
lwyna znieqn dig ly mcn dyrpdúBàî Lîç.milwyäc÷- £¥¥¦¨

,'dcw' enyy ayr yxeyíNa ïîp÷ .úBàî Lîçur ztilw - £¥¥¦§¨¤¤
,oenpwílek eàöîð .íéúàîe íéMîç ,íNá äð÷e .úBàî Lîçcgi £¥¥§¥Ÿ¤£¦¦¨©¦¦§§¨

lwynaíéMîçå úBàî òáLe óìà.milwy ¤¤§©¥©£¦¦
:`xnbd ddnzàðz,`ziixaay dfïì òîLî à÷ àðééðî`a - ©¨¦§¨¨¨©§©¨

dxeza eazkp xak ixde ,oine oin lkn `iadl jixv dnk epicnll
:`xnbd zvxzn .elld mixeryd lkdéì àéL÷ à÷ àä ,àpz- ©¨¨¨©§¨¥

weqta xn`p ixd ,el dyw did df xac(bk l zeny)mUA onPwe'§¦§¨¤¤
,'miz`nE miXng mUa dpwE ,miz`nE miXng Fzivgnàîéà- ©£¦£¦¦¨¨¦§¥Ÿ¤£¦¦¨¨¦¥¨

ly exeriyy ,xn`p `ny'íNá äð÷'`diïîpw äî ,'íNa ïîp÷'k §¥Ÿ¤§¦§¨¤¤©¦§¨
íNawx,íéúàîe íéMîça Búéöçî,ze`n yng `ed elek xeriye ¤¤©£¦©£¦¦¨©¦

íNá äð÷ óàwx,íéúàîe íéMîç Búéöçîyng `ed elek xeriye ©§¥Ÿ¤©£¦£¦¦¨©¦
`vnp ,ze`neäì eåäclwyna cgi mipnnqd lk eidiy -ïéøz ©£§§¥

íéôìàlk ly epipn `ed dn xnel jxved okl .milwy mitl` - £¨¦
.miynge miz`n `l` epi` elek mya dpwy epcnll ,oin

:`xnbd dywnénð éëä àîéàå`ed jk zn`ay xn`p `ny - §¥¨¨¦©¦
:`xnbd zvxzn .ze`n yng xeriya mya dpw didiy ,xeriyd

ïk íà,dxezd zpeek efyàø÷ áBzëðaezkl dxezl did -ïîp÷' ¦¥¦§§¨¦§¨
,'íéúàîe íéMîç äöçîe äöçî íNá äð÷e íNamircei epiide ¤¤§¥Ÿ¤¤¡¨¤¡¨£¦¦¨©¦

jkne ,miz`ne miyng `ed eivg ly xeriyd mdn cg` lkay
mUa dpwE ,miz`nE miXng Fzivgn mUA onPwe' dxezd dazky§¦§¨¤¤©£¦£¦¦¨¨¦§¥Ÿ¤
`ed elek xeriyd mya dpw iably gken 'miz`nE miXng£¦¦¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zezixk(ipy meil)

åéNòîa.miievxe minly eiyrn eidy -,øçà øácdiwcvy mrhd §©£¨¨¨©¥
dpekn,'íelL'itlíìML[dniizqd-],åéîéa ãåc úéa úeëìî ©¤¨©©§¥¨¦§¨¨

axgpe l`xyi elb eixg`e ,cec zian oexg`d jlnd did `edy
.ycwnd ziaBîM äîe,izin`døîàpL ,BîL äéðzîi ck 'a mikln)(f ©§©©§¨§¤¤¡©

,'eäi÷ãö BîL áqiå åézçz Bãã äéðzî úà [ìáa Cìî] Cìîiå'ixd ©©§¥¤¤¨¤¤©©§¨Ÿ©§¨©©¥§¦§¦¨
xvpckeap edpik recne .dipzn eny did ,eny z` epiyy mcewy

,'diwcv' myaéìò ÷écöé dé ,Bì øîàc.éa ãBøîz íà ïécä úà E §¨©¨©§¦¨¤¤©¦¦¦§¦
:jk lr eriaydy `xnbd dgikenàáiå'] (äìáá åäàéáéå) øîàpL¤¤¡©©¨¥

'äìàa Búà(bi fi l`wfgi)áéúëe [(bi el 'a minid ixac)ãëeáð Cìna íâå' Ÿ§¨¨§¦§©©¤¤§©§
.'íéäìàa BòéaLä øLà ãøî øvàð¤©¨¨£¤¦§¦¥Ÿ¦

oa fg`edi z` egyny ,lirl `ziixaa xen`d z` zxxan `xnbd
:`xnbd ddnz .ediy`ie,fg`edi ly ezekln onfaäåä éîike-] ¦£¨

[didïBøà æðâpMî ,àéðúäå ,äçLnä ïîL,zixadïnä úðöðö æðâð ¤¤©¦§¨§¨©§¨¦¤¦§©¨¦§©¦§¤¤©¨
,miycwd ycwa zxnynl epiax dyn gipdyïîL úéçBìöe§¦¤¤

äçLnä,dyn dyry÷L ïøäà ìL Bì÷îeæbøàå ,äéçøôe äéã ©¦§¨©§¤©£Ÿ§¥¤¨§¨¤¨§©§©
ìt eøbMLïBøBc íézL[dpzn-],ìàøNé éäìàìoex`d didyk ¤¦§§¦§¦¥Ÿ¥¦§¨¥

eze` fpbpy `ziixad dgikene .dtibna 'd mda dkde mzeyxa
,oex`d mr fbx`øîàpL(g e '` l`eny)íúáLä øLà áäfä éìk úàå' ¤¤¡©§¥§¥©¨¨£¤£¥Ÿ¤

,'Bcvî æbøàá eîéNz íLà Bìmlerly weqtd oeyln yexcl yie ¨¨¨¦¨©§©¦¦
.fbx` eze` enr fpbp ,oex`d fpbpyk s`e ,oex`d cva fbx`d did

:`ziixad dkiynnøîàpL ,Bæðb äãeäé Cìî äiLàé ,Bæðb éîeixac) ¦§¨Ÿ¦¨¤¤§¨§¨¤¤¡©
(b dl 'a minidìëì íéðéánä íiåìì øîàiå'] (íéðäëä ìà êìîä øîàéå)©Ÿ¤©§¦¦©§¦¦§¨

Lãwä ïBøà úà eðz ['äì íéLBãwä ìàøNédnlW dpA xW` ziAA ¦§¨¥©§¦©§¤£©Ÿ¤©©¦£¤¨¨§ŸŸ
mdl xn`y epiide ,'szMA `Vn mkl oi` l`xUi Kln cieC oa¤¨¦¤¤¦§¨¥¥¨¤©¨©¨¥
ick ,jlnd dnly oikdy xzqen mewna zixad oex` z` oenhl
.miebd cia zixad oex` leti `l mvx`n l`xyi elbi xy`ky

,øæòìà éaø øîàåyi ,oex`d mr efpbp mixacd x`y s`y oipn §¨©©¦¤§¨¨
,dey dxifba z`f cenllàéúà,dfpbp ond zpvpvy cenll yi - ¨§¨

dey dxifba,'íL' 'íL','dOW' oeyl dxn`p zenewnd izyay ¨¨¨¨
zixad oex` iabl xn`p(e l zeny)zcrd lr xW` zxRMd iptl'¦§¥©©Ÿ¤£¤©¨¥ª

ond zpvpv iabl xn`p oke ,'dOW Ll crE` xW`(bl fh my)gw' £¤¦¨¥§¨¨©
zxnWnl 'd iptl Fz` gPde on xnrd `ln dOW oze zg` zpvpv¦§¤¤©©§¤¨¨§Ÿ¨Ÿ¤¨§©©Ÿ¦§¥§¦§¤¤
onyy dne .oex`d mr dfpbp ond zpvpv s`y o`kne ,'mkizxcl§ŸŸ¥¤

oex`d mr fpbp dgyndàéúàdey dxifba cnlp -,'úBøBc' 'úBøBc' ¨§¨
ond zpvpva xn`pydgynd onya xn`pe ,'mkizxcl zxnWnl'§¦§¤¤§ŸŸ¥¤

(`l l my)ly edhny dne .'mkizxcl il df didi Wcw zgWn onW'¤¤¦§©Ÿ¤¦§¤¤¦§ŸŸ¥¤
oex`d mr fpbp oxd`àéúàdey dxifba cnlp -'úøîLî' ¨§¨¦§¤¤

,'úøîLî'xn`pe ,'mkizxcl zxnWnl' ond zpvpv iabl xn`py ¦§¤¤§¦§¤¤§ŸŸ¥¤
oxd` dhn iabl(dk fi xacna)zEcrd iptl oxd` dHn z` aWd'¨¥¤©¥©£Ÿ¦§¥¨¥

onyy xg`n ,dyw mewn lkne .'ixn ipal zF`l zxnWnl§¦§¤¤§¦§¥¤¦
xnel ozip cvik ,dcedi jln ediy`i onfa oex`d mr fpbp dgynd

.dgynd onya epa fg`edi z` egyny
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîà`l` ,dgynd onya edegyn `l ¨©©¨¨
àéëã àîñøôàa.jf oenqxt` onya - ©£©§§¨¨§¨

miklnd zgiyn ote` z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:milecbd mipdkdeíéëìnä úà ïéçLBî ,ïðaø eðzdgynd onya ¨©¨¨§¦¤©§¨¦

`idy dxevaøæð ïéîkaiaq ey`x lr onydn mikteyy ,xzk - §¦¥¤
.xzkk ,aiaqíéðäkä úàåmigyenïéîkzxev.'ék'zx`ane §¤©Ÿ£¦§¦¦

,`xnbd,äéLðî áø øîàepiidïéîkze`,éðåé 'ék'ze`d zxev efe ¨©©§©§¨§¦¦§¨¦
rav`a cgi mtxvne ,eipir iqix oiae ey`x lr ony jteyy ,Ú

.ezgct jxc
odk lr dgynd ony zgiyn z` miligzn okidn zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .lecbàãç éðz,zg` `ziixaa epipy -älçza ¨¥£¨©§¦¨
éðúå .åéðéò éñéø ïéa ïîL Bì ïúBð Ck øçàå ,BLàø ìò ïîL ÷évî©¦¤¤©Ÿ§©©¨¥¤¤¥¦¥¥¨§¨¥

éúéøçà,zxg` `ziixaa epipye -éñéø ïéa ïîL Bì ïúBð älçza ©£¦¦©§¦¨¥¤¤¥¦¥
.BLàø ìò ïîL Bì ÷évî Ck øçàå ,åéðéò:`xnbd zvxznàéä éàpz ¥¨§©©¨©¦¤¤©Ÿ©¨¥¦

,aeygd xaca miligzn lkd ixacly ,ef `id mi`pz zwelgn -
c ,xzei aeyg dn ewlgpeøîàc ïàîì àkéàxne`y in yiy - ¦¨§©§¨©

y,àôéãò äçéLîi`y ,eipir iqix oia cia onyd zpizp epiide §¦¨£¦¨

.dipyd `ziixad ly `pzd edfe ,cia ozep `l` my jetyl xyt`
øîàc ïàîì àkéàåy xne`y in yie -,àôéãò ä÷éöézkity epiide §¦¨§©§¨©§¦¨£¦¨

`ziixaa `pzd zrc efe ,da miligzn okle ,ey`x lr onyd
.dpey`xd

:`xnbd zx`an,àôéãò ä÷éöé øîàc ïàîc àîòè éàîitløîàpL ©©£¨§©§¨©§¦¨£¦¨¤¤¡©
(ai g `xwie)ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷viå','FWCwl Fz` gWnIe ©¦Ÿ¦¤¤©¦§¨©Ÿ©£Ÿ©¦§©Ÿ§©§

ligzdl yie ,dticr dwivid ,dgiyna miiqe dwivia gzty oeike
:zx`ane `xnbd dkiynn .da,àôéãò äçéLî øîàc ïàîeenrh ©§¨©§¦¨£¦¨

c oeik `ed,úøL éìk ìöà äaøúð ïkL ,øáñ÷wx mda dxn`py ¨¨©¤¥¦§©¨¥¤§¥¨¥
xn`py ,dwivi oeyl `le dgiyn oeyl(gk-ek l zeny)Fa YgWnE'¨©§¨
.'ebe 'zcrd oFx` z`e crFn ld` z ¤̀Ÿ¤¥§¥£¨¥ª

,dticr dgiyny xn`c o`nl s` :`xnbd dywn÷viå' áéúëäå§¨§¦©¦Ÿ
,'oxd` W`x lr dgWOd onXnåwxóBqáìxn`pçLîiå'Fz` ¦¤¤©¦§¨©Ÿ©£Ÿ§§©©¦§©Ÿ

gikedy enke ,dgiynl zncew dwiviy dxe`kl gkene ,'FWCwl§©§
:`xnbd zvxzn .dticr dwiviy xn`c o`nøîà÷ éëäjk - ¨¦¨¨©

,weqtd zpeek,'BLc÷ì Búà çLîiå' íeMî ,'÷viå' íòh äî,xnelk ©©©©¦Ÿ¦©¦§©Ÿ§©§
eze` gyn okl mcew xaky itl ,oxd` y`x lr wvi epiax dyn

.dwivil zncew dgiyn mlerle ,eycwl
:dgynd onya oxd` zgiyn oipra `ziixa `xnbd d`ianeðz̈

,ïðaøweqta xn`p(a blw mildz)'Bâå Làøä ìò (ãøåéä) áBhä ïîMk' ©¨¨©¤¤©©¨Ÿ
,`ziixad zx`ane ,'eizFCn iR lr cxIW oxd` owf owGd lr cxiŸ¥©©¨¨§©©£Ÿ¤Ÿ¥©¦¦¨

,oxd` z` dyn gyny dgynd ony jeznïétéè ézL ïéîkly §¦§¥¦¦
àðz ,àðäk áø øîà .Bð÷æa ïøäàì úBéeìz eéä úBiìbøî,`ziixaa ©§¨¦¨§§©£Ÿ¦§¨¨©©©£¨¨¨

øtñî àeäLkzetihd eid ,xacn oxd` didyk -úBáLBéå úBìBò §¤§©¥§§
éøwéòa[ly dginvd mewna-],Bð÷æjeza ux`l elti `ly ick §¦¨¥§¨

.exeaic zrya eit reprp,âàBc eðéaø äùî äéä äæ øác ìòå,xn`y §©¨¨¤¨¨Ÿ¤©¥¥
,äçLnä ïîLa ézìòî íBìLå ñç ànL.ony daxd icn iznyy ¤¨©§¨¨©§¦§¤¤©¦§¨

äøîàå ìB÷ úa äúöé(b weqt my),'ïBiö éøøä ìò ãøBiL ïBîøç ìèk' ¨§¨©§¨§¨§©¤§¤¥©©§¥¦
ïîL óà ,äìéòî Ba ïéà ìh äîdgyndBa ïéà ïøäà ï÷æ ìò ãøBiL ©©¥§¦¨©¤¤¤¥©§©©£Ÿ¥

,âàBc äéä ïøäà ïééãòå .äìéòî,xn`eànLwx,ìòî àì äLî §¦¨©£©¦©£Ÿ¨¨¥¤¨Ÿ¤Ÿ¨©
åy xyt`,ézìòî éðàgixn minyazn icbay jka dpdp ip` ixdy §£¦¨©§¦

.ipwfay onydBì äøîàå ìB÷ úa äúöémcewd weqta xen`d z` ¨§¨©§¨§¨
(` weqt my)àì äLn äî ,'ãçé íb íéçà úáL íéòp äîe áBh äî äpä'¦¥©©¨¦¤¤©¦©¨©©Ÿ¤Ÿ

.zìòî àì äzà óà ,ìòî̈©©©¨Ÿ¨©§¨
:mikln zgiyn jxca zwqerd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ïééònä ìò àlà íéëìnä úà ïéçLBî ïéà,oiirnl jenq -éãkfnxl ¥§¦¤©§¨¦¤¨©©©§¨§¥
dkxakCLnézLïúeëìî.cinz mikynp eininy oiirnkøîàpL ¤¦¨¥©§¨¤¤¡©

(cl-bl ` '` mikln)'åâå (åäéðá ìà) Cìnä øîàiå'dnlW z` mYaMxde ©Ÿ¤©¤¤§¦§©§¤¤§ŸŸ
il xW` dCxRd lr ipaBúBà çLîe ('åâå) ,ïBçéb ìà Búà ízãøBäå §¦©©¦§¨£¤¦§©§¤Ÿ¤¦¨©

íLoiirn `ed 'oegib'e .'l`xUi lr Klnl `iaPd ozpe odMd wFcv ¨¨©Ÿ¥§¨¨©¨¦§¤¤©¦§¨¥
cil `weec jlnl edegyniy cec deivy ixd ,milyexil jenq ohw

.oiirn
:mipniq oipra zexnin dnk d`ian `xnbdïàî éàä ,énà áø øîà̈©©©¦©©

àì éà dézL àëLî éà òãéì éòácdidz m`d zrcl dvexy in - §¨¥¥©¦¨§¨©¥¦Ÿ
,dpy dze`a zeni `le ezpy z` milyiy ,xnelk ,dkex` ezpy

àâøL éúééîwlec xp `iai -àzL Léø ïéác ïéîBé äøNò ïéìäa ©§¥§¨¨§¨¥£¨¨¦§¥¥©¨
éøetéëc àîBéìmeil dpyd y`x oiay mini dxyr mze`a - §¨§¦¥

,mixetkdà÷éæ áéLð àìc àúéáa éìzéðådxyrd lk] eze` dlzie - §¦§¥§¥¨§Ÿ¨¦¦¨
e ,llk gex ea zayep `ly ziaa [miniéLî éàdéøBäð Cy`d m` - ¦§¦§¥
,onyd lk xnbpy cr zwlece zkynpdézL ÷éqîc òãéðrci - ¦©§©¦©¥

.dpyd lk zeigl jiyniyéòác ïàîeà÷ñéò ãéáòðdvexde - ©§¨¥©£¦¦§¨
,`wqir zeyrlàì éà dé÷ñéò çìöî éà òãéðc éòáezrcl epevxe - ¨¥§¦©¦©§©¦§¥¦Ÿ

,df wqra gilvi m`àìBâðøz éaøéðmyl eziaa lebpxz lcbi - ¦©¥©§§¨
,d`xie ,df xacøôLe ïénL éà,aeh ed`xne lebpxzd oinyd m` - ¦©¦§©
çìöîc òãéðe .df wqra gilviy rci -÷etéð éòác ïàî éàä ¦©§©§©©©§¨¥¦

àçøBàa,jxcl z`vl dvexd -déúéáì øãä éà òãéðc éòáe- §§¨¨¥§¦©¦¨©§¥¥
.melyl ezial xefgi m` zrcl dvexeàúäác àúéáa íe÷éð ìBòéð¥¥§¥¨§©£¨

,zvwna lt` ziaa cenrie qpki -éæç íà¦¨¥
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רכד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zezixk(iyily meil)

,dxeza zxkfend,äðBáläå ,äðaìçäåa `ian el` lk[ìL] ì÷Lî §©¤§§¨§©§¨¦§©¤
äðî íéòáL (ìù) íéòáLmd el` drax`e ,mdn cg` lkl ¦§¦¦§¦¨¤

z` `ziixad d`ian dzr ,yexita dxeza mixkfend mipnnqd
,dxezd dazky 'miOq' oeyla milelkd mipnnq mze`,øBî ©¦

,äòéö÷eony iabl dxeza xkfend 'dciw' enyy ayr yxey edfy §¦¨
,dgynd,íBkøëå ,cøð úìBaéLa mdn `ianìL øNò äML ì÷Lî ¦¤¥§§§©§¦§©¦¨¨¨¤

äðî øNò äML.mdn cg` lkl,èLBwäxeriya epnn `ianíéðL ¦¨¨¨¨¤©§§§¥
øNòenyy myea .dpn,äôelé÷xeriya epnn `ianìLäL.dpn ¨¨¦¨§Ÿ¨

äòLz ,ïBîp÷å.zxehwd ipnnq xyr cg` md el` .dpn §¦¨¦§¨
ipnnqn wlg mpi`y mitqep mixac dpene `ziixad dkiynn

vp eid j` ,zxehwd:dl mikxúéøBaoeaq epnn miyery ayr - ¦
enyy mewnn `ad,äðéLøkxeriya `ianïéñéøô÷ ïéé .ïéa÷ äòLz ©§¦¨¦§¨©¦¥©§¦¦

,qxtw enyy mewnn `ad oii -àúìz ïéàñeàúìz ïéa÷yly - §¦§¨¨©¦§¨¨
e ,oiaw dylye mi`q÷ézò ïééøeéç øîç àéáî ,ïéñéøô÷ ïéé Bì ïéà íà¦¥¥©§¦¦¥¦£©¦©§¨©¦

e oyi oal oii -úéîBãñ çìîxeriya ,mecqn `ad gln -òáBø,awd ¤©§¦©
enyy ayr `ian oke .oiqixtw oii mewna miliren mdyäìòî©£¤

,ïLòxeriya,àeäL ìkoyrd dlriy ick ,xzeia hren elit`e ¨¨¨¤
.lwnk sewf,øîBà ïúð éaø`ianïcøiä úték óàlr lcbd ayr - ©¦¨¨¥©¦©©©§¥

xeriya ,ocxid zty,àeäL ìk.oxetvd z` ea zexyl ick ¨¤
:zxne`e `ziixad dkiynnda ïúð íàå[zxehwa-],dìñt ,Lác §¦¨©¨§©§¨¨

xn`py(`i a `xwie)dX` EPOn Exihwz `l WaC lke x`U lk iM'¦¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤
m`e .''dl,äéðîîñ ìkî úçà øqéçmixetkd meia dnr qpkpe ©¦©©©¦¨©§¨¤¨

,miycwd ycwl,äúéî áéiçxn`py(bi-a fh `xwie)oxd` `ai z`fA' ©¨¦¨§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ
`vnp ,'zEni `le 'ebe dTC miOq zxhw eiptg `lnE ,'ebe WcTd l ¤̀©Ÿ¤§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨§Ÿ¨
lr wx `ed dzin aiigzdl `la miycwd ycwl qpkdl xziddy
`vnp ,dipnnq lkn zg` xqig m`e ,dpick zxehwd z`ad ici

.dzin aiige ,zxehw `ll miycwd ycwl qpkpy
:'ixv' `ed dn `ziixad zx`anéøvä ,øîBà ïBòîL éaøxkfend ©¦¦§¥©¢¦

,dxezaóøN àlà Bðéàóèwä éöòî [óèBpä]mi`xwpd mivrn - ¥¤¨§¨©¥¥£¥©§¨
.shw

:minieqn mipnnq mi`ian recn `ziixad zx`an'äðéLøk úéøBa'¦©§¦¨
oeik ,z`aenïéôMLmigyen -,äàð àäzL éãk ,ïøBtévä úà da ¤¨¦¨¤©¦¤§¥¤§¥¨¨

ziyrp zixead zgiyn ici lre ,xegy `ed oxetvd ravy itl
e .d`pïéñéøô÷ ïééoeik ,`aenàäzL éãk ,ïøBtévä úà Ba ïéøBML ¥©§¦¦¤¦¤©¦¤§¥¤§¥

äfò:`ziixad zniiqn .wfg dgix `diy -dì ïéôé íéìâø éî àìäå ©¨©£Ÿ¥©§©¦¨¦¨
,mze` mi`ian oi` recne ,oiqixtw oiin xzei ,dfr `dzy ,oxetvl

Lc÷nì íéìâø éî ïéñéðëî ïéàL ,àlàminhtn eid myy ,dxfrl - ¤¨¤¥©§¦¦¥©§©¦©¦§¨
.ycwnl ceak df oi`y ,zxehwd z`

zpkdl milbx ina miynzyn oi`y ,xen`d oicd :`xnbd zxne`
,ycwnl mze` miqipkn oi`y meyn zxehwdéñBé éaøì déì òéiñî§©©¥§©¦¥

øîàc ,àðéðç éaøaweqtdy(al l zeny)'íëì äéäz Lã÷ àéä Lã÷' §©¦£¦¨§¨©Ÿ¤¦Ÿ¤¦§¤¨¤
y cnll `aäéNòî ìk,zxehwd zpkdl mikiiyd miyrnd lk - ¨©£¤¨

,mipnnqd zpkd ly mze` elit`eLãwa àlà eäé àì,dxfra - Ÿ§¤¨©Ÿ¤
`la milbx ina oxetivd z` zexyl ozip did ok `l m`y

.dxfrl mqipkdl jk xg` wxe ,dxfrl m`iadl
:`pipg iaxa iqei iax ixac lr `xnbd dywn,éáéúéîepipy ¥¦¥

dpyna(e"n c"t milwy)mc` ,Léc÷nälk z`,åéñëð'ycwd' mzqe ©©§¦§¨¨
,ziad wcal `ed,øeaévä úBðaø÷ì ïééeàøä íéøác ïäa eéäåi` j` §¨¨¤§¨¦¨§¦§¨§§©¦

`wec `eal mikixv xeaiv zepaxwy oeik maixwdl xyt`
,l`xyi lkn mxzpy oenn edfy ,dkyld znexznïéðneàì eðúpé¦¨§¨¨¦

,ïøëNa,dywe .dpeekd mipne` eli`l x`eai oldleíéøác' éðä ¦§¨¨¨¥§¨¦
ïééeàøä'xeaivd zepaxwleäðéð éàî,md dn -àðz ,äiçå äîäa éà ¨§¦©¦§¦§¥¨§©¨¨¨

déìmixknpy ,dndad oic z` dixg`y dpyna `pzd dpy ixd - ¥

e .xeaivl mbe cigil mb miie`x el` zepaxwe ,minlye zelerléà¦
a xaecn,úBúìñe íéðîL úBðééel` mixac mb ixddéì àðzm`py - ¥§¨¦§¨¨¨¥

my dpyna `pzd(g"n c"t).cigil mb miie`x md s`e ,åàì àlà- ¤¨¨
l dpynd zpeek i`ce,úøè÷df lre ,yicwnd zeyxa dzidy §Ÿ¤

dpi` zxehwy gkene ,'xeaivl ie`xd' xac edfy dpynd dxn`
.uega ziyrpe ,oilegd on d`a `l` ,dxfra zeyridl dkixv

:`xnbd zvxzn,àéòLBà éaø øîàzwqer dpynddúBàazxehw ¨©©¦©§¨§¨
,ïøëNa íéðneàì úðzépä.heicd zeyxa `idyàéðúc,`ziixaa ©¦¤¤¨¨¦¦§¨¨§©§¨

øúBî[zix`y-],úøèwäixdy ,xc` yceg seqa zx`yp dzidy ©©§Ÿ¤
,dycgd dpyd ly dnexzdn zxehw `iadl yi jli`e oqipnäî¤

,da ïéNBò eéäxyt` i` j` ,dxhwdl die`x dpi`e xg`n ¨¦¨
,gafnl ie`xd xac lky oeik ,ziad wca ikxevl da ynzydl

dligz okle ,mlerl gafn icin `vei epi`(äðîî) ïéLéøôî eéä̈©§¦¦
l ziad wcan zernïéðneàä øëNrd,ziad wca zk`lna miwqe §©¨¨¦

dúBà ïéìlçîedx`ypy zxehwd z` -ìòmze`,ïéðneàä úBòî §©§¦¨©§¨¨¦
dúBà ïéðúBðåzxehwd xzen z` -å ,ïøëNa ïéðneàìd`viy ixg` §§¦¨¨¨¦¦§¨¨§

,oilegl zxehwdïéç÷Bìå íéøæBç[mipew-]dúBàmipne`dnîzern §¦§§¦¨¦
ly,äLãç äîeøzdxn` df oirn ote` lre .dxihwdl ozip f`e §¨£¨¨

ewitqd `l oiicre zxehwd z` mipne`d cg` laiw m`y dpynd
.mxkya mipne`l depzi ,eiqkp lk z` yicwde ,epnn dzepwl

:df uexiz lr `xnbd dywné÷úî,óñBé áø dì óxnel ozip cvik ©§¦¨©¥
ozpiy dpynd dxn` df lre ,zxehwd xzena dpyna xaecny

e ,mipne`lúBøúBî eäleëa àäepnipy zeix`yd lka ixde - ¨§§¨
,zendae oii ly oebk ,zeipynaéðzmze` mipzepy xg`ly epipy - ¨¦

mxkya mipne`lå ,'äLãç äîeøzî dúBà ïéç÷Bìå ïéøæBç'eli` §¦§§¦¨¦§¨£¨¨§
,àëämc` eze` iabl,eiqkp z` yicwdyéðz àì,ok epipy `l - ¨¨Ÿ¨¦

ixiiya xaecn `ly gkene ,mxkya mipne`l depziy wx `l`
mipew `l okle oilega dzyrpy cigi ly zxehwa `l` ,zxehwd
,'xeaivl die`x'k dpynd dze` dpkn ok it lr s`e ,epnn dze`
zeyridl dkixv zxehwy `pipg iaxa iqei iax ixack `lye

.ycwna `wec
:xg` ote`a `pipg iaxa iqei iax lr `iyewd z` uxzn sqei ax

,óñBé áø øîà àlàlk z` yicwdy mc`a zwqerd dpyn dze`a ¤¨¨©©¥
xaecn ,eiqkpúøèwä éðîîqî ãçàadxn` df lre ,ezeyxa eidy §¤¨¦©§¨¥©§Ÿ¤

itl ,zxehwd jxevl dfa ynzydl xyt` i`y oeiky dpynd
mipne`l dze` mipzep ,xeaiv lyn `eal dkixv zxehwdy

.mxkya
eidy zxehwd lwyn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:dpy lka mipikn,ïðaø eðzdúøè÷ycwnd ziaayúéNòð äúéä ¨©¨¨§Ÿ¤¨§¨©£¥
ly xeriyaìLìL ,äðî äðBîLe íéLL úBàî LíéML úBàî L §Ÿ¥¦¦§¨¨¤§Ÿ¥¦¦

äMîçåeid,änçä úBîé ãâðkdpn ivg mixihwn eid mei lkay ©£¦¨§¤¤§©©¨
cere ,miiaxrd oia ivge xweaaìLïéøéúé ïéðî äL,miyer eidïänL §Ÿ¨¨¦§¥¦¤¥¤

ìBãb ïäk ñéðëîxeriya miycwd ycwlíBéa åéðôç àìî ©§¦Ÿ¥¨§Ÿ¨§¨§
,íéøetékäxacd ixdy ,'eipteg `ln'l reaw xeriy oi`y oeike ©¦¦

i`ceay ,mipn dyly eyr jkitl ,lecbd odkd ly eicia ielz
,lecb odk lkl ewitqiøàMäådyly mze`n dx`ypy zxehwd - §©§¨

dzid ,mipn.ïøëNa ïéðneàì úðzéð¦¤¤¨¨¦¦§¨¨
:df oipra ztqep `ziixa `xnbd d`ian,úøèwä øúBî ,àéðúãk¦§©§¨©©§Ÿ¤

(äðîî) ïéLéøôî ,da ïéNBò eéä äîz` ziad wca zernnøëN ¤¨¦¨©§¦¦§©
ìò dúBà ïéìlçîe ,ïéðneàämze`dúBà ïéðúBðå ,ïéðneàä úBòî ¨¨¦§©§¦¨©§¨¨¦§§¦¨

[zxehwd z`-]dúBà ïéç÷Bìå ïéøæBçå ,ïøëNa ïéðneàìmipne`dn ¨¨¦¦§¨¨§§¦§§¦¨
lä úîeøzîäkL.dycgd dpya dxihwdl milekie ,dycgd ¦§©©¦§¨
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רכה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zezixk(iyily meil)

yexcl yi ,dipyd 'minq' zaiz iptl 'dpalge zlgye shp'd
cbpk mbe oey`xd 'minq'd cbpk mb ,dyng `ed df 'minq'y

.weqtay mipind zyly
:'llke hxte llk' jxca weqtd z` yxcy `pz d`ian `xnbd

éðz ìàòîLé éaø éácz` eyxc l`rnyi iax ly eyxcn ziaa - §¥©¦¦§¨¥¨¥
miOq dpAlge zlgWE shp miOq Ll gw' weqta xn`p ,jk weqtd©§©¦¨¨§¥¤§¤§§¨©¦

,jk yexcl yie ,'dMf dpalE'íénñ'edf ,oey`x aezkd,ììk §Ÿ¨©¨©¦§¨
.minq ipin lk lleky,'äðaìçå úìçLe óèð'edf,èøtdhxity ¨¨§¥¤§¤§§¨§¨

oeylae .`iadl yiy minieqnd mipind z` dxezd'íénñ'aezkd ©¦
,ipyøæçweqtdììëå,`ed dyxcd ote`e .minq ipin lk ¨©§¨©

dxezd dazkykyïc äzà éà ,ììëe èøôe ììkllkdn zeaxl §¨§¨§¨¦©¨¨
àlàmdy mixacäìBòå øèBwL øác LøBôî èøtä äî ,èøtä ïéòk ¤¨§¥©§¨¨©§¨§¨¨¨¤¥§¤

,lwnk sewf dler epyry -óà ,óãBð Bçéøåzeaxl yi llkdn §¥¥©
`iadl ozipy.óãBð Bçéøå ,äìBòå øèBwL øác ìk`ziixad zniiqn ¨¨¨¤¥§¤§¥¥

:zxne`e.ïBLàø èøôa èøôe ,ïBLàø ììëa ììk àlà Bðéà Bà¥¤¨§¨¦§¨¦§¨¦§¨¦
éìò Eì ïéà àä ,åàì ,zøîàìa ïeãì Eìa àlà ,ïBøçà ïBL.ïBLàø ïBL ¨©§¨¨¨¥§¨¤¨§¨©£¤¨§¨¦

:`ziixad oeyl meiq z` `xnbd zx`anøî øîà,`ziixaaBà' ¨©©
ïéà àä åàì zøîà ïBLàø èøôa èøôe ïBLàø ììëa ììk àlà Bðéà¥¤¨§¨¦§¨¦§¨¦§¨¦¨©§¨¨¨¥

éìòïeãì E:`xnbd zxxan .'oey`x oeyla `l` oexg` oeylaéàî ¨¤¨©
àéLe÷z` dligz `xnbd zx`an .`ziixal dywed dn - §¨

,'oey`x llka llk `l` epi` e`' `ziixad ly dpey`xd `iyewd
yexcl yiy lirl `ped ax ixack zxaeq ok mb `ziixady

e ,zxehwa mipnnq xyr cg` yiy weqtdndéì àéL÷ à÷ éëä- ¨¦¨©§¨¥
y xn`p `ny ,dl dywed jkéàøúa 'íénñ'wx md ,mipexg`d - ©¦©§¨¥

éøz,mipy -ïéøz éàîã÷ 'íénñ' ékmipey`xd 'minq'dy enk - §¥¦©¦©§¨¥§¥
.dyng md miipyd 'minq'dy oipne ,mipy wx md weqtayøãä£©

ïépLãk épLå,lirl epvxizy enk uxize `pzd xfg -ïk íàc §©¦¦§©¦§¦¥
,cala mipyl dxezd zpeekyóèð ,íénñ ,íénñ' àø÷ áBzëð¦§§¨©¦©¦¨¨

,'äðaìçå úìçLeixg` ipyd 'minq'd z` dxezd dazky jkne §¥¤§¤§§¨
'minq'dy dzpeek dzidy gken ,'dpalge zlgye shp' dzpny

.dyng `ed ipyd
:`ziixad ly dipyd `iyewd z` `xnbd zx`anèøt' éàîe©§¨

déì àéL÷ à÷ éëä ,'ïBLàø èøôadn ixd ,`ziixal dywed jk - ¦§¨¦¨¦¨©§¨¥
mdy mipnnq `iadl ozipyéôìé ,úBðìéà éðéîmicnlp -,'óèð' ïî ¦¥¦¨¨§¦¦¨¨

.ur oin `edyåmdy mipnnq `iadl ozzipy dn,ò÷ø÷ éìecéâ §¦¥©§©
éôìémicnlp -,'úìçM'îok m` ,rwxw ilecib `idyénð éôìéìå- ¨§¦¦§¥¤§¥§¦©¦

mb cnlpe'äkæ äðBál'î'minq'd ixg` ,weqtd jynda zxkfend ¦§¨©¨
,ipydãö ãça éúééàccv wx mda yiy mipnnq `iadl ozipy - §©§¥§©©

,xnelk ,cg` [xac]éúéðczxehwd ipnnqa `iadl ozipy -øác §¥¥¨¨
,äìBòå øèB÷ ïéàL ét ìò óàå ,óãBð BçéøLoi`y ,dpeald enke ¤¥¥§©©¦¤¥¥§¤

.lwnk sewf dler dpyrøîà øãä,dvxize `ziixad dxfg -íà £©¨©¦
éòöéîa 'äkæ äðBáì'ì àø÷ áBzëð ,ïkz` aezkl weqtl did - ¥¦§§¨¦§¨©¨§¦§¥

zlgye shp' mr cgi ,'minq'd ipy oia ,rvn`a dkf dpeald
,'dpalgedpéî óìéúåxhew epi`y xac s`y dpnn micnel epiide - §¥©¦¨

dxezd z`f dazk `ly jkne ,zxehwd ipnnql xyk dlere
xac dpnn cenll oi`y gken ,'millk'd ipy ixg` `l` ,rvn`a
,'dpalge zlgye shp' oirk zeidl mikixv mipnnqd lk `l` ,df

.dlere xhew mpyry
zd dlki `l ixd :`xnbd dywnc ,ok aezkl dxeäðBáì déáúk éà¦©§¥§¨

,éòöéîa äkæ,ipyd 'minq' mcewøNò éøz ïééåämiyxec epiid - ©¨§¦§¥¨§¨§¥¨¨
'minq'y lirl x`azd ixdy ,zxehwa mipnnq xyr mipy yiy
'minq'] dyng mdy ,okl mcew miiepnd mze` lk cbpk `ed ipyd
'dkf dpeal'd mb dzid m`e ,['dpalge zlgy shp'e ,oey`xd
dyy `ed ipyd 'minq'y miyxec epiid ,okl mcew daezk

.xyr mipy zxehwd ipnnq eidi cgiae ,mipnnq
:`xnbd zvxzn,ïk íà'dkf dpeal'n cnlpy dxezd dzvxy ¦¥

ipnnqy yexcpy mb dzvx j` ,lwnk dlerd oyra jxev oi`y
,xyr cg` wx md zxehwdéòöéîa 'äkæ äðBáì' àø÷ áBzëð- ¦§§¨§¨©¨§¦§¥

,rvn`a,óBqáì 'äðaìç'åcgein oic mey micnel oi` jk oia ixdy §¤§§¨§©
dpeal'd z` dazk `l` ,dxezd ok dzyr `ly jkne .'dpalg'n
mpyr oi`y mipnnq xiykdl dpnn cenll oi`y gken ,seqa 'dkf

.lwnk dler
mby 'dkf dpeal'n cenll oi` recn sqep ote`a zvxzn `xnbd

:zxehwl mixyk milere mixhwn mpi`y minq,øîà Lé÷ì Léøoi` ¥¨¦¨©
oinn zeidl mikixv zxehwd ipnnqy cnll ick dyxca jxev

z`f cenll yi `l` ,dlere xhew mpyrydôebîdlind mvrn - ¦¨
,zxehwäî`edl.äìBòå øèBwL øác ,'úøè÷' ïBL ©§§Ÿ¤¨¨¤¥§¤

:zxehwd ipnnql zkiiyd `xnin d`ian `xnbdøa àpç éaø øîà̈©©¦¨¨©
,ìàøNé éòLBtî da ïéàL úéðòz ìk ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæa¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¨©£¦¤¥¨¦§¥¦§¨¥

,miprzne daeyza mixfegydðéàdaeygäðaìç éøäL ,úéðòz ¥¨©£¦¤£¥¤§§¨
å ,òø dçéøok it lr s`.úøè÷ éðînñ íò áeúkä dàðî ¥¨¨§§¨¨©¨¦©§¨¥§Ÿ¤

:ef dkldl ztqep dyxcàëäî ,øîà ééaàcenll yi df weqtn - ©©¥¨©¥¨¨
xn`py ,l`xyi iryetn dil` etxhviy jixv ziprz lkyqenr)

(e h,'dãñé õøà ìò Búceâàå'micbe`n l`xyi lk xy`ky epiide ©£¨©¤¤§¨¨
'dy epiide ,'dcqi ux` lr' miiwzn f` ,mday miryetd s`e ,cgi

.mxear enler z` cqiin
:dpyna epipy,'äçLnä ïîLa Cqäå'.zxk iaiig llka `ed s`y §©¨§¤¤©¦§¨

:df oipra `ziixa `xnbd d`ianäçLnä ïîLa Cqä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨§¤¤©¦§¨
å ,äîäáìda jqd ok.øeèt ,íéìkjqd okeìseb,íéáëBë éãáBò ¦§¥¨§¥¦¨§§¥¨¦

.øeèt ,íéúîìe§¥¦¨
dywn .`ziixad dazky mipica minrhd z` zx`an `xnbd

:`xnbdàîìLalr jqdy ,`ziixad ly oey`xd wlgd oaen - ¦§¨¨
íéìëå äîäaoeik ,xehtáéúëc(al l zeny),'Cñéé àì íãà øNa ìò' §¥¨§¥¦¦§¦©§©¨¨Ÿ¦¨

.eäðéð 'íãà' åàì íéìëå äîäáe`ziixad ly oexg`d oicd s`e §¥¨§¥¦¨¨¨¦§
lr jqdy ,oaenåàìå ,éøwéî 'úî' ,déì úéîc ïåéëc ,øeèt énð íéúî¥¦©¦¨§¥¨§¦¥¥¦§¥§¨

'íãà'.'mc`' `le 'zn' iexw `ed ixd ,mc`d zny oeik -àlàjqd ¨¨¤¨
lréànà ,íéáëBë éãáBò`ed recn -eäðéð íãà àä ,øeètixd - §¥¨¦©©¨¨¨¨¦§

:`xnbd zvxzn .eilr jqd z` aiigl yie ,'mc`' iexw ieb s`ééàì̈¦
,'mc`' miiexw miiebd oi` zn`a -áéúëc(`l cl l`wfgi)éðàö ïzàå' ¦§¦§©¥Ÿ¦

,'ízà íãà éúéòøî ïàöwxy weqtdn yexcl yie,ízà,l`xyi Ÿ©§¦¦¨¨©¤©¤
.íãà ïééeø÷ íéáëBë éãáBòä ïéàå ,'íãà' ïééeø÷onyn jqd okle §¦¨¨§¥¨§¥¨¦§¦¨¨

.xeht ,mxya lr dgynd
,'mc`' mipekn miiebd oi`y xnel ozip cvik :`xnbd dywn

áéúëäåoicn zngln lly iabl dxeza(n `l xacna)íãà Lôðå' §¨§¦§¤¤¨¨
,'óìà øNò äML.'mc`' mya mipicnd z` dxezd dzpiky ixd ¦¨¨¨¨¤
:`xnbd zvxznäîäa é÷etàì àeää ,déì øîà'mc`' oeyl - ¨©¥©§©¥§¥¨

llkn df weqta miiepnd z` `ivedl ick wx `a weqtay
rpndl dxezd dlki `le ,mincewd miweqta exkfedy zendad
zenewn mzqa la` ,xaecnd ina rcpy ick 'mc`' oeyl aezkln

.l`xyil `weec dzpeek ,'mc`' dxezd dazky
:dywne `xnbd dkiynnáéúëäådpei xtqa(`i c)ñeçà àì éðàå' §¨§¦©£¦Ÿ¨

'åâå äåðéð ìòA Wi xW` dlFcBd xirddxUr miYWn dAxd DàBaø ©¦§¥¨¦©§¨£¤¤¨©§¥¦§¥¤§¥¦
íãàdzpiky ixd ,'dAx dndaE Fl`nUl Fpini oiA rci `l xW` ¨¨£¤Ÿ¨©¥§¦¦§Ÿ§¥¨©¨

:`xnbd zvxzn .'mc`' mya depipay miiebd z` dxezdàeää- ©
,my dxen`d 'mc`' oeyläîäa é÷etàìllkn m`ivedl - §©¥§¥¨

.weqta md s` exkfedy zendad
.xeht miakek icaer lr jqd recn xg` ote`a zx`an `xnbd

:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåmiiexw miakek icaer s` zn`a §¦¨¥¥¨
epiide ,xeht mteb lr jqd mewn lkne ,'mc`'dén÷ àpz éðz÷ãk¦§¨¨¥©¨©¥

øæòìà éaøc,xfrl` iax iptl `ziixaa dpzd dpyy itk -ìk §©¦¤§¨¨Ÿ
'Cñ'a BðLiL,mixg` z` e` envr z` jeql `ly xdfeny in lk - ¤¤§§¨

'Cñéé ìá'a BðLé`l mc` xUA lr' dxez dxn`y dna lelk `ed - ¤§§©¦¨©§©¨¨Ÿ
.aiig eilr jqde ,'Kqiiåeli`ìkin,'Cñ'a BðéàLicaer df llkae ¦¨§¨¤¥§¨

,mixg` z` e` mnvr z` jeql `ly mieevn mpi`y miakekBðéà¥
'Cñéé ìá'a.zxk aiig epi` eze` jqd l`xyi s` - §©¦¨

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðzepipy - ©§¨¦¨
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רכו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zezixk(iriax meil)

,øtëî íéøetkä íBéå ,ïéøtëî íLàå,dfn df mcnell yiúàhç äî §¨¨§©§¦§©¦¦§©¥©©¨
,ïéáMä ìò àlà ïéøtëî ïéà íLàåxn`p ixdy(b ` `xwie)Fz` aixwi' §¨¨¥§©§¦¤¨©©¨¦©§¦Ÿ

,ea xtkzdle eaixwdl zevxl jixvy ,'Fpvxlïéà íéøetkä íBé óà ¦§Ÿ©©¦¦¥
.ïéáMä ìò àlà øtëî:`ziixad dgecàìoky ,z`f cenll oi` - §©¥¤¨©©¨¦Ÿ

zøîà íàdf oic,íLàå úàhça,ay epi`y in lr mixtkn oi`y ¦¨©§¨§©¨§¨¨
meyn edfy okzi ixd,ââBMk ãéænä ìò ïéøtëî ïéàLgky oeike ¤¥§©§¦©©¥¦©¥

mzxtk l` sxvl jxev mb yi ,bbey lr wx xtkny ylg mzxtk
ok zngn m`d j` ,xtkzn epi` ay epi` m`e ,`hegd zaeyz z`

øîàzmb z`f,íéøetkä íBéaecb ezxtk gky,lãéænä ìò øtënL Ÿ©§©¦¦¤§©¥©©¥¦
,ââBMk ãéænä ìò øtëîe ìéàBäå ,ââBMk`edy okziïéáL ìò øtëî ©¥§¦§©¥©©¥¦©¥§©¥©¨¦

.ïéáL ïéàL ìòå:`ziixad zniiqnøîBì ãeîìzxn`p jkl - §©¤¥¨¦©§©
weqta(fk bk `xwie)mixRMd mFi dGd iriaXd Wcgl xFUrA K`'©¤¨©Ÿ¤©§¦¦©¤©¦ª¦

oeylae '`Ed'Cà',weqtd zligza azkpy÷ìçoi`y ,weqtd ©¨©
.miayy mze`a wx `l` ,lka dey mixetkd mei zxtk

.`axe iia` zwelgnl `ziixadn dzgked z` zniiqn `xnbd
:`xnbd zxxan'ïéáL ïéàL'å 'ïéáL' éàî,`ziixaa mixen`d ©¨¦§¤¥¨¦

àîéìày xn`z m` -'ïéáL'epiid,ââBLe'ïéáL àì'edf,ãéæî`l ¦¥¨¨¦¥Ÿ¨¦¥¦
c ,ok yxtl okziéðz÷ àädnvr `ziixaaúàhça zøîà íà àì' ¨¨¨¥Ÿ¦¨©§¨§©¨

'åë íLàåoi`ymixetkd meia xn`z ,bbeyk cifnd lr mixtkn §¨¨
oecip `ed 'miay oi`e miay'y ixd ,'bbeyk cifnd lr xtkny

:zxxane `xnbd dkiynn .'bbeye cifn'n cxtp,àlàxn`p `ny ¤¨
`ed `ziixad xe`iayàä ékeixack -,ïðçBé éaø øîà ,àleòc ¦¨§¨¨©©¦¨¨

y mc`ïaø÷ Léøôäå ,áìç ìëà,z`hg,Ba øæçå ,Búc øéîäåzeidl ¨©¥¤§¦§¦¨§¨§¥¦¨§¨©
,xyk l`xyiäçcé ,äçãðå ìéàBäaxwidln oaxwd dgcpy oeik - ¦§¦§¨¦¨¤

xnen didy onfa ycwnd ziaa(.d oileg)xg`l s`e ,ixnbl dgcp ,
xen`d 'oiay' ,o`k s`e .eaixwdl xyt` i` daeyza ayy
'oiay oi`'e ,seq cre dligzn xyk didy l`xyi epiid `ziixaa
xfg m` s`y ,mixetkd mei eilr xare ,ezc xindy l`xyi epiid
egcp eizepeere li`ed ,eilr xtkn xg` mixetkd mei oi` daeyza
xnel xazqn `l :`xnbd dgec .mcewd mixetkd meia xtkzdln

,okïaø÷ éçãéàc éäðoaxwd seby xnel jiiy oaxw iabl mpn` - §¦§¦§¥¨§¨
,mixetikd mei iabl la` ,gafnd iab lr axwidln dgcpøa àøáb©§¨©

àeä äøtk,`ad mixetkd mei ici lr xtkzdl ie`x envr mc`d - ©¨¨
xary mixetkd meiay zngny xazqn `le ,xyk l`xyi lkk

.eilr xtki `l dfd mixetkd mei s` ,`heg did
:`xnbd dwiqnàlài`ce'ïéáL'epiid `ziixaa xen`døîàc ¤¨¨¦§¨©

,'éúàhç éìò øtëé'e'ïéáL ïéàL'epiid,'éúàhç éìò øtëz àì' øîàc §©¥¨©©¨¦¤¥¨¦§¨©Ÿ§©¥¨©©¨¦
lr `l` mixtkn mpi` my`e z`hgy `ziixad dxn` df lre
mdilr xtkz `ly mixne`d epiide ,miay mpi`y lr `le ,miayd

,z`hgddpéî òîL`ly xne`dy ,iia` ixack o`kn gkene - §©¦¨
zngn el dced `ax s`e ,eilr zxtkn dpi` ,ez`hg eilr xtkz

.ef `ziixa
:`xnbd dywn .zeziixad oia dxizq dywn `xnbdéäðéîøe- §¦§¦

mpi`yl xtkn mixetkd mei oi`y zxne`d ,ef `ziixa lr dywe
,da epipy jky ,zxg` `ziixan ,miayíéøetkä íBé àäé àì ìBëé̈Ÿ§¥©¦¦

ìò àlà øtëîmc`àø÷î Bàø÷e ,äëàìî Ba äNò àìå ,Ba äpòúpL §©¥¤¨©¤¦§©¨§Ÿ¨¨§¨¨§¨¦§¨
LãB÷m` la` ,mixetkd mei zlitz xcqk ea lltzd -äpòúð àì ¤Ÿ¦§©¨

íBé àäé àì ìBëé ,LãB÷ àø÷î Bàø÷ àìå ,äëàìî Ba äNòå ,Ba§¨¨§¨¨§Ÿ§¨¦§¨¤¨Ÿ§¥
øtëî íéøeték,eilrøîBì ãeîìz(fk bk `xwie)'àeä íéøetkä íBé' ¦¦§©¥©§©©¦¦

,íB÷î ìkîmiay mpi`y el` lr s`e ,mlek lr xtkn `edy ¦¨¨
.envr mixetkd mei zyecw z` mixney mpi` elit`e daeyza

:dziiyew z` `xnbd zniiqnåixdeäééåøúzeziixad izy -íúñ ©©§©§§¨
,àeä àøôéñdcedi iax zrck `ed `xtiq mzqe(.et oixcdpq)e ,ïééL÷ ¦§¨©§¨

éããäàepi` mixetkd meiy x`ean dpey`xay ,ef z` ef zexzeq - ©£¨¥
mpi`yl s` xtkn `edy x`ean dipyae ,miay mpi`yl xtkn

.miay
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,ééaà øîà,dpey`xd `ziixad - ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

zrc ef ,miayl wx xtkn mixetkd meiy zxne`dàaélà éaø©¦©¦¨

[ezhiya-],äãeäé éaøceàämeiy zxne`d ,dpexg`d `ziixad - §©¦§¨¨
zrc ef ,miay mpi`yl s` xtkn mixetkddéãéc àaélà éaø- ©¦©¦¨¦¥

iaxk `xtiq mzqy s`e ,dcedi iax lr wleg `edy ,envr zrck
okid `xnbd zx`ane .gxken llk df oi` mewn lkn dcedi
:miay mpi`yl s` xtkn mixetkd meiy xaeq iaxy ep`vn
àì ïéáe äáeLz äNò ïéa ,äøBzaL úBøéáò ìk ,øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥¨£¥¤©¨¥¨¨§¨¥Ÿ

ìBò ÷øBtî õeç ,øtëî íéøetkä íBé ,äáeLz äNòzeevnd lk ly ¨¨§¨©¦¦§©¥¦¥
,eilrnäøBza íéðô älâîezefre dtvega dxez ixac lr xacn - §©¥¨¦©¨
,miptøNa úéøa øôîe,dlin zixa lhan -äáeLz äNò íàLlr ¥¥§¦¨¨¤¦¨¨§¨

,el` mi`hgøtëî íéøetkä íBé,elíéøetkä íBé ïéà ,åàì íàå ©¦¦§©¥§¦¨¥©¦¦
.øtëî§©¥

:zeziixaa dxizqd lr sqep uexizøîà àáøàaélà éaø àäå àä , ¨¨¨©¨§¨©¦©¦¨
déLôðc,envr iax zrca epyp zeziixad izy -åiax xn`y s` §©§¥§

,miay mpi`yl xtkn mixetkd meiy dipyd `ziixaaéaø äãBî¤©¦
déôeb íéøetkä íBéc úBøéáòadyr e` dprzd `ly oebk ,envr - ©£¥§©¦¦¥

,ycew `xwn e`xw `l e` dk`ln eaøtëî àìcmei oi`y - §Ÿ§©¥
mixetkd meiy xn`y ,dipyd `ziixaa s`e ,xtkn mixetkd
el xtkny epiid ,dk`ln ea dyr e` ea dprzd `l m` s` xtkn
s`e ,el` zexiar lr xtkn epi` la` ,zexiard x`y lr
,envr mixetkd mei ly zexiara zwqer dpey`xd `ziixad
gikene .miay mpi`yl xtkn mixetkd mei oi`y iax xn` odilre

:`ax z`féëä àîéz àì éàcmei oi`y ,ok xn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦
,envr mixetkd mei lelig ly zexiar lr xtkn mixetkdúøk̈¥

czyecw llgnd z` dxezd daiigìëác ïåék ,éaøì ,íéøetkä íBé §©¦¦§©¦¥¨¦§¨
øtëî àzòLå àzòLdry lka xtkn mei ly enevire xg`n - ©§¨§©§¨§©¥

,dryedì úçkLî éëéä,ea aiigziy ote` `evnl ozip cvik - ¥¦©§©©¨
`ed xzl`l ,mixetkd meia dk`ln dyr e` lk` m` s` ixde
mei z` llgna zxk yper dxezd dazk dn myle ,xtkzn

.mixetkd
:di`xd z` `xnbd dgecàéLe÷ éàîely `iyewd `id dne - ©§¨

,z`f zegcl yi ixde ,eixac z` giked dgekny ,`axcàîìé ¦§¨
àéìéì élek àzãéáò ãáòcdyry mc`a dxezd dxaic `ny - ©£©£¦§¨¥¥§¨

,zxk aiigzde ,dlild lk dk`lnøçMä ãenò éãäáedlryke - ©£¥©©©©
,meid xi`dy mcew ,xgyd cenrúéî,mc` eze` zn -äåä àìc ¦§Ÿ£¨

déì øtëìc àîîéick ,mixetkd mei ly eneia ig did `ly - §¨¨¦§©¥¥
meid `l` xtkn epi` mixetkd mei lil ixdy ,meid eilr xtkiy

xn`py ,cala(l fh `xwie).'mkilr xRki dGd mFIa iM'¦©©¤§©¥£¥¤
:`ax ly ezii`x z` dcinrne `xnbd zxfegàéìéìc úøk çpéz- ¦©¨¥§¥§¨

dyerl zxk aeig dxezd dazk recn oaene gp jixacl ok`
j` ,mixetk mei lila lke` e` dk`lnàîîéc úøkxen`d zxk - ¨¥¦¨¨

xn`py ,mixetkd mei ly eneia lke` e` dk`ln dyerd lrmy)

(l-hk bkdzxkpe dGd mFId mvrA dPrz `l xW` WtPd lk iM'¦¨©¤¤£¤Ÿ§ª¤§¤¤©©¤§¦§§¨
dGd mFId mvrA dk`ln lM dUrY xW` WtPd lke ,diOrn¥©¤¨§¨©¤¤£¤©£¤¨§¨¨§¤¤©©¤
aeig dxezd dazky ixd ,'DOr axTn `edd WtPd z` iYca`de§©£©§¦¤©¤¤©¦¦¤¤©¨

,'dfd meid mvra' miyrpy dk`ln e` dlik` lr zxkéëéä¥¦
dì úçkLîixde ,meia zxk aiigziy ,df xac okzi ote` dfi`a - ©§©©¨

.mixetkd mei eilr xtkn cin
:ef di`x s` `xnbd dgecàîäð ìëà÷c éãäa àîìéc ,àéLe÷ éàîe©§¨¦§¨©£¥§¨¨©©£¨

úéîe àöîeà déz÷ðçmgl ezlik` zray ote`a xaecn `ny - £©§¥§¨¦
,cin zne ,xyadn wpgp ,xya mràîîéa úeäL déì äåä àìc§Ÿ£¨¥¨¦¨¨

déì øtëìcxar `ly -.dxiard xg`l meia cg` rbx eilréà ¦§©¥¥¦
énð,sqep ote` -ì Ceîñ dézãéáò ãáòcänçä úòé÷Ldyry - ©¦©£©£¦§¥¨¦§¦©©©¨

dzid `le ,mixetkd mei i`ven ly dngd zriwyl jenq dk`ln
.eilr xtkl dxiard xg`l meia zedyãéáòc éãäa ,énð éà¦©¦©£¥©£¦

ì àøî dé÷ñt dézãéáòdé÷Lxcrna dk`ln dyer ecera - £¦§¥©§¥¨¨§¨¥
,elbx wey z` xcrnd jzg ,eciayúéîe,cin zne -déì äåä àìc ¦§Ÿ£¨¥

.déì øtëìc àîîéa úeäLxen`d zxk aeign gikedl oi`y `vnpe ¨¦¨¨¦§©¥¥
.miay mpi`yl xtkn epi` df meiy mixetkd meia
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המשך סירור למב' כריתות ליום רסיעי עמ' ר

המשך סעמוד רבר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zezixk(iriax meil)

.weqtn dgtyd oic z` zeaxl `pzd jxved
:dpyna epipy'åë ïaø÷ ïéàéáî elà'miyp izy zelk`p opi`e ¥§¦¦¨§¨

,izni` ,iqei iax xn` .daeg oinn zg`e xeht oinn zg` elitdy
,zecner odizy eid m` la` ,axrnl efe gxfnl ef ekldy onfa

.'lk`pe oaxw ze`ian odizy
:`xnbd zxxan .iqei iax ixac z` zx`an `xnbdãáò éàîïé- ©¨§¦

od cvik ,cg` mewna ze`vnp odizyy ote`a ,zeyer od dn
dxeht odn zg` ixde ,dlik`a xzen `diy oaxw `iadl zeleki

:`xnbd zx`an .dpaxw z` lek`l xeq`e ,oaxwneäééåøz ïéúééî©§¦©§©§
éàcå ïaø÷ ãçdyer zg` lke ,zi`ce dler odn zg` lk d`ian - ©¨§¨©©

d`a dler ixdy ,dacpl df didi oaxwa zaiig dpi` m`y i`pz
.dacpaecgi odizy ze`ian÷ôñ óBò úàhç,zg`éðúîe- ©©¨¥©§¦

oaxwn dxeht `id m`y zxne` zg` lky ,i`pz zeyere
`vnpe ,dwlg lr dzxagl zlgen `id ixd ,zaiig dzxage
okle ,dcal eze` d`iand `id ,oaxwa zaiig zn`ay dze`y

.dlik`a oaxwd xzen
:`xnbd ddnzäàðz éñBé éaøì déì úéà éîeiqei iax xaeq ike - ¦¦¥§©¦¥§¨¨

,df xaca liren i`pzyïðúäåoldl dpyna(.bk)ipa ipy iabl , §¨§©
,oney zg`e alg dzid odn zg`y ,zekizg izy elk`y mc`¥¤

,oaxwa aiigzde algd z` lk` in reci `le,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
,úçà úàhç ïäéðL ïéàéáîz`hgn xehty eze`y i`pz miyere §¦¦§¥¤©¨©©

z` `ian z`hg aiigy eze`y `vnpe ,ewlg lr exiagl legni
e .ecal epaxwéñBé éaøe wleg.úçà úàhç ïéàéáî ïäéðL ïéà ,øîBà ©¦¥¥¥§¥¤§¦¦©¨©©

:dziiyew z` `xnbd zniiqnàîìàc ,ef dpynn gken -éñBé éaøì ©§¨§©¦¥
äàðz déì úéìlr zg` z`hg `iadl ozip `ly xaeq iqei iax - ¥¥§¨¨

.ewlg lr aiigl legni xehtdy i`pz ziiyra ,mc` ipa ipy ici
:`xnbd zvxzn,'äøtk øqeçî'a éñBé éaø äãBî ,àáø øîà,xnelk ¨©¨¨¤©¦¥¦§©©¨¨

oaxwd z`ad `lly `l` ,`hg meyn epaxw z` `ian epi`y ina
,zclei oebk ,miycw lek`l e` ycwnd zial qpkdl i`yx epi`

.i`pz ici lr mpaxw z` `iadl mi`yxyïéáø àúà ék ïëåoke - §¥¦£¨¨¦
,laal l`xyi ux`n oiax `aykøîàmyaéaø äãBî ,ïðçBé éaø ¨©©¦¨¨¤©¦

,äøtk øqeçîa éñBé.i`pza epaxw z` `iadl lekiy ¥¦§©©¨¨
:`xnbd zxxanàîòè éàîoia wlgnd iqei iax ly enrh dn - ©©£¨

:`xnbd zx`an .dxtk xqegn oial `hg lr `ad oaxw,íúä̈¨
,`hg lr `ad oaxwaäòéãé àøáb éòaxexiaa rcil mc`d jixv - ¨¥©§¨§¦¨

,`hgyáéúëc(gk c `xwie)Búàhç åéìà òãBä Bà'`iade `hg xW` ¦§¦©¥¨©¨£¤¨¨§¥¦
,'`hg xW` Fz`Hg lr dawp dninY miGr zxirU FpAxwCkìéä ¨§¨§¦©¦¦§¦¨§¥¨©©¨£¤¨¨¦§¨

éðúîe ïééúî àìzeyrle ,wtqn `iadl mileki mipy oi` okle - Ÿ©§¨©§¦
xexiaa rcei epi`y iny oeik ,ea aiigl jiiy oaxwd `diy i`pz

.ielz my` `iadl jixve ,z`hg oaxwn xeht ,`hgy,àëä ìáà£¨¨¨
,dxtk ixqegn iablïaø÷ íéLð ïééúî ékmiypd ze`iany dn - ¦©§¨¨¦¨§¨

`l` ,`hg lr epi` ,zclei oaxwééeøzLéàìzexzen zeidl - §¦§§¥
,íéLã÷ úìéëàae`hg `l ixdy ,dricia jxev oi` el` zepaxwae ©£¦©¨¨¦

zaiigd dze`y odipia zepzdle ,wtqn `iadl zeleki `l` ,llk
.eleka dkfz oaxwa

:df welig `xnbd dgikenàéääc àôéñ éðúãkepipyy enke - ¦§¨¥¥¨§©¦
,oldl dpynd ly `tiqaìò äàa àéäL úàhç ìk ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨©¨¤¦¨¨©

,dúBà úBàéáî íézL ïéà ,àèçz`hg wxy yexita x`eane ¥§¥§©¦§¦¨
z`hgy rnyne ,zetzeya d`iadl xyt` i` '`hg lr d`ay'

.i`pz ici lr d`a ,dxtk ixqegn ly
:dpyna epipy'åë úBàéáî ïéàL elà,otec `veieáéiçî ïBòîL éaø ¥¤¥§¦©¦¦§§©¥
.ïôBc àöBéa:`xnbd zxxan,ïBòîL éaøc àîòè éàîaiign `edy §¥¤©©£¨§©¦¦§

dxaicy dlibx dcil ef oi` ixde ,mgxd otec jxc clepa s` oaxw
:`xnbd zx`an .dxezd daàø÷ øîà ,Lé÷ì Léø øîàzyxta ¨©¥¨¦¨©§¨

zclei oaxw(d ai `xwie)aezkl dxezd dlki ixde ,'clz dawp m`e'§¦§¥¨¥¥
dyxtd zligza aezk xak ixdy] '`id dawp m`e' wx(a ai my)

dazk recne ,['xkf dclie rixfz iM dX`'úBaøì ,'ãìú äá÷ð íàå' ¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨§¦§¥¨¥¥§©
,úøçà äãéìaeig yi da s`ye ,oaxw,àéä éàî,zxg` dcil dze` ¥¨©¤¤©¦
.ïôBc àöBé¥¤

:`xnbd zxxan .minkg zrc z` `xnbd zx`an,ïðaøåmixhetd §©¨¨
,otec `vei zcila oaxwn.àîòè éàî:`xnbd zx`anéðî éaø øîà ©©£¨¨©©¦¨¦

,Léht øaweqta xn`p(a ai `xwie),'äãìéå òéøæú ék äMà'yie ©©¦¦¨¦©§¦©§¨§¨
oaxwa zaiigzn dpi`y ,yexcl,úòøænL íB÷nî ãìzL ãò`le ©¤¥¥¦§¤©§©©

.otecd jxc dcliyk

äðùî
.zclei oaxw `iadl zeaiig zeclei el` x`azd zncewd dpyna
`l` ,dcild xg`l cin dyrp epi` zclei oaxw z`ad ,mpn`
miyly dpiznne ,cg` reay dcil z`neh d`nh xkf zcleid
d`ex `id m` s` mday ,'xdeh ini' mipeknd mitqep mei dylye
.dpaxw z` d`ian cg`e mirax`d meiae .z`nhp dpi` mc
dyye miyy jk xg` dpiznne ,miireay d`nh dawp zcleide
.dpaxw z` d`ian cg`e mipenyd meiae ,'xdeh ini' ly mini

xn`py(e ai `xwie)oA UaM `iaY zal F` oal Dxdh ini z`lnaE'¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©¨¦¤¤¤
mirax` mdy ,'z`ln ini' jeza dlitdy dy` .'ebe 'dlrl FzpW§¨§Ÿ¨§Ÿ
d`ian `l` ,sqep oaxwa zaiigzn dpi` ,dawpl mipenye xkfl

.cgi dltdde dcild lr cg` oaxw
:'z`ln ini' seqa dlitdy dy` oica zwelgn d`ian epizpyn§Ÿ

dy`øBàì ,úìtnäd meid iptly dlila -ãçàå íéðBîLzcill ©©¤¤§§¦§¤¨
,xdhdle oaxw zxgnl `iadl dleki dzidy ,dawpéànL úéa¥©©

ïaøwä ïî ïéøèBtoaxw jk lr zaiig dpi`y ,xnelk ,ef dltd lr §¦¦©¨§¨
,envr ipta.odizy lr cg` oaxw d`ian `l`ïéáéiçî ìlä úéáe¥¦¥§©§¦

.envr ipta oaxwa
:mzwelgn inrh z` d`ian dpynd,éànL úéáì ìlä úéa eøîà̈§¥¦¥§¥©©

àðL éàîzltnd oic dpey dna -øBàl,ãçàå íéðBîLmz`y ©§¨§¦§¤¨
,oaxwn mixhetîa zltndãçàå íéðBîL íBimz` s`y ,envr ¥§¦§¤¨

ixde ,oaxw zaiigy micenäàîeèì Bì äeéL íàlil deeyed m` - ¦¦¨§§¨
meil xe`a ciny ,zecp mc oiprl cg`e mipeny meil cg`e mipeny
ike ,z`nhp mc dz`x m`e ,dly xdeh ini eniizqd cg`e mipeny

Bì äåLé àìeneil elilìoipr,ïaø÷xg`n ,dlila dlitd m` s`y Ÿ¦§¤§¨§¨
.sqep oaxwa daiigl yi ,dlitde ,dly z`ln ini eniizqde§Ÿ

,oaxw oiprl i`ny zia ly mzaeyz z` dligz d`ian dpynd
:minc zii`xn lld zia ly mzii`x z` egci okn xg`leeøîà̈§

àì ,éànL úéa íäìoiprl eneil dey cg`e mipeny lil oi` - ¨¤¥©©Ÿ
y itl ,oaxwízøîà íàdf oic,ãçàå íéðBîL íBé úìtîazaiigy ¦£©§¤§©¤¤§¦§¤¨

`ed mrhd ixd ,sqep oaxwaäàöé ïkLdy` dze`ìàéäL äòL ¤¥¨§¨§¨¨¤¦
,ïaø÷ da àéáäì äéeàøaeig dilr lg mei mipeny xg`l ixdy §¨§¨¦¨¨§¨

m`d ,sqep oaxwa dze` aiign dzr dlitdy dn okle ,oaxw
øîàzmb okì äàöé àlL ,ãçàå íéðBîL øBàì úìtîaàéäL äòL Ÿ©§©¤¤§§¦§¤¨¤Ÿ¨§¨§¨¨¤¦

,ïaø÷ da àéáäì äéeàø.dlila oaxw mi`ian oi` ixdyïäì eøîà §¨§¨¦¨¨§¨¨§¨¤
úaMa úBéäì ìçL ãçàå íéðBîL íBé úìtnä àìäå ,ìlä úéa¥¦¥©£Ÿ©©¤¤§¦§¤¨¤¨¦§©©¨

ì äàöé àlL ,çéëBz,ïaø÷ da àéáäì äéeàø àéäL äòLoi` ixdy ¦©¤Ÿ¨§¨§¨¨¤¦§¨§¨¦¨¨§¨
,zaya cigi oaxw mi`ianey micen mz` s` mewn lknúáéiç©¤¤

ïaø÷.dzltd lr sqep ¨§¨
àì ,éànL úéa ïäì eøîàdlila dlitnd z` zencl oi` - ¨§¨¤¥©©Ÿ

y itl ,zayd meia dlitnlízøîà íàa dlitna df oicíBé ¦£©§¤
BðéàL ét ìò óàL ,úaMa úBéäì ìçL ãçàå íéðBîLì éeàøz`ad §¦§¤¨¤¨¦§©©¨¤©©¦¤¥¨§

,ãéçé ïaø÷mewn lknéeàø`edìz`ad,øeaéö ïaø÷ixdy ¨§©¨¦¨§¨§©¦
daeig onf ribd xaky aygp okle ,ea miaxw mitqene micinz

m`d .sqep oaxwa zaiigzn dzr dlitd m`e ,oaxwaøîàzmb ok Ÿ©
éeàø äìélä ïéàL ,ãçàå (íåé) íéðBîL øBàì úìtîa,daxwdl llk §©¤¤§§¦§¤¨¤¥©©§¨¨

.øeaéö ïaø÷ì àìå ãéçé ïaø÷ì àìŸ§¨§©¨¦§Ÿ§¨§©¦
jkn ,dpey`xd mzprh lr mb lld zial i`ny zia miaiyn dzr
zia exn`e etiqed .eneil cg`e mipeny lil deeyed minc oiprly

:lld zial i`nyíéçéëBî ïðéà íéîcäåjkn gikedl oi` - §©¨¦¥¨¦¦
aiigzz dlitd m` s`y ,z`nhp cg`e mipeny lila mc d`exdy

,jkl di`xe ,minec mipecipd oi`y itl ,oaxwLixdCBúa úìtnä ¤©©¤¤§
ini,íéàîè äéîc ,úàìîdlitd `l m` wx `ed 'xdeh mc' ixdy §Ÿ¨¤¨§¥¦

,sqep cle miizpiaå`id ok it lr s`,ïaøwä ïî äøeèt`l` §§¨¦©¨§¨
,ok oicd didi cg`e mipeny lila s`e ,lkd lr cg` oaxw d`ian
.oaxwd on dxeht dlitd m` j` ,z`nhp mc dz`x m` mpn`y
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רכז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zezixk(iriax meil)

.weqtn dgtyd oic z` zeaxl `pzd jxved
:dpyna epipy'åë ïaø÷ ïéàéáî elà'miyp izy zelk`p opi`e ¥§¦¦¨§¨

,izni` ,iqei iax xn` .daeg oinn zg`e xeht oinn zg` elitdy
,zecner odizy eid m` la` ,axrnl efe gxfnl ef ekldy onfa

.'lk`pe oaxw ze`ian odizy
:`xnbd zxxan .iqei iax ixac z` zx`an `xnbdãáò éàîïé- ©¨§¦

od cvik ,cg` mewna ze`vnp odizyy ote`a ,zeyer od dn
dxeht odn zg` ixde ,dlik`a xzen `diy oaxw `iadl zeleki

:`xnbd zx`an .dpaxw z` lek`l xeq`e ,oaxwneäééåøz ïéúééî©§¦©§©§
éàcå ïaø÷ ãçdyer zg` lke ,zi`ce dler odn zg` lk d`ian - ©¨§¨©©

d`a dler ixdy ,dacpl df didi oaxwa zaiig dpi` m`y i`pz
.dacpaecgi odizy ze`ian÷ôñ óBò úàhç,zg`éðúîe- ©©¨¥©§¦

oaxwn dxeht `id m`y zxne` zg` lky ,i`pz zeyere
`vnpe ,dwlg lr dzxagl zlgen `id ixd ,zaiig dzxage
okle ,dcal eze` d`iand `id ,oaxwa zaiig zn`ay dze`y

.dlik`a oaxwd xzen
:`xnbd ddnzäàðz éñBé éaøì déì úéà éîeiqei iax xaeq ike - ¦¦¥§©¦¥§¨¨

,df xaca liren i`pzyïðúäåoldl dpyna(.bk)ipa ipy iabl , §¨§©
,oney zg`e alg dzid odn zg`y ,zekizg izy elk`y mc`¥¤

,oaxwa aiigzde algd z` lk` in reci `le,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
,úçà úàhç ïäéðL ïéàéáîz`hgn xehty eze`y i`pz miyere §¦¦§¥¤©¨©©

z` `ian z`hg aiigy eze`y `vnpe ,ewlg lr exiagl legni
e .ecal epaxwéñBé éaøe wleg.úçà úàhç ïéàéáî ïäéðL ïéà ,øîBà ©¦¥¥¥§¥¤§¦¦©¨©©

:dziiyew z` `xnbd zniiqnàîìàc ,ef dpynn gken -éñBé éaøì ©§¨§©¦¥
äàðz déì úéìlr zg` z`hg `iadl ozip `ly xaeq iqei iax - ¥¥§¨¨

.ewlg lr aiigl legni xehtdy i`pz ziiyra ,mc` ipa ipy ici
:`xnbd zvxzn,'äøtk øqeçî'a éñBé éaø äãBî ,àáø øîà,xnelk ¨©¨¨¤©¦¥¦§©©¨¨

oaxwd z`ad `lly `l` ,`hg meyn epaxw z` `ian epi`y ina
,zclei oebk ,miycw lek`l e` ycwnd zial qpkdl i`yx epi`

.i`pz ici lr mpaxw z` `iadl mi`yxyïéáø àúà ék ïëåoke - §¥¦£¨¨¦
,laal l`xyi ux`n oiax `aykøîàmyaéaø äãBî ,ïðçBé éaø ¨©©¦¨¨¤©¦

,äøtk øqeçîa éñBé.i`pza epaxw z` `iadl lekiy ¥¦§©©¨¨
:`xnbd zxxanàîòè éàîoia wlgnd iqei iax ly enrh dn - ©©£¨

:`xnbd zx`an .dxtk xqegn oial `hg lr `ad oaxw,íúä̈¨
,`hg lr `ad oaxwaäòéãé àøáb éòaxexiaa rcil mc`d jixv - ¨¥©§¨§¦¨

,`hgyáéúëc(gk c `xwie)Búàhç åéìà òãBä Bà'`iade `hg xW` ¦§¦©¥¨©¨£¤¨¨§¥¦
,'`hg xW` Fz`Hg lr dawp dninY miGr zxirU FpAxwCkìéä ¨§¨§¦©¦¦§¦¨§¥¨©©¨£¤¨¨¦§¨

éðúîe ïééúî àìzeyrle ,wtqn `iadl mileki mipy oi` okle - Ÿ©§¨©§¦
xexiaa rcei epi`y iny oeik ,ea aiigl jiiy oaxwd `diy i`pz

.ielz my` `iadl jixve ,z`hg oaxwn xeht ,`hgy,àëä ìáà£¨¨¨
,dxtk ixqegn iablïaø÷ íéLð ïééúî ékmiypd ze`iany dn - ¦©§¨¨¦¨§¨

`l` ,`hg lr epi` ,zclei oaxwééeøzLéàìzexzen zeidl - §¦§§¥
,íéLã÷ úìéëàae`hg `l ixdy ,dricia jxev oi` el` zepaxwae ©£¦©¨¨¦

zaiigd dze`y odipia zepzdle ,wtqn `iadl zeleki `l` ,llk
.eleka dkfz oaxwa

:df welig `xnbd dgikenàéääc àôéñ éðúãkepipyy enke - ¦§¨¥¥¨§©¦
,oldl dpynd ly `tiqaìò äàa àéäL úàhç ìk ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨©¨¤¦¨¨©

,dúBà úBàéáî íézL ïéà ,àèçz`hg wxy yexita x`eane ¥§¥§©¦§¦¨
z`hgy rnyne ,zetzeya d`iadl xyt` i` '`hg lr d`ay'

.i`pz ici lr d`a ,dxtk ixqegn ly
:dpyna epipy'åë úBàéáî ïéàL elà,otec `veieáéiçî ïBòîL éaø ¥¤¥§¦©¦¦§§©¥
.ïôBc àöBéa:`xnbd zxxan,ïBòîL éaøc àîòè éàîaiign `edy §¥¤©©£¨§©¦¦§

dxaicy dlibx dcil ef oi` ixde ,mgxd otec jxc clepa s` oaxw
:`xnbd zx`an .dxezd daàø÷ øîà ,Lé÷ì Léø øîàzyxta ¨©¥¨¦¨©§¨

zclei oaxw(d ai `xwie)aezkl dxezd dlki ixde ,'clz dawp m`e'§¦§¥¨¥¥
dyxtd zligza aezk xak ixdy] '`id dawp m`e' wx(a ai my)

dazk recne ,['xkf dclie rixfz iM dX`'úBaøì ,'ãìú äá÷ð íàå' ¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨§¦§¥¨¥¥§©
,úøçà äãéìaeig yi da s`ye ,oaxw,àéä éàî,zxg` dcil dze` ¥¨©¤¤©¦
.ïôBc àöBé¥¤

:`xnbd zxxan .minkg zrc z` `xnbd zx`an,ïðaøåmixhetd §©¨¨
,otec `vei zcila oaxwn.àîòè éàî:`xnbd zx`anéðî éaø øîà ©©£¨¨©©¦¨¦

,Léht øaweqta xn`p(a ai `xwie),'äãìéå òéøæú ék äMà'yie ©©¦¦¨¦©§¦©§¨§¨
oaxwa zaiigzn dpi`y ,yexcl,úòøænL íB÷nî ãìzL ãò`le ©¤¥¥¦§¤©§©©

.otecd jxc dcliyk

äðùî
.zclei oaxw `iadl zeaiig zeclei el` x`azd zncewd dpyna
`l` ,dcild xg`l cin dyrp epi` zclei oaxw z`ad ,mpn`
miyly dpiznne ,cg` reay dcil z`neh d`nh xkf zcleid
d`ex `id m` s` mday ,'xdeh ini' mipeknd mitqep mei dylye
.dpaxw z` d`ian cg`e mirax`d meiae .z`nhp dpi` mc
dyye miyy jk xg` dpiznne ,miireay d`nh dawp zcleide
.dpaxw z` d`ian cg`e mipenyd meiae ,'xdeh ini' ly mini

xn`py(e ai `xwie)oA UaM `iaY zal F` oal Dxdh ini z`lnaE'¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©¨¦¤¤¤
mirax` mdy ,'z`ln ini' jeza dlitdy dy` .'ebe 'dlrl FzpW§¨§Ÿ¨§Ÿ
d`ian `l` ,sqep oaxwa zaiigzn dpi` ,dawpl mipenye xkfl

.cgi dltdde dcild lr cg` oaxw
:'z`ln ini' seqa dlitdy dy` oica zwelgn d`ian epizpyn§Ÿ

dy`øBàì ,úìtnäd meid iptly dlila -ãçàå íéðBîLzcill ©©¤¤§§¦§¤¨
,xdhdle oaxw zxgnl `iadl dleki dzidy ,dawpéànL úéa¥©©

ïaøwä ïî ïéøèBtoaxw jk lr zaiig dpi`y ,xnelk ,ef dltd lr §¦¦©¨§¨
,envr ipta.odizy lr cg` oaxw d`ian `l`ïéáéiçî ìlä úéáe¥¦¥§©§¦

.envr ipta oaxwa
:mzwelgn inrh z` d`ian dpynd,éànL úéáì ìlä úéa eøîà̈§¥¦¥§¥©©

àðL éàîzltnd oic dpey dna -øBàl,ãçàå íéðBîLmz`y ©§¨§¦§¤¨
,oaxwn mixhetîa zltndãçàå íéðBîL íBimz` s`y ,envr ¥§¦§¤¨

ixde ,oaxw zaiigy micenäàîeèì Bì äeéL íàlil deeyed m` - ¦¦¨§§¨
meil xe`a ciny ,zecp mc oiprl cg`e mipeny meil cg`e mipeny
ike ,z`nhp mc dz`x m`e ,dly xdeh ini eniizqd cg`e mipeny

Bì äåLé àìeneil elilìoipr,ïaø÷xg`n ,dlila dlitd m` s`y Ÿ¦§¤§¨§¨
.sqep oaxwa daiigl yi ,dlitde ,dly z`ln ini eniizqde§Ÿ

,oaxw oiprl i`ny zia ly mzaeyz z` dligz d`ian dpynd
:minc zii`xn lld zia ly mzii`x z` egci okn xg`leeøîà̈§

àì ,éànL úéa íäìoiprl eneil dey cg`e mipeny lil oi` - ¨¤¥©©Ÿ
y itl ,oaxwízøîà íàdf oic,ãçàå íéðBîL íBé úìtîazaiigy ¦£©§¤§©¤¤§¦§¤¨

`ed mrhd ixd ,sqep oaxwaäàöé ïkLdy` dze`ìàéäL äòL ¤¥¨§¨§¨¨¤¦
,ïaø÷ da àéáäì äéeàøaeig dilr lg mei mipeny xg`l ixdy §¨§¨¦¨¨§¨

m`d ,sqep oaxwa dze` aiign dzr dlitdy dn okle ,oaxw
øîàzmb okì äàöé àlL ,ãçàå íéðBîL øBàì úìtîaàéäL äòL Ÿ©§©¤¤§§¦§¤¨¤Ÿ¨§¨§¨¨¤¦

,ïaø÷ da àéáäì äéeàø.dlila oaxw mi`ian oi` ixdyïäì eøîà §¨§¨¦¨¨§¨¨§¨¤
úaMa úBéäì ìçL ãçàå íéðBîL íBé úìtnä àìäå ,ìlä úéa¥¦¥©£Ÿ©©¤¤§¦§¤¨¤¨¦§©©¨

ì äàöé àlL ,çéëBz,ïaø÷ da àéáäì äéeàø àéäL äòLoi` ixdy ¦©¤Ÿ¨§¨§¨¨¤¦§¨§¨¦¨¨§¨
,zaya cigi oaxw mi`ianey micen mz` s` mewn lknúáéiç©¤¤

ïaø÷.dzltd lr sqep ¨§¨
àì ,éànL úéa ïäì eøîàdlila dlitnd z` zencl oi` - ¨§¨¤¥©©Ÿ

y itl ,zayd meia dlitnlízøîà íàa dlitna df oicíBé ¦£©§¤
BðéàL ét ìò óàL ,úaMa úBéäì ìçL ãçàå íéðBîLì éeàøz`ad §¦§¤¨¤¨¦§©©¨¤©©¦¤¥¨§

,ãéçé ïaø÷mewn lknéeàø`edìz`ad,øeaéö ïaø÷ixdy ¨§©¨¦¨§¨§©¦
daeig onf ribd xaky aygp okle ,ea miaxw mitqene micinz

m`d .sqep oaxwa zaiigzn dzr dlitd m`e ,oaxwaøîàzmb ok Ÿ©
éeàø äìélä ïéàL ,ãçàå (íåé) íéðBîL øBàì úìtîa,daxwdl llk §©¤¤§§¦§¤¨¤¥©©§¨¨

.øeaéö ïaø÷ì àìå ãéçé ïaø÷ì àìŸ§¨§©¨¦§Ÿ§¨§©¦
jkn ,dpey`xd mzprh lr mb lld zial i`ny zia miaiyn dzr
zia exn`e etiqed .eneil cg`e mipeny lil deeyed minc oiprly

:lld zial i`nyíéçéëBî ïðéà íéîcäåjkn gikedl oi` - §©¨¦¥¨¦¦
aiigzz dlitd m` s`y ,z`nhp cg`e mipeny lila mc d`exdy

,jkl di`xe ,minec mipecipd oi`y itl ,oaxwLixdCBúa úìtnä ¤©©¤¤§
ini,íéàîè äéîc ,úàìîdlitd `l m` wx `ed 'xdeh mc' ixdy §Ÿ¨¤¨§¥¦

,sqep cle miizpiaå`id ok it lr s`,ïaøwä ïî äøeèt`l` §§¨¦©¨§¨
,ok oicd didi cg`e mipeny lila s`e ,lkd lr cg` oaxw d`ian
.oaxwd on dxeht dlitd m` j` ,z`nhp mc dz`x m` mpn`y
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רכח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zezixk(iying meil)

meia ,zxgnl d`xy zei`xd izyl ztxhvn ef dii`xy yexita
,ipinydàðéîà äåäy xne` iziid -.óøèöz àì £¨¨¦¨Ÿ¦§¨¥

:`xnbd ddnz .opgei iax ixac xwir z` zxxan `xnbdéîeike-] ¦
[jk,ïðçBé éaø øîàyäìéìk aygp,ïîæ øqeçîxyt` i`y oeik ¨©©¦¨¨©§¨§©§©

,zepaxw ea aixwdl,äi÷æç øîàäådray oizndl epicy `nh xifp §¨¨©¦§¦¨
,dycg zexifp zepnl ligzne ipinyd meia oaxw `iane mini

e xfgyíBia àîèð,ezxdh ini zxitql ipinydàéáî,sqep oaxw ¦§¨©¥¦
ez`neh lr oaxw `iadl ie`x did xak onf eze`ay oeik

`nhp m` j` ,dpey`xdäìéla,ipinyd mei lyàéáî Bðéàoaxw ©©§¨¥¥¦
.oaxw z`adl ie`x epi` dlildy oeik ,sqepïðçBé éaøåeilr wlgp §©¦¨¨

eeléôà ,øîà`nhp m`,äìélaok mb,àéáîeniizqd xaky oeik ¨©£¦©©§¨¥¦
.xwead cr oaxw `iadl leki epi`y s`e ,d`nehd ini zray

.'onf xqegn' aygp epi` dlily xaeq opgei iaxy gkene
:`xnbd zvxznøîà÷ ékxn`y dn -ïðçBé éaød`x m`yíézL ¦¨¨©©¦¨¨§©¦

àéáî Bðéà íBia úçàå äìélaepiid ,oaxwøîBàä éøáãìdlily ©©§¨§©©©¥¥¦§¦§¥¨¥
aygp,ïîæ øqeçîs` ,onf xqegn epi` dlily ,envr zhiyl la` §©§©

.xg` oaxw `ian ,dlila zei`x mze` z` d`x m`
wx opgei iax ok xn` m` :df uexiz lr `xnbd dywnéøáãì§¦§¥

øîBàäok m` ,onf xqegn aygp dlilyàèéLt,`ed heyt xac - ¨¥§¦¨
lil ixdy ,oaxw `ian epi` meia zg`e dlila mizy d`x m`y
cg` oaxw `iane ,el encwy minid zrayl jiiyk aygp ipiny

ly ote`d :`xnbd zvxzn .eizei`x lk lräìéla úçà äàø'¨¨©©©©§¨
,'íBia íézLe,sqep oaxw `ianydéì àëéøèöéàopgei iax jxved - §©¦©¦§§¦¨¥
,eprinydlàîéúc eäîc ,xnel xeaq ziid -àáeiç ïîæa åàìc ïåék ©§¥¨¥¨§¨¦§©¦¨
déì éæç÷z`adl ie`xd onfa zei`xd zyly z` d`x `ly oeik - ¨£¦¥

,odn mizy wx `l` ,oaxwóøèöz àìd`xy dpey`xd dii`xd Ÿ¦§¨¥
,oaxw eaiigl dlilaïì òîLî à÷,zetxhvn zei`xdy opgei iax ¨©§©¨

.sqep oaxw aiigzn ,meia eid oaexy oeike
? ? ?

äðùî
zepaxw dnk dilr milheny dy` ly dpic z` zx`an epizpyn

:daif e` dcil zngnyúBãéì Lîç ÷ôñ äéìò LiL äMàä- ¨¦¨¤¥¨¤¨§¥¨¥¥
e` oaxw aiign `ed m` wtq ea yiy xac minrt yng dlitdy

,`lådilr eid m` okúBáéæ Lîç ÷ôñmc dz`xy minrt yng - §§¥¨¥¦
dxehte dzcp inia df did m` zrcei dpi`e ,mitevx mini dyly
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zezixk(iying meil)

àìå 'íéîé úòáLdayie' xn`p,'dìäàì õeçîixd ,dawp oeyla ¦§©¨¦§Ÿ¦§¨¢¨
.dhnd yinyza zrxevnd dxq`p `ly

zrxevnde rxevnd mby xg`n :dzl`y z` `xnbd zniiqn
,efn df mz`neh dwelgïéøúa eäðéðîð Ckìämze` mb zepnl yi - ¦§¨¦§¦§¦§¥

meyn mipyl `pzd mze` wligy dafde afd enk ,mipyk
.mz`neh dwelgy

oky ,zrxevne rxevn oial dafe af oia welig yi :`xnbd daiyn
ä÷eìç ïúàîeè øwéò ,äáæå áæwelig yi envr ze`nhidd ote`a - ¨§¨¨¦©§¨¨£¨

epi`e ,cg` meia zetevx zei`xa mb `nhin afdy ,dafl af oia
d`ex `id xy`k `l` z`nhp dpi` dafd eli`e ,qpe`a `nhp
`pzd mwlig okle ,qpe`a mb z`nhpe ,miwelg mini dyelya

la` .mipyl,ä÷eìç ïúàîeè øwéò ïéà úòøBöîe òøBöîixdyéàä §¨§©©¥¦©§¨¨£¨©
àeä ñéøbk éàäåzrxva `edy ,mdipya dey d`nehd xeriy - §©©§¦

xg`l mzbdpd ipica wx miwelg mde ,[let ivg-] qixb lcebk
ok oi`y dn ,yinyza xeq`e mxete rxet rxevndy ,erxhvpy

.cgi m`pn `l` ,`pzd mdipia wlig `l okle ,zrxevna
:dpyna epipy'åë øqeçî øb ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøcr dxtk ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥§©

ezglbze epiil [dxtk xqegn] xifp ,mcd z` odkd eilr wexfiy
:`xnbd zl`ey .ez`nehe,àn÷ àpúåixqegn drax` wx dpny §©¨©¨

,dxtkøb éðz àì àîòè éàî.xbd z` mb dpy `l recn -daiyn ©©£¨Ÿ¨¥¥
:`xnbdéðz÷ ék`l ,dxtkd ixqegn z` `nw `pz dpy xy`k - ¦¨¨¥

`l` dpyíéLãwa ìëéîì éøLéîc íòcî`ad [oaxw-] xac - ¦©©§¦§¥§¥©©¢¨¦
la` ,miycw lek`l xizdlïaø÷ éúééî à÷ ék ,øb`edy dn - ¥¦¨©§¥¨§¨

,epaxw z` `ianìäwa ìòéîì déLôð éøeLëàìz` xiykdl - §©§¥©§¥§¥©©¨¨
dpi` oaxwd z`ad xwir ,xnelk .e`ian `ed ldwa `eal envr
`eal xyk `diy ezexib z` milydl `l` ,miycwa exizdl
oeik ,miycwa dry dze`n xzen `ed `linn wxe ,ldwa
oeike .ie`xk ezexib dnlyedy mcew wx `ed miycwa exeqi`y
oia `nw `pz e`pn `l ,miycwa exizdl `a oaxwd xwir oi`y

.dxtkd ixqegn
.awri oa xfril` iaxe `nw `pz zrc z` x`al dkiynn `xnbd

:`xnbd zl`ey,øéæðåixqegn oia awri oa xfril` iax e`pny §¨¦
,dxtkéðz àì àîòè éàî`lde ,`nw `pz mb e`pn `l recn - ©©£¨Ÿ¨¥

dxtkd ixqegn x`yl dnec `ede ,oii ziizya exizdl `a epaxw
exiykdl ick `ay xbd oaxwk epi`e ,dlik`a xizdl mi`ay

:`xnbd daiyn .ldwa `ealïaø÷ éúééî ék énð øéæð ,óBñ óBñ- ¨¦©¦¦©§¥¨§¨
,epaxw z` `ian `ed xy`k xifpd mbïéé ézLéîì ééeøzLéàì§¦§§¥§¦§¥©¦

àeä ïéleçc,e`ian `ed oileg ly oii zezyl envr z` xizdl - §¦
zepaxwd z` `l` dpn `l `nw `pz eli`e ,miycw zlik`l `le

.miycw zlik`a xizdl mi`ay
xfril` iax zrc z` zxxan `xnbd:`xnbd zl`ey .awri oa

øæòéìà éaøå,awri oaøéæð éðz÷cixqegn oia xifpd z` mb dpny - §©¦¡¦¤¤§¨¨¥¨¦
epaxw z` `ian `edy oeik ,dxtkddéLôð éøLéîìz` xizdl - §¦§¥©§¥

ok m` ,oileg ly oii edfy s`e ,oii ziizya envrénð éðúéðdid - ¦§¥©¦
mb dxtkd ixqegn oia zepyl el,àîè øéæðini rvn`a `nhpy ¨¦¨¥

dlerl cg` dpei ipa ipy e` mixez izy `iadl aiigy ,ezexifp
.dxdha ezexifp z` aey zepnl ligzn jk xg`e ,z`hgl cg`e
z`ad xg` wxy oeik ,oii ziizya oaxwd xizn eze` mb ixdy
recne .oii ziizya xzip `ed ,dxdha zexifpd oipne ,el` zepaxw
daiyn .dxtkd ixqegn oia awri oa xfril` iax e`py `l

:`xnbdïaø÷ éúééî à÷ ék,oaxwd z` `ian `nh xifpy dn - ¦¨©§¥¨§¨
déìò ìçéîìaey eilr legzy ick -àeä äøäèa úeøéæð,e`ian §¥©£¥§¦§¨¢¨

epaxw z` `iany xg`l mb ixdy ,oii ziizya exizdl `le
xeq` `ed oiicr ,dxdha ezexifp ini z` aey zepnl ligzne
`l okle .zepaxwd z`ade dxdha ezexifp meiq cr ,oii ziizya
zxhn oi`y oeik ,dxtkd ixqegn oia awri oa xfril` iax e`py

.dizya e` dlik`a xizdl oaxwd

ipica `ziixa `xnbd d`ian ,xbd oaxw epzpyna xkfedy oeik
:df oaxw,øb ,ïðaø eðzoiicr ,lahe lny it lr s`ákeòî`ed ¨©¨¨¥§¨

nàìàéáiL ãò ,íéLãwa ìBëz`Bpé÷ipy e` mixez izy ly ow - ¤¡©¢¨¦©¤¨¦¦
,dpei ipa e` mixez ly bef `iadl jixvy s`e .dlerl dpei ipa

xy`k mb mewn lknàéáäwxúçà äãéøtbef jezn cg` lfeb - ¥¦§¦¨©©
a ,dpeid ipa e` mixezd,úéøçL`ed ixd,áøòì íéLãwa ìëBàs` ©£¦¥©¢¨¦¨¤¤

zexibd mvr liayay oeik .onf xg`l wx ipyd lfebd z` `iaiy
.miycw zlik`a eze` zakrn `id wxe ,zg` dlera wx aiig `ed

`xnbd jyndae(.h).dlerl sqep ser `ian `ed dn iptn x`azi
:xbd oaxw zeklda `ziixad dkiynnìkzaxwd iaeigïépéwä ¨©¦¦

Lep`vn,äøBzacxeie dler zepaxw lk oke ,dafe af ly ow oebk ¤©¨
`iadl jixv ,zeterd on mze` `ian lcdyãçàzeterdn ¤¨

lãçàå ,úàhçl,äìBòeli`eïàkxbd oaxw lv`.úBìBò ïäézL ©¨§¤¨¨¨§¥¤
m`eàéáäz` xbd,äîäaä ïî BúáBçzler aixwdy ,serd on `le ¥¦¨¦©§¥¨

,zg` dndaàöém`e .sqep oaxw `iadl jixv epi`e ,ezaeg ici ¨¨
cg` mipyd eid m` ,ezexibl zepaxw ipy `iadå äìBòcg` ¨§

àöé ,íéîìLeid m` la` .dler mdn cg`y oeik ,ezaeg ici §¨¦¨¨
cg` mipydå äçðîcg`,íéîìL,llk dler `iad `leàöé àìici ¦§¨§§¨¦Ÿ¨¨

ezaeg z` `iad m` recn zx`ane `ziixad zniiqn .ezaeg
:`vi dndad on zg` dlereøîà àì`ian xbdyï÷,zeter bef - Ÿ¨§¥

àlàickì÷äìdincy ,dndad on `iadl aiig epi`y ,eilr ¤¨§¨¥
ici da `vei dlerl zg` dnda `iadl dvx m` la` ,mixwi

.ezaeg
dywn .minly oaxw `iadl jixv xbd oi` recn zxxan `xnbd

:`xnbdíéîìLe äçðî àðL éàî,minlye dgpn mipey dna -cm` ©§¨¦§¨§¨¦§
xbd m`iadàöé àìmeyn edf ixd ,ezaeg iciáéúëc(ci eh xacna), Ÿ¨¨¦§¦

'dl ggip gix dX` dUre 'ebe xB mkY` xEbi ike'ïk eNòz øLàk §¦¨¦§¤¥§¨¨¦¥¥©¦Ÿ©©©£¤©£¥
,'äNòégix dy`' zeyrl jixv xiibzndy micnl ep` df weqtny ©£¤

''dl gegipmiyxec ep` ,'dyri ok eyrz xy`k' ea aezky oeike ,
xy`k l`xyi lk ly mpaxw enk zeidl jixv xbd ly epaxwy
`vei epi` minlye dgpn `iad m` okle ,ipiq xda zixal eqpkp
ecal dler oaxway mb weqtdn cnlpy ,dyw ok m`e ,ezaeg ici

,jk yexcpe ,ezaeg ici `vei epi`ízà äîzixal mzqpkp xy`k ¨©¤
mkpaxw did ipiq xda,íéîìLe äìBòxn`py(d ck zeny)glWIe' ¨§¨¦©¦§©

,'mixR 'dl minlW migaf EgAfIe zlr ElrIe l`xUi ipA ixrp z ¤̀©£¥§¥¦§¨¥©©£ŸŸ©¦§§§¨¦§¨¦©¨¦
óàlkøbaixwdl jixv xiibznd.íéîìLe äìBòe,ïk íàxy`k ©¥¨§¨¦¦¥

z` `iadBúáBçdlerdéåeâa déìò ébñéz àì ,äîäaä ïî úçà- ¨©©¦©§¥¨Ÿ¦§¥£¥§©¥
,dlerd caln minly mb `iadl jxhvi `l` ,dfa el witqi `l

,'äNòé ïk eNòz øLàk' áéúëäcminly mb did myy myke §¨§¦©£¤©£¥©£¤
icy `ziixaa epipy dnle ,minly mb aixwdl xb lk jxhvi

.cala dlera
:`xnbd zvxznøîBì Lé ,àtt áø øîà,'xnege lw' dfaóBòì ¨©©¨¨¥©§

éaøúéàzeler ly ow `iadl icy dxn`e dxezd dzaix m` - ¦§©¥
gix dX`' aezky dnn `ede ,minly mb siqedl jixv oi`e ,cala¦¥¥©

ok m` ,'dl dlek xy` serd zler efy ,''dl ggipäîäa úìBòì ¦Ÿ©©§©§¥¨
ïkL ìk àì.minly mb jixv oi`e ,cal dlera icy ,daxzpy Ÿ¨¤¥

:`xnbd dywnéëä éàicy ''dl' oeyln miaxn ep`y ,ok m` - ¦¨¦
,'dl dleky ,cala serd zleraénð äçðî eléôàeze`n daxp - £¦¦§¨©¦

ep`vn ixdy ,cal dgpn oaxw zaxwda mb ezaeg ici `viy weqt
:`xnbd zvxzn .'dl dlek `id mby mikqp zgpnàø÷ èòéî- ¦¥§¨

,ezaeg ici da `vei xbd oi`y ,dgpn oaxw yexita hrin aezkd
EUrY xW`M' xn`pyïk,xg` xac `le dyri ok wxy ,'dUri ©£¤©£¥©£¤

xbd leki ,zixal eqpkp xy`k l`xyi dze` eyry dler wx okle
epi` ,l`xyi dze` eyr `ly dgpn la` ,ezaeg ici da z`vl

.ezaeg ici da `vei
:`xnbd zxxaneiabléaøúéà àëéä ,óBòdxezd dzaix okid - ¥¨¦§©¥

:`xnbd zx`an .minly jixv oi`e cala serd zelera icyeðúc§¨
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רל
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zezixk(iyiy meil)

xwyl raype xtke ,oenn zecr el ciriy exiag erazy ,xwyl
z`hg `iadl aiigy ,zecr el rcei epi`y(e d `xwie).eraypy in

ïBãwtä úòeáLxtke ,ecia el didy oenn exiag erazy ,xwyl §©©¦¨
wyl raypemy`l li` `iadl aiigy .oenn ecia el oi`y xd my)

(dkdxiard z` xaryk oia `ed oaxwd aeig el` drax` lkae .
.bbeya xaryk oiae cifna

miiepiy ibeq ipy [ef dpynae zncewd dpyna] `pzd hxity xg`
mpi`y drax`] dxtkl llk jxca mi`ad zepaxwa ep`vny
`pzd dpen ,[bbeyk cifnd lr mi`ay drax`e ,`hg lr mi`a
cg` lkae ,dxtkl mi`ad zepaxwa ep`vny mitqep miiepiy ipy
mda ep`vny zepaxw iaeig dyng `pzd dpen mibeqd ipyn

:df iepiyäMîçd md,äaøä úBøéáò ìò ãçà ïaø÷ ïéàéáîm` s`y £¦¨§¦¦¨§¨¤¨©£¥©§¥
mdl ic ,minrt dnk ,oaxwd z` zaiignd dxiard lr exar
lk lr oaxw `iadl jixvy zexiar x`yn dpeya ,cg` oaxwa

.dxiard z` exary mrte mrtäMîçåd mdïéàéáîmzxtkl ©£¦¨§¦¦
,ãøBéå äìBò ïaø÷aiigd mc`d ly eci byid itl dpzyn oaxwdy ¨§¨¤§¥

`iadl leki ipr `ed m`e ,dnda `iadl eilr xiyr `ed m`y .ea
`iadl `ed leki ser elit` zbyn eci oi` m`y minrte ,serd on

.zleqd on epaxw z`
:dpynd zhxtnelàd odãçà ïaø÷ ïéàéáîelit`úBøéáò ìò ¥§¦¦¨§¨¤¨©£¥

äçôL ìò àaä ,äaøädtexgàîèpL øéæðå .äaøä úBàéaznl ©§¥©¨©¦§¨¦©§¥§¨¦¤¦§¨
ezexifp ini rvn`a,äaøä úBàîeèlk lr cg` oaxw `iany §©§¥

mitqepd dylyd z` `pzd dpni d`ad dpynae .ze`nehd
.daxd zexiar lr cg` oaxw mi`iany

àøîâ
,bbeyk oecfd lr oi`ian el` :dpyna epipy.äçôMä ìò àaä©¨©©¦§¨

:`xnbd zxxanïìðî:`xnbd zx`an .df oic epl okidn -eðúc §¨¨§¨
,ïðaødtexg dgty zyxta xn`p(ak hi `xwie)ïäkä åéìò øtëå' ©¨¨§¦¤¨¨©Ÿ¥

íLàä ìéàa'd iptl,'àèç øLà Búàhç ìòlr' oeyld ltke §¥¨¨¨¦§¥©©¨£¤¨¨
'`hg xy` ez`hgãçà ïaø÷ àéánL ãnìîelit`úBøéáò ìò §©¥¤¥¦¨§¨¤¨©£¥

.äaøäweqtd jynda xn`py dneBì çìñðå' (íLàä ìéàa) ©§¥§¥¨¨¨§¦§©
,'àèç øLà Búàhçî`a ,`hg ly oeyl ltk aey o`k yiyúBNòì ¥©¨£¤¨¨©£

(ãéæîë ââåù)d z`]ãéæîef dxiarakd en,[ââBLjixv `ed mby ¥¦§¥
.oaxw `iadl

:dpyna epipy cer,'àîèpL øéæð'd`neh lr oaxw `ian `ed s`y ¨¦¤¦§¨
:`xnbd zxxan .bbeyak cifnaïìðîdf oic`xnbd d`ian . §¨¨

`ziixad .`nhpy xifp zyxta miaezkd z` zeyxecy zeziixa
,jk zyxec dpey`xdáéúëc(h e xacna)òúôa åéìò úî úeîé éëå' ¦§¦§¦¨¥¨¨§¤©

íàútiriaXd mFIA Fzxdh mFiA FW`x gNbe Fxfp W`x `Ohe ¦§Ÿ§¦¥Ÿ¦§§¦©Ÿ§¨¢¨©©§¦¦
oeyle ,'EPgNbi'òút'o`k dxen`d,ââBL äæzrici ila `nhpy §©§¤¤©¤¥

,`ziixad z`f dgikene .xeqi`d zrici ila e` d`nehdàeä ïëå§¥
øîBàdbbya gvex zyxta'Bôãä äáéà àìa òúôa íà'(ak dl my). ¥¦§¤©§Ÿ¥¨£¨

dpeekd o`k oke ,bbeya ebxdy ,'dai` `la' edf 'rzt' oeyly ixd
oeyle .dbbya `nhpy'íBàút',o`k dxen`d,ñðBà äæ`nhpy ¦§¤¤

,`ziixad z`f dgikene .epevxn `ly ,egxk lra znl xifpdïëå§¥
,øîBà àeädyn lr oxd`e mixn exaic xy`k(c ai xacna)øîàiå' ¥©Ÿ¤

äLî ìà íàút 'äld` l` mkYWlW E`v mixn l`e oxd` l`e ¦§Ÿ¤Ÿ¤§¤©£Ÿ§¤¦§¨§§¨§§¤¤Ÿ¤
ld` l` z`vl ekxved oxd`e dyny ,'mYWlW E`vIe crFn¥©¥§§¨§¨
`id dzernyn 'me`zt' oeyly ixd .mgxk lra ,me`zt cren

.qpe`a
aeig yiy jkl cenild x`ean da ,ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:epzpyna x`eank ,cifna `nhpy xifpa oaxwCãéà àéðz- ©§¨¦¨
,jk aezkd z` yexcl yiy epipy zxg` `ziixaa'íBàút'¦§

o`k xen`døîBà àeä ïëå ,ãéæî äæ(b ak ilyn)äòø äàø íeøò' ¤¥¦§¥¥¨¨¨¨¨
,'eLðòðå eøáò íéàúôe øzñðåoeyl miiztd lr xn`py jkne §¦§¨§¨¦¨§§¤¡¨

mby ixd ,myiprdl yiy ,micifna xaecny x`ean ,eyprp

.oecf jezn diiyr `ed ezernyn 'izt' oeyln `edy 'me`zt'
aezkl weqtd jxved recn ,zeziixad izy itl :`xnbd dywn

,'me`zt' mbe 'rzt' mbàø÷ áBzëðåwx weqtd aezkiy -,'íBàút' §¦§§¨¦§
òîLîcef oeylnòîLîe ,ââBLmbòîLîe ,ãéæîmb.ñðBàzx`ane §©§©¥©§©¥¦©§©¤

:dixac z` `xnbdñðBàå ãéæî,'me`zt' oeyln mirnypïøîàãk ¥¦§¤¦§©¨¨
lr 'me`zt' oeyl ep`vny ,el` zeziixaa mi`pzd exn`y enk -

,qpe` lre cifneel` calnòîLîdf oeylénðmb -áéúëc ,ââBL ©§©©¦¥¦§¦
(eh ci ilyn),'øác ìëì ïéîàé éút'`id dzernyn 'izt' oeyly ixd ¤¦©£¦§¨¨¨

.bbey edfe ,zn`d z` rcei epi`e drehy in lr mbåicy oeik §
'me`zt' oeylaàø÷ áBzëð àìaezkd aezki `l -.'òút' Ÿ¦§§¨¤©
:`xnbd zvxznàø÷ áúk éàoeyl wx,ââBL òîLîc ,'íBàút' ¦¨©§¨¦§§©§©¥

àðéîà äåä ,ñðBà òîLîe ,ãéæî òîLîeo`ky xne` iziid - ©§©¥¦©§©¤£¨¨¦¨
df mc`y ozep oicdy meyn ,bbeyl wx dpeekdïaø÷ éúééî ék- ¦©§¥¨§¨

,oaxwa dxezd ezaiig izndlek äøBzà éåäc éãéî ,ââBLaenk - §¥¦¦§¨¥©¨¨
,dbbyd lr mi`a zepaxwd aexy ,dxezd lka ep`vnyìáàm` £¨

a `nhpå ,ñðBàa `nhp m` okàì àîéà ,ãéæî`edy xn`p `ny - ¤§¥¦¥¨Ÿ
okle .xehtàeä ââBLc ,'òút' àðîçø áúk`ed ezernyny - ¨©©£¨¨¤©§¥

,bbeyíBàúôc déìò ééelâì,'me`zt' zaiz lr zelbl ick -ñðBàc §©¥£¥§¦§§¤
àeä ãéæîebbeyd z` ixdy] cifnle qpe`l `id da dpeekdy - ¥¦

,['rzt' oeyln xak epcnlàðîçø áéiç éëä eléôàcelit`y - ©£¦¨¦©¥©£¨¨
.oaxw `iadl dxezd eze` daiig el`a

:dpyna epipy cer,'úeãòä úòeáL'`ed day oaxw aeig s`y §©¨¥
:`xnbd zxxan .bbeyak cifnaïìðî:`xnbd zx`an .df oiceðúc §¨¨§¨

ïðaø,zecrd zreay oaxw aeig iabl ,`ziixaaïleëax`ya - ©¨¨§¨
dyxt dze`ay zexiard(c-` d `xwie)e` miycw lke`d ,ody ,

,ezreay lr xaerd oke ,d`neha ycwnl qpkpdøîàðoeyl ¤¡©
íìòðå'dxiard zrya xy`k wx `ed aeigdy xnelk ,'EPOn §¤§©¦¤

eli`e ,ea bbye ,xeqi`d epnn mlrp,ïàk,zecrd zreayaàì ¨Ÿ
íìòðå' øîàðmicnel ep` dfne ,'EPOnáéiçìzecrd zreayaìò ¤¡©§¤§©¦¤§©¥©

ä] (ãéæîë ââåùä)a xaerk ãéæîa xaerd lr en.[ââBM ¨¥¦§¥
:dpyna epipy cer,'ïBãwtä úòeáL'cifnd lr oaxw `iany §©©¦¨

:`xnbd zxxan .bbeykïìðî:`xnbd zx`an .df oicéìéódf oic - §¨¨¨¦
zeaiz ly dey dxifb ici lr ,cnlpúòeáMî ,'àèçz' 'àèçz'¤¡¨¤¡¨¦§©

,úeãòä`hgz iM Wtp' ,oecwtd zreaya dxn`p '`hgz' oeyly ¨¥¤¤¦¤¡¨
'oFcTtA FzinrA Wgke 'dA lrn dlrnE(`k d `xwie)zreaya oke , ¨£¨©©©§¦¥©£¦§¦¨

'cr `Ede dl` lFw drnWe `hgz iM Wtpe' xn`p zecrd(` d my), §¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨§¥
`a zecrd zreay oaxwy myk ,efl ef zereayd eywedelr

mb `a oecwtd zreay oaxw jk ,lirl epyxcy enk ,bbeyk cifnd
.cifnd lr

:dpyna epipyãçà ïaø÷ ïéàéáî äMîçelit`,äaøä úBøéáò ìò £¦¨§¦¦¨§¨¤¨©£¥©§¥
eéðz÷`ed mdn cg`y my epipye -äçôMä ìò àaädtexgd ¨¨¥©¨©©¦§¨

.äaøä úBàéa¦©§¥
:`xnbd zxxanïìðî:`xnbd zx`an .df oic,ïðaø eðúcxn`p §¨¨§¨©¨¨

dtexg dgty zyxta(ak hi `xwie)íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå'§¦¤¨¨©Ÿ¥§¥¨¨¨
'd iptl,'àèç øLà Búàhç ìò'`hg xy` ez`hg lr' oeyld ltke ¦§¥©©¨£¤¨¨
L ãnìîdtexg dgty lr `adãçà ïaø÷ àéánelit`úBøéáò ìò §©¥¤¥¦¨§¨¤¨©£¥
.äaøä:weqtd jynd z` zyxece `ziixad dkiynnìéàa) ©§¥§¥

,'àèç øLà Búàhçî Bì çìñðå' (íLàädxezd dltk o`k s`e ¨¨¨§¦§©¥©¨£¤¨¨
`a df oeyl ltke ,`hg oeylúBNòìd z`ãéæîef dxiara,ââBLk ©£¥¦§¥

.oaxw aiig cifnd s`y
cifnd oic z` cenll `ziixad dkxved recn :`xnbd dywn

,oeyld zelitkn bbeyk `edyáéúk ãéæîa ,áéúk ék àø÷ àäå- §¨§¨¦§¦§¥¦§¦
,cifna `hegd lr xn`p ,dyxta xen`d oaxw aeig xwir ixde

xn`py(k hi my)df weqtn minkg eyxce ,'didY zxTA'(.`i oldl) ¦Ÿ¤¦§¤
,cifna `l` epi` i`ce zewln aeige ,zewln dgtyd z` aiigl
,aezka yxetn `ed oky cifnd z` zeaxl jixv oi` ixd ok m`e

:`xnbd daiyn .zeaxl jixv bbeyd z` daxc`eàîéà àlà- ¤¨¥¨
,`ziixad ixac z` jk xen`,'ãéæîk ââBL úBNòì'daix aezkdy ©£¥§¥¦
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המשך סירור למב' כריתות ליום שישי עמ' ר

המשך סעמוד בד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zezixk(iyiy meil)

ipinyd meia `iadl rxevnd jixvy dlerde z`hgd zepaxwy
m`iadl jixv xiyr `ed m`y ,'cxeie dler' zepaxw md ezxdhl
zrcl yi ok m` ,serd on m`iadl leki ipr `ed m`e ,dndad on
zyxtne .iprk e` xiyrk ,rxevnd ly epic rawp dry efi` itl
xak rawp xacd oi`y ,eprinydl `pzd `a df xacy `xnbd
dzid efe .z`hgd z`ad zry itl `l` ,mixtivd z`ad zrya
elired `ly xnelk ,'el elr `l' mixtivdy xn`yk `pzd zpeek

e .zexiyra e` zeipra epaxw z` reawl eläãeäé éaølr wleg ©¦§¨
,z`hgd z`ad zrya `l` rawp epi` oaxwdy xn`y `nw `pz

e,øîBàwx dielz zexiyra e` zeipra oaxwd zriawyãòdry ¥©
àéáiLz`,BîLàoic xak rawp eny` z` `iady dryn la` ¤¨¦£¨
,oaxwd.z`hgd z` oiicr `iad `ly s`

izni` ,ef zwelgn da d`aedy ztqep dpyn d`ian `xnbd
in yxtzp mye ,zexiyra e` zeipra rxevnd zepaxw oic rawp

:dcedi iax lr wlgy `nw `pz `edíúä ïðzmewna epipy - §©¨¨
,xg`àéáäL òøBöîz` xakå ,BîLàjk xg`CìBä ìkä ,øéLòä §¨¤¥¦£¨§¤¡¦©Ÿ¥
øçàd z`ad onf,úàhç`iade ,ipr did z`hgd z`ad onfa m`y ©©©¨

xaky s` ,serd on dlerd z` mb `ian ,serd on z`hgd z`
dze` `iade ,xiyr did z`hgd z`ad onfa m`e ,miizpia xiyrd
dyrp m` s` ,dndad on dlerd z` mb `iadl eilr ,dndad on

md el` .miizpia iprCìBä ìkä ,øîBà äãeäé éaø .ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©Ÿ¥
øçàd z`ad onf.íLà`ian ,ipr did my`d z`ad onfa m`y ©©¨¨

onfa xiyr did m` wxe .ipr oick serd on ezler z`e ez`hg z`
.dndad on ezler z`e ez`hg z` `iadl eilr my`d z`ad

,df oipra ziyily dhiy da d`aedy `ziixa d`ian `xnbd
:dpyna dxkfed `lyàéðz,`ziixaa,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

øçà CìBä ìkäd z`ad onfïéøtéözray iptl `edy ,ezxdhl ©Ÿ¥©©¦¢¦
did mixtivd z`ad onfa m`y .dxenbd ezxdhl xteqy minid

eilr ,xiyrit lr s` ,dndad on ezler z`e ez`hg z` `iadl
lr s` serd on oze` `ian ,ipr f` did m`e ,miizpia ipr dyrpy

.miizpia xiyrdy it
:el` mi`pz dyely itl oicd xewn z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©

ìL ,áø øîà äãeäéïzLrawp izni` ewlgpy el` mi`pz dyly - §¨¨©©§¨§¨
,zeipra e` zexiyra rxevnd oiceLøc ãçà àø÷îcg` weqtn - ¦§¨¤¨¨§

`l` ,`xaqn ok exn` `le ,ezhiy itl cg` lk ,df oic ecnl
rxevn ly 'cxeie dler' oaxw zyxt seqay .`id aezkd zxifb

xn`p(al `i `xwie)zrxv rbp FA xW` zxFY z`f' ,âéOú àì øLà Ÿ©£¤¤©¨¨©£¤Ÿ©¦
,'Búøäèa Bãérawp oaxwd oicy cenll yi 'ezxdha' oeylne ¨§¨¢¨

,zeipra oaxwd oic rawp ,'eci biyz `l' f` m`y ,ezxdh zrya
mle` .serd on epaxw z` `iadl eilr jk xg` xiyrd m` mbe

.'ezxdha' oeyla dpeekd dn ,mi`pzd ewlgp,øáñ ïBòîL éaø©¦¦§¨©
l `id dpeekdyBøtëîä øácz`hgd oaxw epiide ,`hg lr ¨¨©§©§

mc`l el d`a zrxvd ixdy ,rxevnd ly e`hg lr xtkny
dpeekd o`k dxen`d 'dxdh' oeyl ,oerny iax itle .`hg zngn

e .`hgd on dxdhl `id,øáñ äãeäé éaøepiid 'ezxdha'yøác ©¦§¨¨©¨¨
,BøéLënä`l` ,`hg lr xtkl `a epi`y ,my`d oaxw `ede ©©§¦

lr mipzep my`d mcny ,miycw lek`l rxevnd z` xiykdl
zlik`a exiykdl ick ,eizepeda lre rxevnd ly ofe`d jepz

eli`e .miycw,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøxwirk `id dpeekdy ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
l ,oeyld zernynäøäè Bì íøBbä øác,d`nehd oneäðéð éàîe- ¨¨©¥¨¢¨©¦§

d md ,dxdh el minxebd mixacd md dneïéøtéö`iany d`fdl ¦¢¦
on ezxdh xwir z` dligznd `id ef d`fdy ,minid zray iptl

.d`nehd

äðùî
dxeza xn`p(e-a ai `xwie)d`nhe xkf dclie rixfz iM dX`'¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨§¨§¨

lkA dxdh incA aWY mini zWlWE mFi miWlWE 'ebe mini zraW¦§©¨¦§Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¥¥¦§¥¨¢¨§¨

m`e ,Dxdh ini z`ln cr `az `l WCwOd l`e rBz `l WcwŸ¤Ÿ¦¨§¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ©§Ÿ§¥¨¢¨§¦
aWY mini zWWe mFi miXWe DzCpM miraW d`nhe clz dawp§¥¨¥¥§¨§¨§ª©¦§¦¨¨§¦¦§¥¤¨¦¥¥
oA UaM `iaY zal F` oal Dxdh ini z`lnaE ,dxdh inC lr©§¥¨¢¨¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©¨¦¤¤¤
l` crFn ld` gzR l` z`Hgl xz F` dpFi oaE dlrl FzpW§¨§Ÿ¨¤¨Ÿ§©¨¤¤©Ÿ¤¥¤
dilr lg zcleid ly oaxwd aeigy el` miweqta x`ean .'odMd©Ÿ¥
xkf zcil xg`l mei mirax` mde ,dzxdh ini z`ln xg`l
dlitdy zcleia dpc epzpyn .dawp zcil xg`l mei mipenye
dy`d dleki izn zx`ane ,dzxdh ini jeza mitqep zecle
lr oaxw `iadl dkixv izne ,zecle daxd lr cg` oaxw `iadl

.clee cle lk
yiy x`azd da ,zncewd dpynd ly jynd `id epizpyn

:mixac dnk lr cg` oaxw mi`iand,äaøä úBãìå äãìiL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨©§¥
`id mteqae ,mei mipeny md dzxdh iniy ,dawp dcliy oebk

,oaxwa zaiigzníéðBîL CBúa äìétäådzcill meiäá÷ð,ztqep §¦¦¨§§¦§¥¨
eíéðBîL CBúa äìétäå äøæçdzltdl meiäá÷ð`vnpe ,ztqep ¨§¨§¦¦¨§§¦§¥¨

dltdd e` dcild lr oaxwa daiigzdy mcew drxi` dltd lky
.zncewdådy` ok,íéîBàz úìtnäoebk ,zeawp oiae mixkf oia §©©¤¤§¦

edzyp oey`xd zcil xg`le ,mixaer dylya zxaern dzidy
,oey`xd ly dxdh ini jeza ,onf xg`l ipyd `vie ,mixg`d
`id ixd ,ipyd ly dxdhd ini jeza `vie cer ddzyd iyilyde

.zeltdde zecild lk lr cg` oaxw d`ian
äãeäé éaøe mipte`d ipya wleg,øîBàdnk dlitdy ef dy` ©¦§¨¥

e` dcild ly z`ln ini jeza dzid zg` lke ,ef xg` efa zecle
,dl encwy dltddäàéáîoaxwìòcledäàéáî dðéàå ,ïBLàøä §¦¨©¨¦§¥¨§¦¨

ìòdltdd,äiðMä,dpey`xd ly dxdh ini jeza dzidy oeik ©©§¦¨
la` .oaxw d`ian `id dilryäàéáî`idìòcled,éLéìMäoeik §¦¨©©§¦¦

iyilyd didy s`e ,oey`xd ly dxdh ini jeza did `l `edy
oi`e ,oaxw d`iad `l ipyd lr ixd ,ipyd ly dxdhd ini jeza
eidy zeltdde zecild z` `l` xhet oey`xd cled ly oaxwd

,onf xg`l eidy el` z` `le ,ely z`ln ini jezaäàéáî dðéàå§¥¨§¦¨
,éòéáøä ìòd`iady ,iyilyd ly z`ln ini jeza did `edy oeik ©¨§¦¦

zecil mze` lr wx zepaxwdn zxhtp jxcd ef lr oke ,oaxw eilr
dilr d`iady dltd e` dcil ly z`ln ini jeza eidy zeltde

.oaxw

àøîâ
:`xnbd zxxanïìðî,epzpyna xen`d df oic cnlp oipn - §¨¨

:`xnbd zx`an .zecil dnk lr cg` oaxw dy`d d`ianyéðúc§¨¥
úLL áøc dén÷ àpzlibx didy] minkgd cg` dpy jky - ©¨©¥§©¥¤

zclei oaxw iabl weqta xn`p ,zyy ax iptl [zeziixa zepyl
(f ai `xwie)dinC xwOn dxdhe dilr xRke 'd iptl Faixwde'úàæ §¦§¦¦§¥§¦¤¨¤¨§¨£¨¦§Ÿ¨¤¨Ÿ

,'äá÷pìå øëfì úãìiä úøBz,'zxez' ea xn`py df weqte ©©Ÿ¤¤©¨¨§©§¥¨
,miax oeyl ezernyny.äaøä úBãìå ìò ãçà ïaø÷ äàéánL ãnìî§©¥¤§¦¨¨§¨¤¨©§¨©§¥

:`ziixad jynd z` `xnbd d`ianìBëéy xnel ziidìò óà ¨©©
äáéfä ìòå äãélä,dzaif ini jeza dcliy oebk ,cg` oaxw `iaz ©¥¨§©©¦¨
úàæ' øîBì ãeîìzcg` oaxwy dxezd dfa dcnile ,'zclFId zxFY ©§©Ÿ©©¤¤

.zeaifl `le ,dyxtd zwqer mday ,zecill wx liren
:`ziixad ixac z` `xnbd zxxanéðz÷,`ziixaaìò ìBëé' ¨¨¥¨©

,ãçà ïaø÷ àlà äàéáî dðéà äáéfä ìòå äãélä.'z`f xnel cenlz ©¥¨§©©¦¨¥¨§¦¨¤¨¨§¨¤¨
:`xnbd ddnzäzòî àlàxehtl `xaq dzidy ,jixac itl - ¤¨¥©¨

yexita hrnl dxezd dkxvedy cr ,daife dcil cg` oaxwa
m` ,zeaifd lr mb xtkn oaxwd oi`yäìëàdy`dícdaiigzde ¨§¨¨

,oaxwåjk xg`,äãìézxhtp dpi`y yexita dxezd dhrin `ly §¨§¨
,mixacd ipy lr cg` oaxwaénð éëäoicd `di ok` m`d -ïéàc ¨¦©¦§¥

,ãçà ïaø÷ àlà äàéáîdlri `l ixdy ,ok xacd oi`y i`ce ixde §¦¨¤¨¨§¨¤¨
recn ok m`e ,mc zlik` lr xtki dcil ly oaxwy zrcd lr
dxezd dkxvedy cr ,ok xnel mixeaq epiid daife dcil iabl
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רלי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zezixk(iyiy meil)

ipinyd meia `iadl rxevnd jixvy dlerde z`hgd zepaxwy
m`iadl jixv xiyr `ed m`y ,'cxeie dler' zepaxw md ezxdhl
zrcl yi ok m` ,serd on m`iadl leki ipr `ed m`e ,dndad on
zyxtne .iprk e` xiyrk ,rxevnd ly epic rawp dry efi` itl
xak rawp xacd oi`y ,eprinydl `pzd `a df xacy `xnbd
dzid efe .z`hgd z`ad zry itl `l` ,mixtivd z`ad zrya
elired `ly xnelk ,'el elr `l' mixtivdy xn`yk `pzd zpeek

e .zexiyra e` zeipra epaxw z` reawl eläãeäé éaølr wleg ©¦§¨
,z`hgd z`ad zrya `l` rawp epi` oaxwdy xn`y `nw `pz

e,øîBàwx dielz zexiyra e` zeipra oaxwd zriawyãòdry ¥©
àéáiLz`,BîLàoic xak rawp eny` z` `iady dryn la` ¤¨¦£¨
,oaxwd.z`hgd z` oiicr `iad `ly s`

izni` ,ef zwelgn da d`aedy ztqep dpyn d`ian `xnbd
in yxtzp mye ,zexiyra e` zeipra rxevnd zepaxw oic rawp

:dcedi iax lr wlgy `nw `pz `edíúä ïðzmewna epipy - §©¨¨
,xg`àéáäL òøBöîz` xakå ,BîLàjk xg`CìBä ìkä ,øéLòä §¨¤¥¦£¨§¤¡¦©Ÿ¥
øçàd z`ad onf,úàhç`iade ,ipr did z`hgd z`ad onfa m`y ©©©¨

xaky s` ,serd on dlerd z` mb `ian ,serd on z`hgd z`
dze` `iade ,xiyr did z`hgd z`ad onfa m`e ,miizpia xiyrd
dyrp m` s` ,dndad on dlerd z` mb `iadl eilr ,dndad on

md el` .miizpia iprCìBä ìkä ,øîBà äãeäé éaø .ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©Ÿ¥
øçàd z`ad onf.íLà`ian ,ipr did my`d z`ad onfa m`y ©©¨¨

onfa xiyr did m` wxe .ipr oick serd on ezler z`e ez`hg z`
.dndad on ezler z`e ez`hg z` `iadl eilr my`d z`ad

,df oipra ziyily dhiy da d`aedy `ziixa d`ian `xnbd
:dpyna dxkfed `lyàéðz,`ziixaa,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

øçà CìBä ìkäd z`ad onfïéøtéözray iptl `edy ,ezxdhl ©Ÿ¥©©¦¢¦
did mixtivd z`ad onfa m`y .dxenbd ezxdhl xteqy minid

eilr ,xiyrit lr s` ,dndad on ezler z`e ez`hg z` `iadl
lr s` serd on oze` `ian ,ipr f` did m`e ,miizpia ipr dyrpy

.miizpia xiyrdy it
:el` mi`pz dyely itl oicd xewn z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©

ìL ,áø øîà äãeäéïzLrawp izni` ewlgpy el` mi`pz dyly - §¨¨©©§¨§¨
,zeipra e` zexiyra rxevnd oiceLøc ãçà àø÷îcg` weqtn - ¦§¨¤¨¨§

`l` ,`xaqn ok exn` `le ,ezhiy itl cg` lk ,df oic ecnl
rxevn ly 'cxeie dler' oaxw zyxt seqay .`id aezkd zxifb

xn`p(al `i `xwie)zrxv rbp FA xW` zxFY z`f' ,âéOú àì øLà Ÿ©£¤¤©¨¨©£¤Ÿ©¦
,'Búøäèa Bãérawp oaxwd oicy cenll yi 'ezxdha' oeylne ¨§¨¢¨

,zeipra oaxwd oic rawp ,'eci biyz `l' f` m`y ,ezxdh zrya
mle` .serd on epaxw z` `iadl eilr jk xg` xiyrd m` mbe

.'ezxdha' oeyla dpeekd dn ,mi`pzd ewlgp,øáñ ïBòîL éaø©¦¦§¨©
l `id dpeekdyBøtëîä øácz`hgd oaxw epiide ,`hg lr ¨¨©§©§

mc`l el d`a zrxvd ixdy ,rxevnd ly e`hg lr xtkny
dpeekd o`k dxen`d 'dxdh' oeyl ,oerny iax itle .`hg zngn

e .`hgd on dxdhl `id,øáñ äãeäé éaøepiid 'ezxdha'yøác ©¦§¨¨©¨¨
,BøéLënä`l` ,`hg lr xtkl `a epi`y ,my`d oaxw `ede ©©§¦

lr mipzep my`d mcny ,miycw lek`l rxevnd z` xiykdl
zlik`a exiykdl ick ,eizepeda lre rxevnd ly ofe`d jepz

eli`e .miycw,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøxwirk `id dpeekdy ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
l ,oeyld zernynäøäè Bì íøBbä øác,d`nehd oneäðéð éàîe- ¨¨©¥¨¢¨©¦§

d md ,dxdh el minxebd mixacd md dneïéøtéö`iany d`fdl ¦¢¦
on ezxdh xwir z` dligznd `id ef d`fdy ,minid zray iptl

.d`nehd

äðùî
dxeza xn`p(e-a ai `xwie)d`nhe xkf dclie rixfz iM dX`'¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨§¨§¨

lkA dxdh incA aWY mini zWlWE mFi miWlWE 'ebe mini zraW¦§©¨¦§Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¥¥¦§¥¨¢¨§¨

m`e ,Dxdh ini z`ln cr `az `l WCwOd l`e rBz `l WcwŸ¤Ÿ¦¨§¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ©§Ÿ§¥¨¢¨§¦
aWY mini zWWe mFi miXWe DzCpM miraW d`nhe clz dawp§¥¨¥¥§¨§¨§ª©¦§¦¨¨§¦¦§¥¤¨¦¥¥
oA UaM `iaY zal F` oal Dxdh ini z`lnaE ,dxdh inC lr©§¥¨¢¨¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©¨¦¤¤¤
l` crFn ld` gzR l` z`Hgl xz F` dpFi oaE dlrl FzpW§¨§Ÿ¨¤¨Ÿ§©¨¤¤©Ÿ¤¥¤
dilr lg zcleid ly oaxwd aeigy el` miweqta x`ean .'odMd©Ÿ¥
xkf zcil xg`l mei mirax` mde ,dzxdh ini z`ln xg`l
dlitdy zcleia dpc epzpyn .dawp zcil xg`l mei mipenye
dy`d dleki izn zx`ane ,dzxdh ini jeza mitqep zecle
lr oaxw `iadl dkixv izne ,zecle daxd lr cg` oaxw `iadl

.clee cle lk
yiy x`azd da ,zncewd dpynd ly jynd `id epizpyn

:mixac dnk lr cg` oaxw mi`iand,äaøä úBãìå äãìiL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨©§¥
`id mteqae ,mei mipeny md dzxdh iniy ,dawp dcliy oebk

,oaxwa zaiigzníéðBîL CBúa äìétäådzcill meiäá÷ð,ztqep §¦¦¨§§¦§¥¨
eíéðBîL CBúa äìétäå äøæçdzltdl meiäá÷ð`vnpe ,ztqep ¨§¨§¦¦¨§§¦§¥¨

dltdd e` dcild lr oaxwa daiigzdy mcew drxi` dltd lky
.zncewdådy` ok,íéîBàz úìtnäoebk ,zeawp oiae mixkf oia §©©¤¤§¦

edzyp oey`xd zcil xg`le ,mixaer dylya zxaern dzidy
,oey`xd ly dxdh ini jeza ,onf xg`l ipyd `vie ,mixg`d
`id ixd ,ipyd ly dxdhd ini jeza `vie cer ddzyd iyilyde

.zeltdde zecild lk lr cg` oaxw d`ian
äãeäé éaøe mipte`d ipya wleg,øîBàdnk dlitdy ef dy` ©¦§¨¥

e` dcild ly z`ln ini jeza dzid zg` lke ,ef xg` efa zecle
,dl encwy dltddäàéáîoaxwìòcledäàéáî dðéàå ,ïBLàøä §¦¨©¨¦§¥¨§¦¨

ìòdltdd,äiðMä,dpey`xd ly dxdh ini jeza dzidy oeik ©©§¦¨
la` .oaxw d`ian `id dilryäàéáî`idìòcled,éLéìMäoeik §¦¨©©§¦¦

iyilyd didy s`e ,oey`xd ly dxdh ini jeza did `l `edy
oi`e ,oaxw d`iad `l ipyd lr ixd ,ipyd ly dxdhd ini jeza
eidy zeltdde zecild z` `l` xhet oey`xd cled ly oaxwd

,onf xg`l eidy el` z` `le ,ely z`ln ini jezaäàéáî dðéàå§¥¨§¦¨
,éòéáøä ìòd`iady ,iyilyd ly z`ln ini jeza did `edy oeik ©¨§¦¦

zecil mze` lr wx zepaxwdn zxhtp jxcd ef lr oke ,oaxw eilr
dilr d`iady dltd e` dcil ly z`ln ini jeza eidy zeltde

.oaxw

àøîâ
:`xnbd zxxanïìðî,epzpyna xen`d df oic cnlp oipn - §¨¨

:`xnbd zx`an .zecil dnk lr cg` oaxw dy`d d`ianyéðúc§¨¥
úLL áøc dén÷ àpzlibx didy] minkgd cg` dpy jky - ©¨©¥§©¥¤

zclei oaxw iabl weqta xn`p ,zyy ax iptl [zeziixa zepyl
(f ai `xwie)dinC xwOn dxdhe dilr xRke 'd iptl Faixwde'úàæ §¦§¦¦§¥§¦¤¨¤¨§¨£¨¦§Ÿ¨¤¨Ÿ

,'äá÷pìå øëfì úãìiä úøBz,'zxez' ea xn`py df weqte ©©Ÿ¤¤©¨¨§©§¥¨
,miax oeyl ezernyny.äaøä úBãìå ìò ãçà ïaø÷ äàéánL ãnìî§©¥¤§¦¨¨§¨¤¨©§¨©§¥

:`ziixad jynd z` `xnbd d`ianìBëéy xnel ziidìò óà ¨©©
äáéfä ìòå äãélä,dzaif ini jeza dcliy oebk ,cg` oaxw `iaz ©¥¨§©©¦¨
úàæ' øîBì ãeîìzcg` oaxwy dxezd dfa dcnile ,'zclFId zxFY ©§©Ÿ©©¤¤

.zeaifl `le ,dyxtd zwqer mday ,zecill wx liren
:`ziixad ixac z` `xnbd zxxanéðz÷,`ziixaaìò ìBëé' ¨¨¥¨©

,ãçà ïaø÷ àlà äàéáî dðéà äáéfä ìòå äãélä.'z`f xnel cenlz ©¥¨§©©¦¨¥¨§¦¨¤¨¨§¨¤¨
:`xnbd ddnzäzòî àlàxehtl `xaq dzidy ,jixac itl - ¤¨¥©¨

yexita hrnl dxezd dkxvedy cr ,daife dcil cg` oaxwa
m` ,zeaifd lr mb xtkn oaxwd oi`yäìëàdy`dícdaiigzde ¨§¨¨

,oaxwåjk xg`,äãìézxhtp dpi`y yexita dxezd dhrin `ly §¨§¨
,mixacd ipy lr cg` oaxwaénð éëäoicd `di ok` m`d -ïéàc ¨¦©¦§¥

,ãçà ïaø÷ àlà äàéáîdlri `l ixdy ,ok xacd oi`y i`ce ixde §¦¨¤¨¨§¨¤¨
recn ok m`e ,mc zlik` lr xtki dcil ly oaxwy zrcd lr
dxezd dkxvedy cr ,ok xnel mixeaq epiid daife dcil iabl
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רלב

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

s` `linne ,ipinyd meia zxgnl eizepaxw `iadl eilry s`
,mei mipeny e` mirax` mdy ,dzxdh ini enlyedy ef dy`
zepaxw z` d`ian dpi`y s` ,gqt oaxw aixwdl `id die`x

.zxgnl cr dzxdh
:dywne `xnbd dkiynnøîàc ,àáøìemigaf zkqna(:fi) §¨¨§¨©

yáæc íéøetk øqeçîz` `iad `l oiicre eyny aixrdy af - §©¦¦§¨
,eizepaxwéîc áæk,gqtd z` aixwdl leki epi`e ,afk epic -àä §¨¨¥¨

dì õøúî éëéä àúéiðúî,efd `ziixad z` x`ai `ed cvik - ©§¦¨¨¥¦§¨¥¨
.mirax`d meia gqtd z` aixwdl dleki zcleidy zxne`d

:`xnbd zvxzndì õøúî àáø ,éMà áø øîàdxn`y dny ,jk ¨©©©¦¨¨§¨¥¨
meiae xkfl mirax` meia' gqtd z` dilr mihgeyy `ziixad
dy`l `l` ,xdeh inil llk dpeekd oi` ,'dawpl mipeny

dlitdy,äá÷ð úøéöéì íéðBîL íBéáe ,øëæ úøéöéì íéòaøà íBéa§©§¨¦¦¦©¨¨§§¦¦¦©§¥¨
,llk dcil z`neh d`nh dpi`yåef `ziixay oeik ,jkl mrhd §

zrckøëæì ,øîàc ,àéä ìàòîLé éaøseql ziyrp xkf zxivi - ©¦¦§¨¥¦§¨©§¨¨
ãçàå íéòaøàe ,mei,äá÷ðìseqlãçàå íéðBîLdlitdy oeike ,mei ©§¨¦§¤¨¦§¥¨§¦§¤¨

`l oiicr ,mipenyd meia dawpd z` e` mirax`d meia xkfd z`
mileki okle ,llk xaer zltd zaygp ef oi`e mzxivi dniizqd

.meia ea gqtd z` dilr hegyl
:`xnbd dywn,óBñ óBñ,dcil z`neh d`nh dpi`y s`÷etéz¦

,äcð íeMî àéä äàîèc éì,xaerd mr cgi mc dpnn `vi ixdy ¦¦§¥¨¦¦¦¨
:`xnbd zvxzn .gqtd z` hegyl dleki dpi`e d`nh `id ixde

zwqer `ziixadàzLéáé äãéìa,mc da `vi `ly ,dyai dcila - §¥¨§¥§¨
.d`nhp `le

:`xnbd zl`eyéëä éàoi` mbe dcp meyn d`nhp `ly ,jk m` - ¦¨¦
,zclei oic dlàøîéîì éàîd`a dne ,ef `ziixaa ycgzd dn - ©§¥§¨

:`xnbd daiyn .epcnll `idàîéúc eäîy xnel xeaq ziid -éà ©§¥¨¦
øáwä úçéúôì øLôà[mgxd-]àìaz`ivi,íc`ly s` `linne ¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨

mc hrn `vi i`ceay xn`p mewn lkn ,ef dcila `vei mc epi`x
,dcp d`nh `ideïì òîLî à÷`ziixad epl drinyd -øLôàc ¨©§©¨§¤§¨

,íc àìa øáwä úçéúôìz` aixwdl dlekie ,llk d`nh dpi`e ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨
.meia ea gqtd

dcedi iax zrcl m`d ,lirl `aedy wtqa oecl dkiynn `xnbd
:dxdhe d`neh ini oiprl ipyd clel 'z`ln ini' yiéaø øîà̈©©¦

òîL àz ,äéòîLwtq zhiytl `ziixadn dgked rnyze `ea - §©§¨¨§©
weqta xn`p ,df(d ai `xwie)DzCpM miraW d`nhe clz dawp m`e'§¦§¥¨¥¥§¨§¨§ª©¦§¦¨¨

jk lr epipye ,'dxdh inC lr aWY mini zWWe mFi miXWe§¦¦§¥¤¨¦¥¥©§¥¨¢¨
weqta xn`p ,`ziixaaìBëé ,'íéML'el` mini eidiy xnel iziid ¦¦¨

ïéôeöø ïéa,mkeza dlitd `ly -ïéøfeôî ïéajeza dlitdy - ¥§¦¥§¨¦
d`nehd ini z` dpnz mipte`d ipya ,sqep cle mei miyy mze`
ly dxdhd ini z` zepnl jiynz jk xg`e ipyd cled ly

,d`neh inia miizpia dwiqtdy s` ,oey`xdøîBì ãeîìzjkl - ©§©
oeyl xn`p,'íBé',epcnllóeöø íBé äîwiqtdl xyt` i`y enk - ©¨

mc`d meid lky e` `l` ,dxdhe d`neh oiprl meid rvn`a
,xedh `ed meid lky e` `nhïéôeöø ïlek íéML óàm`e ,dxdhl ©¦¦¨§¦

ini z` zepnle jiyndl dleki dpi` ,ipy cle rvn`a dcli
.ipyd cled ly d`neh ini xg`l oey`xd cled zngny dzxdh

,xxal yie :ezii`xa dirny iax jiynnépîdzpyp in zrck - ©¦
,ef `ziixaàîéìéàzrck `idy xn`z m` -ïðaø,epzpyn lyéî ¦¥¨©¨¨¦

ïéøfeôî ïðaøì eäì úéàixde ,mixfetn mini mikiiy mzhiyl ike - ¦§§©¨¨§¨¦
itl `le oexg`d cled itl mipnp z`ln iniy mixaeq md

.dxdhd ini rvn`a wqtd oi` mlerl ok m`e ,oey`xdåàì àlà¤¨¨
i`cea -,àéä äãeäé éaøoaxwd z`ad iabl z`ln iniy xne`d ©¦§¨¦

,oey`xd cledn mipnpdì áéäé à÷cîedl ozep `edy jkne - ¦§¨¨¦¨
dxdhe d`neh oiprléããä éãäa íéôeöø íéML,cgi -dpéî òîL ¦¦§¦©£¥£¨¥§©¦¨

ãeäé éaøì déì úéà àøîeçdéì úéì àle÷ ,äepzpyna wxy gken - §¨¦¥§©¦§¨¨¥¥
z`lnd ini z` mipene ,z`ln ini ipyl oi`y dcedi iax xn`
zecild lkn xhtz `ly ,dilr xingdl ick oey`xdn dly

z`ln ini jeza didzy dze`n wx xhtz `l` ,jk xg` e`eaiy
z` jix`dl dilr lwdl ick ok xn` `l la` ,dpey`xd dcill
dkixvy ezrca `ziixad dxn` okle ,dlral dzxdh ini
oipn z` dpen dpi`y oeik epiide ,mitevx mei miyy zepnl zcleid
mzepnl miwiqtny ,'mixfetn' ly ote`a oey`xd ly xdehd ini
xg`l mzepnl mikiynne ,dipyd dcild zngny dz`neh inia
ini oi`e ,dwqtd `ll mikynp dxdhd ini `l` ,d`nehd ini

.melk mdn mirxeb dipyd dcild ly d`nehd
:`xnbd dgecàìiax zhiya `ziixad z` x`al gxkd oi` - Ÿ
`l` ,dcediíìBòìzrck,àéä ïðaømipnp 'z`ln ini'y mixne`d §¨©¨¨¦

,dpey`xd dcildn `le ,dpexg`d dcildnåepl dywedy s` §
jiiy `l ixdy ,mitevx md dxdhd ini lky heyt ok m`y

c xnel yi ,mixfetn,ïðé÷ñò éàîa àëäeidiy jiiy ji` ,xnelk ¨¨§©¨§¦©
,mixfetn miniìiab,äá÷ð ìL íéðBîL CBzî øëæ úãìBéminiizqne §¤¤¨¨¦§¦¤§¥¨

,dawpd ly mei mipeny eniizqdy mcew xkfd ly mei mirax`
oaxw aeig iabl z`ln ini oipny mixaeq minkg s` dfk ote`ae
oipn oiprly eprinydl dxezd dkxvede ,dpey`xd dcildn `ed
dxdhd ini mipeny eniizqdy xg`e ,ok xacd oi` dxdhd ini
d`neh ini zray mze` cbpk ,mini dray cer dtiqen dpi`
dcildn mei mipeny xg`l cin `l` ,xkfd zcil xg`l eidy

.dipyd dcill dxdhd ini z` dpen dpey`xd
:`xnbd ddnzóBñ óBñjeza xkf zcil dzidy ote`a s` ixd -

,dawp ly dxdh ini z`lnäàøúác ïàk ãòå äàîã÷c éîBé ïéîìL̈§¦¥§©§¨¨§©¨§©§¨¨
ïéîìL àìmcew dawpd ly dxdhd ini mipeny miniizqn - Ÿ¨§¦

xg`l miireay wx ixdy ,xkfd ly minid mirax` miniizqny
wxe ,xarzdle xdhdl dy`d dleki dawpd zcildlitd m`

wxy `vnp ,ynn xaer zltdk xacd aygp mei mirax` xg`l
mei eze`ne ,xkfd clep dawpd zciln mei rax`e miying xg`l
dxdhd ini eli`e ,xkfd ly dxdh ini mirax` zepnl dligzn
,xkfd zciln mini dyye mixyr xg`l miniizqn dawpd ly

eðî éðL ãìåì ïðaø àäcmipeny minkg mixaeq df ote`ay oeike - §¨©¨¨§¨¨¥¦¨
oey`xd ly dxdhd ini eidiy zexyt` oi`y `vnp ,ipyd clel

:`xnbd zvxzn .epcnll weqtd `a dne ,mixfetnúçkLî ,àlà¤¨©§©©
dìmb mixfetn ly ote` `evnl yi -,íéîBàz úãìBéa ,ïðaøì ¨§©¨¨§¤¤§¦

äàøúa øëæå àúééîã÷ äá÷ð,oexg` xkfe dpey`x dawp -ïBâëe §¥¨©§©§¨§¨¨©§¨¨§
äøäè éîéì íéøNòa äàøúa øëæì dézãéìécz` dcliy ote`ae - ¦¦§¥§¨¨©§¨¨§¤§¦§§¥¨¢¨

,xkfd z` dcli dzxdh inin mei mixyr xg`le ,dawpdàéòác§¨£¨
déì è÷ðéîdzr oizndl dkixv `idy -c äàîeè éîé äòáLzngn ¦§©¥¦§¨§¥§¨§

,(äá÷ð íéîBàz) äãéìminiizqn xkfd ly dxdhd ini mirax`e ¥¨§¦§¥¨
,dawpd ly dxdhd ini mipeny meiq iptløîà÷ éëäå`ed jke - §¨¦¨¨©

,`ziixad ixac xe`iaìBëé,xnel iziidàëéäote`a -äãìéc ¨¥¨§¨§¨
ð ,íéîBàzéòöéîa äãéìc äàîeè ÷éñtz ,óBqáì øëæå àøwéòî äá÷ §¦§¥¨¥¦¨¨§¨¨§©¦¨¥§¨§¥¨§¦§¥

,dawpd ly dxdhd ini rvn`a xkfd ly dcild z`neh wiqtz -
,dxdhd ini llka el` mini dpnp `leeini oipn z` milydl ick

dawpd ly dxdhdïéøfeôî íéMLå äML dì éðîéðz` dpnz - ¦§¥¨¦¨§¦¦§¨¦
cer siqez dzxdh ini seqay ici lr ,dwqtda minid yye miyy

,dxdh ini drayíéML óà ,óeöø Blek íBé äî ,'íBé' øîBì ãeîìz©§©©¨©¦¦
,ïéôeöø ílekxkfd zcil zngny d`nehd ini zray s`e ¨§¦

.dxdhd ini llka miaygp
ini m`d ,dcedi iax zrca wtqd z` heytl dqpn `xnbd

:oey`xd ly dxdhd ini z` mihrnn ipyd ly d`nehdøîà̈©
òîL àz ,ééaàxkf zcil iabl weqta xn`p ,`ziixaa epipyy dnn ©©¥¨§©

(c ai `xwie)oeylne ,'dxdh incA aWY mini zWlWE mFi miWlWE'§Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¥¥¦§¥¨¢¨
ìL'ìBëé 'íéLel` mini eidiy weqtd zpeeky xnel ziidïéa §Ÿ¦¨¥

óà óeöø Blek íBé äî ,'íBé' øîBì ãeîìz ,ïéøfeôî ïéa ïéôeöø§¦¥§¨¦©§©©¨©
ìLíéLzeidl mikixv mei.ïéôeöø [ílek],xxal yieàä épî- §Ÿ¦¨§¦©¦¨

,ef `ziixa dzpyp in zrckïðaø àîéìàzrck `idy xn`z m` - ¦¥¨©¨¨
,dywi ok m` ,epzpyna minkgïðaøì eäì úéà éîe¦¦§§©¨¨
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רלג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

àëBðeaì íà óà ,Bñeak eäæ BúiøL ¯ Ceìëì íeL åéìò ïéàL ãâa óàL íéøîBàå äæ ìò ïé÷ìBç Léå...§¥§¦©¤§§¦¤©¤¤¤¥¨¨¦§§¦¨¤¦©¦¦
ãàî ìéäöî[`rwïaìîä ä÷Lî øàL Bà íéî àeäL ìk elôà åéìò ïzì øeñà ïëìå .[arwét ìò óà ©§¦§Ÿ§¨¥¨¦¥¨¨£¦¨¤©¦§¨©§¤©§©¥©©¦

äøBz ìLa øéîçäì íäéøáãì Leçì Léå ."àeä dLéø ÷éñô"c ,ïeaìì ïekúî BðéàL[brwäëàìî Bæ ïéàL) ¤¥¦§©¥§¦¦§¦¥¥§¥¨§¦§¥¤§©£¦§¤¨¤¥§¨¨
ïnñ ïiò ,Cëì ïekúî BðéàL ét ìò óà ,Bì àeä çBð ïaìúî ãâaäM äîe ìéàBä ,dôeâì äëéøö dðéàL¤¥¨§¦¨§¨¦©¤©¤¤¦§©¥©©©¦¤¥¦§©¥§¨©¥¦¨

ç"òø244.(
ì øeñà ¯ íéòìBz íäa LiL íéî ,äæ éôìeàlà íéîa äøLð BðéàL ét ìò óà ,úaLa ätî éãé ìò íúBzL §¦¤©¦¤¥¨¤¨¦¨¦§¨©§¥©¨§©¨©©¦¤¥¦§¤§©¦¤¨

.åét úçpä éãk ätnäî èòeî øác̈¨¨¥©©¨§¥©¨©¦
Bæ àøáñ éôì óà ïél÷î Lé ìáà[crwïekúî BðéàLk) Bñeak eäæ íäa BúiøL íéøîBà ïéàL ,íéî èòîa £¨¥§¦¦©§¦§¨¨¦§©©¦¤¥§¦§¦¨¨¤¤¦§¤¥¦§©¥

Bðeaìì[drwì øzî ïëìå ,èòeî øác àlà äøLð àìå ìéàBä ,ätî éãé ìò íénä úBzL[erwïeaìì ïekúî Bðéàå , §¦§¨¥ª¨¦§©©¦©§¥©¨¦§Ÿ¦§¤¤¨¨¨¨§¥¦§©¥§¦
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dkld ixe`ia
[àò÷ãåàî ìéäöî לדרגת שיעור אין זו לדיעה -

בליבון  הוספה וכל להתלבן, יכול שהבגד הליבון
"מלבן" של וחשיבות תועלת בה יש .240הבגד,

[áò÷ïáìîä ä÷ùî- מלבן שאינו משקה אבל -
.241מותר 
[âò÷äøåú ìùá הפסד או מצוה במקום סומכים 242-

מרובים  במים אפילו הראשונה הדעה .243על
[ãò÷åæ àøáñ זהו "שרייתו אומרים שאין ולדיעה -

(כשאין  מרובים במים אפילו מותר נקי, בבגד כיבוסו"
ליבון. כאן שאין סחיטה) חשש

[äò÷åðåáéìì ïéåëúî שגם מסכימים שהמקילין היינו -
שעלֿכלֿ כיבוסו" זהו "שרייתו אומרים מועטים במים

קצת  מלבן מגדר 245פנים הוא יוצא מתכוין כשאינו אך ,
.246"מלבן"

[åò÷èòåî øáã במים היטב  נשרה חלק שאותו אף -
.247רבים 

zetqede mipeiv
במעט 240) זו לדעה גם התיר (שם) הצמחֿצדק בחידושי

זה  וכעין ללבנו, מתכוין שאינו כל היטב נקי הבגד אם מים
בבגד  דדוקא לי נראה י: ס"ק קנט סי' נזר אבני בשו"ת
אבל  גוונא... וכהאי ישן בגד כגון צורכו כל מלובן שאינו
כסכוס  ואפילו בי'... שייך ליבון מה צורכו כל במלובן
[סעי' שלו ערוך' ב'שולחן מלאדי להרב שראיתי אלא מותר.
שום  עליו שאין בגד דאפילו הפוסקים דעת שכתב כ"א]
מצהיל  ליבונו אם אף כיבוסו. זהו שרייתו אמרינן לכלוך

ע"כ. זה. לו מנין עיון וצריך מאוד.
בגד  בשריית שהמחמירים להלן המבואר שע"פ י"ל ואולי
נחשבים  רגלים) מי (וכן הבגד שהשחרת סוברים נקי
שלא  לגמרי, להעבירם אסור לכלוך בדרך (ואפילו כלכלוך
ללבנם  בכוונה אפילו לשרותם שמותר המקילים כדעת
לבגד  הכוונה נקי בבגד כשהחמירו כרחך ועל ולהעבירם),

שחרות. אפילו בו שאין
משמע  בשוע"ר מותר, כסכוס שאפילו באבנ"ז מש"כ גם

סי"ט). לעיל (ראה מים עם כסכוס על שחייב
לכלוך 241) ומסירים לכלוך עליו שיש בבגד כן אם אלא

כדלהלן. מלבן, שאינו משקה ידי על יותר גדול
הלולב 242) את לעטוף שמותר קד הערה פכ"ו שש"כ ראה

לשפוך  ואח"כ כיבוס, משום בה שאין נקיה, במגבת ביו"ט
ובלבד  - מים סמרטוט עליה ולכאורה, לכלוך. בדרך שיהיה

לכתחילה. וליתנו להרטיבו מותר - עליו מקפידים שאין
רשאית 243) הצורך במקום ולכך בהערה, לעיל כמבואר

פס"ר  בו יהיה שלא (באופן הבדיקה עד את מעט להרטיב
או  ידיים ליטול מותר וכן הבדיקה), בשעת סחיטה של
ו' סעי' פ"מ ובשש"כ וכיו"ב, תחבושת עם במקווה לטבול
בחומר  חולים של כביסה להשרות או להתיז שמותר כתב

במחלה. הידבקות למנוע כשהמטרה חיטוי,
שנעשית 244) במלאכה לו שנוח ידוע כשהדבר ד: סעיף

והרי  לה נתכוין שלא פי על אף בה הוא וחפץ כוונתו בלא
כוונתו, בלא מאליה נעשית שכבר עכשיו לו צריכה היא
בנעורת  שפקוק היין בו שמוציאין שבחבית נקב כגון כיצד
וחוזר  וכשמוציאה הרבה מיין בלועה שהנעורת פשתן של
ממנה  יין יסחוט שלא אפשר אי בחוזק ומהדקה בה ופוקק
פסיק  זה הרי הנקב לסתום אלא מתכוין שאינו פי על ואף
שלא  פי על אף לגופה הצריכה מלאכה זו הרי רישיה...

בזה. כיוצא כל וכן לה נתכוין
ודלא 245) משהו, אפילו התורה מן אסור שיעור וחצי

תורה  איסור אין שוודאי שכתב יז ס"ק קנט סי' כאבנ"ז
מועטים. במים

א.246) ס"ק בקו"א כמבואר מלבן, במלאכת חידוש וזהו
מהבגד 247) מועט חלק שריית לגבי סכ"ג שיט בסי' עד"ז

ד. ס"ק קסט סי' נזר אבני שו"ת ראה במים,
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dkld ixe`ia
[æò÷ïéðò ìëá במים ואפילו לליבון, מתכוין אפילו -

סחיטה. חשש שאין במקום מרובים,
[çò÷êåìëì åéìò ïéàù הוא דלהלן ההיתר הא' לדעה -

לכלוך  עליו שאין ההיתר 251מטעם טעם הב' ולדיעה ,
נקיון. דרך שאינו משום

[èò÷âôúñîä.המתנגב -
[ô÷çéôèîå.ומרטיב -

[àô÷ììë ïåé÷ð êøã הפסד ובמקום מצוה לדבר -255

כיבוסם  אינה ששרייתן האומרים כדברי .256מקילים

zetqede mipeiv
במקום 248) לעצמו יחמיר נפש בעל "כל סכ"ג: שיט בסי'

שאפשר".
היטב  לבנה במפה לשתות טוב ולפע"ד שם: צ"צ ובחידושי

כלל. מתלבן אינו בה ששותה שע"י י"ל ודאי שאז
ב.249) סעיף
בעלי 250) כל ופרוות גמלים שצמר אסור, ד"ה ביה"ל ראה

שלא  כעור דינם שטריימל) או פרווה מעיל (כגון חיים
בחוזק  לשפשפם אסור אך כיבוסו, זהו שרייתו בו אומרים

לסחטם. או
כדלעיל 251) לסחטו, שיבוא מרובים במים חוששים ואין

ס  שא סכ"ג.סי' ולקמן "ס
להסתפג,252) לרחוץ, שהתירו ס סעיף שא סי' כדלעיל

עירוב). שיש (במקום בשבת המגבת ולהביא
שם 253) וראה לסחיטה, בזה חששו שלא סכ"ג כדלקמן

יש  לכלוך, דרך הוא ושולחן ספסל כלים, שניגוב שאף
לסחיטה. בזה לחוש

לעיל.254) ראה ס"ח, תריג סי' כדלקמן
כמובא 255) סכנה) בו שאין (אף חולה עבור הדין והוא

תחבושת  הרטבת לעניין ב ס"ק קלו סי' מבדה"ש לעיל
עבור  תחבושת להרטיב שמותר הדין והוא חיטוי, בחומר
את  מעט ולצבוע לבנה, תחבושת להעדיף שיש אלא המילה
שמותר  יב אות פכ"ה בשש"כ כתב ועפי"ז ביין, המים
יובש  את להפיג כדי הקיר על התלויים סדינים להרטיב
בהם  שאין בסדינים להשתמש ויזהרו שרב, ביום האויר
שלא  וכן אותם שמרטיבים קודם הסדינים ולתלות לכלוך,
לטובלם  מותר הדחק ובשעת נתייבשו. לא עוד כל בהם יגע
הוא  אם נכרי שירטיבם להעדיף שיש אלא בשבת, במים
יום, מבעוד מוכנים צבועים במים להשתמש ועדיף מצוי,
והוא  הסדינים, את לסחוט גם הצורך בשעת מותר שאז
יט  אות בפל"ג כתב זה (וכעין לאיבוד המשקין את שיסחט
מחומר  תחבושת להעדיף שיש (והוסיף תחבושת לעניין

סינתטי).
לעיל 256) כמבואר לכלוך, דרך שהוא לטעם צריך ואין

היה  שלא מטעם התיר תרי"ג ובסי' של"ד דבסי' מהא
בלבד. מלוכלך

•
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כשהן ‰ ולהתפלל לברך יכולות שהנשים אומרים יש
לפי  מלבן למטה מפסיקות שאינן אע"פ החלוק לבושות
אם  מקום ומכל הערוה את רואה לבם ואין מאד למטה שערותן

משום  אסור לאחרים ונראית מגולה שערותן כיון ערומות הן
של  פניה אין שאז יושבת היא ואם וגו' דבר ערות בך יראה ולא
ר"ו: בסי' כמ"ש ערומה שהיא אע"פ לברך מותרת נראית מטה
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Â איזה אם אבל מותר הערוה את רואים איבריו שאר
או  לקרות אסור חבירו בערות או בערותו נוגע מאיבריו
להפסיקן  צריך עליהן שוכבת שהערוה ויריכותיו להתפלל
אין  בכיס אבל בהן הגיד יגע שלא בענין להרחיקן או בבגד
בערותו  נוגעים אבריו אסרו שלא לפי בהן נוגע אם לחוש
לידי  יבא שאז בערותו נוגעת ידו אטו גזירה משום אלא
אם  אף הרהור משום בו לחוש שאין בכיס לפיכך הרהור
הערוה  את רואים אבריו משום בו לגזור אין בו נוגעת היתה
אסור  מגולה הוא שאם לענין גמורה ערוה שהוא אעפ"י

וגו': בך יראה ולא משום כנגדו לקרות

Ê ולמטה ממתניו לכסותו מתניו על לו חגורה טליתו היתה
קריאת  לקרות מותר ערום הוא ולמעלה שממתניו אע"פ
לבו  בין מפסקת הטלית וגם מכוסה שערותו כיון שמע
שבתפלה  לפי לבו שיכסה עד אסור להתפלל אבל לערוה
עמו  ומדבר המלך לפני כעומד עצמו את לראות צריך
עם  מדבר אינו שמע בקריאת אבל באימה לעמוד שצריך

המלך:

הערוה: את רואים כשאבריו לברך שלא עד סימן א חלק

* * *
הוא ‡ ערוה לכסות שדרכה במקום באשה מגולה טפח

כשמסתכל  הרהור לידי שמביא מפני אשתו היא אפילו
ממש  ערוה כנגד (כמו כנגדו ולהתפלל לקרות אסור ולכן בו

אחר). לצד פניו שיחזור עד

בהעברה  אותו רואה אפילו בו מסתכל אינו אם מתירין ויש
הרהור  לידי שמביא משום אלא ערוה שאינו כיון בעלמא
בעלמא  בראיה ולא בו כשמסתכל אלא להרהור לחוש ואין
ואין  שמותר כלל רואהו ואינו עיניו מעצים אם שכן וכל
אפשר  כשאי דבריהם על לסמוך (ויש פניו להחזיר צריך

אחר). בענין

אלא  טפח אמרו לא הראשונה סברא דלפי אומרים (ויש
ואין  אסור מטפח פחות אפילו אחרת באשה אבל באשתו

עיקר). דבריהם

כנגדן  לקרות מותר מגולים להיות שדרכן וידיה פניה אבל
הרהור. לידי בא אינו בהן שרגיל שכיון

באיש  צנוע מקום אינו שהשוק אע"פ אסור שוקה כנגד אבל
אנפלאות) בלא שהולכין (במקומות מגולה להיות שדרכו
אומרים  ויש היא ערוה באשה צנוע מקום שהוא כיון
אפילו  היא ערוה בשוקה שמגולה מטפח פחות שאפילו

לדבריהם: לחוש ונכון באשתו

ערומה · היא אפילו עצמה האשה אבל לאנשים זה וכל
פניה  שאין יושבת היא אם ולהתפלל לקרות מותרת
משום  גופה כל בגילוי ואין ע"ד בסי' כמ"ש נראין שלמטה
לאנשים  אלא ערוה שאינה לפי דבר ערות בך יראה ולא
לקרות  מותרת אחרת אשה אף ולפיכך הרהור ומשום
נראין  שלמטה פניה אין אם ערומה אשה כנגד ולהתפלל

הראשונה): כסברא (והעיקר אחרת לאשה שאוסר מי ויש

בערוה ‚ כמו אסור מתוכה בשר ונראה דק לבושה אם
[שיתבאר]: (שנתבאר) כמו בעששית

שמביא „ מפני היא ערוה לכסותה שדרכה אשה של שער
דרך  על כנגדה להתפלל או לקרות ואסור הרהור לידי
לילך  שדרכן בתולות אבל אשתו היא אפילו שנתבאר
מחוץ  לצאת שרגילין נשים של שערות וכן ראש פרועות
בהן  שרגילין שכיון כנגדן לקרות מותר ארצות בקצת לצמתן
לכסותה  דרכה אפילו נכרית ופאה הרהור לידי מביאין אינן
יוצאה  משום בה ואין לגלותה מותר וגם כנגדה לקרות מותר

איש: באשת התורה מן אסור שהוא פרועה וראשה

לקרות ‰ מותר שבבגדו נקב דרך יוצא איש ערות של שער
כנגדו:

* * *
Â של אפילו איש באשת בין בפנויה בין אשה של זמר קול

כששומעו  שמע קריאת לקרות ואסור ערוה הוא אשתו
דבורה  קול אבל תורה בדברי לדבר או להתפלל הדין והוא
קול  ואפילו איש אשת של אפילו ערוה אינו בו שרגיל כיון
ואינו  שומעו שאינו בענין לתפלתו לבו לכוין יכול אם זמר

מותר: אליו לב משים

Ê אבל כנגדה לקרות ומותר ערוה נקרא אינו בהמה ערות
ערותם  בשרם חמורים בשר בהם שנאמר אע"פ הגוים
לקרות  ואסור וגו' ראו לא אביהם וערות שנאמר ערוה נקרא
כנגד  מתירין ויש יומו בן אפילו קטן ערות כנגד וכן כנגדם
בן  שיהיה עד דהיינו לביאה ראוי שאינו זמן כל קטן ערות
הקטן  ערות לכסות א"צ ולכן עיקר וכן א' ויום שנים ט'
יאחוז  לא מקום שמכל שאומר מי ויש המילה ברכת בשעת

ברכה: בשעת בידו הערוה המוהל

Á לקרות אסור דפנותיה דרך ונראית בעששית ערוה
עששית  דרך ונראית אחר בבית היא ואפילו כנגדה
וגו' בך יראה ולא שנאמר הכתוב תלה שבראיה לפי שבחלון

נראית: היא והרי

Ë והחז כנגדו ערוה עד היתה גופו כל עם ממנה  פניו יר
הצד  מן לה בסמוך שעומד אע"פ הצד מן לו שנעשית
והיה  שנאמר פי על ואף אצלה לקרות מותר אמות ד' תוך
ד' הוא אדם של ומחנהו וגו' בך יראה ולא קדוש מחניך
שאמרה  כיון מקום מכל ע"ט בסי' כמ"ש צד  מכל אמות
ערוה  אלא אסר ולא בראיה הכתוב תלה בך יראה ולא תורה
שהוא  אלא נראית להיות יכולה אם מקום ומכל הנראית
זה  אין בלילה או סומא שהוא או ברע מראות עיניו עוצם
כמ"ש  יראה לא אלא תראה לא נאמר לא שהרי כלום מועיל
אין  וגו' בך יראה שמלא לפי בזה מתירין ויש ע"ד בסימן
לקרות  אסור מגולה שכשערותו עצמו לערות אלא ללמוד
בך  יראה ולא שנאמר בלילה או סומא או עיניו עצם אפילו

הראשונה: כסברא והעיקר חבירו לערות לא אבל וגו'

È כנגד לומר וא"צ ערום כשהוא תורה בדברי להרהר מותר
מותר  הרהור אסור דיבור דבר ערות שנאמר אחרת ערוה
ידי  (ולצאת מחבירו ברכה לשמוע לו אין מקום ומכל
אפשר  שאי (כיון כעונה שומע לומר) אפשר אי (כי חובתו)

לענות): לו

קריאת  בשעת אשה] [וקול ושער מגלוי להזהר עה סימן א' חלק

הערוה: כנגד לקרותה שלא וכן שמע
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c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

* * *
אותה ‡ שרואה אע"פ כנגדה לקרות מותר בעששית צואה

שנאמר  בכיסוי הכתוב תלה שבצואה לפי דפנותיה דרך
מכוסה: היא והרי צאתך את וכסית ושבת

ידי · שעל וקורא הגומא גבי על סנדל מניח בגומא צואה
כמו  אליו מגיע רע ריח שאין והוא כמכוסה חשובה כן
רגלו  לגבי בטל שהסנדל אומרים ואין ע"ט בסי ' שיתבאר
לכסות  מועלת אינה עצמה שהרגל כמו כיסוי חשוב ואינו
כיון  קדוש מחניך זה דאין משום בגומא שתחתיה צואה
אלא  שבגומא לצואה האדם גוף בין כיסוי הפסק שאין

ביניהם. והפסק כיסוי חשוב הוא הסנדל

יהיה  שלא שצריך לענין רגלו לגבי הוא בטל מקום ומכל
בצו  ולומר נוגע להסתפק יש בה נוגע הוא שאם שבגומא אה

ומשמש  טפל הוא שהסנדל מפני ברגלו נוגע כאלו זה שהרי
שהיא  הסנדל ידי על בצואה נוגע שהרגל זו בנגיעה לרגלו
עצמה  היא כאלו וחשובה הצואה על הסנדל את מעמידה

בצואה. נוגעת

הסנדל  אין בבגדו ומכוסה בשרו על בצואה להמתירים ואף
של  וספיקא קדוש מחניך זה ואין שעליו לצואה כיסוי נחשב

לחומרא. תורה

בבגדיו  מכוסה שהוא כיון מבפנים בגדיו שעל צואה  אבל
גופו  לגבי בטל שהבגד אומרים ואין קדוש מחניך זה הרי
הבגד  שאין כיון הבגד ידי על בצואה נוגע גופו וכאלו
ריח  שאין כיון בצואה נוגע שהבגד זו בנגיעה לגוף משמש
בבגדים  לבוש כשהוא ולהתפלל לקרות מותר אליו מגיע רע
כמו  התפלה בשעת להחליפם חסידות מדת מקום ומכל אלה

[צ"ח]: (צ"א) בסימן שיתבאר

או ‚ המים פני על שצפה כגון עוברת היא אפילו צואה
או  הקורא לפני ומעבירו רעי של גרף נושא שאחד
אמות  ד' פניו מכנגד שתעבור עד להפסיק צריך המתפלל
כמו  מונחת בצואה כמו עיניו כמלא לפניו או לצדדין
שמע  קריאת לקרות אסור חזיר פי לפיכך ע"ט בסי' שיתבאר
ואפילו  עוברת כצואה שהוא מפני עובר שהוא אע"פ כנגדו
שהוא  מפני לו מועלת הרחיצה אין הנהר מן עולה הוא
רעי  בו שאין אע"פ כנגדו לקרות שאסור רעי של כגרף

פ"ז: בסי' שיתבאר כמו לכך מיוחד והוא הואיל

* * *
נוגע „ הבגד אפילו בבגדיו ומכוסה בשרו על צואה היתה

רע  ריח מריח ואינו הכסא לבית ידו הכניס אם וכן בה
ידו  והכניס הכסא בית מחיצות לבין בינו מחיצה שיש וכגון
משום  אסור כן לא דאם שבמחיצות חור דרך הכסא לבית
שיתבאר  כמו מחיצות לו שיש פי על אף עצמו הכסא בית
בלבדה  היד משום אלא לאסור שאין עכשיו אבל פ"ג בסי'
שהצואה  בבשרו מקום אותו משום או הכסא בבית שהיא
והיה  בו קורא אני אין מקום שאותו בגדיו תחת עליו מונחת
בשבילם  לאסור שאין אומרים (ו)יש וגו' קדוש מחניך
והחוטם  הפה יה תהלל הנשמה כל שנאמר ולהתפלל לקרות

נקיים  שאינם פי על ואף איברים שאר ולא ההילול בכלל הם
מי  ה' תאמרנה עצמותי כל שנאמר משום אוסרים ויש מותר
בשרו  שעל בצואה המתירים התירו שלא אומרים ויש כמוך
בין  כגון מלבוש בלא מאליה נכסית שהיא במקום אלא
בכל  האוסרים כדברי לעשות נכון מעשה ולענין ידיו אצילי

ענין.

זר  בשכבת כמו ואפילו בה להחמיר נכון בשרו שעל ע
הדין  שמעיקר אע"פ בבגדו מכוסה שהיא אע"פ בצואה
א"כ  אלא במים לרחוץ א"צ מקום ומכל כלל כצואה אינה
ודיו  במפה מקנחה לחה היא עדיין אם אבל כבר יבשה היא
ומכוסה  בגדו על אבל בשרו על כשהיא אמורים דברים במה
זרע  בשכבת כ"ש לעיל שנתבאר כמו בצואה אפילו שמותר
חסידים  מקצת מקום ומכל הדין מן כלל כצואה שאינו
תדבק  שלא ערומים מטותיהם משמשים היו הראשונים
היו  וכן מלמעלה מכוסה שהוא אע"פ בחלוקיהן זרע שכבת
מימי  טיפי אפילו בגדיהם על יהיה שלא עצמן על מחמירים

צואה: טיפות וכ"ש רגלים

בהם ‰ אין אם הכסא בית מקינוח מטונפות שידיו מי
והלך  יבשה והיא בעלמא לכלוך אלא צואה ממשות

ידיו: על מגולה שהיא אע"פ לקרות מותר ריחה

* * *
Â מכוסה היא אפילו הטבעת פי בנקב היינו במקומה צואה

מכוסה  בצואה המתירים שאף הכל לדברי לקרות אסור
מרובה  שזוהמתה מפני במקומה בצואה מודים בשרו על
שאם  והוא מתפזר ריחה ואין לאויר יצאה ולא היא שחמה
כשהוא  נראית היתה לא ואפילו נראית היתה עומד היה
מותר  כלל נראית היתה לא אם אבל יושב כשהוא אלא עומד
אדם  לאותו זה וכל השרת למלאכי תורה נתנה שלא מפני
בבגדיו: מכוסה כשהוא אצלו לקרות מותר אחר אבל עצמו

Ê הדם ואגב תמיד דם ממנו וזב הטחורים חולי לו שיש מי
אסור  רע ריח לה ויש ומעופשת סרוחה ליחה ממנו יוצא
ואם  ממנו שותת סרוחה שליחה זמן כל שבקדושה דבר בכל
דחייה  בדרך יוצא הליחה או הדם אם רע ריח שם אין
הזוהמא  מקום לרחוץ תקנה לו ויש הם המעיים מן בסירוגין
מפי  דחייה בדרך שלא מעצמה תמיד ויורדת שותת ואם

מכתו: כדם דהוי תקנה צריך ואין היא הטבעת

Á בה שירוק ברוק לבטלה יכול צואה מעט לפניו היה
נראית  הצואה תהא שלא עבה הרוק שיהיה והוא ויקרא

מי  הם וכן א"כ אלא כיסוי חשובים אינם צואה שע"ג ם
מועיל  הרוק ביטול ואין מתוכם נראית הצואה שאין עכורים
ונבלע  נימוח והרוק מיד יקרא לא אם אבל שעה לפי אלא

בטלה: לא בה

Ë בו שאין בית שחזקת לקרות מותר בבית צואה אם ספק
אסור  בבית הוא אם אפילו באשפה צואה אם ספק צואה
שספק  [אחר] במקום ואפילו צואה בה שיש אשפה שחזקת
צואה  שם להיות שדרך הבתים לפני כגון צואה שם יש אם
שם  להיות דרך שאין ידוע א"כ אלא בחצר וכ"ש אסור
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שלא  מפני מותר באשפה אפילו רגלים מי ספק אבל צואה
של  עמוד כנגד אלא רגלים מי כנגד לקרות תורה אסרה
מן  אצלן לקרות מותר לארץ שנפלו לאחר אבל קילוח
מחוץ  לך תהיה ויד שנאמר מגולים שהם אע"פ התורה
בצואה  כמו כסוי הצריכן ולא חוץ שמה ויצאת למחנה
עליהן  גזרו שחכמים אלא צאתך את וכסית בה שנאמר
בספקן: לא אבל בודאן אלא גזרו ולא צואה משום גזירה

* * *
È צואת היא אם וספק באשפה בין בבית בין צואה מצא

להחמיר  בין להקל בין במצוי תולין כלבים של או אדם
אסור  בבית אפילו מכלבים יותר תינוקות בה מצויין שאם

בכלבים: תולין יותר כלבים מצויין באשפה אפילו ואם

‡È להסתפק שראוי במקום התפלל או שמע קריאת קרא
ולקרות  לחזור צריך אח"כ שם ומצאה בצואה בו
שקרא  קודם המקום בדק שלא במה שפשע לפי ולהתפלל
בירך  (ואם תועבה רשעים וזבח בו קורא והריני התפלל או
אם  אבל קפ"ה) בסי' יתבאר ברכות שאר או המזון ברכת
ולקרות  לחזור א"צ בצואה בו להסתפק ראוי המקום אין
להסתפק  שראוי במקום אפילו רגלים מי מצא ואם ולהתפלל

אלא  איסורן ואין הואיל ולהתפלל ולקרות לחזור א"צ בהם
סופרים: מדברי

שמע: קריאת בשעת מצואה להזהר עו סימן א' חלק

אלא ‡ איסורן שאין כיון לארץ שנפלו לאחר רגלים מי
עליהם  שישפוך ידי על לבטלם יכול סופרים מדברי
בין  מים רביעית עליהם מטיל בכלי הם ואפילו מים רביעית
שנותן  בין מים רביעית עליהם ונותן בכלי תחלה הם שהיו
רגלים  למי המיוחד כלי יהיה שלא ובלבד בכלי המים תחלה

לק  אסור כלל רגלים מי בו אין אפילו ואין שאז כנגדן רות
סימן  שיתבאר כמו עצמו הכלי להכשיר המים בנתינת מועיל

פ"ז:

שהשתין · בין אחד פעם של רגלים למי שאמרו רביעית
ג' ולשל רביעית ב' פעמים ב' ולשל מעט או הרבה
נבלעו  אם אבל בעין כשהם זה וכל לעולם וכן ג' פעמים
חוזר  אם להטפיח מנת על טופח שהוא אע"פ בבגד
ש"ב  בסי' כמ"ש ידיו בו מנגב ובשבת דיו במים ומטפיחו

בארץ: וכן

רגלים: מי כנגד לקרות שלא עז סימן א' חלק
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* * *
אותה ‡ שרואה אע"פ כנגדה לקרות מותר בעששית צואה

שנאמר  בכיסוי הכתוב תלה שבצואה לפי דפנותיה דרך
מכוסה: היא והרי צאתך את וכסית ושבת

ידי · שעל וקורא הגומא גבי על סנדל מניח בגומא צואה
כמו  אליו מגיע רע ריח שאין והוא כמכוסה חשובה כן
רגלו  לגבי בטל שהסנדל אומרים ואין ע"ט בסי ' שיתבאר
לכסות  מועלת אינה עצמה שהרגל כמו כיסוי חשוב ואינו
כיון  קדוש מחניך זה דאין משום בגומא שתחתיה צואה
אלא  שבגומא לצואה האדם גוף בין כיסוי הפסק שאין

ביניהם. והפסק כיסוי חשוב הוא הסנדל

יהיה  שלא שצריך לענין רגלו לגבי הוא בטל מקום ומכל
בצו  ולומר נוגע להסתפק יש בה נוגע הוא שאם שבגומא אה

ומשמש  טפל הוא שהסנדל מפני ברגלו נוגע כאלו זה שהרי
שהיא  הסנדל ידי על בצואה נוגע שהרגל זו בנגיעה לרגלו
עצמה  היא כאלו וחשובה הצואה על הסנדל את מעמידה

בצואה. נוגעת

הסנדל  אין בבגדו ומכוסה בשרו על בצואה להמתירים ואף
של  וספיקא קדוש מחניך זה ואין שעליו לצואה כיסוי נחשב

לחומרא. תורה

בבגדיו  מכוסה שהוא כיון מבפנים בגדיו שעל צואה  אבל
גופו  לגבי בטל שהבגד אומרים ואין קדוש מחניך זה הרי
הבגד  שאין כיון הבגד ידי על בצואה נוגע גופו וכאלו
ריח  שאין כיון בצואה נוגע שהבגד זו בנגיעה לגוף משמש
בבגדים  לבוש כשהוא ולהתפלל לקרות מותר אליו מגיע רע
כמו  התפלה בשעת להחליפם חסידות מדת מקום ומכל אלה

[צ"ח]: (צ"א) בסימן שיתבאר

או ‚ המים פני על שצפה כגון עוברת היא אפילו צואה
או  הקורא לפני ומעבירו רעי של גרף נושא שאחד
אמות  ד' פניו מכנגד שתעבור עד להפסיק צריך המתפלל
כמו  מונחת בצואה כמו עיניו כמלא לפניו או לצדדין
שמע  קריאת לקרות אסור חזיר פי לפיכך ע"ט בסי' שיתבאר
ואפילו  עוברת כצואה שהוא מפני עובר שהוא אע"פ כנגדו
שהוא  מפני לו מועלת הרחיצה אין הנהר מן עולה הוא
רעי  בו שאין אע"פ כנגדו לקרות שאסור רעי של כגרף

פ"ז: בסי' שיתבאר כמו לכך מיוחד והוא הואיל

* * *
נוגע „ הבגד אפילו בבגדיו ומכוסה בשרו על צואה היתה

רע  ריח מריח ואינו הכסא לבית ידו הכניס אם וכן בה
ידו  והכניס הכסא בית מחיצות לבין בינו מחיצה שיש וכגון
משום  אסור כן לא דאם שבמחיצות חור דרך הכסא לבית
שיתבאר  כמו מחיצות לו שיש פי על אף עצמו הכסא בית
בלבדה  היד משום אלא לאסור שאין עכשיו אבל פ"ג בסי'
שהצואה  בבשרו מקום אותו משום או הכסא בבית שהיא
והיה  בו קורא אני אין מקום שאותו בגדיו תחת עליו מונחת
בשבילם  לאסור שאין אומרים (ו)יש וגו' קדוש מחניך
והחוטם  הפה יה תהלל הנשמה כל שנאמר ולהתפלל לקרות

נקיים  שאינם פי על ואף איברים שאר ולא ההילול בכלל הם
מי  ה' תאמרנה עצמותי כל שנאמר משום אוסרים ויש מותר
בשרו  שעל בצואה המתירים התירו שלא אומרים ויש כמוך
בין  כגון מלבוש בלא מאליה נכסית שהיא במקום אלא
בכל  האוסרים כדברי לעשות נכון מעשה ולענין ידיו אצילי

ענין.

זר  בשכבת כמו ואפילו בה להחמיר נכון בשרו שעל ע
הדין  שמעיקר אע"פ בבגדו מכוסה שהיא אע"פ בצואה
א"כ  אלא במים לרחוץ א"צ מקום ומכל כלל כצואה אינה
ודיו  במפה מקנחה לחה היא עדיין אם אבל כבר יבשה היא
ומכוסה  בגדו על אבל בשרו על כשהיא אמורים דברים במה
זרע  בשכבת כ"ש לעיל שנתבאר כמו בצואה אפילו שמותר
חסידים  מקצת מקום ומכל הדין מן כלל כצואה שאינו
תדבק  שלא ערומים מטותיהם משמשים היו הראשונים
היו  וכן מלמעלה מכוסה שהוא אע"פ בחלוקיהן זרע שכבת
מימי  טיפי אפילו בגדיהם על יהיה שלא עצמן על מחמירים

צואה: טיפות וכ"ש רגלים

בהם ‰ אין אם הכסא בית מקינוח מטונפות שידיו מי
והלך  יבשה והיא בעלמא לכלוך אלא צואה ממשות

ידיו: על מגולה שהיא אע"פ לקרות מותר ריחה

* * *
Â מכוסה היא אפילו הטבעת פי בנקב היינו במקומה צואה

מכוסה  בצואה המתירים שאף הכל לדברי לקרות אסור
מרובה  שזוהמתה מפני במקומה בצואה מודים בשרו על
שאם  והוא מתפזר ריחה ואין לאויר יצאה ולא היא שחמה
כשהוא  נראית היתה לא ואפילו נראית היתה עומד היה
מותר  כלל נראית היתה לא אם אבל יושב כשהוא אלא עומד
אדם  לאותו זה וכל השרת למלאכי תורה נתנה שלא מפני
בבגדיו: מכוסה כשהוא אצלו לקרות מותר אחר אבל עצמו

Ê הדם ואגב תמיד דם ממנו וזב הטחורים חולי לו שיש מי
אסור  רע ריח לה ויש ומעופשת סרוחה ליחה ממנו יוצא
ואם  ממנו שותת סרוחה שליחה זמן כל שבקדושה דבר בכל
דחייה  בדרך יוצא הליחה או הדם אם רע ריח שם אין
הזוהמא  מקום לרחוץ תקנה לו ויש הם המעיים מן בסירוגין
מפי  דחייה בדרך שלא מעצמה תמיד ויורדת שותת ואם

מכתו: כדם דהוי תקנה צריך ואין היא הטבעת

Á בה שירוק ברוק לבטלה יכול צואה מעט לפניו היה
נראית  הצואה תהא שלא עבה הרוק שיהיה והוא ויקרא

מי  הם וכן א"כ אלא כיסוי חשובים אינם צואה שע"ג ם
מועיל  הרוק ביטול ואין מתוכם נראית הצואה שאין עכורים
ונבלע  נימוח והרוק מיד יקרא לא אם אבל שעה לפי אלא

בטלה: לא בה

Ë בו שאין בית שחזקת לקרות מותר בבית צואה אם ספק
אסור  בבית הוא אם אפילו באשפה צואה אם ספק צואה
שספק  [אחר] במקום ואפילו צואה בה שיש אשפה שחזקת
צואה  שם להיות שדרך הבתים לפני כגון צואה שם יש אם
שם  להיות דרך שאין ידוע א"כ אלא בחצר וכ"ש אסור
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mzq devn mWA `xwp okle30dingpA aEzMW FnkE . §¨¥¦§¨§¥¦§¨§¨§¤¨¦§¤§¨
(bl ,i dingp)Epilr Epcnrde" :zFvnziWilW [..] zzl , §¤§¨§¤¡©§¨¥¦§¨¥§¦¦

lwXd'וגֹוzkWnde zrRWd `id dwcSdW FnM iM ." ©¤¤ְ¦§¤©§¨¨¦©§¨©§©§¨©
tW gEx zFigdl" zEIgd"mil(eh ,fp dirWi)mEIw `Ed KM , ©©§©£©§¨¦§©§¨©¦

.dwcv mW lr mi`xwp mNEM zFvOd lM̈©¦§¨¦§¨¦©¥§¨¨

aizkE(ci ,cp dirWi)dwcvA" :ippFMY:"ippFMY" WExiR ," §¦§©§¨¦§¨¨¦¨¦¥¦¨¦
xF` z`xWdl oMWnE oFkn dUrY dwcSd ici lrW¤©§¥©§¨¨©£¤¨¦§¨§©§¨©
FPM lr cFnrl aSnE mEIw Fl oi`W ;`EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨¤¥¦©¨©£©©
odW ,zFvOd zEllM zpigA `EdW ,dwcSd ici lr `N ¤̀¨©§¥©§¨¨¤§¦©§¨©¦§¤¥

.xF`d z` miniIwnE mixnFXd od¥©§¦§©§¦¤¨

dxFz `N` il oi` xnF`d lM" l"fx Exn` okle'31"כּו, §¨¥¨§©©¨¨¥¥¦¤¨¨
dxFYA wFqrIW KixvW ,`Ed hEWRd WExiRdW¤©¥©¨¤¨¦¤©£©¨

.DCal dxFYA `le ,micqgÎzElinbaE¦§¦£¨¦§Ÿ©¨§©¨

Dl oi`e .ilM `lA xF` `Ed DCal dxFYd iM :oiprde§¨¦§¨¦©¨§©¨§Ÿ§¦§¥¨
zFvOd zEllM ± micqgÎzElinb ici lr m` iM mEIw32. ¦¦¦©§¥§¦£¨¦§¨©¦§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

.27zF`xn eipir mvre" :eh ,bl dirWi ."rx zF`xn mipir xFdh" :bi ,` wETag)£©§¥©¦¥§¨§©§¨§Ÿ¥¥¨¥§

.("rxA§¨

.28.(mW i"WxA `aEd .a ,ek dhFq d`xE .c ,ck `vY)¥¥§¥¨¨§©¦¨

.29.(a ,`l zAW)©¨

.30.(fl wxR `ipY ± ."inlWExi cEnlY lkA")§¨©§§©§¦©§¨¤¤

.31.("Fl oi` dxFz Elit`")£¦¨¥

.32wEqR lr x`AzPX dn oiIre)(b ,ek izFTgA)izTgA m`" §©¥©¤¦§¨¥©¨§ª©¦§ªŸ©
izFvn z`e EklYExnWY"(b ,dn izFTgA lirl)oM mB , ¥¥§¤¦§©¦§§§¥§ª©©¥

zFvOd ici lr `id dxinXdWmilMd ici lrW Epiide . ¤©§¦¨¦©§¥©¦§§©§¤©§¥©¥¦
xF`d miIwznE xnWp'כּו. ¦§¨¦§©¥¨

wEqR lr lirl mpn`(d ,bi),"EklY mkiwl` d"ied ixg`" ¨§¨§¥©¨©£¥£¨¨¡Ÿ¥¤¥¥
ici lrW x`Azp"devn xP"l dxinXd `Ed dxFYd. ¦§¨¥¤©§¥©¨©§¦¨©¥¦§¨

rnWz iM" :FhEWtM wEqRd o`M Wxtl xWt` did df itlE§¦¤¨¨¤§¨§¨¥¨©¨¦§¦¦§©
lFwAzpigA `EdW "dxFYz`" xFnWl KWnEi df ici lrW , §¤§¦©¨¤©§¥¤§¨¦§¤

devn xP"l dxinXd `id dxFYdW ,"eizFvn lM'כּו'r"e ." ¨¦§¨¤©¨¦©§¦¨©¥¦§¨§
"dxFYl mipR`irxA ` ,k 'b wlg .a ,fn '` wlg xdf .eh ,bi dAx xAcOA) ¨¦©¨©¦§¨©¨Ÿ©¥¤¥¤§©£¨

(.` ,fhx .` ,hlw .` ,qw `pnidn. §¥§¨

d WExiR iM :mbedxinXxMfPdo`M,xnFl FpFvxwNYqi `NW §©¦¥©§¦¨©¦§¨¨§©¤Ÿ¦§©¥
FWxWl xF`d.`weC milMd ici lr `Ed dfe . ¨§¨§§¤©§¥©¥¦©§¨

ּפסּוק  על ּבּביאּור ׁשּנתּבאר "ּוכמֹו ענין ּבפירּוׁש הּיהּודים", נעׂשה "וקּבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשם..כּו'"ונׁשמע  כּו'".עּיין רגלי הדֹום "והארץ ּפסּוק ועל ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

E,lirld ,xnFl dvFxdxinX,"devn dAkn dxiar" zpigAn §¥¤©©§¦¨¦§¦©£¥¨§©¨¦§¨
EpiidCmipFvigd zwipin,Ff dxinWE .ilMde inipR xF`dn §©§¦¦©©¦¦¥¨§¦¦§©§¦§¦¨

mitiTn zFxF` ici lr `wiiC `Ed'כּו. ©§¨©§¥©¦¦

ּפסּוק  על ואתחּנן, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה `bÎ)ועּיין ,e),'כּו הּמצוה "וזאת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
כּו',לׁשמר  חּקֹותיו ּכל –"וׁשמרּתאת ׁשמירֹות כּו' מה .ב' ועּיין ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֻ

ּפסּוק  על a)ּׁשּנתּבאר ,gk qgpR)" – כּו'" להקריב זֹו"ּתׁשמרּו ׁשמֹור ְִֵֶַָָ¦§¨ְְְְִִַָ
).כּו'"מׁשנה  ְִָ



רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

aEzMX dn oaEi dfaE(bk ,h dinxi)lNdzi z`fA m` iM" : ¨¤¨©¤¨¦§§¨¦¦§Ÿ¦§©¥
cqg dUFr ,'d ip` iM ,izF` rFcie lMUd ,lNdzOd©¦§©¥©§¥§¨©¦¦£¦¤¤¤

."ux`A dwcvE hRWn¦§¨§¨¨¨¨¤

e lMUd" iM ,oaEn Fpi` dxF`klerFciEpiid "izF` §¦§¨¥¨¦©§¥§¨©¦©§
zFidl"midl` zrC"33'd ip` iM" miIqn i`nE ,Flv` ¦§©©¡Ÿ¦¤§©§©¥¦£¦

cqg dUFr'כּו?" ¤¤¤

rFcie lMUd" iM ,oaEi l"Pd mr K`izF`± WExiR " ©¦©©¨¦©§¥§¨©¦¥
,WOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF` `Ed ,WOn "izF`"¦©¨¥¨©¨

dxFYA dNBzOd lFkiaM FzEdnE FzEnvr34df oi` K` . ©§¨¦§¨©¦§©¤©¨©¥¤
,"dwcvE hRWn ,cqg" ziIUr ici lr m` iM iYin` mEIw¦£¦¦¦¦©§¥£¦©¤¤¦§¨§¨¨

.milM zpigA mdW¤¥§¦©¥¦

mrHdemdWiM" :aEzMd Wxtn ,milM zpigA `wiiC §©©©¤¥©§¨§¦©¥¦§¨¥©¨¦
dN`aiYvtgKxAzi FpFvxa dlr KMW ,xnFlM ± " §¥¤¨©§¦§©¤©¨¨¦§¦§¨¥

sFqÎoi` xF` iENibl milM zpigA `weC zFvOd zFidl¦§©¦§©§¨§¦©¥¦§¦¥
xW`" .`EdÎKExAikp`mFId" zpigaAW ,"mFId LEvn ¨£¤¨Ÿ¦§©§©¤¦§¦©©

"mzFUrl(`i ,f oPgz`e)EpiidC ,WOn "ikp`" iENiB `Ed ©£¨¨¤§©©¦¨Ÿ¦©¨§©§
lFkiaM FzEnvre FzEdn35. ¨§©§¦§¨

dx`de eif iENib `Ed `AdÎmlFr oM oi`X dn©¤¥¥¨©¨¦¦§¤¨¨
.`nlrA§¨§¨

aEzMX dn oaEi dfaE(cÎb ,ck miNdY)'d xda dlri in" : ¨¤©©¤¨§¦¦¦©£¤§©
miRk iwp .FWcw mFwnA mEwi inE'כּוmc`d lM `NW ," ¦¨¦§¨§§¦©©¦¤Ÿ¨¨¨¨

xdpE mPdiB lW mixEQi ici lr m` iM `AdÎmlFrl dkFf¤¨¨©¨¦¦©§¥¦¦¤¥¦Ÿ§©
xEpiC'כּוl"fx xn`nkE .36ozp zFaFh zFpYn WlW" : ¦§©£©©©¨Ÿ©¨¨©

ici lr `N` EpYp `l mNEke ,l`xUil `EdÎKExA WFcTd©¨¨§¦§¨¥§¨Ÿ¦§¤¨©§¥
ÎmlFr ixEQie ."l`xUi ux`e dxFY ,`AdÎmlFr :mixEQi¦¦¨©¨¨§¤¤¦§¨¥§¦¥¨
Kxr oi`W cr dGdÎmlFr ixEQIn miltM iltM md `Ad©¨¥¦§¥¦§©¦¦¦¥¨©¤©¤¥¥¤

.כּו'

zg` drW dti" :Exn` ixdW ,oaEn Fpi` dxF`kle§¦§¨¥¨¤£¥¨§¨¨¨¨©©
ÎmlFr iIg lMn dGdÎmlFrA miaFh miUrnE daEWzA¦§¨©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨
miUrnE daEWzA" zFidl lFki dGdÎmlFrA dOle ,"`Ad©¨§¨¨¨¨©¤¨¦§¦§¨©£¦

?`AdÎmlFr iIgl KM lM mixEQi KxFv oi`e "miaFh¦§¥¤¦¦¨©§©¥¨©¨

:`Ed oiprd K ©̀¨¦§¨

`Ed `AdÎmlFrW itleiGd iENib`Ed dGd iENiBdW , §¦¤¨©¨¦©¦¤©¦©¤
,zFpFWe zFAx odW zFbxcOd zElWlYWde zcixi KxC¤¤§¦©§¦§©§§©©§¥¤¥©§
itl Fl iE`xM cg`e cg` lkl df iENiB zFidl ickE§¥¦§¦¤§¨¤¨§¤¨¨¨§¦

itl KM lM mixEQi lFAql `Ed gxkEn ,FzbxcnE eiUrn©£¨©§¥¨§¨¦§¦¦¨©§¦
Kxr'כּו. ¥¤

`EdW dGdÎmlFrA la`iENib"ikp`dPd ,WOn " £¨¨¨©¤¤¦¨Ÿ¦©¨¦¥
xn`p KxAzi eilr(ai ,hlw miNdY)KiWgi `l KWg mB" ",כּו': ¨¨¦§¨¥¤¡©§¦¦©Ÿ¤Ÿ©§¦

"zn`a EdE`xwi xW` lkl ,ei`xFw lkl 'd aFxw"e§¨§¨§¨§Ÿ£¤¦§¨¤¡¤
(gi ,dnw miNdY)"lFcbe ohw deWnE deXd" `Ed iM .37. §¦¦¦©¨¤©§¤¨Ÿ§¨

"!?FcFaM mFwn dI`" :mil`FW mik`lOde38xF` Epiid §©©§¨¦£¦©¥§§©§
bVEn Fpi`W ,WOn `EdÎKExA sFqÎoi`'כּו.oM oi`X dn) ¥¨©¨¤¥¨©¤¥¥
lFcB WrxA miPtF`de" ixd ,eiGd zpigaA'כּוmW z` Elldi ¦§¦©©¦£¥§¨©¦§©©¨§©§¤¥

"'d39mixnF`e ((b ,e dirWi)± "ux`d lM `ln" :EfNd §§¦§©§¨§Ÿ¨¨¨¤©¥
zinWBd."FcFaM" ±: ©©§¦§

K` .c'd lFwA rnWz ik"A oeEkOd zilkY dPd ©¦¥©§¦©§ª¨§¦¦§©§
`EdÎKExA sFqÎoi` xF` zpigA zkWnd `Ed ,"Lidl ¡̀Ÿ¤©§¨©§¦©¥¨
xF`e ilM zFidl ± eizFvn lM zxinWaE ;FWtp lr iENibA§¦©©§¦§¦©¨¦§¨¦§§¦§

lEHiA zpigA zFidl icM `Ed ± df iENibl'כּוEdfe . §¦¤§¥¦§§¦©¦§¤
'd ipirA xWId zFUrl"'כּו." ©£©¨¨§¥¥

:df oipr xE`iaE¥¦§¨¤

aizM dPd(b ,a '` l`EnW)l`" :zFrC± zFrC 'a ± "'d ¦¥§¦§¥¥¥¥
d`YYÎ`cEgie d`NirÎ`cEgi± d`NirÎ`cEgi : ¦¨¦¨¨§¦¨©¨¨¦¨¦¨¨

`lM DiOw `lFk"C ,dHnlÎdlrnln'40"כּוÎ`cEgie . ¦§©§¨§©¨§¨©¥§¨§¦¨
oi`n Wi zpigA ,dlrnlÎdHOn ± d`YY'ׁשּנתּבאר .כּו ּכמ ֹו ©¨¨¦©¨§©§¨§¦©¥¥©¦ְְִֵֶָ

אחר. ±ּבמק ֹום  d`YYÎ`cEgi :zEdl` zFgM md mdiYWE ְֵַָ§¥¤¥Ÿ¡Ÿ¦¨©¨¨
" mWAmiwl``nlr" zFidl cixtnE mvnvnd " §¥¡Ÿ¦©§©§¥©§¦¦§¨§¨

Wi zpigA ,"`cExtc'כּו.`weC WIdÎlEHiA didIW , §¥¨§¦©¥¤¦§¤¦©¥©§¨
" mWA ± d`NirÎ`cEgied"ied"'כּו. §¦¨¦¨¨§¥£¨¨

"'d hiAd minXn" Edfe(bi ,bl miNdY)oFrOn dtiwWd" ; §¤¦¨©¦¦¦§¦¦©§¦¨¦§
"minXd on LWcw(eh ,ek `FaY)siwWd minXn 'd" "כּו'; ¨§§¦©¨©¦¨¦¨©¦¦§¦

(a ,ci miNdY)minXn giBWdl Ff dCnA WAlzPW :WExiR ± §¦¦¥¤¦§©¥§¦¨§©§¦©¦¨©¦
.d`NirÎ`cEgi zpigA EpiidC ,dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨§©§§¦©¦¨¦¨¨
giBWnE WAlzn minrtle ,Ff dCnA WAlzn minrtNW¤¦§¨¦¦§©¥§¦¨§¦§¨¦¦§©¥©§¦©

.d`YYÎ`cEgi zpigA ,dlrnlÎdHOOW dCnA§¦¨¤¦©¨§©§¨§¦©¦¨©¨¨

" Edfeoirei`xi l` 'd"(gi ,bl miNdY)"NW :ei`xiodW " §¤¥¤§¥¨§¦¦¤¦¥¨¤¥
zpigaA giBWn `Ed "zFIpFSigd zFgYtn" zpigaAoir ¦§¦©©§§©¦¦©§¦©¦§¦©©¦

zg`.d`YYÎ`cEgi F` d`NirÎ`cEgi F` ± ©©¦¨¦¨¨¦¨©¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

.33.(` ,c rWFd)¥©

עׂשירי.34. ּפרׁשה ריׁש נׂשא, ּברּבֹות ְְֲִִֵֵַַָָָָֹועּיין

ּבּפסּוק 35. קהלת, סֹוף ּברּבֹות: h)(ועּיין ,ai)."חכם קהלת ׁשהיה "ויֹותר ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
קכ"ב, ב': חלק זהר: ל'. ּפרׁשה מׁשּפטים, ל"ה. ּפרׁשה סֹוף נח, ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹּובפרׁשת

א'. עּמּוד ב').סֹוף עּמּוד רנ"ו, א'. עּמּוד ק"י, ג': חלק ב'. קנ"ח, ֵֶַַַ

.36.(` cEOr sFq ,d zFkxA)§¨©

.37.("mipin`n lke" hEIR)¦§¨©£¦¦

.38.(aFh mFie zAW sqEnA "xzM" zXEcw gqFp)©§©¤¤§¨©¨§

.39.(d ,gnw miNdY .bi ,b l`wfgi iR lr ,rnW z`ixw zFkxA gqFp)©¦§§¦©§©©¦§¤§¥§¦¦

.40.(a ,`i dnCwdA ` wlg xdf)Ÿ©¥¤©©§¨¨



c"agרמב i`iyp epizeax zxezn

d l`" oM oi`X dnmiwiCSzExXwzd zpigaA odW ," ©¤¥¥¤©©¦¦¤¥¦§¦©¦§©§
"FnW wiCve cg` cEOr" ±41"ux`aE minXA lk iM" ; ©¤¨§©¦§¦Ÿ©¨©¦¨¨¤

(`i ,hk '` minId ixaC)C" :qElwpE` mEBxze ,cig``InWA'וכּו" ¦§¥©¨¦§©§§§§¨¦¦§©¨ְ

" zpigaA `Ed ±ipir"'d(fh ,cl miNdY)ipXd EN`W , ¦§¦©¥¥§¦¦¤¥©§¥
Îdlrnln FnM dlrnlÎdHOn oieW od ,mipir zFpigA§¦¥©¦¥¨¦¦©¨§©§¨§¦§©§¨

.dHnl§©¨
:"dAx mixiXd xiW" sFq WxcOd xn`n `Ed df KxC lre)§©¤¤¤©£©©¦§¨¦©¦¦©¨

`EdÎKExA WFcTd ,mFwn lW FpFvx oiUFr l`xUIW drWA"§¨¨¤¦§¨¥¦§¤¨©¨¨
mdil` hiAneipir iYWAaizkc `Ed `cd ,(fh ,cl miNdY)" :ipir ©¦£¥¤¦§¥¥¨¨¨¦§¦§¦¦¥¥

."miwiCv l` 'd¤©¦¦

`Ed ,`EdÎKExA WFcTd lW FpFvx oiUFr oi`W drWaE§¨¨¤¥¦§¤©¨¨
mdilr hiAnzg` FpirA" :aizkc `Ed `cd .oir.("ei`xi l` 'd ©¦£¥¤§¥©©¨¨¦§¦¥¥§¥¨

aEzMW FnkE(f ,`i miNdY)" :xWi"xWi" ,"Fnipt Efgi §¤¨§¦¦¨¨¤¡¨¥¨¨
lEHiA zpigA dNBzn dlrnlÎdHOn mBW .WOn©¨¤©¦©¨§©§¨¦§©¤§¦©¦

aEzMW FnkE ."aiWg `lM ± DiOw `lFk"C(g ,ap dirWi): §¨©¥§¨¨¦§¤¨§©§¨

iM"oirA oirE`xi'וכּוdHnlÎdlrnlnW oir EpiidC ," ¦©¦§©¦¦§ְ§©§©¦¤¦§©§¨§©¨
WFcTd xdGA aEzMW FnkE .dlrnlÎdHnlOW oirAwlg) §©¦¤¦§©¨§©§¨§¤¨©Ÿ©©¨¥¤

(` ,dlw 'ad`YYÎ`cEgi zpigaAW ± "cg`A cg` iednl" :§¤¡¥¤¨§¤¨¤¦§¦©¦¨©¨¨
zpigA iENib `lA iM .d`NirÎ`cEgi dNBznE dxFW¤¦§©¤¦¨¦¨¨¦§Ÿ¦§¦©

Î`cEgi dNBznE dxFW Fpi` ,dNgY d`YYÎ`cEgi¦¨©¨¨§¦¨¥¤¦§©¤¦¨
`Nirl ,cg` `EdÎKixA `WcEw" :xn`nM ,d`Nir`l ¦¨¨§©£¨§¨§¦¤¨§¥¨¨

aizi'42"כּו. ¨¦

nF` df lre" mixmicFnKl Epgp`'43"כּוmc`M ± §©¤§¦¦£©§¨§¨¨
KM ± "xnF` `EdW FnM `Ed zn`"W Fxiagl dcFOW¤¤©£¥¤¡¤§¤¥©
`lM ± DiOw `lFk"C `Ed zn`W ,"Kl Epgp` micFn"¦£©§¨¤¡¤§¨©¥§¨

oi`nכּו' Wi ± xUa ipirl d`xp xW`M `le o`n"Eכּו'", . §Ÿ©£¤¦§¤§¥¥¨¨¥¥©¦©
`lCrxMmicFnA'44"כּוzpigaA zFidl KixvW ±dicFd §Ÿ¨©§¦¤¨¦¦§¦§¦©¨¨

.mipR lM lr©¨¨¦

FnM dHnl ± df lEHiA zpigaA WOn iENiB zFidl K ©̀¦§¦©¨¦§¦©¦¤§©¨§
rnWz iM" ,dxFYd ici lr `Ed ± dlrnllFwA'd §©§¨©§¥©¨¦¦§©§

A ± "Lidl`zEIniptxF` Epiid Ff zEInipRW .lFTd ¡Ÿ¤¦§¦¦©¤§¦¦©§
xcQn dlrn dlrnNW ,WOn `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨©¨¤§©§¨©§¨¦¥¤
mXn KWnp Kkl ,mieW dHnE dlrn mWe ,zElWlYWdd©¦§©§§§¨©§¨©¨¨¦§¨¦§©¦¨

.dlrnl FnM dHnl df lEHiA iENiB zFidl¦§¦¦¤§©¨§§©§¨

zFUrl" EdfexWId"xWId" WExiR ,"Lidl` 'd ipirA §¤©£©¨¨§¥¥¡Ÿ¤¥©¨¨
mipir zFpigA 'a zFUrl EpiidC ,"Fnipt Efgi xWi" FnM ±§¨¨¤¡¨¥§©§©£§¦¥©¦
,"cg`A cg` iednl" ,zg` d`eWdA ,xWi zpigaA ±¦§¦©¨¨§©§¨¨©©§¤¡¥¤¨§¤¨

E`xi oirA oir"e'וגֹו.": §©¦§©¦¦§ְ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

.41xn`PW ,FnW wiCve cg` cEOr lr . . ?zcnFr dn lr ux`d" :a ,ai dbibg)£¦¨¨¨¤©¨¤¤©©¤¨§©¦§¤¤¡©

.("'mlFr cFqi wiCve' :(dk ,i ilWn)¦§¥§©¦§¨

.42DiliC `peebM cg`c `fxA idi` zciarz`C cr ,Dixwic `iIqxEM lr")©§©¨¦¨¥©§¦§£¦©¦¦§¨¨§¤¨§©§¨¦¥

.(mW xdf ."cg`A cg` iednl§¤¡¥¤¨§¤¨Ÿ©¨

.43.(dcinrd zNtzA d`cFdd zMxA)¦§©©¨¨¦§¦©¨£¦¨

.44cEOr sFq ,fh `Ow `aA d`x .mizOd ziIgzA mw Fpi`e Wgp FzxcW dUrp)©£¤¦§¨¨¨§¥¨¦§¦©©¥¦§¥¨¨©¨©

Wcg ixR d`xE .` ,cqw 'b wlg .` ,w 'a wlg xdf .'a cEOr mW zFtqFYaE '`©§¨©Ÿ©¥¤¥¤§¥§¦¨¨

.(b"iw oOiq miIg gxF`A§©©¦¦¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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ז"ל Á‡Â¯(נא) הה"מ של תירוץ היטב יובן הנ"ל כל
קראי  דרמו במה הנ"ל הידועה קושיא על
כו' זרים ועמדו וכתיב דגניך ואספת כתיב אהדדי
נא' דהא כו' ואספת כו' עושין אין כשישראל ומשני
ובכל  נאמר ראשונה דפ' הוא והתירוץ נפשכם בכל
עושין  אין ע"כ מאדך בכל נזכר לא שניה ובפ' מאדך
אין  יקראו זה דבשביל לכאורה פלא וזה ש"מ רצונו
נפשכם  דבכל גמור מס"נ להן שיש אע"פ רש"מ עושין
היטב  זה תירוץ יובן הנ"ל כל עפ"י הנה אך כנ"ל.
רצונו  נק' רעוין דכל רעוא דבחי' למעלה מבואר בהיות
דסובב  מקום של לרצון רצון לו להיות שבכללות ש"מ
רצון  לבחי' לעשות היינו זה רצונו עושין ופי' כו'
מעצמות  נמשך שיהיה רעוין דכל רעוא שנק' הכללי

רצון  להמשיך הוא גם יוכל אח"כ אשר הרצון בעל
דסיבת  ג"כ למעלה מבואר והנה כו'. דסובב במקום
מצד  ולא עצמו מצד שיבא א"א פב"פ החזרת כל
ערוך  שאין מאחר כו' נפשך ובכל לבבך דבכל אוי"ר
תורה  הללו דברים ג' ע"י דוקא אלא כו' כלל ביניהם
רצונו  שעושין מע"ט שע"י לפי כו' ומע"ט ותשובה
רצון  להמשיך דכ"ר לרעוא הרצון מבעל נמשך ש"מ
להחזיר  דוקא דכ"ר רעוא שבכח כנ"ל דפב"פ בחזרה
אהבת  שגורמת תשובה ע"י וכן ומקבל במשפיע פב"פ
באריכות. כנ"ל בק"ש גמורים דצדיקים מאדך בכל
כו' דרעוא הרצון שבעצם גבול בלי הוא מאד ופי'
ממקור  מצומצמ' האר' רק שאינו נפשך בכל משא"כ
מצות  ע"י ומכ"ש באורך כנ"ל כו' דכ"ר דרעוא הרצון
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שנגלה  ההלכות שהן בם ודברת כו' הדברים והיו ת"ת
בעל  בעצמו' שהוא כמו כו' דרעוא הרצון עצמות
וכן  אורחותיך אביטה בפי' באריכו' כנ"ל ממש הרצון
כו' משה מבחי' שזהו כרשב"י אומנתו שתורתו מי
נפשכם  בכל שנאמר דגם היטב יתורץ ומעתה כנ"ל.
רצונו  עושין אין אלא רש"מ עושין נקרא לא שניה בפ'
דכ"ר  לרעוא הרצון בעל עצמות מבחי' נמשך שלא
שהוא  כו' ואספת נאמר אז וע"כ בכלל רש"מ שנקרא
מ"נ  העלאת בבחי' בעצמו לעבוד הבירורים בחי'
כנ"ל  לבד עבודתם אופן לפי רק מ"ד המשכת לעורר
ובכל  לבבכם בכל ולעבדו וז"ש כו' נפשך בכל בענין
אהבה  נפשך בכל כו' את ואהבת א' הא' (ובפ' נפשכם
עול  עליו מקבל הא' שבפ' ריב"ק כמ"ש שזהו לבד
אבל  כו') עבודה שנק' מצות עול שניה ובפרשה מ"ש

דכל רעוא לעצמות לעורר רש"מ רעוין כשעושין
דתורה  דברים ג' ע"י כנ"ל דפב"פ יחוד לעשות
אמרו  שהרי כו' זרים ועמדו נאמר אז ומע"ט ותשובה

כו' חורש אדם אפשר שא' כו' כרשב"י עשו הרבה
ע"י  נעשית מלאכתן רש"מ עושין שישראל בזמן אלא
שתורתו  מי והיינו כו' זרים ועמדו כמ"ש אחרים
התורה  בחי' בשרש הנ"ל מטעם והיינו כנ"ל אומנתו
העלם  מבחי' להביא ממש אא"ס בעצמות שמתקשרת
כנ"ל  ואורח דרך נקרא ולכך לגילוי שהוא כמו עצמותו
ודוק' כו' רצונו עושין שנקרא מע"ט ע"י וכן באריכות
בלי  בבחי' להיותה הא' שבפ' מאדך בכל אהבת ע"י
מצד  ולא דוקא שבמצות עול קבלת ע"י וזהו גבול
אהבה  בבחי' זה אין אשר באריכות כנ"ל עצמן המצות
ליה  דמשכי דבע"ת תשובה ע"י וכן כו' נפשך דבכל
מאדך  בכל אהבת שגורמים יתיר בחילא לקב"ה
נזכר  שלא מפני וא"כ באריכות כנ"ל גמורי' דצדיקים
ואז  רש"מ עושין אין נקרא שניה בפ' מאדכם בכל
תורתו  ונקרא מאודך בכל שנא' הא' ובפ' כו' ואספת
להיותו  אחרים ע"י נעשית שמלאכתן כו' אומנתו

וד"ל: כו' הבירורים מבחי' למעלה

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig
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קציר ‰Â‰ב) עת האביב בחדש נקבע הפסח חג
ויתעלה  ית' ממנו נצטוינו ואז שעורים
והיינו  השעורים מן העומר מנחת ב"ה לפניו להקריב
אמרה  מה מפני ר"ע משום ר"י אמר דט"ז בר"ה כדאי'
הוא  תבואה זמן שהפסח מפני בפסח עומר הביאו תורה
שתתברך  כדי בפסח עומר לפני הביאו הקב"ה אמר
השפעת  מעלים שאנו פי' שבשדות, תבואה לכם
חסד  בחי' שהכהן הנ"ל שעורה שמבחי' המלאכים
וע"י  שלמעלה באש ונכללת המזבח ע"ג מקטירה
השפע  המשכת ולהיות לחזור אח"כ יוכל זו העלאה
שעורה  שז"ס דילי' שיעורא לפום לכאו"א למלאכים
השפע  ג"כ אח"כ יומשך ומשם וכמשנת"ל ה' שעור
וגם  הישראל של הבהמיות בנפשות ברוחניות למטה
הענין  וביאור כו'. לכם שתתברך כדי וז"ס בגשמיות
ותקרא  בהגר כמ"ש ה' בשם נק' שהמלאך מצינו הנה
יכול  וכן י"ג) ט"ז (בראשית אליה הדובר ה' שם
בכחו  הדבר העושה הוא כאילו ע"ע לומר המלאך
הנה  י') י"ח (בראשית כו' אליך אשוב שוב כמש"ש
מלאך  כי והטעם כ"א) י"ט (בראשית כו' פניך נשאתי
אא"ס  ידם שעל השפע שלוחי שהם לפי שליח ל' הוא
להחיותם  בהם אשר וכל לעולמות הארתו משפיע ב"ה

כ"א  מדעתו דבר שום מדבר איננו שהוא השליח ועד"מ
השפע  להולכת כלי רק שהוא ונמצא בפיו שהושם מה
מן  מתייראים ולכן המקבל אל המשפיע מן והגעתה
עצמו  מצד המעלה פחות שהוא אע"פ המלך שליח
הוא  וכ"ז בפיו, שם אשר ופקודתו המלך דבר מאימת
אלקותו  גילוי מצד ביטול בבחי' הם שהמלאכים לפי
שכשהמלאך  ונמצא דאתגלייא מעלמא אותם המחי'
הוא  שבתוכו ה' שאור היינו כו' נשאתי הנה אומר
להוליך  מלמעלה שלוחים מלאכים שיש וכמו המדבר
מ"ן  ההעלאת שמקבלים מלאכים יש כך למטה השפע
וכמו  ה' לפני אותם ומביאים הישראל של ואתעדל"ת

את  המקבלים המלאכים בענין בזהר התפלה שמצינו
לעלות  אדם של גשמי ודבור לקול שא"א משום והיינו
ע"י  תחלה שיזדכך ע"י כ"א במקורו ולהתכלל למעלה
בגוף  הנפש התלבשות להיות שא"א כמו המלאכים
וגם  הנפש שהוא הדם ע"י דהיינו ממוצעים ע"י כ"א
שהדם  הרוחני' באידים אלא גשמי הוא עצמו הדם
כחות  מתאחדים ועי"ז עצמו חמימות ע"י מעלה
מאא"ס  החיות המשכת עד"מ כן הנפש והתפשטות
הנברא  של ודיבורו אותיות העלא' וכן בעולמות ב"ה
דבר  ואינן המלאכים הם השלוחים ע"י הוא ב"ה בא"ס
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המלאך  וז"ש שבתוכם ה' לאור ביטול בבחי' כ"א בפ"ע
ב"ה  מא"ס החיות המשכת בחי' על ר"ל אשוב שוב
שהי' קרבנין דאכיל ארי' ענין ג"כ וזה בו אז שנמשך
עד"מ  הקרבן של מ"ן העלאת לקבל שליח מלאך
במקום  שהם התפלות את המקבלים המלאכים
ואמר  שליח מלאך שיהי' רצה לא משה [אך הקרבנות
במשכן  כתיב לכן ט"ו) ל"ג (שמות הולכים פניך אין אם
שהי' ארי' ולא כ"ד) ט' (ויקרא ה' מלפני אש ותצא
גבוה  יהי' שמשיח לע"ל ולכן דשלמה במקדש יורד
יהי' ולא תבן יאכל כבקר שארי' עד מעלתו יהי' ממשה
ושאר  דשעורים העומר מנחת לקבל השליח הוא
פסולת  שהוא התבן מן ויסתפק יהנה כ"א הקרבנות
יהיו  ההשפעות שכל לפי מאכלם הוא שכעת השעורים
דעכשיו  כשעורים דלע"ל ותבן ביותר אז מעולות
עד"ז  והנה עצמן], בישראל נכללים יהיו והשעורים
העומר  את להקריב שליח הכהן הי' העומר במנחת
ב') (כ"ג בקדושין כדאי' נינהו דרחמנא שלוחי וכהני
מה' פ"ו והרמב"ם א' ל"ו ב' ל"ה נדרים הר"ן וכמ"ש
ה"ז  השעורים מנחת את שכשהקריב ונמצא ה"ה נדרים
חסדו  בחי' הוא כידו וידו ב"ה מקום של בשליחותו
להעלות  מקרבת שימינו דקוב"ה ימינא ודרועא
הגשמי' הלזו מהארץ שגדילה הגשמיות השעורה
דאצי' מל' העליונה שבארץ מה"ג נמשך ששרשה
ולפי  כנ"ל השפע שלוחי המלאכים ע"י למטה ונמשכה
בשבה"כ  שנפל ממה רע בה ונתערב בארץ שנתרקבה
שהניפו  ע"י וכשמתבררת כידוע קדמאין מלכין מז'
שלוחא  והכהן המזבח ע"ג ואח"כ נפה בי"ג אותה
עוד  לעורר יפה כחה עי"ז למעלה אותה מעלה דרחמנא
הבאה  השנה על להמלאכים השפע נמשך שיהי' מחדש
במל' ה"ג המשכת וז"ס ה' שעור שעורה נק' זו ושפע
הוא  זו שפע מקור כי שם מצות ובטעמי בפע"ח שנת'
העומר  מנחת באה ולכן הטעם, כמשנת"ל מה"ג

להיות  בו חלק ישראל לכל שהי' הלשכה מתרומת
ראשית  לה' ישראל קדש כי ישראל כל ע"י זו השפעה
היא  שבישראל אלקית שהנפש ג') ב' (ירמי' תבואתו
תבואה  בחי' נמשך ידה שעל ההמשכה ראשית
שלהם  מ"ן העלאת ע"י ג"כ למלאכים הנ"ל ושעורים

אר  והנה הגשמית: התבואה משעורה על בפסח ז"ל
לראשית  בשנה הקבוע זמן הוא שאז מ"ב) פ"א (ר"ה
והמלאכים  למלאכים ית' מלכותו ממדת השפע המשכת
לנפש  ג"כ ומשפיעים ומוליכים השפע שלוחי הם
כי  לנהורא מחשוכא שתתהפך שבישראל הבהמית
משעורים  ג"כ ומזונה כידוע מאופנים הוא שרשה מקור
ית' בגדולתו שבהתבוננות והיינו הנ"ל ה' שעור
וכן  מדותיה, ותהפוך מזה תתפעל וסוכ"ע הממכ"ע
התבואה  לגדל הגשמי' הלזו להארץ השפע מוליכים
לקבל  המל' צריכה שנה בכל כי ולהיות כנ"ל בגשמיות
הקרבת  ע"י נעשה וזה כנ"ל הה"ג והם זו להשפעה כח
שגדל  מה שהוא העומר במנחת גשמיים השעורים
אותה  ומעלים וחוזרים הנ"ל מהשפעת בגשמיות
חוזרת  יהי' ולזאת כנ"ל הכהן ע"י ב"ה בא"ס להתכלל
יגיע  ומהם להמלאכים וממנה במל' ההמשכה שפע
הארץ  ולתבואת שבישראל הבהמיות לנפשות אח"כ
וכמארז"ל  שבשדות תבואה לכם שתתברך וז"ס הגשמי'
כענין  שהוא אמור פ' ור"מ שם בזהר (וז"ש הנ"ל,
בחי' שצ"ל לפי מהשעורים ג"כ שבא קנאות מנחת
בטוב  נתאחדה אם כי דא"ח בדיקו וז"ס ה"ג התעוררות
בשעורים  הארץ שנבחנה וכמו ויתרון עלי' לה יהי'
לריח  ועולים ברע נתאחדו שלא מהשפעתה שגדלו
שנתאחדה  זנונים לאשת דמותא סמא והוא לה' ניחוח
העומר  מנחת ולכן מתה) ואז ממנה נפרד הטוב כי ברע
המל' להעלות שם בזהר כדאי' פה תנו תנופה טעונה
כנ"ל  מלאכים להחיות ה' שעור בבחי' בבי"ע שירדה
וד"ל: הבאה הלזו בשנה מחדש ההמשכה תהי' ועי"ז
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ÔÈÈ„ÚÂ שהוא שדי ש' בחי' עליהם שנגלה מאחר צ"ל
בבחי' קיימים נשארו איך המגביל כח
בכהאריז"ל  משנ"ת ע"פ הוא אך הגשמי'. מציאותם
פעולת  מהו שם שהקשה פנוי ומקום הצמצום בענין

הוא הצמ  איך א"כ מא"ס הקו נמשך שאח"כ מאחר צום
ממציאותם. יתבטלו ושלא לקבל העולמות ביכולת

יכול  הי' לא תחלה הצמצום הי' לא שאם שם ותירצו
הקו  נמשך כי הגם שנתהווה ולאחר ההתהוות, להיות
שזהו  י"ל הקו כי גם (ומה עי"ז מתבטלי' אינם מ"מ
מקודם  שהוא וי"ל וחוט, קו רק הוא שהרי צמצום ג"כ
ובדרושים  בכהאריז"ל נמצאים דיעות וב' הצמצום,
הצמצום  מלפני שנמשך מוכרעת ודעת ז"ל, מרבותינו
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יובן  ועד"ז ואכ"מ). קו נעשה ואז הצמצום לתוך
לאחר  ביכולתם הי' מ"מ נבראי', היו כי הגם בהאבות
יתבטלו  לא ומ"מ שדי ש' גילוי לקבל שנבראו
גבוה  שרשם האבות נשמות כי ועוי"ל כו'. ממציאותם
שאמר  להתהוות מקור שהוא שדי ש' מבחי' יותר
המלך  עם ארז"ל אלו נשמות שעל די, לעולמו
הי' וא"כ צדיקים, של בנשמותיהם נמלך במי במלאכתו
להיות  והיינו הבריאה, שנברא קודם אלו נשמות שרש
התהוות  על עמהם נמלך ולכן העליון באצי' שרשם כי
לא  שדי שם בבחי' להם נגלה כי הגם ולכן בי"ע,
על  יובן ולפ"ז זאת. לקבל ביכולתם והי' נתבטלו
הוי', ש' לגילוי שזכו התורה ע"י וישראל משה נשמות
הוי' שמות מב' שנמשכי' יגמה"ר לגילוי זכה ומשה

כו'.
‰˙ÚÓÂ'נא לע"ל הנה מספר, ובלי מספר ענין יובן

ויובן  הזתים. הר על ההוא ביום רגליו ועמדו
בנפש  הם האותיות שרש דהנה האותיות, ענין בהקדים
בעצם  הם ומקורן שרשן אבל בפה, שקבען רק עצמה
המוצאות  ע"י יוצאי' שהם ורק כו', עצמה הנפש
הוא  לזה והמופת כו', מהחיך גיכ"ק מהגרון, אחה"ע

ומנענעים  המוצאות להם שיש הגם חרש או מקטן
שאין  מפני והיינו לדבר להם א"א מ"מ המוצאות
מוליד  החרש (ולכן בנפש כ"א כו' בהמוצאות האותיות
אינו  ומ"מ האותיות, בחי' יש בנפשו כי מפני שלם
לכלי  מהנפש נמשכים האותיות אין כי מפני לדבר יכול
אינו  ולכן גשמי', אחה"ע האותיות שיוציאו המבטא
אותיות  יש והנה כו'). שלם מוליד ומ"מ לדבר יכול
בהנפש  שרשם ושניהם הדיבור ואותיות המחשבה
בשרשן  מ"מ יותר גבוהים המח' שאותיות ועם עצמה
המח' לאותיות קודם הדיבור אותיות שורש בנפש
שנק' האדם מעלת ולכן במעלה, גם שקדמו (וי"ל
וכמ"ש  המח', ע"ש מחשב ולא הדיבור ע"ש הוא מדבר
והנה  כו'). ממללא לרוח ות"א חי' לנפש האדם ויהי
עד"מ  כמו אותיות מבחי' הוא העולמות כל חיות שרש
וכמ"ש  להחיותו בהרקיע תמיד עומד רקיע יהי מאמר
היו  שאם להחיותו, בשמים נצב דברך ה' לעולם
רגע  על אפי' וארץ שמים המחיים האותיות מסתלקי'
שהאותיות  ע"י ורק ואפס, לאין חוזרים היו אחד

ליש עומד  מאין ולהוותם להחיותם בשמים תמיד ים
תמיד.
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המלאך  וז"ש שבתוכם ה' לאור ביטול בבחי' כ"א בפ"ע
ב"ה  מא"ס החיות המשכת בחי' על ר"ל אשוב שוב
שהי' קרבנין דאכיל ארי' ענין ג"כ וזה בו אז שנמשך
עד"מ  הקרבן של מ"ן העלאת לקבל שליח מלאך
במקום  שהם התפלות את המקבלים המלאכים
ואמר  שליח מלאך שיהי' רצה לא משה [אך הקרבנות
במשכן  כתיב לכן ט"ו) ל"ג (שמות הולכים פניך אין אם
שהי' ארי' ולא כ"ד) ט' (ויקרא ה' מלפני אש ותצא
גבוה  יהי' שמשיח לע"ל ולכן דשלמה במקדש יורד
יהי' ולא תבן יאכל כבקר שארי' עד מעלתו יהי' ממשה
ושאר  דשעורים העומר מנחת לקבל השליח הוא
פסולת  שהוא התבן מן ויסתפק יהנה כ"א הקרבנות
יהיו  ההשפעות שכל לפי מאכלם הוא שכעת השעורים
דעכשיו  כשעורים דלע"ל ותבן ביותר אז מעולות
עד"ז  והנה עצמן], בישראל נכללים יהיו והשעורים
העומר  את להקריב שליח הכהן הי' העומר במנחת
ב') (כ"ג בקדושין כדאי' נינהו דרחמנא שלוחי וכהני
מה' פ"ו והרמב"ם א' ל"ו ב' ל"ה נדרים הר"ן וכמ"ש
ה"ז  השעורים מנחת את שכשהקריב ונמצא ה"ה נדרים
חסדו  בחי' הוא כידו וידו ב"ה מקום של בשליחותו
להעלות  מקרבת שימינו דקוב"ה ימינא ודרועא
הגשמי' הלזו מהארץ שגדילה הגשמיות השעורה
דאצי' מל' העליונה שבארץ מה"ג נמשך ששרשה
ולפי  כנ"ל השפע שלוחי המלאכים ע"י למטה ונמשכה
בשבה"כ  שנפל ממה רע בה ונתערב בארץ שנתרקבה
שהניפו  ע"י וכשמתבררת כידוע קדמאין מלכין מז'
שלוחא  והכהן המזבח ע"ג ואח"כ נפה בי"ג אותה
עוד  לעורר יפה כחה עי"ז למעלה אותה מעלה דרחמנא
הבאה  השנה על להמלאכים השפע נמשך שיהי' מחדש
במל' ה"ג המשכת וז"ס ה' שעור שעורה נק' זו ושפע
הוא  זו שפע מקור כי שם מצות ובטעמי בפע"ח שנת'
העומר  מנחת באה ולכן הטעם, כמשנת"ל מה"ג

להיות  בו חלק ישראל לכל שהי' הלשכה מתרומת
ראשית  לה' ישראל קדש כי ישראל כל ע"י זו השפעה
היא  שבישראל אלקית שהנפש ג') ב' (ירמי' תבואתו
תבואה  בחי' נמשך ידה שעל ההמשכה ראשית
שלהם  מ"ן העלאת ע"י ג"כ למלאכים הנ"ל ושעורים

אר  והנה הגשמית: התבואה משעורה על בפסח ז"ל
לראשית  בשנה הקבוע זמן הוא שאז מ"ב) פ"א (ר"ה
והמלאכים  למלאכים ית' מלכותו ממדת השפע המשכת
לנפש  ג"כ ומשפיעים ומוליכים השפע שלוחי הם
כי  לנהורא מחשוכא שתתהפך שבישראל הבהמית
משעורים  ג"כ ומזונה כידוע מאופנים הוא שרשה מקור
ית' בגדולתו שבהתבוננות והיינו הנ"ל ה' שעור
וכן  מדותיה, ותהפוך מזה תתפעל וסוכ"ע הממכ"ע
התבואה  לגדל הגשמי' הלזו להארץ השפע מוליכים
לקבל  המל' צריכה שנה בכל כי ולהיות כנ"ל בגשמיות
הקרבת  ע"י נעשה וזה כנ"ל הה"ג והם זו להשפעה כח
שגדל  מה שהוא העומר במנחת גשמיים השעורים
אותה  ומעלים וחוזרים הנ"ל מהשפעת בגשמיות
חוזרת  יהי' ולזאת כנ"ל הכהן ע"י ב"ה בא"ס להתכלל
יגיע  ומהם להמלאכים וממנה במל' ההמשכה שפע
הארץ  ולתבואת שבישראל הבהמיות לנפשות אח"כ
וכמארז"ל  שבשדות תבואה לכם שתתברך וז"ס הגשמי'
כענין  שהוא אמור פ' ור"מ שם בזהר (וז"ש הנ"ל,
בחי' שצ"ל לפי מהשעורים ג"כ שבא קנאות מנחת
בטוב  נתאחדה אם כי דא"ח בדיקו וז"ס ה"ג התעוררות
בשעורים  הארץ שנבחנה וכמו ויתרון עלי' לה יהי'
לריח  ועולים ברע נתאחדו שלא מהשפעתה שגדלו
שנתאחדה  זנונים לאשת דמותא סמא והוא לה' ניחוח
העומר  מנחת ולכן מתה) ואז ממנה נפרד הטוב כי ברע
המל' להעלות שם בזהר כדאי' פה תנו תנופה טעונה
כנ"ל  מלאכים להחיות ה' שעור בבחי' בבי"ע שירדה
וד"ל: הבאה הלזו בשנה מחדש ההמשכה תהי' ועי"ז
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a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÈ„ÚÂ שהוא שדי ש' בחי' עליהם שנגלה מאחר צ"ל
בבחי' קיימים נשארו איך המגביל כח
בכהאריז"ל  משנ"ת ע"פ הוא אך הגשמי'. מציאותם
פעולת  מהו שם שהקשה פנוי ומקום הצמצום בענין

הוא הצמ  איך א"כ מא"ס הקו נמשך שאח"כ מאחר צום
ממציאותם. יתבטלו ושלא לקבל העולמות ביכולת

יכול  הי' לא תחלה הצמצום הי' לא שאם שם ותירצו
הקו  נמשך כי הגם שנתהווה ולאחר ההתהוות, להיות
שזהו  י"ל הקו כי גם (ומה עי"ז מתבטלי' אינם מ"מ
מקודם  שהוא וי"ל וחוט, קו רק הוא שהרי צמצום ג"כ
ובדרושים  בכהאריז"ל נמצאים דיעות וב' הצמצום,
הצמצום  מלפני שנמשך מוכרעת ודעת ז"ל, מרבותינו
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c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

otF`aE ,FzbVde Fzrici otF`A iElz dfe .'Ek mixnEgd©§¦§¤¨§¤§¦¨§©¨¨§¤
,xzFi biVnE rcFIW dn lkC ,FYrC zwnrde zEppFAzdd©¦§§§©£¨©©§§¨©¤¥©©¦¥
dad` icil `A `Ed ixd ,xzFi FYrC winrnE opFAznE¦§¥©£¦©§¥£¥¨¦¥©£¨
od ,Dribi dfA mikixv i`CeaE .xzFi ziYin`e dlFcB§¨©£¦¦¥§©©§¦¦¨¤§¦¨¥
oMW lke ,mipiprd z` rcil dbVdde dricIdA§©§¦¨§©©¨¨¥©¤¨¦§¨¦§¨¤¥
.onfE Dribi dfl KixSW ,zrCd zwnrde zEppFAzddA§©¦§§§©£¨©©©©¤¨¦¨¤§¦¨§¨

KixSW ,an wxR "mipFpiA lW xtq"A aEzMW FnkE§¤¨§¥¤¤¥¦¤¤¤¨¦
FYaWgn rBiil dcFard eilr cAkz `NW ,Wtp zribi"§¦©¤¤¤Ÿ¦§©¨¨¨£¨§©¥©©§©§

,"'Ek dtEvx dlFcB drW 'd zNEcbA opFAzdlE winrdl§©£¦§¦§¥¦§©¨¨§¨§¨
± xaCdA FYrC zExXwzd ilA ,zEInWbA iM .mW oIEri§©¨¦§©§¦§¦¦§©§©§§©¨¨

.'Ek eil` dad`A xxFrzi `lihETl"A x`AzPW FnkE Ÿ¦§¥§©£¨¥¨§¤¦§¨¥§¦¥
"Yrcie"c 'ad xE`iAdA "dxFz3Dribi mikixv z`fle . ¨§©¥©§§¨©§¨§¨Ÿ§¦¦§¦¨

lFki Dribi ici lr la` ,zEppFAzde zrCd zwnrdA§©£¨©©©©§¦§§£¨©§¥§¦¨¨
.dfl riBdl§©¦©¨¤

.xESiwzrCd zwnrde zEppFAzd ,drici ici lr xW` ,x`ai ¦§¨¥£¤©§¥§¦¨¦§§§©£¨©©©©
.dad`d xxFrl xaCd aFxw ,dribiA¦¦¨¨©¨¨§¥¨©£¨
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew - mixn`nd xtq

נפש ,ÚÂ„ÈÎו) א) נפשות. שלוש יש אדם בכל
נפש  ג) השכלית. נפש ב) האלוקית.
נפרדים  קוים יש הללו, הנפשות שלושת ולכל הטבעית.
שלה, ההבנה שלה, הקו את יש נפש לכל לגמרי.

האדם. גוף על שלה וההשפעה שלה, החיים
מההשגה  למעלה אלוקית, היא האלוקית הנפש
הוא  שלה והשכל לגמרי, שכלית מהות היא האנושית.
של  וההבנה שכל. מבינה שנשמה כפי אלוקי, שכל
מלאכים. של מההבנה יותר ומעודנת יותר נעלית נשמה,
יכול  כבר אדם שגם העמוקה ההבנה זו השכלית, הנפש
נעלית  מאד שהיא למרות הזו, ההבנה כי להבין,
להבין  שאפשר עד ידועים במאמצים צורך ויש ועדינה,
מסוימות, במידות להבנה ניתן זה זאת בכל עמוק, שכל
היא  ועדינה, נעלית שתהיה ככל בכללות, ההבנה כי

האנושית. ההבנה של בהגבלות מוגבלת
של  טבעיים, דברים של ההבנה זו הטבעית, הנפש
זו  שאין למרות זו, קירבה לאדם. הקרובים דברים
אליו  קרוב זאת בכל זה אבל שכלית, הבנה של קירבה

לו. נעים ומאד
עשיר, להיות גופניים, טובים דברים רוצה אדם למשל,
דברים  ועוד טוב לאכול יפה, להיות דאגה, חסר להיות
הללו, הדברים לכל שכלית קירבה לו אין שונים.
כל  את שירצה למה שכלית הבנה לו אין כלומר,
האדם  טבע טבעי. זה כך אבל הללו, הגופניים הדברים

גופניים. לדברים משיכה לו שיש הוא
‡Á˙ז) ÏÎÏ השפעה יש שבאדם, הנפשות משלושת

אחת  שכל וכיון הגוף, חיי על מסוימת

לכן  שונים, וחיים שונה בקו היא הנפשות משלושת
שונה. היא - הגוף על אחת כל של ההשפעה

בדברים  רק היא שלה ההבנה כל הטבעית, הנפש
הנפש  גם הרי כי שכלית, שהיא אף על כלומר, גופניים.
אבל  ושכל, רוחנית הרי היא ונפש נפש, היא הטבעית
כל  של בגופניות שקוע הטבעית הנפש של השכל כל

הדבר. של ובמציאות ב'יש' דבר.
היא  עצמה הטבעית הנפש הרי כי הוא, הדבר טעם
את  דבר בכל ומוצאת שמחפשת זו היא לכן טבעית.
הדבר  מה בשביל הדבר, ומהו הדבר הוא איך טבעו,
הזו  הנפש ומזיק. טוב לא הדבר ולמה ושימושי, טוב

נוצר. הדבר איך להבין מתעניינת לא
בכל  להבין כדי היא שלה ההבנה כל האלוקית, הנפש
את  יוצר איננו נברא הרי נברא. הוא כיצד שנברא, דבר
עצמו'). את עושה הדבר 'אין החוקרים (כמאמר עצמו
ההבנה  וכל ברוךֿהוא, הבורא אותו, שברא מי יש הרי

בזה. היא האלקית הנפש של
יכולה  ולא אנושי, בשכל מוגבלת כבר השכלית, הנפש
אין  ממילא האלוקי, השכל של איֿההגבלה את להשיג
כמו  ויסודית עמוקה כלֿכך בצורה להתבונן יכולה היא
שכלית, היא הרי זאת, בכל אבל האלוקית, הנפש
מהשכל. מלמעלה בא שהשכל יודע הרי עצמו והשכל
כל  אודות פנים, כל על חושבת, השכלית הנפש לכן

נלקח. הוא וכיצד מהיכן דבר
בהבנה  מושג כל לה אין – הטבעית הנפש אבל
של  בעונג רק היא שלה ההבנה כל מהטבע, שלמעלה

גופניים. דברים
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רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

זה ‡ÌÓח) (אמת, שכלית היא הרי הטבעית, הנפש
נחות  יותר השכל ועצם טבע, של שכל
יצר  ישנו אך שכל). זה הרי אבל לטבע, שמעל משכל
כלֿכך  כבר והוא הטבעית, הנפש של ענף שהוא הרע,
לתענוגים  לגמרי להתמסר האדם את מגרה שהוא ְֶָנחות

גשמיים.
רק  ששקועה נפש זו בהמית, נפש נקרא היצרֿהרע לכן
המהות  שכל חי, ובעלֿ בהמה כמו גופניים, בדברים
לזה  מסורים והם גופניים בדברים רק היא שלהם
הגוף  של התחושות מצד האדם גם להבדיל, כך לגמרי,

הבהמית. והנפש
נותנת השכלית בין הנפש ההבדל את להבין לאדם

פרטיים  בבעליֿחיים לו ומראה ובןֿאדם, בעלֿחי
ויותר  עדינים יותר הם איך שונות, טבעיות תכונות

מהם. ילמדו שאנשים ונחוץ מאנשים, טובים
ומעוף  ארץ, מבהמות מלפנּו י"א) ל"ה (איוב ְֵַכתוב
בחיות  הכניס ברוךֿהוא הבורא יחכמנו. השמים
ללמוד  יכול שהאדם טובות הנהגות כאלה ובעופות,
עדינות. ויותר נאות יותר יהיו שלו שההנהגות כך מהם,
נכון  זאת שיבין האדם, של בהנהגה רק תלוי הדבר
נאה  יותר בדרך להתנהג ולהתלמד להתבונן וירצה

עדינה. ויותר
שהוא  לאדם המורה השכלית, הנפש של ההשפעה וזו
ליישם  צריך כבעלֿשכל, הגדולה מעלתו עם (האדם)

הנבראים. בכל מוצא שהוא המעלות כל את בעצמו
הצלחה ÌÈ¯·Ò‰Ïט) יש השכלית הנפש של

במובן  האדם על משפיע וזה מסוימת,
שמתנהג  מי מאשר טוב יותר הרבה נעשה הוא מסוים.
הטבעית, והנפש הבהמית הנפש של הרגשות עלֿפי

עצמו. ממנו רצון שביעות האדם אצל נוצרת אך
לפי  התנהג האדם יסוד. יש הרצון לשביעות אמת,
ממה  לו יש השכלית, הנפש של וההבנות ההסברים
הנכונה, במעלה אדם הוא מעצמו. רצון שבע להיות

החי. על האדם יתרון את מבטא הוא
חסרון  וזה חסרון. היא עצמה הרצון שביעות אבל
ומפסיק  עצמו, עם רצון שבע נהיה האדם א) כפול:
מעלה  ולעלות הטוב בכיוון הלאה להתקדם כדי לעבוד
מרוצה  שנהיה האדם של הרצון שביעות ב) מעלה.

ה  מחלת את באדם יוצרת וה ‡Èמעצמו, ,È‡ את עושה
ועיוור. חרש האדם שכל

שכל  על האלוקית הנפש של ההשפעה באה וכאן
ה  את ולשבור להכרית כדי .‡Èהאדם,

הוא  שלה השכל הנה שכל, רק שהיא האלוקית הנפש
העיקרי  הדבר הוא האלוקי השכל והרי אלוקי, שכל

נוצר. דבר כל וכיצד מהיכן ולהסביר להבין כדי

ואת  שלה ההסברים את לה יש האלוקית והנפש
מהיכן  האדם, את שואלת והיא דבר. לכל שלה ההבנות

ה  אצלך .‡Èנלקח
אל  הרבה תורה למדת "אם לאדם, מסבירה והיא
הרבה  למדת אם נוצרת". לכך כי לעצמך, טובה תחזיק
עצמך  את תחזיק ואל תודה, לעצמך תאמר אל תורה,

אותך  ברא ברוךֿהוא הבורא כי ונתן גדול, זה, בשביל
לדרגה  להגיע יוכל שהאדם האפשרויות כל את לאדם

גבוהה. כזו
קשה ‡·Ïי) האלוקית, הנפש של המבט נקודות את

רגיל  שהוא כפי האדם, של השכל לקבל. לאדם
הוא  הרי מלידה, הוא האדם ששכל כפי כלומר ביותר,
היא  הטבעית הנפש הטבעית. הנפש של השפעה תחת
בפרק  לעיל (כמבואר לגמרי לכך מסורה היא טבעית,
האדם, של הגופניים לחיים ביותר הקרובה היא ז'),
מדוע  הטעם וזהו האדם. על ראשונה משפיעה והיא
ובזה  הגסים, הגופניים הדברים לכל מלידה נמשך האדם

ללמוד. מתחיל שהוא עד שלו, והעונג הרגש נמצא
אצלו  נעשה שעה באותה ללמוד, מתחיל האדם כאשר
אצל  להתפתח מתחילה אז כלומר, הבנה. של הרגש
מוגבל  זה כל אבל השכלית, הנפש של ההשפעה האדם

ז'). בפרק לעיל (כמבואר גשמיות של בהגבלות
את  ולהבין להשיג לאדם קשה מאד עדיין אבל
זה  היצרֿטוב, ישנו לכך האלוקית. הנפש של העמדות
להנהגות  להתמסר אותו ומושך האדם את שמגרה
הוא  וגם הזולת, עם טובים ויחסים ונאות, עדינות

נעלות. יותר להבנות להתמסר האדם על משפיע
הנפש ‰Èˆ¯יא) האלוקית. הנפש של ענף הוא הטוב

לכן  בלבד, אלוקית הבנה היא האלוקית
את  לגרות יותר נוטה הרי שהוא אף על היצרֿטוב,
לאדם  להסביר מאפשר נאים, דברים לעשות האדם
שהיצר  כיון זאת, בכל נאים, דברים לעשות שצריך
מיוסד  שלו הגירוי האלוקית, מהנפש ענף הוא הטוב
של  והיופי העדינות את לאדם מסביר הוא הסברים, על
התורה  בדרכי חייו את מנהל הוא כאשר האנושות

והמצוה.
הנפש  עלֿידי לאדם מסביר הטוב שהיצר ההסברים
הנפש  באמצעות מובנים ההסברים (כלומר, השכלית
הוא  שלאטֿלאט כך האדם על משפיעים השכלית),
ואז  לעדינות, ומתקרב והולך גופניים מדברים מתנתק
הם  שלו הגשמיים והצרכים הגופניים הדברים כל גם

עדינים.
גופניים, מחיים להתנתק עצמו על ישפיע שאדם וכדי

ש  מוכרח האמיתיים, האנושיים לחיים תהיה ולהתמסר
של  הרוחניים הכוחות עם גדולה וטרחה יגיעה לו
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הצורה  הגברת את להשפיע כדי שלו, והמידות השכל
החומר. על

שיוכלו  דק, שיהיה גס עור לעבד צריך שכאשר וכשם
ב) וטרחה. יגיעה א) דברים: שני צריכים עליו, לכתוב

כנ"ל. בזה, לו המסייעים חומרים
א) דברים: שני צריך הוא יתעדן, שהאדם כדי גם כך
בתורה  המסייעים החומרים את ב) ויגיעה. עבודה

התפילה. ועבודת התורה עבודת והם ותפילה,
הבורא Â‰ÊÂיב) שבעבודת לתלמידיו, הסביר שרבא

התורה. עבודת א) אופנים. שני יש יתברך
"חיי  היא בתורה שהעבודה ואמר, התפילה. עבודת ב)
להבין  כדי שעה". "חיי היא בתפילה והעבודה עולם",
להבין  יש עולם", "חיי נקראת בתורה העבודה מדוע
התורה. ברכות של הפשט ואת המילים פירוש את
ברכה  ברכות. שתי מברך הוא לתורה, עולה כשיהודי
הקריאה  אחרי שנייה וברכה בתורה, הקריאה לפני אחת
בחר  "אשר הוא: הראשונה הברכה של הנוסח בתורה.
של  והנוסח תורתו". את לנו ונתן העמים מכל בנו
וחיי  אמת תורת לנו נתן "אשר הוא: השניה הברכה
בנוסח  הוא הברכות שתי של הסוף בתוכנו". נטע עולם

התורה". נותן ה' אתה "ברוך אחד:
מכילות  לתורה, ועלייה קריאה של הברכות שתי
שלפני  הראשונה בברכה עניינים שני עניינים. חמישה
הקריאה, שאחרי השנייה בברכה עניינים שני הקריאה,

הברכות. שתי בסיום שנמצא אחד ועניין
א) הם: התורה בברכת האמורים העניינים חמשת
ב) אותנו. בחר שהקדושֿברוךֿהוא בנו", בחר "אשר
שלו. התורה את לנו נתן והוא תורתו", את לנו "ונתן
הלימוד  את לנו נתן הוא אמת", תורת לנו "נתן ג)
שתל  הוא בתוכנו", נטע עולם "וחיי ד) האמיתי.
נותן  הוא התורה", "נותן ה) העולם. חיי את בתוכנו

התורה. את
העניינים  חמשת של וההסבר התוכן את להבין וצריך

לתורה. כשעולים שמברכים בברכות
"‡˘¯יג) משבחים ‡] אנו העמים". מכל בנו בחר

שהוא, כך על יתברך לה' ומודים
שהקדושֿ העמים מכל יעקב, זרע בנו, בחר ברוךֿהוא,
העמים. מכל סגולה לי והייתם ככתוב, ברא. ברוךֿהוא
האהוב  האוצר נחמד. אוצר ז"ל, רש"י מפרש "סגולה",

הקדושֿברוךֿהוא. של
אלוקיכם, לה' אתם בנים (בתניא כתוב, הרבי אומר

כך, האב, מוח מעצמּות נמשך שהבן כמו ב') פרק
ממחשבתו  נמשכת יהודי כל של הנשמה עלֿדרךֿמשל,

יתברך. וחכמתו הקדושֿברוךֿהוא של
עליה  ואדם ארץ, עשיתי אנכי י"ב) מ"ה (ישעי' כתוב

בשביל  הנבראים כל ואת הארץ את ברא ה' בראתי.
האדם.

ל"ד  (יחזקאל כתוב אומרת: א') ס"א (יבמות הגמרא
קרוים  אתם אתם. אדם מרעיתי, צאן צאני ואתן ל"א)
עלי' "ואדם וזהו "אדם". נקראים ישראל בני אדם.
ואת  האדם. בשביל הכל ברא ברוךֿהוא ה' בראתי",
"בראתי" בשביל ברא ברוךֿהוא הוא - האדם

ומצוות. תורה יקיים שהאדם תרי"ג, בגימטריא
כל  ואת העמים כל את ברא הרי ברוךֿהוא הבורא
בני  אותנו אבל הארץ, כל לי כי ככתוב הנבראים,
העמים  מכל בחר הקדושֿברוךֿהוא יעקב, זרע ישראל
בחר  יתברך שה' עצמה הבחירה ועם האדמה, פני שעל

העמים. מכל אותנו הבדיל הוא בנו,
"Ô˙Âיד) לנו ·] נתן ברוךֿהוא ה' תורתו". את לנו

למרות  הוי'. תורת שלו, התורה את
אלוקית, הבנה זו אבל הבנה, של עניין היא  שהתורה
גופניים. מחיים מרגישים אדם שבני מהבנה שלמעלה
ניוֿ ת"רֿצדיק, שמחתֿתורה בשיחת שנתבאר (כפי

יורק).
הזה, בעולם דווקא לנו נתן יתברך ה' הוי', תורת את
רבה', ב'מדרש ככתוב הזה, העולם שנקרא העולם
התורה  את להם שיתן יתברך מה' בקשו שמלאכים
כשהם  רבינו. למשה אותם שלח יתברך וה' בשמים,
המלאכים, את רבינו משה שואל רבינו, למשה באו
כתוב  בתורה בתורה. כתוב מה יודעים הם האם
כתוב  גופניים. דברים עם הקשורות מצוות שישמרו
משה  שואל שבועות. להישבע לא גו', תשא" "לא
כאלה  ביניכם לכם יש האם המלאכים, את רבינו
להישבע. להצטרך או לרצות אתכם שיביאו עסקים
אב  לכם יש האם אמך", ואת אביך את "כבד כתוב
יש  האם תגנוב", לא תנאף, לא תרצח, "לא כתוב ואם.
שתהיו  רעה, בדרך ללכת אתכם שיפתה יצרֿהרע לכם
וכדי  לעשות, עליכם מה לדעת כדי לתורה צריכים
את  לנו "ונתן וזהו היצרֿהרע. על להתגבר שתוכלו

התורה. את לנו נתן יתברך ה' תורתו",
"‡˘¯טו) בכל ‚] היא האמת אמת". תורת לנו נתן

המילה  בשווה. זמן ובכל המקומות
האות  היא א' א'מ'ת'. אותיות, משלוש מורכבת "אמת"
האמצעית  האות היא מ' האותיות. כ"ז מכל הראשונה
זאת  בא"ב. האחרונה האות היא ות' האותיות, מכ"ז
תהיה, שלא היכן בשווה. תמיד היא שהאמת אומרת,

בשווה. תמיד היא וזמן, מקום של סוג בכל
פסולין. המכזבין המים ט') פ"ה (פרה אומרת המשנה
יש  לטבילה בהם. לטבול פסולים המשקרים, המים
שנים  בשבע שפעם המים אבל חיים". ב"מים צורך
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שמשקרים. מים כוזבים", "מים נקראים מתייבשים,
מאחר  אבל נמצאים, הם הרי שכעת למרות כלומר,
כשהם  עכשיו, גם לכן יהיו, לא הם בו זמן שיבוא

"כזב". נקראים הם נמצאים,
וזהו  בשווה. היא מקום ובכל שתמיד הוא האמת עניין
תורת  לנו נתן "אשר התורה בברכת אומרים שאנו
"אמת" היא התורה אמת". "תורת היא ה' תורת אמת".
היא  התורה בשווה. הזמנים ובכל המקומות בכל
הסוף, ועד מהתחלה אחד דבר היא "אמת" כי נצחית,

מתחלפת. לא פעם אף והיא
לא  פעם אף היא וודאות. אמיתיות היא "אמת"
איך  הוראה פירושה "תורה" אמת", "תורת משתנית.
ובכל  המקומות בכל וודאית היא וההוראה להתנהג,

הזמנים.
חיים.È˘טז) שיוצר חוק א) חוקים: של סוגים שני

בין  ההבדל וזהו מהחיים. שנוצר חוק ב)
עושים. שאנשים לחוקים התורה, חוקי

רואים  שאנו כפי מהחיים, נעשים אנושיים חוקים
שם  המחוקקים, בית יש מדינה בכל מדינה. בהנהגת
להנהגת  שטוב כפי החוקים כל ונקבעים נוצרים

המדינה. ולתושבי המדינה
עושים  במדינה החיים מהחיים. נוצרו הללו החוקים כל
תנאי  לפי מדינה, בכל שונה זה לכן החוקים. את

המדינה.
מהחיים, בא לא שהחוק כלומר חיים, שיוצר חוק ויש
תורת  וזוהי החיים. את שיוצר חוק זה - להיפך אלא

ה'.
אומרת  התורה חיים. היוצר האלוקי החוק היא ה' תורת
לחיות. ומוכרחים צריכים ישראל ובת ישראל בן איך

מתחלפת. לא לעולם היא אמת". "תורת היא ה' תורת
ונסיבות  ההנהגה לפי מתחלף יוצרים, שהחיים החוק
נצחית. והיא החיים את יוצרת אמת" "תורת אך החיים.

ÌÏÂÚיז) ÈÈÁÂ" שתל „] יתברך ה' בתוכנו". נטע
הקיימים  החיים את בתוכנו
צריך  שגופו הראשון מהרגע היהודי, אצל לעולם.
הכל  שנותיו, ועשרים מאה אחרי עד להיווצר, להתחיל

בתורה. קשור
של  ידועים דינים יש להיוולד, יכול יהודי שגוף לפני
של  דינים מי, עם להתחתן מותר למי משפחה, קרבת
יהודי  כל על חוב (ומוטל מקווה הטהרה, שמירת
לא  כאשר הדבר חומרת את הצעיר לדור להודיע
חולים  חולים, ילדים ח"ו גדלים לכן זאת, שומרים

בגוף). וחולים ברוחניות
דינים  ילדים, חינוך של דינים משפחה, חיי של דינים
דיני  ושינה, ושתייה באכילה האדם צרכי כל של

של  דינים תפילין, טובים, וימים שבת תפילה, ברכות,
לזולתו. אדם שבין ביחס ודינים ילדים, חיתון

הימים  של דינים לילדיהם, הורים חובות של דינים
להוריהם  ילדים חובות של דינים בעולם, האחרונים
דיני  יזכור, יארצייט, קדיש, דיני מותם, ואחרי בחייהם
שהילדים  ומה בעצמו, לתת צריך שהאדם צדקה

הוריהם. של הנשמות למען לעשות יכולים
של Â‰ÊÂיח) החיים את בתוכנו", נטע עולם "וחיי

שתל  יתברך ה' בעולם, חיים איך העולם,
דברים. שלושה יש ובזה היהודים, אצלנו

האדם  את מאירה התורה כלומר, עולם". של "חיים א]
והעולם  הזה העולם רוחנית. והן גופנית הן חייו, בכל

הבא.
בכל  המתנהג עולם, שעושים חיים עולם", "חיי ב]
נאה, עולם זה הרי לנו, אומרת שהתורה כפי הדברים
של  עולם למקום, אדם בין טובות הנהגות של עולם

לחברו. אדם בין רעים אהבת
נצחי, איננו עצמו האדם נצחי. עולם עולם", "חיי ג]
טובים  בדורות אותו מנציחים הטובים מעשיו אבל
שכר  האמת, בעולם שכר מקבל והוא נצחי בשם ונאים,

ונכדיו. ילדיו על מגינה וזכותו נצחי.
התורה" "נותן הנוסח התורה". נותן ה' אתה "ברוך ה)
נותן  יתברך ה' התורה", "נותן הברכות. בשתי שווה
מתןֿתורה  שבעת כשם כלומר, הזמן. כל התורה את
לומד  כשיהודי כעת, גם כך אלוקות, ראו כולם הרי
אלוקות  חש הוא טהורה, במחשבה לתורה ועולה תורה

וקדושה.
"שעה"Â·Ú„˙ט)י  שעה". "חיי נקראת התפילה

אל  ה' וישע שכתוב כמו פנייה, פירושו
"ויפן". – "וישע" ז"ל רש"י מפרש מנחתו, ואל הבל
לא  מנחתו ואל קין "ואל אליו. פנה ברוךֿהוא ה'
שלו. הקרבן ואל קין אל פנה לא ה' פנה. לא שעה",
שעה", "חיי נקראת תפילה פנייה. פירושה "שעה"

ברוךֿהוא. ה' אל לפנות של החיים אלה
של  רוחניות, של חיים הרי היא התפילה עבודת
תורה, של בעבודה מהאדם. שלמעלה למה התמסרות
הלימוד. של עניינו זהו לעצמו. משהו לוקח האדם הרי

לומד. שהוא ממה ולקחת להבין
לדבר  כלומר, ללימוד. היא שלו ההתמסרות בלימוד,
ההתמסרות  בתפילה אבל ומבין, להבין רוצה שהוא
שהוא  למה לא כלומר, מהבנה. שלמעלה למה היא
והוא  מהבנה, שלמעלה מוגבל לא לגובה אלא מבין,

אמונה. של ברגש שקוע
רבו. אצל תלמיד כמו חש יהודי תורה, בלימוד

אבא. אצל ילד כמו חש יהודי בתפילה,
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הצורה  הגברת את להשפיע כדי שלו, והמידות השכל
החומר. על

שיוכלו  דק, שיהיה גס עור לעבד צריך שכאשר וכשם
ב) וטרחה. יגיעה א) דברים: שני צריכים עליו, לכתוב

כנ"ל. בזה, לו המסייעים חומרים
א) דברים: שני צריך הוא יתעדן, שהאדם כדי גם כך
בתורה  המסייעים החומרים את ב) ויגיעה. עבודה

התפילה. ועבודת התורה עבודת והם ותפילה,
הבורא Â‰ÊÂיב) שבעבודת לתלמידיו, הסביר שרבא

התורה. עבודת א) אופנים. שני יש יתברך
"חיי  היא בתורה שהעבודה ואמר, התפילה. עבודת ב)
להבין  כדי שעה". "חיי היא בתפילה והעבודה עולם",
להבין  יש עולם", "חיי נקראת בתורה העבודה מדוע
התורה. ברכות של הפשט ואת המילים פירוש את
ברכה  ברכות. שתי מברך הוא לתורה, עולה כשיהודי
הקריאה  אחרי שנייה וברכה בתורה, הקריאה לפני אחת
בחר  "אשר הוא: הראשונה הברכה של הנוסח בתורה.
של  והנוסח תורתו". את לנו ונתן העמים מכל בנו
וחיי  אמת תורת לנו נתן "אשר הוא: השניה הברכה
בנוסח  הוא הברכות שתי של הסוף בתוכנו". נטע עולם

התורה". נותן ה' אתה "ברוך אחד:
מכילות  לתורה, ועלייה קריאה של הברכות שתי
שלפני  הראשונה בברכה עניינים שני עניינים. חמישה
הקריאה, שאחרי השנייה בברכה עניינים שני הקריאה,

הברכות. שתי בסיום שנמצא אחד ועניין
א) הם: התורה בברכת האמורים העניינים חמשת
ב) אותנו. בחר שהקדושֿברוךֿהוא בנו", בחר "אשר
שלו. התורה את לנו נתן והוא תורתו", את לנו "ונתן
הלימוד  את לנו נתן הוא אמת", תורת לנו "נתן ג)
שתל  הוא בתוכנו", נטע עולם "וחיי ד) האמיתי.
נותן  הוא התורה", "נותן ה) העולם. חיי את בתוכנו

התורה. את
העניינים  חמשת של וההסבר התוכן את להבין וצריך

לתורה. כשעולים שמברכים בברכות
"‡˘¯יג) משבחים ‡] אנו העמים". מכל בנו בחר

שהוא, כך על יתברך לה' ומודים
שהקדושֿ העמים מכל יעקב, זרע בנו, בחר ברוךֿהוא,
העמים. מכל סגולה לי והייתם ככתוב, ברא. ברוךֿהוא
האהוב  האוצר נחמד. אוצר ז"ל, רש"י מפרש "סגולה",

הקדושֿברוךֿהוא. של
אלוקיכם, לה' אתם בנים (בתניא כתוב, הרבי אומר

כך, האב, מוח מעצמּות נמשך שהבן כמו ב') פרק
ממחשבתו  נמשכת יהודי כל של הנשמה עלֿדרךֿמשל,

יתברך. וחכמתו הקדושֿברוךֿהוא של
עליה  ואדם ארץ, עשיתי אנכי י"ב) מ"ה (ישעי' כתוב

בשביל  הנבראים כל ואת הארץ את ברא ה' בראתי.
האדם.

ל"ד  (יחזקאל כתוב אומרת: א') ס"א (יבמות הגמרא
קרוים  אתם אתם. אדם מרעיתי, צאן צאני ואתן ל"א)
עלי' "ואדם וזהו "אדם". נקראים ישראל בני אדם.
ואת  האדם. בשביל הכל ברא ברוךֿהוא ה' בראתי",
"בראתי" בשביל ברא ברוךֿהוא הוא - האדם

ומצוות. תורה יקיים שהאדם תרי"ג, בגימטריא
כל  ואת העמים כל את ברא הרי ברוךֿהוא הבורא
בני  אותנו אבל הארץ, כל לי כי ככתוב הנבראים,
העמים  מכל בחר הקדושֿברוךֿהוא יעקב, זרע ישראל
בחר  יתברך שה' עצמה הבחירה ועם האדמה, פני שעל

העמים. מכל אותנו הבדיל הוא בנו,
"Ô˙Âיד) לנו ·] נתן ברוךֿהוא ה' תורתו". את לנו

למרות  הוי'. תורת שלו, התורה את
אלוקית, הבנה זו אבל הבנה, של עניין היא  שהתורה
גופניים. מחיים מרגישים אדם שבני מהבנה שלמעלה
ניוֿ ת"רֿצדיק, שמחתֿתורה בשיחת שנתבאר (כפי

יורק).
הזה, בעולם דווקא לנו נתן יתברך ה' הוי', תורת את
רבה', ב'מדרש ככתוב הזה, העולם שנקרא העולם
התורה  את להם שיתן יתברך מה' בקשו שמלאכים
כשהם  רבינו. למשה אותם שלח יתברך וה' בשמים,
המלאכים, את רבינו משה שואל רבינו, למשה באו
כתוב  בתורה בתורה. כתוב מה יודעים הם האם
כתוב  גופניים. דברים עם הקשורות מצוות שישמרו
משה  שואל שבועות. להישבע לא גו', תשא" "לא
כאלה  ביניכם לכם יש האם המלאכים, את רבינו
להישבע. להצטרך או לרצות אתכם שיביאו עסקים
אב  לכם יש האם אמך", ואת אביך את "כבד כתוב
יש  האם תגנוב", לא תנאף, לא תרצח, "לא כתוב ואם.
שתהיו  רעה, בדרך ללכת אתכם שיפתה יצרֿהרע לכם
וכדי  לעשות, עליכם מה לדעת כדי לתורה צריכים
את  לנו "ונתן וזהו היצרֿהרע. על להתגבר שתוכלו

התורה. את לנו נתן יתברך ה' תורתו",
"‡˘¯טו) בכל ‚] היא האמת אמת". תורת לנו נתן

המילה  בשווה. זמן ובכל המקומות
האות  היא א' א'מ'ת'. אותיות, משלוש מורכבת "אמת"
האמצעית  האות היא מ' האותיות. כ"ז מכל הראשונה
זאת  בא"ב. האחרונה האות היא ות' האותיות, מכ"ז
תהיה, שלא היכן בשווה. תמיד היא שהאמת אומרת,

בשווה. תמיד היא וזמן, מקום של סוג בכל
פסולין. המכזבין המים ט') פ"ה (פרה אומרת המשנה
יש  לטבילה בהם. לטבול פסולים המשקרים, המים
שנים  בשבע שפעם המים אבל חיים". ב"מים צורך
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זה  שלו. הפנימיים החיים זה שלו. הנחמה זו התפילה,
טוב. הכי הטוב את לו ונותן שלו, הרגש כל את תופס
התקוות  מתעודד, הוא חיות, מקבל יהודי בתפילה,

יותר. חזק חש הוא מתחזקות, שלו
שמעכשיו  תקיפה, החלטה אצלו מתקבלת בתפילה,
להשליך  שלו. הלאֿטובים הדברים בכל אחרת יהיה
שקר, שנאה, קנאה, של הרעות המידות הן מעצמו
קרירות  של רעות הנהגות והן הרע, לשון רכילות,
טובים, דברים רק לעשות ולהשתדל וגסות, לזולת
בכל  טוב יותר לו שיהיה יתברך לה' מקווה והוא

שלו. העניינים
א)Ï‡Â‰כ) יתברך. הבורא בעבודת האופנים שני הם

"חיי  שעושה עבודה היא התורה עבודת
עבודה  היא התפילה עבודת ב) חיים. יוצרת עולם",

יתברך. ה' אל לפנות איך שעה", "חיי שעושה
והחיות  הגוף. זה - ההבנה ונשמה. גוף יש דבר בכל
ונפש, גוף יש שבאדם כשם הנשמה. זו - והחמימות

כך  הגוף, את מקיימת שהיא הנפש הוא העיקר והרי
גוף  יש ברוךֿהוא, הבורא עבודת אלוקית, בעבודה גם
החיים. הנשמה, היא ותפילה הגוף. היא תורה ונשמה.

• • •
בכל. חיות ומחדירה הכל, את מאירה חסידות
מצוה, כשעושים בחיות. יהיה שזה תורה, כשלומדים

חיות. עם עונג, עם יהיה שזה
כמה חסידו  לאדם שמראה ההבנה אלוקית. הבנה היא ת

להתרומם. יכול הוא גדול וכמה קטן, הוא
כיצד  הדרכים את לו ומראה האדם את מלמדת חסידות
ההרגלים  מכל ולהתנתק הרעים, הדברים מכל לצאת

טובות. במידות ולהתרגל שלו, הרעים
ולחזור  תשובה, לעשות הלב את מלהיבה חסידות
אתה". אבינו "כי שכתוב כמו הקדוש, לאבא ולפנות
ושלנו, שלכם התפילות את יקבל שבשמים ואבינו
עולמים  בתשועת להיוושע ישראל, כלל תפילות בתוך

וברוחניות. בגשמיות

u"xz fenz biÎai dle`bd bg qxhpew
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בס"ד 
˙Â˘Â„˜‰ ÂÈ˙ÂÁÈ˘Ó ,„Á‡ ¯Ó‡Ó
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כריתות  גט  כותב דוד בית למלחמת היוצא כל
.1לאשתו 

דוד. בן משיח של גילויו זהו דוד" "בית
לבעל־שם־ שהיתה הנשמה מעליית הידוע כפי
קאתי  "אימתי ושאלו: המשיח בהיכל היה בה טוב,
חוצה", מעינותיך "לכשיפוצו לו: ענה ומשיח מר?"
יפוצו  עבודתו ודרכי טוב שם הבעל תורת כשמעיינות

אתי. – אז בעולם,
יותר: ברורות במלים

ב"יפוצו  מרובה במדה תלויה המשיח ביאת
לביאת  תביא המעיינות הפצת שכן, חוצה". מעינותיך
דוד. בן משיח של אורו גילוי דוד" "בית שזהו המשיח,
אלקים  ש"ורוח אף מלחמות. יש דוד" ל"בית ברם,

משיח" של רוחו זה – המים פני על ,2מרחפת

בעולם  הגשמית שההנהגה היה, הבריאה שבכוונת
הדעת  עץ חטא בגלל אבל משיח, של ברוחו תהיה
זקוק  יתברך, לפניו מכעיסין שהיו הדורות וחטא
יהיה  הבירורים ובגמר עבודה, ידי על לתיקון העולם
לביאת  הקדמה משום חוצה" מעינותיך ב"יפוצו

המשיח.
שני  תהו, אלפים שני עלמא, הוי שנין אלפי "שית

המשיח" ימות אלפים ושני תורה אלפים 3אלפים שני .
היינו  תהו, אלפים שני את לתקן צריכין היו תורה
לאחר  דתהו. הכלים שבירת של הניצוצות את לברר
והאלף  המשיח גילוי המשיח, ימות אלפים שני מכן
בן  משיח בו והיובל משיחא. עקבות הם בכלל הששי
עקבות  חרפו ה' אויביך "חרפו של הזמן הוא בא, דוד

.4משיחך"
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א.3) צז, סנהדרין א. ט, זרה עבודה
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שזה  השכלה, מפיצי חברת בגין עלי כבד לבי
"חדרי" על בממשלה עלילות מעלילים רבות שנים
– תהיה לא היה – הם רוצים ומוריהם, ישראל
היהודי, וה"מלמד" ה"חדר" את השורש מן לעקור
בה' בכפירה ישראל ילדי של מוחותיהם ר"ל ולטמא
שלהם  האפיקורסים המורים ידי על ובתורתו
החדרים  של המורים רעים, מלאכים ומשלחת

המסוכנים.
שנאתים  שנאה תכלית כולם, אותם שונא ,5הריני

את  רואה שאני בטוחני, אבל עליהם. דווה ולבי
על  ויביאו ימיטו שהם הצרות ואת לרע המר השינוי
יובל  של המתוק הסוף את מכן ולאחר ישראל, כלל

המשיח. ביאת את שיביא משיחא, עקבות
צריכים  משיחא עקבות של היובל בתקופת ברם,

דוד. בית מלחמת את לעבור
המאמר  את אני דור 6לומד אחר דור ראית "אם :

אשר  טעמא ומאי משיח, של רגליו צפה – מחרף
כתיב  ומה משיחך, עקבות חרפו אשר ה' אויביך חרפו
דור  ראית "אם – ואמן" אמן לעולם ה' ברוך בתריה
מורי  הם המחרף הראשון הדור – מחרף" דור  אחר
מפיצי  חברת של המסוכנים והחדרים הספר בתי

שיח  השני השכלה, ומגדפים המחרפים דור את נכו
כך  ועל ובישראל. בעולם משיח חבלי את שיביא
בגאולה  האמונה את לחזק דוד, בית למלחמת צריכים
משיח. חבלי את ולהקל צדקנו משיח ידי על השלימה

משיחא: עקבות של ברע דרגות שתי
שהם  אנשים ה'", ב"אויביך הראשונה הדרגא
הקשישים, האפיקורסים הם אלא ה', אויבי
המורים  השכלה, מפיצי חברי המשכילים,
ותלמידיהם, המסוכנים החדרים של האפיקורסים
כולם  שהם מחרפים של השני הדור מנהיגי אלה

ותורתו. ה' את לחרף ענינם וכל ה' אויבי
של  בענין שחושבים אנשים הם השניה הדרגא
בשום  מאמינים אינם ה'" "אויבי משיחך". "עקבות
בתורת  מאמינים ואינם בהשי"ת מאמינים אינם דבר,
המשיח  בביאת ומאמונה בכלל ה' ממצוות לועגים ה',
כלל  שבדרך אנשים הם השניה הדרגא ואילו בפרט,
נעדרת  שאמונתם אלא ובתורתו, בה' מאמינים

התורה. קדושת
עצמי, בכוח בגאולה המאמינים כאלה, ישנם
הפסוק  את המהפכים החדשה, החברה 7כדוגמת

שאת  ואומרים יכנס", ישראל נדחי ה' ירושלים "בונה

הלואי  ירושלים. בוני יהיו והם יכנסו הם ישראל נדחי
והשי"ת  חדש, וגשמי רוחני לחורבן ח"ו יגרמו שלא

ומהמונם. מהם ישמרנו
ישנם  משיחך" עקבות "חרפו שהם השניה בדרגא
אלא  תורה, לבני עד שונים, סוגים וכמה כמה
זאת  מסבירים אף הם הגאולה. באמונת הם שחלשים
חלישות  זוהי באמת אבל שמים, יראת של בטעמים

המשיח. בביאת אמונה
"לא  עצמי מיוחד טכסיס לה יש דוד בית מלחמת

ברוחי" כי־אם בכוח ולא מוסר 8בחיל הם וכוח חיל .
השגה  חסידות, התורה, פנימיות – ורוחי ותוכחה,

שבלב . ועבודה אלקית
פרטי  בכל סוגיא כל לדעת רב , בעיון נגלה ללמוד
מיסוד־רמז  החל אופנו, על דבר דבר סברותיה,
מופיעה  שההלכה וכפי שבכתב, בתורה ההלכה
מוסבר  שהענין כפי מכן ולאחר במשנה נמרץ בקיצור
ובשיטות  ברש"י ומתפרש בגמרא הפלפול באריכות
הרמב"ם, של לשונו בסגנון להתעמק יש התוספות,
ההלכה  מופיעה כיצד לדעת הרשב"א, בחידושי
של  לשונו בסגנון ולהתעמק יוסף" וב"בית ב"טור"

בשולחנו. הזקן רבנו
רק  הוא זה שכל לדעת צריכים זאת כל ולאחר
היא  והפנימיות פנימיות, יש זו ולגליא שבתורה, גליא
השגה  של האמיתית ההנחה ואילו הגליא, של החיות

שבלב . בעבודה רק היא אלקית
במלחמת  לשרת שצריכים אלה הם "תמימים"
כלל  את להציל שצריכים אלה הנם הם דוד, בית
חברת  ה', אויבי מידי משיחא עקבות ביובל ישראל
ותלמידי  המסוכנים החדרים ותלמידי השכלה מפיצי

משיחך. עקבות ומחרפי ה' מחרפי תלמידיהם,
כריתות  גט  כותב דוד בית למלחמת "היוצא

לאשתו".
להיות  הצבא איש שעל הוא בגשמיות הסדר
"בריא  כי־אם מום, בעל יהיה שלא רק לא בריא,
שאיש  כדי שכן גידים, ושס"ה אברים ברמ"ח אולם"
כך  בריא, להיות עליו – חיל בן להיות  יוכל הצבא

שכן־ברוחניות. ומכל בגשמיות הסדר
דוד, בית למלחמת לו שזקוקים הצבא איש על
מום  בעל איננו שהוא מה מספיק לא בריא, להיות
ובשס"ה  מצוות־עשה, רמ"ח שהם אברים ברמ"ח
להיות  עליו לא־תעשה, מצוות שס"ה שהם גידים

שמים. וביראת השי"ת בעבודת וחזק כוח בעל
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איתן  "איתן". בשם זה לחוזק קוראת חסידות
חזק  – דרגות כמה ישנן בחוזק וקשה. חזק פירושו
שאין  קשה זה דרגות, אין בקשיות ואילו יותר, וחזק
שמים  ביראת שהקשיות אומרת זאת הימנו, קשה
יזיזוהו  לא שבעולם הרוחות שכל כזו במדה היא
נפש  מסירות בעל היינו ועבודה, בתורה ממקומו
יפריעוהו  לא ונסיונות עיכובים מניעות, ושום אמיתי,

בעבודתו.
דוד  בית במלחמת החיל בן הוא כזה צבא איש
מידי  ישראל מצב את – יציל ואכן – להציל שיכול
הרבצת  ידי על משיחך, עקבות וחורפי ה' אויבי

לתשובה. התעוררות ידי ועל שמים ביראת התורה
מן  דוד, בית במלחמת הצבא איש להיות כדי
הדברים  לכל כריתות גט  בתחילה לכתוב ההכרח
ולהתמסר  הבעל־ביתי, האדם נוהגי  לכל הגופניים,
אנשי  ומדריכה המחנכת תמימים", "תומכי להנהלת

דוד. בית מלחמת לקראת צבא
חבלי  יהיו המשיח ביאת שלפני אומרים רז"ל
ברוחניות. והן בגשמיות הן יהיו המשיח חבלי משיח.

מאד. מאויים ההוא הזמן יהיה רז"ל תיאורי ולפי
שומרי  של אף העולם, ורוח הנחות תמימים!
בין  שכן בכפירה, ומריחות קרירות הן ומצוה, תורה
זכו, שלא ואלה ביותר, דקה מחיצה לכפירה קרירות
מוצאים  שלהם, התורה מחידושי בגאוה ומסוממים
גם  ומקררים עצמם את המקררים חז"ל מאמרי כמה
יש  שתורה באמרם תורה, של בפשטות האחרים את

האנושי. השכל של פשטותו מתוך ללמוד
אלקות 9כתוב  הוא", אוכלה אש אלקיך הוי' "כי

צריכים  ולהתפלל ללמוד שלהבת, אש בבחינת היא
ה' דברי תאמרנה עצמותי שכל הלב , התלהבות מתוך

ובתפלה. בתורה
חקוק  להיות צריך תורה לומד שחסיד בשעה
ורצונו  חכמתו היא שהתורה הפנימית, במחשבתו
להלן  מה כחדשים, בעיניך יהיו ויום יום ובכל יתברך
וביראה  באימה כאן אף ובזיעה, ברתת וביראה באימה

ובזיעה  האמיתית 10ברתת הכבוד יראת היתה לחסיד ,
בתורה. והרגיש שחש ברוך־הוא, התורה נותן כלפי

מחשבתו  בפנימיות חקוקות היו התפלל, כשחסיד
כנסת  בבתי עומד". אתה מי לפני "דע המלים
אתה  מי לפני "דע התפלה עמוד על רשום מסויימים
כנסת  בבתי עומד, הוא מי לפני ידע שהעמוד עומד",
כי־אם  העמוד, על רשומות אינן אלו מלים חסידיים

ובלב . במוח חקוקות

ברוך  ואמירת רבא, שמיה יהא אמן אמן, עניית
ומלואו. עולם חסיד של בעיניו הן – שמו וברוך הוא
את  מרגיש, הוא ואכן ולחוש להרגיש החסיד על
על  ה"אמן", של הנשמה שזה נאמן" מלך ה"א־ל
פירוש  את מרגיש, הוא ואכן ולחוש, להרגיש החסיד
הוא  ה"אתה שזה שמו", וברוך הוא "ברוך של המלים
"אתה  זה הוא" ש"ברוך הצמצום, שלפני לבדך" הוי'
הצמצום, שלפני הוי' שם זה שמו" ו"ברוך הוא",
וברוך  הוא "ברוך של ההשגה שהיא זו ובהתבוננות
הוא  "ברוך שבענין היתרון את החסיד משיג  שמו"
לבדך". הוי' הוא "אתה של הענין לגבי שמו" וברוך

הדעת  בהעמקת חסידות ולומדים שלמדו אלה כל
בתים  בעלי חסידים של כדרכם לא דנפשיה, אדעתא
וחוטפים  בבוקר בשבת ציקוריה או קפה ששותים
על  ושוכחים תורה" ב"לקוטי או אור" ב"תורה מבט

ע"ה  הרשב"י שאומרים 11מאמר חכם תלמיד "כל
וכן  דובבות" שפתותיו הזה בעולם מפיו שמועה דבר

הידוע  המאמר על בשם 12שוכחים דבר האומר "כל
כנגדו". עומד השמועה בעל כאילו יראה אומרו,

הרי  – תורה" "לקוטי או אור" "תורה כשלומדים
ושל  האמצעי הרבי של הזקן, רבנו של שפתותיו
בשעה  בקבר. אז דובבות צדק" ה"צמח הסבא

א  "תורה בעלי שלומדים הנה תורה" "לקוטי או ור"
הרבי  והסבא האמצעי הרבי הזקן, הרבי השמועה,
שבפחותים  לפחות ואף ידו. על עומדים צדק", ה"צמח
ולשתות  לשבת כזו גסות תהיה לא החסידים שבעדת
הקדושים  הרביים של קדושות שנשמות בשעה קפה

לידו. עומדות
כלל, אשמים אינם החסידיים הבתים בעלי
עולם־מצות־אנשים־מלומדה, של הקרה לסביבה
אצלם, מתקרר דבר שכל עליהם, רעה השפעה
הכל  הקרח, ים – בקרירות רוקדים בקרירות, לומדים
בהם  דופק החסידי הדופק ואף אצלם, קרוש

עלפון. ובחצי בחלישות
חיצוני, רעש בלי אמנם בחיות, ללמוד יש חסידות
שהוא  רק שלא פנימית, בחיות אבל קולות, קולי בלי
הענין  כי־אם לומד, שהוא האלקית ובהשגה בענין חי

בו. חי
שהלימוד  הוא, החסידות לימוד של ענינו עיקר
עצמו  לשם חסידות לומד הוא דנפשיה, אדעתא יהיה
חסידות  הלומדים שוטים ישנם החסידות. לשם ולא
למדו  למבינים, עצמם את חושבים הם חסידות, בגלל
ויערות  שדות על ומפטפטים מאמרים עשרות כמה
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ענינים  מסבירים הם פרועות בסברות־בטן קרחים,
זאת  חסידות, לומדים שהם דבר של כללו חסידיים.
יהיו  שהם ולא חסידות, תהיה שהחסידות אומרת
יביא  שהלימוד האמיתי החסידות לימוד לחסידים.

והלאה. מהם הוא – חסיד להיות הלומד את
בלימוד  שכוונתם המוטעה, ההבנה בעלי
עניני  של בלבד ההבנה לשם אלא אינה החסידות
שהם  זאת לבד הנה עבודה, לשם ולא אלקית השגה
ובידיעת  החסידות בלימוד עמי־הארץ נשארים
אני  ובבא. בזה גיהנם תרתי ירתי גם הם – החסידות
השי"ת  את מבקש אני עליהם. ומרחם אותם שונא
בתשובת  – בתשובה שיחזרו ממרום רוח שיעורר
ומחזיקים  נפש בשאט זאת שעושים ואלה המשקל,
מחללים  הם כי להם סלוח ה' יאבה לא – בשטותם

החסידות. קדושת את
עצמו, בשביל ללמוד אדם צריך חסידות
באמת  שמים ירא להיות כיצד אותו תלמד שהחסידות
בכל  ולהתנהג וביראה, באהבה ה' עובד להיות וכיצד

תורה. פי על שהוא כפי טובות במדות הענינים
דנפשיה  אדעתא חסידות שלומדים אלה
הצמצום  שבין ההבדל את יודעים הדעת ובהעמקת
עצמו  את צמצם ברוך־הוא אין־סוף שאור הראשון
ההשתלשלות, סדר של הצמצומים לבין כביכול,
של  ענין הם ההשתלשלות סדר של שהצמצומים
ידי  ועל אור ריבוי מאיר הצמצום לפני מיעוט,
ענין  שכללות יוצא במילא האור, מתמעט הצמצום

הרא  הצמצום ואילו מיעוט. של ענין הוא שון הצמצום
סילוק, של בדרך כי־אם מיעוט של בדרך אינו
לגבי  לגמרי אחר אור הנו הצמצום שלאחר שהאור
מיעוט  בין ההבדל זה הצמצום. שלפני האור כללות
שהוא  אלא אור מהות אותו פירושו מיעוט לסילוק.
שקיים  פירושו סילוק ואילו ובכמות, באיכות במיעוט
מהות  לבין הצמצום שלפני האור מהות בין הבדל

הצמצום. שלאחר האור
על  שכליים והסברים ביאורים ישנם בחסידות
שבין  ההבדל ועל בכלל הראשון צמצום של הענין
סדר  של הצמצומים לבין הראשון הצמצום

ההשתלשלות.
היא, הראשון בצמצום ברוך־הוא המאציל כוונת
תורה  של העבודה ידי על ימשיכו, ישראל שנשמות
הצמצום  שלפני ברוך־הוא אין־סוף אור את ומצוות,
של  ההשגה בענין היתרון ובכך הצמצום, בלאחר
"אתה  של ההשגה ענין לגבי שמו" וברוך הוא "ברוך
אור  הוא לבדך הוי' הוא שאתה לבדך", הוי' הוא
מקום  ובכל הצמצום. שלפני ברוך־הוא אין־סוף
ואילו  הצמצום. בלפני במקומו נמצא הוא היותו
ברוך־הוא, אין־סוף אור הוא שמו" וברוך הוא "ברוך
בצירוף  הצמצום לפני שהוא איך והוי', הוא היינו
הצמצום  שלפני והוי' הוא של אין־סוף שאור החידוש
של  התמה העבודה ידי על הצמצום בלאחר נמשך

בכוונה. שמו" וברוך הוא "ברוך אמירת
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תרח"ץ  אלול?] [ב"ה,

אטוואצק 

בוימגארטען  שי' דוב מר התלמיד אל

וברכה! שלום

הוריו  בריאות הוטב אשר ת"ל מכתבו, על במענה

יחיו, להוריו טובה פרנסה יתן השי"ת ובריאותו, שיחיו

ולחבריו  לו יעלו חול בלימודי שהבחינות לו יעזר השי"ת

מלימוד  מוחם יפריעו לא אשר בנקל יחיו תורה הבני

יהודא  יעקב מר האחים להתלמידים ברכתי יגיד התורה.

כולכם  ואתם הש"ת. יעזרם כי יחיו דוב אברהם ומר

ובהתוועדות  דא"ח בלימוד הקביעות את היטב שמרו

וברוחניות. בגשמיות השי"ת ויעזרכם

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם
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:ìáér øä-ìrìéøçà ïcøiä øára änä-àìä ©©¬¥¨«£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ
áLiä éðrðkä õøàa LîMä àBáî Cøc¤µ¤§´©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−

:äøî éðBìà ìöà ìbìbä ìeî äáøraàìék ¨«£¨®̈µ©¦§½̈¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«¦³
õøàä-úà úLøì àáì ïcøiä-úà íéøár ízà©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¤¨½̈¤
dúà ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬Ÿ−̈

:da-ízáLéå(éåì)áì-ìk úà úBNrì ízøîLe ¦«©§¤¨«§©§¤´©«£½¥¬¨
íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−

:íBiäáéàà íéètLnäå íéwçä älàøL ©«Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´
éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNrì ïeøîLz¦§§´©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯

éúáàízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì Eì E £Ÿ¤²§−§¦§®̈¨̧©¨¦½£¤©¤¬
:äîãàä-ìr íéiçá-ìk-úà ïeãaàz ãaà ©¦−©¨«£¨¨«©¥´Â§©§Â¤¨

ízà øLà íéBbä íL-eãár øLà úBî÷nä©§Ÿº£¤¯¨«§¨´©¦À£¤¬©¤²
íéîøä íéøää-ìr íäéäìà-úà íúà íéLøé«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³¨«¨¦Æ

:ïðrø õr-ìk úçúå úBòábä-ìråâízözðå §©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«§¦©§¤´
íäéøLàå íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈©«£¥«¥¤Æ
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàåã-àì §¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«Ÿ
:íëéäìà ýåýéì ïk ïeNrúä-ìà-íà ék ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«Â¦¦¤

-ìkî íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáLeLøãú BðëL ¦§¥¤½¨¬¤§−®̈§¦§¬¦§§−

:änM úàáe(ìàøùé)åíëéúìò änL íúàáäå ¨¬¨¨«¨©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ
íëãé úîeøz úàå íëéúøNrî úàå íëéçáæå§¦§¥¤½§¥Æ©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®
:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå íëéøãðå§¦§¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«

æízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À
Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−

éäìà ýåýé:Eçeðçðà øLà ìëk ïeNrú àì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«´Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§
:åéðéra øLiä-ìk Léà íBiä ät íéNòèék Ÿ¦²−Ÿ©®¦−¨©¨¨¬§¥¨«¦¬

äìçpä-ìàå äçeðnä-ìà äzr-ãr íúàá-àì«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤©©«£½̈
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð Eé-úà ízøárå £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«©«£©§¤»¤

ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiäíëéäìà ©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
áéáqî íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²¦¨¦−

:çèa-ízáLéåìåçá ïàë ãò ¦«©§¤¤«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(121 'nr g zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
יׁש ה', עבֹודת את ּומעּכב הּמֹונע ּדבר מתרחׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

יּתכן  לא ולכן ה', מאת הּוא ּבעֹולם ּׁשּקֹורה מה ׁשּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלדעת

"ּכי  נּסיֹון, אּלא זה ואין ה', לעבֹודת ּבאמת ינּגד ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּדבר

והתעּלּות  התחּזקּות ּומטרתֹו אתכם". אלקיכם ה' ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמנּסה

הּוא  - ּבאמת ּבאדם 'נקלטת' זֹו ידיעה ּכאׁשר ה'. ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעבֹודת

על  הּנֹוסף האֹור את ּבׂשר, ּבעיני ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרֹואה

וההסּתר. ההעלם ְְְְֵֵֵֶֶַַידי

éðùàéBa íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìøLà-ìk úà eàéáú änL íL BîL ïkL §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬

íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦−§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À
íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe íëéúøNrî©§§«Ÿ¥¤Æ§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½

:ýåýéì eøcz øLàáéýåýé éðôì ízçîNe £¤¬¦§−©«Ÿ̈«§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´
íëéãárå íëéúðáe íëéðáe ízà íëéäìà¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−
Bì ïéà ék íëéørLa øLà éåläå íëéúäîàå§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²

:íëzà äìçðå ÷ìçâéäìrz-ït Eì øîMä ¥¬¤§©«£−̈¦§¤«¦¨´¤§½¤©«£¤−
éúìr:äàøz øLà íB÷î-ìëa Eãé-íà ék «ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬¦§¤«¦´¦

éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷naíL E ©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈
éúìr äìrzéëðà øLà ìk äNrz íLå E ©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöîåèzìëàå | çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø §©¤«¨©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´
éäìà ýåýé úkøák øNáEì-ïúð øLà E ¨À̈§¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−

éørL-ìëaéávk epìëàé øBähäå àîhä E §¨§¨¤®©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−
:ìiàëåæèõøàä-ìr eìëàú àì ícä ÷ø §¨«©¨«©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzæééørLa ìëàì ìëeú-àìE ¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéúå E ©§©³§¨«§Æ§¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−



רנה iyily - bi - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àöåðéøãð-ìëå Eéúáãðå øcz øLà Eúîeøúe E §Ÿ¤®§¨§¨¤̧Æ£¤´¦½Ÿ§¦§Ÿ¤−§©¬
:Eãéçééäìà ýåýé éðôì-íà ékepìëàz E ¨¤«¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷naðáe äzà Ba EE ©¨Æ£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³
éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecárå EzáeE ¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®

éäìà ýåýé éðôì zçîNå:Eãé çìLî ìëa E §¨«©§À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
èééîé-ìk éålä-úà áærz-ït Eì øîMä-ìr E ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−©

:Eúîãàñëéäìà ýåýé áéçøé-ékEìáb-úà E ©§¨¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»
äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì-øac øLàk©«£¤´¦¤¨¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬
ìëàz ELôð úeà-ìëa øNa ìëàì ELôð©§§−¤«¡´Ÿ¨®̈§¨©©¬©§§−Ÿ©¬

:øNaàëøçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék ¨¨«¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹
éäìà ýåýéEø÷aî zçáæå íL BîL íeNì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´

ðàvîeEúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLà E ¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®
éørLa zìëàå:ELôð úeà ìëa EáëøLàk Cà §¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬©§¤«©À©«£¤̧

àîhä epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®©¨¥Æ
:epìëàé åcçé øBähäåâëìëà ézìáì ÷æç ÷ø §©¨½©§−̈«Ÿ§¤«©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ

Lôpä ìëàú-àìå Lôpä àeä ícä ék ícä©½̈¦¬©−̈´©¨®¤§«ŸŸ©¬©¤−¤
:øNaä-írãëepëtLz õøàä-ìr epìëàz àì ¦©¨¨«−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−

:íénkäëéðáìe Eì áèéé ïrîì epìëàz àìE ©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´
éøçà:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék Eåë÷ø ©«£¤½¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«©¯
éLã÷øLà Eéøãðe Eì eéäé-úàáe àOz E ¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨

:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìàæëéúìr úéNråE ¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ
éäìà ýåýé çaæî-ìr ícäå øNaä-íãå E ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©

éçáæéäìà ýåýé çaæî-ìr CôMé EøNaäå E §¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈
:ìëàzçëíéøácä-ìk úà zrîLå øîL Ÿ¥«§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´

éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöî éëðà øLà älàäE ¨¥½¤£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³
éøçàøLiäå áBhä äNrú ék íìBò-ãr E ©«£¤̧Æ©½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈

éäìà ýåýé éðéra:Eñ §¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 361 'nr ak zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
הענין  חסידּות, ּבספרי ּבאּור ּוביתר מּוסר, ּבספרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבאר

ּגם  נּתנּו הּנסיֹונֹות עם ׁשּביחד היינּו ׁשיחנא", ּגמלא ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָּד"לפּום

ּדֹורנּו, ׁשּזכה אּלא עליהם. להתּגּבר הּמתאימים הּכחֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכן

ּבּדר ללכת הּמתאים ּבּתקף ׁשּכׁשּמחליטים ּבמּוחׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנראה

רֹואים  הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו הּיׁשר' 'ספר ּפי על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּיׁשרה

להתּגּבר  והּכחֹות מראׁש, ׁשערּום מאׁשר ּפחּותים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשהּקׁשיים

ּבהׁשערה. היּו מאׁשר יֹותר ּכּבירים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם

éùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧
éðtî íúBà úLøì änL-àá äzàzLøéå E ©¨¬¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´

:íöøàa záLéå íúàìL÷pz-ït Eì øîMä Ÿ½̈§¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ
éðtî íãîMä éøçà íäéøçàLøãz-ïôe E ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸

älàä íéBbä eãáré äëéà øîàì íäéäìàì¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ
:éðà-íb ïk-äNràå íäéäìà-úààìäNrú-àì ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦Ÿ©«£¤´

éäìà ýåýéì ïëøLà ýåýé úárBz-ìë ék E ¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹£¤´
-úàå íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNr àðN̈¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúðaâéàúà §´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«¥´
Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk̈©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
òøâú àìå åéìr óñú-àì úBNrì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−

:epnîôáç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékíBìç íì ¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®
éìà ïúðå:úôBî Bà úBà EâúôBnäå úBàä àáe §¨©¬¥¤²−¬¥«¨³¨Æ§©¥½

éìà øac-øLàíéäìà éøçà äëìð øîàì E £¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯
:íãárðå ízrãé-àì øLà íéøçàãòîLú àì £¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À

íBìçä íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬©«£−
úrãì íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìäíëéäìà ýåýé éøçà §©§¤−§¨©§§¤«©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå eàøéú Búàå eëìz¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´

:ïe÷aãú Báe eãárú Búàå eòîLúåàéápäå ¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´
-øaã ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤
| íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìr äøñÂ¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´
Eçécäì íéãár úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤´¤®̈
:Eaøwî òøä zøráeñæéçà Eúéñé ékE ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

ðá-Bà Enà-ïáBà E÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À¯
äãárðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ
éúáàå äzà zrãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«

çíéáøwä íëéúáéáñ øLà íénrä éäìàî¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´



iriaxרנו - ci - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìàäö÷-ãrå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà E ¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬
:õøàäè-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì ¨¨«¤«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥®̈§«Ÿ

ðér ñBçú:åéìr äqëú-àìå ìîçú-àìå åéìr E ¨³¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«
éä ékäðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âø ¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈

:äðøçàa írä-ìk ãéå BúéîäìàéBzì÷ñe ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬
ýåýé ìrî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´

éäìà:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«
áéúBNrì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À

:Eaø÷a äfä òøä øáckñâéúçàa òîLú-ék ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«¦«¦§©º§©©´
éøréäìà ýåýé øLà Eì Eì ïúð EíL úáL ¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈

:øîàìãéeçéciå Eaøwî ìriìá-éða íéLðà eàöé ¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²
íéäìà äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬

:ízrãé-àì øLà íéøçàåèzø÷çå zLøãå £¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«§¨«©§¨¯§¨«©§¨²
äúNrð øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈¤«¤§¨²

:Eaø÷a úàfä äárBzäæèéáLé-úà äkú äkä ©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´©¤À¤«§¥²
-ìk-úàå dúà íøçä áøç-éôì àåää øérä̈¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥̧Ÿ¨¯§¤¨

:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLàæé-ìk-úàå £¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤§¤¨
Làá zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´¨¥À
éäìà ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úàE ¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®

:ãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäåçé÷aãé-àìå §¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«§«Ÿ¦§©¯
ïBøçî ýåýé áeLé ïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸§Ÿ̈¹¥«£´

àk Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå BtàøL ©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬
éúáàì òaLð:Eèééäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékE ¦§©−©«£Ÿ¤«¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

ìíBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà øîL ¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
éäìà ýåýé éðéra øLiä úBNrì:Eñ ©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 388 'nr `k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
ׁשּכׁשּיבא  אדמֹו"ר, מֹוריֿוחמי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפתּגם ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹידּוע

והּתקּופה  הּימים על ּביֹותר ויתחרטּו יצטערּו צדקנּו, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמׁשיח

ּבתֹורה  לפעל יכֹולים ׁשהיּו הּגלּות, זמן ׁשּבסֹוף טֹובה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהכי

ׁשאז  ּדאז, וההסּתרים ההעלמֹות ּכל על ּבהתּגּברּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומצֹות

ׁשּצּוה  לזה והן לעֹובד הן יֹותר, וחביבה יֹותר נעימה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהעבֹודה

ּכׁשרּוח  מהּֿׁשאיןּֿכן ּומנהיגֹו, העֹולם ּבֹורא העבֹודה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מנּגדים. ואין הארץ מן יעבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֻהּטמאה

éòéáøãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ

:úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú-àìå eããbúú¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«
áéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ékøça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´

øLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì ýåýé§Ÿ̈À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−
:äîãàä éðt-ìrñâ:äárBz-ìk ìëàú àì ©§¥¬¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«

ãíéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−
:íéfr äNåäïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià §¥¬¦¦«©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ
:øîæå Bàúeåäîäa-ìëåäñøt úñøôî §¬¨¨«¤§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈

äîäaa äøb úìrî úBñøô ézL òñL úrñLå§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®
:eìëàz dúàæéìrnî eìëàú àì äæ-úà Cà Ÿ−̈Ÿ¥«©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´

ìîbä-úà äreñMä äñøtä éñéøônîe äøbä©¥½̈¦©§¦¥¬©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈
änä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤̧¤§¤©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨

:íëì íä íéàîè eñéøôä àì äñøôeç-úàå ©§¨Æ´Ÿ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«§¤
àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

bú:eòñèíéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ Bì-øLà ìkéìëå ¯Ÿ£¤²§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«§¸Ÿ

àîè eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬
:íëì àeäñàé:eìëàz äøäè øBtö-ìkáéäæå −¨¤«¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«§¤¾

:äiðæräå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
âé:dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäåãéúàå §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«§¥¬

:Bðéîì áøò-ìkåè-úàå äðriä úa úàå ¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzäæè-úà ©©§−̈§¤©®̈©§¤©¥−§¦¥«¤

:úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkäæé-úàå úàwäå ©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤§©¨¨¬§¤
:CìMä-úàå äîçøäçéäôðàäå äãéñçäå ¨«¨−̈¨§¤©¨¨«§©´£¦½̈§¨«£¨−̈

:ólèräå úôéëecäå dðéîìèéóBòä õøL ìëå §¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½
:eìëàé àì íëì àeä àîèëøBäè óBò-ìk ¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−

:eìëàzàë-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àì Ÿ¥«Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤
éørLaír ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz E ¦§¨¤¹¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³

éäìà ýåýéì äzà LBã÷éãb ìMáú-àì E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

מן  להתּפעל לא ּבתקף עצמֹו את מעמיד יהּודי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּכאׁשר

היא  ּגּופא הּנּסיֹון ׁשל הּפנימית הּכּונה ּכיצד מתּגּלה – ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּנּסיֹון



רנז iyiy ,iying - eh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הּוא  ׁש"מנּסה" הּזקן רּבנּו ּוכפרּוׁש ּבעבֹודתֹו, ועּלּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתֹוספת

נּסי". "ארים והרמה, נס ְֲִִִִֵַָָָמּלׁשֹון

éùéîçáëErøæ úàeáz-ìk úà øOrz øOr©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®
:äðL äðL äãOä àöiäâëýåýé | éðôì zìëàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬¨¨«§¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´

éäìàì øçáé-øLà íB÷na EíL BîL ïkL ¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»§©¥´§´¨¼
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéz E ©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

ðàöåéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìz ïrîì EE §Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íéîiä-ìkãëàì ék Cøcä Enî äaøé-éëå ¨©¨¦«§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ

øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék BúàN ìëeú©»§¥¼¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ
éäìà ýåýéýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬

éäìà:EäëEãéa óñkä zøöå óñka äzúðå ¡Ÿ¤«§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåE §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:BaåëELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå «§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹
EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôðzçîNå E ©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈
:Eúéáe äzàæëéørLa-øLà éåläåàì E ©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ

:Cnr äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærúñ ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦¨«
çëìL | äö÷îøNrî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ

éørLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:Eèëàáe §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«¨´
å Cnr äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éåläíBúiäå øbä ©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³

éørLa øLà äðîìàäåïrîì eòáNå eìëàå E §¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©
éäìà ýåýé EëøáéøLà Eãé äNrî-ìëa E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬

:äNrzñ ©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

לגּלֹות  ּכדי ּגׁשמי ּדבר עם מתעּסקים הּברּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּבעבֹודת

הּנּצֹוץ  את לגּלֹות וכן קֹונֹו, את לׁשּמׁש ׁשּנברא ּתכליתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאת

ּביֹותר, למּטה נפל ׁשּבּנּסיֹון האלקי הּנּצֹוץ א ׁשּבֹו. ְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאלקי

זה. העלם לבּטל יׁש לגּלֹותֹו ּוכדי לגמרי, ּבהעלם ׁשהּוא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעד

הּוא  הּברּורים ּבעבֹודת :ּכ ּבעצמֹו, האדם ּבעבֹודת ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָואף

ּפֹועל הּוא ּובנּסיֹון ּומּדֹותיו; ׂשכלֹו ּכחֹותיו, את ‰CÙ'ּפֹותח' ְִִִֵֵֶַַָָָֹ≈∆

נפׁש. מסירּות מּתֹו ְְִִִֶֶטבעֹו,

éùéùåèà:ähîL äNrz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
áBãé äMî ìra-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½

-úàå eärø-úà Nbé-àì eärøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤
:ýåýéì ähîL àø÷-ék åéçàâNbz éøëpä-úà ¨¦½¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ

éçà-úà Eì äéäé øLàå:Eãé èîLz Eãñôà ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤
ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½

éäìà ýåýé øLà õøàaäìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈
:dzLøìäýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íà ÷ø §¦§¨«©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´

éäìàì Eúàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîL ¡Ÿ¤®¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ
:íBiä Eeöî éëðà øLàåéäìà ýåýé-ékE £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íéaø íéBb zèáräå Cì-øac øLàk Eëøa¥«©§½©«£¤−¦¤®̈§©«£©§º̈¦´©¦À
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì äzàå§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

:eìLîéñæéçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékE ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà Eöøàa Eïúð E §©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà õnàú àì Cì̈®¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½
éçàîïBéáàä E:çBì Eãé-úà çzôz çúô-ék ¥«¨¦−¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®

:Bì øñçé øLà Bøñçî éc epèéárz èáräå§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«
èìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©

øîàìärøå ähîMä úðL òáMä-úðL äáø÷ ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´
ðéréçàa Eéìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàéòøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬
Eëøáé äfä øácä | ììâa ék Bì Ezúa Eááì§¨«§−§¦§´®¦º¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ

éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëáe ENrî-ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
àééëðà ïk-ìr õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨®̈¤©¥º¨«Ÿ¦³

éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì EeöîE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯
iðrìðéáàìe E:Eöøàa Eñáééçà Eì øëné-ékE ©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−§©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bà éøárä̈«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
:Cnrî éLôç epçlLz úréáMäâéepçlLú-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«§©§¤¬

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôçãé÷éðrä ¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«©«£¥³
ðàvî Bì ÷éðrzðøbîe EEëøa øLà Eá÷iîe E ©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯¥«©§²

éäìà ýåýé:Bì-ïzz Eåèúééä ãár ék zøëæå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ
éäìà ýåýé Ecôiå íéøöî õøàaéëðà ïk-ìr E §¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯

:íBiä äfä øácä-úà Eeöîæèøîàé-ék äéäå §©§²¤©¨¨¬©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´
éìàEúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöà àì E ¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½
è-ék:Cnr Bì áBæéäzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¬−¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³



iriayרנח - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå úìcáe Bðæàá§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−¤´¤®̈§©¬©«£¨«§−
:ïk-äNrzçéðérá äL÷é-àìBúà EçlLa E ©«£¤¥««Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³

LL Eãár øéëN øëN äðLî ék Cnrî éLôç̈§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´
éäìà ýåýé Eëøáe íéðL:äNrz øLà ìëa Eô ¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 426 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

ׁשל  אׁשרֹו נגד להּלחם הּוא הרע הּיצר ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבּׂשכל  יסֹוד להן ׁשאין ּבהסּברֹות והּגׁשמי, הרּוחני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאדם,

אתכם". אלקיכם ה' מנּסה "ּכי היא מציאּותן וכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבריא,

אי עצמֹו האדם ּגם רֹואה – ּבּנּסיֹון ועֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכׁשּמתאּמץ

הּמדּמה. מציאּותן ּכל ְְְִֵֶַָָָָֻׁשּבטלה

éòéáùèéðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkE ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ
éäìà ýåýéì Léc÷z øëfäøëáa ãárú àì E ©¨½̈©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ

ðàö øBëa æâú àìå EøBL:Eëýåýé éðôì ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸
éäìàøçáé-øLà íB÷na äðLá äðL epìëàú E ¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−£¤¦§©´

:Eúéáe äzà ýåýéàëçqt íeî Bá äéäé-éëå §Ÿ̈®©−̈¥¤«§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ
éäìà ýåýéì epçaæú àì òø íeî ìk øer Bà:E ´¦¥½−Ÿ´¨®´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

áëéørLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëåâëõøàä-ìr ìëàú àì Bîc-úà ÷ø §¨«©¨«©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzôæèàLãç-úà øBîL ¦§§¤−©¨«¦¨Æ¤´Ÿ¤
éäìà ýåýéì çñt úéNrå áéáàäLãça ék E ¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤

éäìà ýåýé EàéöBä áéáàääìéì íéøönî E: ¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
áéäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ

ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkLâìëàú-àì £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨««ŸŸ©³
íçì úBvî åéìr-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr̈¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−¤´¤
økæz ïrîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ
éiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà:E ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«

ãíéîé úráL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«¨¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøra çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøääçñtä-úà çaæì ìëeú àì ¨«¦−©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð Eåék §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«Â¦

éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íàì EïkL ¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§©¥´
LîMä àBák áøra çñtä-úà çaæz íL BîL§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´©¤½¤

:íéøönî Eúàö ãrBîæíB÷na zìëàå zìMáe ¥−¥«§¬¦¦§¨«¦¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾

éäìà ýåýé øçáé øLàø÷aá úéðôe Ba E £¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¨¦´¨©½Ÿ¤
éìäàì zëìäå:EçúBvî ìëàz íéîé úLL §¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®

éäìà ýåýéì úøör éréáMä íBiáeäNrú àì E ©´©§¦¦À£¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−
:äëàìîñèìçäî Cì-øtñz úòáL äráL §¨¨«¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³

:úBráL äráL øtñì ìçz äîwa Lîøç¤§¥Æ©¨½̈¨¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«
ééäìà ýåýéì úBòáL âç úéNråúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬

éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
àééäìà ýåýé | éðôì zçîNåðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»

éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecáråøbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²
øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå íBúiäå§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³

éäìà ýåýé øçáéì E:íL BîL ïkLáézøëæå ¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«§¨´©§½̈
-úà úéNrå zøîLå íéøöîa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¦§®̈¦§¨«©§¨´§¨¦½¨¤

:älàä íéwçäôâéEì äNrz úkqä âç ©«ª¦−¨¥«¤©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−
ðøbî Etñàa íéîé úráL:Eá÷iîe EãézçîNå ¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈

ðáe äzà Ebçaéåläå Eúîàå Ecárå Ezáe E §©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À
éørLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå:E §©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

åèéäìà ýåýéì âçz íéîé úráLíB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNrî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
æèEøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt LBìL̈´§¨¦´©¨¿̈¥«¨¤Á¨§¸§¹

éäìà ýåýé | éðt-úàâça øçáé øLà íB÷na E ¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯
äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«¨¤²

:í÷éø ýåýé éðt-úàæéúkøák Bãé úðzîk Léà ¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¦−§©§©´¨®§¦§©²
éäìà ýåýéà E:Cì-ïúð øLqqq §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«

.ïîéñ ä"àéìô ,íé÷åñô å"ë÷

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨



רנט xihtn - yceg y`x zay - gk - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨

:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ù̄ãåçùàøúáù
øéèôîèäðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈

äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬
:Bkñðå ïîMáéúìò-ìr BzaLa úaL úìò ©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬
:dkñðå ãéîzäôàéeáéø÷z íëéLãç éLàøáe ©¨¦−§¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìòŸ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈
:íîéîz äráL äðL-éða íéNákáéìLeäL §¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´

ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®
ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦

:ãçàäâéäìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−

:ýåýéìãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤®̈¦
:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàǽŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
:Bkñðå äNré ãéîzäñ ©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì ùãåç ùàø úáù úøèôä

ú"åîùìååñ ÷øô åäéòùéá

åñàéì-eðáz øLà úéá äæ-éà éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§¨®¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½

`xenl iy
(à,éàñk íéîMäïî ,øîBìk ©¨©¦¦§¦§©¦

ìk ìò úBøæbä äðàáz íéîMä©¨©¦¨Ÿ¨©§¥©¨

mixn zxhr
àéàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½

éøö éðéàíëlL Lc÷nä úéáì C ¥¦¨¦§¥©¦§¨¤¨¤



רס

:éúçeðî íB÷î äæ-éàåáälà-ìk-úàå §¥¤¬¨−§«¨¦«§¤¨¥̧¤Æ
ýåýé-íàð älà-ìë eéäiå äúNr éãé̈¦´¨½̈¨©¦«§¬¨¥−¤§ª§Ÿ̈®
ãøçå çeø-äëðe éðr-ìà èéaà äæ-ìàå§¤¤´©¦½¤¨¦Æ§¥½©§¨¥−

:éøác-ìrâLéà-äkî øBMä èçBL ©§¨¦«¥̧©¹©¥¦À
äçðî äìrî áìk óøò äOä çáBæ¥³©©¤Æ´Ÿ¥«¤½¤©«£¥³¦§¨Æ
-íb ïåà Cøáî äðáì øékæî øéæç-íc©£¦½©§¦¬§Ÿ−̈§¨´¥«¨®¤©
íäéöewLáe íäéëøãa eøça änä¥À¨¨«£Æ§©§¥¤½§¦«¥¤−

:äöôç íLôðãøçáà éðà-íb ©§¨¬¨¥«¨©£¦º¤§©´
ïré íäì àéáà íúøeâîe íäéììrúa§©«£ª«¥¤À§«Ÿ¨Æ¨¦´¨¤½©³©
eòîL àìå ézøac äðBò ïéàå éúàø÷̈¨̧¦Æ§¥´¤½¦©−§¦§´Ÿ¨¥®
ézöôç-àì øLàáe éðéra òøä eNriå©©«£³¨©Æ§¥©½©«£¤¬«Ÿ¨©−§¦

:eøçaäíéãøçä ýåýé-øác eòîL ¨¨«¦§Æ§©§Ÿ̈½©«£¥¦−
íëéàðN íëéçà eøîà Bøác-ìà¤§¨®¨«§Á£¥¤̧«Ÿ§¥¤¹
äàøðå ýåýé ãaëé éîL ïrîì íëécðî§©¥¤À§©³©§¦Æ¦§©´§Ÿ̈½§¦§¤¬

:eLáé íäå íëúçîNáåïBàL ìB÷ §¦§©§¤−§¥¬¥«Ÿ³¨Æ
ílLî ýåýé ìB÷ ìëéäî ìB÷ øérî¥¦½−¥«¥¨®´§Ÿ̈½§©¥¬

:åéáéàì ìeîbæäãìé ìéçz íøèa §−§«Ÿ§¨«§¤¬¤¨¦−¨¨®¨
:øëæ äèéìîäå dì ìáç àBáé íøèa§¤̧¤¨¬¥²¤−̈§¦§¦¬¨¨¨«

çälàk äàø éî úàæk òîL-éî¦«¨©´¨ÀŸ¦³¨¨Æ¨¥½¤

`xenl iy
.åéðôlî úBøæbä äðàöz Bàñk ìò BzáLa CìnäL Bîk ,Blk íìBòä̈¨ª§¤©¤¤§¦§©¦§¥¤¨©§¥¦§¨¨

,éìâø íãä õøàäå.éúeLøáe élL àeä íìBòä ìk ,øîBìkäæ éà §¨¨¤£Ÿ©§¨§©¨¨¨¤¦¦§¦¥¤
,éì eðáz øLà úéáiM äî ïk íà.äçeðî íB÷îe úéa éì úBðáì C ©¦£¤¦§¦¦¥©©¨¦§¦©¦§§¨

(á,èéaà äæ ìàåéðéò íéNàå èéaà ,'åëå éàñk íéîMäL ét-ìò-óà §¤¤©¦©©¦¤©¨©¦¦§¦©¦§¨¦¥©

.çeø äëðe éðò ìàìò ãøçå ¤¨¦§¥©§¨¥©
,éøác.éúåöî úà úBNòì æøcæî §¨¦¦§¨¥©£¤¦§Ÿ©

(â,Léà äkî øBMä èçBL¥©©¥¦
íðéà íéòLøä úBðaø÷ ,øîBìk§©¨§§¨§¨¦¥¨

øBMä úà èçBMäå ,éðôì íéìa÷î§ª¨¦§¨©§©¥¤©

ãBòå ,éðôì ävøî Bðaø÷ ïéà ïaø÷ì§¨§¨¥¨§¨§ª¤§¨©§

.Léà äkî elàk áLçðäOä çáBæ ¤¡¨§¦©¥¦¥©©¤
,áìk óøBò,ïaø÷ì äN àéáä íà ¥¤¤¦¥¦¤§¨§¨

óøBò elàk éðôì áLçð àeä éøä£¥¤¡¨§¨©§¦¥

.áìk,øéæç íc äçðî äìòî ¤¤©£¥¦§¨©£¦
éøä ,äçðî ïaø÷ äìòî àeä íà¦©£¤¨§©¦§¨£¥

.øéæç íc äìòä elàk áLçð àeä¤¡¨§¦¤¡¨©£¦

,ïåà Cøáî äðBáì øékæîíà ©§¦§¨§¨¥¨¤¦

elàk àeä éøä ,äðBáì øéè÷î àeä©§¦§¨£¥§¦

àéáî ,"Cøáî" .ïåà øác àéáî¥¦§©¨¤§¨¥¥¦

"éúëøa úà àð ç÷" Bîk ,äðzî©¨¨§©¨¤¦§¨¦

(`i,bl ziy`xa).(âänä íb©¥¨
,íäéëøãa eøçaìéàBä ,øîBìk ¨£§©§¥¤§©¦

íéòøä íäéëøãa eøça íä íâå§©¥¨£§©§¥¤¨¨¦

.íäì ïncæä CkL àìå ,ïBöø CBzî¦¨§Ÿ¤¨¦§©¥¨¤

(ã,íäéìeìòúa øçáàøçáà ¤§©§©£¥¤¤§©

.íäa ìlòúäì,íúøeâîeäî §¦§©¥¨¤§Ÿ¨©

.àBáé ït íéãçôî íäMïòé ¤¥§©£¦¤¨©©
,éúàø÷ìò íäì éúàøwL íeMî ¨¨¦¦¤¨¨¦¨¤©

.íéàéápä éãé,äðBò ïéàå,øîBìk §¥©§¦¦§¥¤§©

.éøác ìa÷î ïéà(äìà íéãøçä ¥§©¥§¨©©£¥¦¤
,BøácúBNòì íéæøcæîä íé÷écvä §¨©©¦¦©¦§¨§¦©£

.'ä øác úà,íëéçà eøîàeøîà ¤§©¨§£¥¤¨§

.'åëå íëéçà íäL ìàøNé éòLBt§¥¦§¨¥¤¥£¥¤

,íëécðî íëéàðBNíéàðBOä §¥¤§©¥¤©§¦

.íëúà íé÷éçøîe (íécðîe) íëúà¤§¤§©¦©§¦¦¤§¤

,'ä ãaëé éîL ïòîìãçà ìk §©©§¦¦§©¨¤¨

àeäå åéìà áBø÷ éðà ék ,'äì ãBák àa éîL íeñøt ììâa ,øîBà íäî¥¤¥¦§©¦§§¦¨¨©¦£¦¨¥¨§

.éa ãakúî,eùáé íäå íëúçîNá äàøðåíéãøçì øîBà àéápäå ¦§©¥¦§¦§¤§¦§©§¤§¥¥Ÿ§©¨¦¥©£¥¦

íëúçîNa eðéðéòa äàøðå ,ìàøNé éòLBt éøáãk àeä ïë àì ,'ä øác ìà¤§©Ÿ¥§¦§¥§¥¦§¨¥§¦§¤§¥¥§¦§©§¤

.ìáää éøçà eëìä ék ,eùáé íää íéòLøäå ,'ä øác ìà íéãøçä íëlL¤¨¤©£¥¦¤§©§¨§¨¦¨¥¥Ÿ¦¨§©£¥©¤¤

(å,øéòî ïBàL ìB÷.ïBiö øéòî æà àöé Lòø ìB÷,ìëéäî ìB÷ ¨¥¦©©¥¥¨¥¦¦¥¥¨
.ïBiöa ãîBòä ìëéääî ìB÷,åéáéBàì ìeîb ílLîììeîb ílL ¥©¥¨¨¥§¦§©¥§§§¨§©¥§

íçìðå 'ä àöéå" áeúkL Bîk .íéìLeøé ìò eîçliL âBâîe âBb íä ,åéáéBàì§§¨¥¨¤¦¨£©§¨©¦§¤¨§¨¨§¦§©

"íää íéBba.(b,ci dixkf)(æ,äãìé ìéçz íøèa,äzò äæ íúBà äãìé elàk dëBúì äéða eöa÷úé øîBìk ,ãìz äãlä éìáç ïBiö ìéçz íøèa ©¦¨¥§¤¤¨¦¨¨¨§¤¤¨¦¦¤§¥©¥¨¥¥§©¦§©§¨¤¨§¨§¦¨§¨¨¤©¨

.dëBúì íeàéáé úBnàä ìk ék ,äãì éìáçå ãçt éìaî(ç,úàæk òîL éî.úàfä äòeîMk àìt øác òîL éî,ãçà íBéa õøà ìçeéä ¦§¦©©§¤§¥¥¨¦¨¨ª§¦§¨¦¨©¨Ÿ¦¨©§©¤¤©§¨©Ÿ£©¤¤§¤¨

mixn zxhr
íãä õøàäåóøôøL ïéðòäæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà éìâø §¨−̈¤£´Ÿ¦§©§©§©©§®̈¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬

íB÷îúòa ãçéì eöøzéúçeðîéì éàãk Bðéà ,éúðéëL úBøLäìá :-ìk-úàå ¨−¦§§©¥§¥§«¨¦«§©§§¦¨¦¥§©¦§¤¨
älàõøàäå íéîLäúNr éãéïë éøçà ÷øåälà-ìë eéäiå,õøàäå íéîL ¥̧¤Æ¨©¦§¨¨¤¨¦´¨½̈¨§©©£¥¥©¦«§¬¨¥−¤¨©¦§¨¨¤

éðBîk íéîeã÷ íðéàåýåýé-íàðäæ ìk íò ,íéîø ìò íø éðàL íòåäæ-ìàå §¥¨§¦¨¦§ª§Ÿ̈®§¦¤£¦¨©¨¦¦¨¤§¤¤´
çeø-äëðe éðr-ìà èéaàBçeøL ©¦½¤¨¦Æ§¥½©¤

úàæ ìëáe ,ïBâiäå øòvä øeáòa úøaLð¦§¤¤©£©©©§©¨§¨Ÿ

éøác-ìr ãøçåì øäæðéìB÷a òBîL: §¨¥−©§¨¦«¦§¨¦§©§¦

âéøäL ,íëa õôç éì ïéà äzò ìáà£¨©¨¥¦¥¤¨¤¤£¥

øBMä èçBLàeäLéà-äkîúà ¥̧©¹©¥¦À¤

Cëéôì ,epnî Bìæâe øBMä ìL åéìòa§¨¨¤©§¨¦¤§¦¨

äOä çáBæk éðôì äîBcáìk óøò ¥³©©¤Æ¤§¨©§´Ÿ¥«¤½¤
äåäçðî äìrîk éðôì àeä éøä-íc §©©«£¥³¦§¨Æ£¥§¨©§©

øékæî øéæçøéè÷näåCøáî äðáì £¦½©§¦¬§©©§¦§Ÿ−̈§¨´¥«
éúBàïåà,ñðBà úøeLúaänä-íb ¦®̈¤¦§©¤©¥À¨

änä íb ,äOä íéçáBæå øBMä íéèçBML¤£¦©§§¦©¤©¥¨

ìéàBä øéæç íc äìòîe áìk óøBò Bîk§¥¤¤©£¤©£¦¦

ékíäéöewLáe íäéëøãa eøça ¦¨«£Æ§©§¥¤½§¦«¥¤−
ã :äöôç íLôðïëìéðà-íb ©§¨¬¨¥«¨¨¥©£¦º
íäéììrúa øçáàíäa ììBòúäì ¤§©´§©«£ª«¥¤À§¦§¥¨¤

úBòøä úàáäaíúøeâîeøLà øáãå ©£¨©¨¨§«Ÿ¨Æ§¨¨£¤

íéàøé íäïré íäì àéáàøeáòa ¥§¥¦¨¦´¨¤½©³©©£

éúàø÷íéàéápä éãé ìò íäéìà ¨¨̧¦Æ£¥¤©§¥©§¦¦

íkøc øMéì íøéäæäìäðBò ïéàåøMéì §©§¦¨§©¥©§¨§¥´¤½§©¥

BkøceNriå eòîL àìå ézøac ©§¦©−§¦§´Ÿ¨¥®©©«£³
ézöôç-àì øLàáe éðéra òøä̈©Æ§¥©½©«£¤¬«Ÿ¨©−§¦

ä :eøçaýåýé-øác eòîLízà ¨¨«¦§Æ§©§Ÿ̈½©¤

íé÷écväBøác-ìà íéãøçä,úîàa ©©¦¦©«£¥¦−¤§¨®¤¡¤

eøîàíéòeávä ìàøNé éòLBt ¨«§Á§¥¦§¨¥©§¦

íäL íéncúnLíëéçàúîàa íäå ¤¦§©¦¤¥£¥¤̧§¥¤¡¤

íëéàðNíëúà íéàðBOäíëécðî «Ÿ§¥¤¹©§¦¤§¤§©¥¤À
øîàì íëì íéøîBà älà ,íëúà íécðîe§©¦¤§¤¥¤§¦¨¤¥Ÿ

÷øïrîìíeñøt øeáòaãaëé éîL ©§©³©©£¦§§¦Æ¦§©´
ýåýéíäì áéLî ,úBðaøwä éãé ìò §Ÿ̈½©§¥©¨§¨¥¦¨¤

eðéðéòa ék íäéøáãk àeä ïë àì ,àéápä©¨¦Ÿ¥§¦§¥¤¦§¥¥

íäå íëúçîNá äàøðåíéòLøä §¦§¤¬§¦§©§¤−§¥¬¨§¨¦

eLáéðBça 'ä äöøé àì ék eàøéå÷ø ó ¥«Ÿ§¦§¦Ÿ¦§¤§¥©

'äì ãBák àa Cëå ,úîàa álä úãBáòaå :àöé çéLnä úBîéì æàïBàL ìB÷ ©£©©¥¤¡¤§¨¨¨©¨¦©¨¦©¥¥³¨Æ
øérîâBâîe âBb ìò íéìLeøéìëéäî ìB÷àöéýåýé ìB÷ìò íiàì àöBiä ¥¦½§¨©¦©¨−¥«¥®̈¥¥´§Ÿ̈½©¥§©¥©

Báe í"åëòílLî'äåéáéàì ìeîbíéBba íçìðåæ :øîàé ïBiö ìòíøèa §©¥¬§−§«Ÿ§¨«§¦§¨©¦©¦¥¨©§¤¬¤
ìéçzøák äãéì éáàk íéìéçúîäãìédëBúì äéða eöa÷úéàBáé íøèa ¨¦−©§¦¦§¥¥¥¨§¨¨¨®¨¦§©§¨¤¨§¨§¤̧¤¨¬

dì ìáçâBâîe âBb úBîçìî àéäLäèéìîäåäãéläøëæõeaéwä ìéçúé æàå ¥²¤−̈¤¦¦§£¨§¦§¦¬¨©¥¨¨¨«§¨©§¦©¦

éììkä ìBãbäç :òîL-éîàìtäàø éî úàækàìtìçeéä älàkíàä ©¨©§¨¦¦«¨©´¤¤¨ÀŸ¦³¨¨Æ¤¤¨¥½¤£³©©¦



רסי

éBb ãìeé-íà ãçà íBéa õøà ìçeéä£³©¤̧¤Æ§´¤½̈¦¦¨¬¤−
ïBiö äãìé-íb äìç-ék úçà írt©´©¤¨®¦¨²¨©¨«§¨¬¦−

:äéða-úàèãéìBà àìå øéaLà éðàä ¤¨¤«¨©«£¦¬©§¦²§¬Ÿ¦−
ézøörå ãéìBnä éðà-íà ýåýé øîàéŸ©´§Ÿ̈®¦£¦¯©¦²§¨©−§¦

éäìà øîà:CéíìLeøé-úà eçîN ¨©¬¡Ÿ¨«¦¦§¯¤§«¨©²¦
ìk dá eìéâådzà eNéN äéáäà- §¦¬−̈¨«Ÿ£¤®¨¦³¦¨Æ

:äéìr íéìaàúnä-ìk NBNîàéïrîì ¨½¨©¦§©§¦−¨¤«¨§©³©
ïrîì äéîçðz ãMî ízráNe e÷ðéz¦«§Æ§©§¤½¦−Ÿ©§ª¤®¨§©¯©

:dãBák æéfî ízâprúäå evîzáé-ék ¨²Ÿ§¦§©©§¤−¦¦¬§¨«¦
øäðk äéìà-äèð éððä ýåýé øîà | äë́Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦«§¦´Ÿ¤«Â¥¤Â¨§¨¨̧
íz÷ðéå íéBb ãBák óèBL ìçðëe íBìL̈¹§©¯©¥²§¬¦−¦«©§¤®
:eòLrLz íékøa-ìrå eàNpz ãö-ìr©©Æ¦¨¥½§©¦§©−¦§¨«¢¨«

âééëðà ïk epîçðz Bnà øLà Léàk§¦¾£¤¬¦−§©«£¤®¥³¨«Ÿ¦Æ
:eîçðz íìLeøéáe íëîçðà£©´¤§¤½¦«¨©−¦§ª¨«

ãéíëéúBîörå íëaì NNå íúéàøe§¦¤Æ§¨´¦§¤½§©§«¥¤−
-úà ýåýé-ãé ärãBðå äðçøôú àLck©¤´¤¦§©®§¨§«§¨³©§Ÿ̈Æ¤

:åéáéà-úà íræå åéãáråèäpä-ék £¨½̈§¨©−¤«Ÿ§¨«¦«¦¥³
åéúákøî äôeqëå àBáé Làa ýåýé§Ÿ̈Æ¨¥´¨½§©−̈©§§Ÿ¨®
-éáäìa Búørâå Btà äîça áéLäì§¨¦³§¥¨Æ©½§©«£¨−§©«£¥

:LàæèBaøçáe ètLð ýåýé Làá ék ¥«¦³¨¥Æ§Ÿ̈´¦§½̈§©§−
:ýåýé éììç eaøå øNa-ìk-úà¤¨¨¨®§©−©«§¥¬§Ÿ̈«

æéúBpbä-ìà íéøähnäå íéLc÷únä©¦§©§¦̧§©¦«©£¦¹¤©©À

`xenl iy
.ãçà íBéa õøàä éLð ìëì äãì éìáç eàa íìBòî íàäéBb ãìeé íà ©¦¥¨¨¤§¥¥¨§¨§¥¨¨¤§¤¨¦¦¨¥

,úçà íòt.úçà íòôa äîìL änà äãìBð íìBòî íàääìç ék ©©¤¨©¦¥¨§¨ª¨§¥¨§©©©©¦¨¨
,äãìé íbeéä äãlä íâå äãlì äðeëzäL ,ïBiöa äNòð àìtä äæ ék ©¨§¨¦¤©¤¤©£¨§¦¤©§¨©¥¨§©©¥¨¨

.ïBiöì íúeìbî eàa ãçàk ílk ,øîBìk .äéða úà äãìéå úçà úáa ãçéa§©©§©©©§¨§¨¤¨¤¨§©ª¨§¤¨¨¦¨¨§¦

(è,ãéìBà àìå øéaLà éðàä©£¦©§¦§Ÿ¦
ìò äMà úà àéáà éðà íàä©¦£¦¨¦¤¦¨©

.ãìzL dîçø çzôà àìå øaLnä©©§¥§Ÿ¤§©©§¨¤¥¥

àìå øáãa ìéçúà éðà éëå ,øîBìk§©§¦£¦©§¦§¨¨§Ÿ

.øîâì ìëeàãéìBnä éðà íà ©¦§Ÿ¦£¦©¦
,ézøöòåúBöøà ãéìBnä àeä éðà §¨©§¦£¦©¦©§

øöòà æàå ,àeää ïîfä ãò íéBbä©¦©©§©©§¨¤¡Ÿ

eéäé ãBákäå älãbä ék ,úãlî íúBà¨¦¤¤¦©§ª¨§©¨¦§

.ícáì ìàøNéì(éúà eçîN §¦§¨¥§©¨¦§¤
,íéìLeøé,äìBbä ïî íéàaä ízà §¨©¦©¤©¨¦¦©¨

.äéìà íëàBáa íéìLeøé íò eçîN¦§¦§¨©¦§£¤¥¤¨

,äéìò íéìaàúnä ìkelà ìk ¨©¦§©§¦¨¤¨¨¥

.dðaøç úòa äéìò eìaàúäL¤¦§©§¨¤¨§¥ª§¨¨

(àéízòáNe e÷ðéz ïòîì§©©¦§§©§¤
,äéîçðz ãMîízìaàúäM äî ¦Ÿ©§ª¤¨©¤¦§©©§¤

dúçîNa eàøzL íëì àéáä äéìò̈¤¨¥¦¨¤¤¦§§¦§¨¨

.äéîeçðz éãMî eòaNúå e÷ðéúå§¦§§¦§§¦§¥©§¤¨

,ízâpòúäå evîzeéäúå ¨Ÿ§¦§©©§¤§¦§

.íéâpòúîe íéööBî,dãBák æéfî §¦¦§©§¦¦¦§¨
àBáì LîLîîe æfä ìBãbä ãBákäî¥©¨©¨©¨§©§¥¨

.dì(áéìòå eàNpz ãö ìò ¨©©¦¨¥§©
,eòLòLz íékøaíëeãaëé ¦§©¦§¨¢¨§©§¤

eNòiL ãBákä ìéLîäå .ãàî íéBbä©¦§Ÿ§¦§¦©¨¤©£

ìò ÷Bðézä íéàNBpL Bîk íäì̈¤§¤§¦©¦©

BúBà íéòLòLîe ,óebä ãöa òBøfä©§©§©©§©©§¦

.BçnNì íékøaä ìò(âéøLà ©©¦§©¦§©§£¤
,epîçðz Bnàíçðì íàä Cøc ¦§©£¤¤¤¨¥§©¥

.áàä ïî øúBé dða úàíéìLeøéáe ¤§¨¥¦¨¨¦¨©¦
,eîçðzeéäé íëlL íéîeçðzä ìk §ª¨¨©©§¦¤¨¤¦§

äaøä eìa÷z íL ék ,íéìLeøéa¦¨©¦¦¨§©§©§¥

úBøvä ìò íéîeçðì áLçé äæå äáBè¨§¤¥¨¥§¦¦©©¨

.eøáòL(ãéNNå íúéàøe ¤¨§§¦¤§¨
,íëaìíéìLeøé úà eàøz øLàk ¦§¤©£¤¦§¤§¨©¦

.íëaì NéNé dðéðáaíëéúBîöòå §¦§¨¨¨¦¦§¤§©§¥¤
,äðçøôú àLcke÷fçúé øîBìk ©¤¤¦§©§¨§©¦§©§

.úeàéøáaúà 'ä ãé äòãBðå ¦§¦§§¨©¤
,åéãáòçk úà åéãáò eòãé æà £¨¨¨¥§£¨¨¤Ÿ©

.'ä úøeáb(åè,àBáé Làaéç úà ãaàì.âBâîe âBb ìäôeqëå §©¨¥¨§©¥¤¥¨§©¨
,åéúBákøî.äôeñ çeøk íäéìò eãøé ,íéîMä ïî úBãøBiä åéúBøæb øîBìk ©§§¨§©§¥¨©§¦©¨©¦¥§£¥¤§©¨

,Btà äîça áéLäì.äaø äîçáe óàa ìeîb åéøöì áéLäì §¨¦§¥¨©§¨¦§¨¨§§©§¥¨©¨

(æè,ètLð.çkåúî,'ä éììç eaøå.âBâîe âBb úîçìîa eìtiL íéììçä(æé,úBpbä ìà íéøähnäå íéLc÷únäíîöò íéðéîænä ¦§¨¦§©¥©§©©§¥©£¨¦¤¦§§¦§¤¤¨©¦§©§¦§©¦©£¦¤©©©©§¦¦©§¨

mixn zxhr
éLð ìëì äãìBé ìéç àa íìBòîãçà íBéa õøàíìBòî íàäéBb ãìeé-íà ¥¨¨¦¥¨§¨§¥¤̧¤Æ§´¤½̈©¦¥¨¦¦¨¬¤−

äéða-úà ïBiö äãìé-íb äìç-ék úçà írtíB÷nî eàöé ãçàk ílek ©´©¤®̈¦¨²¨©¨«§¨¬¦−¤¨¤«¨¨§¤¨¨§¦§

ïBiöì eàáe íúeìbè :øéaLà éðàäáLBî íB÷î ¯ øaLnä ìò äMà úà àéáà ¨¨¨§¦©«£¦¬©§¦²¨¦¤¦¨©©©§¥§©

¯ úãìBiäãéìBà àìåøáãa ìéçúà ànL :øîBì äöBø ,ãìzL dîçø çzôà àìå ©¤¤§¬Ÿ¦−§Ÿ¤§©©§¨¤¥¥¤©¤¨©§¦§¨¨

øBîâì ìëeà àìå-íà ýåýé øîàé §Ÿ©¦§Ÿ©´§Ÿ̈®¦
ézøörå ãéìBnä éðàäiîúaøîà £¦¯©¦²§¨©−§¦¦§¦¨¨©¬

éäìàé :CäìBbä ïî íéàaä ízà ¡Ÿ¨«¦©¤©¨¦¦©¨

íìLeøé-úà eçîNäéìà íëàBáa ¦§¯¤§«¨©²¦§£¤¥¤¨

ìk dá eìéâåäéáäà-áàzL éî ìk §¦¬−̈¨«Ÿ£¤®¨¨¦¤¨¥

dðéðáa dúBàøìNBNî dzà eNéN ¦§¨§¦§¨¨¦³¦¨Æ¨½
äéìr íéìaàúnä-ìkúòa ¨©¦§©§¦−¨¤«¨§¥

dðaøeçàé :äéìò ízìaàúäïrîì §¨¨¦§©©§¤¨¤¨§©³©
å dúçîNa eàøzLe÷ðézlîä÷éðé ïBL ¤¦§§¦§¨¨§¦«§Æ¦§§¦¨

ãMî ízráNeéãMîäéîçðz §©§¤½¦−Ÿ¦§¥©§ª¤®¨
evîz ïrîìíéööBî eéäz §©¯©¨²Ÿ¦§§¦
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המקשים  נמצא 1יש להבראות" יכול אחד ש"במאמר מכיון :

ויחיד; אחד מאמר של לכוחו שווה העולם של האמיתי ערכו כי
עלֿפי והעונש השכר נמדדים אפוא (כפי עשרהמדוע מאמרות

רוצה  הוא "אם - המקשים ובלשון בפועל)? נברא שהעולם
על  ולא הרשע על מוטל הדבר אין במאמרים, להרבות

הצדיק"?!

הענין: ביאור

אין  להבראות", יכול אחד במאמר "והלא המשנה דברי את
בפועל, שגם אלא בוצעה, ולא שנדחתה כאפשרות אותם לפרש
גםֿיחד  הכוחות שני של צירוף בו יש נברא, אכן שהעולם כפי

אחד" "במאמר נבראה 2- - אחד" ב"מאמר מאמרות". ו"בעשרה
החומר  הראשון"מציאות "החומר זהו מאין; יש קיים 3, שהוא

מאמרות" ב"עשרה זאת, לעומת כולם. הנבראים בכל בשווה
יצירה  בספר כמבואר וצירופים, חילופים ספור אין )4(הכוללים

ונברא.צורת נבראה נברא בכל השונה הנבראים,

בזולתו: שאין מעלה יש הללו הכוחות משני אחד בכל

בעניני  ו"מתלבשים" לפרטים נחלקים מאמרות" "עשרה
ומוגבלת, מצומצמת אלוקית דרגה שזוהי ואף השונים, הבריאה

"חודרת" שהיא בכך היא העולם.מציאותלתוך מעלתה

בהיותו  היא אחד" ה"מאמר של מעלתו גיסא, לאידך
אלוקי אור מבטא והוא הבריאה מגדרי מוגבל למעלה בלתי

בעולם. מהתלבשות שלמעלה

אלוקות  - אמיתית שלמות נוצרת יחדיו הענינים שני בצירוף
ומשפיעה החודרת אחד"), ("מאמר מהעולם בתוך שלמעלה

מאמרות"). ("עשרה הנבראים ופרטי העולם גדרי
(538 עמ' ב. כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

המפרשים: הקשו

להטיב", הטוב ו"טבע הטוב, עצם הוא הקב"ה הרי א)
באופן  במיוחד העולם את ברא שהקב"ה יתכן כיצד אםֿכן

הרשעים"? מן "להיפרע כדי מסויים

אחד  במאמר העולם את לברוא הקב"ה יכול אמנם אם ב)
מדוע  מאמרות), בעשרה לבוראו בחר כלשהי שמסיבה (אלא
זוז  השווה כלי שקנה ראובן והלא זו, בטענה הרשעים מן ייפרע
זוז  אלא לו משלם שמעון אין שמעון, וגנבו זוזים בעשרה אחד

נאמר  וכבר אםֿכן 5אחד; שניהם", דבר יבוא האלוקים "עד
בעשרה  שנברא העולם איבוד על הרשעים יתחייבו מדוע

מאמרות?

לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוסף אלה קושיות לתרץ ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי

הרמב"ם  ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק  בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה אףֿעלֿפי כי
נמי  "בראשית כי מאמרות עשרה ישנם זאת בכל פעמים, תשע

הוא" למעלה 6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
לכך  הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש  מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלה שב"בראשית"
גשמי במחשבה  עולם שיתהווה בכדי אך העולם. את לברוא

"דיבור" צריך היה ועלֿכן ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד  במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העולם  בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". - אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכן

- והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על  המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העולם נברא מדוע

תשובתה. את המשנה משיבה כך

בין  ההבדל את ולבאר להקדים יש המשנה, תשובת להבנת
הוא  דיבור - הענין נקודת הנפש. בכוחות למחשבה, דיבור
מחשבה, הזולת. עם הקשר בשביל הוא ועיקרו לאדם "חיצוני"

לבוש ל  והיא עצמו, לאדם שייכת "פנימית", היא זה, עומת
הנפש. עם המאוחד

אלוקה" אחזה בבחינת 7"מבשרי נברא העולם היה אילו :
והיתה  הקב"ה, עם ומאוחד קשור העולם היה בלבד, מחשבה
של  מציאותו שבפועל העובדה בפשיטות. אלקות בו נרגשת
נברא  שהעולם מפני היא מאלקות כנפרדת נראית העולם

("ויאמר"). דיבור בבחינת

כו'": להיפרע "כדי - המשנה דברי תוכן אםֿכן זהו

כל  אזי מחשבה, בבחינת אחד", "במאמר העולם נברא אילו
היו  לא גם וממילא בעולם, קיים היה לא ה"בחירה" רעיון
עלֿכן  ועונש. שכר של הענין לכל מקום היה ולא "רשעים"

("בעשרה דיבור בבחינת העולם שתהיה מאמרות נברא כדי ,("
הרשעים.. מן "להיפרע יהיה אפשר וממילא לאדם, "בחירה"

לצדיקים". טוב שכר וליתן

כי  לומר אין גםֿיחד: השאלות שתי יתיישבו זה לפי
"מאמר (רק) הוא העולם של האמיתי עתה אחד "שוויו" שכן ,"

אכן  הוא הרי "דיבור" בבחינת העולם משנברא בפועל, כי מובן
" הראשונה,עשרה "שווה" השאלה מתורצת כן כמו מאמרות".

אלא  הרשעים עם להחמיר המשנה כוונת אין המבואר לאור שכן
שכר. ולתת להעניש האפשרות לעצם

(473 ע' התש"נ השיחות (ספר

שער2).מדרשֿשמואל1). פרדס (ראה בפועל גם באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת רק לא הוא להבראות" יכול אחד "במאמר והפירוש
ג). פרק בראשית.3).יא פרשת תחילת רמב"ן א.4).ראה פרק והאמונה היחוד ח.5).שער כב, כא,6).משפטים מגילה א. לב, ראשֿהשנה

כו.7).ב. יט, איוב
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éäìà ýåýé úárBú:àeä Eñáàöné-ék «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«¦«¦¨¥³
éørL ãçàa Eaø÷áéäìà ýåýé-øLà Eïúð E §¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

éðéra òøä-úà äNré øLà äMà-Bà Léà Cì̈®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤¨©²§¥¥¬
éäìà-ýåýé:Búéøa øárì Eâãáriå Cìiå §Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«©¥À¤©©«£ŸÆ

ìå íäì eçzLiå íéøçà íéäìàBà | LîM ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®§©¤´¤´
:éúéeö-àì øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬«Ÿ¦¦«¦

ãúîà äpäå áèéä zLøãå zrîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ
:ìàøNéa úàfä äárBzä äúNrð øácä ïBëð̈´©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

ääMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧
-ìà äfä òøä øácä-úà eNr øLà àåää©¦¹£¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤

éørLízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä-úà E §¨¤½¤¨¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬
:eúîå íéðáàaåìL Bà íéãr íéðL | ét-ìräL ¨«£¨¦−¨¥«©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬

:ãçà ãr ét-ìr úîeé àì únä úîeé íéãr¥¦−©´©¥®´Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«

æíéãrä ãéãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz ©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
:Eaøwî òøä zøráe äðøçàa írä-ìkôçék ¨¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´

ïéc-ïéa íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨̧§¹̈¥«¦´
éørLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìzî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìrå:Ba E §¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«
èøLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬

øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬
:ètLnäéEì eãébé øLà øácä ét-ìr úéNrå ©¦§¨«§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½

zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää íB÷nä-ïî¦©¨´©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´
:EeøBé øLà ìëk úBNrì(ìàøùé)àéäøBzä ét-ìr ©«£½§−Ÿ£¤¬«©¦̧©¹̈

Eì eøîàé-øLà ètLnä-ìrå EeøBé øLà£¤´À§©©¦§¨²£¤«Ÿ§¬§−
ïéîé Eì eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNrz©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬§−¨¦¬

:ìàîNeáéé-øLà Léàäåézìáì ïBãæá äNr §«Ÿ§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧
ì ãîòä ïäkä-ìà rîLýåýé-úà íL úøL §³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´

éäìààeää Léàä úîe èôMä-ìà Bà E ¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½
:ìàøNiî òøä zøráeâéeòîLé írä-ìëå ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«§¨¨−̈¦§§´

:ãBr ïeãéæé àìå eàøéåñ §¦®̈§¬Ÿ§¦−«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zezixk(oey`x meil)

:`xnbddéì øîà,`cqg axïðé÷ñò éàîa àëäote` dfi`a - ¨©¥¨¨§©¨§¦©
,mizy aiig cg` mlrda zeny ipyn lke`dy ,`ziixaa xaecn

,øúBðc áìç ìëàc ïBâk,epnfa xhwed `ly oaxw ly alg epiide §§¨©¥¤§¨
,zecxtp zexiar izy dfa yiy ,zxgnl cr xzepeáéiçîcz`hg §¦©©

zg`å ,øúBð íeMîzg` z`hg.áìç íeMî ¦¨§¦¥¤
:dywde `ng xa inx jiynddéì øîà,`cqg axláéiçéð ,ïk íà ¨©¥¦¥¦©©

LãB÷ íeMî énðxzep xya ixdy ,zelirn my`a mb eaiigl yi - ©¦¦¤
.my` aiig elke`dy ,ycw xya `ed
:`ziixal xg` xe`ia d`ian `xnbd,úLL áø øîà àlàzn`a ¤¨¨©©¥¤

e ,alg xeqi` zngn mdipy ,`ziixaa mixkfend 'zeny ipy'ïBâk§
å ,Lc÷äc áìç ìëàck `ziixadáìç ìëà ,àéðúc ,àéä äãeäé éaø §¨©¥¤§¤§¥§©¦§¨¦§©§¨¨©¥¤

,äìáðy e`ïéLc÷eî áìç ìëà,[zepaxw ly-],íézL áéiçcg` §¥¨¨©¥¤§¨¦©¨§©¦

zlik` meyn e` dliap zlik` meyn cg`e alg zlik` meyn
,ycw xya,øîBà äãeäé éaølk` m`ìL ä÷Bì ïéLc÷eî áìç,L ©¦§¨¥¥¤§¨¦¤¨Ÿ

dcedi iaxy oeik ,alg zlik` meyn mizye ycw meyn zg`
zlik` ly envr ipta xeqi` yi ycw ly alg zlik`ay xaeq
daiygd `l zn`ae ,alg meyn md zenyd ipyy `vnpe ,alg

aeigd z` `ziixad.ycw zlik` meyn `edy
:df xe`ia dgec `xnbdàáøòîa dìò eëéiçîux`a ebrl - §©§£¨§©£¨¨

,df xe`ia lr l`xyidî÷Bðåcinrdl xyt` did dxe`kl ixde - §§¨
`ziixad z`ïBâklk`y,æòå áNëå øBLc áìçmipy ly xnelk §¥¤§§¤¤§¥

,el` mipin dyly jeznåk ef `ziixay xnel,àéä ìàòîLé éaø §©¦¦§¨¥¦
øîàc,alg ipin dyly lke`dy lirlìL ä÷Bì,L`linne §¨©¤¨Ÿ

,mizy dwel mipin ipy lk`yk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

המשך מעמוד רכ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zezixk(iriax meil)

:dpyna epipy.'åë 'ócâîä óà íéøîBà íéîëçå':`xnbd zxxan ©£¨¦§¦©©§©¥
éàîminkg exn` dn iabl -.(äNòî Ba ïéàL) 'ócâîä óà'zx`an ©©©§©¥¤¥©£¤

:`xnbdïðaø,epzpynay minkg -,àáé÷ò éaøì déì eòîL`edy ©¨¨¨§¥§©¦£¦¨
,[oldl x`eaiy enk] ,epzpyn z` dpyy `pzdéðúcdpey `edy - §¨¥

'áBà ìòa',oaxw iaiig llkaéðz àìåd z` dpy `le -,'éðBòcé' ©©§Ÿ¨¥¦§¦
edéì eøîà,`aiwr iaxl minkgàðL éàîiperci dpey dna - ¨§¥©§¨

xaeq dz`yïaø÷ éúééî àìcdf ixd ,oaxw `ian epi`y -íeMî §Ÿ©§¥¨§¨¦
äNòî déa úéìcdigd mvr z` gipn `l` ,dyrn dyer epi`y - §¥¥©£¤

ok m`e .dil`n zxacn mvrde ,eita 'reci' dnyyúéì énð ócâî§©¥©¦¥
äNòî déaoi`e ,cala xeaic `l` ,dyrn dyer epi` scbn s` - ¥©£¤

.oaxw eaiigl

:scbnd ly epipra `ziixa d`ian `xnbdócâî ,ïðaø eðz,bbeya ¨©¨¨§©¥
øîBàå ,àáé÷ò éaø éøác ,úøk Ba øîàðå ìéàBä ,ïaø÷ àéáîixde - ¥¦¨§¨¦§¤¡©¨¥¦§¥©¦£¦¨§¥

xn`p(bi h xacna)lcge did `l KxcaE xFdh `Ed xW` Wi`de'§¨¦£¤¨§¤¤Ÿ¨¨§¨©
aixwd `l 'd oAxw iM diOrn `edd WtPd dzxkpe gqRd zFUrl©£©¤©§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨¦¨§©Ÿ¦§¦

FcrFnA.'àNé Bàèç §£¤§¦¨
:eixac zligz lr `xnbd ddnzàeä àììëehlgen llk ike - §¨¨

c ,`dúøk déa áéúëc àëéä ìkz` dxezd dypry mewn lkay - ¨¥¨¦§¦¥¨¥
,zxka cifndïaø÷ éúééî,oaxw `ian bbeya -àäåzevn ixde - ©§¥¨§¨§¨

e çñtzevneäa áéúëc ,äìéîyper dxezd mda dazky -úøk ¤©¦¨¦§¦§¨¥
,cifnlemewn lknïaø÷ éúééî àì.oaxw aiig bbeyd oi` - Ÿ©§¥¨§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

המשך מעמוד רכו



רסט zea` iwxtl mixe`ia

` dpyn d wxt
ïî òøtäì àlà ,úBàøaäì ìBëé ãçà øîàîa àìäå ,øîBì ãeîìz äîe .íìBòä àøáð úBøîàî äøNòa©£¨¨©£¨¦§¨¨¨©©§©©£Ÿ§©£©¤¨¨§¦¨§¤¨§¦¨©¦
àøápL íìBòä úà ïéîi÷nL íé÷écvì áBè øëN ïzìå ,úBøîàî äøNòa àøápL íìBòä úà ïéãaànL íéòLøä̈§¨¦¤§©§¦¤¨¨¤¦§¨©£¨¨©£¨§¦¥¨¨©©¦¦¤§©§¦¤¨¨¤¦§¨

:úBøîàî äøNòa©£¨¨©£¨

ycew zegiyn zecewp
המקשים  נמצא 1יש להבראות" יכול אחד ש"במאמר מכיון :

ויחיד; אחד מאמר של לכוחו שווה העולם של האמיתי ערכו כי
עלֿפי והעונש השכר נמדדים אפוא (כפי עשרהמדוע מאמרות

רוצה  הוא "אם - המקשים ובלשון בפועל)? נברא שהעולם
על  ולא הרשע על מוטל הדבר אין במאמרים, להרבות

הצדיק"?!

הענין: ביאור

אין  להבראות", יכול אחד במאמר "והלא המשנה דברי את
בפועל, שגם אלא בוצעה, ולא שנדחתה כאפשרות אותם לפרש
גםֿיחד  הכוחות שני של צירוף בו יש נברא, אכן שהעולם כפי

אחד" "במאמר נבראה 2- - אחד" ב"מאמר מאמרות". ו"בעשרה
החומר  הראשון"מציאות "החומר זהו מאין; יש קיים 3, שהוא

מאמרות" ב"עשרה זאת, לעומת כולם. הנבראים בכל בשווה
יצירה  בספר כמבואר וצירופים, חילופים ספור אין )4(הכוללים

ונברא.צורת נבראה נברא בכל השונה הנבראים,

בזולתו: שאין מעלה יש הללו הכוחות משני אחד בכל

בעניני  ו"מתלבשים" לפרטים נחלקים מאמרות" "עשרה
ומוגבלת, מצומצמת אלוקית דרגה שזוהי ואף השונים, הבריאה

"חודרת" שהיא בכך היא העולם.מציאותלתוך מעלתה

בהיותו  היא אחד" ה"מאמר של מעלתו גיסא, לאידך
אלוקי אור מבטא והוא הבריאה מגדרי מוגבל למעלה בלתי

בעולם. מהתלבשות שלמעלה

אלוקות  - אמיתית שלמות נוצרת יחדיו הענינים שני בצירוף
ומשפיעה החודרת אחד"), ("מאמר מהעולם בתוך שלמעלה

מאמרות"). ("עשרה הנבראים ופרטי העולם גדרי
(538 עמ' ב. כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

המפרשים: הקשו

להטיב", הטוב ו"טבע הטוב, עצם הוא הקב"ה הרי א)
באופן  במיוחד העולם את ברא שהקב"ה יתכן כיצד אםֿכן

הרשעים"? מן "להיפרע כדי מסויים

אחד  במאמר העולם את לברוא הקב"ה יכול אמנם אם ב)
מדוע  מאמרות), בעשרה לבוראו בחר כלשהי שמסיבה (אלא
זוז  השווה כלי שקנה ראובן והלא זו, בטענה הרשעים מן ייפרע
זוז  אלא לו משלם שמעון אין שמעון, וגנבו זוזים בעשרה אחד

נאמר  וכבר אםֿכן 5אחד; שניהם", דבר יבוא האלוקים "עד
בעשרה  שנברא העולם איבוד על הרשעים יתחייבו מדוע

מאמרות?

לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוסף אלה קושיות לתרץ ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי

הרמב"ם  ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק  בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה אףֿעלֿפי כי
נמי  "בראשית כי מאמרות עשרה ישנם זאת בכל פעמים, תשע

הוא" למעלה 6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
לכך  הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש  מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלה שב"בראשית"
גשמי במחשבה  עולם שיתהווה בכדי אך העולם. את לברוא

"דיבור" צריך היה ועלֿכן ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד  במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העולם  בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". - אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכן

- והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על  המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העולם נברא מדוע

תשובתה. את המשנה משיבה כך

בין  ההבדל את ולבאר להקדים יש המשנה, תשובת להבנת
הוא  דיבור - הענין נקודת הנפש. בכוחות למחשבה, דיבור
מחשבה, הזולת. עם הקשר בשביל הוא ועיקרו לאדם "חיצוני"

לבוש ל  והיא עצמו, לאדם שייכת "פנימית", היא זה, עומת
הנפש. עם המאוחד

אלוקה" אחזה בבחינת 7"מבשרי נברא העולם היה אילו :
והיתה  הקב"ה, עם ומאוחד קשור העולם היה בלבד, מחשבה
של  מציאותו שבפועל העובדה בפשיטות. אלקות בו נרגשת
נברא  שהעולם מפני היא מאלקות כנפרדת נראית העולם

("ויאמר"). דיבור בבחינת

כו'": להיפרע "כדי - המשנה דברי תוכן אםֿכן זהו

כל  אזי מחשבה, בבחינת אחד", "במאמר העולם נברא אילו
היו  לא גם וממילא בעולם, קיים היה לא ה"בחירה" רעיון
עלֿכן  ועונש. שכר של הענין לכל מקום היה ולא "רשעים"

("בעשרה דיבור בבחינת העולם שתהיה מאמרות נברא כדי ,("
הרשעים.. מן "להיפרע יהיה אפשר וממילא לאדם, "בחירה"

לצדיקים". טוב שכר וליתן

כי  לומר אין גםֿיחד: השאלות שתי יתיישבו זה לפי
"מאמר (רק) הוא העולם של האמיתי עתה אחד "שוויו" שכן ,"

אכן  הוא הרי "דיבור" בבחינת העולם משנברא בפועל, כי מובן
" הראשונה,עשרה "שווה" השאלה מתורצת כן כמו מאמרות".

אלא  הרשעים עם להחמיר המשנה כוונת אין המבואר לאור שכן
שכר. ולתת להעניש האפשרות לעצם

(473 ע' התש"נ השיחות (ספר
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לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם ער
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:126:168:508:529:269:2610:3310:3313:1613:1319:1319:0619:4019:3218:4719:43באר שבע )ק(

6:106:148:488:499:249:2510:3110:3113:1513:1319:1719:1019:4119:3418:4119:44חיפה )ק(

6:106:148:488:499:249:2410:3110:3113:1413:1219:1719:1019:3919:3118:3119:42ירושלים )ק(

6:116:158:498:519:259:2610:3210:3213:1613:1419:1419:0719:4119:3418:4819:44תל אביב )ק(

6:026:108:388:429:279:3010:3810:4013:3113:2919:5119:3920:2620:1319:2320:27אוסטריה, וינה )ק(

6:536:448:598:549:369:3110:3310:2912:5212:5117:5417:5918:2118:2617:4018:37אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:086:158:448:489:319:3410:4210:4313:3413:3119:5019:3920:2420:1219:2320:26אוקראינה, אודסה )ק(

5:365:458:128:179:019:0510:1210:1413:0613:0319:2519:1320:0019:4718:5720:01אוקראינה, דונייצק )ק(

5:475:558:228:279:129:1510:2310:2513:1713:1419:3619:2520:1219:5919:0920:13אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:096:188:438:499:369:3910:4810:4913:4213:4020:0519:5320:4220:2919:3720:44אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:016:108:358:419:289:3210:4010:4213:3513:3219:5819:4620:3620:2219:3020:37אוקראינה, קייב )ק(

6:366:439:129:169:5810:0111:0911:1014:0013:5720:1720:0620:4820:3619:5020:49איטליה, מילאנו )ק(

6:136:118:448:429:139:1110:1510:1312:4612:4518:1918:1818:4218:4018:0018:49אקוואדור, קיטו )ח(

7:227:149:329:2710:0710:0211:0511:0113:2613:2418:3118:3518:5719:0118:1719:12ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:218:1210:2410:1811:0210:5711:5911:5414:1714:1619:1419:2019:4419:5019:0120:01ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:286:349:069:099:469:4810:5510:5613:4213:4019:4819:3920:1820:0819:2320:20ארה״ב, בולטימור )ק(

6:166:228:538:569:359:3710:4410:4413:3113:2919:3919:3020:1020:0019:1320:12ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:166:228:548:579:359:3710:4410:4513:3213:2919:4019:3020:1020:0019:1420:12ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:506:569:279:3010:1010:1211:1911:2014:0814:0620:1820:0820:4920:3919:5220:51ארה״ב, דטרויט )ק(

6:556:589:329:3310:0710:0811:1411:1413:5613:5419:5319:4620:1820:1119:2920:21ארה״ב, האוסטון )ק(

6:216:258:599:009:359:3610:4310:4313:2713:2519:2719:1919:5419:4619:0219:57ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:587:019:359:3610:0810:0911:1511:1413:5513:5319:4819:4220:1320:0619:2520:16ארה״ב, מיאמי )ק(

6:116:178:488:519:309:3210:3910:4013:2713:2519:3619:2720:0719:5719:1020:09ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:406:469:189:219:5910:0111:0811:0913:5613:5320:0319:5420:3320:2419:3720:36ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:096:158:468:499:299:3110:3810:3913:2613:2419:3619:2620:0719:5719:1020:09ארה״ב, שיקגו )ק(

6:446:409:079:049:379:3410:3810:3513:0513:0318:2518:2618:4918:4918:0818:58בוליביה, לה-פס )ח(

6:446:539:189:2410:1210:1611:2411:2614:2014:1720:4420:3121:2221:0820:1521:23בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:456:549:199:2510:1210:1611:2411:2614:2014:1720:4420:3121:2121:0820:1521:22בלגיה, בריסל )ק(

6:246:198:438:409:159:1110:1410:1112:3912:3717:5818:0018:1818:2017:4218:29ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:126:068:318:289:028:5910:029:5912:2712:2517:4217:4418:0718:0817:2618:18ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:016:118:358:419:309:3310:4210:4413:3813:3520:0419:5120:4120:2719:3920:42בריטניה, לונדון )ק(

6:056:168:378:449:369:4010:4910:5113:4713:4420:1620:0220:5620:4119:4920:57בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:056:158:388:449:359:3910:4710:4913:4413:4120:1319:5920:5020:3619:4320:52גרמניה, ברלין )ק(

6:296:389:049:099:5610:0011:0811:1014:0214:0020:2520:1321:0220:4919:5721:03גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:286:218:448:419:179:1310:1610:1212:3912:3817:5818:0118:1718:1917:4218:29דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:226:238:588:589:299:2910:3410:3413:1213:1018:5918:5419:2319:1818:3719:27הודו, מומבאי )ח(

6:186:208:558:559:269:2510:3110:3013:0813:0618:5518:5019:1919:1418:3319:23הודו, פונה )ח(

5:526:008:288:339:179:2010:2810:2913:2013:1819:3819:2720:1320:0119:1120:15הונגריה, בודפשט )ק(

5:205:267:578:008:398:419:489:4912:3612:3418:4518:3519:1519:0518:1919:18טורקיה, איסטנבול )ח(

6:496:549:269:2910:0610:0711:1411:1514:0113:5820:0519:5720:3520:2619:4020:37יוון, אתונה )ק(

6:146:228:508:559:389:4110:4910:5013:4113:3919:5919:4720:3320:2119:3120:34מולדובה, קישינב )ק(



רעי לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:196:208:558:559:269:2610:3110:3113:0913:0718:5718:5219:2019:1518:3419:25מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:137:029:089:029:509:4410:4610:4113:0213:0017:5217:5918:2418:3117:4018:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:395:428:168:178:508:519:579:5712:3812:3618:3318:2618:5818:5218:0919:02נפאל, קטמנדו )ח(

5:355:408:138:158:538:5510:0210:0312:5012:4818:5818:4819:2819:1818:3019:30סין, בייג'ין )ח(

7:037:019:349:3210:0310:0111:0511:0413:3713:3519:1119:0919:3419:3118:5119:40סינגפור, סינגפור )ח(

5:355:458:088:159:049:0810:1710:1913:1313:1119:4019:2720:1920:0519:1120:20פולין, ורשא )ק(

6:166:138:428:399:119:0910:1210:1012:4012:3918:0518:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

6:527:009:299:3310:1510:1811:2611:2714:1714:1520:3220:2121:0620:5420:0521:07צרפת, ליאון )ק(

6:577:059:329:3710:2310:2611:3411:3514:2714:2520:4920:3721:2421:1120:2121:25צרפת, פריז )ק(

5:525:518:248:238:538:529:569:5512:2912:2718:0518:0318:2818:2517:4518:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:336:409:109:149:549:5711:0411:0513:5313:5120:0819:5820:3720:2719:4120:39קנדה, טורונטו )ק(

6:076:148:438:479:299:3210:4010:4113:3013:2819:4619:3520:1820:0719:1920:20קנדה, מונטריאול )ק(

6:136:178:518:539:289:2910:3610:3613:2113:1819:2219:1419:5019:4218:5719:53קפריסין, לרנקה )ק(

5:496:008:198:279:219:2610:3510:3713:3413:3120:0719:5220:4920:3319:3620:49רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:205:317:497:578:538:5810:0710:1013:0813:0519:4619:3020:2620:0919:1520:26רוסיה, מוסקבה )ח(

5:305:388:068:118:558:5810:0510:0712:5812:5519:1519:0419:5019:3818:4819:52רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:356:439:119:159:5910:0211:1011:1114:0214:0020:2520:1320:5520:4319:5720:56שוויץ, ציריך )ק(

6:066:078:418:419:119:1110:1610:1512:5212:5018:3418:3118:5818:5418:1319:03תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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