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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 §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤
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äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מהו"ר

נחום אברהם שי'

שלום וברכה!

ויה"ר  פרנסה.  בעניני  והסתדר  דירתו באנטווערפן  בו מודיע אשר קבע  בעתו קבלתי מכתבו 

לטוב  בהרחבה...  לתורה  עתים  לקבוע  להתעסק  שיוכל  באופן  בנקל  פרנסתו  וימצא  בהצלחה  שיהי' 

לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

נהניתי ממה שכותב במכתבו שעשו התועדות בהחג י"ב תמוז בהתועדות ריעים ובהתעוררות 

והתחזקות באהבת ישראל וקביעות עתים לתורה. ואשמח להודע אשר החלטתם הטובה קיימו גם 

בפועל. וידוע אשר מט"ו מנ"א ואילך הרי כל המוסיף מוסיפים לו - לאורך ימים ושנים טובות.

בטח גם בח"י אלול הבע"ל יעשו התועדות נוסף על ההתועדות שעשו בש"ק מברכים, ויודיע 

בשו"ט מהגדלת חבורתם ובהוספת חברים גם מחוגים כאלו שעד עתה יודעים מעט ע"ד תורת הדא"ח.

בנוגע ללימוד הדא"ח, הנה צריך לדעת יותר ברור ע"ד הגיל שלהם וידיעותיהם בתורת הנגלה. 

צדק,  להצמח  מצותיך  דרך  התניא,  בספר  הלימוד  צ"ל  דא"ח  הלימוד  של  התחלה  בתור  בכלל  אבל 

קונטרס ומעין לכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, ומאמרים הקלים של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, שעפ"י הרוב הם בהקונטרסים של י"ב תמוז, ועוד.

מוסג"פ קטע משיחת ההתועדות דש"מ אלול. ובטח יפרסם זה באופן המתאים.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה ופ"ש כל חבורתם שיחיו.

 סוף זמן קידוש לבנה: 
יום שלישי בערב, י"ב אלול
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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    תחת אשר לא עבדת  התורלקוטי   )כב
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  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 חכר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 
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,`eazÎik zyxt 'c mei .c"qa
a"nyz'd ,lel` b"i

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÁnNיציר ּכׂשמח האהּובים, רעים ּתׂשּמח ««ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָ

מּקדם  עדן ּבדּבּור1ּֿבגן ּבזה ּומדּיק , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

(תרנ"ז) ּתׂשּמח" "ׂשּמח ידּוע 2הּמתחיל ׁשהרי , ְְֲִֵֶַַַַַַַָ

ׁשהם  ּובינה' 'חכמה על קאי האהּובים" ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁש"רעים

מתּפרׁשין  ּדלא רעין ּתמיד 3ּתרין ׁשהם הינּו, , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

הּיחּוד  ׁשּיׁשנֹו וכיון האהּובים", "רעים ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבאפן

הּצר מהּו אםּֿכן ּתמידי, ּבאפן ּובינה' ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּד'חכמה

דכיון  ּבזה, ּומֹוסיף ּתׂשּמח". "ׂשּמח ְְִֵֶַַַַַַָָָָּבּבּקׁשה

ענין  יׁשנֹו הרי ּובינה', 'חכמה אֹודֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻׁשּמדּבר

ּכמֹו עצמּה, הּבינה ּבחינת מּצד ְְְְִִִִַַַַַָָָהּׂשמחה

ענין 4ׁשּכתּוב  מהּו ואםּֿכן ׂשמחה, הּבנים אם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּובינה'), ('חכמה האהּובים" רעים ּתׂשּמח ְְֲִִִֵַַַַָָָָ"ׂשּמח

(ּכפי  ּבזה הּבאּור ּונקּדת  אֹותם. לׂשּמח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּצריכים

ּכּמה  ׁשּיׁש הּבאּור), אריכּות לאחרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּמסּים

הּׂשמחה  ּבענין ּדרגֹות "ׂשּמח 5וכּמה והּבּקׁשה , ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָ

ּבהם  ׁשּתּומש היא האהּובים" רעים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָּתׂשּמח

מּצד  ּבהם ׁשּיׁש מהּׂשמחה יֹותר נעלית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׂשמחה

.6עצמם  ְַָ

היא Ô·eÈÂב) הּׂשמחה ענין ׁשּתחלת ּבהקּדים ¿»ְְְְְִִִִִֶַַַַָ

הענינים  (ּככל מצוה' ׁשל ְְְְִִִִֶָָָָָ'ׂשמחה

ּוב'ׂשמחה  ּומצֹותיה), ּבּתֹורה הּוא ְְְְִִֶֶַַָָָָָָׁשהתחלתם
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נישואין.)1 ברכות קעג.)2נוסח ע' תרנ"ז גם )3סה"מ וראה רסו. ס"ע שם סה"מ – הנ"ל במאמר הובא א. ד, זח"ג ראה

פי"ד. והנהגה) מהות (שער ח שער פרדס א. נו, ט.)4זח"ב קיג, ואילך.)5תהלים רכא ע' שם סה"מ – במאמר ראה )6ראה

ואילך. רפב רסה. ע' שם סה"מ – במאמר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מהקדושֿברוךֿהוא: מבקשים הנישואין ברכות בנוסח

,ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN והכלה החתן כפי EÁÓNkהם ««¿««≈ƒ»¬ƒ¿«≈¬
את  בעצמו E¯ÈˆÈששימחת הקדושֿברוךֿהוא בידי שנוצר הראשון אדם ¿ƒ¿

Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a1‰Êa ˜i„Óe (רבי , הרש"ב אדמו"ר כך על ושואל ¿«≈∆ƒ∆∆¿«≈»∆
החמישי  האדמו"ר דובער, שלום

חב"ד) אדמו"רי Œ¯ea„a¿ƒבשושלת
ÏÈÁ˙n‰ שלו חסידות במאמר ««¿ƒ

אלו במילים »»"ÁnNהפותח
"ÁnNz של הנישואין בימי (שנאמר ¿««

(רבי  הריי"צ הרבי ממלאֿמקומו בנו

של  אלול בחודש שהיו יצחק) יוסף

תרנ"ז) 2Úe„Èשנת È¯‰L בקבלה , ∆¬≈»«
‰‡‰ÌÈ·e"וחסידות  ÌÈÚ¯"L∆≈ƒ»¬ƒ

בתורת  הדברים של המשמעות לפי

הספירות ÏÚמכוון ˜‡Èהסוד  »≈«
Ì‰Lהעליונות  '‰È·e ‰ÓÎÁ'»¿»ƒ»∆≈

כמו  הזוהר Ïc‡כדברי ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z¿≈≈ƒ¿»
ÔÈL¯t˙Ó3, שלא חברים שני ƒ¿»¿ƒ

ÔÙ‡aנפרדים  „ÈÓz Ì‰L ,eÈ‰«¿∆≈»ƒ¿…∆
,"ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯" ÏL כי ∆≈ƒ»¬ƒ

מחכמה  הפנימית וההמשכה ההשפעה

(בשונה  הפסק ללא תמידית, היא לבינה

אחרות  בספירות וההמשכה מההשפעה

באופן  ואפילו קיימת היא שלפעמים

נפסקת) היא ולפעמים פנימי, יחוד של

„eÁi‰ BLiL ÔÂÈÎÂ חיבור היינו ¿≈»∆∆¿«ƒ
החכמה  מפנימיות השפעה שגורם

הבינה  È·e‰'לפנימיות ‰ÓÎÁ'c¿»¿»ƒ»
,È„ÈÓz ÔÙ‡a ב'לקוטי וכמבואר ¿…∆¿ƒƒ

תחיה  "החכמה הזקן: לאדמו"ר תורה'

שהנקודה  בהיכליה... נקודה ונקרא

[הבינה] ההיכל את מחיה [החכמה]

משמש  ההיכל אין נקודה אין שאם

זו  נקודה בחינת לו יהיה אם וגם כלום,

צריכים  ולפיכך כלום אינו היכל אין אם

[חכמה  והם כאחד, שתיהן להיות

החכמה  האדם, נפש של השכל בכוחות וגם מתפרשין" דלא ריעין תרין ובינה]

בבינה, הרעיון והסתעפות התפתחות ידי על מתקיימת הרעיון נקודת שהיא

מהחכמה, כוחה את יונקת העניין הרחבת שהיא שיש ‡ÔkŒÌוהבינה מאחר ƒ≈
תמידי, ויחוד חיבור האהובים' 'רעים הנקראות ובינה חכמה ‰C¯vבין e‰Ó««…∆

‰Lwaa מיוחדת"ÁnNz ÁnN"?הללו האהובים הרעים את ««»»««¿««

,‰Êa ÛÈÒBÓe הנזכר במאמר הרש"ב ‡B„B˙אדמו"ר ¯a„nL ÔÂÈÎ„ ƒ»∆¿≈»∆¿À»
‰ÁÓO‰ ÔÈÚ BLÈ È¯‰ ,'‰È·e ‰ÓÎÁ' אלו vÓ„בספירות »¿»ƒ»¬≈∆¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ«

·e˙kL BÓk ,dÓˆÚ ‰Èa‰ ˙ÈÁa4 הבינה ספירת ‰ÌÈaעל Ì‡ ¿ƒ««ƒ»«¿»¿∆»≈«»ƒ
הנמשכות ( שבלב, הרגשות המידות, להולדת המקור שהיא שם על

השכלית) כך ÁÓN‰,מההתבוננות ¿≈»
התרחבות  של במובן השמחה, שענין

קיים  כבר הכיווץ, היפך והתפשטות,

מהותה, עצם מצד הבינה בספירת

ÁnN" ÔÈÚ e‰Ó ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«ƒ¿«««
"ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnNz¿««≈ƒ»¬ƒ
ÌÈÎÈ¯vL ,('‰È·e ‰ÓÎÁ')»¿»ƒ»∆¿ƒƒ

,Ì˙B‡ ÁnNÏ ומה העניין ומה ¿«≈«»
הזו? השמחה בתוספת הצורך

ÈÙk) ‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆¿ƒ
ÌiÒnL במאמרו הרש"ב אדמו"ר ∆¿«≈

LiL ,(¯e‡a‰ ˙eÎÈ¯‡ È¯Á‡Ï¿«¬≈¬ƒ«≈∆≈
˙B‚¯c ‰nÎÂ ‰nk נעלות שונות, «»¿«»¿»

נעלות  ופחות »¿ÔÈÚa¿ƒיותר
‰ÁÓO‰5ÁnN" ‰Lwa‰Â , «ƒ¿»¿««»»««

‡È‰ "ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnNz¿««≈ƒ»¬ƒƒ
Ì‰a C˘ÓezL,'האהובים ב'רעים ∆¿«»∆

בספירת  היינו הפנימית ובמשמעות

הבינה, ובספירת «¿ÁÓNƒ‰החכמה
ÁÓO‰Ó‰בדרגה  ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈≈«ƒ¿»

ÌÓˆÚ „vÓ Ì‰a LiL6, וזה ∆≈»∆ƒ««¿»
מבקשים  מה לשם לשאלה המענה

והרי  אהובים' ל'רעים שמחה המשכת

יש  אכן כי בהם, קיימת כבר השמחה

והבקשה  מסויימת בדרגה שמחה בהם

נעלית,היא  יותר ברמה שמחה שתהיה

להלן. שיוסבר וכפי

Ô·eÈÂ שהבקשה ·) לעיל האמור ¿»
ב'רעים  שתהיה היא תשמח' 'שמח

נעלית  יותר בדרגה שמחה אהובים'

˙ÏÁzL ÌÈc˜‰a,ההתחלה ¿«¿ƒ∆¿ƒ«
של  והשורש, ‰ÁÓO‰המקור ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»

ה' ÂˆÓ‰'בעבודת ÏL ‰ÁÓN' ‡È‰ שהוא בשעה יהודי הנפש, שמחת ƒƒ¿»∆ƒ¿»
הוא  ברוך הקדוש שציוה מצוה ‰ÌÈÈÚמקיים ÏÎk)'ה שבעבודת ¿»»ƒ¿»ƒ

בכלל  בעולם ושורשם Ì˙ÏÁ˙‰Lולמעשה Bza¯‰ועיקרם ‡e‰ ∆«¿»»»«»
‰È˙BˆÓe הבריאה תכלית הן והמצוות התורה ÏLשהרי ‰ÁÓN'·e ,( ƒ¿∆»¿ƒ¿»∆

ÔLÈ '‰ÂˆÓ הן כללי ובאופן רבות BiÏÏk˙דרגות ˙B‚¯c ÈzL של ƒ¿»∆¿»¿≈¿»¿»ƒ
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a"nyz'dו ,lel` b"i ,`eazÎik zyxt 'c mei

ּבהתאם  ּכללּיֹות, ּדרגֹות ׁשּתי יׁשנן מצוה' ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָׁשל

הּכללּיים הענינים ּדהּנה,לׁשני מצוה. ׁשּבכל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

הענין  ּגם ויׁשנֹו הּמצוה, טעמי יׁשנם מצוה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבכל

הּמצוה  ּברּכת נּסח ּכלׁשֹון הּקּב"ה, צּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֻׁשּזהּו

עבד  ולהיֹותֹו וצּונּו", ּבמצֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָ"אׁשר

צּוּוי  את ממּלא הּוא הרי ְְֲִֵֵֶַַָָלהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּכבֹודֿקדּׁשת  ּבספרי ּגם וכּמבאר ּכדבעי. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּמל

האמצעי  ׁשהיא 7אדמֹו"ר הּכללית הּכּונה ׁשּיׁשנּה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

קּדׁשנּו "אׁשר ענין ׁשּזהּו הּמצֹות, ּבכל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָּבׁשוה

הּכּונה  ּגם יׁשנּה לזה ונֹוסף  וצּונּו", ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָּבמצֹותיו

עצמּה ּבפני מצוה ׁשּבכל ועלּֿדרֿזה 8הּפרטית . ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּנאמר  ׁשעליה יׁשרים 9ּבּתֹורה, הוי' ּפּקּודי ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מקרא  ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעלּֿפי [ּדאף לב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָמׂשּמחי

מּכלֿמקֹום  הּמצֹות, ענין על הוי'" "ּפּקּודי ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָקאי

ז"ל  חכמינּו להלכה 10ּדרׁשּו ּבנֹוגע 11והּובא ְְְֲֲֵֵַַַָָָָָ

מׂשּמחי  יׁשרים הוי' ׁש"ּפּקּודי הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָללּמּוד

הּׁשוה  הּצד ׁשּיׁשנֹו הּתֹורה], לּמּוד על קאי ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלב"

ּבנּסח  ּבגלּוי ׁשּנּכר ּכפי ׁשּבּתֹורה, ענין ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻּבכל

את  לנּו ונתן כּו' ּבנּו ּבחר "אׁשר הּתֹורה, ְְֲִֶֶַַַַָָָָָּברּכת

הּתֹורה, עניני ּכל על מברכים זה ׁשּנּסח ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּתֹורתֹו",

(ּבדגמת  הּתֹורה טעמי ענין ּגם יׁשנֹו לזה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֻונֹוסף

ּבּתֹורה  ענין ּכל מחּלק ׁשּבזה הּמצֹות), ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻטעמי

ּבספרֿ ּבגלּוי ׁשּנּכר ּוכפי ּבפניֿעצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלענין

לּתֹורה  אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ׁשּיׁש וכל 12ּתֹורה, , ְִִִִֵֶַָָָ

להיֹות  צריכה ׁשּלכן ּבפניֿעצמֹו, עֹולם היא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָאֹות

ּגויל  ּתֹורה'13מּקפת ּב'לּקּוטי ּבארּכה ּכּמבאר ,14. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻֻ

ֿועלּֿדר) ׁשּבּמצוה הּנ"ל ענינים לׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּובהתאם
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א.)7 מ, שלח לקו"ת גם וראה ואילך. סע"ב נח, ואילך. א נג, ראש ואילך.)8עטרת ריז ס"ע ע' שם סה"מ – במאמר ראה

ואילך. רנג ט.)9ע' יט, א.)10תהלים ל, ס"ג.)11תענית סצ"ג או"ח רמ"א וראה ס"א. סתקנ"ד או"ח זהר )12שו"ע ראה

ד. מג, שם ב. מא, בהר לקו"ת וראה קפו. אופן עמוקות מגלה ד). (פח, בישראל לפנים וזאת עה"פ כט,)13חדש מנחות

ס"ה. שם אדה"ז שו"ע ס"ד. סל"ב או"ח ס"ד. סרע"ד יו"ד טושו"ע הי"ט. פ"א תפילין הל' רמב"ם סע"א.)14א. ה, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂˆÓ‰שמחה, ÏÎaL ÌÈiÏÏk‰ ÌÈÈÚ‰ ÈLÏ Ì‡˙‰a כפי ¿∆¿≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ∆¿»ƒ¿»

ומבאר. שממשיך

‰Âˆn‰ ÈÓÚË ÌLÈ ‰ÂˆÓ ÏÎa ,‰p‰c המ מחולקות שבזה צוות ¿ƒ≈¿»ƒ¿»∆¿»«¬≈«ƒ¿»
לה, המיוחדים ותכנים ועניינים טעמים יש מצוה לכל כי מזו Ìbזו BLÈÂ¿∆¿«

e‰fL ÔÈÚ‰ המצווה ˆÈeeמעשה »ƒ¿»∆∆ƒ
˙k¯a Áq ÔBLÏk ,‰"aw‰«»»ƒ¿À«ƒ¿«

‰Âˆn‰ כל נוסח שבהן אלו במילים «ƒ¿»
שווה  המצוות ∆¬"‡L¯ברכות

,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ מילים ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
(המשותפת  העובדה את שמדגישות

של  ציווי היא שהמצוה המצוות) לכל

ומאחר B˙BÈ‰ÏÂהקדושֿברוךֿהוא  ¿ƒ¿
את  המקיים הוא שהיהודי המצוות

È¯‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï „·Ú∆∆¿«»»¬≈
CÏn‰ Èeeˆ ˙‡ ‡lÓÓ ‡e‰¿«≈∆ƒ«∆∆

ÈÚ·„k עבד של מהותו זו שהרי ƒ¿»≈
ומציית  אדונו כלפי בטל שהוא

לו. מצווה שהאדון לציוויים

Œ„B·k È¯ÙÒa Ìb ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¿ƒ¿≈¿
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ˙M„˜7 רבי ¿À««¿»∆¿»ƒ

של  וממלאֿמקומו בנו דובער,

הזקן, בקיום dLiLהאדמו"ר ∆∆¿»
È‰L‡המצוות  ˙ÈÏÏk‰ ‰ek‰««»»«¿»ƒ∆ƒ

e‰fL ,˙Bˆn‰ ÏÎa ‰ÂLa¿»∆¿»«ƒ¿∆∆
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" ÔÈÚƒ¿«¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

,"eeˆÂ לכך הכוונה וכאמור ¿ƒ»
הוא  וקיומה ה' ציווי היא שהמצווה

רצונו  ועשיית לציוויו «¿ÛÒBÂציות
˙ÈË¯t‰ ‰ek‰ Ìb dLÈ ‰ÊÏ»∆∆¿»«««»»«¿»ƒ
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ ÏÎaL8 ∆¿»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»

לאותה  המיוחדת כוונה מצווה שהיא

של  המיוחד ולעניין לתוכן בהתאם

מצווה. אותה

את  יש מצווה שבכל לכך ובהתאם

בכל  השווה הכללי והעניין התוכן

המיוחד  והעניין התוכן ואת המצוות

שני  יש מצווה' של ב'שמחה גם לה,

הקשור  והשני ה', וציווי רצון היא שהמצווה בכך הקשור האחד, עניינים.

מצווה. אותה של המיוחד הפרטי בתוכן

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ וב'שמחה במצוות העניינים שני אודות לעיל לאמור בדומה ¿«∆∆∆

גם הוא מצווה', ÈÏÚL‰של ,‰¯Bza התור בתהילים Ó‡p9¯העל «»∆»∆»∆¡«
BËeLt ÈtŒÏÚL Û‡c] "·Ï ÈÁnNÓ ÌÈ¯LÈ 'ÈÂ‰ È„ewt"ƒ≈¬»»¿»ƒ¿«¿≈≈¿«∆«ƒ¿

È‡˜ ‡¯˜Ó ÏLהמילים ‰Bˆn˙מכוונות ÔÈÚ ÏÚ "'ÈÂ‰ È„ewt" ∆ƒ¿»»≈ƒ≈¬»»«ƒ¿««ƒ¿
ה', שציווה וציוויים 'פקודות' Ï"Êשהן eÈÓÎÁ eL¯c ÌB˜ÓŒÏkÓ10 ƒ»»»¿¬»≈«

‰ÎÏ‰Ï ‡·e‰Â11Ú‚Ba ¿»«¬»»¿≈«
'ÈÂ‰ È„ewt"L ‰¯Bz‰ „enÏÏ¿ƒ«»∆ƒ≈¬»»

È‡˜ "·Ï ÈÁnNÓ ÌÈ¯LÈ מכוון ¿»ƒ¿«¿≈≈»≈
,‰¯Bz‰ „enÏ ÏÚ שכתוב כפי «ƒ«»

ואסור  באב... 'תשעה – ערוך' ב'שולחן

ובאגדות  בהלכות בתורה... לקרות

משמחי  ישרים ה' פקודי שנאמר משום

בתורה, גם כך במצוות, וכמו לב'],

‰ÂM‰ „v‰ BLiL המכנה ∆∆¿«««»∆
BzaL¯‰,המשותף ÔÈÚ ÏÎa¿»ƒ¿»∆«»

תורה  היא שהתורה העובדה עצם

ה' מאת kpL¯שניתנה ÈÙk ובא ¿ƒ∆ƒ»
ביטוי k¯a˙לידי Áqa ÈeÏ‚a¿»¿À«ƒ¿«

'eÎ ea ¯Áa ¯L‡" ,‰¯Bz‰«»¬∆»«»
ÁqpL ,"B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â¿»«»∆»∆À«
ÈÈÚ Ïk ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ‰Ê∆¿»¿ƒ«»ƒ¿¿≈

,‰¯Bz‰ חלק איזה הבדל ללא «»
לומדים  התורה ÊÏ‰מחלקי ÛÒBÂ¿»»∆

התורה  ענייני לכל משותף עניין שהוא

‰¯Bz‰ ÈÓÚË ÔÈÚ Ìb BLÈ∆¿«ƒ¿««¬≈«»
ועניין  עניין כל של וההסברים הטעמים

,(˙Bˆn‰ ÈÓÚË ˙Ó‚„a)¿À¿««¬≈«ƒ¿
‰¯Bza ÔÈÚ Ïk ˜lÁÓ ‰ÊaL∆»∆¿À»»ƒ¿»«»

ÔÈÚÏומיוחד BÓˆÚŒÈÙa,שונה ¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿
¯kpL ÈÙÎe עניין שלכל זה דבר ¿ƒ∆ƒ»

לו מיוחד תוכן יש «¿ÈeÏ‚aבתורה
ÌÈML LiL ,‰¯BzŒ¯ÙÒa¿≈∆»∆≈ƒƒ

‡Ba¯אלף מאות ‡Bi˙B˙שש ƒƒ
‰¯BzÏ12ÌÏBÚ ‡È‰ ˙B‡ ÏÎÂ , «»¿»ƒ»

BÓˆÚŒÈÙa המיוחד ותוכן עניין עם ƒ¿≈«¿
בפרט, של ÔÎlLלה הייחודיות מפני ∆»≈

ואות אות BÈ‰Ï˙כל ‰ÎÈ¯ˆ כל ¿ƒ»ƒ¿
מהאותיות ÏÈÂbאחת ˙ÙwÓ13 קלף À∆∆¿ƒ

האותיות, בין לריווח Bz¯‰'חלק ÈËewÏ'a ‰k¯‡a ¯‡·nk14 «¿…»«¬À»¿ƒ≈»
הזקן. לאדמו"ר

‰ÂˆnaL Ï"p‰ ÌÈÈÚ ÈLÏ Ì‡˙‰·e לכל המשותף הכללי העניין ¿∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««∆«ƒ¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



ז miaed`d mirx gnyz gny

ּכללּיים  ענינים ׁשני ּגם יׁשנם ּבּתֹורה), ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָזה

טעמי  ׁשּמּצד ׂשמחה יׁש מצוה'. ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּב'ׂשמחה

הינּו,הּמצ  הּמצוה, ׂשכר ענין ּגם קׁשּור ׁשּבזה וה, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָ

ּפרס  לקּבל עלֿמנת היא וכּיֹוצא 15ׁשעבֹודתֹו , ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּב'ׂשמחה  הּׁשלמּות ּתכלית ּגם יׁש אמנם, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבזה.

ׁשל  ּבאפן ׁשהיא עבֹודה עם הּקׁשּורה מצוה', ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשל

ּבׁשלמּותּה, העבד לעבֹודת ועד עבד', ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ'עבֹודת

עצמֹו" "ּבפני ּבפניֿעצמֹו, ּכלל מציאּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָׁשאינֹו

הכי  מציאּות הּוא הרי זה עם ּוביחד ְְְֲֲִִִֵֶַַַָּדיקא,

ׁשּזֹוהי  ּכיון להיֹות, ׁשּיכֹולה חזקה והכי ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָּגדֹולה

מציאּות  אּלא) ּבפניֿעצמֹו, ׁשּלֹו הּמציאּות ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ(לא

האדֹון 16האדֹון  ׂשמחת היא ׂשמחתֹו ּגם ולכן ,17. ְְְִִִֵַַָָָָָָ

ּבברּכת ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) הּבּקׁשה ּתכן מּובן ¿«ƒ∆ְְִֶַַַָָָֹ

רעים  ּתׂשּמח ְִֵַַַַ"ׂשּמח

ּדהּנה  ענין 18האהּובים". יׁשנֹו ּכאׁשר ּגם , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָ

"אם  הּבינה, ּבחינת מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַַַַָָהּׂשמחה

ׁשהּוא  ּכפי  הּׂשמחה לענין ועד ׂשמחה", ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּבנים

היא  ׁשהּׂשמחה ּכפי ועד החכמה, ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּבבחינת

עדין  הרי עּתיק', ל'פנימּיּות עד 'עּתיק', ְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַּבבחינת

עצמּותֹו היא ׁשהּתכלית ּכיון הּתכלית, זֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָאין

על  ּופֹועלים מבּקׁשים זה וענין .יתּבר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָּומהּותֹו

האהּובים", רעים ּתׂשּמח "ׂשּמח ּברּכת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָידי

ׂשמחת  עם הּקׁשּורה לּׂשמחה מּגיעים ְְְְִִִִִִֶַַַַָָׁשּיהיּו

ּתהיה  זֹו וׂשמחה ,יתּבר ּומהּותֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָעצמּותֹו
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מ"ג.)15 פ"א אבות ואילך.)16ראה שכו ע' תרס"ו המשך רפא.)17ראה ע' רנט. ע' שם סה"מ – במאמר בהבא )18ראה

ואילך. רסה ע' שם סה"מ – במאמר ראה – לקמן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מצווה  לכל המיוחד הפרטי והעניין Bza¯‰המצוות ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆∆«»

לעיל  ÌLÈכמבואר ÁÓN'a‰במקביל ), ÌÈiÏÏk ÌÈÈÚ ÈL Ìb ∆¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»
'‰ÂˆÓ ÏL.ומפרט שממשיך ÈÓÚËכפי „vnL ‰ÁÓN LÈ ∆ƒ¿»≈ƒ¿»∆ƒ««¬≈

,‰Âˆn‰ הקשורה השמחה והיא המצווה בטעמי והבנה מידיעה הנובעת «ƒ¿»
מצווה  כל של המסויים הפרטי לעניין

ועניינים  טעמים יש מצווה לכל שהרי

שמחה  לזה ובהתאם לה מיוחדים

במיוחד  בה ˜eL¯שקשורה ‰ÊaL∆»∆»
,‰Âˆn‰ ¯ÎN ÔÈÚ Ìb שגם «ƒ¿«¿««ƒ¿»

ואין  ושונה מיוחד מצווה כל של השכר

כולן  המצוות לכל אחיד ¿»‰eÈ,שכר
כזו, בדרגה המצוות שבקיום ומאחר

המצווה  בטעמי ועניין הבנה מתוך

ושכר  לטעם ששייכת שמחה ומתוך

מובן  בפרט, מצווה לאותה המיוחד

B˙„B·ÚL באופן מצוות המקיים של ∆¬»
ה'‰È‡כזה ÓŒÏÚ˙עבודת ƒ«¿»

Ò¯t Ïa˜Ï15,שכר BiÎÂˆ‡היינו ¿«≈¿»¿«≈
‰Êa של ו'שמחה המצוות קיום וזהו »∆

בדרגה  בכלל, ה' ועבודת מצווה',

מושלמת. ולא יחסית נמוכה

˙ÈÏÎz Ìb LÈ ,ÌÓ‡»¿»≈««¿ƒ
ÏL ‰ÁÓN'a ˙eÓÏM‰«¿≈¿ƒ¿»∆
‰„B·Ú ÌÚ ‰¯eLw‰ ,'‰ÂˆÓƒ¿»«¿»ƒ¬»
˙„B·Ú' ÏL ÔÙ‡a ‡È‰L∆ƒ¿…∆∆¬«

,'„·Ú לאדונו המציית עבד כמו ∆∆
הבנה  מתוך ולא מוחלט, ביטול מתוך

הציווי  של ובתכנים ובטעמים בסיבות

„·Ú‰ ˙„B·ÚÏ „ÚÂ¿««¬«»∆∆
,d˙eÓÏLa הביטול שהיא כאשר ƒ¿≈»

עד  מוחלט ביטול הוא לאדון העבד של

כך  ÏÏkכדי ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L∆≈¿ƒ¿»
BÓˆÚŒÈÙa וכל עניינו וכל ƒ¿≈«¿

אך  מסורים שלו הרצונות וכל מציאותו

לאדון, Èc˜‡,ורק "BÓˆÚ ÈÙa" שהעבד ומדגישים מדייקים כלומר, ƒ¿≈«¿«¿»
משלו, רצונות ועם משלו מציאות עם לעצמו, מציאות לא ÌÚהוא „ÁÈ·e¿««ƒ

‰Ê מציאות להיותו שקשור מה בכל העבד של המוחלט הביטול עם בבד בד ∆
עצמו' ‰e‡'בפני È¯‰עצמו העבד ÈÎ‰Âאותו ‰ÏB„b ÈÎ‰ ˙e‡ÈˆÓ ¬≈¿ƒ¬ƒ¿»«¬ƒ

È‰BfL ÔÂÈk ,˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiL ‰˜ÊÁהעבד של (Ï‡המציאות  ¬»»∆¿»ƒ¿≈»∆ƒ…
BlL ˙e‡Èˆn‰וכמהות ‡l‡כאדם ,BÓˆÚŒÈÙa של המציאות כל «¿ƒ∆ƒ¿≈«¿∆»
ורק  אך היא ‰‡„ÔBהעבד ˙e‡ÈˆÓ (16‡È‰ B˙ÁÓN Ìb ÔÎÏÂ , ¿ƒ»»¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÔB„‡‰ ˙ÁÓN17 עבד כעבודת מוחלט בביטול ה' את עובד וכשיהודי ƒ¿«»»

חלק  אלא למציאותו סימן לא היא שלו מצווה' של ה'שמחה גם הרי

בשמחה  ולא האדון בשמחת שמח והוא לקדושֿברוךֿהוא שלו מההתבטלות

שלו. אישית

ÁnNz ÁnN" ˙k¯·a ‰Lwa‰ ÔÎz Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‚¿«ƒ∆»…∆««»»¿ƒ¿«««¿««
"ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯,בכך והצורך ≈ƒ»¬ƒ

וכלה, (חתן אהובים' שב'רעים הגם

מצד  שמחה יש כבר ובינה') 'חכמה

p‰c18¯L‡k‰עצמם. Ìb , ¿ƒ≈««¬∆
BÓk ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««ƒ¿»¿

˙ÈÁa „vÓ ‡e‰L ספירת ∆ƒ«¿ƒ«
‰Èa‰נאמר עליה "‡Ìהעליונה, «ƒ»≈

„ÚÂ ,"‰ÁÓN ÌÈa‰ ואפילו «»ƒ¿≈»¿«
יותר  בדרגה שמחה יש כבר כאשר

הגיעו וכבר ‰ÁÓO‰גבוהה, ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒ¿»
˙ÈÁ·a ‡e‰L ÈÙk ספירת ¿ƒ∆ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰,העליונה„ÚÂ אם אפילו «»¿»¿«
עוד  בדרגה השמחה לעניין כבר הגיעו

היא  שהשמחה מכפי גבוהה יותר

היינו החכמה, ÈÙk¿ƒבספירת
˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«

,'˜ÈzÚ' ישנה הספירות עשר מעל «ƒ
הכתר  (כמו עליון' 'כתר בחינת

נמצאים  שבו הראש מעל שמקומו

נקראת  ב'כתר' הבחינות ואחת המוחין)

על  הפירושים, אחד (לפי יומין' 'עתיק

של  במובן מ'יומין' ונבדל שנעתק שם

נסתרת  בחינה כלומר, וגילוי, 'יום'

מהתגלות) »Ú„שלמעלה
,'˜ÈzÚ ˙eiÓÈÙ'Ï יש אם ואפילו ƒ¿ƒƒ«ƒ

עצמו  ב'עתיק' השמחה עניין את

שבו, ופנימית עמוקה היותר בבחינה

,˙ÈÏÎz‰ BÊ ÔÈ‡ ÔÈ„Ú È¯‰¬≈¬«ƒ≈««¿ƒ
זו  ואין המעלה שיא זה אין עדיין

ביותר, הגבוהה «≈ÔÂÈkהדרגה
˙ÈÏÎz‰L באלוקות ביותר והנעלית הגבוהה והדרגה ‰È‡השיא ∆««¿ƒƒ

C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ.בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של המהות עצם «¿«ƒ¿»≈
‰Ê ÔÈÚÂ שרק נעלית הכי תהיה ושהשמחה ומהותו לעצמותו עד להגיע ¿ƒ¿»∆

ÌÈÏÚBÙeאפשר  ÌÈLw·Ó ומתק ומתמלאת מתקבלת אכן יימת והבקשה ¿«¿ƒ¬ƒ
,"ÌÈ·e‰‡‰ ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN" ˙k¯a È„È ÏÚ של ותוכנה «¿≈ƒ¿«««¿««≈ƒ»¬ƒ

הוא  זו ובקשה בכלל eÈ‰iLברכה ישראל ובני אהובים' ÌÈÚÈbÓה'רעים ∆ƒ¿«ƒƒ
,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ˙ÁÓN ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰ÁÓOÏ«ƒ¿»«¿»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»≈
נעלית  הכי השמחה היא השמחה לזה ובהתאם הדרגות מכל שלמעלה הבחינה
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a"nyz'dח ,lel` b"i ,`eazÎik zyxt 'c mei

ׁשעבֹודתֹו עלֿידיֿזה למּטה, האדם ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָׂשמחתֹו

מציאּות  אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ּבאפן ְְְִִִֵֶֶֶָָָֹהיא

האדֹון  ׂשמחת היא ׂשמחתֹו ּגם ׁשּלכן ְְִִִֵֶַַָָָָָָהאדֹון,

ּבבחינת  הּׂשמחה ּתמׁש ׁשּתחּלה והינּו, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֻ(ּכּנ"ל),

ּבחינת  ּבּספירֹות, ׁשהם ּכפי האהּובים" ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ"רעים

ונּוקבא', 'זעירֿאנּפין ּובחינת ּובינה' ְְְְְְִִִֵַַָָָָ'חכמה

למּטה, ּבעֹולםֿהּזה ּגם ימׁש הּספירֹות ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻּומענין

למּטה, ּבעֹולםֿהּזה ּדוקא ׁשּימׁש ְְְְְֶֶַַַַַַָָָָָֻואדרּבה,

נׁשמֹות  אצל ּגּופני', 'יחּוד ענין יׁשנֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּׁשם

.19ּבגּופים  ְִ

ÔÎÂ החל] ּומצֹותיה ּתֹורה עניני ּבכל ּגם הּוא ¿≈ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

ּורבּו" "ּפרּו ׁשהיא הראׁשֹונה ,20מהּמצוה ְְְִִִֵֶַָָָ

נּׂשּואין  ּבברּכת והרי החתּנה, ענין עם ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָֻהּקׁשּורה

חּפה  עלֿידי  יׂשראל עּמֹו "מקּדׁש ְְְְִִֵֵֵַַַָָֻאֹומרים

הּתֹורה  ענין ּכללּות ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶַַָָוקּדּוׁשין",

הּוא 21ּומצֹותיה  למּטה האדם עלֿידי ׁשּקּיּומן ,[ ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

זה  ׁשענין ,יתּבר ּומהּותֹו ּבעצמּותֹו ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּכפי

ׁשל  ּבאפן היא ׁשהעב ֹודה עלֿידיֿזה  ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹנעׂשה

אּלא  ּבפניֿעצמֹו, מציאּות ׁשאינֹו עבד', ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ'עבֹודת

האדֹון. מציאּות היא מציאּותֹו ְְִִִָָָּכל

ּברכה,ÏÎ·eד) ותֹוספת ּכח נתינת יׁש זה ¿»ְְְִֵֶֶֶַַָָֹ

נאמר  ׁשּבֹו זה, מסּגל ּביֹום ְְְֱִֶֶֶַָָֻּובפרט

למדּו ּולאחריֿזה הראׁשֹונה, ּבּפעם הּנ"ל ְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָמאמר

ּפעם  ׁשּבכל ּבאפן ּפעמים, ּכּמה הּמאמר ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹאת

ּבּקדׁש" ּכמֹו22"מעלין הּוא ׁשהּלּמּוד לכ נֹוסף , ְְֲִִֶֶַַַָָֹ
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ואילך.)19 רסו ע' שם סה"מ – במאמר גם כח.)20ראה א, קדש )21בראשית ערך הכינויים בערכי הובא עקידה ראה

פמ"ו. תניא גם וראה וש"נ.)22ברנע. א. כח, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰ÁÓNÂ האלוקות בעצמיות קשורה שהיא כיוון השמחה שיא שהיא ¿ƒ¿»

,‰hÓÏ Ì„‡‰ ÏL B˙ÁÓN ‰È‰z מוגבל הוא שהאדם ולמרות ƒ¿∆ƒ¿»∆»»»¿«»
לעצמות  'להגיע' מסוגל הוא איך לתמוה יש ולכאורה שלו, וביכולות בכוחות

מציאותו  גדרי מצד שאכן המענה בא כך על בכך, הקשורה והשמחה האלוקות

הערך  וריחוק פער יש שלו וההגבלות

לעצמיות  מוגבל אדם בין עצום

יחס  שום ביניהם ואין האלוקות

זו  לדרגה ההתעלות אבל והשוואה,

של  המציאות מצד לא היא זו ושמחה

היציאה  מצד אדרבה אלא האדם

מציאותו  מגדרי שלו וההתעלות

B˙„B·ÚLהמוגבלת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¬»
ה' את העובד האדם ÔÙ‡aשל ‡È‰ƒ¿…∆

שלו  המציאות של מוחלט ביטול של

כך  כדי ‡dÈעד B˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒ≈»
ÔÎlL ,ÔB„‡‰ ˙e‡ÈˆÓ ‡l‡∆»¿ƒ»»∆»≈
˙ÁÓN ‡È‰ B˙ÁÓN Ìb«ƒ¿»ƒƒ¿«

,(Ï"pk) ÔB„‡‰'וה'אדון, »»««
מכל  נעלה אכן הוא הקדושֿברוךֿהוא,

היא  בו הקשורה והשמחה הגבלה,

גבולות, ללא וסדר eÈ‰Â,שמחה ¿«¿
עצמיות  של השמחה כיצד הדברים

להתגלות  ונמשכת יורדת האלוקות

הוא  ראשון lÁzL‰באדם בשלב ∆¿ƒ»
‰ÁÓO‰ CLÓz,מלמעלה À¿««ƒ¿»
האלוקות, »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙מעצמיות

ÌÈÚ¯"Ì‰L ÈÙk "ÌÈ·e‰‡‰ ≈ƒ»¬ƒ¿ƒ∆≈
˙B¯ÈÙqa כמבואר שהן, העליונות, «¿ƒ

È·e‰'לעיל, ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»ƒ»
שהוא  כפי אהובים' 'רעים עניין שזהו

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊבמוחין, ˙ÈÁ·e¿ƒ«¿≈«¿ƒ
,'‡·˜eÂ נמשך העניין ומהמוחין ¿¿»

חסדֿ העליונות המדות של בספירות

הנקראות  גבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד

זעירות  פנים אנפין', 'זעיר הסוד בתורת

וכלֿשכן  שבמוחין לאור ביחס ומועט קטן הוא במידות האור שגילוי שם (על

עליון' ב'כתר בחינה שהיא ארוכות, פנים אנפין', 'אריך שבבחינת לאור  ביחס

לה  שאין שם על 'נוקבא' הנקראת המלכות ובחינת המוחין) מבחינת שלמעלה

'משפיע', בחינת שהן שמעליה מהספירות 'מקבל' בחינת והיא משלה אור

מהאיש 'מקבל' שהיא האישה ‰B¯ÈÙq˙כמו ÔÈÚÓe הרוחניות העליונות ≈ƒ¿««¿ƒ
CLÓÈ השלימות בתכלית השמחה hÓÏ‰,עניין ‰f‰ŒÌÏBÚa Ìb À¿««»»«∆¿«»

,‰a¯„‡Âמיוחדת ושלימות מעלה יתרון של CLÓiLיש זה עניין ¿«¿«»∆À¿«
השמחה ÌMLשלימות ,‰hÓÏ ‰f‰ŒÌÏBÚa ‡˜Âc הזה בעולם «¿»»»«∆¿«»∆»

ÌÈÙe‚aהגשמי ˙BÓL Ïˆ‡ ,'ÈÙeb „eÁÈ' ÔÈÚ BLÈ19 ∆¿ƒ¿«ƒ»ƒ≈∆¿»¿ƒ
במעשים  דווקא נשלמת העליונה הכוונה החסידות, בתורת באריכות וכמבואר

הזה. בעולם בפועל

‰Âˆn‰Ó ÏÁ‰] ‰È˙BˆÓe ‰¯Bz ÈÈÚ ÏÎa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿∆»»≈≈«ƒ¿»
‰BL‡¯‰ כבר בתורה הנזכרת »ƒ»

אדם  בריאת סיפור עם בראשית בפרשת

חוה  ואשתו "e¯tהראשון ‡È‰L∆ƒ¿
"e·¯e20,מצווהÌÚ ‰¯eLw‰ ¿«¿»ƒ

˙k¯·a È¯‰Â ,‰p˙Á‰ ÔÈÚƒ¿««¬À»«¬≈¿ƒ¿«
BnÚ Lc˜Ó" ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡eOƒƒ¿ƒ¿«≈«
‰tÁ È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈À»
ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,"ÔÈLec˜Â¿ƒƒ∆∆¿»ƒ¿«

‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰21 חיבור שהם «»ƒ¿∆»
י  ובני הקדושֿברוךֿהוא שראל,בין

"קיום  התניא: בספר הזקן רבנו ובלשון

אברים, ברמ"ח מעשיות המצוות

אברין  רמ"ח הן פיקודין דרמ"ח

במצוותיו  קדשנו אשר וז"ש דמלכא...

מיוחדת  להיות אשה המקדש כאדם

גמור"], ביחוד של ÔÓeiwLעמו ∆ƒ»
ומצוות  ‰‡„Ìהתורה È„ÈŒÏÚ«¿≈»»»

Ô‰L ÈÙk ‡e‰ ‰hÓÏ¿«»¿ƒ∆≈
,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚa¿«¿«ƒ¿»≈

‰Ê ÔÈÚL קיום בין והחיבור הקשר ∆ƒ¿»∆
עם  הגשמי הזה בעולם בפועל המצוות

למעלה  שהן כפי והמצוות התורה

האלוקות  בעצמות «¬»NÚ‰מעלה,
‰„B·Ú‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ האדם של «¿≈∆∆»¬»

והמצוות התורה כמבואר ‰È‡בקיום ƒ
לאלוקות, מוחלט ביטול מתוך לעיל,

,'„·Ú ˙„B·Ú' ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¬«∆∆
,BÓˆÚŒÈÙa ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L∆≈¿ƒƒ¿≈«¿
‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ Ïk ‡l‡∆»»¿ƒƒ

ÔB„‡‰ ˙e‡ÈˆÓ יוצא האדם שבזה ¿ƒ»»
שלו  המוגבלת המציאות מגדרי

לעיל. כמבואר האלוקות, עצמות עם ומתחבר

‰Ê ÏÎ·e עם „) האדם את המחבר ביטול, מתוך והמצוות התורה קיום ¿»∆
השמחה בעניין השלימות תכלית ועם האלוקות Ákעצמות ˙È˙ LÈ≈¿ƒ«…«

Î¯a‰מלמעלה ˙ÙÒB˙Â,זאת לעשות ÏbÒÓלהצליח ÌBÈa Ë¯Ù·e ¿∆∆¿»»ƒ¿»¿¿À»
,‰Ê,אלול תרנ"ז BaLי"ג ‰Ï"pבשנת ¯Ó‡Ó ¯Ó‡ דיבורֿהמתחיל ∆∆∆¡««¬»««

תשמח' ‰¯‡BL‰,'שמח ÌÚta באותם הריי"צ הרבי לנישואי בשייכות «««»ƒ»
מאז ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰ימים שחלפו השנים ‰Ó‡n¯במשך ˙‡ e„ÓÏ ¿«¬≈∆»¿∆««¬»

"L„wa ÔÈÏÚÓ" ÌÚt ÏÎaL ÔÙ‡a ,ÌÈÓÚt ‰nk22, בהתעלות «»¿»ƒ¿…∆∆¿»«««¬ƒ«…∆
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ט miaed`d mirx gnyz gny

ּבׁשעּור  ׁשּכתּוב מה עלּֿדר הראׁשֹונה, ְִִֶֶֶַַַַַָָָּבּפעם

לעם" נהיית הּזה "הּיֹום הּיֹומי ּופרׁש23חּמׁש , ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּבאת  הּיֹום ּכאּלּו ּבעיני יהיּו יֹום "ּבכל ְְְְִִִֵֶַַָָָרׁש"י

ּב'לּקּוטי  מהּמבאר ּגם ּולהעיר ּבברית". ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹעּמֹו

הּׁשנה',24ּתֹורה' 'ראׁש עם קׁשּור הּזה" ׁש"הּיֹום ִֶֶַַַָָָָֹ

הּׁשנה', ל'ראׁש ההכנה ּבזמן אנּו נמצאים ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹוהרי

לחדׁש הכנה ׁשהּוא אלּול חדׁש ׁשל ענינֹו ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשּזהּו

'רׁשית' אֹותּיֹות ׁשל 25ּתׁשרי, ל'ראׁשית' ּובפרט , ְְִִִִִֵֵֵֶַָ

הּׁש 'ראׁש ּתׁשרי, הכּתרת חדׁש ׁשענינֹו נה', ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

עם  נמצאים אלּול ׁשּבחדׁש [לאחרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּמל

לעיר  אחריו הֹולכים ואחרּֿכ ּבּׂשדה", הּמל"ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָ

הּידּוע  ּכּמׁשל ּבאפן 26מלכּותֹו, היא ׁשההכּתרה ,[ ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

עליהם" קּבלּו ּברצֹון לּתכלית 27ׁש"ּמלכּותֹו ועד , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָ

ׁשל  הּמציאּות ׁשּכל הּמלּוכה, ּבענין ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּׁשלמּות

.הּמל ׁשל מציאּותֹו נעׂשית הּמדינה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבני

וׁשנה, ׁשנה ּבכל ּבפעל נמׁש זה ׁשענין ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹוכאמּור,

ּכל  ׁשּיׁשנם סגּלה, ּבׁשנת ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֻועלֿאחתּֿכּמה ֿוכּמה

ׁשנה  ׁשּנמׁשכּו ּכפי ּבׁשלמּותם החסדים' ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ'חמׁש

ׁשנה  .28אחרי ֲֵַָָ

Ôk"Â,ּבפעל ּבמעׂשה ׁשּימש לנּו", ּתהיה ¿≈ְְְְֲִֶֶֶַַַָֹֻ

העּקר  הּוא ּבלּמּוד 29הּמעׂשה להֹוסיף , ְְֲִִִֶַַָָ

לידי  מביא ולּמּוד וחסידּות, נגלה ְְֲִִִִִֵֵֶַַָהּתֹורה,

ּבקּיּום 30מעׂשה  הן הּמצֹות, ּבקּיּום להֹוסיף , ְְְְֲִִִִֵֶַַ

וטּוב  ׂשמחה ּומּתֹו הּמצוה, ּבכּונת והן ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּמצוה

ּבפׁשטּות  אׁשר יֹותר עֹוד ימהר זה וכל ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָלבב.

מל עם נל טפחים, מעׂשרה ּולמּטה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּובגׁשמּיּות

יׂשראל  ּבית את ׁשּילּקט  הּקּב"ה, הּמלכים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמלכי

אחד  נׁשרים 31לאחד ּכנפי על ויביאם לעיר 32, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכֹוננּו אדנֿי מקּדׁש הּמקּדׁש, ּולבית ְְְְְִִֵַַָָמלכּותֹו,
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28

29

ט.)23 ג.)24כז, מא, א'תשנו.)25פרשתנו ע' לסוכות דרושים אוה"ת וראה יב. יא, עקב עה"פ ראה )26בעה"ט פ' לקו"ת

ב. ערבית.)27לב, הפ"ה )28בתפילת שנת היא זו ששנה .(2153 ע' ח"ד תשמ"ב (התוועדויות המאמר שלפני בשיחה ראה

עט). ע' ואתחנן אוה"ת (ראה החסד שהו"ע טוב, פעמים ה' הוא ופ"ה תרנ"ז, אלול מי"ז.)29מי"ג פ"א ראה )30אבות

וש"נ. ב. מ, יב.)31קידושין כז, ישעי' ד.)32ע"פ יט, יתרו – הכתוב לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הם  הזו וההוספה והעילוי הקודמות, לפעמים ביחס CÎÏובתוספת ÛÒB»¿»

אחר מהיבט גם מעלה יש שכבר enl‰L„שבלימוד רבות פעמים לאחר גם ∆«ƒ
בעבר התלהבות ‰e‡למדו ובאותה חיות ÌÚtaבאותה BÓk¿«««
‰BL‡¯‰,חדש מדבר להתלהב האדם Ó‰שמטבע C¯cŒÏÚ·e˙kL »ƒ»«∆∆«∆»

ÌBi‰" ÈÓBi‰ LnÁ ¯eÚLa¿ƒÀ»«ƒ«
"ÌÚÏ ˙ÈÈ‰ ‰f‰23L¯Ùe , «∆ƒ¿≈»¿»≈≈

EÈÈÚa eÈ‰È ÌBÈ ÏÎa" È"L«̄ƒ¿»ƒ¿¿≈∆
התורה a‡˙דברי ÌBi‰ el‡k¿ƒ«»»

BnÚ הקדושֿברוךֿהוא È¯·a˙"עם ƒƒ¿ƒ
הראשונה. Ìbבפעם ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·n‰Ó24 ≈«¿…»¿ƒ≈»
ÌÚ ¯eL˜ "‰f‰ ÌBi‰"L∆««∆»ƒ
ÌÈ‡ˆÓ È¯‰Â ,'‰M‰ L‡¯'…«»»«¬≈ƒ¿»ƒ

e‡ אלול חודש ÔÓÊaבימי »ƒ¿«
e‰fL ,'‰M‰ L‡¯'Ï ‰Î‰‰«¬»»¿…«»»∆∆

BÈÚותוכנוÏeÏ‡ L„Á ÏL בו ƒ¿»∆…∆¡
כעת  עומדים ‰Î‰אנו ‡e‰L∆¬»»

˙Bi˙B‡ ,È¯Lz L„ÁÏ¿…∆ƒ¿≈ƒ
'˙ÈL¯'25,והתחלה ראש של במובן ≈ƒ

חודש  לכל הכנה הוא אלול וחודש

ÈL‡¯'Ï˙'תשרי Ë¯Ù·eƒ¿»«≈ƒ
וה'ראש' L„Áההתחלה ÏL∆…∆

BÈÚL ,'‰M‰ L‡¯' ,È¯Lzƒ¿≈…«»»∆ƒ¿»
הוא  השנה ראש של »«¿»‰zÎ¯˙הפנימי

,CÏn‰'ה מלכות של מחדש קבלה «∆∆
יום  שהוא השנה [וראש הבריאה, על

בא למלך ה' ≈¬»¿È¯Á‡Ïהכתרת
ÌÚ ÌÈ‡ˆÓ ÏeÏ‡ L„ÁaL∆¿…∆¡ƒ¿»ƒƒ

,"‰„Oa CÏn‰" אדמו"ר כדברי «∆∆«»∆
י"ג  שהארת תורה' ב'לקוטי הזקן

היא  אלול חודש בימי הרחמים מידות

מ  את כמו ומקבל לשדה שיוצא לך

פנים  ומראה יפות פנים בסבר כולם

לכולם  בסיום CkŒ¯Á‡Âשוחקות ¿««»
תשרי, חודש והתחלת אלול חודש

השדה ‡ÂÈ¯Áאנשי ÌÈÎÏB‰ אחרי ¿ƒ«¬»
ÏLnkהמלך  ,B˙eÎÏÓ ¯ÈÚÏ¿ƒ«¿«»»

Úe„i‰26 ב'לקוטי הזקן אדמו"ר של «»«
כאמור], שבני zÎ‰‰L¯‰תורה', ∆««¿»»

השנה בראש הבריאה על כמלך הקדושֿברוךֿהוא את מכתירים È‰ƒ‡ישראל
"Ì‰ÈÏÚ eÏa˜ ÔBˆ¯a B˙eÎÏn"L ÔÙ‡a27,והתלהבות חיות מתוך ¿…∆∆«¿¿»ƒ¿¬≈∆

ביותר ופנימי עמוק באופן היא המלכות ‰eÓÏM˙וקבלת ˙ÈÏÎzÏ „ÚÂ¿«¿«¿ƒ«¿≈
,‰ÎeÏn‰ ÔÈÚa על פועלת המלך שמלכות היא במלוכה שהשלימות ¿ƒ¿««¿»

וחודרת  המדינה בני כל של המציאות

כך  כדי עד ‰e‡Èˆn˙בהם ÏkL∆»«¿ƒ
˙ÈNÚ ‰È„n‰ Èa ÏL∆¿≈«¿ƒ»«¬≈

CÏn‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ מפני כי ¿ƒ∆«∆∆
שום  להם אין למלך התבטלותם

משלהם. מציאות

CLÓ ‰Ê ÔÈÚL ,¯eÓ‡ÎÂ¿»»∆ƒ¿»∆ƒ¿»
ÏÚÙaתרנ"ז שנת L‰מאז ÏÎa ¿…«¿»»»

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,‰LÂ¿»»¿««««»¿«»
‰l‚Ò ˙La שנת זו כשנה מיוחדת ƒ¿«¿À»

'LÓÁתשמ"ב, Ïk ÌLiL∆∆¿»»»≈
'ÌÈ„ÒÁ‰ הסוד בתורת כמבואר «¬»ƒ

בחמש  בא כשהוא היא החסד ששלמות

אצבעות  חמש בכל (כנתינה בחינות

eÎLÓpLהיד) ÈÙk Ì˙eÓÏLaƒ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿¿
‰L È¯Á‡ ‰L28 הרבי כדברי »»«¬≈»»

זה  מאמר נאמר שבה בהתוועדות

שנת  היא תשמ"ב, שנת זו, ששנה

ה' הוא ופ"ה תרנ"ז, אלול מי"ג הפ"ה

החסד. עניין טוב, פעמים

C˘ÓiL ,"eÏ ‰È‰z Ôk"Â כל ¿≈ƒ¿∆»∆À¿«
של  השמחה במעלת לעיל האמור

אהובים' ÏÚÙa,'רעים ‰NÚÓa¿«¬∆¿…«
בפרקי  במשנה ז"ל חכמינו כדברי

‰wÚ¯אבות ‡e‰ ‰NÚn‰29, ««¬∆»ƒ»
ÛÈÒB‰Ïבפועל,‰¯Bz‰ „enÏa ¿ƒ¿ƒ«»

‰Ï‚ התורה של הגלוי החלק ƒ¿∆
וההלכה) e„ÈÒÁÂ«¬ƒ˙(התלמוד

התורה, È·Ó‡פנימיות „enÏÂ¿ƒ≈ƒ
‰NÚÓ È„ÈÏ30,בפועלÛÈÒB‰Ï ƒ≈«¬∆¿ƒ

Ìei˜a Ô‰ ,˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ
,‰Âˆn‰ ˙eÎa Ô‰Â ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿≈¿«»««ƒ¿»
ÏÎÂ .··Ï ·eËÂ ‰ÁÓN CBzÓeƒƒ¿»¿≈»¿»

‰Êבפועל במעשה ÓÈ‰¯כשיבוא ∆¿«≈
˙eËLÙa ¯L‡ ¯˙BÈ „BÚ≈¬∆¿«¿
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a"nyz'dי ,lel` b"i ,`eazÎik zyxt 'c mei

על 33ידי עֹולם וׂשמחת מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

.34ראׁשם  ָֹ

1

2

יז.)33 טו, יא.)34בשלח נא, שם יו"ד. לה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏe ˙eiÓL‚·e בגדרי בפועל במעשה ¿«¿ƒ¿«»≈¬»»¿»ƒ

התחתונה  ‰aw"‰,המציאות ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ÌÚ CÏ≈≈ƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»
ËwÏiLויקבץ Èa˙יאסוף ˙‡ ∆¿«≈∆≈

„Á‡ „Á‡Ï Ï‡¯NÈ31, ƒ¿»≈¿∆»∆»
ÌÈ¯L ÈÙk ÏÚ Ì‡È·ÈÂ32 ƒƒ≈««¿≈¿»ƒ

EÈ„È eBk ÈŒ„‡ Lc˜Ó ,Lc˜n‰ ˙È·Ïe ,B˙eÎÏÓ ¯ÈÚÏ33, ¿ƒ«¿¿≈«ƒ¿»ƒ¿»¿»∆
ÌL‡¯ ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ ,LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óa34 לעיל כאמור ƒ¿≈»¿»≈«»¿ƒ¿«»«…»

ומצוות  בתורה השלימות שתכלית

בעניין  השלימות תכלית את מביאה

השמחה.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oiaexir(ipy meil)

cr mghy m` ,zecyd ixney ly mdizekeqøzeî ,íéúàñ úéa¥¨©¦¨
`ed m` eli`e ,mda lhlhl,øeñà ,íéúàñ úéaî øúémpi`y itl ¤¤¦¥¨©¦¨

.miz`q zia cr `l` ea lhlhl oi`y stxwk mpice ,dxic miaygp

äðùî
z` milhan ze`xia iqt oia mixaerd miax m`d dpc dpynd

:zevigndïz÷ñôî íéaøä úeLø Cøc äéä íà ,øîBà äãeäé éaø± ©¦§¨¥¦¨¨¤¤§¨©¦©§©§¨
,miqtd oia dwiqtne zxaer,ïéããvì äp÷lñéz` xiariy ,xnelk §©§¤¨©§¨¦

oia mixaerd miaxdy ,miqtl uegn l` ,miaxd jelid mewn
.dvignd z` milhan ,miqtdîBà íéîëçåéøö Bðéà ,íéøCwlql ©£¨¦§¦¥¨¦

my miaxd zriwa oi`y meyn ,miqtd oian miaxd jxc z`
.dvignd z` zlhan

àøîâ
,dpynd lr xfrl` iaxe opgei iax ly `xnin d`ian `xnbd

:mzhiy z` zx`aneeäééååøz éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaøexn` ± ©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¥©§©§
,mdipyïàkwlql jixv oi`y exn`y epzpynay minkg ixaca ± ¨

,miqtd oian miaxd jxc z`EòéãBälecb dnk ,`pzdìL ïçBk ¦£¨¤
,úBvéçî.oda mixaerd miax meyn zelhazn zevignd oi`y §¦

:`xnbd ddnz,déì àøéáñe ïàkxne`d lk zehytay ,xnelk ¨§¦¨¥
,dywe ,dyxtn `edy ef drck dkldy `ed xaeq ,'jriced o`k'
zriway ,epzpynay minkgk xaeq opgei iaxy xnel ozip ike

,dvign zlhan dpi` miax,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
yàìîìéà íéìLeøé[eid `l eli`±],äìéla úBìòðð äéúBúìceid §¨©¦¦§¨¥©§¤¨¦§¨©©§¨

,íéaøä úeLø íeMî äéìò ïéáéiçdizeaegxa lhlhndy ,xnelk ©¨¦¨¤¨¦§¨©¦
milyexiy s`e .`ziixe`c zay xeqi` lr xaer did ,zen` rax`
eik ,dvignk ynyl dleki dzid `l dnegd ,dneg ztwen dzido

xaeqy ixd ,dvignd z` elhia ,xird ixrya eqpkpy miaxdy
:`xnbd zvxzn .dvign zlhan miax zriway opgei iax,àlà¤¨

,déì àøéáñ àìå ïàkjriced o`k' opgei iax xn`y dn ,xnelk ¨§Ÿ§¦¨¥
dpi` miaxd zriway minkg zrcl ok xn` ,'zevign ly ogek
,dcedi iaxk dkldy xaeq envr `ed j` ,dvign zlhan

.dvign zlhan miaxd zkildy
mixzeq ,dpyna minkge dcedi iax ixacy dywn `xnbd

:`ziixaa mdixacäãeäé éaøcà äãeäé éaøc éîøåzeywdl yi - §¨¥§©¦§¨©§©¦§¨
,`ziixaa eixac mixzeq dpyna dcedi iax ixacyïðaøc éîøå§¨¥§©¨¨

ïðaøcàmdixac mixzeq minkg ixacy zeywdl yi oke - ©§©¨¨
,`ziixaaíézá éðL Bì eéäL éî ,äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé ,àéðúc§©§¨¤¤©¥¨©©¦§¨¦¤¨§¥¨¦

df cbpk df micnery,íéaøä úeLø écéö éðMîzian lhlhl dvexe ¦§¥¦¥§¨©¦
,xg`d zial cg`éçì Bì äNBò[edyn agexa dvign zlgzd-] ¤¤¦

ïàkî,mizadn cg` dvwl jenq ±ïàkî éçìåly ipyd dvwa ± ¦¨§¤¦¦¨

,[` xeiv] ziad eze`äøB÷ Bàzial zian zxaeryïàkîdvwa ± ¨¦¨
,mizad ly cg`ïàkî äøB÷å,[a xeiv] mizad ly ipyd dvwa ± §¨¦¨

òöîàa ïúBðå àNBðåcigid zeyx oick my lhlhl el xzene ±. §¥§¥¨¤§©
eBì eøîà,minkgïéáøòî ïéà[lehlha mixizn-]íéaøä úeLø ¨§¥§¨§¦§¨©¦

.Cëa`id minkge dcedi iax ly mzwelgny ,`xnbd dxaqe §¨
miaxdy s`y xaq dcedi iaxy ,dvign lhan miaxd jxc m`d
igld ly dvignd z` milhan mpi` ,mizad ipy oia mixaer
ly dvignd z` lhan miaxd jelid minkgl eli`e ,dxewde

ok m`e ,dxewde igldäãeäé éaøcà äãeäé éaøc àéL÷dyw ± ©§¨§©¦§¨©§©¦§¨
dcedi iax xaq epzpynay ,df z` df mixzeq dcedi iax ixacy
iaxly x`ean `ziixaa eli`e ,dvign lhan miaxd jelidy

oke ,dvign lhan epi` miaxd jelid dcediïðaøcà ïðaøc àéL÷©§¨§©¨¨©§©¨¨
minkg exaq epzpynay ,df z` df mixzeq minkg ixacy dyw ±
x`ean `ziixaa eli`e ,dvign lhan epi` miaxd jelidy

.dvign lhan miaxd jelidy mdixaca
:`xnbd zvxznäãeäé éaøcà äãeäé éaøcixacy epiywdy dn ± §©¦§¨©§©¦§¨

,df z` df mixzeq dcedi iaxíúä ,àéL÷ àìipya my wxy ± Ÿ©§¨¨¨
,dvignd z` milhan miaxd oi` ,miaxd zeyx iciv ipyay miza

meynàkéàcmy yiy ±àúéélòî úBvéçî ézLoi`y ,zexenb ± §¦¨§¥§¦§©§¨¨
ly swida ic `ziixe`cny xaeq dcedi iaxe ,mda mirwea miaxd

la` ,cigid zeyx aygidl ick ef cbpk ef zevign izyàëä± ¨¨
c oeik ,ze`xia iqta ,o`kàkéìo`k oi`y ±àúéélòî úBvéçî ézL ¥¨§¥§¦§©§¨¨

,cv lkn dn` wx yi zevigndn zg` lka ixdy ,zexenb ±
.zevignd z` lhan miaxd jelid jkitlïðaøcà ïðaøcdne - §©¨¨©§©¨¨

,df z` df mixzeq minkg ixacy epiywdy[énð]ok mb ±àì ©¦Ÿ
,àéL÷càëäepi` miaxd jelidy minkg exn` epzpyna o`ky ± ©§¨¨¨

,zexenb zevign miqta oi`y s`y meyn ,zevignd z` lhan
mewn lknàkéàmda yi ±,úBvéçî òaøà íLlka yiy ,xnelk ¦¨¥©§©§¦

mdy ,o`kne o`kn dn` cv lka yiy ,dvign my miccv rax`d
la` ,dvign oic mixveiíúäzeyx iciv ipyay miza ipya ,my ± ¨¨

,miaxdúBvéçî òaøà íL àkéìmy miccvd zrax` lka oi` ± ¥¨¥©§©§¦
.dxew e` igl wx yi miccv ipya oky ,dvign

:miaxd zeyxl zaygp l`xyi ux` m`d dpc `xnbdéaø øîà̈©©¦
íeMî äéìò ïéáéiç ïéà ìàøNé õøà ,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé¦§¨©¥¨©©¦¨¨¤¤¦§¨¥¥©¨¦¨¤¨¦

,íéaøä úeLøxeqi` lr mixaer mpi` da milhlhndy xnelk §¨©¦
iax ixac z` `xnbd zx`an .miaxd zeyxa zen` rax` lehlh

:zxtqne ,opgeiáéúéayi -éîéc áøyxcnd ziaaàäì déì øîà÷å ¨¦©¦¦§¨¨©¥§¨
àzòîLl`xyi ux`y ,opgei iax xn`y `xnin dze` z` xn`e ± §©§¨

.miaxd zeyx meyn dilr oiaiig oi`ì éiaà déì øîàéàî ,éîéc áø ¨©¥©©¥§©¦¦©
àîòè,opgei iax xn`y df oica mrhd edn ± ©§¨
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המשך ביאור למד' עירובין ליום שני עמ' א



יי

.a"nyz'd lel` b"i ,`eaz zyxt 'c mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שירבו ‡ הלואי הרי - חידוש בבחינת היא אלול) (י"ג זה בתאריך התוועדות שעריכת אףֿעלֿפי .
- גדול" "בית קדוש, במקום יחדיו מתאספים שיהודים - ותוכנם שענינם וכהנה, כהנה כאלו חידושים
ד"איש  באופן שמים, ויראת ומצוותיה תורה בעניני להוסיף מנת על תפילה, בו ומגדלין תורה בו שמגדלין

יעזורו". אחיו את

מעבר  רחוק, במקום הנמצאים ישראל מבני רבים עם ולהתאחד להתקשר אפשרות ישנה כאשר ובפרט
האחרונות, בשנים שנתחדשו באמצעים שמשתמשים עלֿידיֿזה – שבעולם נידחת לפינה ועד לים,
בלבד  זו ולא כמימרא, ברגע בעולם מקום בכל כאן הנאמרים הדברים את לשמוע יכולים שעלֿידם
תוכן  שמיעת או בזה), וכיוצא התורה, דיוקר הרגש את מעורר (שזה תורה של והברה קול ששומעים
והדגשת  הטעמת שמיעת - כולל שבדבר, פרטים ופרטי הפרטים כל את שומעים אלא הענין, וכללות
בפועל  מעשה של בענין התעוררות לידי מביא שהדבר ועד בזה, וכיוצא הקול הגבהת ידי על הדברים

הדברים. משמיעת כתוצאה העיקר"), הוא ("המעשה

באופן  היא אמירתם, ובאופן כמימרא ברגע נשמעים הם כאשר הדברים והשפעת שפעולת ומובן,
אדם  של ש"שלוחו אףֿעלֿפי שליח, עלֿידי נמסרים הם כאשר הדברים והשפעת מפעולת יותר נעלה
להשוות  אפשר אי הלב, מן היוצאים ובדברים  כהווייתם הדברים את מוסר השליח כאשר גם כי כמותו",
בשנים  שנתחדשו באמצעים השימוש עלֿידי – כמימרא ברגע אמירתם, בעת הדברים לשמיעת זאת

האחרונות.

קדושה, לעניני זאת שינצלו - היא אלו אמצעים של בהתחדשותם הכוונה שתכלית פשוט וגם [מובן
של  לכבודו" אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל ו) פרק סוף (אבות במשנתם חכמים כדברי
דברי  בהפצת יתוסף שעלֿידיֿזה היינו, ג), משנה (שם תורה" אלא כבוד "אין - גופא ובזה הקב"ה,
מעשה" לידי שמביא תלמוד ש"גדול ומאחר התורה, בלימוד ולהרבות להוסיף עידוד דברי והפצת תורה,

בהידור. המצוות בקיום גם נוסף עלֿידיֿזה הרי -

אפש  שישנה בפועל שרואים (ועד ואףֿעלֿפי העולם עניני עבור גם אלו באמצעים להשתמש רות
את  לפניך נתתי "ראה שכתוב כמו הבחירה, ענין להיות שיוכל כדי זה הרי - הקדושה) היפך שהם לענינים
שיהיה  כח ונותן ומבקש מצוה והקב"ה ההפכי, לענין האפשרות ניתנה זה עם וביחד הטוב", ואת ְֶַהחיים

בחיים". ד"ובחרת הענין

העולם, עניני עבור אלו באמצעים השתמשו שלכתחילה באופן הוא הסדר  מדוע גם מובן ועלֿפיֿזה
אמצעים  בחידוש הכוונה שתכלית (אףֿעלֿפי קדושה עניני עבור בזה להשתמש התחילו אחרֿכך ורק
הקב"ה  קבע העולם עניני שבכל כשם - לכבודו") אלא בראו "לא הקב"ה, של לכבודו רק היא אלו

תענוג). (דברי האילן לפירות בנוגע והן המוכרחים) (דברים לחטה בנוגע הן לפרי, קודמת שהקליפה

ראשית", שנקראת התורה בשביל "בראשית, - היא העולם בבריאת הכוונה כללות מזו: ויתירה
ועלֿזה  העולם, מבריאת דורות כ"ו לאחרי היתה - תורה" "מתן בעת למטה התורה נתינת ואףֿעלֿפיֿכן,
(למרות  ובשלימות בגלוי למטה התורה ניתנה לא דורות כ"ו שבמשך היינו, בעתו", יפה עשה "הכל נאמר
י"ב)), פרק (ריש אליעזר דרבי בפרקי כדאיתא בגןֿעדן, הראשון אדם בהיות כבר התחיל התורה שלימוד

התורה". "בשביל - היא העולם דבריאת הכוונה שתכלית אףֿעלֿפי

שישנם  רואים כאשר הנה הקב"ה, של לכבודו - היא אלו אמצעים בהתחדשות הכוונה שתכלית ומאחר
צריכים  - הבחירה) ענין (מצד הרצויה התועלת היפך או הרצויה לתועלת שלא בזה המשתמשים כאלו
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דיתרון  הענין נפעל שאז עוז, וביתר שאת ביתר  קדושה לעניני בזה שמשתמשים עלֿידיֿזה זאת לתקן
עצת  עלֿפי "סכלות", של באופן ההנהגה שתמורת היינו, הסכלות, מן החכמה ויתרון החושך מן האור
רצוי  בלתי באופן בזה משתמשים (כאשר הולך" בחושך "כסיל חושך, של ובאופן וכסיל", זקן ה"מלך
של  חכמתו - וחכמה אור לעניני בזה שמשתמשים עלֿידיֿזה והחכמה האור יתרון נפעל - חסֿושלום)

אור"]. "תורה הקב"ה,

(כולל  ביחד ומתאחדים מתאספים ישראל מבני שרבים - זו שבהתוועדות העילוי גודל מובן ועלֿפיֿזה
בלב  אחד "כאיש ישראל של ואחדותם ישראל דאהבת הענין מודגש שבזה לים), מעבר שנמצאים אלו

ומצוותיה. התורה בעניני להוסיף כדי אחד",

של  שבכוחה דורנו) נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק עלֿידי שנתפרסם (כפי הזקן אדמו"ר פתגם וכידוע
(אבינו  האב שבראות לפי - הדבר וטעם מיכאל, מלאך שפועל ממה יותר לפעול חסידית התוועדות

הנהגת  את וממלא שבשמים) ונחתֿרוח, עונג מתמלא הוא הרי ישראל) אהבת (מתוך ואחוה באהבה בניו
אודות  חושבים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ("פרס"), שכר של ענין מחפשים כאשר - זה וכל משאלותיהם.

שבדבר. העצמית המעלה

ובהקדים:· אלול. בחודש הנערכת בהתוועדות מיוחדת מעלה ישנה - לעיל האמור על נוסף .

ראשי  לי ודודי לדודי אני 'דיבורֿהמתחיל' ב) לב, (ראה ב'לקוטיֿתורה' הזקן אדמו"ר ביאור ידוע
העיר  אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל "עלֿפי מובן אלול דחודש העילוי שגודל אלול, תיבות
בסבר  כולם את מקבל והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאין ואז בשדה, פניו ומקבלין לקראתו
אור  להקביל יוצאין אלול בחודש עלֿדרךֿמשל הענין כך . . לכולם שוחקות פנים ומראה יפות פנים

לנו". ויאר הוי' אֿל . . אליך פניו ה' יאר . . בשדה יתברך פניו

פנים  ומראה יפות פנים בסבר כולם את שמקבל באופן האמיתי ) (המלך הקב"ה של שהתגלותו ומובן,
מלך  אצל שוחקות' וה'פנים יפות' פנים ה'סבר מאשר יותר נעלה באופן זה הרי (בנמשל) לכולם שוחקות
מהמלך  למטה, מלמעלה ההשתלשלות ריבוי לאחרי אם וקלֿוחומר: במכלֿשכן – (במשל) ודם בשר
מובן  הרי  שוחקות, ופנים יפות פנים דסבר הענין עדיין נשאר ודם, בשר למלך עד (הקב"ה) האמיתי
הקב"ה. - האמיתי המלך אצל שזה כפי שוחקות ופנים יפות פנים בסבר וההפלאה העילוי גודל בפשטות

היינו, מלך", הדרת עם "ברוב הרי המלך, התגלות - הוא אלול דחודש המיוחד שהענין מאחר והנה,
מלך") הדרת עם ("ברוב זה שענין בפשטות וכמובן מלך", ב"הדרת גם נוסף עם" ב"רוב מוסיפים שכאשר

בשדה. המצאו בעת גם אלא מלכותו, בהיכל נמצא המלך כאשר רק לא אמור

יהודים  ריבוי כאשר כי - אלול חודש בימי שנערכת בהתוועדות המיוחד העילוי מובן ועלֿפיֿזה
מלך". ד"הדרת בענין והוספה עילוי נפעל עם", "ברוב ביחד, מתאספים

בשנים  שנתחדשו האמצעים (עלֿידי הדברים את ששומעים אלו כל עם מתאחדים כאשר ובפרט
ב"רוב  ההוספה עלֿידי יותר, נעלה באופן מלך" הדרת עם ד"ברוב הענין נפעל שעלֿידיֿזה – האחרונות)

הדברים. את ששומעים אלו כל - עם"

האמצעי  עלֿידי הדברים ששמיעת שאףֿעלֿפי פעמים כמה לשמיעת [וכמדובר נחשבת אינה הנ"ל ם
וכיוצא  כחו וכח כחו שזהו היינו, המתכת, לנענוע גורם רק והאדם מתכת, של קול שזהו מאחר אדם, קול
כאשר  ידיֿחובה לצאת אפשר אי דוקא, אדם קול לשמוע צריכים שבהם לענינים בנוגע (ולכן, בזה
אלא  דוקא, אדם קול בשמיעת צורך אין לעניננו בנוגע הרי - הנ"ל) אמצעים עלֿידי זאת שומעים
ישראל  מבני וכמה כמה  עלֿידי המקומות בשאר הדברים שמיעת ולכן, הנאמרים, הדברים בשמיעת
ד"ברוב  הענין בכללות והוספה עילוי נפעל ועלֿידיֿזה כאן, הנמצאים אלו עם אותם ומאחדת מצרפת

מלך"]. הדרת עם

רבן") בית של תינוקות אלו במשיחי, תגעו "אל נאמר (שעליהם ישראל ילדי של הכנס על נוסף ולכן,
צדיקים, של כינוסם - גדולים של והתוועדות כנס גם להיות צריך - אלול) י"ב ג', (יום זה בשבוע שנערך
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עם  ד"ברוב בענין עילוי נפעל שעלֿידיֿזה צדיקים", כולם "עמך כי מישראל, ואחת אחד כל על דקאי
מלך". הדרת

ופנים  יפות פנים בסבר מיוחד עילוי נוסף שעלֿידיֿזה מובן, מלך", הדרת עם ש"ברוב ומאחר
לבני  המלך של ליחס  בנוגע אפילו - זה וכל מישראל , ואחת אחד לכל (הקב"ה) המלך שמראה שוחקות
יחס  אודות מדובר כאשר  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה למטה, נמצאים ישראל) ובני (המלך שהם כפי ישראל
רבותינו  במדרשי כמבואר שבנשמה, הנעלות לדרגות בנוגע - למעלה שהם כפי ישראל לנשמות המלך

ויחידה. חיה נשמה רוח נפש לה, נקראו שמות שחמשה ז"ל

נפעלת  דלמטה, בעולם לתורה עולה יהודי שכאשר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם [וכידוע
לעניננו]. בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה נפשֿרוחֿנשמהֿחיהֿיחידה. – שבנשמתו הדרגות בכל מיוחדת עליה

זה ‚ ומשום בשדה, המלך נמצא אלול חודש ימי בכל כי אלול, חודש ימי בכל שייך לעיל האמור .
כללות  על (נוסף מלך" הדרת עם "ברוב - ישראל מבני רבים של והתוועדות בכנס מיוחד עילוי ישנו
חודש  מימי פרטי יום בכל מיוחד ענין ישנו - לזה ונוסף כאחד"). "כולנו - האחדות שבענין העילוי

עבידתיה". עביד ויומא יומא "כל כי אלול,

עלֿאחתֿכמהֿוכמה  הרי עבידתיה", עביד ויומא יומא ד"כל הכלל ישנו השנה ימי לכל בנוגע אם דהנה,
מדות  י"ג מאירים (שבו הרחמים וחודש והתשובה החשבון חודש אלול, חודש לימי בנוגע אמור זה שכלל

הצד  על שנוסף היינו, לנו"), ויאר הוי' "אֿל המלך הרחמים, נמצא שאז אלול, חודש ימי שבכל השוה
ויומא  יומא "כל - בפניֿעצמו יום לכל השייך פרטי ענין ישנו כו', יפות פנים בסבר כולם את ומקבל בשדה

עבידתיה". עביד

אלול  י"ג ביום דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הנישואין יום - הוא אלול י"ג של המיוחד ענינו
"נזר"). שנת או "נזר"ת", (שנת תרנ"ז  שנת

שהם  (כפי הנישואין ענין עם הקשורים הענינים בכל והוספה עילוי נפעל בשנה שנה שמדי ומובן,
נאמר  בקודש" "מעלין התורה ציווי שהרי - תרנ"ז) דשנת תשמח" "שמח בהמשך היטב באר מבוארים
מעם", "מורם שהוא יהודי אודות מדובר  כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מישראל, ואחת אחד לכל בנוגע
בארוכה  (כמבואר הגוף דהגבלת הענין מכללות למעלה האמת, בעולם בהיותו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 
הגוף), דקדושת העילוי גודל (למרות הגוף הגבלת ישנה צדיקים אצל שגם ז"ך) (סימן ב'אגרת ֿהקודש'

הגוף). הגבלת לגמרי מתבטלת חי" לכל חיים "שבק וכאשר

אדמו"ר  מו"ח כ"ק אצל בקודש") "מעלין לציווי (בהתאם בשנה שנה מדי אלול בי"ג שנוסף זה ועילוי
גופא  רישא "בתר כי מאתנו, ואחת אחד לכל שייך זה הרי - זה) שביום הנישואין ענין (מצד דורנו נשיא

אזיל".

מו"ח „ כ"ק לנישואי שנה וחמש שמונים מלאת יום - נוסף עילוי ישנו זו דשנה אלול בי"ג והנה, .
דורנו. נשיא אדמו"ר

מספר  הם (י"ז) "טוב" פעמים שחמשה - פ"ה דמספר העילוי גודל אודות בספרים המבואר וכידוע
אצבעות  חמש בדוגמת חסדים, חמשה שישנם וידוע החסד, ענין כללות על מורה "טוב" בזה: והענין פ"ה,
תכלית  על מורה "טוב", פעמים חמשה פ"ה, שמספר נמצא ועלֿפיֿזה מקרבת"), ("ימין ימין שביד

חסדים. דה' השלימות

אודות  מדובר כאשר אבל - חדשים ופ"ה שבועות, פ"ה ימים, בפ"ה להתבטא יכול פ"ה מספר והנה,
השלימות  מתבטאת זה שבענין מובן, אלול), שבי"ג הנישואין (ענין בשנה שנה מדי ונשנה החוזר ענין

זו. דשנה אלול בי"ג הנישואין, מיום שנים פ"ה לאחרי - פ"ה דמספר

בתכלית  אלול לי"ג השייכים הענינים כל נמשכים שאז - זו דשנה אלול שבי"ג העילוי גודל וזהו
התחתו  הזה בעולם ומתגלים נמשכים אלו וענינים פ"ה), שבמספר השלימות (מצד הוא השלימות (ששם ן

בענינים  - גופא הזה ובעולם בזה), וכיוצא שנים, וראשי חדשים ראשי קביעות השנים, דמנין הענין עיקר 
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ההמשך  בסיום מהמבואר כמובן השמחה, ופנימיות הטוב פנימיות ומתגלה נמשך בפועל, מעשה של
תשמח". "שמח

מהמאמר ‰ כו') וסוף (ראש נקודות כמה לחזור המתאים הזמן זה הרי - אלול י"ג ביום בעמדנו והנה, .
תרנ"ז. דשנת תשמח שמח המתחיל' 'דבור

גו'. תשמח שמח המתחיל דבור שיחה) (כעין מאמר

***

Â עתה אנו נמצאים (והרי אלול לי"ד השייך מיוחד ענין ישנו אלול, י"ג אודות לעיל המדובר על נוסף .
סימן  ריש (אורחֿחיים שלו ב'שולחןֿערוך' הזקן אדמו"ר שכותב כפי - אלול) די"ד ערבית תפילת לאחרי

תכ"ט):

הרגל  הלכות ברבים לדרוש הדרשנים שיתחילו קיים היה המקדש שבית בזמן תקנו הראשונים "חכמים
הלכות  ידרשו ואילך  באייר  ומחמשה פסח, הלכות ידרשו ואילך שמפורים דהיינו, הרגל, לפני יום שלושים
ברגל  להביא חייב ישראל בארץ הדר ואחד אחד שכל לפי החג, הלכות ידרשו ואילך באלול ומי"ד עצרת,
לפניו  יום ל' הרגל הלכות לדרוש חכמים תקנו לפיכך . . שמחה ושלמי חגיגה ושלמי ראיה עולת קרבנות, ג'

כו'". העם להזכיר כדי

שלימוד  ואףֿעלֿפי החג. בהלכות ולדרוש ללמוד מתחילים שאז - באלול י"ד דיום המיוחד ענינו וזהו
(י"ד  יום הל' בהתחלת מיוחד עילוי שישנו מובן הרי אלול, מי"ד החל יום הל' בכל שייך החג הלכות

בתחילתן. סופן נעוץ כי באלול),

ד"זמן  החג הלכות שלימוד מובן, עולה", הקריב כאילו עולה בתורת העוסק ש"כל מאחר והנה,
הם  שכולם למרות הפסח, וחג השבועות חג לגבי הסוכות חג של יחודו מתבטא (שבזה שמחתנו"

שמחתנו". "זמן את כבר שחוגגים כאילו זה הרי - לשמחה") "מועדים

Ê הרי - החג קרבנות את להקריב אפשרות ואין קיים, המקדש בית אין שעתה אףֿעלֿפי והנה, .
כו'". המקדש בית שחרב לאחר אף מישראל נתבטלה לא זו ש"תקנה ב) סעיף (שם הזקן אדמו"ר ממשיך

זלמן  ר' בשם א) ז, שמות הרימון (פלח מפאריטש הלל ר' שאמר הידוע הפתגם עם מתאים זה וענין
הבית  נחרב לא יוחאי בר שמעון רבי כמו הגבוהות נשמות ש"לפני - הזקן מאדמו"ר ששמע זעזמער

וטע  ביה כלל", אחידא ביה אתקטרנא קטירא ד"בחד באופן היתה רשב"י של שעבודתו לפי - הדבר ם
מובן, ומהות', 'עצמות עם והתאחדות התקשרות של ומצב במעמד נמצא שהוא ומאחר כו'", להיטא
המקדש  שבית בזמן למטה שהיה כפי האופן באותו זה אלא כלל, חורבן של ענין שייך לא זו שבדרגא

קיים. היה

מתבטא  זה שענין וכפי החורבן, ענין כללות שייך לא ששם כאלו נעלות דרגות שישנם אומרת, זאת
המקדש". בית שחרב לאחר אף מישראל נתבטלה לא זו ש"תקנה - הנ"ל בהלכה גם

לכל  שייך זה הרי - ביותר נעלות דרגות הם החורבן ענין שייך לא שבהם שהדרגות אףֿעלֿפי והנה,
בית  שחרב לאחר אף נתבטלה (ש"לא זו לתקנה בהתאם מתנהג יהודי כאשר כי: מישראל, ואחד אחד
העליונים  בעולמות שבנשמתו העליונות הדרגות עלֿידי גם זה ענין נפעל הגשמי, הזה בעולם המקדש")
בכל  עליה של ענין נפעל הגשמי, הזה בעולם לתורה העליה שעלֿידי ב) (סעיף לעיל האמור [עלֿדרך
של  ומצב במעמד נמצאת שהיא כפי זה בענין עוסקת שבנפש יחידה שבחינת ועד שבנשמה], הדרגות
שהיה  כפי אופן באותו בתקפו הענין כללות ישנו ששם ומהות', 'עצמות "יחיד", בחינת עם התקשרות

קיים. היה המקדש שבית בזמן למטה 

בעולם  בגוף נשמה בהיותו שגם מובן, - הגשמי הזה בעולם שנמצא ליהודי זאת שמספרים ומאחר
מישראל  נתבטלה לא זו ש"תקנה להסברה זקוק שהוא (ועד החורבן ענין היה שבו במקום הגשמי, הזה
יודע  הוא הרי - ואילך) אלול מי"ד החג בהלכות לעסוק יש אז שגם המקדש", בית שחרב לאחר אף
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ענין  אודות וחושב שיודע ומאחר החורבן, ענין היה לא שבהם הנעלות הדרגות עם גם קשורה שנשמתו
נמצא! הוא שם אדם של שמחשבתו במקום הרי - זה

Á:העיקר הוא והמעשה .

החג  הלכות לימוד אודות ולהזכיר לעורר המתאים הזמן זה הרי - אלול בי"ד אנו שנמצאים היות
החג. לפני יום שלושים

לו  הדרוש כל את מישראל ואחד אחד לכל לספק להשתדל צריכים - החג הלכות לימוד על ונוסף
שכשם  ואילך) 369 עמוד י"ד חלק (לקוטיֿשיחות שלפניֿזה  בשנים בארוכה שדובר וכפי החג. צרכי עבור
לספק  להשתדל צריכים כן כמו הפסח, חג צרכי את מישראל ואחד אחד לכל לספק להשתדל שצריכים

ובחוץֿ ימים, שמונה ישנם הסוכות שבחג ובפרט הסוכות, חג צרכי מחג את (יותר ימים תשעה - לארץ
הפסח).

(נחמיה  נאמר לראשֿהשנה בנוגע שהרי - דראשֿהשנה החג צרכי את לספק להשתדל צריכים כן וכמו
ב'שולחןֿערוך' שכתוב מה עלֿפי ובפרט לו". נכון לאין מנות ושלחו ממתקים ושתו משמנים "אכלו י) ח,
דבש  ולשתות שמן בשר לאכול "נוהגין שבראשֿהשנה ד) סעיף תקפ"ג סימן אורחֿחיים הזקן (אדמו"ר
מאכלים  סוגי מיני כל לאכול נוהגים לזה ונוסף ושמינה", מתוקה הזאת השנה שתהא כדי מתיקה, מיני וכל
הדברים  כל את להשיג יוכל מישראל ואחד אחד שכל להשתדל יש ולכן, טובים. לדברים סימן בהם שיש

ראשֿהשנה. לקראת הנ"ל

לו  לסייע וכן הלבושים, בענין גם לו לסייע צריכים כדבעי, תהיה החג ששמחת כדי לזה: ונוסף
המאכלים  לחיכו יערבו ואז כדבעי, החג בשמחת לשמוח ביכולתו שאז - הכספי מצבו בכללות

בזה. וכיוצא הכספי, מצבו מצד דאגות  לו שאין מאחר בחג, ושותה שאוכל והמשקאות

המרבה  וכל לזה, הזקוקים לכל כסף") "שוה (וכן הכספי הסיוע את לשלוח - העיקר הוא והמעשה
עוד". ויחכם לחכם ד"תן ובאופן למזורזין, אלא מזרזין ואין משובח. זה הרי

Ë עודֿהפעם לעורר המקום כאן הרי - החג בצרכי והסיוע העזר אודות לעיל להמדובר בהמשך .
להיות  צריך כיצד ל"ג) סעיף אלול דראשֿחודש א' יום (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות שדובר מה אודות

מישראל: ואחת אחד כל כלפי היחס

שנמצא) ומצב מעמד (באיזה מישראל ואחד אחד כל עם להתנהג צריכים כולה השנה כל במשך
אףֿעלֿפיֿכן  וכו'", והסית ש"כישף זה אודות מדובר כאשר אפילו - זה וכל מקרבת", ד"ימין באופן

מקרבת". ד"ימין באופן עמו להתנהג שצריכים א) מז, (סוטה הגמרא אומרת

דקדושה  חכמה כאשר הדבר: וטעם כזו, מציאות כלל שייך שלא - אלו בימינו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
המביאה  ד'לעומתֿזה' וידיעה לחכמה עד ד'לעומתֿזה', החכמה בענין התוקף גם היה בתקפה, היתה
יתכן  לא כלֿכך, בתוקף אינה דקדושה החכמה כאשר  אבל (עבודהֿזרה). בה' דאמונה הענין היפך לידי
בר  יוסי רבי מאמר (ועלֿדרך בה', האמונה היפך לידי המביאה ד'לעומתֿזה' דחכמה המציאות כללות

העולם"). אומות של חכמתן נסרחה מבנים עצה שאבדה "כיון ב) ה, (חגיגה חנינא

כא  הוא דעבודהֿזרה הענין שעיקר י"ט) פרק (סוף בתניא מהמבואר בלבו [וכמובן בה מאמין שר
שייך  לא אלו שבימינו ומאחר בלב. אמונה כל ללא בלבד, ודיבור מעשה עלֿידי מהֿשאיןֿכן חסֿושלום,
אמיתית  שייך לא הרי בה', האמונה היפך לידי המביאה (ד'לעומתֿזה') וידיעה דחכמה הענין כללות

'עבודהֿזרה'. של הענין

ולכן  רואות", שעיניו מה אלא לדיין לו ש"אין כלל אמנם ישנו מטה של בביתֿדין לעונשים בנוגע
הרי  - וכו' סנהדרין לנו ואין קיים המקדש בית שאין בזמן אבל ודיבור; מעשה של ענין עם בעיקר מתחשבים
הענין  אמיתית שייך לא אלו שבימינו מובן ועלֿפיֿזה המחשבה, ענין עם גם מתחשבים מעלה של בביתֿדין

חסֿושלום]. ד'עבודהֿזרה'
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ד"ימין  באופן מישראל ואחד אחד כל עם ההנהגה להיות צריכה בודאי אלו שבימינו מובן ועלֿפיֿזה
מקרבת"! ד"ימין הענין בגמרא נאמר שאודותיו ממי ו'קלֿוחומר' ב'מכלֿשכן' – מקרבת"

ומקבל  בשדה נמצא המלך שאז הרחמים, חודש אלול, בחודש נמצאים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
אומרת: זאת בשדה, הנמצאים ואשה איש לכל - לכולם שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את
הם  הולכים כך לשם (שהרי השדה בעניני ועוסקים המלכות) בעיר (ולא בשדה נמצאים שהם אףֿעלֿפי
פנים  ומראה יפות פנים בסבר המלך מקבלם - בנימוסה") הלך לקרתא "אזלת ז"ל חכמינו ובלשון לשדה,

לכולם. שוחקות

בלבד  זו לא היינו, נצחית, היא והתורה בחיים, הוראה - חיים" "תורת הוראה, ענינה שהתורה ומאחר
צריכים  תמיד אלא נצחית"), היא ד"התורה הפירוש התחלת רק (זהו התורה את ללמוד צריכים שתמיד
מספרת  התורה שכאשר מובן הרי - נצחית היא 'הוראה' בתור התורה כי התורה, הוראות עלֿפי להתנהג
להנהגת  בנוגע נצחית הוראה זו הרי לכולם, שוחקות פנים מראה והוא בשדה המלך נמצא אלול שבחודש
כלפי  רק (לא מישראל ואחד אחד כל כלפי הנהגתו להיות צריכה כזה שבאופן היוםֿיום, בחיי האדם

נצחית"). היא "התורה אלא כתיקונם, בשנים קיים, היה המקדש שבית בזמן רק ולא גמור, צדיק

È מפני - והעיקר ומשונים, שונים טעמים מפני - הפכי באופן שמתנהגים כאלו ישנם ואףֿעלֿפיֿכן, .
"אם", של והחום הרּכּות ללא ונתחנך שגדל מפני או החסדים, דהיפך באופן הוא הבהמית נפשם ַשטבע 

א  ורחמים חסד מתוך הזולת אל ויחס הנהגה אודות עמו מדברים כאשר זר ולכן, דבר זה הרי - מיתיים
כזה! דבר לו היה לא שבילדותו מפני אצלו,

ממש  שבפועל מאחר אףֿעלֿפיֿכן, – לזה) השתוקק בודאי (ואדרבה: באשמתו זה שאין ואףֿעלֿפי
חודר  זה ואין בלבד, בשכלו נשאר זה הרי שכלי, באופן זאת לו מסבירים כאשר גם הנה זאת, טעם לא

הלב. בהרגש - מציאותו בכל

על  ורוגז צועק שהוא בזה מתבטא שהדבר וכפי ורחמים, חסד מתוך אינו הזולת כלפי שלו היחס ולכן,
יהודים!

לשמוע  יוכל שהזולת באופן זאת עושה הוא שהרי ודאי, דבר הוא - יהודים על שלו והרוגז הכעס
טעם  זה אם והרוגז, הכעס וטעם לסיבת בנוגע ואילו דוקא; ברבים אלא ביחיד רק ולא ורוגזו, כעסו את
יש  - לא") "אמת פירושה ש"אמתלא" ב'ראשונים' שכתוב מה (וכידוע בלבד "אמתלא" או אמיתי

בדבר! להסתפק

מברכך", "ואברכה בתורה מפורש שהרי לספק, מקום אין גם כזו הנהגה על השכר אודות לזה: ונוסף
ההפכי! הענין נאמר ולאחריֿזה

ולדבר  זה) ורוגז לכעס אמיתי וטעם סיבה יש (אולי בספק עצמו את להכניס היתכן - ועלֿפיֿזה
כזו?! הנהגה על בתורה המפורש ה"שכר" מהו שיודע בשעה בה כו', הברכה דהיפך באופן

הרי  - אמיתי ענין שזהו בודאי הרי מסויים דבר אצלו מונח שכאשר בעצמו מאמין הוא אם ואפילו
יצא! לא ספיקא וספק ספק מידי עלֿכלֿפנים

ירמה  לא אחד אף המצוות! בקיום שלם אינו בלאוֿהכי הרי - תוכיח" "הוכח המצוה לקיום ובנוגע
לזה  נוסף כי בנמצא! אינו כזה "טפש" - בשלימותם המצוות תרי"ג כל את מקיים שהוא לומר עצמו את
מצוות  ישנם ועלֿדרךֿזה קיים, המקדש שבית בזמן רק לקיימם שאפשר מצוות וכמה כמה שישנם
אחד  ואף כו', לתקנם שצריכים ענינים ישנם זאת מלבד הרי בזה, וכיוצא דוקא, ולויה לכהונה השייכות
"הוכח  במצות להדר במקום - ועלֿפיֿזה בשלימותם. המצוות כל את מקיים שהוא עצמו את משלה אינו
מישראל!! ואחת אחד לכל ברכות ריבוי נתינת עלֿידי  כמוך", לרעך "ואהבת במצות תהדר דוקא, תוכיח"

הציווי  נאמר שבו היומי שיעור ובאותו פרשה באותה נאמר כמוך" לרעך "ואהבת שהציווי ובפרט
כמוך", לרעך "ואהבת הציווי אודות ללמוד כדי החומש את לדפדף צורך אין עמיתך"! את תוכיח "הוכח

יזֿיח)! יט, (קדושים עמיתך" את תוכיח "הוכח הציווי עם אחד בהמשך  נאמר זה שציווי מאחר
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לראש  לכל - הדגשה ועלֿפיֿזה כדי תוך כמוך", לרעך "ואהבת הציווי את לקיים עצמך על תפעל
שתפקידו  זה של ה"משרה" את לקחת צריך אתה האם תחשוב לאחריֿזה ורק ממש, "כמוך" יהיה שזה

עמיתך"! את תוכיח "הוכח

דרכיו) את שיתקן להוכיחו (שצריכים הזולת עם בפעולה שההצלחה במוחש רואים העיקר: והוא ועוד
קירוב, ודברי נועם בדברי עמו מדברים כאשר מקרבת", ד"ימין באופן ההנהגה עלֿידי דוקא היא
יתבייש  שהזולת ממילא בדרך פועלים שעלֿידיֿזה טוב", ד"עשה בקו והעילוי ההפלאה את ומדגישים

הנ"ל). בהתוועדות בארוכה (כמדובר הקודמת בהנהגתו להמשיך

‡È הוראה ישנה לעיל האמור לכל בהמשך הרי - ישראל של בטובתן לדבר שצריכים מאחר והנה, .
ב). כח, (תבוא והשיגוך" האלה הברכות כל עליך "ובאו - אלול י"ד דיום החומש משיעור ולימוד

ובהקדים:

האלה  הברכות כל עליך "ובאו שכתוב במה פשוטו") מידי יוצא מקרא ("אין הפשוט הפירוש
הברכות  כל עליך ש"ובאו לו מבטיחים הברכות, מן הבורח "שוטה" ישנו כאשר גם הוא: - והשיגוך"

מהן! בורח כאשר גם ישיגוהו שהברכות היינו, והשיגוך", האלה

לעיל: להמדובר בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה

הברכות, מן בורח הוא בברכה", חפץ ד"לא ומצב במעמד שנמצא יהודי אודות מדובר כאשר אפילו

אבינו  של שליחותו את לקיים רק אלא משלו, לתת צריך ואינו יהודים, לברך אפשרות לו יש -
מקום, ובכל זמן בכל מברכיך") ש"אברכה הבטחה כדי (תוך ישראל בני את לברך שצוה שבשמים
ללמד  צריכים ואז הרחמים, מדות י"ג מאירים שבו הרחמים, חודש אלול, בחודש ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
חוזרות  שאינן הרחמים מדות די"ג הזכויות (בדוגמת ריקם חוזרות שאינן באופן ישראל בני על זכויות
במעמד  נמצא שהוא מפני ישראל, בני את לברך עצמו על לפעול יכול אינו ואףֿעלֿפיֿכן, – ריקם)

- בברכה" חפץ ד"לא ומצב

מהענין  בורח אמנם אתה והשיגוך": האלה הברכות כל עליך "ובאו - התורה מבטיחה אףֿעלֿפיֿכן
של  ברכותיו כי ברירה, לך תהיה לא ואז ישיגוך, הקב"ה של שברכותיו בוודאי אבל מברכיך", ד"אברכה
מפני  (לא דוקא אהבה ומתוך רם, בקול ישראל בני את לברך תתחיל שסוףֿכלֿסוף עליך יפעלו הקב"ה

כה  "ברכת עלֿדרך מברכיך"), "ואברכה לאחרי הכתוב מהמשך אהבה הפחד מתוך להיות שצריכה נים"
בקיום  תנאי שזהו ב) קמז, דף ג (חלק בזהר (כמבואר באהבה" ישראל עמו את "לברך - דוקא
נאמר  שעליו מישראל, ואחד אחד כל של לברכתו בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה כהנים), דברכת ה'מצותֿעשה'

באהבה! להיות צריכה ישראל לבני שברכתו קדוש", וגוי כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם

(ואולי  הנהגתו אופן את להפוך אותו ומכריח עליו פועל זה הרי משיגתו, ה' שברכת מאחר - וכאמור
ישראל  בני את לברך כבר יתחיל ממש אלו ובימים כנ"ל), באשמתו, זה שאין ובפרט טבעו, את להפוך גם

הברכות. מקור הקב"ה, של ובשליחותו בכחו

הדברים  נאמרו שבו אופן באותו - כו' והתלהבות בחיות תעשה ישראל) בני (דברכת זו ופעולה
לקרות  רגיל היה ז"ל רבותינו מאמר עלֿדרך עוז, וביתר שאת ביתר ואדרבה: זה, שלפני בשנים ההפכיים

פרקים. ב' ישנה אחד פרק לשנות דפים, ב' יקרא אחד דף

בהמשך  האמורות הברכות לכל זוכים אזי - והשיגוך" האלה הברכות כל עליך ש"באו ומאחר
"ברוך  - תבוא) כי  דפרשת חמישי (יום אלול די"ד היומי החומש שיעור שבסיום לברכה עד הכתובים,

בצאתך". אתה וברוך בבואך אתה

באופן  בגוף באה הנשמה כאשר היום, התחלת על קאי ש"בואך" - הוא בזה הפירושים שאחד וכידוע
(עד  למעלה ועולה מהגוף הנשמה יוצאת שאז היום, סיום על קאי ו"צאתך" נשמתי", בי "החזרת - חדש
בצאתך" אתה וברוך בבואך אתה "ברוך וזהו רוחי". אפקיד "בידך השינה קודם שאומרים כפי למחרת),
הרי  כולו היום ובמשך "ברוך", של באופן הוא היום וסיום "ברוך", של באופן היא היום שהתחלת -

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



a"nyz'dיח lel` b"i ,`eaz zyxt 'c mei zgiy

אם  אליו הנוגע דבר זהו אם לחשוב (מבלי ישראל עם וכללות מישראל ואחד אחד כל את מברך הוא
וכו'). ואחת פעמים מאה פעמים, מאה (לאחרי ורגילותו טבעו נעשה זה  שענין מאחר לאו),

·È הקב"ה של בברכותיו הוספה נפעלת - רעהו את איש מברכים ישראל שבני עלֿידיֿזה והנה, .
ישראל. בני לכללות

מ"ב) סעיף הנ"ל (שיחה שלפניֿזה בהתוועדות שהוזכר כפי - אלול לחודש המיוחדת השייכות וזוהי
אגרת  כותב אדם שכאשר אמת") "תורת - אמיתי ענין זה הרי ולכן הוא", ("תורה ישראל" "מנהג אודות
באגרת  כתיבה של (באופן טובה וחתימה כתיבה בברכת אותו מברך הוא הרי אלול חודש מראש לחבירו

נ  אלול שבחודש היינו, בפועל), מעשה לשנה - טובה חתימה וגמר וחתימה כתיבה ברכת כבר משכת
גאולה  - העיקרית לברכה שזוכים ועד טפחים, מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב ומתוקה טובה

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

"קהל  - דוקא אחדות ומתוך העם", ד"שלימות באופן תהיה העתידה שהגאולה פעמים כמה וכמדובר
אפילו  ישראל, דבני הסוגים כל ומאוחדים כלולים יהיו שבה "קהל", של אחת מציאות הנה", ישובו גדול
אלו  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כרימון", מצוות "מלאים הם שגם להבהיר שצריכים ומצב במעמד הנמצאים

יותר. נעלה ומצב במעמד הנמצאים

ל"שלימות  זוכים ועלֿידיֿזה השלימות, בתכלית - התורה" "שלימות עם ביחד תהיה העם" ו"שלימות
גבולך", את אלקיך ה' ירחיב "כי - שבזה השלימות לתכלית ועד לגבולותיה, ישראל ארץ כל - הארץ"

וקדמוני, קניזי קני ארץ על דקאי

צדקנו. משיח בביאת ממש, בימינו במהרה

***

‚È ישנו זה שענין ואףֿעלֿפי באשלמותא". סיהרא "קיימא - שאז אלול, ט"ו בא אלול י"ד לאחרי .
הגילויים  מאירים החודש ימי ובכל הרחמים', 'חודש הוא אלול שחודש מאחר הרי בחודש, ט"ו בכל
- אלול דחודש - סיהרא "קיימא שאז אלול, ט"ו שביום המיוחד העילוי מובן - הרחמים מדות די"ג

באשלמותא".

בט"ו  תמימים תומכי ישיבת התייסדות - הוא שלנו אמות בד' אלול ט"ו שביום המיוחד הענין והנה,
תרנ"ז. שנת אלול

"אלקינו  הלשון דיוק בספרים כמובא - דוקא אלינו הקרוב בענין להתחיל צריכים שלכלֿלראש [ומובן,
יותר  מתאים הענינים סדר שמצד (אףֿעלֿפי אבותינו" "אלקי ואחרֿכך "אלקינו" קודם אבותינו", ואלקי
הקרוב  ענין הוא שלנו) (אלקה ש"אלקינו" לפי שזהו - לנו) קדמו אבותינו כי אבותינו", "אלקי להקדים
צריכים  שלכלֿלראש – אלול דט"ו לענין בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה אבותינו". "אלקי מאשר יותר אלינו

אלול]. בט"ו תמימים תומכי ישיבת התייסדות - שלנו אמות לד' ביותר הקרוב בענין להתחיל

שהתייסדות  כידוע - תרנ"ז שנת אלול בי"ג דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק לנישואי גם שייך זה וענין
המשתה. ימי בשבעת החתונה, סעודת בעת היתה הישיבה

תומ  ישיבת להתייסדות שנה פ"ה ימלאו זו דשנה אלול שבט"ו נמצא עלֿדרך ועלֿפיֿזה – תמימים כי
אדמו"ר. מו"ח כ"ק לנישואי שנה פ"ה מלאות אודות לעיל המדובר

מובן, - "טוב") פעמים (ה' וחסד דטוב השלימות תכלית על מורה פ"ה שמספר לעיל המבואר ועלֿפי
על  תמימים תומכי ישיבת עם הקשורים הענינים לכל בנוגע מיוחד עילוי נפעל זו דשנה אלול שבט"ו
בבחינת  שהם לבנות), חינוך מוסדות (וכן אחרים בשמות הנקראים חינוך למוסדות בנוגע וכן סניפיה, כל

תמימים. תומכי דישיבת בנים ובני בנים
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עם  הקשור שהעילוי מובן הרי - בקודש" ד"מעלין באופן עילוי ישנו בשנה שנה שמדי ואףֿעלֿפי
ה' והחסד, הטוב ענין שלימות למטה ונמשך מתגלה אז כי יותר, נעלה באופן הוא שנה פ"ה מספר

"טוב". פעמים

דורנו  שנשיא אלו של זכותם וגדול חלקם אשרי ולכן, ועבודתינו, במעשינו תלוי זה שענין ומובן,
שישנם  הענינים את למטה ולגלות להמשיך - שתפקידם המרכזי, למוסד עד אלו, מוסדות בראש העמידם
נותן  שהקב"ה היינו, יכלכלך", ד"הוא (באופן לזה ה"כלים" כבר ישנם למטה שגם ובפרט למעלה, בגלוי
טפחים. מעשרה למטה גלוי, באופן ב"כלים" זאת ממשיכים ועבודתינו מעשינו ועלֿידי ה"כלים"), את גם

„È,מובן תמימים, תומכי ישיבת עם הקשורים בענינים והוספה עילוי אודות מדברים כאשר והנה, .
פנימיות  עם ביחד דתורה נגלה התורה, לימוד - הישיבה של ענינה בעיקר להתבטא הדבר צריך שלכלֿלראש

התורה.

היא  הישיבה ביסוד שהכוונה ואילך) 80 (ע' החיים עץ קונטרס בסוף שנדפס הידוע במכתב וכמבואר
טובה  השגחה עליהם תהיה זה עם אמנם בשקידה, בגפ"ת ויתעסקו . . ילמדו אשר מקום "ליסד -
פנימיות  עם ביחד דתורה נגלה לימוד היינו, כו'", ה' את לדעת . . והיראה האמונה שרשי בלבם להשריש
מציאותו  אבל ונשמה גוף בו שיש אדם") התורה ("זאת האדם מציאות בדוגמת אחת", "תורה - התורה
התורה  ופנימיות הגוף, בדוגמת הוא דתורה שנגלה  כידוע - התורה ללימוד בנוגע ועלֿדרךֿזה  היא, אחת

בהעלותך). פרשת בזהר כמבואר - דאורייתא" ("נשמתא הנשמה בדוגמת היא

בקבוצות) או (יחידים התורה פנימיות שלמדו אלו גם הרי אז עד כי - זו ישיבה שביסוד החידוש וזהו
ילמדו  שבה - זו ישיבה נוסדה ולכן עצמו, בפני מיוחד לימוד של ובאופן עצמו בפני במקום זאת למדו

ב  התורה, פנימיות עם ביחד דתורה נגלה אחד אחת".במקום ד"תורה אופן

בלבב  ועבדהו אביך אלקי את ד"דע הענין אצלו שיש עליו ניכר דתורה נגלה לימוד בעת ובפשטות:
וכו', הספירות השתלשלות ההשתלשלות, סדר ידיעת החסידות, דלימוד הענין כללות שזהו שלם",
ב) פרק ריש התורה יסודי (הלכות הרמב"ם וכפסקֿדין שלם", בלבב ד"עבדהו הענין נפעל שעלֿידיֿזה
דעבודת  הענין כללות שזהו וכו'", במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו, לאהבתו הדרך היא "היאך
בענין  ב) (צו, ברכה פרשת ב'לקוטיֿתורה' בארוכה כמבואר התורה, ללימוד קודמת שהיא התפילה,

תחלה". בתורה ד"ברכו הענין ועלֿדרך למטתי". סמוכה "תפילתי

ÂË עם תמימים) תומכי דישיבת (החידוש התורה ופנימיות דתורה נגלה דחיבור הענין את לקשר ויש .
ובהקדים: באשלמותא". סיהרא "קיימא שאז הישיבה), התייסדות (יום אלול דט"ו התאריך

מלימוד  כתוצאה הבא והמעשה התורה, לימוד - לתלמוד מעשה בין חילוק ישנו התורה לכללות בנוגע
היינו, מעשה, לידי מביא הלימוד כאשר רק זה הרי התורה דלימוד השלימות שתכלית ומובן, התורה.

ומעשה. דתלמוד הענינים ב' חיבור

בקונטרס  וכמבואר דהלכתא. אליבא שמעתא לאסוקי - גופא התורה בלימוד גם מתבטא זה שענין וכפי
הוא  הלימוד כאשר שגם היינו, שקר, של מפלפול להזהר שיש כמה עד ואילך) כ"ט (פרק עץֿהחיים
שיוכל  כדי דוקא, אמיתי באופן הפלפול להיות צריך הושיבני", "במחשכים וטריא, שקלא של באופן

דהלכתא. אליבא שמעתא לאסוקי

ועוקר  (סיני ומסיק ומתון ומקשה חריף התורה, שבלימוד האופנים ב' אודות חסידות בדרושי וכמבואר
מתון  גם הוא ומקשה החריף כאשר ואדרבה: ומסיק, מתון להיות צריך ומקשה החריף שגם - הרים)
דתלמוד  המעלה וזוהי ומסיק. ממתון הרבה יותר גבוה מעלתו תורה, של לאמיתתה לכוין שיוכל ומסיק,
מתון  ישר, (אור ירושלמי תלמוד לגבי הרים) עוקר ומקשה, חריף חוזר, אור הושיבני", ("במחשכים בבלי
ירושלמי  לגבי כבבלי הלכה ולכן לאמיתתה, ההלכה בירור נעשה השקלאֿוטריא עלֿידי כי - סיני) ומסיק,

ואילך). 122 עמוד תש"ח המאמרים ספר שם. עץֿהחיים קונטרס (ראה
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התורה: ופנימיות דתורה נגלה - גופא התורה בלימוד גם ישנו ומעשה דתלמוד הענין כללות והנה,
ענין בדוגמת התורה, גוף - דתורה דאורייתא",נגלה "נשמתא התורה, ופנימיות שבתורה, המעשה

החיבור  עלֿדרך הוא ביחד ומעשה דתלמוד שהחיבור מובן ועלֿפיֿזה שבתורה. התלמוד ענין בדוגמת
התורה. פנימיות עם ביחד דתורה דנגלה

סיהרא  "קיימא כאשר אלול, לט"ו התורה פנימיות עם דתורה נגלה דחיבור הקשר יובן ועלֿפיֿזה
באשלמותא":

ומצב  שמעמד מובן ומזה כמותה", להתחדש עתידים "הם ולכן ללבנה, ודומין ללבנה מונין ישראל
בני  של ומצבם במעמדם השלימות תכלית על מורה באשלמותא", סיהרא "קיימא בחודש, בט"ו הלבנה
סיהרא  ("קיימא השלימות לתכלית עד ואור, ומוסיף הלוך כמותה", להתחדש עתידים "שהם ישראל,

לבוא. לעתיד - באשלמותא")

בתכלית  (מעשה), ויהודה (תלמוד) יוסף ומעשה, דתלמוד החיבור יהיה לבוא שלעתיד ידוע והרי
אחד  שכתוב וכמו . . האמיתי היחוד בתכלית ביחד ויהודה יוסף שניהם "יתחברו שאז היינו, השלימות,

ב). מד, ויגש (תורהֿאור לבוא" לעתיד יהיה וזה יגשו, באחד

עם  דתורה נגלה דחיבור השלימות תכלית כי - דוקא אלול לט"ו הישיבה דהתייסדות השייכות וזוהי
ישראל  בני של ומצבם מעמדם כאשר לבוא, לעתיד יהיה הישיבה) של מטרתה (שזוהי התורה פנימיות

באשלמותא". סיהרא "קיימא - השלימות בתכלית יהיה

ÊË:העיקר הוא והמעשה .

- תמימים תומכי ישיבת להתייסדות "טוב") פעמים (חמשה שנה פ"ה ימלאו אלול שבט"ו היות
התפילה, עבודת ובהקדמת התורה, פנימיות עם ביחד דתורה נגלה התורה, בלימוד להוסיף צריכים

מעשה. לידי מביא הלימוד כי המצוות , בקיום גם נוסף ועלֿידיֿזה

להיות  שצריכה מובן, - מאושר" ותומכיה בה למחזיקים היא חיים "עץ נאמר התורה שעל ומאחר
זו. בישיבה התומכים אלו אצל גם מיוחדת הוספה

"ותומכיה  ב) נג, דף ג (חלק הזהר ממאמר כמובן - דאורייתא בתמכין מיוחד עילוי ישנו ואדרבה:
מו"ח  כ"ק שמביא (כפי כו'" מראשו לאורייתא תמכין אינון מראשו, אלא מאושר תקרי אל מאושר,

.((68 ע' תרצ"ט המאמרים (ספר במאמרו אדמו"ר

הענין  כללות אירע פרטית בהשגחה והרי השנה, לראש במיוחד שייך ש"מראשו" - [ולהעיר
השנה]. לראש ההכנה בימי - אלול בט"ו מאושר") "תומכיה ידי על (המתקיימת הישיבה דהתייסדות

אלול, ט"ו עד להמתין צורך שאין החל ומובן, האמורים הענינים בכל לעסוק וצריכים יכולים אלא
ד"כל  באופן להיות צריכה בזה ההתעסקות וכללות מקדימין", "זריזין כי אלול), ט"ו (ערב אלול מי"ד

משובח". זה הרי המרבה

ÊÈ חמישי יום - זה דיום חומש בשיעור מיוחד ענין ישנו - אלול ט"ו אודות לעיל להמדובר בהמשך .
תבוא: דפרשת

אחד  בדרך לפניך נגפים עליך הקמים אויבך את ה' "יתן נאמר: אלול דט"ו החומש שיעור בהתחלת
לפניך". ינוסו דרכים ובשבעה אליך יצאו

האדם: בעבודת בזה והביאור

ינוסו  דרכים "בשבעה נאמר זה ועל הרוחני. ומתנקם" ה"אויב שהוא הרע, היצר על קאי "אויבך"
מדות. בשבע היא העבודה עיקר כי - לפניך"

אלא  הרע היצר מציאות שישנה דאתכפיא, העבודה - היא לפניך" ד"ינוסו באופן העבודה והנה,
יצריך", בשני לבבך "בכל דאתהפכא, העבודה באה - ולאחריֿזה לפניך"; ד"ינוסו באופן היא שמציאותו
(קודם  הבריאה שבתחילת ב) נט, (סנהדרין ז"ל רבותינו מאמר ועלֿדרך לטוב, מתהפך הרע שהיצר היינו,
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(בדוגמת  החטא דתיקון השלימות לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה גדול", "שמש הקדמוני הנחש היה החטא)
הצדיקים). עבודת לגבי בעליֿתשובה שבעבודת העילוי

- אלול לחודש במיוחד שייכת אתהפכא) - ששלימותה אתכפיא, לפניך", ("ינוסו זו עבודה וכללות
ירח  אמה ואת אביה את "ובכתה שכתוב שמה תצא) פרשת ריש (לקוטיֿתורה האריז"ל בכתבי כמבואר
של  דבכיה הענין גם נכלל התשובה) (שבעבודת זו ובבכיה התשובה, חודש אלול, חודש על קאי ימים"

דאתהפכא. העבודה עם קשור שזה השביה, מן היציאה מצד שמחה

התורה  סודות למד שכאשר עקיבא, רבי אצל שמצינו עלֿדרך – שמחה של דבכיה העילוי גודל [ומובן
והתענוג. השמחה שמצד דמעות היינו, ב), צח, דף א חלק (זהר דמעות עיניו זלגו השירים דשיר

להגיע  שיוכל מישראל ואחד אחד לכל כח נתינת שזוהי מובן, - עקיבא" דרבי אליבא ש"כולהו ומאחר
זה. לענין

לציווי  בהתאם - כמוך" לרעך ד"ואהבת בתורה" גדול ב"כלל חדור שלו התורה לימוד כאשר ובפרט
עקיבא, דרבי כח ונתינת

שמ  היינו, הזולת, את "מלטף" כך עצמו, את ש"מלטף" כשם ובפשטות: דוקא, ד"כמוך" ברכו [ובאופן
בנוגע  אבל כו', ואחד אחד כל יודע עצמו חשבון מזו: ויתירה ואהבה, חיבה של לשון בכל עמו ומדבר 
למקומו", שתגיע עד חברך את תדין "אל ולכן חבירו, של שבלבו מה יודע אדם אין - הזולת לחשבון

אהבה  של באופן הזולת אל להתייחס שצריך בודאי - ועלֿפיֿזה זכות", לכף האדם כל את דן ו"הוי
כו'.

ד"ואהבת  המצוה את מקיים שהוא עליו מעיד שהקב"ה באופן היא כמוך" לרעך ד"ואהבת וההנהגה
פירוש  (ראה אדם של ללבו המסור דבר שזהו מאחר ה'", "אני הפסוק בסיום שכתוב כמו – כמוך" לרעך

יד)]. יט, קדושים רש"י

מיוחדת  כח נתינת לו יש אזי - כמוך") לרעך ("ואהבת בתורה" גדול ב"כלל חדור נעשה הוא וכאשר
דמעות]. עיניו שזלגו עקיבא דרבי תורה רזי לימוד עלֿדרך תורה, רזי להשגת לבוא

ÁÈ- ד"חטאינו" הענין כללות ביטול היינו, הרוחנית, בעבודה לפניך" ד"ינוסו הענין עלֿידי והנה, .
- הגלות דזמן האחרונים ברגעים נמצאים כאשר וגם ד"חטאינו"), (המסובב הגלות ענין כללות מתבטל
לקיום  אחדים רגעים להמתין וצריכים הגלות, דזמן ומכופל כפול החושך שורר שעדיין אףֿעלֿפי הנה
דרכים  ד"בשבעה הענין כבר נפעל אףֿעלֿפיֿכן, – והשלימה האמיתית בגאולה לחושך" שם "קץ היעוד

כפשוטו! לפניך" ינוסו

הפעולה  אודות אם כי חסֿושלום, מישהו של בנפשו פגיעה אודות כאן מדובר לא אומרת: זאת
בכמה  - גופא וביבשה וביבשה, טפחים) מעשרה (למעלה באויר בים - לפניך" ינוסו דרכים ד"בשבעה

לפניך". ד"ינוסו באופן - והעיקר דרכים,

היינו, ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו שלאחריֿזה: בפסוקים שכתוב וכמו
עליך" נקרא ה' שם "כי בשר בעיני רואים הארץ" עמי ש"כל ועד הקב"ה, של בתוקף הולך יהודי כאשר

לפניך". ינוסו דרכים "בשבעה - ממילא ובדרך ממך", "ויראו אזי -

מהנשק, (פחד ישראל מבני פחדם גודל מפני לפניך" ינוסו דרכים ש"בשבעה בלבד זו לא מזו: ויתירה
של  ידו ועוצם כחו אלא חסֿושלום, ידי" ועוצם ד"כחי באופן זה אין כי מהקב"ה, פחד - ובפנימיות
נהפכים  - מזה וכתוצאה עליך", נקרא ה' שם "כי בראותם הכבוד, יראת - ממך" "ויראו אלא הקב"ה),
ושרותיהם  אומניך מלכים "והיו היעוד עלֿדרך לפניך"), ש"ינוסו רק (לא ומסייעים לאוהבים הם

מניקותיך".

ËÈ:אחרונים הכי בימים - גרמא שהזמן ענין הוא לעיל האמור .

אמיתי  שלום ישנו - וקיים שריר הכל כי בשקט, לישון כבר יכולים שעתה שטענו כאלו ישנם
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- חרב" גוי אל גוי ישא ד"לא היעוד בדוגמת שלום, של ומצב במעמד נמצא כולו והעולם וברֿקיימא,
המשיח. ביאת קודם שייך שהדבר כפי

ד"מלכיות  המצב שהיה ככל הפכי: באופן הוא שהמצב בפועל רואים אחרונים הכי בימים - אבל
אלו  המלכיות של בהתגרותן יותר עוד נוסף אחרונים הכי בימים הרי - עתה עד באלו" אלו מתגרות

באלו!

תבטחו  "אל העולם: אומות על לסמוך שאין - אחרונים הכי בימים ובהדגשה בפועל רואים כן וכמו
תשועה"! לו שאין אדם בבן בנדיבים

עליך"! נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו ובאופן הקב"ה, של בתוקף ללכת יהודים צריכים ולכן,
מדברים  זה ומשום נזכיר", אלקינו ה' ו"בשם נדגול", אלקינו ש"בשם ולהכריז להדגיש צריכים יהודים
ממך", "ויראו אזי עליך", נקרא ה' שם "כי רואים העולם אומות וכאשר וכך! כך באופן ומתנהגים הם

הקב"ה! של שלוחו הוא שיהודי בידעם

האצילות, בעולם שבנפש) יחידה (בחינת הנשמה עמידת אופן אודות כאן מדובר לא אומרת: זאת
כזה  באופן הוא דיבורו הרי - ועם עם בלשון שמדבר ובעת הגשמי, בגוף מלובשת הנשמה בהיות אלא
ומעשיו  פעולותיו וכל הקב"ה, של שלוחו שהוא לדעת צריכים לראש לכל עליך": נקרא ה' שם "כי שניכר
בדרך  יהיה דבר שכל רוצה שהקב"ה היות אלא הקב"ה, של ידו ועוצם כחו - הקב"ה של בשליחותו הם
"ראו  כאשר כי הנשק, עם להשתמש צורך כל אין - לפועל בנוגע אבל נשק, כלי בידו אוחז לכן הטבע ,
לפניך", ינוסו דרכים ש"בשבעה בלבד זו ולא ממך", "ויראו אזי עליך", נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל

ומסייעים. לאוהבים נהפכים הם - מזו יתירה אלא

גו'" אומניך ד"מלכים הענין נפעל - עליך") נקרא ה' ש"שם בגלוי (להראות זו בדרך הולכים וכאשר
הגלות. זמן בסוף נמצאים כאשר גם

Î נפעל עליך") נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו (עד כדבעי מתנהג יהודי שכאשר לעיל האמור .
ובאופ  בגמרא, מפורש סיפור זה הרי - הגלות בזמן נמצאים כאשר גם אומניך " ד"מלכים ד"מעשה הענין ן

לקוטי  (ראה למעשה" הלכה לו שיאמרו עד כו' הלכה למדין "אין ז"ל רבותינו מאמר (עלֿדרך רב"
כדלקמן. ,((50 עמוד י"ד חלק שיחות

הוה  חדא זימנא נתן, בר הונא לי אמר אשי רב "אמר מסופר: א) עמוד ריש (יט, זבחים במסכת
(של  ("אבנטו ניהליה ותיתייה המיינאי לי מדלי והוה היה"), פרס ("מלך מלכא דאיזגדר קמיה קאימנא
לנאותו"), כדי למטה מלכא) (איזגדר והפשיטו ידיו, אצילי מכנגד מלמעלה חגור גבוה היה נתן) בר הונא
דכתיב  כהנים של בתפארת עצמכם לנהוג אתם ("וצריכין בכו כתיב קדוש וגוי כהנים ממלכת לי ואמר

אומניך". מלכים והיו בך אקיים א"ל דאמימר קמיה אתאי כי ביזע "). יחגרו לא בהו

זה: שבסיפור ההפלאה גודל ומובן

ורומי  שפרס כידוע ההם, בימים ביותר הגדולות המלוכות אחת - פרס של מלך היה מלכא" "איזגדר
ההם. בימים "מעצמותֿהעל" היו

מחוייב  היה כן, ואם מלכא", "איזגדר של מלכותו תחת שהיתה במדינה היה נתן בר הונא - ולאידך
דינא". דמלכותא "דינא כי בכבודו,

להראות  התבייש לא (כי באבנט חגור נתן בר הונא את ראה מלכא" "איזגדר כאשר ואףֿעלֿפיֿכן,
כתיב  קדוש וגוי כהנים ש"ממלכת בידעו הנה - כהנים" של ל"תפארת מתאים שאינו באופן כיהודי!)
היה  לא בודאי  נתן בר  שהונא (דבר אבנטו את לתקן ממנו יבקש נתן בר שהונא עד המתין לא בכו",
את  ותיקן נגש שריו) עם התייעצות כל (ללא ומיד תיכף אלא בעצמו), זאת לתקן יכול היה כי עושה,

כהנים"! של ל"תפארת המתאים באופן שיהיה אבנטו

בכו", כתיב קדוש וגוי כהנים ש"ממלכת בעובדה הכיר מלכא" ש"איזגדר בלבד זו לא אומרת: זאת
זו! ברוח בפועל מעשה גם עשה הוא אלא בדיבורו, זאת שהביע בלבד זו ולא
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הכרחי, בדבר חסרון אודות מדובר היה לא שהרי בלבד, ותפארת יופי של לענין בנוגע אפילו - זה וכל
בגדי  ככל ולתפארת", "לכבוד הוא עצמו [האבנט בלבד שבתפארת תפארת של לענין בנוגע אם כי
שבתפארת], תפארת בבחינת היא ביזע', יחגרו ד'לא באופן האבנט חגירת - גופא ובזה הכהונה,
המתאים  באופן כל לעיני בגלוי ייראה נתן בר שהונא בעצמו מלכא" "איזגדר השתדל ואףֿעלֿפיֿכן,

קדוש"! וגוי כהנים "ממלכת כהנים", של ל"תפארת

בעצמו), זאת לעשות יכול היה (כי מהמלך זאת מבקש היה לא נתן בר הונא - לעיל וכאמור
- במקומו אינו שהאבנט מבחין אינו נתן בר שהונא בראותו בעצמו, המלך זאת עשה ואףֿעלֿפיֿכן,

אומניך"!מאיז  מלכים ד"והיו הענין שיתקיים כדי - היא לדבר הפשוטה והסיבה שתהיה, סיבה ו

‡Î שיש בתורה ענין אודות שמדובר ובפרט פה, שבעל מתורה חלק נעשה זה שסיפור מאחר והנה, .
מתנהג  יהודי כאשר ובפשטות: אלו. בימינו גם נצחית, הוראה זו הרי - רב" ד"מעשה המיוחד התוקף בו
הדגשה  כדי תוך אומניך", ד"מלכים הענין כבר נפעל הגלות בזמן בהיותו גם הנה המתאים, באופן
קיים, היה המקדש שבית בזמן רק ולא תורה, מתן בשעת רק לא בכו", כתיב קדוש וגוי כהנים ש"ממלכת

פרס! מלך - מלכא" "איזגדר לפני ובעמדו הגלות, בזמן גם אלא

בגלות: בהיותו גם - יהודי של הנהגתו להיות צריכה כיצד מובן ומזה

של  בשלומה להתפלל שצריכים ובידעו העולם, אומות מלכות תחת בגלות, נמצא יהודי כאשר גם
דמלכותא  ש"דינא ובידעו שלום", לכם יהיה בשלומה כי גו' העיר שלום את "ודרשו שכתוב כמו מלכות,

יעקב"! ד"גאון בתוקף היא הנהגתו יהדות לעניני הקשור בכל הרי זה עם ביחד הנה - דינא"

ד"גאון  התוקף את בירושה מקבל הוא הרי ולכן ויעקב, יצחק אברהם בן הוא מישראל ואחד אחד כל
יהדות! לעניני הקשור בכל - יעקב"

יעקב"! ל"גאון המתאים באופן מתנהג הוא אלא ומ"גוי'שקייט", מגויים מתפעל אינו יהודי

פוגעת  כזו שהנהגה מאחר - בזה וכיוצא לגוי, "להתחנף" חסֿושלום הגוי, לפני "לרקוד" חסֿושלום
בלבד! ולחוץ השפה מן והיא יסודה, בשקר זו שחנופה יודע הגוי כאשר ובפרט יעקב", ב"גאון

שאינם  ענינים אודות מדובר כאשר דוקא זה הרי - וכו'" תתגרה "אל דינא", דמלכותא ד"דינא הכלל
נעשה  - בזה וכיוצא ב'שולחןֿערוך' דין קיום אודות מדובר כאשר אבל ויהדות; קדושה בעניני קשורים
פועל  שיהודי עלי" גומר "לאֿל הפסוק על ז"ל רבותינו וכמאמר כולו, העולם על 'בעלֿהבית' יהודי

העולם! דטבע המציאות את לשנות

מתנהגים  היו ואם לפניך", ינוסו דרכים "בשבעה אזי התורה בדרך הולכים כאשר - לעיל וכאמור
חוסכים  היו - התחלתה עם מיד והמצוה המלאכה את ומשלימים מסיימים והיו בעבר, התורה עלֿפי

רחמנאֿליצלן. החיים העדר של ענין חוסכים שהיו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פצועים, מאות

ולהבא  שמכאן אלא העבר, על לדבר אין - ישראל של בטובתן לדבר שצריכים מאחר אבל
כן. יתנהגו (עלֿכלֿפנים)

באופן  מתנהג יהודי שכאשר - נצחית הוראה - רב') ('מעשה הגמרא מסיפור הנלמדת ההוראה וזוהי
ולכן  בכו", כתיב קדוש וגוי כהנים ש"ממלכת בעובדה מכיר העולם דאומות המלך אפילו הנה המתאים,

הגלות. בזמן נמצאים ישראל בני כאשר גם - אומניך" מלכים ד"והיו באופן היא הנהגתו

אפילו  אלא לגמרא", עשרה חמש ל"בן רק לא - מישראל ואחד אחד לכל בפשטות מובנת זו והוראה
שאין  לפי שבדבר, ההוראה מהי מיד מבין הוא הרי זה, סיפור לו מספרים כאשר כי למקרא', חמש ל'בן

השמות)! את להחליף רק (צריכים ממש הענין אותו אלא ונמשל, משל של באופן זה

·Î הנלמדת להוראה בהתאם ישראל בני של הנהגתם תהיה (עלֿכלֿפנים) ולהבא שמכאן ויהיֿרצון .
שהמלך  לנו", ויאר הוי' ד"אֿל הענין ישנו שאז אלול, חודש בימי נמצאים כאשר ובפרט הנ"ל, מסיפור
בנוגע  מיוחדת כח נתינת ישנה שאז - לכולם שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל

זו. להנהגה
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דזמן  האחרונים בימים נמצאים כאשר גם - אומניך" מלכים ד"והיו ומצב למעמד זוכים זו הנהגה ועלֿידי
הגלות.

כללות  שהרי - שמחה מתוך ומצוותיה התורה קיום בכללות הוספה פועל זה ומצב שמעמד ומובן,
רבותינו  וכמאמר במאמר), לעיל (כמוזכר דוקא מצוה של שמחה מתוך להיות צריך ומצוות התורה קיום
רבה  הנהגת היתה ולכן מצוה", של שמחה מתוך אלא כו' שורה השכינה "אין א) קיז, (פסחים ז"ל
בשמעתא". ופתח באימתא יתיב ולבסוף רבנן, ובדחו דבדיחותא מילתא אמר לרבנן להו דפתח ש"מקמי

שמחה, הפועלים ענינים המון ויום יום בכל ישנם מישראל ואחד אחד שלכל בפשטות ומובן
השחר", "ברכות (כ') י"ח הוא אומר בוקר, בכל משנתו מתעורר יהודי כאשר בפשטות: - ולכלֿלראש
להיות  ממה ענינים ריבוי שישנם יראה - כו') רמזים כל (ללא כפשוטו המילות בפירוש יתבונן וכאשר

בשמחה!

ד"והיו  הענין כבר נפעל הגלות, דחשכת האחרונים ברגעים נמצאים ישראל בני כאשר גם - לעיל וכאמור
דתורה  העבודה בכללות מצוה של שמחה תוספת נפעלת ועלֿידיֿזה מניקותיך", ושרותיהם אומניך מלכים

ומצוותיה.

חדל  כי "עד מופלג, בריבוי ועבודתינו מעשינו כללות לאחרי הנה דמשיחא", ב"עקבתא ובעמדנו
כי  אהפוך לספור "אז היעוד ויקויים ד"אחישנה", באופן והשלימה האמיתית לגאולה זוכים - מספר" אין

ממש. בימינו במהרה אחד", שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל

***

‚Î העולם דאומות ה'מלכּות' עם ישראל בני של ודיבורם הנהגתם אופן אודות לעיל האמור .
בלבד, יחידים לאנשים לכאורה, שייך, זה הרי - אומניך") "מלכים שיהיו שפועלים באופן היא (שההנהגה
וכיוצא  העולם, מצב הארץ, מצב עם הקשורים לענינים בנוגע העולם אומות עם וקשר במגע באים שהם

בזה.

כדי  מתאספים ישראל מבני וכמה כמה כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה תדבר", הרוב על "התורה אבל
וקיום  התורה לימוד אודות ולעורר לדבר כדי הזמן את לנצל שצריכים בודאי הרי - ביחד להתוועד

שבקטנים. לקטן אפילו מישראל, ואחת אחד לכל השייך ענין שזהו שמים, ביראת המצוות

על  חינוך מזו: ויתירה הכשר, חינוך החינוך, ענין כללות אודות לעורר צריכים - לכלֿלראש ולכן,
לימוד  עלֿידי נפעל ומתנקם" אויב ד"להשבית שהענין פעמים כמה המדובר עלֿפי ובפרט הקודש, טהרת

עוז". יסדת ויונקים עוללים "מפי - ישראל ילדי של התורה

"עולם  הוא יהודי כל כי - ישראל מילדי ואחד אחד דכל החינוך ענין נוגע כמה עד בפשטות ומובן
את  ברא שהקב"ה היינו, כו'", יחידי אדם נברא "לפיכך א) לז, (סנהדרין ז"ל רבותינו כמאמר מלא",
הוא  יהודי שכל - ניוֿיורק בברוקלין - ידעו שנה תשמ"ב אלפים ה' שלאחרי כדי יחידי הראשון אדם

מלא"! "עולם

על  לנער "חנוך אדם: מכל החכם המלך, שלמה אמר כבר הרי - קטן ילד אודות שמדובר ואףֿעלֿפי
כל  על נמשכת דפעולה באופן הוא לנער הניתן שהחינוך היינו, ממנה", יסור לא יזקין כי גם דרכו פי
ההורים  צריכים החינוך גיל בהתחלת ומיד תיכף ולכן, ממנה". יסור לא יזקין כי "גם חייו, ימי משך

הקודש. טהרת על חינוך לילד להעניק יכולתם מכפי יותר להשתדל

חבירו: של ולסיוע לעזר מישראל ואחד אחד כל זקוק - כדבעי יהיה החינוך ענין שכללות כדי והנה,
זקוק  מחנכם, בעצמו שהוא החינוך על נוסף ולכן, ובתו, בנו את בעצמו ולחנך ללמד מסוגל אחד כל לא

ומ  למלמד ללמד הוא שמסוגלים אלו וגם השלימות. בתכלית בניו את שיחנכו ומדריכה) (מלמדת דריך
ולבם  שמוחם כדי בזה, וכיוצא פרנסה בעניני הזולת של לסיוע הם זקוקים - כדבעי בניהם את ולחנך

המתאים. באופן ובנותיהם בניהם בחינוך לעסוק פנוי יהיה
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וכמה  כמה עם ביחד הילד את מחנכים כאשר היא כדבעי החינוך הצלחת העיקר: על נוסף - זה וכל
הפסוק  על ב) סג, (ברכות ז"ל רבותינו ממאמר כמובן עצמו, בפני אותו מחנכים כאשר ולא בגילו, ילדים
לימוד  אלא בתורה", ועוסקים בבד בד שיושבים חכמים "תלמידי על דקאי ונואלו", הבדים אל "חרב

דוקא. "בחבורה" להיות צריך התורה

ישראל". ד"אהבת הענין בכללות תלויה - כדבעי החינוך והצלחת ששלימות מובן ועלֿפיֿזה

תורה, ה"מבצעים": בשאר הפעולות באים - וחינוך ישראל דאהבת הכלליים הענינים ב' עלֿידי והנה,
האכילה  כשרות ויוםֿטוב, קודש שבת נרות וחכמיה, יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין,

המשפחה. וטהרת ושתיה

בספר"), כתוב הנמצא ("כל כלליים תורה ספרי כתיבת עלֿידי ישראל בני כל של אחדותם - לזה ונוסף
ד"כתבו  המצוה את לקיים (כדי לעצמו תורה ספר כתב שכבר יהודי אודות מדובר כאשר אפילו היינו,
מתאחד  שעלֿידיֿזה הכלליים, התורה מספרי באחד אות לו שתהיה להשתדל צריך גו'"), השירה את לכם
ספר  בדוגמת - אחת למציאות נעשים שכולם ועד תורה, בספר אותיות להם שיש היהודים כל עם הוא
הן  האותיות כל כאשר ודוקא האותיות, כל של וכשרותן בשלימותן תלויה וכשרותו ששלימותו תורה,

תורה. שבספר המיוחדת הקדושה נפעלת אזי בשלימותן

הפרטיים, תורה ספרי אפילו - לזה זה שייכים התורה ספרי שכל פעמים כמה וכמדובר
משה  שכתב הכללי תורה ספר עם קשורים שכולם עד הכלליים, תורה לספרי בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
מגיהים  היו וממנו בעזרה, מונח שהיה עצמו), בפני שבט כל עבור תורה ספרי י"ב על (נוסף בעצמו רבינו
נפעלת  ועלֿידיֿזה זה). תורה לספר התורה ספרי דכל השייכות מודגשת (שבזה התורה ספרי כל את
התורה  ספרי - כולל הדורות, שבכל התורה ספרי עלֿידי – הדורות כל במשך ישראל בני כל של אחדותם

הכתיבה). (באמצע עתה שנכתבים

„Î י"ב (שיחת לעיל שדובר מה עלֿדרך – הצדקה במצות מיוחדת הוספה אודות לעורר המקום כאן .
ובהקדים: ובתֿמצוה. ברֿמצוה שלפני ישראל לילדי בנוגע י"ג) סעיף אלול

שה  בפועל סעיף רואים (כנ"ל יותר גרוע המצב נעשה ליום שמיום ובאופן כו', ומזדעזע נע עולם
קיים". ו"העולם עומד" "העולם - הרצוי בכיוון הוספה תתחיל ממחר שהחל והלואי י"ט),

(בליֿנדר) להחליט וטוב נכון אזי - גרמא) שהזמן ענין (שזהו העולם ועמידת קיום את לפעול וכדי
ועד  הושענאֿרבה עד ויום יום בכל בלאוֿהכי) הקבועים השיעורים על (נוסף הצדקה בנתינת להוסיף

כמובן. ויוםֿטוב, הכיפורים ויום ראשֿהשנה השבת, ביום - מלבד בכלל,

הסכום  את לשנות אלא יום, בכל קבוע סכום לתת שלא מוטב - דוקא בליֿנדר שזהו להדגיש וכדי
ליום. מיום

דוד" "ויברך אמירת בעת צדקה לתת שיש איתא האריז"ל בסידור הנה - הצדקה נתינת לזמן בנוגע
פשוטים) אנשים (ובפרט כאלו שישנם בפועל רואים אבל: י"ט), סעיף דברים פרשת שבת שיחת גם (ראה
נגשים  כאשר ובפשטות: התפילה. מכוונת אותם מבלבלת דוד" "ויברך אמירת בעת הצדקה שנתינת
בדיבור) להפסיק אפשר אי (כי כו' הידים  בתנועות  לו  לרמז ומתחילים דוד" "ויברך אמירת באמצע ליהודי

התפילה. לפני הצדקה נתינת כדאית - ולאלה התפילה. לכוונת הדבר מבלבל - צדקה שיתן

לכוונת  אותם מבלבל הדבר ואין האריז"ל, בסידור שכתוב מה עלֿפי להתנהג שרוצים שאלו ומובן,
התפילה, קודם היום, בהתחלת גם צדקה לתת הם צריכים - לזה נוסף אבל ברכה, עליהם תבוא - התפילה

הרגיל. דרך על מאשר יותר יתנו  הושענאֿרבה) לאחרי (עד אלו בימים - וכאמור

אףֿעלֿפי  היינו, הצדקה, פעולת את כבר תפעל הצדקה בנתינת ההוספה אודות שההחלטה ויהיֿרצון
292 עמוד ט חלק (לקוטיֿשיחות פעמים כמה (כמדובר לצדקה המסוגל הזמן עיקר זה אין שבלילה
החלטה  מחליטים שכאשר תקע"א) סימן (אורחֿחיים ב'שולחןֿערוך' הפסקֿדין ידוע הרי - ואילך))
קבלת  עלֿידי הדבר פעולת כבר נפעלת זמן, משך לאחרי יהיה בפועל שקיומה אףֿעלֿפי הנה טובה,
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דבריך", נשמעו גו' לבך אל נתת אשר הראשון היום "מן יב) (י, בדניאל שכתוב וכמו עצמה, ההחלטה
והנגלה  הנראה בטוב הצדקה, במצות ההוספה עלֿידי הנעשות הפעולות לכל בנוגע - בעניננו ועלֿדרךֿזה

טפחים. מעשרה למטה

באופן  הקצה, אל הקצה מן כולו העולם ומצב מעמד משתנה כיצד בשר בעיני שרואים - ובפשטות
קיים". ו"העולם עומד" ד"העולם

‰Î הענין ושלילת היפך - העולם לאומות בנוגע גם העולם", ד"ישוב הענין שכללות ומובן, .
מתגרות  "מלכיות שכאשר בפועל שרואים כפי ישראל, לבני גם נוגע - באלו" אלו מתגרות ד"מלכיות

נהור")! "סגי (בלשון ישראל" "שונאי על מכעסם חלק הם מבטאים באלו", אלו

תורת  עלֿפי בהנהגות וכן דתורה בנגלה פוסק (ה'מנחתֿאלעזר' ה"מונקאטשער" בשם בספרים מובא
מה  לדעת אין כי כו', הקב"ה של בבעלותו להתערב שאין אמר  הראשונה העולם מלחמת שבזמן החסידות)
המלחמה  גמר אודות פירוט ללא בלבד, כללית וברכה בקשה מהקב"ה לבקש יש ולכן כו', טוב לא ומה טוב

בזה. וכיוצא

נאמרו  (שכך הדיוק בתכלית הם בשמו המובאים שהדברים לומר הכרח אין - לכלֿלראש אבל:
שעלֿידי  ידוע הרי תי"ו, ועד מאל"ף הענין כל את המציא שמישהו להניח שאין אףֿעלֿפי כי הדברים),

לגמרי! אחר באופן הענין כללות תוכן לפעמים משתנה בזה, וכיוצא אחת בתיבה שינוי

לומר  הכרח כל אין הרי - בשמו שנדפסו כפי אופן באותו נאמרו שהדברים אםֿתמציֿלומר ואפילו
כו'. הזמנים בכל המלחמות לכל בנוגע כלל שזהו

גורם  שהדבר בלבד זו לא אשר - מלחמה מכל שישנם התוצאות את במוחש רואים כאשר ובפרט
כפי  זאת למנוע להשתדל צריכים ישראל ובני רצוי, בלתי דבר [שזהו יהודים אינם אצל החיים להעדר
א), סא, (גיטין ישראל" עניי עם עכו"ם עניי ש"מפרנסין מזה וקלֿוחומר במכלֿשכן יכולתם,
בנוגע  גם רצויות בלתי תוצאות ישנם אלא החיים], ענין כללות אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

רחמנאֿליצלן. ישראל, של לגופם בנוגע גם אלא ישראל, של לממונם בנוגע רק ולא ישראל, לבני

באופן  ישראל בני על לדבר שצריכים ואילך) ט (סעיף בארוכה לעיל המדובר על שנוסף מובן ומזה
לומר  שלא להשתדל צריכים - ישראל בני על רצוי בלתי דבר חסֿושלום לומר ולא בלבד, ורצוי טוב
הברכה  היפך ממשיכים רצוי בלתי דבר אמירת עלֿידי כי העולם, לאומות בנוגע אפילו רצוי בלתי דבר
כולו  העולם כל את ("דערטרינקען") להציף שצריכים ומצב במעמד אנו נמצאים והרי חסֿושלום, בעולם

ישראל. לבני בנוגע הטוב דהיפך הענינים יתבטלו ממילא ובדרך והנגלה, הנראה בטוב ברכות בעניני

מהזמן  שעה חצי לנצל היתכן מבהיל": "דבר שזהו בטענה מיד יבואו - מבקשים" הם ש"תואנה אלו
על ד  רצויים בלתי דברים אמירת כדי תוך ישראל לבני מוסר דברי לומר שלא להזהיר כדי אלול חודש

אפילו  רצויים בלתי דברים לומר שאין ואומרים מוסיפים אלא - בלבד זו ולא חסֿושלום, ישראל בני
חסֿושלום! מצוה" גוררת ד"מצוה הענין היפך שזהו ויאמרו יטענו - ובלשונם העולם?! אומות על

התורה: הוראת זוהי אלא תורה, עלֿפי מתאים זה שענין בלבד זו לא הנה

כל  סוף עד ישראל בני את שיצוה רבינו למשה לומר (כביכול) מתאים היה ובעצמו בכבודו להקב"ה
סוף  מלכים הלכות רמב"ם (ראה נח דבני מצוות שבע את לקיים העולם אומות על ישפיעו שהם הדורות

ח). פרק

עליהן  שקבלו מצוות ז' "ראה שהקב"ה ב) עמוד סוף ב, זרה עבודה א. לח, קמא (בבא בגמרא [איתא
דמצווה  השכר ענין אודות מדובר שם אבל: כו'". להן והתירן עמד קיימום שלא כיון קיימום, ולא נח בני
נח  בן ערך תלמודית אנציקלופדיה וראה שם. קמא בבא רש"י (פירוש פטרן" לא מעונשין "אבל ועושה,

בסופו)].

יצרה" "לשבת - כולל העולם, קיום יצרה", "לשבת - הוא נח דבני מצוות דז' הכללי תוכנם והרי
אומות  של בטובתן להשתדל צריכים ישראל שבני אומרת, זאת מושבותיהם. בכל ישראל לבני בנוגע
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בכל  ברכות המשכת לפעול צריכים ולכן, יצרה", ד"לשבת באופן יהיה כולו העולם שמצב כדי העולם,
הברכה). היפך - רצוי בלתי באופן לדבר (ולא כולו העולם

לכם  יהיה בשלומה כי בעדה והתפללו העיר שלום את "ודרשו בתורה מפורש פסוק ישנו לזה: ונוסף
והיפוכו! דבר זה הרי - כו' קטרוג של ענין עם ביחד העיר לשלום שהתפילה ומובן, שלום",

שלהם, החיים העדר עלֿידי זאת לפתור הכרח כל אין הרי - וכו' ומחבלים מזיקים בעולם שישנם ומה
היינו, ומתנקם", אויב ד"להשבית הפעולה להיות צריכה ומתנקם", "אויב אודות מדובר כאשר גם כי
ועד  חוטאים", ולא חטאים "יתמו ז"ל: חכמינו ובלשון ומתנקם", "אויב היותו את ולבטל להשבית
ורעו  זרים "ועמדו לבוא דלעתיד היעוד עלֿדרך ישראל, לבני ומסייעים לאוהבים נעשים שהם שפועלים
צאנכם"). ד"ורעו באופן תהיה שהנהגתם מדגישים "זרים", היותם על ההדגשה עם ביחד (היינו, צאנכם"

ÂÎ ומכאן פעולתם, את יפעלו בכמות המעטים שהדברים ויהיֿרצון של . בזכותם רק ידברו ולהבא
ישראל. מגבול לבערם צריכים ישראל של בזכותם שאינם הדיבורים וכל ישראל,

בגמרא  בעצמו לעיין יכול ואחד אחד כל כי - דוקא הנ"ל דברים על להסתמך צורך שאין ומובן
בדבר. ספק כל מבלי הנ"ל, מסקנא לידי יבוא ובודאי כו', וב'שולחןֿערוך' ז"ל חכמינו ובמדרשי

ללמד  שירצה ולא אותו, תלמד שהתורה שרצונו באופן תהיה התורה ללימוד גישתו כאשר - וזאת
נחשדו  לא ובודאי זה. בענין דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם כידוע  - לו לומר מה התורה את

בשדה. המלך בהיות אלול, חודש בימי נמצאים כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בזה, ישראל

וכל  . . עצמו שיראה אדם כל "צריך ד) הלכה ג פרק תשובה (הלכות הרמב"ם דין לפסק ובהתאם
זכות, לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת מצוה עשה . . חייב וחציו זכאי חציו העולם
פועלים  ישראל של בזכותם אחד דיבור שמוסיפים שעלֿידיֿזה מובן, - והצלה" תשועה ולהם לו וגרם

"נאו". צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - והצלה" "תשועה

***

ÊÎ נשמעים הדברים כאשר זו, בהזדמנות אודותיו לדבר כדאי ולכן, - גרמא שהזמן נוסף ענין ישנו .
מקומות: בכמה

השאלות  כל שהרי - בדבר השאלה ולפלא תשרי. חודש לקראת לכאן לנסיעה בקשר השואלים ישנם
הקודמות. בשנים זה בענין דובר כאשר  כבר נפתרו זה בענין

"רמזים", ללמוד ינסו מענה, יקבלו לא (ואם שוב ששאלו וכמה כמה שישנם היות אףֿעלֿפיֿכן, אבל
הדברים: נקודת על נוספת פעם אחזור  לכן - בזה) וכיוצא חסֿושלום, רוח נפילת לידי שיבואו או

מארץ  לצאת להם שמותר הקודש בארץ מרב להיתר (לכלֿלראש) זקוקים - הקודש בארץ הדרים אלו
ולכן  עצמו, על לסמוך יכול אינו עצמו, אצל קרוב שאדם שהיות ומובן, מסויים. זמן למשך הקודש
בארץ  הוא גם שדר לרב  - והכוונה אלו, בדינים המומחה שהוא מורהֿהוראה רב אצל זאת לשאול מוכרח

וכו'. שם הדברים מצב את ויודע הקודש,

בתנאי  רק המקומות) (מכל לכאן הנסיעה תהיה - דוקא) ישראל ארץ לבני (השייך הנ"ל היתר על נוסף
גדול. לחוב להכנס לא - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הנסיעה, עבור לחובות יכנסו שלא

ועלֿאחתֿ האשה, ברשות להיות מוכרחת לדרך שהיציאה מובן, - הנישואין שלאחרי לאלו ובנוגע
הבעל.כמה  ברשות להיות מוכרחת לדרך האשה שיציאת ֿוכמה

והן  קבוע, באופן עסקם כל זהו כאשר הן - ציבור בצרכי עוסקים אודות מדובר כאשר לזה: ונוסף
תגרע  לא לכאן שהנסיעה להשתדל צריכים - רובם) אצל שייך זה (שענין הפנוי בזמן בזה עוסקים כאשר
וביתר  שאת ביתר ייעשו הפעולות שכל מזו: ויתירה השנה, כל במשך הנעשות הפעולות בכל מאומה

תשרי. חודש בימי הנדרשת הציבורית לעסקנות בהתאם עוז,
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של  פריֿהמצאתו זה אין כי בתקפן, הן - שלפניֿזה בשנים נאמרו שכבר אלו הוראות שכל ומובן,
ללא  עומדות בתקפן ה'שולחןֿערוך' הוראות כל והרי ה'שולחןֿערוך', להוראות בהתאם אם כי מישהו,

בדבר. שינוי כל

ביאור  ביתר הדברים נתבארו שאז שלפניֿזה, בשנים שנאמרו הדברים נקודת הוא הנ"ל כל - וכאמור
לחכם  ו"תן זה. שלפני בשנים שנאמרו הדברים רשימות בידם שיש וכמה כמה ישנם ובודאי ובהרחבה.

עוד". ויחכם

ÁÎ:דומה בענין - לענין ומענין .

מישיבה  הלימודים מקום שינוי אודות השואלים כאלו וישנם הלימודים. זמן התחלת הם אלו ימים
לבנות. חינוך למוסדות בנוגע וכן אחרת, לישיבה אחת

הלימודים  לסדר בנוגע נוספת: פעם זה על ואחזור פעמים, כמה הוראה ניתנה זה לענין בנוגע וגם
ולבקש  עתה, עד למד שבו המוסד הנהלת חוותֿדעת את ותלמידה תלמיד כל ישאל - הלימודים מקום וכן
יודעים  שהם מאחר הבאה, בשנה לימודיו את להמשיך היכן לו ולהורות האמיתית בטובתו להתעניין מהם

וכו'. וכשרונותיו נפשו תכונות את

עם  בזה יתייעצו - בזה וכיוצא אלו במוסדות משרה שינוי אודות השואלים לאלו בנוגע ועלֿדרךֿזה
כאשר  רק זה שכל ומובן, יועץ". ברוב "ותשועה בזה), וכיוצא (מחנכים זה לענין השייכים מבינים ידידים
בדבר, לשאלה מקום אין - "חוזה" ישנו כאשר כי "חוזה", עלֿפי זו) משרה (או זה למוסד קשור אינו

זה. למוסד - ה'שולחןֿערוך' עלֿפי – התחייבות לו שיש מאחר

ËÎ:ענין עוד להוסיף המקום כאן .

כי  תשרי, חודש לקראת לכאן לבוא בזה) וכיוצא לחובות (להכנס להשתדל שכדאי החושבים ישנם
לדבר או באריכות, מענה ולקבל ארוכים מכתבים לכתוב הזדמנות תהיה וכו'.אז ובארוכה בפרטיות

חודש  ובודאי תשרי לחודש הסמוך הזמן דוקא ואדרבה: כן, הדבר שאין להדגיש הצורך מן ולכן,
כי  בפרטיות , ואחד אחד כל עם ולדבר ארוכים מכתבים לקרוא כלל המתאים הזמן אינו - עצמו תשרי
ובפרט  מעשיכם", ד"שפרו באופן לעצמו, בנוגע בעבודתו יותר לעסוק ואחד אחד כל צריך אלו בזמנים
שמיני  סוכות, הכפורים, יום השנה, ראש השנה: חדשי  שאר לגבי במועדות" "מרובה הוא תשרי שחודש

לסוכות. הכפורים יום שבין הימים וד' תשובה, ימי עשרת וכן תורה, ושמחת עצרת

ולהמתין  דוקא, בארוכה מכתב כל ולכתוב ומכתבים, בפתקאות להרבות המתאים הזמן זה אין ולכן,
חודש  לאחרי או תשרי חודש לפני להיות יכולה כזו הנהגה - למחרת מיד או ביום בו (בארוכה) למענה

תשרי. חודש למעוטי תשרי,

רצון  לאיֿשביעות לגרום צריך אינו אלו) בימים (בפרט מכתבים על המענה שהעדר מובן ועלֿפיֿזה
המתאים  הזמן זה שאין מפני אלא שימתֿלב, העדר מפני זה אין כי וח"ו! ח"ו - וכו' הרוח נפילת או

כנ"ל. לכך,

למלא  ואחד אחד כל יוכל לא כולה, השנה כל ראשית שהוא זה, בחודש שדוקא היתכן - לשאלה ובקשר
ליום  בנוגע שמצינו עלֿדרך לדבר: התשובה - כזה?! דבר לומר לגמרי מופרך הרי - לטובה לבבו משאלות
של  עיצומם עלֿידי נפעל לטובה לבבו משאלות שמילוי מובן כן כמו מכפר", יום של ש"עיצומו הכפורים
ועלֿאחתֿכמהֿ תשרי, לחודש המתאים באופן מתנהג שכאשר בנפשיה איניש ידע והרי תשרי. חודש ימי
מכפר", יום של ד"עיצומו באופן הענינים כל נפעלים אזי וצדקה תורה תפילה בעניני מוסיף כאשר וכמה

שבדבר. הפירושים כל עם

ברכתו  את כבר הוא מקבל השנה" ש"מרשית היינו, - הקב"ה של בברכותיו הוספה נפעלת ועלֿידיֿזה
או  לשאול, שרוצה הפרטים לכל בנוגע - כולל הענינים, לכל בנוגע טובה וחתימה לכתיבה הקב"ה של
טובה  חתימה וגמר וחתימה כתיבה ברכת ובפשטות: שתהיה). סיבה (מאיזה מענה קיבל ולא שאל שכבר
עבודה  תורה - הקב"ה של לברכתו ה"כלים" והכנת בעשיית מוסיף שהוא מאחר והנגלה, הנראה בטוב
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גם  זה הרי הענינים אמיתית שעלֿפי האדם", זה קטן ה"עולם עומד", "העולם שעליהם וגמילותֿחסדים,
בלבם". נתן העולם "את כי (כפשוטו), גדול" ה"עולם

כי  וכו', ופשט'לאך רמזים לחפש מבלי שנאמרו, כפי  אופן באותו יתקבלו אלו שדיבורים ויהיֿרצון
הדבר  למקרא.כוונת חמש לבן המובן באופן ממש , בפשטות היא ים

Ï שאר אודות יחשוב עתה, שהוא מקום ובכל שיהיה מקום בכל מישראל, ואחת אחד שכל ויהיֿרצון .
- נמצא הוא שם אדם של שמחשבתו במקום  אשר הכלל ועלֿפי ישראל, דאהבת באופן ישראל בני כל

הגשמי. הזה בעולם למטה בגוף נשמה  בהיותו ישראל, מבני ואחד אחד  כל עם אהבה) (מתוך יתאחד

הנראה  בטוב ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה הקב"ה של ברכתו את וימהר יוסיף זה וכל
לבב. וטוב שמחה ומתוך והנגלה,

מישראל  ואחד אחד שכל הוא" תורה ישראל ש"מנהג לעיל כאמור - אלול בחודש כבר נפעל זה וכל
וממשיכים  אלו, ברכות על "אמן" עונים שמלמעלה ומובן, ומתוקה, טובה שנה בברכת רעהו את מברך

והנגלה. הנראה ובטוב טפחים, מעשרה למטה מטה, למטה זאת

‡Ï וכן הדברים, את ששומעים ואחת אחד לכל שייך - אלול וט"ו י"ד י"ג אודות לעיל המדובר כל .
הדברים. תוכן את להם שימסרו לאלו

וענין  ענין כל טפחים, מעשרה למטה בפועל, במעשה הדברים כל את ליישם - העיקר הוא והמעשה
מלכי  שמלך שיודעים מאחר - והגבלה ממדידה שלמעלה באופן אלו ענינים בכל ולעסוק ענינו. לפי
פנים  ומראה יפות פנים בסבר כולם את ומקבל מישראל, ואחד אחד כל עם ביחד בשדה נמצא המלכים

לכולם. שוחקות

לידי  המביא דלימוד ובאופן וחסידות, נגלה התורה, בלימוד הוספה עלֿידי – היא בזה וההתחלה
בהידור. המצוות בקיום הוספה - מעשה

·Ï.תמימים תומכי ישיבת להתייסדות שנה פ"ה מלאות לרגל אלול בט"ו התוועדות יערכו בודאי .
את  יקחו - ותפילה) תורה בו שמגדלין בבית (הנערכת זו התוועדות עם הנ"ל התוועדות לקשר וכדי

הנ"ל. בהתוועדות שישתמשו ה"משקה" עם זאת ויערבבו זו מהתוועדות ה"משקה"

להם  לתת שאיֿאפשר ואףֿעלֿפי הדברים, את שומעים ששם המקומות בכל גם כן שיעשו ויהיֿרצון
מים  "אין - למים נמשלה התורה והרי כאן, הנאמרים התורה דברי את הם שומעים הרי - ה"משקה" את
ה"משקה". ענין שזהו שרף", "יין בדוגמת - כאש" דברי כה "הלא נאמר התורה דברי ועל תורה", אלא

מתורה  ז"ל חכמינו ומאמרי תורה פסוקי יחזרו - המקומות בכל אלול בט"ו שתיערך בהתוועדות ולכן,
ב"יחוד  מתאחדים שעלֿידיֿזה דורנו, נשיא של ותורתו מאמריו - ובמיוחד שבעלֿפה, ותורה שבכתב
והולכים  תורתו שלומדים ואחת אחד לכל ברכה נמשכת ועלֿידיֿזה דורנו, נשיא עם זו דתורה נפלא"

הורנו. אשר ואורחותיו בדרכיו

והמזונות  המשקה את יקחו שהם המרכזית, תמימים תומכי ישיבת עלֿידי תיערך - כאן ההתוועדות
כל  ובמשך כולה השנה במשך בזה ולהמשיך הנ"ל, להתוועדות טובה התחלה בתור - זו מהתוועדות

לכך. המתאימים בזמנים - כולם השנים

יעסקו  המשיח ביאת לאחרי ואדרבה: התורה, בלימוד ימשיכו המשיח ביאת לאחרי שגם ומובן,
(סוף  הרמב"ם וכפסקֿדין התורה, פנימיות בלימוד - ובמיוחד עוז, וביתר שאת ביתר התורה בלימוד
דעת  וישיגו . . גדולים חכמים ישראל יהיו . המשיח). ביאת (לאחרי הזמן ש"באותו מלכים) הלכות

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי שנאמר האדם, כח כפי בוראם

היעוד  קיום את (כביכול) ומזרזים ממהרים שעלֿידיֿזה חוצה, המעיינות הפצת - היא לזה וההכנה
ילמד  שהוא צדקנו, משיח ביאת - צמח" עבדי את מביא הנני "כי בגלוי, - תצא" מאתי חדשה "תורה

ממש. "נאו" ממש, בימינו במהרה כולו, העם כל את תורה
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(באמרו  רסקין שי' דוד להרב - המזונות ואת שי', להרש"ג ה"משקה" את נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
ניגון  לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל כך ואחר המזונות). את לקחת "שליח" שימנה שי' לרש"ג

ז"ל. יצחק לוי רבי לאביו "הקפות"

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן טלישבסקי) שי' משה (ר' לחזן צוה כך אחר

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א  אדמו"ר כ"ק

תצאו". בשמחה "כי לנגן התחיל צאתו טרם

•
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc oiaexir(iying meil)

wtzqd recne ,jka rwxwd z` zepwl xyt` i` i`ceeae ,rwxwd
.dpg xa xa dax jka

àlàåwtzqd ,dpg xa xa daxy ,xnel ep` mikixv,úaL ïéðòì §¤¨§¦§©©¨
edn ,zaya zlren dvign iab lr dvign oi`y mixaeqd zrcl
,oey`xd lzekd lk rlape ,zay rvn`a lzekd hagpyk oicd
zepeilrd zevigna swen `ed eiykry oeik stxwd xzip m`
jka wtzqd recn ,zeywdl yi jk lr s`e ,dxic myl eyrpy

,ef dvign ixdy ,dpg xa xa daxéåä`id ±,úaLa äNòpä ävéçî ¨¥§¦¨©©£¨§©¨
,zaya dxicl swen stxwd dyrpy,àéðúåyäNòpä ävéçî ìk §©§¨¨§¦¨©©£¨

ïéa ,úaLadzyrp m`,ââBLae ,dvign zeyrl epeekzp `lyïéa §©¨¥§¥¥
dvignd dzyrp m`,ãéæîa,dvign zeyrl epeekzpydîL §¥¦§¨

,ävéçî.stxwa lhlhl xzen i`cee §¦¨
:`xnbd zvxzndìò øîzéà åàìyxcnd ziaa xn`p `l ike ± ©¦§©£¨

,ef `ziixa lreðL àì ,ïîçð áø øîàdvigny df oic dpyp `l ± ¨©©©§¨Ÿ¨
,dvign dny zaya ziyrpdàlàmewnd aygiy oiprl ¤¨

xeq` didiy ,cigid zeyx dvignd ea dzyrpy÷Bøæìekezl ¦§
,miaxd zeyxnìèìèì ìáàekeza,øeñàziyrpd dvign oi`y £¨§©§¥¨

dax wtzqde ,lwdl `le xingdl wx ,cigid zeyx dyer zaya
mixne` ,dxicl swen mewn aiygdl ick m` ,dpg xa xa
dgec .lwdl s` dvign zaygp zaya dzyrpy dvigny

:df uexiz `xnbdïîçð áøc øîzéà ékxn`y ongp ax ixac ± ¦¦§©§©©§¨
,xingdl wx dvign zaygp dpi` zaya dzyrpy dvigny

øîzéà ãéænà,cifna zaya dzyrpy dvign lr wx exn`p ± ©¥¦¦§©
`la dzyrpy dvign la` ,zaya dvign zeyrl epeekzpyk
ok m`e ,lwdl s` dvign `id zaygp ,zaya dzeyrl epeekzpy
dxizn i`ce ,dil`n zaya dxicl dvign ea dyrpy df stxw

.ea lhlhl ef dvign
:`xnbd zxtqnäãáòc àúzéà àéäädzyr zg` dy` ± ©¦¦§¨§¨§¨

a ävéçî éab ìò ävéçîly rwxwøbä éñëð,miyxei `la zny §¦¨©©¥§¦¨§¦§¥©¥
,mda zekfl ickàøáb àeää àúàcg` mc` `ae ±da ÷ôø ¨¨©©§¨¨©¨

àzøet,rwxw dze`a hrn xtge ±ïîçð áøc dén÷ì àúà`ae ± §¨¨¨§©¥§©©§¨
,ongp ax iptl mc` eze`déãéa dî÷Bàz` ongp ax cinrde ± §¨§¨¥

iqkpa dpew dpi` dvign iab lr dvign ziiyry ,ecia rwxwd

xbdoiicr dzid da xtgyke ,rwxwd z` dy`d dzpw `le ,
.xwtddén÷ àçååö à÷å éäéà úúàiptl dwrfe dy`d d`a ± ¨©¦¦§¨¨§¨©¥

,ongp axdì øîà,ongp axCì ãéáòéà éàîip` leki dn ± ¨©¨©¤¡¦¨
,jl zeyrléLðéà é÷æçîãk z÷æçî àìczwfgd `le xg`n ± §Ÿ©§§©§¦§©§§¥¦§¥

lireny xac ea ziyr `ly ,xnelk ,miwifgn mc` ipay jxck
.dwfg oipwa zepwl

,miiz`q zian xzei lecby stxwa lhlhl xzen m` dpc `xnbd
:dxewn ewlgeótø÷k lecbìL úéaL,minvnevn mi`qBa äøé÷å ©§©¥¨Ÿ§¥¨

lr dxwz ea dyre ±äàñ úéaepi`y wlga x`yp `le ,[c xeiv] ¥§¨
,cala miiz`q zia wx ,dxewnBéeøé÷ øéåà ,øîà [äaø] (àáø)©¨¨©£¦¥

Bøzééî,stxwd x`y mr cg` mewnl aygp ,dxewnd mewnd ± §©§
,miiz`q zian xzei stxwa yiy aygp oiicreïéà ,øîà àøéæ éaøå§©¦¥¨¨©¥

Bøzééî Béeøé÷ øéåàx`y mr cgi ccnp epi` dxewnd mewnd ± £¦¥§©§
dxwzd iaer z` mi`exy ,xnelk ,mzeqe cxei dxwz ity ,stxwd
wlgl dxewnd wlgd oia licane ux`d cr cxei `ed eli`k
zian xzei ea yiy mewn my x`yp `ly oeike ,dxewn epi`y

.ea lhlhl xzen ,miiz`q
:`xnbd zxxanàîéìy xn`p m`d ±àøéæ éaøå [äaø] (àáø) ¥¨©¨§©¦¥¨

,mzeqe cxei dxwz it mixne` m` ewlgpyìàeîLe áøc àzâeìôa¦§§¨§©§¥
éâìôéî à÷s`y ,miwleg md l`enye ax da ewlgpy zwelgna ± ¨¦§§¥

,mzeqe cxei dxwz it mixne` m` ewlgp l`enye ax,øîzéàc§¦§©
äøãñëàz`vnpd ,[xie` ea qpkiy ote`a ieyrd oipa±]äò÷áa ©§©§¨§¦§¨

,zevign llk dl oi` ef dxcqk`e ,[zecy daxd ea yiy mewn-]
zexew rax` mipzepe ,zeczi rax` iab lr cner diexiw `l`
drwade ,[d xeiv] zexewd lr mixqpd mixcqne czil czin

dizeaiaqy
,`id zilnxk,dleëa ìèìèì øzeî ,øîà áø,cigid zeyx oick ©¨©¨§©§¥§¨

ïéìèìèî ïéà ,øîà ìàeîLedkeza,úBnà òaøàa àlàoick §¥¨©¥§©§§¦¤¨§©§©©
:mdinrh z` `xnbd zx`ane .zilnxkìèìèì øzeî ,øîà áø©¨©¨§©§¥

,dleëac meyn,íúBñå ãøBé äø÷z ét ïðéøîàz` mi`exy ,xnelk §¨©§¦¨¦¦§¨¥§¥
zevign yiy enk df ixde ,ux`l cr cxei eli`k dxwzd iaer

,dxcqk`l,úBnà òaøàa àlà ïéìèìèî ïéà ,øîà ìàeîLemeyn §¥¨©¥§©§§¦¤¨§©§©©
c.íúBñå ãøBé äø÷z ét ïðéøîà àìŸ©§¦¨¦¦§¨¥§¥
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המשך ביאור למד' עירובין ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc oiaexir(iyiy meil)

.dfa axrl minkg el exizd ,mixifp mpi`y mixg`l ie`xyåok §
miaxrnäîeøúa ìàøNéìdie`xy oeik ,dlik`a el dxeq`y s` §¦§¨¥¦§¨

.odkl `idøîBà ñBëîeñ`l` l`xyil miaxrn oi`,ïéleçala` §¥§¦
dfl dlik`l ie`x didi aexirdy jixvy iptn ,dnexza `l

.mixg`l ie`xy jka ic oi`e ,eci lr dziay dpewd
oia my xc eli`k aygp eci lry iptn liren oinegz aexir
lekiy mewna egipdl jixv jkle ,zayd zqipk ly zeynyd
zgpd oic zx`an dpynd ,elk`le aexird ziipw zrya my jlil

:zn z`neh yyg ea yiy mewna odkl aexiremiaxrnïäëì§Ÿ¥

oinegz iaexirñøtä úéáaexq`e ,dyxgpe xaw da didy dcy - §¥©§¨
znl dyixgnd dribd `ny yygn da qpkdl odkl minkg
,`nhie dxery lceba mvr fifi my jliyke ,eizenvr dxfite
dnc`d lr eita gtpiy ici lr my qpkdl el exizd mpn`

oldl x`eank ,eiptly(:l)xear aexir my gipdl xyt` okle ,
.aexird lek`le getip ici lr myl qpkil lekiy oeik ,odkéaø©¦

,øîBà äãeäéodk xear aexird gipdl xzen[úéáa] (ïéá) eléôà §¨¥£¦§¥
,úBøáwäxeq`y ,xenb zexawd zia jeza aexird gipny ,xnelk ©§¨

,dxezd on myl qpkdl odkl
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המשך ביאור למד' עירובין ליום שישי עמ' ב



לי

`eaz ik zyxt zegiy ihewl יד כרך

נאמר ‡. בכורים, מקרא בפ' פרשתנו, :1בתחלת
מצרימה  וירד אבי אובד ארמי . . ואמרת "וענית
ה' ויוציאנו . . שם ויהי מעט במתי שם ויגר

הזה". המקום אל ויבאנו . . חזקה ביד ממצרים
המביא  מזכיר הבכורים שבהבאת הטעם והנה
(בכוונה  אבי" אובד "ארמי – אלו ענינים ב'

מלבן  הצלתו למצרים 2להדגיש בנ"י וירידת (
שבח  שזהו בפשטות, נראה – זו מגלות וגאולתם
הקב"ה  שהציל אלו, חסדים על להקב"ה והודאה
לבן  ע"י וכלים "אובדים" מלהיות אבותינו את
"זבת  ארץ אל שהביאם עד וכו', מצרים ובגלות
גם  מתבטאת שבדיבור זו והודאה – ודבש" חלב
בכורים  האדמה" פרי מ"ראשית הבאה במעשה:

להוי'.

"חסדי  להזכיר בכדי הוא הטעם אם צ"ל: אמנם
אובד 3המקום" מ"ארמי החל לאבותינו שעשה

אלא  מזכיר אינו מדוע – הארץ אל ביאתם עד אבי"
ממצרים) והגאולה מלבן (ההצלה אלו חסדים ב'

והחסדים  הנסים שאר עמהם 4ולא הקב"ה 5שעשה

וכן  עמלק; מלחמת קרי"ס, לארץ: שהביאם קודם
הם  הלא כי – וכו' והבאר המן שבמדבר: החסדים
מ' בלכתם וקיימים חיים להיות לאבותינו שעמדו
הארץ  אל לבוא והנורא"), ("הגדול במדבר שנה

עוד  ובדוגמתם בכורים?! מפירותיה ולהביא הזאת
הנחלים" "אשד כמו ועוג 6חסדים, סיחון מלחמת ,

וכו'.

ומגלות  לבן מיד ההצלה דשאני את"ל ואף
חסדים שהם ועל miixwirmiillkeמצרים שבהם ,

מכליון  בנ"י כל ואת אבותינו את הקב"ה הציל ידם
גמור ואבד  והנסים 7ון החסדים שאר משא"כ ;

כמו שהם נסיםjyndהנ"ל, והסתעפות mihxtשל
– לארץ להביאם בכדי מצרים דיציאת החסד של
שבאו  הנסים מבלי בשלימותו דיצי"מ הנס שאין

וכו' והבאר המן קרי"ס, עדיין 8אחריו: הרי –
את 9קשה  הבכורים בהודאת מזכיר אינו למה :

אובד  ד"ארמי הזמן בין ובניו ליעקב שנעשה החסד
הצלה  בו ושהי' מצרימה", ד"וירד והזמן אבי"
עשו  מיד ובניו יעקב הצלת וכללית: עיקרית

"הצילני 10ואנשיו  בתפלתו אבינו יעקב אמר (שע"ז
בנים" על אם והכני וגו' )?11נא

– מקרא" של ב"פשוטו היא זו שקושיא ומכיון
זו  קושיא ל)ישוב (רמז אין מדוע תמוה: הרי
דבר  כל וליישב לברר כידוע שענינו בפרש"י,
ומזה  מקרא"? של ב"פשוטו ביאור והדורש הקשה
והענין  מעיקרא, קושיא זו שאין ההכרח, גופא
לרש"י  צורך שאין עד כ"כ בפשטות ומתבאר מובן
שמובן  (או למקרא חמש לבן אפילו זה לפרש

לפנ"ז) שפרש"י ממה .12התירוץ
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הֿט.1) כו,
וראה 2) ידוי" מן דה' מימרא "ושזבי' יונתן: תרגום ראה

.13 הערה לקמן
התורה.3) מפרשי משאר לכמה משא"כ ה. כו, פרש"י

ארמי  ((כשהי') כהראב"ע מפרש אינו שרש"י שהטעם וי"ל
מאבי  הארץ את ירשתי לא כי "והטעם (יעקב)* אבי (הי') אובד
במתי  הי' והוא במצרים הי' גר גם ארם, אל בא כאשר הי' עני כי
או  טובה") ארץ לנו ותתן מעבדות הוצאתנו ה' ואתה כו' מעט
מוכן  הי' לא ולכן מושב בית לו הי' לא (שיעקב כהספורנו
לקבל  ראוי הי' לא לגוי שהי' ואחר ארץ לרשת ראוי גוי להעמיד
כו' רבו קנה עבד שקנה ומה (מצרים) עבדות תחת שהי' מתנה
השעבוד  קושי פרטי כלל נפק"מ אין – אלה לפירושים כי עיי"ש),

המקום". "חסדי מגדיל הרי"ז לפירש"י משא"כ וכו',
ועוד.i"yxtnולהעיר4) שבהגדה. דיינו הפיוט ל. יג, שלח
שמה 5) ושפ"ח) וגו"א (רא"ם רש"י מפרשי מש"כ לפי ובפרט

המקום, חסדי להזכיר כדי רק הוא גו' אבי אובד ארמי שאומר
חסדים  דוקא נקט למה ביותר תמוה שלפי"ז לכאן, שייך אינו אבל

אלו.

cae` inx`y ,'it m"ayxae .(dxrdd mipta d`x) epxetqa 'it f"cr *
inx`y i"yxtk `ed (ozpei mebxz mb d`xe) `"zae .mdxa` lr i`w

.i"yxta `"ebe m"`x d`xe .oal `ed

שם.6) ובפרש"י טו. כא, חקת
אחרים7) "ועוד למצרים) בנוגע זה (בפסוק רש"י בל' e`aאו

epizelkl epilr.הנ"ל נסים ברוב משא"כ ."
וה 8) המן שבמדבר להחסדים לתרץ בנוגע אפשר הי' וכו' באר

חטא  (גם) מזכיר הי' שזה לפי חשבן דלא שהטעם (בדוחק)
שנה מ' להיות הוכרחו עי"ז שרק כל xacnaהמרגלים והוצרכו ,

המן  הי' המרגלים חטא קודם שגם (אף הנ"ל להחסדים הזמן
יז, בשלח פרש"י (ראה עמלק במלחמת י"ל ועד"ז וכו'). והבאר
ה' "ויוציאנו של הסיום ה"ה שזה אפ"ל הי' לקרי"ס ובנוגע ח).
דע"פ  (אף בזה ונכלל דיצי"מ, ומופתים האותות – ממצרים"
קרא: דחשיב שבזה הפרטים כל – ש"פ בההגדה הועתק – הספרי

בארמ"צ). היו כולם ובמופתים" גו' חזקה "ביד
אז 9) שגם הנחלים" "אשד בנוגע יוקשה עדיין לזה נוסף

שם). חקת פרש"י (ראה לכלותינו" עלינו "באו
ניצולו 10) שעי"ז רדפו" ולא גו' אלקים חתת ד"ויהי הנס וכן

ל). לד, שם ה. לה, (וישלח וביתי" אני ונשמדתי גו' מ"ונאספו
יב.11) לב, וישלח
להבאת 12) ולבן דיעקב זו דהזכרה דהשייכות כאן, בתו"ת

הטבע  דעפ"י לבנ"י, הארץ מנתינת ה' חסדי לתאר בא כי בכורים,
וכו' לכבוש בכדי כי הארץ ולרשת לכבוש לבנ"י יכולת הי' לא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc oiaexir(iying meil)

wtzqd recne ,jka rwxwd z` zepwl xyt` i` i`ceeae ,rwxwd
.dpg xa xa dax jka

àlàåwtzqd ,dpg xa xa daxy ,xnel ep` mikixv,úaL ïéðòì §¤¨§¦§©©¨
edn ,zaya zlren dvign iab lr dvign oi`y mixaeqd zrcl
,oey`xd lzekd lk rlape ,zay rvn`a lzekd hagpyk oicd
zepeilrd zevigna swen `ed eiykry oeik stxwd xzip m`
jka wtzqd recn ,zeywdl yi jk lr s`e ,dxic myl eyrpy

,ef dvign ixdy ,dpg xa xa daxéåä`id ±,úaLa äNòpä ävéçî ¨¥§¦¨©©£¨§©¨
,zaya dxicl swen stxwd dyrpy,àéðúåyäNòpä ävéçî ìk §©§¨¨§¦¨©©£¨

ïéa ,úaLadzyrp m`,ââBLae ,dvign zeyrl epeekzp `lyïéa §©¨¥§¥¥
dvignd dzyrp m`,ãéæîa,dvign zeyrl epeekzpydîL §¥¦§¨

,ävéçî.stxwa lhlhl xzen i`cee §¦¨
:`xnbd zvxzndìò øîzéà åàìyxcnd ziaa xn`p `l ike ± ©¦§©£¨

,ef `ziixa lreðL àì ,ïîçð áø øîàdvigny df oic dpyp `l ± ¨©©©§¨Ÿ¨
,dvign dny zaya ziyrpdàlàmewnd aygiy oiprl ¤¨

xeq` didiy ,cigid zeyx dvignd ea dzyrpy÷Bøæìekezl ¦§
,miaxd zeyxnìèìèì ìáàekeza,øeñàziyrpd dvign oi`y £¨§©§¥¨

dax wtzqde ,lwdl `le xingdl wx ,cigid zeyx dyer zaya
mixne` ,dxicl swen mewn aiygdl ick m` ,dpg xa xa
dgec .lwdl s` dvign zaygp zaya dzyrpy dvigny

:df uexiz `xnbdïîçð áøc øîzéà ékxn`y ongp ax ixac ± ¦¦§©§©©§¨
,xingdl wx dvign zaygp dpi` zaya dzyrpy dvigny

øîzéà ãéænà,cifna zaya dzyrpy dvign lr wx exn`p ± ©¥¦¦§©
`la dzyrpy dvign la` ,zaya dvign zeyrl epeekzpyk
ok m`e ,lwdl s` dvign `id zaygp ,zaya dzeyrl epeekzpy
dxizn i`ce ,dil`n zaya dxicl dvign ea dyrpy df stxw

.ea lhlhl ef dvign
:`xnbd zxtqnäãáòc àúzéà àéäädzyr zg` dy` ± ©¦¦§¨§¨§¨

a ävéçî éab ìò ävéçîly rwxwøbä éñëð,miyxei `la zny §¦¨©©¥§¦¨§¦§¥©¥
,mda zekfl ickàøáb àeää àúàcg` mc` `ae ±da ÷ôø ¨¨©©§¨¨©¨

àzøet,rwxw dze`a hrn xtge ±ïîçð áøc dén÷ì àúà`ae ± §¨¨¨§©¥§©©§¨
,ongp ax iptl mc` eze`déãéa dî÷Bàz` ongp ax cinrde ± §¨§¨¥

iqkpa dpew dpi` dvign iab lr dvign ziiyry ,ecia rwxwd

xbdoiicr dzid da xtgyke ,rwxwd z` dy`d dzpw `le ,
.xwtddén÷ àçååö à÷å éäéà úúàiptl dwrfe dy`d d`a ± ¨©¦¦§¨¨§¨©¥

,ongp axdì øîà,ongp axCì ãéáòéà éàîip` leki dn ± ¨©¨©¤¡¦¨
,jl zeyrléLðéà é÷æçîãk z÷æçî àìczwfgd `le xg`n ± §Ÿ©§§©§¦§©§§¥¦§¥

lireny xac ea ziyr `ly ,xnelk ,miwifgn mc` ipay jxck
.dwfg oipwa zepwl

,miiz`q zian xzei lecby stxwa lhlhl xzen m` dpc `xnbd
:dxewn ewlgeótø÷k lecbìL úéaL,minvnevn mi`qBa äøé÷å ©§©¥¨Ÿ§¥¨

lr dxwz ea dyre ±äàñ úéaepi`y wlga x`yp `le ,[c xeiv] ¥§¨
,cala miiz`q zia wx ,dxewnBéeøé÷ øéåà ,øîà [äaø] (àáø)©¨¨©£¦¥

Bøzééî,stxwd x`y mr cg` mewnl aygp ,dxewnd mewnd ± §©§
,miiz`q zian xzei stxwa yiy aygp oiicreïéà ,øîà àøéæ éaøå§©¦¥¨¨©¥

Bøzééî Béeøé÷ øéåàx`y mr cgi ccnp epi` dxewnd mewnd ± £¦¥§©§
dxwzd iaer z` mi`exy ,xnelk ,mzeqe cxei dxwz ity ,stxwd
wlgl dxewnd wlgd oia licane ux`d cr cxei `ed eli`k
zian xzei ea yiy mewn my x`yp `ly oeike ,dxewn epi`y

.ea lhlhl xzen ,miiz`q
:`xnbd zxxanàîéìy xn`p m`d ±àøéæ éaøå [äaø] (àáø) ¥¨©¨§©¦¥¨

,mzeqe cxei dxwz it mixne` m` ewlgpyìàeîLe áøc àzâeìôa¦§§¨§©§¥
éâìôéî à÷s`y ,miwleg md l`enye ax da ewlgpy zwelgna ± ¨¦§§¥

,mzeqe cxei dxwz it mixne` m` ewlgp l`enye ax,øîzéàc§¦§©
äøãñëàz`vnpd ,[xie` ea qpkiy ote`a ieyrd oipa±]äò÷áa ©§©§¨§¦§¨

,zevign llk dl oi` ef dxcqk`e ,[zecy daxd ea yiy mewn-]
zexew rax` mipzepe ,zeczi rax` iab lr cner diexiw `l`
drwade ,[d xeiv] zexewd lr mixqpd mixcqne czil czin

dizeaiaqy
,`id zilnxk,dleëa ìèìèì øzeî ,øîà áø,cigid zeyx oick ©¨©¨§©§¥§¨

ïéìèìèî ïéà ,øîà ìàeîLedkeza,úBnà òaøàa àlàoick §¥¨©¥§©§§¦¤¨§©§©©
:mdinrh z` `xnbd zx`ane .zilnxkìèìèì øzeî ,øîà áø©¨©¨§©§¥

,dleëac meyn,íúBñå ãøBé äø÷z ét ïðéøîàz` mi`exy ,xnelk §¨©§¦¨¦¦§¨¥§¥
zevign yiy enk df ixde ,ux`l cr cxei eli`k dxwzd iaer

,dxcqk`l,úBnà òaøàa àlà ïéìèìèî ïéà ,øîà ìàeîLemeyn §¥¨©¥§©§§¦¤¨§©§©©
c.íúBñå ãøBé äø÷z ét ïðéøîà àìŸ©§¦¨¦¦§¨¥§¥
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לומר ·. אפשר הי' זו קושיא בישוב והנה
את  גם הביכורים מביא מזכיר שאינו דמה לכאורה
הי' שלא מפני זה הרי מעשו, יעקב דהצלת החסד
ובמעשה  בפועל שבאה מצרה הצלה של באופן
לא  בפועל שהרי במחשבה), הצפוי' מסכנה (כ"א

ליעקב  רשע מעשה שום עשו לבן 13עשה שגם ואף .
הרי  בכ"ז הפועל, אל הרעה מחשבתו את הוציא לא
דמכיון  בפו"מ, מחשבתו נתקיימה כאילו זה
עשה  כאילו המקום לו חשב – לעשות "שחשב
מחשבה  הקב"ה להם חושב עו"כ שהאומות

" המביא אומר ולכן כפרש"י, אובד `inxכמעשה"
הי' מומר שישראל עשו, משא"כ אין 14אבי"; ,

שבפועל  ומכיון כמעשה, נחשבת הרעה מחשבתו
ביטול  אלא ואי"ז לעשות זמם אשר את עשה לא

"בכח", שהיתה זו רעה הצלה מזכיר אינו לכן
– (או במעשה שבאו הענינים ב' עם ביחד

כמעשה).
מצינו  שלא לזה (נוסף כן אאפ"ל אולם
לו  הי' שעשו פשש"מ, פי על הכתובים, במשמעות
אין  בכלל, להאבות ובנוגע מומר; ישראל דין
והדין  הגדר עליהם שחל הכתובים מפשטות הוכחה

מ"ת  לאחר בנ"י בו שהוגדרו כפי ישראל )15של
דממ"נ:

רק  הבכורים בהודאת להזכיר שיש נאמר אם
וסכנה מצרה אבותינו דהצלת החסדים ziyrnאלה

המצרים  אותנו "וירעו במצרים: שהי' (וע"ד
גם  לומר הו"ל לא א"כ וגו'"), ויוציאנו וגו' ויענונו
מזה  הגיע לא שסוףֿסוף מאחר אבי" אובד "ארמי

"ia`l) "epia` awril בפו"מ רעה שום דהרי 16) -
לגודל  רק נוגעת כמעשה מחשבה של זו מידה

של ועונשו בנוגע oalחטאו נפק"מ בזה אין אבל ,
awril שאינה) כך ובין כמעשה) (שחשבה כך דבין ,

לרעה. לבן בו נגע לא כמעשה)

שסכנת  שאעפ"י שצ"ל, – גיסא לאידך – אלא
בכח  אלא היתה לא לבן של מידו האבדון

"ארמי המביא קורא שפיר בכ"ז `caeובמחשבה,
ia` הו"ל א"כ – המקום" "חסדי בכלל והר"ז "

הקב"ה  שעשה החסד על ג"כ להודות להמביא
עשו. מיד בהצלתו אבינו ליעקב

האמורים  חסדים שב' עכצ"ל מהנ"ל: המורם
בכורים, למצות מיוחדת שייכות להם יש בכתוב

החסדים. שאר בכל שאינה מה

בזה:‚. והביאור
לאחר  אלא בנ"י נתחייבו לא בכורים במצות

שפרש"י  כמו בה, והתיישבו וכבשוה לארץ 17שבאו

נתחייבו  שלא "מגיד (- בה" וישבת ("וירישת
וחלקוה". הארץ את שכבשו עד בבכורים

רק  אינה בכורים דהבאת זו שמצוה מובן מזה
ע  על כ"א הודאה לבנ"י, מהקב"ה הארץ נתינת צם

הנחלה  אל שבאו זה עבור (ובעיקר) גם
אותו  מביאה היא אז רק כי בה, קבועה בהתיישבות

לה' מביאים פירותי' ובכורי – בו ששמח .18הטוב

להוי' תודה היא הבכורים ענין שתכלית ומכיון
ארץ  הזאת הארץ "את לנו שנתן וטובו חסדו על
מפרי' ולאכול בקביעות בה לשבת ודבש" חלב זבת
החסד  גודל להדגיש בכדי לכן, – מטובה ולשבוע

dfd חסדי" את – דוגמתם (רק) ג"כ המביא מזכיר
במקום  היותם בעת לאבותינו שנעשו המקום"

ושב  edd`קבוע mewn כ"א טוב, שום להם הגיע לא
– הרע),eaאדרבא (תכלית ולאבדם לכלותם עמדו
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הנ"ל  חסרים היו ישראל עם משא"כ כו'. איתן במצב להיות צריך
ואח"כ  לבן שבבית ההרפתקאות מחמת כו' איתן מצבם הי' שלא
למה  ביותר קשה עפי"ז אבל כו'. למצרים מירידתו עליו שעבר מה
(כמו  ונטרד מטולטל הי' זה שמחמת מעשיו שברח מה מזכיר לא
ומטולטלין  נעים שנה מ' היותם וגם לפנ"ז). שם בעצמו שכתב

במדבר.
מפרט13) שאינו הטעם גם "אובד ezlvdוזהו כ"א מלבן

ממצרים  הגאולה משא"כ רעה, לעשות" "חשב רק כי אבי",
הגאולה  ובאופן בהגאולה חסדים כו"כ כי ובפרטיות, מזכירה

וגו"א). רא"ם (ראה
הוא  החסד כי מלבן, בהצלתו החסד נזכר שאינו כאן, דוד בדברי
"וירד  כ"א לבן, אצל בארם גלות עול לסבול הניחם שלא בזה
הי' לא לבן שאצל הקב"ה דידע טעם "ונותן במצרים מצרימה"
הי' לא ובמצרים . . הכל לעקור ביקש הוא כי להם תקומה כלל
שלאח"ז  ובד"ה המקום", חסדי "מזכיר רש"י מלשון אבל כן".

" למצרים e`aבנוגע mixg` cere משמע לכלותינו" עלינו
דמצרים. החסד ובדוגמת בפ"ע חסד הוא מלבן שההצלה

רע"א.14) יח, קדושין
ואילך.15) 143 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

את 16) לעקור שביקש מה הוא אבי אובד פי' לפרש"י והרי
awriהכל ixg` scxyk(ליעקב רעה שום בפועל נעשה לא (שאז

וקרח  חרב אכלני "ביום שאז: לבן אצל הי' שיעקב בהזמן* ולא
מֿמא). לא, (ויצא גו'" משכורתי את ותחלף . . בלילה

פרשתנו.17) בריש
והאדמה 18) כשהפירות רק היא בכורים הבאת חובת ולכן

שם  ירושלמי מ"אֿב. פ"א בכורים (ראה שלו הם גדלו שממנה
ואילך). ה"י פ"ב בכורים הל' רמב"ם ה"ו. פ"א

.3 dxrd lirl d`x ± dxezd iyxtn x`y yexit c"re *
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עד  – והצילם חסד עמהם עשה והקב"ה
אל dfdש"ויביאינו mewnd הבא טוב להם וניתן ,"

ותכלית  עצמו זה.19מהמקום טוב

שנעשו  המקום" "חסדי את דוקא שמזכיר וזהו
בארם  ישבו 20לאבותינו אלו במקומות כי ובמצרים,

ורד"ו  בארם שנה" ("עשרים קבוע באופן אבותינו
במצרים  );21שנה

הודעתו  את שמתחיל הטעם ג"כ ויומתק
בכדי  מצרימה", וירד – אבי אובד ב"ארמי
ארם  של עצמם המקומות שמצד כנ"ל, להדגיש,
אלא  ואבדון, כליון סכנת להם צפוי' היתה ומצרים
אל  שהביאם עד וגאלם, הצילם בחסדו שהקב"ה

הוי'. ברכת מלא עצמו שהוא המקום

בעת  שבאה מעשו, יעקב של הצלתו משא"כ
לבנ"י  שנעשו החסדים בשאר ועד"ז בדרך; המצאו
ישוב  מקום אינו בעצם הוא כי (וגם במדבר בלכתם
לההודאה  בדומה שאינם חסדים הם הרי לבנ"א),

כנ"ל. הבכורים, שבהבאת להוי'

י"ל:„. הענין בפנימיות
באוה"ת  הבאת 22מבואר מצות של בענינה

שנתלבשה  הנשמה בחי' הוא האילן פרי בכורים:
ולחבר לקשר היא בכורים ומצות בחי'בגוף,

העליונים, בכורים שנק' בשרשה שלמטה הנשמה
ומבאר 23כמ"ש  אבותיכם. ראיתי בתאנה כבכורה

העלאה  היא בכורים הבאת בזה: ענינים ש(ב' שם
ו) למעלה, היא d`ixwdממטה הבכורים פרשת של

להמשיך  דהיינו למטה, מלמעלה אלקות המשכת
שיתחבר  למטה, ממעלה הנשמה של בכורים בחי'
המלובשת  בהנשמה שלמע', הנשמה בחי' ויאיר

בגוף.

הטעם שזהו לבאר יש הפרשה z`ixwayועפ"ז
כי  ומצרים, לבן הענינים: ב' מוזכרים בכורים של
היו  והיציאה) לשם הירידה עניניהם: (בשני שניהם

"ויצא  למטה: מלמעלה והמשכה חסד 24בבחי'

וילך  מעלה) (מלמעלה שבע מבאר יעקב (ונמשך)
לבן  "וישכם משם וביציאה מטה)" (למטה חרנה
לובן  בחי' "הוא בקדושה "לבן" בחי' – בבוקר"

כתיב  לבן ועל החסדים מקור לבן 25העליון "וישכם
עליון  החסד אור ונמשך מתגבר יום שבכל בבקר",
העליון  לובן בחי' להמשיך לדרכו הלך ויעקב . .

מטה" למטה ועוד 26הנ"ל למצרים, בירידה ועד"ז .
– לפניו להורות . . שלח יהודה ואת זה: לפני

תלמוד  בית לו מצד 27לתקן שהי' יצי"מ ולאח"ז
ובעצמו  בכבודו ממה"מ עליהם שנגלה הוי' חסד

.28וגאלם 

שפי' מה שבפרש"י תורה של ביינה י"ל ועפ"ז
mewnd"מזכיר icqg הוא כאן המדובר (א) דלכאו' ,"

שהם ויצי"מ מלבן יעקב ולא miqpבהצלת גדולים
והול"ל  בלבד, נאמר 29iqpחסדים למה (ב) המקום;

"חסדיmewnd"חסדי ולא "'ied?"

הטעם  נרמז שבפרש"י י"ל הנ"ל וע"פ
ענין  כי בכורים, בפרשת אלו ענינים ב' שמזכירין

" בחי' הוא בכורים פ' –cqgקריאת "zkynd
– דוקא a"mewnאלקות ענין 30" מזכיר ולכן ,

הוי' "חסדי" בחי' שהם ויצי"מ מלבן ההצלה
כנ"ל. (קבוע) ב"מקום" הנמשכים
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ועל 19) ב). כו, (רש"י בביכורים" חייבין הפירות "כל דלא
על  דנוסף – סר"ז חאו"ח אדה"ז (טושו"ע אומרים כיו"ב

" גם) יש הקצה zeigdl"חסרונם" מן היפך – חי" כל נפש בהם
פ"ב). כי ראו (ד"ה בתחלתו לקו"ת וראה ד"אובד". הקצה אל

הכל20) את לעקור בקש ש"לבן awriואף xg` scxyk,"
הרי:

של  בחלקו – ולבן יעקב שהקימו לגל מעבר הי' זה כל א)
"תעבור נב) לא, (ויצא וכמש"נ הארמי ",`ilלבן

לבן – ועיקר יעקב ywaב) ברח כי לו הוגד כאשר כו' לעקור
הי' כאשר (1 היינו –mx`a,f`e מפני (2 כנ"ל. כמעשה, לו נחשב

ה"בקש"mx`nשברח ,jiiy."ל"מקום
בגלות 21) היא זו בפרשה האריכות שעיקר מה יומתק ועפ"ז
כל mixvnוגאולת במשך דורות כמה – עיקרי ישוב הי' שם כי ,
חייהם.
ואילך.22) תתרמ ע' פרשתנו
יוד.23) ט, הושע

ויצא.24) לר"פ נשיאינו רבותינו בדרושי ראה
א.25) לב, ויצא
סע"א.26) קיז, ב. כד, שם גם וראה א. כג, ויצא תו"א

חלק  של"ה (ראה אלול* לחודש בכורים פ' שייכות תובן ועפי"ז
העליון  לובן – לבן דבחי' התגלות יש כי וישב) ר"פ תושב"כ
ס"פ  (אוה"ת אלול שבחודש מדה"ר י"ג בחי' והוא, באלול (גם)

ואילך). ב תתסט, ה') (כרך בראשית – ויצא
שם.27) פרש"י כח. מו, ויגש
זח"ב 28) (ראה חסד בחי' הוא (ניסן) האביב חודש שכל ועד

שחדש  א) (קפו, ושם חסד, בחי' הוא כסדרן שאותיות ב), (נא,
פ' להאריז"ל לקו"ת תשרי). משא"כ כסדרן אותיות הוא האביב
פ"ח. (ש"ת, הזה החדש ד"ה לכת. כוכבי הז' ענין ד"ה ויצא

ועוד).
שם:29) ברש"י ועיין טו. יז, (בשלח נסי" "הוי' d"awdע"ד

שעשה . . d'עשה mewnd.(ואכ"מ שלנו. נס הוא
ונעשים 30) נמשכים – ז"א ֿ) ש"חסדי" ע"י זה שנעשה וי"ל

(מל'). "המקום" "חסדי")

'eb meid zxn`d 'd z` oiprl (` ,e zekxa) `"yxdn mb d`x *
icecl ip` c"r `edy (giÎfi ,ek) epzyxtay meid jxin`d 'de (k"g`e)
.gÎfpxzz 'r epzyxt z"de` d`x) lel` yceg ly epipr ± il icece il

.(jli`e 162 'r h"g y"ewl dkex`ae
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להאדם ‰. אין האדם: בעבודת מזה ההוראה
בעבודתו שעי"ז eziilreלהסתפק ותפלה, בתורה

ג"כ צריך אלא להוי', ומתקשר מתעלה jiyniyהוא
ובהמובחרים  הרשות בדברי וגם למטה אלקות
יתפסו  לא הרשות שעניני רק לא והיינו, שבהם;
שגם  אלא בהוי', דביקותו מחמת אצלו מקום שום
של  באופן בהם שמתעסק הגשמיים בענינים
עד  אלקי וגילוי אור בהם ימשיך וכו' קביעות

צ"ל  (שזה ממש ולקדושה לטוב שיהפכם
היפה  מן – דוקא פרי" והטוב),31"מראשית הנאה

העולם: בבריאת הכוונה תכלית משלים הוא שבזה
בתחתונים. דירה ית' לו לעשות

(a"lyz `az t"y zgiyn)
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בשו"ע 31) הל' שינוי ועיין מזבח. איסורי הל' סוף רמב"ם
רמ"ח. סו"ס יו"ד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc oiaexir(iriax meil)

Lpéà øa.`ed j`ln `l` ,mc` oa df oi` ±éøîàc àkéàyie ± ©¦¨¦¨§¨§¥
,egay df oeylay mixne`Lð øa ïéc ïBâkmc` `ed ,dfk mc` ± §¥©¨

swed `ly swida daiyid ipa wtq z` ongp ax hyt o`kne .lecb
,zen` xyrl dvxitd dnlyedy cr excbe dn` ea uxtpe dxicl
,oey`xd swida eid `ly dvignd swida zen` xyr yiy oeiky

.dxicl swedk swidd lk aygpe ,ycg swid df ixd
:mizad ixeg`y dagxa lhlhl xzen izn dpc `xnbdáø øîà̈©©

,íézaä éøBçàL äáçø ,àðäkdagxd m` ,dagxl gezt ziad oi`e ©£¨§¨¨¤£¥©¨¦
,miiz`q zian xzei dlecb,úBnà òaøàa àlà Ba ïéìèìèî ïéà¥§©§§¦¤¨§©§©©

lhlhl xeq`y ,dxicl swed `ly miiz`q zian xzei stxw oick
.dxicl swen aygp epi` ,ekezl gezt ziad oi`y oeiky ,ekeza

Bì çút íà ,ïîçð áø øîàå[dagxl-]çút,ziadnìèìèì øzeî §¨©©©§¨¦¨©¤©¨§©§¥
,Bleëady,Bøézî çúti`ce ,dagxl gezt gzt zial yiy oeiky §¤©©¦

,ongp ax x`ane .dxicl zynyn `idïøîà àìåoic exn` `le ± §Ÿ£¨¨
,dfàlàkçútL,dagxl ziadn gztd z` dligzóweä óBqáìe ¤¨¤¨©§©©

,dagxd zevign swid dyrp jk xg` wxe ±óBqáìe óweä ìáà£¨©§©
çútz` gzt jk xg`e ,dagxd zevign swid dyrp mcew m` ± ¨©

,dagxl ziadn gztdàì.dagxa lhlhl xizn gztd oi` ± Ÿ
dywnyk `l` zxzip dagxd oi` m` :`xnbd,óweä óBqáìe çúẗ©§©©

zeywdl yiàèéLtswid dyrpy oeiky ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨
myl swidd dyrp i`ce ,dagxl ziad zgizt xg` zevignd

:`xnbd zvxzn .df oic eprinydl ongp ax jxved dnle ,dxic
àëéøö àìlhlhl xzeny eprinydl ongp ax jxved `l ± Ÿ§¦¨

a `l` ,dagxaéøc éa déa úéàc,dagxd z` siwdy mcewyk ± §¦¥¥¨¥
,[d`eazd z` my yecl ieyry mewn `edy] oxeb my dideäî©

àîéúc,xn`z `ny ±décáò éøc éác àzòcàziad gzty ± §¥¨©©§¨§¥¨¥©§¥
swid my zeyrl ick `le ,oxebd jxevl dyrp myl dpety

,gzt my oi`y enk df ixd swidd itlke ,dagxlïì òîLî à÷± ¨©§©¨
,gzt my yiy oeik i`ce `l` ,ok mixne` oi`y ongp ax eprinyd

.dxicl siwdy aygp
lirl(:bk)ea erxfpy ,dxicl swedy stxwy ,`xnbd dxn`

mc` ipa jxc oi`y oeik ,eay mixeicd z` milhan mirxfd ,mirxf
zerihpd oi` ,zepli` ea erhp m` la` ,rxfpy mewna xecl
.cinz zepli` lva stezqdl milibxy iptn ,mixeicd z` milhan

:min `lnzpy stxwa oicd dn `xnbd dpc dzreøúBé ótø÷©§©¥
ïðaø øeáñ ,íéî àlîúðå ,äøéãì óweäL íéúàñ úéaîipa-] ¦¥¨©¦¤©§¦¨§¦§©¥©¦¨©¨¨

[daiyid,øîéîìminyeîc íéòøæk,mixeic milhany ,md ± §¥©¦§¨¦¨
øéñàå.df stxwa lhlhláøc [deçà] (äåáà) àaà áø eäì øîà §¨¦¨©§©©¨£©§©

àáøc déîMî ïðéøîà éëä .àiLøLî áøc déøamya mixne` jk ± §¥§©§©§¦¨¨¦©§¦¨¦§¥§¨¨
,`axíéî,stxwd z` e`linyeîc íéòèðkzepli`k md ixd ± ©¦¦§¨¦¨

,mixeicd z` milhan mpi`y ,stxwa erhipyéøLåxzene ± §¨¥
.df stxwa lhlhl
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המשך ביאור למד' עירובין ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc oiaexir(oey`x meil)

øîBàaezka(fh al l`wfgi),'äeððB÷å àéä äðé÷'opewl my dpeekde ¥¦¨¦§§¨
d`xna `iapd d`xy mixvn lr `eazy zeprxetd ixac lr
lr `eazy zeprxetd daezk da d`xy dpeekd o`k s`e ,d`eapd

xn`py dne .dfd mlera miwicvdíé÷écö ìL ïøëN ïzî Bæ ,'äâäå'¨¤¤©©§¨¨¤©¦¦
,àáì ãéúòì,dgnyl weqtd zpeek 'dbd'ayøîBà àeä ïëåaezka ¤¨¦¨Ÿ§¥¥

(c av milidz),'øBpëa ïBébä éìò'miaezky d`x `iapdy epiide £¥¦¨§¦
dne .`eal cizrl miwicvd ly mxky mde ,mignyn mixac

xn`py,àáì ãéúòì íéòLø ìL ïúeðòøet àéä Bæ ,'éäå'oeyl 'id'y ¨¦¦§¨¨¤§¨¦¤¨¦¨Ÿ
,zeprxetåøîBà àeä ïëaezka(ek f l`wfgi),'àBáz äåä ìò äåä' §¥¥Ÿ̈©Ÿ̈¨

d`x o`k s`e ,l`xyi iryxl xay lr xay `eaiy dpeekde
.`eal cizrl miryxl e`eaiy zeprxete xay dlibna `iapd

yxtzp `l xen`k :dxezd ly dlceb xeriya xacl day `xnbd
dxezd ly dlcebàaL ãò`iapdáéúëc ,BLøéôe Bcò ïa äéøëæ ©¤¨§©§¨¤¦¥§¦§¦

(a-` d dixkf),dtr dNbn dPde d`x`e ipir `V`e aEW`e'øîàiå ¨¨¨¤¨¥©¨¤§¤§¦¥§¦¨¨¨©Ÿ¤
änàa íéøNò dkøà äôò älâî äàø éðà øîàå äàø äzà äî éìà¥©¨©¨Ÿ¤¨Ÿ©£¦Ÿ¤§¦¨¨¨¨§¨¤§¦¨©¨

,'änàa øNò daçøåxn`pe ,dletk dlibn epiid 'dtr dlibn' §¨§¨¤¤¨©¨
zen` xyr lr dn` mixyr `ed dletk `idyk dlceby aezka

,d"awd ly dn`aïéøNòa ïéøNò dì àéåä dì zèLt éëåxy`ke ± §¦¨§©§¨©§¨¨¤§¦§¤§¦
dn` mixyr dlceb didi dletiw z` gztze dlibnd z` heytz
yxit `le l`wfgi d`xy dn `id dlibn dze`e ,dn` mixyr lr

,dlceb z`áéúëel`wfgi d`xy dlibn dze`a(i a l`wfgi)àéä' §¦¦

,'øBçàå íéðt äáeúë,diciv ipyn daezk dlibndy epiideéëå §¨¨¦§¨§¦
dì zôì÷dpniyze ipyd xard ony daizkd z` slwz xy`ke ± ¨§©§¨

,cg` cva dzaizk lk didzy oey`xd xaradì àéåä änk± ©¨©§¨¨
,dlibnd ly dlceb didi dnkïéøNòa ïéòaøàlr dn` mirax` ± ©§§¦§¤§¦

zrcl ickae ,d"awd ly eizen`a `id ef dcn dpde .dn` mixyr
miweqtd ici lr z`f zrcl lkep ,d"awd ly dn` `id dnk

,eizen`a mlerd zcn zece`áéúëe(ai n diryi)íéî BìòLa ããî éî' §¦¦¨©§¨¢©¦
,'Bâå 'ïkz úøfa íéîLådn` ivg `id zxfe ,zxf `id mlerd zcny §¨©¦©¤¤¦¥§

ly eizen`a dn` ivg `ed elek mlerdy ixd ,dn` ivg lr
,zraexn dn` rax `idy dn` ivg lr dn` ivg epiide ,d"awd
dpeny mdy ,dn` mixyr lr dn` mirax` `id dxezdy oeike
irax miz`ne mitl` zyely yi df ghyae ,zeraexn dn` ze`n

,dn`àöîðyBlek íìBòä ìk`edìMî ãçàíéúàîe íéôìà úL ¦§¨¨¨¨¤¨¦§Ÿ¤£¨¦¨©¦
,äøBzamitl` zyely it mlerd on dlecb dxezdy `vnpe ©¨

.dixkf ici lr yxtzpy dlceb edfe ,miz`ne
:ztqep drenyLéøc ,àcñç áø øîàå[yxc-]éàî ,øî øa éøî §¨©©¦§¨¨¦¨¦©©©

áéúëcaezkd yexit `ed dn ±(a-` ck dinxi)'d ip`xd'éðL äpäå ¦§¦¦§©¦§¦¥§¥
'ä ìëéä éðôì íéãòeî íéðàú éàãecKln xS`xckEap zFlbd ixg` ¨¥§¥¦¨¦¦§¥¥©©£¥©§§©§¤©¤¤

Wxgd z`e dcEdi ixU z`e dcEdi Kln miwiFdi oa Edipki z` laÄ¤¤§¨§¨¤§¨¦¤¤§¨§¤¨¥§¨§¤¤¨¨
,laA m`aie mlWExin xBqOd z`eúBáBè íéðàz ãçà(ä) ãecä §¤©©§¥¦¨©¦©§¦¥¨¤©¤¨§¥¦

éðàúk ãàî§Ÿ¦§¥¥
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לה

אנחנו  גם  לעיניך  נמות  למה   – יט  מז,  בראשית 
גם אדמתנו קנה אתנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה 
אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה ותן זרע ונחיה ולא 

נמות והאדמה לא תשם

קיא

ביאור הגמ' )גיטין נב.( "ההוא אפוטרופוס מזבין ארעתא 
וזבין עבדי ולא שבקי' רבי מאיר וכו'", דרבי מאיר שייך 

ליוסף )בחי' יסוד(, ויוסף בוחר בארץ מעבדים כמ"ש "ויקן 
יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה" וכו'

ההוא1 אפוטרופוס דהוה בשבבותי' דרבי מאיר דהוה 

קא מזבין ארעתא וזבין עבדי, ולא שבקי' רבי מאיר.
גיטין נב, ב

קא2 מזבין ארעתא וזבין עבדי, ולא שבקי רבי מאיר.

יש לומר3 דרבי מאיר שייך ליוסף4, כי שמו יוסף הוא 

על שם5 יסף ה' לי בן אחר, בן אחר יש לומר רומז על 

רבי מאיר, הנקרא6 אחרים, שקיבל7 תורה מאחר.

בשכנותו  שהי'  יתומים(  )של  אחד  אפוטרופוס  ללה"ק[  ]תרגום   )1

דרבי מאיר, שהי' מוכר קרקעות וקונה עבדים, ולא הניחו רבי מאיר 

לעשות זאת.

2( ראה בפנים בתורת לוי יצחק ביאור “ההוא אפוטרופא" ושייכותו 

לרבי מאיר דוקא.

בארץ  ביותר  בוחר  דוקא  מאיר  דרבי  הפנימי,  הטעם  מבאר   )3

מעבדים, ומתחיל לבאר דרבי מאיר הוא מבחי' “יוסף" הצדיק מדת 

היסוד. ראה הערה 4.

4( מבאר הקשר דרבי מאיר לבחי' יוסף, בכמה אופנים:

נק'  ור"מ  אחר",  בן  לי  ה'  “יוסף  כד(  ל,  )בראשית  כתוב  ביוסף  א( 

אחרים )הוריות יג:(, שקיבל תורה מאחר )חגיגה טו.(.

כתוב  הי'  ר"מ  של  ובתורתו  "אור",  בחי'  הוא  יסוד,  בחי'  יוסף  ב( 

כתנות אור באלף )ב"ר פ"כ, יב(.

ג( ביוסף הי' כתונת פסים, הוא בחי' כתנות אור הנ"ל.

המשנה  במרכבת  אותו  "וירכב  מג(  מא,  )בראשית  כתיב  ביוסף  ד( 

אשר לו", וסתם משנה רבי מאיר )עירובין צו:(.

ה( ראה גם לעיל סוף סימן פג, דתלמידו של רבי מאיר הי' "אפרים 

ם "אפרים" הוא ע"ד אפרים בן יוסף, דכל המלמד חבירו  מקשאה", ׁשֵ

ם "מקשאה" הוא בחי' יסוד מלשון קישוי אבר וד"ל,  כאילו ילדו, והׁשֵ

ע"ש.

ו( ולהעיר מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שמט, 

מ"ש בברכת יוסף דוקא )בראשית מט, כד( "משם רעה אבן ישראל" 

ר"ת מאיר ע"ש.

 )ראה בכל זה בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס סוף עמוד 

רלח-רלט. ספר הערכים חלק ג' עמוד תנז. חלק ב' עמוד תקו-תקז(.

5( בראשית ל, כד.

6( ראה הוריות יג, ב.

7( ראה חגיגה טו, א.

ויש לומר, זהו מה שסתם משנה רבי מאיר8, כי ביוסף 

כתיב9 וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו.

אור,  מלשון10  מאיר  ששמו  מאיר  רבי  לומר,  ויש 

ובתורתו של רבי מאיר הי' כתוב כתנות11 אור באלף12.

בחי'  לצדיק15,  זרוע  אור14  ז"א,  יסוד13  בחי'  הוא 

8( עירובין צו, ב, וראה בפנים בלקוטי לוי יצחק הביאור והקשר עפ"י 

קבלה.

9( בראשית מא, מג.

10( ראה לקוטי שיחות חלק כד עמוד 58 הערה 15. ילקוט לוי יצחק 

עה"ת חלק א' סימן כט.

11( )בראשית רבה פב, ב( “ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור 

וילבישם, בתורתו של רבי מאיר כתוב כתנות אור באלף וכו'". ראה 

תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א חלק א' עמוד 19.

הזקן  אדמו"ר  מאמרי  א.  ה,  בראשית  פרשת  אור  תורה  ראה   )12

שמעלים  הלבוש  הוא  ש"העור"  ואילך,  נ'  עמוד  א'  חלק  פרשיות 

ומסתיר ומכסה לגמרי עצם האור ורק דרך נקבי העור בוקע ההארה, 

וע"י עבודת הבירורים נעשה מן ע' א', ונקרא אור היפך עור, כי האור 

בחי' גילוי אור אלקי בלי הסתר והעלם כלל, וכמ"ש ולא יכנף עוד 

מוריך . . כי יהפך מן ההסתר שנקרא עור לגילוי שנקרא אור, ע"ש.

עייג"כ רשימות – חוברת יב – סיום הש"ס ריגא תרצ"ג.

13( יוסף הוא בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' נט, ב. "יוסף בגין דנטיר 

חידושים  יצחק  לוי  בתורת  וראה  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי' 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. לקוטי שיחות 

חלק ג' עמוד 833 ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק 

ב עמוד רז. רטו. חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

14( תהלים צז, יא. ראה תורה אור פרשת ויגש מד, ג.

)ד"ה  נח דף ה, א  15( ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת 

ר' חייא פתח וכו'( וז"ל: הנה בחי' צדיק הוא בחי' יסוד שהוא גוף 

להיותו  צדיק  הנקרא  וזהו  למטה,  מלמעלה  הנשפע  השפע  האור 

ממשיך שפע זאת, כמו הצדקה שהוא ההשפעה, והמשפיע נק' צדיק 

שמשפיע צדקות . . שנק' צדיק באמת ע"י בחי' השפעתו בתמידות 

וכן בכל דור  כמו משה רעי' מהימנא להשפיע כל התורה לישראל, 

בחי' המשפיע לישראל נק' צדיק וע"ז נאמר וצדיק יסוד עולם ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לו

הבקר אור16 דיוסף, המאיר לארץ, דמלכות17.

ואצלו הי' כתוב כתנות אור באלף, הוא כמו הכתונת 

דיוסף,  פסים  דכתונת  המעלה  והיינו  דיוסף.  פסים18 

שהוא בחי' כתנות אור באלף, ולא עור בעין19.

שם  תראה  בתחלתו,  הקדוש20  זוהר  בהקדמת  ועיין 

שאור הוא בחי' יסוד.

עבדים  )היינו  עבדי  וזבן  ארעתא  מזבין  קא  דהוה 

כנענים( ולא שבקי' רבי מאיר.

כי ר' מאיר שהוא בחי' יסוד ז"א הוא המאיר לארץ 

דמלכות  בהארץ  רוצה  הוא  זרוע,  אור  בחי'  דמלכות, 

16( בראשית מד, ג. עפ"י מ"ש בזוהר ח"ג פרשת בלק דף רד וז"ל: 

לך  אערך  בקר  קולי  בקר תשמע  יהו"ה  ד(  ה,  )תהלים  מה שכתוב 

ואצפה. שואל תרי בקר אמאי )למה כתוב ב' פעמים מלת "בקר", 

אלא חד בקר דאברהם )אלא אחד הוא החסד של אברהם,  ומשיב( 

דיוסף  בקר  וחד  בבקר(,  אברהם  וישכם  כז(  יט,  )בראשית  כמ"ש 

דכתיב )בראשית מד, ג(  )ואחד הוא החסד של יוסף שהוא ביסוד(, 

הבקר אור, ומתרגמינן צפרא נהיר, )פי' התרגום על אור נהיר הבקר 

ובין  בחסד  בין  כי  ור"ל  ודאי,  )אור  ודאי  נהיר  החסד(,  מצד  האיר 

ליסוד,  נמשכים החסדים  כי מהחסד  הז' חסדים,  כל  כלולים  ביסוד 

בסוד חסד דשריא בפום אמה, לכן האור שלהם גדול מאד וכל אחד 

נקרא בקר(. )שע"ר ומפרשים(.

לקוטי   .93 עמוד  ג'  חלק  ה'תשט"ז  התוועדויות  מנחם  תורת  ראה 

שיחות חלק לט, ביאורים בלקוטי לוי יצחק אגרת התשובה עמוד 51, 

ובהערה 30 שם.

כן  בחי' מלכות.  יסוד המשפיע להשבטים  בחי'  דיוסף  פירוש:   )17

האור )יסוד( מאיר לארץ, וכמו שהארץ מקבל, כן בחי' מלכות מקבל 

מבחי' יסוד. ראה גם לקמן סוף סימן קעא.

18( בראשית לז, ג.

19( ראה גם לעיל סימן יד.

20( דף א, ע"א וז"ל: “אור דאתברי ואתגניז ואתכליל בברית" )האור 

שנברא ביום הראשון נגנז ונכלל בברית(, ע"ש.

הוא  ביוסף21  וכמ"ש  בעבדים,  רוצה  ואינו  לה  ומטיב 

השליט על הארץ, ואינו רוצה בעבדים, )כי הוא עצמו 

הי' עבד מתחלה כמ"ש22 לעבד נמכר יוסף, ואח"כ יצא 

לחירות עולם, והי' שליט על הארץ(.

אדמתינו  ואת  אותנו  קנה  ויגש  בפ'  ממ"ש  והראי' 

בלחם, המצרים הציעו לו מתחלה לקנות אותם לעבדים 

כל  את  יוסף  ויקן  כתיב  הנה  אדמתינו.  ואת  ואח"כ 

אדמת מצרים לפרעה, ואותם לא קנה לעבדים, וכמ"ש 

ברמב"ן ז"ל23 בפירוש התורה ע"ש.

מעבדים,  בארץ  יותר  בוחר  ז"א  יסוד  שיוסף  הרי 

מאיר שהוא  ר'  ולכן  בהיפך,  עשה  הזה  והאפוטרופוס 

מרבה  עבדים  24מרבה  כי  שבקי',  לא  יוסף  וכמו  ע"ד 

גזל, משא"כ ארץ שעלי' כתיב25 ויתרון ארץ בכל היא, 

ואפילו מלך לשדה נעבד, ועיין בזוה"ק פרשת חיי שרה 

דף קכ"א ע"א ומה שנרשם26 בס"ד בגליון שם27.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד עח

21( בראשית מב, ו.

22( תהלים קה, יז.

יקנה  גופם  לו שגם  ואת אדמתנו, הנה אמרו  קנה אותנו  וז"ל:   )23

לעבדים לפרעה, וכן אמר )בראשית מז, כג( הן קניתי אתכם היום ואת 

אדמתכם, אבל אמר ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה כי מכרו 

מצרים איש שדהו, ולא אמר שיקנה גופם רק האדמה.

והטעם, כי הם אמרו לו שיקנה אותם לעבדים עושי מלאכת המלך 

כרצונו, והוא לא רצה רק לקנות את האדמה, והתנה עמהם שיעבדו 

אותה לעולם ויהיו בה אריסי בתי אבות לפרעה, ואחרי כן אמר להם 

כאשר  לעבדים  לא  לפרעה,  אדמתכם  ואת  היום  אתכם  קניתי  הן 

אמרתם לי, רק עם האדמה תהיו לו, ע"ש.

24( אבות פרק שני משנה ז.

25( קהלת ה, ח.

26( לקוטי לוי יצחק, הערות לזוהר בראשית עמוד עח.

27( עיין המשך הביאור בפנים בתורת לוי יצחק.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

אתפלא ודואג אני מה שזה זמן רב לא שמעתי ממנו מאומה הן בהנוגע בריאות זוגתו תחי' והן 

בנוגע להסתדרותו והסתדרות בנו וכב"ב שי', ובטח הכל שלום כמנהג חסידים הקדמונים שבעת שהי' 

הכל שלום אינם כותבים ומודיעים, אבל אולי כדאי הי' לבטל מנהג זה ולהודיע גם בעת שהכל שלום, 

והשי"ת יזכנו לבשר אך טוב וחסד תכה"י.

המשך בעמוס הבא



לז
יא, כח-ו – ברוך אתה בבואך וברוך אתה 

בצאתך

א. ראיתי בענין זה בספר תהלה דויד פירוש על תהלים 
לגאון אחד ספרדי הביא שם דבר נחמד וזה לשונו, ראיתי 
בס' כתב יד ישן נושן כתוב על קלף מרבינו יהודה החסיד 
זצ"ל שכתב וזה לשונו משה רבינו ע"ה אמר בתחלה ברוך 
אתה בבואך לפי שהיו ישראל מוכנים להכנס לארץ תחילה, 
וכיון שידע שילכו אחר כך בגלות אמר אחר כך וברוך אתה 
והוא  לארץ  נכנסו  דכבר  להיפוך  אמר  דוד  אבל  בצאתך. 
צאתך  ישמור  ה'  אמר  בתחילה  ולכן  בירושלים,  מלך  הי' 
כשתצא מארץ ישראל ותלך בגלות, ואחר כך אמר ובואך 
טעמא  דהיינו  ואפשר  עכ"ל.  ישראל  לארץ  כשתחזור 
דמסיים ואמר מעתה ועד עולם, ור"ל דביאה הזאת לארץ 
אמן  בימינו  במהרה  הגאולה  בזמן  להיות  העתידה  ישראל 
לכן  כלל,  גלות  אחרי'  עוד  יהי'  שלא  עולמית  גאולה  יהי' 

כתיב אחר בואך מעתה ועד עולם.
גן רוה

כח, יב – יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את 
השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל 
מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה

ב. והלוית גוים רבים וגו'. נראה ענינו מפני שאמרו חז"ל 
)תענית י.( שארץ ישראל מקבלת ע"י הש"י ושאר ארצות 
כדכתיב  ישראל  בשביל  יורדת  שהשפע  והיינו  שליח,  ע"י 
כתיב  וכן  במתנה,  שהוא  דהיינו  בעתו  ארצך  מטר  לתת 
)לעיל יא, יד( ונתתי מטר ארצכם וכתיב )תהלים פה, יג( גם 
ה' יתן הטוב וארצנו תתן יבולה, אבל שאר ארצות בהלואה, 
מקבל  שאתה  תלוה  לא  ואתה  רבים  גוים  והלוית  וז"ש 
במתנה אבל שאר ארצות בהלואה, ועמ"ש שם עוד מ"ש 
ישעי' )נה, י-יא( כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ונתן 
אשר  עשה  כ"א  וגו'  דברי  יהי'  כן  לאוכל  ולחם  לזורע  זרע 
כי  לנמשל  דומה  המשל  כי  והצליח אשר שלחתיו  חפצתי 
המטר יורד בארץ ישראל מן הש"י עצמו ושאר ארצות ע"י 
הש"י  ע"י  לפעמים  לישראל  המיועדת  הטובה  כן  השליח, 
וכן הי' ביציאת מצרים דכתיב  עצמו ופעמים ע"י השליח, 
יט, ד(  ולא השליח אבל אחר שיצאו כתיב )שמות  ה'  אני 

ואשא אתכם על כנפי נשרים ע"י עננים שהם שלוחים וכן 
יהי' לעתיד, והיינו דכתיב כי בשמחה תצאו היינו ע"י הש"י 

עצמו ובשלום תובלון היינו ע"י השליח.
פנים יפות

עליכם  ה'  שש  כאשר  והיה   – סג  כח, 
ישיש  כן  אתכם  ולהרבות  אתכם  להיטיב 
אתכם  ולהשמיד  אתכם  להאביד  עליכם  ה' 
שמה  בא  אתה  אשר  האדמה  מעל  ונסחתם 

לרשתה

ג. כן ישיש וגו'. בסנהדרין דף ל"ט אמר ר' שמואל בר 
נחמני מה דכתיב ולא קרב זה אל זה וכו' שאין הקב"ה שמח 
במפלתן של רשעים וכו', הוא אינו שש אבל אחרים משיש 
מדכתיב ישיש. נראה מזה להבין מה דכתיב בפרשת נצבים 
מאבותיך,  והרבך  והטיבך  וגו'  אלקיך  ה'  והביאך  ה(  )ל, 
ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש  ישוב  כי  ובתר הכי כתיב 
ישראל  בהיות  כי  ענינו  מיותר,  לשוש  מלת  אבותיך  על 
על אדמתן ושלום להם מכל צד הי' עיקר הברכה והשפע 
כמ"ש  אומות,  שאר  שותין  היו  ומתמציתם  ישראל  בארץ 
לעיל בפסוק והלוית גוים רבים אבל לעתיד בשעת הגאולה 
כל  ה' אלקיך את  ונתן  אויביו, כתב שם  נקמת  ה'  שינקום 
האלות האלה על אויביך ועל שונאיך, לכך כתב לשוש עליך 
ולא על מפלתן של  לטוב פירוש שישוש על הטובה שלך 
וכן  רשעים,  אומות כמ"ש שאין הש"י שמח במפלתן של 
תחתיהן  נכנעין  האומות  שהיו  להם  שלום  שהי'  באבותיך 

שש הש"י עצמו.
בהיות  כי  בזה  וההפרש  אבותיך,  על  שש  כאשר  וז"ש 
האומות בשלום והם נותנין הברכה לאומות כמ"ש והותירך 
בשעת  אבל  לאומות,  התמצית  נותנים  שהרי  אלקיך  ה' 
ממילא  האויבים  על  האלה  האלות  כל  ה'  שיתן  הגאולה 
השפע הרב לישראל יהי' די והותר, והיינו דכתיב והותירך ה' 
אלקיך לטובה, והטעם מה שלא אמרו שירה בבקיעת הים 
על ישועת ישראל, כי שם הישועה ע"י מפלה אבל בגאולה 
העתידה אין הגאולה ע"י מפלת האומות אלא שיתן הש"י 
את האלות האלה על אויביך לנקום נקמתו מהם, א"כ אין 

זה לזה.
פנים יפות

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תבוא

מוסג"פ קונטרס הרשימות למגלת איכה וקטע השיחה של ההתועדות דש"מ אלול, ובבקשה 

לפרסמו באופן המתאים בחוגים היותר רחבים.

החותם בברכה להסתדרות הנכונה בגשמיות וברוחניות גם יחד לבריאות הנכונה ולכל טוב, 

ובפ"ש למתפללי ביהכ"נ שלו בברכת כוח"ט.

המשך מעמוס הקוסם
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ã ycew zegiyn zecewp ã(lel` h"i ,mei meid)

אלּול  ח"י ּתבֹוא ּפרׁשת ּבׁשּבת הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת ְֱֵֶַַַַַַָָָָֹּתכן
ּגֹו'". הארץ אל ּכי־תבֹוא "והיה ׁשּבת: קּבלת אחר ְִֶֶַַַַַָָָָָָָתרנ"ב
ּכׁשּתּגיע  ּבּמדרׁש. ּכדאיתא רצֹון, ּולׁשֹון מרּוצה לׁשֹון ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ'ארץ'
אחד  ּבכל ּובירּוׁשה מּלמעלה מּתנה ׁשהּוא ה'רצֹון' ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָאל
לעׂשֹותֹו ל"הֹורידֹו", 'ויׁשבּת' להיֹות העבֹודה צריכה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָמּיׂשראל,
ּבּכלים, אֹורֹות להמׁשי בּטנא", וׂשמּת ּגֹו' "ולקחּת ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻמיּׁשב,
לדעת  יהּודי על ,"אלקי ה' יבחר אׁשר הּמקֹום אל ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ"והלכּת
אֹותֹו מֹובילים אּלא יזמתֹו אינּה למקֹום מּמקֹום ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשהליכתֹו

אלקּות  לפרסם ׁשם", ׁשמֹו "לׁשּכן היא והּכּונה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּלמעלה,
ּבֹו. ׁשּנמצא ְִֶַָָּבּמקֹום

והֹוסיף: הּקֹודמת, ּתֹורה עֹוד־הּפעם חזר ערבית, ּתפּלת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָאחר
זה  הרי כּו', לרצֹון ׁשּתּגיע על־מנת ּגֹו'", ּכי־תבֹוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ"והיה
ּתמסר  - ׁשם" ׁשמֹו לׁשּכן ּגֹו' הּמקֹום אל ׁש"והלכּת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל־ידי
אלקּות? מפרסמים ּבּמה אלקּות. ׁשם לפרסם ּכדי הּנפׁש ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאת

ּתהּלים. ּופסּוק ְְִִִָָָּבברכה

ã ycew zegiyn zecewp ã(390 cenr a jxk zegiyÎihewl .356 cenr h jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dHnl dnWPd zcixi zilkY©§¦§¦©©§¨¨§©¨

. . ל נתן אלהי יהֹוה אׁשר אל־הארץ ּכי־תבֹוא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֽוהיה
וגו' האדמה ּכל־ּפרי | מראׁשית א)ולקחּת (כו, ְְְֲִִֵֵַָָָָָָֽֽֽ

הּגׁשמית  הּלזֹו הארץ על מֹורה "ארץ" – הארץ" אל תבֹוא ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּכי
מאגרא  הּנׁשמה ירידת היא הארץ" אל תבֹוא ו"ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָוהחמרית,

הּבהמית. ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש עּמיקּתא, לבירא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָרמה
היא  הּירידה ּתכלית – האדמה" ּפרי ּכל מראׁשית ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ"ולקחּת
ה"ארץ" ׁשּבעניני ("ראׁשית") והּמבחר הּטֹוב את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלקחת

לקדּׁשה. ּולהעלֹותם ְְְֲֲִַָָָָָֻוה"אדמה"
לּכהן  נֹותנים זאת ּכל את – "מּיד הּטנא הּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ"ולקח
ׂשֹורף  ׁשאינֹו ּדהינּו הּמזּבח, על ּכליל עֹולים ואינם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאֹוכלם,

ׁשּיּׁשארּו קדּׁשה. ּבהם ממׁשי אּלא העֹולם, עניני את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּומבּטל
לה'. קדׁש יהיּו א ְְִִִֶַַָֹּבמציאּותם,

ּכל  ולא "מראׁשית" רק לּכהן ׁשּנֹותן מדּגׁש, מּזֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֻויתרה
ּפרֹות  נׁשארים הּיׂשראל ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּגם והינּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ"ראׁשית",
ׁשּמהם  ועליהם, ּבהם ׁשּנּכר אּלא מבחרים), ּפרֹות ּגם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ(ּומהם

לה'. ּבּכּורים ְְִִִַנלקחּו
רק  אינּה ה' ׁשעבֹודת החסידּות, ּתֹורת מיסֹודֹות זה ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָוהרי
ּבמּׂשא  העסק ּבׁשעת ּגם אּלא ותלמּוד־ּתֹורה, הּתפּלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשעת

ּוׁשתּיה, אכילה ּובׁשעת ּבאמּונה, לׁשם ּומּתן נעׂשה זה ׁשּכל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לקדּׁשה. ועֹולה ְְִִֶַָָֻׁשמים,
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mFi lkAW mixEMA¦¦¤§¨

ּכל־ּפרי  | מראׁשית ולקחּת . . אל־הארץ ּכי־תבֹוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֽֽֽוהיה
וגו' א־ב)האדמה (כו, ֲָָָֽ

מצות  חלה אימתי ז"ל, רּבֹותינּו ּבדברי מחלקת מצינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּנה
מּיד  ּבבּכּורים ונתחּיבּו מּיד" אּלא והיה "אין אם ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָּבּכּורים,

È‰·א  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈
:da ·˙È˙Â d˙¯˙Â ‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»¿≈¿«¿≈≈«
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לארץ כאן)ּכׁשּנכנסּו הפסוק על ּבמצוה (ספרי נתחּיבּו ׁשּלא אֹו , ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

ויׁשיבה ירּוׁשה לאחר עד ב)זֹו לז, .(קדושין ְְִִַַַָָ
הּכלל ב)ועל־ּפי יג, חּיים",(ערובין אלקים ּדברי ואּלּו "אּלּו ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָֹ

לקֹונֹו. האדם ּבעבֹודת הּדעֹות מּׁשּתי ההֹוראה את לבאר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁש
על  להּׁשם־יתּבר ההֹודיה הּוא ּבּכּורים מצות ּתכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדהּנה
"ראׁשית  את מביא ׁשּלכן אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשה ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנּסים
הּקּב"ה. לנּו ׁשעׂשה הּטֹוב" "ּכל את ּומסּפר האדמה", ּפרי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּכל
ּבהֹודיה  אֹופּנים ׁשני הם ּבּכּורים, חּיּוב ּבזמן הּדעֹות ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּוׁשּתי

הּׁשחר: ּובתפּלת מּׁשנתֹו ּכׁשנעֹור יֹום, ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלה'
ּכׁשּנעֹור" ּד"מּיד – מּיד" אּלא והיה "אין הרב)א) אֹומר (סידור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

על  להּׁשם־יתּבר ההֹודיה ׁשהיא כּו', "לפני אני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"מֹודה

מהתּבֹוננּות  ּבאה אינּה זֹו ׁשהּכרה נׁשמתי", ּבי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ"ׁשהחזרּת
ׁשהּקּב"ה  ּבלּבֹו הּנטּועה הּפׁשּוטה מהאמּונה אּלא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׂשכלית,

יֹום. ּבכל ּומחּיהּו נׁשמתֹו לֹו הּמחזיר ְְְֲִִֵַַַָָהּוא
הארץ  את ׁשּכבׁשּו לאחר רק נתחּיבּו ׁשּבבּכּורים ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָב)
הּׁשבח  ּבתכלית ׁשהם ּבּפרֹות היא ההֹודיה ׁשאז ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָונתיּׁשבּו

ה  ׁשּבתפּלת ההֹודיה היא ּכ ּכתֹוצאה והּיפי, ׁשּבאה ּׁשחר, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
האדם" ּובׁשפלּות יתעּלה הא־ל ּב"רֹוממּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמההתּבֹוננּות

הּתפּלה א)ׁשּקדם סעיף צח סימן באורח־חיים ּומהעמקת (רמ"א , ְֲִֵֶֶַַַָָֹ
ּבהּכרה  היא ההֹודיה ׁשעל־ידי־זה הּתפּלה, ּבעניני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּדעת

הּׁשלמּות. ּובתכלית ְְְֲִֵַַָעמּוקה

(á)úéLàøî zç÷ìå|àéáz øLà äîãàä éøt-ìk §¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯
éäìà ýåýé øLà Eöøàîàðhá zîNå Cì ïúð E ¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåì EïkL §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי ב. פ"ד ׁשאין (מנחות ראׁשית, ּכל áולא ≈≈ƒְִֵֵֶָֹ
ּבלבד, המינין ׁשבעת אּלא ּבבּכּורים חּיבין הּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכל

להּלן: ונאמר "ארץ", ּכאן ח)נאמר חּטה (לעיל "ארץ ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנׁשּתּבחה  הּמינים מׁשבעת ּלהּלן מה וגֹו'", ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּוׂשעֹורה
ׁשהם  יׂשראל, ארץ ׁשבח ּכאן אף יׂשראל, ארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבהם

מינין  ÔÓL.מׁשבעה ˙ÈÊ∑ אגּורי אגּור âזית ׁשּׁשמנֹו , ְִִִִָ≈∆∆ְֲִִֶַַָ
ּתמרים ∑L·„e.ּבתֹוכֹו ּדבׁש (ברכות ∑ÈL‡¯Ó˙.הּוא ְ¿»ְְִַָ≈≈ƒ

ספרי) פ"ג. בכורים לתֹולט. יֹורד ּתאנה ãאדם ורֹואה äׂשדהּו ְְְֵֵֵֶָָָָ
זה  'הרי ואֹומר: לסימן, ּגמי עליה ּכֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּבּכרה,

.ּבּכּורים' ִִ
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בּטנא ב)וׂשמּת הּבּכּורים (כו, . . ערבה ּבכלי הביאם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לּכהנים ז)והּסּלים ג, ביכורים הרמב"ם,(רמב"ם ּבדעת לֹומר יׁש ְְֲִִֵַַַַַַָֹ

ׁשלמּות  וזֹוהי הּבּכּורים, ׁשל 'חלק' נעׂשים הּללּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּכלים

חֹוזר  מּתכת, ּבכלי הביאם אם (מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָקּיּום
רֹומזים  ׁשּבּכּורים ּבחסידּות, מבאר והּנה לּבעלים). ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹהּכלי
למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּזה, לעֹולם יֹורדת הּנׁשמה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלּנׁשמה.

˙ÏÚב  Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ Ïk LÈ¯Ó ·q˙Â¿ƒ«≈≈»ƒ»¿«¿»ƒ»≈
‡lÒ· ÈÂL˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ CÚ¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¡»»»≈»¿«≈¿«»
‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï C‰˙e¿«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»
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eaz`מ zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i oey`x meil inei xeriy
ּדוקא  מעׂשּיֹות מצוֹות מקּימת ּב'ּכלי', ּבּגּוף, מתלּבׁשת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָמּמּנּו,
מּגיעה  היא ועל־ידי־זה – ּגּופא) הּזה ׁשּבעֹולם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ(ה'ּתחּתֹון'
היא  הּמצוה ׁשלמּות :ּכ ּבּבּכּורים ואף האמּתית. ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָלׁשלמּותּה

ּפׁשּוט  ּדבר – ּגּופא ּובכלי ּדוקא, ּבכלי אֹותם מביאים ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָּכאׁשר
ערבה. ּכלי מּמּנּו), למּטה ּתחּתֹון (אין ְְְֲִִֵֶַַָָָָּופחּות

(â)zøîàå íää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´
éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà-ìà éúàá-ék E ¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ¤

Lð øLà õøàä:eðì úúì eðéúáàì ýåýé òa ¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡∑(ספרי ב. כה השנה אין (ראש ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֵ

ׁשהּוא  ּכמֹו ,ׁשּבימי ּכהן אּלא ל.ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â∑ ְְְֵֶֶֶֶָָֹ¿»«¿»≈»
טֹובה åׁשאינ(ספרי) ‰ÌBi.ּכפּוי Èz„b‰∑(שם) ּפעם ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ַַ

ּבּׁשנה  ּפעמים æאחת ׁשּתי .ולא ְְְִֵַַַָָָֹ

(ã)çaæî éðôì Bçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−
éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ∑ מּניח ּכהן אֹותֹו. ּתחת çלהניף ּומניף ידֹו הּבעלים מז)יד סוכה .(ספרי. ¿»««…≈«∆∆ƒ»∆ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

(ä)éðôì zøîàå úéðòå|éäìà ýåýéãáà énøà E §¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´
íL-éäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå éáà̈¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈

:áøå íeöò ìBãb éBâì§¬¨−¨¬¨¨«
i"yx£˙ÈÚÂ∑ לׁשֹוןè קֹול ע"ב)הרמת לב דף סוטה .(עיין ¿»ƒ»ְֲַָ

È·‡ „·‡ Èn¯‡∑ הּמקֹום חסדי אבד :éמזּכיר "ארּמי ¬«ƒ…≈»ƒְְֲִִֵֵַַַַָֹ
יעקב, אחר ּכׁשרדף הּכל את לעקר ּבּקׁש לבן ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹאבי",

ׁשחׁשב  ּכאּלּו(ליעקב)לעׂשֹותëּובׁשביל הּמקֹום לֹו חׁשב , ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹ

עֹובדיּֿכֹוכבים  ׁשאּומֹות הּקדֹוׁשìֿעׂשה, להם חֹוׁשב , ְִֵֵֶֶַָָָָָ
ּכמעׂשה  מחׁשבה ÓÈ¯ˆÓ‰.ּברּוֿהּוא „¯iÂ∑ ועֹוד ְֲֲֶַַָָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְ

יעקב îאחרים  ירד זאת, ׁשאחרי לכּלֹותנּו, עלינּו ּבאּו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ËÚÓ.למצרים  È˙Óa∑נפׁש .ּבׁשבעים ְְִִַƒ¿≈¿»ְְִִֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 93 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

mixEMAd z`adA mixMfPd miQPd okYŸ¤©¦¦©¦§¨¦©£¨©©¦¦

וּיגר  מצרימה וּירד אבי אבד ארּמי גֹו' ואמרּת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֽוענית
הּזה אל־הּמקֹום ויבאנּו גו' ה־ט)ׁשם (כו, ְִֵֶֶַַַָָ

הּקּב"ה  ׁשעׂשה הּנּסים את מזּכירים ּבּכּורים ׁשּבהבאת ְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּטעם
להֹודיה  ּבמעׂשה ּבּטּוי היא הּבּכּורים הבאת ּכי הּוא, ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָלאבֹותינּו

‰‡Ôepג  ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿««¬»ƒ¿≈¿«»»ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈeÁ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈«≈ƒ»≈√»¿»¡»»
‡˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ˙ÈlÚ È¯‡¬≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»»»

:‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»

˜„Ìד  dÚˆÈÂ C„ÈÓ ‡lÒ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ»¿«¿¿ƒ≈√»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»

‡¯n‡‰ה  Ô·Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â ·È˙˙Â¿»≈¿≈«√»¿»¡»»»»¬«»»
¯„Â ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áe ‡a‡ ˙È ‡„·B‡Ï ‡Úa»»¿»»»«»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
ÛÈwz ·¯ ÌÚÏ Ôn˙ ‰Â‰Â ¯ÚÊ ÌÚa Ônz«»¿«¿≈«¬»«»¿«««ƒ

:ÈbÒÂ¿«ƒ

minkg izty

(b)åxnFl Kixv i`nl ok `l m`C§¦Ÿ¥§©¨¦©
WFcTd rci `l okl mcFw ike ,ikd̈¦§¦¤¨¥Ÿ¨©©¨
.ux`d l` `AW z`f lM `Ed KExÄ¨Ÿ¤¨¤¨¨¤

:'xt`A ipWiRkd' oFWNn `Ed 'iEtM'æ §¦§¦§¦©¦¨¥¤
oiOn xzFi zFxiR Fl Eid m` ,WExiR¥¦¨¥¥¦¦
xzFi xMAzdl xdnn cg` oinE cg ¤̀¨¦¤¨§©¥§¦§©¥¥
xMAzOd oiOd `iad `Ede ,ipXdn¥©¥¦§¥¦©¦©¦§©¥
xMAzPWM KM xg`e ,`xFwe milWExil¦¨©¦§¥§©©¨§¤¦§©¥
Kixv oi` ,oM mB F`ian ipXd oiOd©¦©¥¦§¦©¥¥¨¦
aizkCn FzgkFde ,zipW mrR `Fxwl¦§©©¥¦§¨¨¦¦§¦
ok `l m`C ,`hErin rnWnC ,'mFId'©§©§©¦¨§¦Ÿ¥

:Dil dOl 'mFId'c dxez ©¨¨¥
(c)çzWxtaE ev zWxtA iYWxiR¥©§¦§¨¨©©§¨¨©

dedCn FzgkFde .xFn` zWxtaE dEvY§©¤§¨¨©¡§¨¨¦©£¨
FgiPde `pHd odMd gwle' xninl Dil¥§¥©§¨©©Ÿ¥©¤¤§¦¦
,Dil dOl 'LcIn' ,'ebe ''d gAfn iptl¦§¥¦§©¦¨¤¨¨¥

xn`p ,deW dxfBl dptEn 'LcIn' `N ¤̀¨¦¨¤§¤¦§¥¨¨¨¤¡©
,'ci' minlWC milraA xn`pe 'ci' o`M̈¨§¤¡©¦§¨¦¦§¨¦¨
'ci' s` ,mW WxtncM dtEpY oNdN dn©§©¨§¨§¦§¨¥¨©¨
`kdC dtEpYde .dtEpY oiprl `kdC§¨¨§¦§©§¨§©§¨§¨¨
,daxre alEl wxtA i"Wx WxiR¥¥©¦§¤¤¨©£¨¨
odke `pHd ztUA mifgF` milrAdW¤©§¨¦£¦¦§©©¤¤§Ÿ¥
lr s`e .`ph lW eilEW zgY Fci giPn©¦©¨©©¨¤¤¤§©©
zgY Fci giPn odMd minlW iAbC iR¦§©¥§¨¦©Ÿ¥©¦©¨©©
minlW iAbC mEXn ,WOn milrA ci©§¨¦©¨¦§©¥§¨¦
lW Fci ikd mEWn ,milEWe dtU `Mil¥¨¨¨§©¦¦¨¦¨¤

:WOn milrAd ci zgY odMd dxez Ÿ¥©©©©§¨¦©¨
(d)è,daEWzE dIpr oFWNn Dpi` la £̀¨¥¨¦§£¦¨§¨

,l`FW F` `xFw zlEf daEWY oi`W¤¥§¨©¥¥
:dn Fl`W F` F`xw in `kdeé,xnFlM §¨¨¦§¨§¨¨§©

`Ed KExA WFcTd lW eicqg xiMfOW¤©§¦£¨¨¤©¨¨
xiMfn ,z`Gd ux`d z` mdl ozPW¤¨©¨¤¤¨¨¤©Ÿ©§¦

,EpizFa` mr dUrW micqg x`W iOp©¦§¨£¨¦¤¨¨¦£¥
caF` iOx`'C Fpipr dn ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¦§¨©£©¦¥

:mixEMiA iAB 'ia`ë,dfA xnFl FpFvx ¨¦©¥¦¦§©¨¤
dG dn oM m`e ,Fcia`d `l `lde©£ŸŸ¤¡¦§¦¥©¤
.Fcia`dW rnWnC ,'caF`' aizkC¦§¦¥§©§©¤¤¡¦
xn` EN`M ,`vFi lrR 'caF`' didie§¦§¤¥Ÿ©¥§¦¨©
oM ,wEcwCd itl Fpi`W s` ,'cA`n'§©¥©¤¥§¦©¦§¥
EpizFAx Wxcn itl Wxtl Kixv̈¦§¨¥§¦¦§©©¥

:dkxal mpFxkfì`lde ,dfA FpFvx ¦§¨¦§¨¨§¨¤©£Ÿ
daWgn sxvn `Ed KExA WFcTd oi ¥̀©¨¨§¨¥©£¨¨
WxiR okl ,dxf dcFarAn uEg dUrnl§©£¤¦©£¨¨¨¨¥¥¥
xnFl FpFvx ,'ek mlFrd zFOE`AW¤§¨¨§©
`wece ,dxf dcFar `lA ENit £̀¦§Ÿ£¨¨¨§©§¨

:oM `Ed l`xUiAî,xnFl FpFvx §¦§¨¥¥§©
'ia` caF` iOx`'dW df gMn rnWnC§©§©¦Ÿ©¤¤¨£©¦¥¨¦
WxiR okl ,Fpi` dfe ,'dnixvn cxIe'©¥¤¦§©§¨§¤¥¨¥¥¥



מי `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i oey`x meil inei xeriy
עד  ּומּמצרים מּלבן אבֹותינּו את ׁשהּציל זה על ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלּקּב"ה

ּודבׁש". חלב זבת "ארץ אל ְֱִֶֶֶֶַָָָָָׁשהביאם
ההּצלה  את רק הּבּכּורים ּבהבאת מזּכירים מּדּוע לעּין יׁש ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָא
ׁשעׂשה  והחסדים הּנּסים ׁשאר את ולא ּומּמצרים, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּלבן
ההּצלה  ּכמֹו לארץ, ׁשהביאם קדם יׂשראל ּבני עם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה

ּבזה? וּכּיֹוצא עמלק מלחמת ים־סּוף, קריעת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעׂשו,
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּוכבׁשּוה  לארץ ׁשּבאּו אחרי רק הּוא ּבּכּורים מצות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחּיּוב
להּקּב"ה  הֹודיה ּגם היא ּבּכּורים ּדהבאת ונמצא, ּבּה. ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָוהתיּׁשבּו

ּבּה לאכֹול – ּבקביעּות ּבּה לׁשבת הארץ את לנּו ׁשּנתן ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל
מּטּובּה. ְְִִַָֹולׂשּבע

מקֹומֹות  ׁשהיּו ׁשאף מזּכירים עלינּו, זה חסד להדּגיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּוכדי
להם  היה לא זמן, ּולמׁש ּבקביעּות יׂשראל ּבני נתיּׁשבּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
לכּלֹותם  עליהם עמדּו ּבֹו – ואדרּבה ההּוא, ּבּמקֹום טּוב ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָּכל

ּובמצרים ּולהאב  ׁשנה, עׂשרים יׂשראל ּבני ּגרּו ּבארם ּכי ידם. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשנה. ָָרד"ו

ּבּדר היּו ּכי הּנּסים, ׁשאר הביא ׁשּלא מה ּבפׁשטּות ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומּובן
עראי. ּדר ׁשם ׁשּׁשהּו ּבמקֹום ְֲֶֶֶַָָָאֹו

(å)äãáò eðéìò eðziå eðepòéå íéøönä eðúà eòøiå©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬
:äL÷̈¨«

(æ)ýåýé òîLiå eðéúáà éäìà ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ
:eðöçì-úàå eðìîò-úàå eðéðò-úà àøiå eðì÷-úà¤Ÿ¥½©©¯§¤¨§¥²§¤£¨¥−§¤©«£¥«

(ç)äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàöBiå©«¦¥³§Ÿ̈Æ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈
:íéúôîáe úBúàáe ìãb àøîáe§Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−§«Ÿ§¦«

(è)õøàä-úà eðì-ïziå äfä íB÷nä-ìà eðàáéå©§¦¥−¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤
:Láãe áìç úáæ õøà úàfä©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡∑(ספרי)הּמקּדׁש ּבית ‡˙ı¯‡‰Œ.זה eÏŒÔziÂð∑ּכמׁשמעֹו. ∆«»«∆ְִֵֶַָ«ƒ∆»∆»»∆ְְַָ

(é)ä äpä äzòåäîãàä éøt úéLàø-úà éúàá §©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈
éýìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúð-øLàE £¤¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éýìà ýåýé éðôì úéåçzLäå:E §¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£BzÁp‰Â∑הּנפת אחר ׁשּנֹוטלֹו הּנחת)מּגיד אחרים: ּומניף ñהּכהן (ספרים וחֹוזר קֹורא, ּכׁשהּוא ּבידֹו ואֹוחז , ¿ƒ«¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

פ"ג) בכורים .(ספרי.

(àé)éýìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìe§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«

ÏÚ‡ו  e·‰ÈÂ ‡ÈpÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â¿«¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿«¿»»ƒ»¬»»
:‡ÈL˜ ‡ÁÏt»¿»»«¿»

ÈÈז  ÏÈa˜Â ‡˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¡»»«¬»»»»¿«ƒ¿»
‡˙e‡ÏÂ ‡ÏÓÚ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚Â ‡˙BÏ¿̂»»¿∆ƒ√»ƒ«¿»»¿≈»»

:‡˜Áe„Â¿¬»»

˙ÙÈw‡ח  ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»
ÔÈ˙‡·e ‡a¯ ‡ÂÊÁ·e ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„·eƒ¿»»¿»¿»¿∆¿»»«»¿»ƒ

:ÔÈ˙ÙBÓ·e¿¿ƒ

‡¯Ú‡ט  ˙È ‡Ï ·‰ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï ‡˙È‡Â¿«¿»»¿«¿»»≈ƒ«»»»«¿»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ ‡„‰»»«¿»»¿»¬«¿»

„‡¯Ú‡י  ‡a‡ LÈ¯ ˙È È˙˙È‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»«¿≈ƒ»≈ƒ»¿«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dÚˆ˙Â ÈÈ ÈÏ z·‰Ècƒ«¿¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ≈√»¿»¡»»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „ebÒ˙Â¿ƒ¿√»¿»¡»»

‡C‰Ïיא  ÈÈ CÏ ·‰È Èc ‡˙·Ë ÏÎ· È„Á˙Â¿∆¡≈¿»«¿»ƒ¿«»¿»¡»»
:CÈ· Èc ‡¯Bi‚Â È‡ÂÏÂ z‡ C˙Èa L‡ÏÂ¿∆¡«≈»«¿¿≈»≈¿ƒ»ƒ≈»
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eaz`מב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£·Bh‰ŒÏÎa zÁÓNÂ∑(שם אמרּו:(בכורים מּכאן ¿»«¿»¿»«ְִָָ

ׂשמחה  ּבזמן אּלא ּבּכּורים מקרא קֹורין הינּוòאין : ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּופרֹותיו  ּתבּואתֹו מלּקט ׁשאדם החג, ועד ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמעצרת
קֹורא  ואינֹו מביא ,ואיל מהחג אבל וׁשמנֹו, .ויינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ÈÂl‰Â ‰z‡∑נטעּו אם ּבבּכּורים, חּיב הּלוי אף «»¿«≈ƒְְִִִִֵַַַָָ
ּבתֹוô עריהם.Ea¯˜a ¯L‡ ¯b‰Â∑(יט מכות מביא (שם. ְֵֶָ¿«≈¬∆¿ƒ¿∆ִֵ

קֹורא  "לאבֹותינּוöואינֹו לֹומר: יכל ׁשאינֹו ,". ְֲֵֵֵֵֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 953 'nr h jxk zegiy ihewl t"r)

cFr axwl EMfIW `Ed micEdi aExwl xkVd©¨¨§¥§¦¤¦§§¨¥

ההֹוראה  לבאר ויׁש ּביּכּורים. מצות אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבפרׁשתנּו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זֹו ְְֲִִַַָָָָמּמצוה

ה'" "ּכרם נקרא יׂשראל ז)עם ה, יׁשנם (ישעי' הּכרם ּובאילני . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּופיר  ענפים הם ׁשרׁשים, הענפים האבֹות, הם הּׁשרׁשים ֹות. ֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָ

הּכרם  ּפירֹות ּבדּוגמת הּנֹוער, הם והּפירֹות הּמּטֹות, ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָראׁשי
ּבאילנֹות. ּוגדלים ְִִִֵַָָָהּנֹולדים

לגּני  "ּבאתי ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, עם לכרם נכנס ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּקּב"ה
ׁשּנכנסּו ילדה אֹו ילד - ׁשּבּכרה ּפרי ורֹואה ּכּלה", ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאחֹותי
הּתֹורה  מעניני ׁשּנתוּדע מּיׂשראל אחד אֹו מצוֹות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלגיל
ׁשֹונֹות. סיּבֹות מּפני עד־עּתה עליהם ידע ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּומצוֹותיה

ׁשּיחּנכּו הינּו, לביּכּורים. זה" "ּפרי ׁשּיביאּו ואֹומר הּקּב"ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצּוה
ׁשּיתחילּו ּבזה ּדי לא אמנם, ּומצוֹות. ּתֹורה לעניני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹותֹו

חינּוכֹו את ׁשּימסרּו אֹו לנפׁשֹו, אֹותֹו יעזבּו ואחר־ּכ ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָלחּנכֹו
ּגמֹור", לֹו אֹומרים ּבמצוה "הּמתחיל אּלא אחר, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלמיׁשהּו
הינּו הּמקּדׁש, לבית עד הּביּכּורים את להביא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּצריכים

הּׁשלמּות. לתכלית עד חינּוכֹו את ְְְְִִִֵֶַַַלגמֹור
ׁשּמברכים  ׁשהּברכה עד זֹו, עבֹודה מעלת ּגדלה ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָוכל־ּכ
לׁשנה  ּתׁשנה הּיֹום, ּביּכּורים "הבאת היא העבֹודה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלאחרי

טז)הּבאה" כו, עבֹודה (פרש"י לעבֹוד ׁשּיזּכה הּוא ּדהׂשכר , ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָ
הּבאה. ּבׁשנה ּפעם עֹוד ַַַַָָָָזֹו

והביא  זכה ׁשאם זֹו, עבֹודה ּגדלה ּכּמה עד נראה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּמּזה
לקרב  יזּכה הּבאה לׁשנה ּכי הּוא ׂשכרֹו ה', לבית הּנֹוער ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּפירֹות
ׁשּנזּכה  עד הּמקּדׁש, לבית ולהביאם יהּודים ועֹוד יהּודים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָעֹוד

ּבקרֹוב. ּבבנינֹו הּמקּדׁש לבית ּכפׁשּוטֹו, ּביּכּורים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָלהביא

ß lel` `"i ipy mei ß

(áé)äðMa Eúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²©¨¨¬
íBúiì øbì éålì äzúðå øNònä úðL úLéìMä©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

éøòLá eìëàå äðîìàìå:eòáNå E §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
i"yx£E˙‡e·z ¯NÚÓŒÏkŒ˙‡ ¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èkƒ¿«∆«¿≈∆»«¿«¿»¿

˙ÈLÈÏM‰ ‰Ma∑ ׁשל מעׂשרֹות להפריׁש ּכׁשּתגמר «»»«¿ƒƒְְְְְִִֶֶַַַֹ
הּׁשליׁשית  ה ,÷ּׁשנה זמן ּבערב קבע והּוּדּוי ּבעּור ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

ׁשּנאמר: הרביעית, ׁשנה ׁשל יד)הּפסח "מקצה (דברים ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
וגֹו'" ּתֹוציא ׁשנים ּכאן øׁשלׁש נאמר ,ù ונאמר "מּקץ", ְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּלהּלן  מה 'הקהל'. לענין ׁשנים", ׁשבע "מּקץ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהּלן:
ּכאן  אף הּסּכֹות, חג ּלהּלן מה אי רגל. ּכאן אף ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻרגל,

לעׂשר", תכּלה "ּכי ּתלמּודֿלֹומר: הּסּכֹות? ְְְִֵֶַַַַַַֻחג
ּכלין  ׁשהּמעׂשרֹות רגל הּׁשליׁשית, ׁשנה ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָמעׂשרֹות
אחר  ׁשּנלקטין יׁש אילנֹות ׁשהרּבה ּפסח, וזהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבֹו
ּבפסח  ּכלין ׁשליׁשית ׁשל מעׂשרֹות נמצאּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָֻהּסּכֹות,
הצריכֹו מעׂשרֹותיו, ׁשּׁשהה מי וכל רביעית, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשל

הּבית  מן לבערֹו ‰NÚn¯.הּכתּוב ˙L∑ ׁשאין ׁשנה ְֲִִַַַַָ¿«««¬≈ֵֶָָ
אחד  מעׂשר אּלא ּבּה ׁשּנהגּוúנֹוהג מעׂשרֹות מּׁשני ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

CzÏÏÚיב  ¯NÚÓ Ïk ˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡¬≈¿≈≈¿«»»»»«¿«¬«¿»
È‡ÂÏÏ Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙L ‰‡˙ÈÏ˙ ‡zLa¿«»¿ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈¿≈»≈
CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿¿ƒ¿»

:ÔeÚaNÈÂ¿ƒ¿¿
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מג `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ipy meil inei xeriy
ׁשל  ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשּׁשנה ׁשּלפניה, ׁשנים ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּבׁשּתי

ׁשּנאמר: ּכמֹו ראׁשֹון, מעׂשר ּבהן נֹוהג (במדבר ׁשמיטה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּומעׂשר יט) הּמעׂשר", את יׂשראל ּבני מאת תקחּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָ"ּכי

ׁשנאמר: יד)ׁשני, מעׂשר (לעיל אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּובא  מעׂשרֹות, ׁשּתי הרי ,"ויצהר ּתירֹוׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּדגנ
ׁשּתי  מאֹותן נֹוהג ׁשאין הּׁשליׁשית ּבּׁשנה ּכאן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָולּמד

ראׁשֹון, מעׂשר זה זה? ואי האחד, אּלא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמעׂשרֹות
ּכאן: ׁשּנאמר עני, מעׂשר יּתן ׁשני מעׂשר ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָותחת

ראׁשֹון  מעׂשר הרי לֹו, אׁשר את לּלוי" bÏ¯."ונתּתה ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ«≈
‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ∑ עני מעׂשר ·EÈ¯ÚL.זה eÏÎ‡Â «»¿»«¿»»ֲִֶַַָ¿»¿ƒ¿»∆

eÚ·NÂ∑ להם ׂשבען,àּתן ספרי)ּכדי אמרּו:(פאה. מּכאן ¿»≈ְְְִֵֵֶָָָָָ
ּפחֹות  ּבּגרן לעני ּפֹוחתין קב 'אין וכּו'áמחצי .חּטים ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

(âé)éýìà ýåýé éðôì zøîàåLãwä ézøòa E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤
äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈
éúåönî ézøáò-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëkE §¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−

:ézçëL àìå§¬Ÿ¨¨«§¦
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â∑(לב âהתוּדה (סוטה ¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆ְִֵַ

מעׂשרֹותי Èa‰ŒÔÓ˙.ׁשּנתּת L„w‰ Èz¯Úa∑(ספרי) ְֶֶַַַָָƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ
רבעי  ונטע ׁשני מעׂשר ׁשיהה ,ãזה ׁשאם ולּמד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשנים  ׁשּתי ׁשל לירּוׁשלים,äמעׂשרֹותיו העלם ולא ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
עכׁשו  להעלֹותם ׁשּצרי.ÈÂlÏ ÂÈz˙ Ì‚Â∑(שם) זה ְְֲִֶַַָָָ¿«¿«ƒ«≈ƒֶ

ּתרּומה  לרּבֹות 'וגם', ראׁשֹון, bÏÂ¯.ּובּכּורים åמעׂשר ְְְֲִִִֵַַַָ¿«≈
‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ∑ עני מעׂשר ∑E˙ÂˆÓŒÏÎk.זה «»¿»«¿»»ֲִֶַַָ¿»ƒ¿»¿

ולא  לבּכּורים, ּתרּומה הקּדמּתי ולא ּכסדרן, ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָֹֹנתּתים

קרּויה  ׁשהּתרּומה לראׁשֹון, ׁשני ולא לתרּומה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמעׂשר
ּוכתיב:æ'ראׁשית' ּדגן, מּׁשּנעׂשה ראׁשֹונה ׁשהיא (שמות , ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

הּסדר כב) את ּתׁשּנה לא תאחר", לא ודמע מלאת". ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
EÈ˙ÂˆnÓ Èz¯·ÚŒ‡Ï∑ׁשאינֹו על מּמין הפרׁשּתי לא …»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְִִִִֵֶַַֹ

הּיׁשן,çמינֹו על החדׁש ּומן מן , ולא הּמחּבר, על הּתלּוׁש מן (ולא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

הּתלּוׁש) על ÈzÁÎL.הּמחּבר ‡ÏÂ∑הפרׁשת מּלברכ èעל ְַַַָָֻ¿…»»¿ƒְְְִֶַַַָָ
.מעׂשרֹות  ְַַ

(ãé)àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
éýìà ýåýé ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:éðúéeö øLà ìëk éúéNò̈¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦
i"yx£epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï∑ ׁשאסּור .לאֹונן éמּכאן …»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ְִֵֶָָ

‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ∑ והּוא טמא ׁשאני ּבין ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ְֲִֵֵֶָ
והּוא טהֹור, טהֹור ׁשאני הז ëּבין והיכן ìהר טמא. ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֻ

?ּכ יב)על ּבׁשערי",(לעיל לאכל תּוכל עד."לא (יבמות ְֱִֶֶַַָָֹֹ

NÚÓ¯‡יג  L„˜ È˙lt C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ…∆«¿¿»
‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È Û‡Â ‡˙Èa ÔÓƒ≈»¿«¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»
Èz„Èwt Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

:È˙ÈLz‡ ‡ÏÂ CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï»¬»ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ

dpÓיד  È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a ˙ÈÏÎ‡ ‡Ï»¬»ƒ¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈
˙ÈÏa˜ ˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ«≈ƒ
Èc ÏÎk ˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ¿…ƒ

:Èz„ÈwÙ«ƒ¿«ƒ

minkg izty

:'ek bdFp oi`W dpWàike ,i"Wxl dWw ¨¨¤¥¥¨¤§©¦§¦
okl .zFUrN dn lFk`l dvFx Fpi` m ¦̀¥¤¤¡©©£¨¥
Wi LilrX dn dUr ,'ek Fl oY WxiR¥¥¥£¥©¤¨¤¥

:zFUrlá.miviA dxUr miYW `EdW ©£¤§¥¤§¥¥¦
`wece .aw Fl oYil Kixv mixFrU la £̀¨§¦¨¦¦¥©§©§¨
,miHg aw ivg Fl oYil Kixv oxFBA©¤¨¦¦¥£¦©¦¦
,aw ivg Fl oYil Kixv oi` xirA la £̀¨¨¦¥¨¦¦¥£¦©
dn ,mixg`l oM mB Klil lFki xirAW¤¨¦¨¥¥©¥©£¥¦©
df miwFgx zFpxBdW zFpxBA oM oi`X¤¥¥©§¨¤©§¨§¦¤

:dGnbi dxez ¦¤
(bi)â`l m`C .LAl l` dCezd ,xnFlM§©¦§©¥¤¦§§¦Ÿ

,'Lidl` 'dl Yxn`e' xnFl Fl did ok¥¨¨©§¨©§¨©¡Ÿ¤
z`ad iAB lirl aizkC FnM ,'iptl' i`n©¦§¥§¦§¦§¥©¥£¨©
dn ,FrnWnM i`C (dix` xEB) .mixEMA¦¦©§¥§¦§©§¨©
`d ,`Ed KExA WFcTdl xnFl KxFS¤©§©¨¨¨

:eiptl rEci xaMãlirl i"Wx WxitcM §¨¨©§¨¨¦§¥¥©¦§¥

rhpe ipW xUrOW miWFcw zWxtA§¨¨©§¦¤©£¥¥¦§¤©
:WcFw mi`xwp md iraxä,xnFl FpFvx §¨¦¥¦§¨¦¤§©

dpWA bdFp ipW xUrn oi` ixde©£¥¥©£¥¥¦¥§¨¨
zFCezdl Dil did `l oM m` ziWilW§¦¦¦¥Ÿ¨¨¥§¦§©
dpXA bdFp `EdW ipr xUrn lr `N ¤̀¨©©§©¨¦¤¥©¨¨
dpW lW gqR cr zkWnpe ziWilXd©§¦¦§¦§¤¤©¤©¤¨¨
:'ek LcOle WxiR okl ,lirlcM ziriax§¦¦§¦§¥¨¥¥¥§¦¤§

åmB lFlkl ,miAx oFWl 'zFnExY' azM̈©§§©¦¦§©
oizipznaC ikid iM ,xUrn znExY§©©£¥¦¥¦¦§©§¦¦
llkA mixEMiA llM ipW xUrn idlW©§¥©£¥¥¦¨©¦¦¦§©
aizkcM W"xd mW WxitcM ,dnExY§¨¦§¥¥¨¨©§¦§¦
mpFxkf EpizFAx Exn`e 'Lci znExzE'§©¨¤§¨§©¥¦§¨
mxiMfd i"Wxe .mixEMA EN` dkxal¦§¨¨¥¦¦§©¦¦§¦¨
`YrnW iWpi` lM e`lC ,WExitA§¥§©¨¡¨¥§©§¨

:ixinBædciRwd okid ,dfA FpFvx §¦¦§¨¤¥¨¦§¦¨
:xcQd lr dfA dxFYdçoiHig ,WExiR ©¨¨¤©©¥¤¥¦¦

:oixFrU lrèWExiR ,m"`xd azM ©§¦¨©¨§¥¥
zWxtd zrA LgAWNn ,'LkxaNn'¦§¨¤§¦§©¥£§¥©§¨©
zWxtd zMxA KxaNn `le ,zFxUrn©©§§Ÿ¦§¨¥¦§©©§¨©
EpTYW zFkxAd gqFp `EdW zFxUrn©©§¤©©§¨¤¦§
lr zFkxAW ,dlFcBd zqpM iWp ©̀§¥§¤¤©§¨¤§¨©

:opAxCn `N` Fpi` zFvOdci dxez ©¦§¥¤¨¦§©¨¨
(ci)éi`n ok `l m`C (igxfn xESw)¦¦§¨¦§¦Ÿ¥©

s`e .lk` `l m` lk` m` DPin `wtp̈§¨¦¨¦¨©¦Ÿ¨©§©
zFxUrOd lkA `Ed iECiEdW iR lr©¦¤©¦§¨©©©§
l"f EpizFAx EWxCW FnM zFnExYde§©§§¤¨§©¥©
lMn ,lirlcM 'ebe 'eiYzp mbe'C `xTn¦§¨¦§©§©¦§¦§¥¦¨
,cg` xUrn rnWn 'EPOn' zNn mFwn̈¦©¦¤©§©©£¥¤¨
`xwPW ipW xUrn `N` df oi`e§¥¤¤¨©£¥¥¦¤¦§¨

:mW oiIre ,WcFwëxnFl FpFvx ¤§©¥¨§©
:xFdh ip`e `nh `EdW oiA ,dnExYd©§¨¥¤¨¥©£¦¨

ì,xdfEd o`Mn iOp `nipe ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¥¨©¦¦¨§©



eaz`מד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i iyily meil inei xeriy
י) ּבפסּולי מכות ׁשּנאמר ּכמֹו טמאה, אכילת ְְְֱֲִִֵֶֶַַָֻזֹו

טו)הּמקּדׁשים: והּטהֹור (לעיל הּטמא ּתאכלּנּו ּבׁשערי" ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשערי אכילת ּדר לאכל ּתּוכל לא זה אבל ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹֹוגֹו'",

אחר  ּבמקֹום ÓÏ˙.האמּור epnÓ Èz˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי) ְֵַָָָ¿…»«ƒƒ∆¿≈

לֹו ותכריכין îלעׂשֹות ‰'.ארֹון ÏB˜a ÈzÚÓL ְְֲִִַַָ»«¿ƒ¿
È‰Ï‡∑(פ"ה שני הּבחירה ðהביאֹותיו (מעשר È˙ÈNÚ.לבית ¡…»ְְֲִִִֵַָ»ƒƒ

È˙Èeˆ ¯L‡ ÏÎk∑ וׂשּמחּתי .ּבֹוñׂשמחּתי ¿…¬∆ƒƒ»ƒְְְִִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(678 'nr p"yz zegiyd xtq)

מּמּנּו באני אכלּתי יד)לא לעֹולם (כו, חל אלּול ח"י ְְְֱִִִֶַָָָֹֹ
י"ב  התחלת הּוא זה ׁשּיֹום ידּוע והּנה לפרׁשתנּו. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבסמיכּות
חדׁשי  י"ב ּכנגד ׁשהם אלּול, חדׁש ׁשל האחרֹונים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹימים
על  מיחד נפׁש חׁשּבֹון לער יׁש ּובהם לחדׁש, יֹום ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהּׁשנה,
על־ּדר הּוא מעׂשרֹות ׁשּוּדּוי לֹומר, ויׁש הּׁשנה. חדׁשי י"ב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

באני  אכלּתי לא . . הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי צדק: ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹחׁשּבֹון
,"קדׁש מּמעֹון "הׁשקיפה נאמר הּבא ּובּפסּוק וגו'. ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

רז"ל  ּברכה,ואמרּו לׁשֹון וזה ארּורה ׁשּבּתֹורה הׁשקפה ּכל ְְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָ
לנהֹורא  חׁשֹוכא אתהּפכא מעלת על ׁשרֹומז לֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיׁש

הּתׁשּובה. עבֹודת ְְֲֵַַַָעל־ידי

(åè)-úà Cøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³¤
eðì äzúð øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enò©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®
ñ :Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàì zòaLð øLàk©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰∑(ספרי) מה עׂשינּו «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ִַָ
ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, לעׂשֹות,òּׁשּגזרּת ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

כו)ׁשאמרּת ּגׁשמיכם (ויקרא ונתּתי ּתלכּו, ּבחּקתי "אם : ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

eÈ˙·‡Ï.ּבעּתם" zÚaL ¯L‡k eÏ ‰z˙ ¯L‡∑ ְִָ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»«¬…≈
ּודבׁש חלב זבת "ארץ וקּימּת, לנּו, .ô"לתת ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` a"i iyily mei ß

(æè)ìà ýåýé äfä íBiäýé-úà úBNòì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤
úéNòå zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«
i"yx£EeˆÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰∑יהיּו יֹום ּבכל ««∆¡…∆¿«¿ְְִָ

עליהם  נצטּוית ּבּיֹום ּבֹו ּכאּלּו חדׁשים, ּבעיני. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ z¯ÓLÂ∑מברכּתֹו 'הבאת :öּבתֿקֹול ¿»«¿»¿»ƒ»»ְְֵֵַַָָ

ּתׁשנה  הּיֹום, הּבאה'ּבּכּורים .לּׁשנה ְִִִֶַַַָָָָ

È˙טו  C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓ ÈÎzÒ‡ƒ¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»
‡Ï z·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ¿«¿¿»»
·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡˙‰·‡Ï ‡zÓi˜ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿»«¬»»»»¬«»¿»¬«

:L·„e¿»

È˙טז  „aÚÓÏ C„wÙÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»¡»»¿«¿»¿∆¿«»
ÔB‰˙È „aÚ˙Â ¯h˙Â ‡iÈc ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ¿̃»«»»ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ«¿«¿≈»¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

minkg izty

xEq`W o`Mn' lirl azMW FnM§¤¨©§¥¦¨¤¨
oicnl xEQi` i`CeA xnFl Wie .'opF`l§¥§¥©§©©¦§¥¦
'KM lr xdfEd okide' WxiR okl ,o`Mn¦¨¨¥¥¥§¥¨§©©¨
e`lA eilr xFarIW icM xnFl FpFvx§©§¥¤©£¨¨§©
`N` Fpi` lk`W opF` iAB la` ,dwlie§¦§¤£¨©¥¥¤¨©¥¤¨
`de .zFwln `le `nlrA xEQi ¦̀§¨§¨§Ÿ©§§¨
`N` Fpi` 'ip`a iYlk` `l' aizkC¦§¦Ÿ¨©§¦§Ÿ¦¥¤¨
iM ,dxdf` Fpi` la` mixaC xERiq¦§¨¦£¨¥©§¨¨¦
WFcTd iRn `N` KiIW `l dxdf ©̀§¨¨Ÿ©¨¤¨¦¦©¨
:'ek oiPn dxdf` WxiR okl ,`Ed KExÄ¨¥¥¥©§¨¨¦©¦

îoFx` ENit` ,ol rnWn `w `zEax§¨¨©§©¨£¦¨
oMW lke ,devn lW `EdW oikixkze§©§¦¦¤¤¦§¨§¨¤¥

:igxfn xESwA oiIre .lFg lWðm`C ¤§©¥§¦¦§¨¦§¦
`llFwA iYrnW' xnFl cEnlY dn ,ok Ÿ¥©©§©¨©§¦§

dn lM miITW dCezd xaM ixd ,''d£¥§¨¦§©¨¤¦¥¨©

xdfEdX dn lMn xnWPWe eilr dESX¤¦¨¨¨§¤¦§©¦¨©¤§©
iAB EWxC Fnvr mrHd dGnE ,eilr̈¨¦¤©©©©§¨§©¥
iYgnU 'ipziEv xW` lkM iziUr'¨¦¦§Ÿ£¤¦¦¨¦¨©§¦

:m"`x .FA iYgOUeñ,xnFl FpFvx §¦©§¦§¥§©
:mixg`eh dxez £¥¦

(eh)òFf dNtzl mFwO dn ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨¦§¦¨
Ll iE`x 'ek EpiUrW oeiMn `N` ,o`kl§¨¤¨¦¥¨¤¨¦¨§
lM lr la` ,EpYghadX dn zFUrl©£©¤¦§©§¨£¨©¨
azMW FnM `le ,`Ed dNtY mipR̈¦§¦¨§Ÿ§¤¨©

:aFh wace m"`xdôdnA xnFl FpFvx ¨§¥§¤¤§©§©
,'ek 'Epl zzl' zNn siqFOX¤¦¦©¨¥¨
alg zaf ux`' xMfEd `l drEaXAW¤©§¨Ÿ§©¤¤¨©¨¨
xW`M' `kd aizM Ki` oM m`e ,'WacE§©§¦¥¥§¦¨¨©£¤
,'Epl zzl' WxiR okl ,'ebe 'YrAWp¦§©§¨¨¥¥¥¨¥¨
EpizFa`l zzl YrAWp xW`M xnFlM§©©£¤¦§©§¨¨¥©£¥

i`vFil YghadW dghadd YniIwe§¦©§¨©©§¨¨¤¦§©§¨§§¥
WacE alg zaf ux` mdl zzl mixvn¦§©¦¨¥¨¤¤¤¨©¨¨§©

:EpizFa`l YrAWPX dOn xzFifh dxez ¥¦©¤¦§©§¨©£¥
(fh)öikdl i`CeA ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©©§¨¦

zWxtl `kdC Ff dWxR dknqp¦§§¨¨¨¨§¨¨§¨¨©
aizkC `d iOp `dIW ,mixEMiA¦¦¤§¥©¦¨¦§¦
Ki`e ,mixEMiA zWxR` i`w 'YxnWe'§¨©§¨¨¥©¨¨©¦¦§¥
ziUre YxnWe' mixEMiA zWxR` ltFp¥©¨¨©¦¦§¨©§¨§¨¦¨
mixEMiA zWxtAW oeiM ,'ebe 'mzF`¨¥¨¤§¨¨©¦¦
xaMW dUrOd dUr xaMW aizM§¦¤§¨¨¨©©£¤¤§¨
dtiwWd'n rnWncM mixEMiAd `iad¥¦©¦¦¦§©§©¥©§¦¨
lFw zA WxiR okl ,'ebe 'LWcw oFrOn¦§¨§§¨¥¥¥©
dWwC d`xp ile .m"`xd .'ek FYkxan§¨©§¨§¥§¦¦§¤§¨¤
Dil dOl ,FhEWtM `xTd m`C ,i"Wxl§©¦§¦©§¨¦§¨¨¥
xidfd xaM `d ,'ek 'dGd mFId' aizkC¦§¦©©¤¨§¨¦§¦



מה `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(6 'nr hl zegiy ihewl)

חדׁשים ּבעיני יהיּו יֹום טז)ּבכל כו, ׁשּתבת (רש"י הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָ
ּתמידיּות  הפּוכֹות: ּתנּועֹות ׁשּתי חּבּור על מֹורה ְְְֲִִִֵַַָ"הּיֹום"
ּומּירח. מּׁשמׁש ּומּלילה, מּיֹום מרּכב יֹום והּנה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוהתחּדׁשּות.

ּבּירח, הּתמידיּות. מעלת יׁש ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּבּׁשמׁש,
את  מחּבר ויֹום ההתחּדׁשּות. מעלת יׁש תמיד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָהּמׁשּתּנה

יחד. הּמעלֹות ׁשּתי את הּללּו, המנּגדֹות הּתנּועֹות ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָֻׁשּתי

(æé)ìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé-úàýíé ¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹
ìå åéëøãa úëììååéètLîe åéúåöîe åéwç øîL §¨¤´¤¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈

ìå:Bì÷a òîL §¦§¬Ÿ©§Ÿ«
i"yx£E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰∑ מֹוכיח עד להם אין ∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿ִֵֵֶַָ

והבּדלה: הפרׁשה לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּבּמקרא,
ל ל÷הבּדלּתי להיֹות עֹובדיּֿכֹוכבים מאלהי ְְְְְְֱִִִֵֵֵַָָֹ

הפריׁש והּוא להיֹות øלאלהים, הארץ מעּמי אליו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
סגּלה. לעם לׁשֹון לֹו והּוא עד, להם ù(ּומצאתי ְְְְִֵֶַָָָָֻ
ּכמֹו: צד)'ּתפארת', און (תהלים ּפֹועלי ּכל .")"יתאּמרּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָ

(çé)älâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈
ìå Cì-øac øLàk:åéúåöî-ìk øîL ©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑(יט סגּלה (שמות לי .""והייתם «¬∆ƒ∆»ְְִִִֶָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 261 'nr ck jxk zegiy ihewl t"r)

d"ATd lW FxvF` - l`xUi¦§¨¥¨¤©¨¨

סגּולה" לעם לֹו "להיֹות יׂשראל לעם ּבנֹוגע ּכתּוב ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבפרׁשתנּו
יח) רׁש"י(כו, ּכתב "סגּולה" ּתיבת ּובפרּוׁש ד"ה . ה יט, (יתרו ְְִֵֵַַַָָ
ּכמֹווהייתם) חביב, "אֹוצר ב): ּכלי (קהלת מלכים ּוסגּולת ְְְְְִִִִִֶַָָָ

ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָיקר,
אּומֹות". מּׁשאר סגּולה ְְִִָָלי

החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש
ּומרּגלּיֹות. טֹובֹות אבנים הרּבה נמצאים הּמל ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברׁשּותֹו
ּוליּפֹות  להּדר מלכּותֹו ּבכתר ׁשּקֹובען אבנים יׁשנן ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאמנם,
המדינה  לצרכי ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁש אבנים יׁשנן הּכתר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
הּוא  אין ,הּמל ּבאֹוצר הּגנּוזֹות האבנים א ּבזה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא

ּומתעּנג  מׁשּתעׁשע הּוא אּלא ,צֹור לאף ּכלל ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁש
מסּוים. ּתפקיד ממּלאֹות ׁשאין אף ְְְְִִֵֶַַַָָאּתן,

ּתֹורה  מקּימים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל, ּבבני הּוא כן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּוכמֹו
עד  הּוא נעלה ּדבר ּבעֹולם, יתּבר מלכּותֹו ּומגּלים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּומצוֹות
עצמם  יׂשראל ּבבני אף ּומׁשּתעׁשע מתעּנג הּקּב"ה א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹמאד,
,הּמל אֹוצר ּכמֹו הם יׂשראל ּכי ּתפקידם. למילּוי קׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבלי
ּפֹוטר  זה ׁשאין (אּלא ׁשהם ּכמֹו ּבהם מׁשּתעׁשע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּמל
ּגֹודל  את מגּלה ורק ּתפקידם, מּמילּוי חס־וׁשלֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָאֹותם

.(יתּבר לפניו ְְִִֵָָָָָחיּבתם

(èé)äläúì äNò øLà íéBbä-ìk ìò ïBéìò Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈¦§¦−̈
ìeéäìà ýåýéì Lã÷-íò Eúéäìå úøàôúìe íLE §¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ô :øac øLàk©«£¤¬¦¥«
i"yx£k 'B‚Â L„˜ŒÌÚ E˙È‰ÏÂ¯ac ¯L‡∑(כ קדֹוׁשים (ויקרא לי .""והייתם ¿ƒ¿…¿«»…¿«¬∆ƒ≈ְְִִִִֶ

dÏ‡Ïיז  CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ z·ËÁ ÈÈ ˙È»¿»¬«¿»»≈¿≈¡≈»∆¡»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
‡Ïa˜Ïe È‰BÈ„Â È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒ¿ƒƒ¿«»»

:d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈

ÈaÁ·יח  ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C·ËÁ ÈÈÂ«»»¿»»≈¿∆¡≈≈¿««ƒ
:È‰B„Bwt Ïk ¯hÓÏe CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ»¿ƒ«»ƒƒ

Ú·„יט  Èc ‡iÓÓÚ Ïk ÏÚ ‰‡lÚ CzÓÏe¿ƒ¿»ƒ»»«»«¿«»ƒ¬«
LÈc˜ ÌÚ CÂ‰ÓÏe e·¯ÏÂ ÌeLÏe ‡ÁaL˙Ï¿À¿»»¿¿ƒ¿¿≈¡»««ƒ

:ÏÈlÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ«ƒ

minkg izty

'rFnW m` dide' zWxtA df lr©¤§¨¨©§¨¨¦¨©
KgxM lr `N` ,'Yad`e' zWxtaE§¨¨©§¨©§¨¤¨©¨§¨
z`ad lr i`w oiprd lkC xnFl Kixv̈¦©§¨¨¦§¨¨¥©£¨©
YxnWe' aizkC i`d oM m`e ,mixEMiA¦¦§¦¥©¦§¦§¨©§¨
xXwzp Ki`e ,i`w dn lr 'ziUre§¨¦¨©¨¨¥§¥¦§©¥

`N` ,'ek 'Yxn`d 'd z`' mr wEace§¨¦¤¤¡©§¨¤¨
zkxan lFw zAW dkxA KgxM lr©¨§¨§¨¨¤©§¨¤¤

:'ek FzF`fi dxez

(fi)÷'mFId Yxn`d' lW WExiR Edf¤¥¤¤¡©§¨©

:'ebeø'Lxin`d 'de' lW WExiR Edf¤¥¤©¤¡¦§
:'ebeùExO`zi' FnM ,YgAW 'Yxn`d'¤¡©§¨¦©§¨§¦§©§

dglv oMxCW EgAYWi ,'oe` ilrR lM̈Ÿ£¥¨¤¦§©§¤©§¨¨¥¨
:(b sC dbibg i"Wx)gi dxez ©¦£¦¨©



eaz`מו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i iriax meil inei xeriy

ß lel` b"i iriax mei ß

æë(à)øîL øîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ¨ŸÆ
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Âˆn‰ŒÏkŒ˙‡ ¯ÓL∑ הוה ּבלע"ז,úלׁשֹון .(בעאבאכטענד)גרדנ"ט »…∆»«ƒ¿»ְְֶַַֹ

(á)õøàä-ìà ïcøiä-úà eøáòz øLà íBia äéäå§¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤¨¾̈¤
éäìà ýåýé-øLàíéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´

:ãéOa íúà zãNå úBìãb§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«
i"yx£EÏ ˙Ó˜‰Â∑ מּׁשם ּתֹוציאּו ואחרּֿכ ּבּירּדן, «¬≈…»¿ְְִִֵַַַַָָ

אּתה  נמצאת עיבל. ּבהר מזּבח מהן ותבנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחרֹות
היּו אבנים מיני ׁשלׁשה ּבּירּדן,:àאֹומר: עׂשרה ׁשּתים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבמּסכת  ּכדאיתא עיבל, ּבהר ּוכנגּדן ּבּגלּגל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּוכנגּדן
לה)סֹוטה  .(דף ָ

(â)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìò záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïòîì Eøáòa§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàE|øac øLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²
éúáà-éäìà ýåýé:Cì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«

(ã)íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´
ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà älàä̈¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®

:ãéOa íúBà zãNå§©§¨¬−̈©¦«

(ä)éäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeíéðáà çaæî E ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½
éðú-àì:ìæøa íäéìò ó «Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

(å)éäìà ýåýé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáàE £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éäìà ýåýéì úìBò åéìò úéìòäå:E §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

ÓÈÓÏ¯א  ‡nÚ ˙È Ï‡¯NÈ È·ÒÂ ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆¿»≈ƒ¿»≈»«»¿≈»
ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯Ë«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«≈»¿

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

Ú¯‡Ï‡ב  ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙ Èc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«¿¿»«¿¿»¿«¿»
ÔÈ·¯·¯ ÔÈ·‡ CÏ ÌÈ˜˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»≈»¿ƒ»«¿ƒ«¿¿ƒ

:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e¿»¿¿ƒ»

‡È¯B˙‡ג  ÈÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿¬≈»»ƒ¿»≈«¿»
ÈÈ„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ Èc ÏÈ„a C¯aÚÓa ‡„‰»»¿∆¿¿»¿ƒƒ≈¿«¿»«¿»
L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¿»»¿»¬«¿«

:CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

È˙ד  ÔeÓÈ˜z ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬»¿»«¿¿»¿ƒ»
‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡i·‡«¿«»»ƒ≈ƒ¬»¿«≈»¿»
:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa ÔÈ„≈¿»¿≈»¿»¿¿ƒ»

Áa„Óה  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ È·˙Â¿ƒ¿≈«»«¿¿»√»¿»¡»»«¿«
:‡ÏÊ¯t ÔB‰ÈÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒ¬≈«¿¿»

‡C‰Ïו  ÈÈc ‡Áa„Ó ˙È È·z ÔÈÓÏL ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿¿»«¿»¡»»
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÂÏÚ È‰BÏÚ ˜q˙Â¿«≈¬ƒ¬»»√»¿»¡»»

minkg izty

æë(`)údevOd xnFW ied ,WExiR¥¡¥¥©¦§¨
oM m`C ,iEEiv oFWl `l ,cinY z`Gd©Ÿ¨¦Ÿ§¦§¦¥
FWxtl oi`e .`"eWA o"iXd cwPil did̈¨¦¨¥©¦¦§¨§¥§¨§

xFwn `EdW'xnWY xFnW' oM m`C , ¤¨§¦¥¨¦§Ÿ
oFzp' ,'gYtY gFzR' FnM ,Dil irAn¦¨¥¥§¨©¦§©¨

:m"`x .'oYYa dxez ¦¥§¥
(a)àgkEn `l `kdC zF`xwOd on¦©¦§¨§¨¨Ÿ¨

rWFdiAW zF`xwOd on `N` ,icin¦¦¤¨¦©¦§¨¤¦ª©
xUr mipW aizM rWFdiaC ,lMd gkEn¨©Ÿ§¦ª©§¦§¥¨¨

ilbx zFRM mFwnA oCxIA Eniwd mipa £̀¨¦¥¦©©§¥¦§©©§¥
Eniwd mipa` xUr mipWE ,mipdMd©Ÿ£¦§¥¨¨£¨¦¥¦
,l`xUi ux` lW oFW`x oFlnA lBlBA©¦§¨§¨¦¤¤¤¦§¨¥
xdA dNgYn azM mipa` mzF` lre§©¨£¨¦¨©¦§¦¨§©
aizkC mEXnE ,dxFYd lM lair¥¨¨©¨¦¦§¦
oCxi EpiidC ,mipa` ipin ipW rWFdiA¦ª©§¥¦¥£¨¦§©§©§¥
dNgY i"Wx hwp ikd mEWn ,lBlbe§¦§¨¦¨¦¨©©¦§¦¨
dNgYOW iR lr s` ,EN` zFnFwn ipW§¥§¥©©¦¤¦§¦¨
EtNTW oeiM ,lair xdA ozF` Eniwd¥¦¨§©¥¨¥¨¤¦§

,lBlBA mzF` Eniwde Egwle ozF`¨§¨§§¥¦¨©¦§¨
df lre ,iccdA Edpihwp ikd mEXn¦¨¦¨§¦§©£¨¥§©¤
,dhFq zkQnA `zi`cM i"Wx azM̈©©¦¦§¦¨§©¤¤¨
.rWFdi xtqC `xTd `ian mzdC§¨¨¥¦©§¨§¥¤§ª©
,i"Wx azMW mipa` ipin dWlWE§¨¦¥£¨¦¤¨©©¦
dfaE ,zFnFwn ipin dWlW xnFl FpFvx§©§¨¦¥§¨¤
lr dWwdW m"`xd zFiWEw EvxFzi§§§¨§¥¤¦§¨©
EN` wxR dhFq zkQOn l"f i"Wx©¦©¦©¤¤¨¤¤¥

:oixn`pb dxez ¤¡¨¦



מז `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i iying meil inei xeriy

(æ)ýåýé éðôì zçîNå íM zìëàå íéîìL zçáæå§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

(ç)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ñ :áèéä øàa©¥¬¥¥«

i"yx£·ËÈ‰ ¯‡a∑(שם) ּבׁשבעיםá לׁשֹון. «≈≈≈ְְִִָ

(è)ìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−
úkñä øîàì|úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe ¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨

éäìà ýåýéì íòì:E §½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
i"yx£˙kÒ‰∑ּכתרּגּומֹו.˙ÈÈ‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ּבעיני יהיּו יֹום ּבברית âּבכל עּמֹו ּבאת הּיֹום .ּכאּלּו «¿≈ְְַ««∆ƒ¿≈»ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'nr hk jxk zegiy ihewl)

לעם נהיית הּזה ט)הּיֹום ההּלדת (כז, יֹום הּוא אלּול ח"י ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֻ
הּזקן, ואדמו"ר הּבעל־ׁשם־טֹוב הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָׁשל

זה. ּבפסּוק רמּוזים ּבעירֹות הּבעל־ׁשם־טֹובּוׁשניהם לחזר נהג ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
הּׁשם" ּברּו" לֹומר להם ולגרם יׂשראל ּבני ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּובּמֹוׁשבֹות
ׁשּזהּו הּיהדּות, נקּדת את ּבהם ועֹורר ׁשּגּלה הינּו ּבזה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻוכּיֹוצא

לעם". "נהיית ׁשל הּזקןהּתכן מבאר אדמו"ר אאמו"ר - ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יצחק) לוי הוי'(ּבלּקּוטי ּפעמים ׁשלׁש ּבגימטרּיא הז"ה ׁשהיו"ם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּדגדלּות המֹוחין ג' ׁשהם ,(78)- הּזקן חב"ד אדמו"ר והרי ְְֲִֵֵֵֶַַַַָ
חב"ד. חסידּות ּתֹורת מיּסד ְֲִֵַַהּוא

(é)éäìà ýåýé ìB÷a zòîLååúåöî-úà úéNòå E §¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ
ñ :íBiä Eeöî éëðà øLà åéwç-úàå§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

ß lel` c"i iying mei ß

(àé):øîàì àeää íBia íòä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ

(áé)íéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½
øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøáòa§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈

:ïîéðáe óñBéå§¥¬¦§¨¦«

È„Á˙Âז  Ônz ÏeÎÈ˙Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÒBk˙Â¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»¿∆¡≈
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

‡È¯B˙‡ח  ÈÓb˙t Ïk ˙È ‡i·‡ ÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿««¿«»»»ƒ¿»≈«¿»
:˙e‡È L¯t ‡„‰»»»«»

Ï‡¯NÈט  ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÂ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

È˙י  „aÚ˙Â C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿«¿≈»
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„Bwtƒƒ¿»¿»ƒƒ¬»¿«¿»»

:ÔÈ„≈

‰‰e‡יא  ‡ÓBÈa ‡nÚ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

eË¯‡יב  ÏÚ ‡nÚ ˙È ‡Î¯·Ï ÔeÓe˜È ÔÈl‡ƒ≈¿¿»»»»«»«»
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa ÌÈÊ¯‚„ƒ¿ƒƒ¿≈¬»¿»«¿¿»ƒ¿¿≈ƒ

:ÔÓÈ·e ÛÒBÈÂ ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ

minkg izty

(g)ámWe mixaC zWxR lirl oiIr©¥§¥¨¨©§¨¦§¨
aYkPW mrHde (awri zlgp) .iYWxiR¥©§¦©£©©£Ÿ§©©©¤¦§©
zkQnA `zi`cM Epiid ,oFWl miraWA§¦§¦¨©§¦§¦¨§©¤¤
zFOE`d ElkEIW (dl sC) dhFq¨©¤§¨

:DwiYrdlh dxez §©§¦¨
(h)â'dl mrl ziidp' aizkCn ,WExiR¥¦¦§¦¦§¥¨§¨©

rnWn ,'didY' aizM `le ,'Lidl ¡̀Ÿ¤§Ÿ§¦¦§¤©§©
aizkCnE ,ixiinw mcFTd zixAd lrW¤©©§¦©¥¨©§¥¦¦§¦

lkAW mdl fnxW Epcnl 'dGd mFId'©©¤¨©§¤¨©¨¤¤§¨
.'ek z`A mFId EN`M LipirA Eidi mFi¦§§¥¤§¦©¨¨
,wiIC 'dGd mFId'nC d`xp ile .m"`xd̈§¥§¦¦§¤§¥©©¤¦¥
,'LEvn Lidl` 'd dGd mFId' iAB FnM§©¥©©¤¡Ÿ¤§©§
FzF`A ixdW ,FrnWnM xnFl oi`C§¥©§©§¨¤£¥§
zFllTde zFkxAd mdilr ElAw mFId©¦§£¥¤©§¨§©§¨
i`C .lair xdaE miGixB xdA zFxEn`d̈£§©§¦¦§©¥¨§¦
oM m` ,'dGd mFId' xn`p ikd mEWn¦¨¦¤¡©©©¤¦¥

z` dWn evie' xnFle miCwdl Fl did̈¨§©§¦§©©§©¤¤
,zFllTd zWxR `EdW ,'ebe 'mrd̈¨¤¨¨©©§¨
mFId' zWxR hwpnl Fl did KM xg`e§©©¨¨¨§¦§©¨¨©©
oi`' `kd xnFl KiIW oi`C ,'dGd©¤§¥©¨©¨¨¥
`EdC oeiM ,'dxFYA xgE`nE mCwEn§¨§¨©¨¥¨§
mFId' xn`PW itl mrHd xTir¦©©©©§¦¤¤¡©©

:'dGdi dxez ©¤



eaz`מח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÚ‰Œ˙‡ C¯·Ï∑:סֹוטה ּבמּסכת (דף ּכדאיתא ¿»≈∆»»ְְִִֶֶַָָ

לראׁשלו) וׁשּׁשה ּגרּזים, הר לראׁש עלּו ׁשבטים ְְְְְִִִִִַָָָָֹֹ'ׁשּׁשה
ּבאמצע. למּטה, והארֹון והלוּים והּכהנים עיבל, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהר

לוּים  ּבברכה:ãהפכּו ּופתחּו ּגרּזים הר ּכלּפי ּפניהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ואּלּו וגֹו'", ּומּסכה ּפסל יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו"ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
עיבל  הר ּכלּפי ּפניהם והפכּו חזרּו אמן, עֹונין ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו
יעׂשה  אׁשר האיׁש "ארּור ואֹומרים: ּבקללה, ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָּופתחּו

יקים  לא אׁשר "ארּור עד ּכּלם וכן וגֹו'"', ."פסל ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹֻ

(âé)ãb ïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò eãîòé älàå§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´
:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«

(ãé)ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðòå§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬
ñ :íø̈«

(åè)úáòBz äëqîe ìñô äNòé øLà Léàä øeøà̈´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´
íòä-ìë eðòå øúqa íNå Løç éãé äNòî ýåýé§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²

ñ :ïîà eøîàå§¨«§−¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(184 'nr hi jxk mgpn zxez - f"iyz mixet zgiy)

וׂשם  חרׁש ידי מעׂשה . . ּומּסכה ּפסל יעׂשה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשר
טו)ּבּסתר הּזהר,(כז, ּבׁשם ּפעם, אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ְֵֶַַַַַַָָֹ

מּסברא  הּתֹורה ּבפנימּיּות חּדּוׁש מחּדׁש אדם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הּנסּתר  ּבחלק ּומּסכה" "ּפסל מכניס הּוא – מּדיליּה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאיׁשית,
"ּבּסתר" א)ׁשּבּתֹורה אות שם אורות ניצוצי ב. קכז, זח"ג .(ראה ֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiy)

סברא  ּבה ׁשמֹוסיף דהינּו - הּתֹורה ּבפנימיּות מחדׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשאדם
וחמי  מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפעם ּכ על אמר - מדיליּה ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָאיׁשית
וׂשם  גֹו' פסל יעׂשה ד"אׁשר ענין ׁשזהּו הזֹוהר, ּבׁשם ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאדמֹו"ר

הּתֹורה, ּבפנימיּות מׁשלֹו סברֹות להכניס אסּור ולכן, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּסתר"!
הרב". "דברי את ללמֹוד ְְִִִִֵֶַָּכי־אם

ּבּפעטערּבּורג, (ּבהיֹותֹו זה ענין אֹודֹות דיּבר ּכׁשהרּבי -ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ

„Ï·ÈÚיג  ‡¯eËa ‡iËÂÏ ÏÚ ÔeÓe˜È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿»«»¿»¿≈»
:ÈÏzÙÂ Ôc ÔÏe·Êe ¯L‡Â „b Ô·e‡¿̄≈»¿»≈¿À»¿«¿»ƒ

Ï‡¯NÈיד  L‡ ÏÎÏ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡ÂÏ Ôe·È˙ÈÂƒƒ≈»≈¿≈¿¿»¡«ƒ¿»≈
:‡Ó¯ ‡Ï»̃»»»

Á¯Ó˜‡טו  ‡ÎzÓe ÌÏˆ „aÚÈ Èc ‡¯·b ËÈÏƒ«¿»ƒ«¿≈∆∆«¿»¿»»»
Ôe·È˙ÈÂ ‡¯˙Ò· ÈeLÓe ÔÓ‡ È„È „·Ú ÈÈ Ì„√̃»¿»…«¿≈√»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ

:ÔÓ‡ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ Ïk»«»¿≈¿»≈

minkg izty

(ai)ãiele oFrnW' aizkC aB lr s ©̀©©¦§¦¦§§¥¦
dXW ozF`C rnWn ,'ebe 'dcEdie¦¨©§©§¨¦¨
iel haW `le mikxan Eid mihaW§¨¦¨§¨§¦§Ÿ¥¤¥¦
Ecnri dN`e' aizkCn xnFl Wi ,cal§¨¥©¦¦§¦§¥¤©©§
KgxM lraE ,'lair xdA dllTd lr©©§¨¨§©¥¨§©¨§¨
,dllTd lv` 'dllTd lr' xnFl Kixv̈¦©©©§¨¨¥¤©§¨¨
,odl mdipR Ektd mIeldW xnFl dvFx¤©¤©§¦¦¨§§¥¤¨¤
EidW ozF`n xzFi 'lv`' E`xwp okle§¨¥¦§§¥¤¥¥¨¤¨
EidW s` ,miGixB xd lr micnFr§¦©©§¦¦©¤¨
okYi `NW oeiM ,EN` FnM odl miaFxw§¦¨¤§¥¥¨¤Ÿ¦¨¥
xnFl KiIW oi`W ,FrnWnM Wxtl§¨¥§©§¨¤¥©¨©
Wi ike ,'dllTd lr Ecnri dN`'¥¤©©§©©§¨¨§¦¥
dilr oiqxFCW dllTA zEWOn©¨©§¨¨¤§¦¨¤¨
lv` FWExiR KgxM lrA `N` ,milbxÄ©§©¦¤¨§©¨§¨¥¥¤
,millwnd ozF` lv` xnFlM ,dllTd©§¨¨§©¥¤¨©§©§¦
opi` onvr odW DPin rnW oM m ¦̀¥§©¦¨¤¥©§¨¥¨
dN`' aizkC `d `liOn ,oillwn§©§¦¦¥¨¨¦§¦¥¤
opi` onvr od iOp 'ebe 'Kxal Ecnri©©§§¨¥©¦¥©§¨¥¨
mdW `Ed `xaq eiWkre ,mikxand©§¨§¦§©§¨§¨¨¤¥
.'ebe 'mIeld Epre' aizkCn iel haW¥¤¥¦¦¦§¦§¨©§¦¦

aizkC df i`n oM m` ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¦¥©¤¦§¦
ixde ,'ebe 'mrd z` Kxal Ecnri dN`'¥¤©©§§¨¥¤¨¨©£¥
Wi .oikxand Eid onvr mdC rnWn©§©§¥©§¨¨©§¨§¦¥
lv` Ecnri dN` ,FWExiR ikdC xnFl©§¨¦¥¥¤©©§¥¤
z` Kxal mIeld EcnrW drWA mIeld©§¦¦§¨¨¤¨§©§¦¦§¨¥¤
KM ,'ebe oFrnW miGixB xd lr mrd̈¨©©§¦¦¦§¨
ile .milFcBdn cg` mWA iz`vn̈¨¦§¥¤¨¥©§¦§¦
mIeld Epre' aizkCn FzgkFdC d`xp¦§¤§¨¨¦¦§¦§¨©§¦¦
rnW ,'ebe 'l`xUi Wi` lM l` Exn`e§¨§¤¨¦¦§¨¥§©
oiCd `Ede ,oillwnd Eid mIeldC DPin¦¨§©§¦¦¨©§©§¦§©¦
xEx`' Exn`W mcFw `dC ,oikxand©§¨§¦§¨¤¤¨§¨
oi`e .'Wi`d KExA' mixnF` Eid 'Wi`d̈¦¨§¦¨¨¦§¥
FWExiR 'mIeld Epre' aizkC `dC xnFl©§¨¦§¦§¨©§¦¦¥
mdW xnFlM ,dNgY mIeld EprC§¨©§¦¦§¦¨§©¤¥
,odixg` mrd lM KM xg`e Eligzd¦§¦§©©¨¨¨¨©£¥¤
Epre' ,xninl Dil ded ikd oM m`C§¦¥¨¦£¨¥§¥©§¨
,'ebe 'Exn`e l`xUi Wi` lke mIeld©§¦¦§¨¦¦§¨¥§¨§
ixdW ,'l`xUi Wi` lM l`' i`n cFre§©¤¨¦¦§¨¥¤£¥
`N` ,oillwnd on oM mB Eid onvr md¥©§¨¨©¥¦©§©§¦¤¨
oikxand Eid mIeldW KgxM lr©¨§¨¤©§¦¦¨©§¨§¦

WxitcM mdipR miktFd Eide oillwnde§©§©§¦§¨§¦§¥¤¦§¥¥
Ecnri dN`'C `xwC WExitE ,i"Wx©¦¥¦§¨§¥¤©©§
dN`' xn` EN`M ,'mrd z` Kxal§¨¥¤¨¨§¦¨©¥¤
mIeld E`aIWM miGxB xd lr Ecnri©©§©©§¦¦§¤¨Ÿ©§¦¦
lr micnFrd md inE ,'mrd z` Kxal§¨¥¤¨¨¦¥¨§¦©
,xn`Y m`e .'ebe iele oFrnW ,miGxB xd©§¦¦¦§§¥¦§¦Ÿ©
z` Kxal Ecnri dN`e' aizM ixde©£¥§¦§¥¤©©§§¨¥¤
oM m` ,'ebe dcEdie iel oFrnW mrd̈¨¦§¥¦¦¨¦¥
xd lr cnFr did iel mBW rnWn©§©¤©¥¦¨¨¥©©
WxiR Ki`e ,mihaW x`W FnM miGxB§¦¦§§¨§¨¦§¥¥¥
oFx`de mIelde mipdMde l"f `Ed©§©Ÿ£¦§©§¦¦§¨¨
ipin ipW ,xnFl Wie .'ek rvn`A dHnl§©¨¨¤§©§¥©§¥¦¥
EpiidC ,zxWl miE`xd mdn ,md mIel§¦¦¥¥¤¨§¦§¨¥§©§
opi`We ,mipW miXngl riBIW cr©¤©¦©©£¦¦¨¦§¤¥¨
,Kli`e miXngn EpiidC ,zxWl oiE`x§¦§¨¥§©§¥£¦¦§¥¨
,dHnl oicnFr zxWl oiiE`xd ozF`e§¨¨§¦§¨¥§¦§©¨
lr oicnFr zxWl oiiE`x opi`W ozF`e§¨¤¥¨§¦§¨¥§¦©
sC) oixn`p EN` wxR `ziixA ,xdd̈¨¨©§¨¤¤¥¤¡¨¦©

:(flbi dxez



מט `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i iying meil inei xeriy
הרּבי: את אז ׁשאלּתי "לענינגראד"), ּבׁשם עּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהנקראת
אצל  לׁשאֹול הּוא יכֹול ּבעצמֹו, ׁשמע ׁשאדם מאמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבׁשלמא
ּבהמאמרים  יעׂשה מה אבל הענין; לפירּוׁש המאמר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָּבעל
ׁשגם  ונמצא דין, ּבעלמא איננּו ּכבר המאמר ׁשּבעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהיׁשנים,
ּבקֹור  הרּבי לי ענה - המאמר? ּבעל את לׁשאֹול צריכים ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָאז

- וואס")?... ("איז ּבכך ּומה נּו, ּבלּוטיק"): ("קאלט ְְִִַַַָָרּוח
לכן  מציאּותֹו, מתערבת לא הּתֹורה ּפנימיּות ׁשּבלימּוד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוּכיון
ׁשלימּוד  ּכיון ואדרּבה: הּתפלה. קֹודם גם זאת ללמֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאפׁשר

גּופא. לּתפלה הכנה גם זה הרי - ּביטּול ענינֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָזה

(æè)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«
i"yx£ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó∑ לׁשֹון כה)מזלזל, אחי(לעיל .""ונקלה «¿∆»ƒְְְְְִִֵַָָ

(æé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå eäòø ìeáb âéqî øeøà̈¾©¦−§´¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£Ïe·b ‚ÈqÓ∑:לׁשֹון הּקרקע, את וגֹונב לאחֹוריו נט)מחזירֹו אחֹור (ישעיה .""והּוסג «ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

(çé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Cøca øeò äbLî øeøà̈¾©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«
i"yx£¯eÚ ‰bLÓ∑ ּבּדבר רעה ,äהּסּומא עצה .ּומׁשיאֹו «¿∆ƒ≈ִֵַַַָָָָָָ

(èé)øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(ë)ðk älâ ék åéáà úLà-íò áëL øeøàåéáà ó ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®
ñ :ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(àë)íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

(áë)Bnà-úá Bà åéáà-úa Búçà-íò áëL øeøà̈ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´©¦®
:ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(âë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(ãë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£¯˙qa e‰Ú¯ ‰kÓ∑ הרע לׁשֹון אֹומר.åעל הּוא «≈≈≈«»∆ֵַָָָ
ארּורים  י"א הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ְֲִִִִִֶֶַַַָָֹראיתי

ּכאן  ׁשמעֹוæיׁש ּוכנגד ׁשבטים, י"א ּכתב ּכנגד לא ן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּכׁשּבר מֹותֹו לפני לברכֹו ּבלּבֹו היה ׁשּלא לפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹארּור,
לקּללֹו רצה לא לכ הּׁשבטים, .ׁשאר ְְְְְִַַָָָָָֹ

nÚ‡טז  Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡Â È‰e·‡ ÈÏ˜Èc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkיז  ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

nÚ‡יח  Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a ‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏƒ¿«¿≈¬ƒ»¿»¿»¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

ÓÈÈÂ¯יט  ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈ ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»¿«¿¿»¿≈«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk»«»»≈

Èlbכ  È¯‡ È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¬≈«ƒ
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ¿≈«»«»»≈

Ïkכא  ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

·˙כב  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«¬ƒ«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ƒ≈¿≈«»«»»≈

nÚ‡כג  Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkכד  ¯ÓÈÈÂ ‡¯˙Òa d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

minkg izty

(gi)ä'dBWn' 'dBWn' opixnbC§¨§¦©¦§¤¦§¤
,olpn `tEB mzde .miWFcw zWxRn¦¨¨©§¦§¨¨¨§¨¨

:miWFcw zWxtA oiIrhi dxez ©¥§¨¨©§¦

(ck)å,Dil dOl 'xzQA' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©¥¤¨¨¥
,xYEn WOn d`Md iElbA EdMi m` ike§¦¦©¥§¨©¨¨©¨¨
oR siqFi `l' aizM `lde ,dInzA¦§¦¨©£Ÿ§¦Ÿ¦¤

:`vz iM zWxtA 'siqFiæ,xn`Y m`e ¦§¨¨©¦¥¥§¦Ÿ©
dMn' iAbl oWxCd dWn iAx Knq dOl̈¨¨©©¦¤©©§¨§©¥©¥
`lA `nlWA ,xnFl Wie .'xzQA Edrx¥¥©¥¤§¥©¦§¨¨§Ÿ



eaz`נ zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i iying meil inei xeriy

(äë)øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà̈ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬
ñ :ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(åë)úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà øeøà̈À£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
ô :ïîà íòä-ìk øîàå íúBà úBNòì©«£´¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£ÌÈ˜ÈŒ‡Ï ¯L‡∑ ּובׁשבּועה ּבאלה עליהם וקּבלּוה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל את ּכלל .ּכאן ¬∆…»ƒְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

çë(à)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìEeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

ðúðe íBiäéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìò ïBéìò E ©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

(á)éìò eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:E ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(â):äãOa äzà Ceøáe øéòa äzà Ceøä¬©−̈¨¦®¨¬©−̈©¨¤«

(ã)ðèá-éøt CeøaEzîäá éøôe Eúîãà éøôe E ¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´§¤§¤®
éôìà øâLðàö úBøzLòå E:E §©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«

i"yx£EÈÙÏ‡ ¯‚L∑ מׁשּגרת ׁשהּבהמה ,ּבקר ולדֹות ¿«¬»∆ְְְְְֵֶֶֶַַַָָ
ˆ‡E.מּמעיה  ˙B¯zLÚÂ∑ורּבֹותינּו ּכתרּגּומֹו. ִֵֶָ¿«¿¿…∆ְְְֵַַ

נקר  לּמה 'עׁשּתרֹות'דרׁשּו: ׁשמם ׁשּמעׁשירֹות çא ? ְְְְֲִִֶַַָָָָָָ

ׁשהן  הּללּו, ּכעׁשּתרֹות אֹותם ּומחזיקֹות ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעליהן
חזקים  .סלעים ְֲִִָָ

(ä):EzøàLîe Eàðè Ceøä¬©§£−¦§©§¤«
i"yx£E‡Ë Ce¯a∑ מסּנן ׁשאּתה לח ּדבר ,"טנא" אחר: ּדבר .ּפרֹותיè ּבסּלים.Ez¯‡LÓe∑ יבׁשּדברé, »«¿¬ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָƒ¿«¿∆ֵָָָ

זב  ואינֹו ּבּכלי .ׁשּנׁשאר ְְְִִֵֶַָָ

Ìcכה  LÙ ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó Èc ËÈÏƒƒ¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊ««¿≈«»«»»≈

‰„‡כו  ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Èc ËÈÏƒƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»»»
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿¿≈«»«»»≈

‡C‰Ïא  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»
ÏÚ ÈlÚ C‰Ï‡ ÈÈ CpzÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»ƒ««

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»

Cp˜a„ÈÂב  ÔÈl‡‰ ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

Ï˜Áa‡:ג  z‡ CÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

cÏÂe‡ד  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a¿ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿»
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¿≈»»

C˙Âˆ‡Â:ה  ClÒ CÈ¯a¿ƒ«»¿«¿»»

minkg izty

cg` aizM dOl icin dWw `l df¤Ÿ¨¤¦¦¨¨§¦©©
oaE`x `ivFdl icM ,mixEx` xUr̈¨£¦§¥§¦§¥
xEx`' aizkC mEXn ,xEx`d llMn¦§©¨¨¦¦§¦¨
lAlA `Ede 'eia` zW` mr akFW¥¦¥¤¨¦§¦§¥
`N` Exn`p `l ikd mEXn ,eia` irEvi§¥¨¦¦¨¦Ÿ¤¤§¤¨
,oaE`x `ivFdl icM mixEx` xUr cg ©̀©¨¨£¦§¥§¦§¥
dMn'C iYWxiRX dn itl eiWkr la £̀¨©§¨§¦©¤¥©§¦§©¥
,xnF` `Ed rxd oFWl lr 'xzQA Edrx¥¥©¥¤©¨¨¨¥
dxUr `N` xnFl Fl did `l oM m ¦̀¥Ÿ¨¨©¤¨£¨¨
sqFi z` mB `ivFdlE ,mixEx £̀¦§¦©¤¥
mdilr xRiqe eig` lr dAC `ivFdW¤¦¦¨©¤¨§¦¥£¥¤
lwe .'ek izi`x ,uxize .rxd oFWl̈¨¨§¥¥¨¦¦§©
'izi`x' miqxFB WIW izi`xe .oiadl§¨¦§¨¦¦¤¥§¦¨¦¦

,FWExiR ikde ,'miwi `l xW`' lr 'ek©£¤Ÿ¨¦§¨¦¥
oWxCd dWn iAx lW FcFqiA izi`ẍ¦¦¦¤©¦¤©©§¨
dvx `l cr 'ek mixEx` xUr cg ©̀©¨¨£¦©Ÿ¨¨
mr md xUr mipW ixd dWwe ,Fllwl§©§§¨¤£¥§¥¨¨¥¦
o`M uxznE ,'ebe 'miwi `l xW` xEx`'¨£¤Ÿ¨¦§¨¥¨
z` llFM 'ebe 'miwi `l xW` xEx`'A§¨£¤Ÿ¨¦¥¤
Ellkp lirlC mixEx`d mbe dxFYd lM̈©¨§©¨£¦¦§¥¦§§
oM m`e ,'ebe 'miwi `l xW` xEx`'A§¨£¤Ÿ¨¦§¦¥
md mixizi lirlC mixEx`C dWẅ¤©£¦¦§¥§¥¦¥
izi`xW FnM i`Ce `N` ,EaYkp dOle§¨¨¦§§¤¨©©§¤¨¦¦

:oWxCd dWn iAx lW FcFqiAdk dxez ¦¤©¦¤©©§¨
çë(c)çmWe ,awr zWxtA lirl oiIr©¥§¥§¨¨©¥¤§¨

:iYWxiRd dxez ¥©§¦

(d)è:WFxize oii oFbM ,WExiRéoFbM ¥§©¦§¦§
'LYx`Wn' `xwpe ,zFxiR ipin lM̈¦¥¥§¦§¨¦§©§¤
itlE .lQA mix`Wp mdW xEarA©£¤¥¦§¨¦©©§¦
oM m` ,'LizFxiR' WxitC oFW`x WExiR¥¦§¥¥¥¤¦¥
,mElM 'LYx`Wn' lW WExiR didi `lŸ¦§¤¥¤¦§©§¤§
FnM ,FrnWnM `EdW xnFl Kixve§¨¦©¤§©§¨§
EN`kE ,'mzFlnUA zFxExv mzx`Wn'¦§£Ÿ¨§§¦§¨§¦
.LzQre LizFxiR mikExA xn`̈©§¦¥¤§¦¨¤
xn`p `l dOl ,dWw oFW`x WExitlE§¥¦¨¤¨¨Ÿ¤¡©
xn`p dOle ,FrnWnM 'LizFxiR'¥¤§©§¨§¨¨¤¡©
'L`ph' xg` xaC WxiR okl ,'L`ph'©§£¨¥¥¥¨¨©¥©§£
xg` xaC itlE .'ek oPqn dY`W xaC̈¨¤©¨§©¥§¦¨¨©¥
zllkp miaprd zMxA `dC ,dWẅ¤§¨¦§©¨£¨¦¦§¤¤



ני `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iyiy meil inei xeriy

(å):Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzà Ceøä¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«
i"yx£E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e E‡·· ‰z‡ Ce¯a∑(קז לעֹולם (ב"מ ּכביאת חטא, ּבלא העֹולם מן יציאת .ëׁשּתהא »«»¿…∆»«»¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹ

ß lel` e"h iyiy mei ß

(æ)éáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä Eéðôì íéôbð EE ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−§¨¤®
éìà eàöé ãçà Cøãaeñeðé íéëøã äòáLáe E §¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−¨¬

éðôì:E §¨¤«
i"yx£EÈÙÏ eÒeÈ ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e∑ להיֹות לברח, הּנבהלים ּדר צד ìמתּפּזרין ּכן .לכל ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(ç)éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýé åöéìëáe E §©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ
éäìà ýåýé-øLà õøàa Eëøáe Eãé çìLîïúð E ¦§©´¨¤®¥´©§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

:Cì̈«

(è)Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé Eîé÷é§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®
éäìà ýåýé úåöî-úà øîLú ék:åéëøãa zëìäå E ¦´¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«

(é)nò-ìk eàøåéìò àø÷ð ýåýé íL ék õøàä éE §¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®
:jnî eàøéå§¨«§−¦¤«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(592 'nr a jxk h"nyz zegiyd xtq)

עלי נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל י)וראּו אּלּו(כח, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּבראׁש א)ּתפּלין ו, חּבּור (ברכות יׁש ראׁש ׁשל ּבתפּלין ְְִִִִִִֵֶֶָֹֹ

והּנה  ראׁשים. ד' ׁשל ושי"ן ראׁשים ג' ׁשל שי"ן - וד' ג' ְְְִִִֵֶֶֶָָׁשל
ּדּלים ּגמל הינּו דל"ת ׁשגימ"ל א)ידּוע קד, ּומבאר (שבת , ְְְִֶַַַָָֹֹ

C˜tÓa:ו  z‡ CÈ¯·e CÏÚÓa z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÔÈ¯È·zז  CÏÚ ÔÈÓÈ˜c C··„ ÈÏÚa ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»«¬≈¿»»¿»¿ƒ¬»¿ƒƒ
‡Ú·L·e C˙ÂÏ Ôe˜tÈ „Á ‡Á¯‡a CÓ„√̃»»¿»¿»«ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

:CÓ„wÓ Ôe˜¯ÚÈ ÔÁ¯‡»¿»≈ƒ¿ƒ√»»

ÏÎ·eח  C¯ˆB‡a ‡˙k¯a ˙È CnÚ ÈÈ „wÙÈ¿««¿»ƒ»»ƒ¿¿»¿»»¿…
C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a CpÎ¯·ÈÂ C„È ˙eËLB‡»¿»ƒ»≈ƒ»¿«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰È»≈»

˜ÌÈiט  È„ ‡Ók LÈc˜ ÌÚÏ dÏ ÈÈ CpÓÈ˜È¿ƒƒ»¿»≈¿««ƒ¿»ƒ«ƒ
C‰˙e C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È ¯h˙ È¯‡ CÏ»¬≈ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»¿«

:È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a¿»¿»¿»¿»√»ƒ

„ÈÈי  ‡ÓL È¯‡ ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»«¿≈«¿»¬≈¿»«¿»
:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

minkg izty

dkxA Fl raw dOle ,zFxiRd zMxaA§¦§©©¥§¨¨¨©§¨¨
oiIl dkxA ozpC xnFl oi`e ,Fnvrl§©§§¥©§¨©§¨¨©©¦
dkxA didY `NW s`W Fnvr iptA¦§¥©§¤©¤Ÿ¦§¤§¨¨
dAxd didi ikd ENit` miaprA dAExn§¨¨£¨¦£¦¨¦¦§¤©§¥
dAExn dkxAdW oeiM ,Fpi` df ,oii©¦¤¥¥¨¤©§¨¨§¨
`nzQnE ,llkA miaprd mB zFxiRA©¥©¨£¨¦¦§¨¦§¨¨

iEAix didimrhl mB Kixv okl ,oii ¦§¤¦©¦¨¥¨¦©§©©
:oFW`xe dxez ¦

(e)ë`lA mlFrl Lz`iA dn ,WExiR¥©¦¨§¨¨§Ÿ
`lA mlFrd on Lz`ivi s` ,`hg¥§©§¦¨§¦¨¨§Ÿ
`WixA aizkCn FzgkFde .`hg¥§§¨¨¦¦§¦§¥¨
Kxce ,'Lz`vA' KM xg`e 'L`FaA'§¤§©©¨§¥¤§¤¤
xg`e ziAd on dNgY z`vl mlFrd̈¨¨¥§¦¨¦©©¦§©©
Fz`iA KxiA dOl cFre ,`al KM̈¨Ÿ§¨¨¥¥¦¨
,eizFrEpY x`WE Fzkild `l Fz`ivie¦¦¨Ÿ£¦¨§¨§¨
`lA Fz`iA lr aEzMd WxiR okl̈¥¥¥©¨©¦¨§Ÿ
KExA ,`Ed KM aEzMd xEriWe ,`hg¥§§¦©¨¨¨

dkke ,`hg LA did `NW ,L`FaA ziid̈¦¨§¤¤Ÿ¨¨§¥§§¨¨
LA didi `NW ,Lz`vA KExA didY¦§¤¨§¥¤¤Ÿ¦§¤§
iAB dUrP dn ,xn`Y m`e .`hg¥§§¦Ÿ©©©£¤©¥
dY` xEx`' aizM iOp mzdC ,dllw§¨¨§¨¨©¦§¦¨©¨
xninl `Mil mzdC ,`WixA 'L`FaA§¤§¥¨§¨¨¥¨§¥©
FnkE ,'ek `hgA mlFrl Lz`iaM§¦¨§¨¨§¥§§
mWA la` .l"f m"`xd dWwdW¤¦§¨¨§¥©£¨§¥
`lC aEzM iz`vn b`xRn `"xxdn¦§©¨¨¦¨§Ÿ
dY` xEx`' ,FWExiR ikdC ,icin dWẅ¤¦¦§¨¦¥¨©¨
i`CeA Lz`vaC ,'Lz`vA' FnM 'L`FaA§¤§§¥¤¦§¥¤§©©
,xEx` didY L`FaA s` ,`hg LA dzid̈§¨§¥§©§¤¦§¤¨
ohw DFnzl oi`e .`hg `ln xnFlM§©¨¥¥§§¥¦§©¨¨
WFcTdC xnFl Wie ,`hg dOA clFPd©¨©¤¨¨§¥©§©¨
.mipA lr zFa` oFr cwFR `Ed KExÄ¥£¨©¨¦
d`xpe .miAx mixaC dfA Exn`p cFre§¤¤§¨¤§¨¦©¦§¦§¤
wxtA Exn`W KxC lr Wxtl il¦§¨¥©¤¤¤¨§§¤¤
clEd dnl ,[zlROd] (zFwFpiYd)©¦©©¤¤§©©¨¨

'ek lREwn qwptl ,FO` irnA dnFC¤¦§¥¦§¦§¨§¨
,'ek DNEM dxFYd lM FzF` oicOlnE§©§¦¨©¨¨
,'L`FaA dY` xEx`' xn`p df lre§©¤¤¡©¨©¨§¤
xEx`'e ,dxFYd lM LOn oigMWOW¤§©§¦¦§¨©¨§¨
dxFYd oM mB gMWYW 'Lz`vA dY ©̀¨§¥¤¤¦§©©¥©¨
lW FpiC zNgzE ,mlFrd dfA cFnlYW¤¦§§¤¨¨§¦©¦¤
,xnFl Wi cFr .dxFYA Ywqr `Ed mc`̈¨¨©§¨©¨¥©
`Ed mlFrd dfl mc` lW Fz`iaC§¦¨¤¨¨§¤¨¨
`AWM wFpiYd KxC ok iM ,dIkaA¦§¦¨¦¥¤¤©¦§¤¨
Fz`ivi KM ,dkFA `EdW mlFrd xie`l©£¦¨¨¤¤¨§¦¨
Edfe ,dIkaA oM mB didi mlFrd on¦¨¨¦§¤©¥¦§¦¨§¤
KFYn zn opixn`cM ,Fl rx oniq¦¨¨¦§¨§¦©¥¦
oniq dIkA KFYn Fl dti oniq wFgU§¦¨¨¤¦§¦¨¦¨

:il d`xp .oiadl lwe ,'ek Fl rxf dxez ¨§©§¨¦¦§¤¦
(f)ìoFWNd KxC iM ,WxiR m"`xd̈§¥¥¥¦¤¤©¨

cr' FnM ,iEAix mFwnA draW mEUl̈¦§¨¦§¦§©
:'ek 'draW dcli dxwrg dxez £¨¨¨§¨¦§¨



eaz`נב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iyiy meil inei xeriy
יצירה, ּבריאה אצילּות העֹולמֹות, ׁשּׁשלׁשת ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹּבחסידּות,
ואף  אלקּות. יאיר ּבֹו ׁשּגם עׂשּיה, הרביעי, לעֹולם ְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹמׁשּפיעים
ּגֹורם  ראׁש ׁשל ּבתפּלין ּדּלים) (ּגמל וד' ג' חּבּור ְְְִִִִִֵֶַָֹֹּכאן:

על הׁשּפעה ּבעֹולם, הארץ להׁשּפעה עּמי .ּכל ְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָ
אֹורה  ׁשּמּמּנה הּמנֹורה, קני לז' רֹומז זה ׁשחּבּור לֹומר, יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

העֹולם. לכל ְֵָָָיֹוצאת

(àé)ðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåEzîäá éøôáe E §¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²¦§¦¬§¤§§−
ýåýé òaLð øLà äîãàä ìò Eúîãà éøôáe¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²

éúáàì:Cì úúì E ©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«

(áé)ýåýé çzôé|íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì ¦§©´§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦
Eãé äNòî-ìk úà Cøáìe Bzòa Eöøà-øèî úúì̈¥³§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäå§¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«

(âé)ðúðeäìòîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé E §¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨
úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú àìå|ýåýé §¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàöî éëðà øLà Eì íBiä Ee:úBNòìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«

(ãé)äeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬
íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬

ô :íãáòì íéøçà£¥¦−§¨§¨«

(åè)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àì-íà äéäåì EøîL §¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà úBNòì©«£Æ¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

éìò eàáe íBiä:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk E ©®¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«

(æè):äãOa äzà øeøàå øéòa äzà øeøà̈¬©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

(æé):EzøàLîe Eàðè øeøà̈¬©§£−¦§©§¤«

(çé)ðèá-éøt øeøàéôìà øâL Eúîãà éøôe EE ¨¬§¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−
ðàö úøzLòå:E §©§§¬ŸŸ¤«

(èé):Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«

(ë)ýåýé çlLé|-úàå äîeänä-úà äøànä-úà Ea §©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ§¤
EãîMä ãò äNòz øLà Eãé çìLî-ìëa úøòânä©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®©´¦¨«¤§³

éììòî òø éðtî øäî Eãáà-ãòå:éðzáæò øLà E §©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬£©§¨«¦
i"yx£‰¯‡n‰∑:ּכמֹו יג)חּסרֹון, ממארת"(ויקרא ּבהלֹות ∑‰Óe‰n‰."צרעת קֹול .ׁשּגּוׁש «¿≈»ְְִֶֶַַַָָ«¿»ִֶָ

cÏÂ·e‡יא  CÚÓ„ ‡cÏÂa ‡·ËÏ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿ƒ«»

iÓL‡יב  ˙È ‡·Ë d¯ˆB‡ ˙È CÏ ÈÈ ÁzÙÈƒ¿«¿»»»»≈»»»¿«»
Ïk ˙È ‡Î¯·Ïe dcÚa CÚ¯‡ ¯ËÓ ÔzÓÏ¿ƒ«¿««¿»¿ƒ»≈¿»»»»»
‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â C„È È„·BÚ»≈¿»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»

:ÛeÊ¿̇

Ì¯aיג  È‰˙e LlÁÏ ‡ÏÂ ÛÈw˙Ï ÈÈ CpzÈÂ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¿«»¿≈¿«
Ïa˜˙ È¯‡ ‡zÁ˙Ï È‰˙ ‡ÏÂ ‡lÚÏ¿≈»¿»¿≈¿«¿»¬≈¿«≈
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„BwÙÏ¿ƒ«»«¿»¡»»ƒ¬»¿«¿»»

:„aÚÓÏe ¯hÓÏ ÔÈ„≈¿ƒ«¿∆¿»

wÙÓ„יד  ‡‡ Èc ‡iÓb˙t ÏkÓ ÔeËÒ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ¬»¿«≈
¯˙a C‰ÓÏ ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈«ƒ»¿»»ƒ¿«»«

:ÔepÁÏÙÓÏ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

‡C‰Ïטו  ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿««¿≈¿»«¿»¡»»
Èc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ¿»ƒƒ
Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»»≈¿≈¬»»

:Cp˜a„ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»

Ï˜Áa‡:טז  z‡ ËÈÏÂ ‡z¯˜a z‡ ËÈÏƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

C˙Âˆ‡Â:יז  ClÒ ËÈÏƒ«»¿«¿»»

È¯˜aיח  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ ËÈÏƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿≈
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙»¿∆¿≈»»

C˜tÓa:יט  z‡ ËÈÏÂ CÏÚÓa z‡ ËÈÏƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÈÂ˙כ  ‡iLebL ˙ÈÂ ‡z¯‡Ó ˙È Ca ÈÈ È¯‚È¿»≈¿»»»¿∆¿»¿»ƒ«»¿»
„Ú „aÚ˙ Èc C„È ˙eËLB‡ ÏÎa ‡˙ÈÙBÊÓ¿ƒ»¿»»¿»ƒ«¿≈«
˙eLÈa Ì„˜ ÔÓ ÚÈ¯Ùa „·È˙„ „ÚÂ ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈¿«¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ√»ƒ

:ÈzÏÁ„ ‡z˜·Lc CÈ„·BÚ»»ƒ¿«¿»««¿ƒ



נג `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iyiy meil inei xeriy

(àë)ìòî Eúà Búlk ãò øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ
:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

(áë)øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýé äëké©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«¨®§¨−©¬¨§¤«

i"yx£˙ÙÁMa∑ ונפּוח נׁשחף ∑Ácw·e˙.ׁשּבׂשרֹו ««∆∆ְְְִֶַַָָ««««
לב)לׁשֹון: ׁשל (דברים אׁש והּוא ּבאּפי", קדחה אׁש "ּכי ְְְְִִֵֵֶַָָ

ּבלע"ז מלוו"י היטץ)חֹולי, מאד (פיבער חּמה ׁשהיא ,. ְְִִֶַַַָֹ
˙˜lc·e∑ הם חלאים ּומיני מּקּדחת, יֹותר .חּמה ««∆∆ֳִִִֵֵֵַַַַָָ
¯Á¯Á·e∑ ּתמיד וצמא הּגּוף, ּתֹו הּמחּממֹו חלי ««¿Àְְְִִֵַַַָָֹ

אשרינמנ"ט ּובלע"ז ל)לׁשֹון:(בראנד)למים, "ועצמי (איוב ְְְְְִִַַַַ
חרב", מּני ו)חרה מאׁש"(ירמיה מּפּוח ∑Á·e¯·."נחר ִִֵֵֶַַָָָָֹ«∆∆

עלי ÔB˜¯È·e.ּגיסֹות îיביא ÔBÙcL·e∑ ּתבּואה מּכת ְִֶָָָ«ƒ»«≈»ְַַָ
ּבלע"ז ∑ð.ÔBÙcLׁשּבּׂשדֹות  אשילד"ה קדים, רּוח ֶַָƒ»ְִַַַָ

מכסיפין ∑ÔB˜¯È.(זאנענפערבראנט) הּתבּואה ּופני יבׁש, ≈»ְְְִִֵֶַַָֹ
ּבלע"ז קמ"א לירקֹון, ‡·„E.(געלב)ונהפכין „Ú∑ ְְְֱִֵֶַַָָ«»¿∆

דתיבד' 'עד ׁשּתכלה ñּתרּגּום: ,אֹות אבֹוד עד ּכלֹומר , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַ
מאלי. ֵֵֶ

(âë)éîL eéäåõøàäå úLçð ELàø-ìò øLà E §¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤
ézçz-øLà:ìæøa E £¤©§¤−©§¤«

i"yx£˙LÁ EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â∑ קללֹות ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְָ
אמרן  עצמֹו מּפי מׁשה מּפי ,òהּללּו, סיני וׁשּבהר ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹ

אמר  נאמר:הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא וכן ּכמׁשמען. (ויקרא ן ְְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ
לי כו) תׁשמעּו לא וכאן ,ô"ואם קרי", עּמי ּתלכּו ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֶָֹ

יּככה  ...ּב ה' ידּבק ,אלהי ה' "לקֹול אֹומר: ְְְְֱֵֵֶַַָֹהּוא
וגם  יחיד, ּבלׁשֹון לאמרן ּבקללֹותיו מׁשה הקל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹה'",

אֹומר: הּוא ׁשּבראׁשֹונֹות הקל, זֹו ּבקללה "את (שם)ּכן ְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
הּׁשמים  יהיּו ׁשּלא ּכּנחּוׁשה", וארצכם ּכּברזל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשמיכם
חרב  יהא ּכ ּומּתֹו מּזיע, הּברזל ׁשאין ּכדר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמּזיעין

מּזיעה, ׁשהּנחׁשת ּכדר מּזיעה ּתהא והארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעֹולם,
נחׁשת  ׁשמי אֹומר: הּוא וכאן ּפרֹותיה, מרקבת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
ׁשּלא  אףֿעלּֿפי מּזיעין, ׁשמים ׁשּיהיּו ּברזל, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹוארצ
אבדן  ׁשל חרב יהיה לא מּכלֿמקֹום מטר, ְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹיריקּו
הּברזל  ׁשאין ּכדר מּזיעה ּתהא לא והארץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעֹולם,
היא  קללה ּומּכלֿמקֹום מרקיבין, הּפרֹות ואין öמּזיע ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּתֹוציא  לא ּכברזל, ׁשהיא ּבין ּכנחׁשת ׁשהיא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַֹֹּבין
מטר  יריקּו לא הּׁשמים וכן .ּפרֹות, ְִִֵֵַַָָָָֹ

C˙Èכא  ÈˆzLÈc „Ú ‡˙BÓ ˙È Ca ÈÈ ˜a„È«¿≈¿»»»»«¿ƒ¿≈≈»»
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

z˜Ï„·e‡כב  ‡zÁc˜·e ‡zÙÁLa ÈÈ CÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«∆¿»¿««¿»ƒ¿∆¿»
‡B˜¯È·e ‡BÙcL·e ‡a¯Á·e ‡¯eÁ¯Á·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿≈»

ÔÈÈÒÁכג  CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL ÔB‰ÈÂƒ¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ
C˙BÁ˙ È„ ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁkƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓ ‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿∆¿«≈ƒ

minkg izty

(ak)îdpn o`M cr `dC ,Dil dWẅ¤¥§¨©¨¨¨
.`Ed ilg dn axge ,mi`lg ipin¦¥¢¨¦§¤¤¤¢¦
,`Ed Fnvr iptA dllwC uxznE§¨¥¦§¨¨¦§¥©§
dWwC iOp i` .zFqiiB Lilr `iaIW¤¨¦¨¤§¨¦©¦§¨¤

:Fnvrn dMn axgd K`id DilðoM mB ¥¥¨©¤¤©¤¥©§©¥
zFMnC WxtnE ,ok FnM Fl dWẅ¤§¥§¨¥§©
lW zFMn dpn o`M cre ,od d`EaY§¨¥§©¨¨¨©¤

:d`EaY zFMn dpFn o`ke ,sEBñitlC §¨¤©§¨¦§¦
KExA WFcTd LtCxiC rnWn FhEWR§©§©§¦§¨§©¨¨
,xg` L`vnie EPOn ca`YW cr `Ed©¤Ÿ©¦¤§¦§¨£©¥
KExA WFcTdn ca`i m`C ,Fpi` dfe§¤¥§¦Ÿ©¥©¨¨
okle ,FcIn FliSie EP`vni in `Ed¦¦§¨¤§©¦¦¨§¨¥
`EdW ,'caizC cr' mEBxYd `ian¥¦©©§©§¥©¤
,i"Wxl dWwe .mlFrd on oFiNM oFWl§¦¨¦¨¨§¨¤§©¦
Dil ded `l ,Dil dOl iEPMd oM m`e§¦¥©¦¨¨¥Ÿ£¨¥
WxiR df lre ,'cFa` cr' `N` xnFl©¤¨©¨§©¤¥¥

`l i`C WExiR ,LzF` cFa` cr xnFlM§©©¨§¥§¦Ÿ
'ca`' zNn `pin` ded iEPMd 'j xn`p¤¡©©¦£¨¨¦¨¦©¨Ÿ
,'oEca`Y ca`' FnM ,xFwn `Ed¨§¨ŸŸ¥
dn xaC dY` cA`YW cr FWExitE¥©¤§©¥©¨§©¨
'j siqFd okl ,Lz`Hg zxRM didie§¦§¤©¨©©¨§¨¥¦
,eilr 'ca`' zNn aEWIW icM iEPMd©¦§¥¤¨¦©¨Ÿ¨¨
mFwn lMnE ,LzF` cFa` cr xnFlM§©©¨§¦¨¨
wFce ,Lil`n dlkYW FnEBxzM FWExiR¥§©§¤¦§¤¥¥¤§
,m"`x azMX dn uxFzi dfaE .ahid¥¥¨¤§©©¤¨©§¥
azMX dn aXizi Ki` iYrci `le§Ÿ¨©§¦¥¦§©¥©¤¨©
cFa` cr FA miIqe 'caizC cr' dNgY§¦¨©§¥©§¦¥©¨
cr' lW FWExiR dGW rnWnC ,LzF`§§©§©¤¤¥¤©
dlkYW df xg` azke ,'caizC§¥©§¨©©©¤¤¦§¤
.mBxznd itl `N` Fpi` dfe ,Lil`n¥¥¤§¤¥¤¨§¦©§©§¥

:FpFWl o`M crbk dxez ©¨§

(bk)òWTiA dWn ,FWExiR ikd̈¦¥¤¦¥
zEWx Fl oYIW `Ed KExA WFcTdn¥©¨¨¤¦¥§
`Ed KExA WFcTd Fl ozpe ikd mllwl§©§¨¨¦§¨©©¨¨
`d ,xiRW iz` lMd oM m`e ,zEWx§§¦¥©Ÿ¨¥©¦¨
WCg `l zg` zF` ENit` opixn`C§¨§¦©£¦©©Ÿ¦¥
WFcTd zEWx ilA xnFl FpFvx Fnvrn¥©§§©§¦§©¨
Fnvr iRn WxitC `de ,`Ed KExÄ§¨§¥¥¦¦©§
WTan did `EdW xnFl FpFvx oxn £̀¨¨§©¤¨¨§©¥
EazM zFtqFYde .`Ed KExA WFcTdn¥©¨¨§©¨¨§
oxn` Fnvr iRn dWn ,xird ipA wxR¤¤§¥¨¦¤¦¦©§£¨¨

:mW oiIr ,WcFTd gExaEôdWn m`e §©©¤©¥¨§¦¤
:'ebe 'il ErnWY' xninl KiIW `l oxn £̀¨¨Ÿ©¨§¥©¦§§¦

ö`Ed ixd ,iWwY `NW dfA FpFvx§¨¤¤Ÿ¦§¥£¥
Eide' dfA dllw i`nE ,mllwl dvFx¤§©§¨©§¨¨¨¤§¨

:'zWgp LW`x lr xW` LinWck dxez ¨¤£¤©Ÿ§§¤



eaz`נד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iyiy meil inei xeriy

(ãë)íéîMä-ïî øôòå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦©¨©̧¦Æ
éìò ãøé:CãîMä ãò E ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£¯ÙÚÂ ˜·‡ Eˆ¯‡ ¯ËÓ∑(ג ּדבתר (תענית זיקא ¿««¿¿»»¿»»ְִַָָ
ּכדי .÷מטרא  ּבֹו ואין צרּכֹו, ּכל ולא יֹורד מטר ְְְְְִֵֵֵָָָָָֹ

האבק,øלהרּביץ  את ּומעלה ּבאה והרּוח העפר, את ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ונדּבק  הּמים, מן לחים ׁשהן הּזרעים עׂשב את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּומכּסה
ּומרקיבין  ּומתיּבׁש, טיט ונעׂשה .ּבהם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

(äë)ðzéýåýé E|bðéáéà éðôì óàöz ãçà Cøãa E ¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´
äåòæì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äòáLáe åéìà¥½̈§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëì§−Ÿ©§§¬¨¨«¤
i"yx£‰ÂÚÊÏ∑,מּמ מּכֹותי ׁשֹומעי ּכל ׁשּיזּועּו ּולזיע, ּכדרלאימה עלינּו יבא ׁשּלא לנּו, 'אֹוי ויאמרּו: ¿«¬»ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

אּלּו' על .ׁשּבא ֵֶַָ

(åë)íéîMä óBò-ìëì ìëàîì Eúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈§¨¬©¨©−¦
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe§¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«

(æë)áøbáe íéøçèáe íéøöî ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½©¨−̈
:àôøäì ìëeú-àì øLà ñøçáe¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa∑ מאד היה ּב'בכֹורֹות'ùרע ּכדאיתא מּבחּוץ, ויבׁש מּבפנים לח מא): ׁשחין ∑b¯·.(דף ƒ¿ƒƒ¿«ƒְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ»»ְִ
יבׁשׁש∑ú.Ò¯Áלח  .ּכחרס חין ַ»∆ְִֵֶֶַָ

(çë):ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLa ýåýé äëké©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«
i"yx£··Ï ÔB‰Ó˙·e∑ ּבלע"ז אשטורדישו"ן הּלב, .אטם ¿ƒ¿≈»ְֵֶַַַֹ

(èë)øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ
éëøc-úà çéìöú àìå äìôàa÷eLò Cà úééäå E ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯

:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk ìeæâå§¨²¨©¨¦−§¥¬¦«©
i"yx£˜eLÚ∑ יהיה מעׂשי .ערעּור àּבכל »ְְְֲִִֶֶַָ

(ì)äðáz úéa äpákLé øçà Léàå Nøàú äMà¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−
:epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìå§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«

ÔÓכד  ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ
:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈

Á„‡כה  ‡Á¯‡a C‡Ò Ì„˜ ¯È·z ÈÈ CpzÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»¿»¿»¬»
˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e d˙ÂÏ ˜Btzƒ¿»≈¿ƒ¿»»¿»≈ƒ
:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e È‰BÓ„wÓƒ√»ƒ¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

ÙBÚ‡כו  ÏÎÏ ÏÎÈÓÏ ‡¯bLÓ CzÏ· È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«¿»»
:„ÈÓc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡ ˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ««¿»¿≈¿»ƒ

ÔÈ¯BÁË·eכז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
Ïek˙ ‡Ï Èc LÈaÈ ÒÈ¯Á·e ‡a¯‚·e¿«¿»«¬ƒ«ƒƒ»ƒ

:‰‡qz‡Ï¿ƒ«»»

eÈÓÒ·e˙‡כח  ‡˙eLÙËa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«¿»¿«¿»
:‡aÏ ˙eÓÓÚL·e¿«¬»ƒ»

LMÓכט  È„ ‡Ók ‡¯‰ÈËa LMÓÓ È‰˙e¿≈¿«≈¿ƒ¬»¿»ƒ«≈
È‰˙e CÈ˙Á¯‡ ˙È ÁÏˆ˙ ‡ÏÂ ‡Ï·˜a ‡¯ÈeÚ«ƒ»¿«¿»¿»«¿«»»¿»»¿≈
:˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡iÓBÈ Ïk ÒÈ‡Â ˜ÈLÚ Ì¯a¿«»ƒ¿»ƒ»«»¿≈¿»ƒ

Èa˙‡ל  dp·kLÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÒB¯È˙ ‡˙z‡ƒ¿»≈¿«»√»ƒ¿¿ƒ«≈»
‡ÏÂ ·Bv˙ ‡Ó¯k da ·˙È˙ ‡ÏÂ È·ƒ̇¿≈¿»≈≈≈«¿»ƒ¿»

:dplÁ¿̇«ƒ≈

minkg izty

(ck)÷lW FpFvxE .`xnB oFWl Edf¤§§¨¨§¤
xhOdW xnFl KiIW Ki` ,uxzl i"Wx©¦§¨¥¥©¨©¤©¨¨
ipWE ,md miktd ipW ,xtre wa` didi¦§¤¨¨§¨¨§¥£¨¦¥§¥
okl ,xWt` i` cg` `UFpA miktd£¨¦§¥¤¨¦¤§¨¨¥

:'ek xzaC `wif WxiRø`Ed 'uiAxdl' ¥¥¦¨§¨©§©§¦

:'F`Vn zgY uaFx' oFWNndk dxez ¦§¥©©©¨
(fk)ùoigWA' xn` dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨©¦§¦

:'oigW' mzq xninl Dil ded ,'mixvn¦§©¦£¨¥§¥©§¨§¦
ú'axB' ied ,'qxgaE' aizkCn ,WExiR¥¦¦§¦¤¨¤¨¥¨¨

zWxtA lirl oiIre .gl:xFn`gk dxez ©§©¥§¥§¨¨©¡

(hk)àz` wWrz `l' FnM xnFl oi`C§¥©§Ÿ©£Ÿ¤
,xikU xkU WaFM FWExiRW 'Lrx¥£¤¥¥§©¨¦
xaM dlfbE ,dWxRd oiprn Fpi`W¤¥¥¦§©©¨¨¨§¥¨§¨
mW `xwIe' oiprn WxiR okl .xEn`̈¨¥¥¥¥¦§©©¦§¨¥

:'EwVrzd iM wUr x`Adl dxez ©§¥¥¤¦¦§©§



נה `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰pÏbLÈ∑ּפילגׁש ׁשגל לׁשבח ,áלׁשֹון ּכּנהּו יׁשּכבּנה,âוהּכתּוב כה): סֹופרים (מגילה זה ãותּקּון .הּוא ƒ¿»∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

epÏlÁ˙∑ּפריֹו לאכל הרביעית, .ּבּׁשנה ¿«¿∆ְְֱִִִֶַָָָֹ

(àì)éðéòì çeáè EøBLìå EEøîç epnî ìëàú à «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ
éðôlî ìeæbðàö Cì áeLé àìå Eéáéàì úBðúð EE ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½

:òéLBî Eì ïéàå§¥¬§−¦«©

(áì)éðaéúðáe Eéðéòå øçà íòì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëå§¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ∑'עינים 'ּכליֹון קרּויה: ּבאה, ׁשאינּה ּתֹוחלת ּכל ׁשבים. ואינם ׁשּיׁשּובּו, אליהם .מצּפֹות ¿»¬≈∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(âì)-àì øLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ
:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäå zòãé̈¨®§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«

(ãì)éðéò äàønî òbLî úééäå:äàøz øLà E §¨¦−¨§ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«

(äì)íé÷Mä-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦
:Eã÷ã÷ ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

(åì)éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zòãé-àì øLà éBb-ìàíM zãáòå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²

:ïáàå õò íéøçà íéäìà¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤

(æì)ì úééäåìå ìLîì änLíénòä ìëa äðéðL §¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½
:änL ýåýé Eâäðé-øLà£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨

i"yx£‰nLÏ∑אֹות הרֹואה ּכל אשטורדישו"ן, אש"ו ¿«»ְֶָָ
עלי אדם,∑ÏLÓÏ.יּׁשֹום על רעה מּכה ּכׁשּתבא ִֶָ¿»»ְֶַָָָָָָָֹ

ּפלֹוני' למּכת ּדֹומה 'זֹו לׁשֹון ∑ÈLÏÂ‰.יאמרּו: ְְְִַַָֹ¿ƒ¿ƒ»ְ

ו) 'ּולׁשֹועי',"וׁשּננּת(לעיל ּתרּגּומֹו: וכן ,ּב ידּברּו ם", ְְְְְְְְִֵֵַַַָ
ואׁשּתעי  סּפּור, .לׁשֹון ְְְִִֵָ

(çì)epìñçé ék óñàz èòîe äãOä àéöBz áø òøæ¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬©§§¤−
:äaøàä̈«©§¤«

i"yx£epÏÒÁÈ∑ נקרא ּכ ׁשם ועל הּכל äיכּלּנּו, את ׁשּמכּלה .'חסיל', «¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

dpÓלא  ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ CÈÈÚÏ ÒÎ È‰È C¯Bz»¿≈»≈¿≈»¿»≈ƒ≈
CÚ CÏ ·e˙È ‡ÏÂ CÓ„wÓ Ò‡ È‰È C¯ÓÁ¬»»¿≈»≈ƒ√»»¿»¿»»»

:˜È¯t CÏ ˙ÈÏÂ C··„ ÈÏÚ·Ï ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«¬≈¿»»¿≈»»ƒ

CÈÈÚÂלב  Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ CÈ˙·e CÈa¿»¿»»¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»
‡ÏÈÁ ˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂ ÔÊÁ¬»ƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈≈»

:C„Èaƒ»

Ècלג  ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï ÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ƒ»¿«¿»¿»≈»≈«»ƒ
Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e zÚ„È ‡Ï»¿««¿¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈ«»

˙ÈÊÁ:לד  Èc CÈÈÚ eÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e¿≈ƒ¿«≈≈≈≈»ƒ∆¡≈

ÏÚÂלה  ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«
CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓ ‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ«¿««¿»

:CÁBÓ „ÚÂ¿«»

ÌÚÏלו  CÏÚ ÌÈ˜˙ Èc CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ¿ƒ¬»¿«
ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»¿ƒ¿««»

:‡·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ¿«¿«»«¿≈«¬»»»»¿«¿»

iÓÓÚ‡לז  ÏÎa ÈÚBLÏe Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈¿…«¿«»
:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Ècƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»

LBÎzלח  ¯ÚÊe ‡Ï˜ÁÏ ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»¿≈ƒ¿
:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡¬≈«¿¿ƒ≈»

minkg izty

(l)ádX` xnFlM ,WblR dX` ,WExiR¥¦¨¦¤¤§©¦¨
:Wbltl Fl dPgTi xg` Wi`e qx`Yâ §¨¥§¦©¥¦¨¤¨§¦¤¤

,'dPaMWi' xninl Dil ded ,WExiR¥£¨¥§¥©¦§¨¤¨
,gaWl 'dPlBWi' df iEPiMW `N ¤̀¨¤¦¤¦§¨¤¨§¤©

zEpf KxcA DzF` aMWi `NW xnFlM§©¤Ÿ¦§©¨§¤¤§
:Wbltl DzF` gTIW `N`ãxaM ¤¨¤¦©¨§¦¤¤§¨

:`xIe zWxtA eiYWxiR`l dxez ¥©§¦§¨¨©©¥¨

(gl)ä`xw xg` mFwnA ,WExiR¥§¨©¥¨¨
mW lr `N` ,dOle ,'liqg' dAx`l̈©§¤¨¦§¨¨¤¨©¥

:lMd dNkn `EdWhl dxez ¤§©¤©Ÿ



eaz`נו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iyiy meil inei xeriy

(èì)øâàú àìå äzLú-àì ïééå zãáòå òhz íéîøk§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ
:úòìzä epìëàú ék¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©

(î)ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬
:Eúéæ ìMé¦©−¥¤«

i"yx£ÏMÈ Èkå∑ לׁשֹון ּפרֹותיו, יט)יּׁשיר הּברזל (לעיל .""ונׁשל ƒƒ«ְְְִֵֶַַַַָָ

(àî):éáMa eëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéðä¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−©¤«¦

(áî):ìöìvä Løéé Eúîãà éøôe Eöò-ìk̈¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−©§¨©«
i"yx£ÏˆÏv‰ L¯ÈÈ∑ הּפרי מן רׁש הארּבה .יעׂשּנּו ¿»≈«¿»«ְְֲִִֶֶַַַָָ

L¯ÈÈ∑ יעני.ÏˆÏv‰æ∑,ארּבה לפרׁשמין אפׁשר ואי ¿»≈ֲִַ«¿»«ְְְְִִֵֶֶַָָ
יירׁש לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם ירּׁשה, לׁשֹון .ç"יירׁש" ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻ

ׁשאם וגירּוׁשין, הֹורׁשה לׁשֹון לכּתב:ולא לֹו היה ּכן ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹ
.יֹוריׁש ִ

(âî)éìò äìòé Eaø÷a øLà øbääìòn äìòî E ©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨
:ähn ähî ãøú äzàå§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨

(ãî)Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé àeä́©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ
:áðæì äéäz äzàå§©−̈¦«§¤¬§¨¨«

(äî)éìò eàáeEeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék CãîMä ãò EeâéOäå§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

(åî):íìBò-ãò Eòøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå§¨´§½§−§¥®§©§£−©¨«

(æî)éäìà ýåýé-úà zãáò-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

i"yx£Ïk ·¯Ó∑ל ׁשהיה טּוב èּבעֹוד .ּכל ≈……ְְֶָָָ

˙ÈzLלט  ‡Ï ‡¯ÓÁÂ ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿≈
:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙ È¯‡ LBÎ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈≈¿ƒ≈…«¿»

Ï‡מ  ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ ÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»»
:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ¿̇¬≈ƒ¿≈»

ÔeÎ‰Èמא  È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô·e ÔÈa¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¬≈¿»
:‡È·La¿ƒ¿»

wÒ‡‰:מב  dpÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÏÈ‡ Ïk»ƒ»»¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

CpÓמג  ÏÚ ˜ÈÏÒ È‰È CÈ· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ«ƒ»
‡zÁ˙Ï ˙Á È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ¿≈»¿≈»¿«¿¿≈»≈¿«¿»

:‡zÁ˙Ï¿«¿»

È‰Èמד  ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ ‡e‰¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈
:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

CpÙc¯ÈÂמה  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈¬≈»«∆¿»
È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«ƒƒ

:C„wÙ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ«¿»

ÌÏÚ:מו  „Ú CÈ··e ˙ÙBÓÏe ˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂƒ»¿»¿≈ƒ¿»«√»

‡C‰Ïמז  ÈÈ Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»¡»»
:‡Ïk È‚qÓ ‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa¿∆¿»¿«ƒƒ»ƒ¿≈…»

minkg izty

(n)å,dxiWp oFWl xnFl wiRqd `le§Ÿ¦§¦©§§¦¨
xqge ,xg`l `vFi lrR `EdW ipRn¦§¥¤Ÿ©¥§©¥§¨¥
xiXi xn` okle ,zFxiRd mdW lErRd©¨¤¥©¥§¨¥¨©©¦
mB `EdW ,'lfxAd lWpe' FnM eizFxiR¥¨§§¨©©©§¤¤©
lfxAd lWPW FWExitE `vFi lrR oM¥Ÿ©¥¥¤¨©©©§¤
dkld `ide rTAzOd urd on dkizg£¦¨¦¨¥©¦§©¥©§¦¨§¨

:m"`x .EYbxde`n dxez ©£¨©§¥
(an)æ`EdW 'lvlv' `xwp ikdl§¨¦¦§¨§¨©¤

oi`A xnFlM ,drExzE lEvlv oFWNn¦§¦§§¨§©¨¦
:dnEdnaE lFwA oi`aE cgiA dAxd©§¥§©©¨¦§¦§¨

ç,dpFW`x c"EId zgY w"xigA§¦¥©©©¦¨

:dgp dIpXdebn dxez §©§¦¨¨¨
(fn)èFnM ,z"iA FnM 'axn' m"n dUr̈¨¥¥Ÿ§¥§

'lM axA' xn` EN`M ,'`A ipiQn' m"n¥¦¦©¨§¦¨©§ŸŸ
cFrA xnFlM ,lM aFx cFrA FWExiRW¤¥§Ÿ§©§

:aEh lM Ll didWgn dxez ¤¨¨§¨



נז `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iyiy meil inei xeriy

(çî)éáéà-úà zãáòåCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe áòøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ

:Cúà BãéîLä ãò Eøàeö-ìò©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«

(èî)éìò ýåýé àOéøLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬
ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé:BðL ¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«

i"yx£¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k∑ ּפתאםé מצלחת ודר , «¬∆ƒ¿∆«»∆ְְְִֶֶַַַֹ
סּוסיו  BLÏ.ויקּלּו ÚÓL˙Œ‡Ï∑,לׁשֹונֹו ּתּכיר ׁשּלא ְֵַָ…ƒ¿«¿…ְִֶַֹ

מא)וכן: וכן:(בראשית אֹותֹו", לפּתר חלֹום (שם "ּתׁשמע ְְְְֲִִֵֵַֹ
ּבלע"זמב) אינטינדר"י יֹוסף", ׁשֹומע .(פערשטעהען)"ּכי ְִֵֵַַַ

(ð)àì øòðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ
:ïçé̈«Ÿ

(àð)CãîMä ãò Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt ìëàåÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àì øLàE £¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLòå:Cúà Bãéáàä ãò E §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«

(áð)éøòL-ìëa Eì øöäåéúîç úãø ãò Eúäábä E §¥©̧§¹§¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ
øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà úBøöaäå§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³

éøòL-ìëa Eìéäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa EE §Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:Cì̈«

i"yx£EÈ˙ÓÁ ˙„¯ „Ú∑ רּדּוי .וכּבּוׁשëלׁשֹון «∆∆……∆ְְִִ

(âð)ðèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EøLà E §¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬
éäìà ýåýé Eì-ïúð÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa E ¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤¨¦¬

:Eáéà Eì§−«Ÿ§¤«
i"yx£¯BˆÓa 'B‚Â EÈa ¯Na EË· È¯t zÏÎ‡Â∑ העיר על צרין ׁשּיהיּו מצֹוק,ìמחמת ׁשם ויהיה עקת , ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿¿«»∆¿¿»ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

.רעבֹון  ֵָ

Caמח  ÈÈ dp¯‚È Èc C··„ ÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»«¬≈¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»
˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e ‡ÙÎa¿«¿»¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ
„Ú C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»«

:C˙È ÈˆÈzLÈcƒ¿≈≈»»

‡¯Ú‡מט  ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ ÈÈ È˙ÈÈ«¿ƒ¿»¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»
ÚÓL˙ ‡Ï Èc ‡nÚ ‡¯L È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«

:dLÈÏƒ»≈

ÒÏ·‡נ  ÔÈt‡ ·qÈ ‡Ï Èc ÔÈt‡ ÛÈwz ÌÚ««ƒ«ƒƒ»ƒ««ƒ¿»»
:ÌÁ¯Ó ‡Ï ‡˜È ÏÚÂ¿«»¿»»¿«≈

Ú„נא  CÚ¯‡„ ‡a‡Â C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ ÏeÎÈÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‡¯ÓÁ ‡¯e·Ú CÏ ¯‡LÈ ‡Ï Èc ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿«»ƒ»«¿»
„·BÈc „Ú CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a ‡ÁLÓeƒ¿»«¿≈»¿∆¿≈»»«¿≈

:C˙È»»

CÈ¯eLנב  LaÎÈc „Ú CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ¿»≈»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«»
Ô‰· ‡·ÊzL‡Ï ıÁ¯ z‡ Èc ‡iÎÈ¯Îe ‡iÓ»̄«»¿ƒ«»ƒ«¿»≈¿ƒ¿≈»»¿≈
CÚ¯‡ ÏÎa CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ CÚ¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿»≈»¿»ƒ¿»¿»«¿»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Ècƒ¿«¿»¡»»»

Ècנג  CÈ˙·e CÈa ¯Na CÚÓ„ ‡cÏÂ ÏeÎÈ˙Â¿≈«¿»ƒ¿»¿«¿»¿»»ƒ
CÏ ˜ÚÈc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆa C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È¿«»¿»¡»»ƒ¿»»¿«¿»¿»≈»

:C‡Ò»¿»

minkg izty

(hn)é`Fal lFki `l ike ,i"Wxl dWẅ¤§©¦§¦Ÿ¨¨
,'ek mF`zR WxiR okl ,aFxTn xWPd©¤¤¦¨¨¥¥¥¦§
oipr Edf 'xWPd d`ci xW`M' xnFlM§©©£¤¦§¤©¤¤¤¦§¨
'ebe 'wFgxn iFB'` i`w `le ,Fnvr iptA¦§¥©§§Ÿ¨¥©¥¨
`xwC `Wix` i`w `N` Dil KinqC¦§¦¥¤¨¨¥©¥¨¦§¨
'd`ci xW`M mF`zR iFB Lilr 'd `Vi'¦¨¨¤¦§©£¤¦§¤

:'ekp dxez

(ap)ëdidW ,'LizFnFg' on z"iA xqgie§¤§©¥¦¤¤¨¨
FnM ,'LizFnFgA zcx cr' aFYkl Fl¦§©¤¤§¤§

oFWl oi` ixdC ,'mId zbca ECxie'§¦§¦§©©¨©£¥¥§
,KEnpl DFaBd xaCn `N` ltFp dcixi§¦¨¥¤¨¦¨¨©¨©§¨
lr KEnpA micnFr md xaM zFnFgde§©§¨¥§¦§¨©
axd FzF` WxiR ikd mEXnE ,ux`d̈¨¤¦¨¦¥¥¨©
'zcx'W s`e .WEAke iECx oFWNn¦§¦§¦§©¤¤¤
Dil `xiaqC xnFl Wi ,'zaW' lwWOn¦¦§©¤¤¥©¦§¦¨¥
dAxd mi`AW mixGd zFNOn `EdW¤¦¦©¨¦¤¨¦©§¥
'oMWOd cxEde' aEzMW s`e .dxFYA©¨§©¤¨§©©¦§¨
did oMWOd mBW ,'oMWOd EcixFi'¦©¦§¨¤©©¦§¨¨¨

'zcx' zNn ip`W ,ux`d lr cnFr¥©¨¨¤©¦¦©¤¤
iwER`l ,FnvrA cnFr lrR `EdW¤Ÿ©¥§©§§©¥

:ipWl `vFi lrR 'cxEde' 'EcixFi'bp dxez ¦§©Ÿ©¥§¥¦
(bp)ìlr dxFn xFvOd oi` ,WExiR¥¥©¨¤©

,mdipA xUA Elk`i FxEarAW oFarxd̈§¨¤©£Ÿ§§©§¥¤
wFvn mW didIW aiIgn xFvOd wx©©¨§©¥¤¦§¤¨¨
Elk`i FxEarAW oFarx zwr `EdW¤¨©§¨¤©£Ÿ§
,sqFp 'wFvnaE' lW e"ie .mdipA xUA§©§¥¤¨¤§¨¨

:'dpre dI`e' lW e"ieMcp dxez §¨¤§©¨©£¨



eaz`נח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iyiy meil inei xeriy

(ãð)åéçàá Bðéò òøz ãàî âðòäå Ea Cøä Léàä̈¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ
:øéúBé øLà åéða øúéáe B÷éç úLàáe§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«

i"yx£‚Ú‰Â Ea C¯‰∑ לׁשֹון הענג, הּוא הר הּוא »«¿¿∆»…ְֶַָָֹ
ׁשּׁשניהם  עליהם מֹוכיח ,"ּומר ּו"מהתעּנג ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹּפּנּוק,
ּבדבר  קצה ודעּתֹו מפּנק ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻאחד,
ּכי  עד ּובנֹותיו, ּבניו ּבׂשר לרעבֹונֹו לֹו ימּתק ְְְְֲִִִַַַַָָָמאּוס,

עינֹו מּבׂשר îּתרע מהם לאחד מּתת הּנֹותרים ּבבניו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
,"ּב הר" אחר: ּדבר יאכל. אׁשר אחיהם, – ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבניו
ולא  יתאכזרּו, רעבּתנּות מרב הּלבב, ור ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹהרחמני

הּנֹותרים  לבניהם הּׁשחּוטים ּבניהם מּבׂשר .יּתנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

(äð)úzî|ìëàé øLà åéða øNaî íäî ãçàì ¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½
÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬

éøòL-ìëa Eáéà Eì:E §²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«

(åð)dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðòäå Eá äkøä̈«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ
Léàa dðéò òøz Cøîe âpòúäî õøàä-ìò âvä©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´

:dzááe dðááe d÷éç¥½̈¦§−̈§¦¨«
i"yx£dz··e d··e d˜ÈÁ LÈ‡a dÈÚ Ú¯z∑ הּגדֹולים. ≈«≈»¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ

(æð)úöBiä dúéìLáe|øLà äéðááe äéìâø ïéaî §¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ£¤´
øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz÷Böîáe ¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ§¨½

éøòLa Eáéà Eì ÷éöé øLà:E £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
i"yx£d˙ÈÏL·e∑ הּבׂשר מן אצלּה לאׁשר מּליּתן האחד את ּכׁשּתאכל צרה עינּה ּתהא ּבכּלן הּקטּנים. .ּבניה ¿ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

(çð)äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º

éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(èð)úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³
:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðå úìãb§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

i"yx£E˙kÓŒ˙‡ '‰ ‡ÏÙ‰Â∑ מּכֹות מּׁשאר ּומבּדלֹות ׁשליחּותם ∑BÓ‡Â˙.מפלאֹות לקּים ,ליּסר. ¿ƒ¿»∆«…¿ְְְִַָָָֻֻ¿∆¡»ְְְְִֵֶַַָ

(ñ)zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtî¦§¥¤®§¨«§−¨«

L‡·zנד  ‡„ÁÏ ˜pÙÓ„Â Ca CÈk¯„ ‡¯·b«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿«««¬»ƒ¿≈
È‰Ba ¯‡L·e dÓÈ˜ ˙z‡·e È‰eÁ‡a dÈÚ≈≈¿»ƒ¿ƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ

:¯‡LÈ Ècƒ«¿«

Ècנה  È‰Ba ¯NaÓ ÔB‰pÓ „ÁÏ ÔzÓlÓƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡¯Èˆa ‡lk dÏ ¯‡zL‡ ‡ÏcÓ ÏeÎÈÈ≈ƒ¿»ƒ¿»«≈…»ƒ¿»»
:CÈÂ¯˜ ÏÎa C‡Ò CÏ ˜ÚÈ È„ ‡˙˜Ú·e¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿»ƒ¿»

Èq‡˙נו  ‡Ï Èc ‡˜pÙÓ„Â C· ‡ÎÈk¯c¿«ƒ»»¿ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ«
e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t«¿««¿««¬»»««¿»ƒ¿«¿
d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a dÈÚ L‡·z eÎÈk¯Óe≈«ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eƒ¿««

Ècנז  ‡‰··e dpÓ Ôe˜tÈc ‡‰a ¯ÚÊ·eƒ¿≈¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ
‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ˙ È¯‡ „ÈÏ¿̇ƒ¬≈≈¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»
:CÈÂ¯˜a C‡Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿ƒ¿»

ÈÓb˙tנח  Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈
ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«
:C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL ˙È»¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»¡»»

ÔÁÓנט  CÈa ˙ÁÓ ˙ÈÂ C˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ¿«¿«¿»»»»»¿»»«¿»»»
:ÔÈÓÈ‰Óe ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe ÔÓÈ‰Óe Ô·¯·«̄¿¿»¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

„zÏÁ‡ס  Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ Ïk ˙È Ca ·˙ÈÂ¿»≈»»»«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»
:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿ƒ¿¿»

minkg izty

(cp)îoYiNn xv didi Fpir ,WExiR¥¥¦§¤¨¦¦¥
mixMfPd ozF`A ,'Fpir rxY' inlE ,mdl̈¤§¦¥©¥§¨©¦§¨¦

`l la` ,'Fwig zW`aE eig`A' ,`xTA©§¨§¨¦§¥¤¥£¨Ÿ
xnFlM ,FnvrA drx Fpir didYW¤¦§¤¥¨¨§©§§©

`Ad 'eig`A' iM ,drx Fpir `dYW¤§¥¥¨¨¦§¨¦©¨
:WExiRd df o`ni eixg`dp dxez ©£¨§¨¥¤©¥



נט `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ì‰ÈtÓ z¯‚È ¯L‡∑ּכׁשהיּו הּמּכֹות, מּפני ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְְִֵֶַַָ

היּו מצרים, על הּבאֹות מׁשּנֹות מּכֹות רֹואים ְְְִִִִֵַַַַָָָֻיׂשראל
ּכתיב: ׁשּכן ּתדע עליהם, ּגם יבֹואּו ׁשּלא מהם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיראים

טו) הּמחלה (שמות ּכל וגֹו', ּתׁשמע ׁשמע אם ְְְֲִִַַַַָָָָָֹ"והיה
מיראין  אין ,"עלי אׂשים לא ּבמצרים ׂשמּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאׁשר

מּמּנֹו יגּור ׁשהּוא ּבדבר אּלא האדם, .ðאת ְִֶֶֶֶָָָָָָָ

(àñ)øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤
éìò ýåýé íìòé úàfä äøBzä:CãîMä ãò E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÏÚÈ∑ לׁשֹוןñ עלּיה. «¿≈ְֲִָ

(áñ)íúééä øLà úçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡LÂ∑ חּלּוף .מרּבין òמּועטין ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ְִִִָֻ

(âñ)íëúà áéèéäì íëéìò ýåýé NN-øLàk äéäåÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìò ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£'‰ NÈNÈ Ôk∑(י אֹויביכם (מגילה וגֹו'ôאת להאביד וכן:∑ÌzÁqÂ.עליכם, עקירה, טו)לׁשֹון "ּבית (משלי ≈»ƒְְְֲֲִֵֵֶֶֶַ¿ƒ«¿∆ְְֲִֵֵָ

ה' יּסח ."ּגאים ִִֵַ

(ãñ)-ãòå õøàä äö÷î íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©
øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä äö÷§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯

éúáàå äzà zòãé-àì:ïáàå õò E «Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤

ÔÈ·È˙Îסא  ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk Û‡«»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ
„Ú CÏÚ ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»¬»«

:CˆzLÈc¿ƒ¿≈»

‰Ôe˙ÈÂסב  Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa Ôe¯‡zL˙Â¿ƒ¿«¬¿«¿≈√»ƒ¬≈
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»

ËB‡Ï·‡סג  ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»
ÔBÎÈÏÚ ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»¬≈
ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï¿»»»¿¿≈»»»¿¿ƒ«¿¿
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡c ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

‡¯Ú‡סד  ÈÙÈqÓ ‡iÓÓÚ ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»ƒ¿»≈«¿»
‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿««»¿«¿«»
C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË ÈÁÏt»¿≈«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡·‡Â ‡Ú‡»»¿«¿»

minkg izty

(q)ðYxbi xW`' aizkC `kdn la £̀¨¥¨¨¦§¦£¤¨Ÿ§¨
milFkiC ,icin gikFdl oi` 'mdipRn¦§¥¤¥§¦©¦¦¦¦
i`w 'mdipRn Yxbi xW`' xninl§¥©£¤¨Ÿ§¨¦§¥¤¨¥
decn lM' ,FWExiR ikde ,mixvO ©̀¦§©¦§¨¦¥¨©§¥
Yxbi xW`' ,mixvn dfi`e ,'mixvn¦§©¦§¥¤¦§©¦£¤¨Ÿ§¨
m`'n gikFdl gxkEd Kkl ,'mdipRn¦§¥¤§¨§©§¦©¥¦

:'ebe 'rFnW`q dxez ¨©
(`q)ñiEPike WEOiXd m"n FA m"Ode§©¥¥©¦§¦

l`' FnM dnlrd oFWNn EPpi`e ,miAxl§©¦§¥¤¦§©£¨¨§©
`ltde' FnM FWExiR didie 'Lpf` mlrY©§¥¨§§§¦§¤¥§§¦§¨
zF`ltEn EidIW xnFlM 'LzMn z` 'd¤©Ÿ§§©¤¦§§¨
did oM m`W ,ig lM ipirn zFnlrpe§¤¡¨¥¥¥¨©¤¦¥¨¨
mlrY l`' FnM `"eWA cEwp o"ird̈©¦¨¦§¨§©©§¥
iE`x did cFre ,'Enilri mlrd'e 'Lpf`̈§§§©§¥©§¦§¨¨¨
`EdW xg`n 'Lilr 'd mnilri' zFidl¦§©£¦¥¨¤¥©©¤

`dC ,dWwe .m"`x .zFMOd l` aẄ¤©©§¥§¨¤§¨
FnM `"eWA 'mlri' cEwp mixtQd lkA§¨©§¨¦¨©§¥¦§¨§

cEwp iOp `EdW 'Enilri mlrd',`"eWA ©§¥©§¦¤©¦¨¦§¨
wNgn Fpi` i"WxC xnFl Kixv oM lre§©¥¨¦©§©¦¥§©¥
xTire ,`"eW s"hg F` `"eW cEwp oiA¥¨§¨£¨§¨§¦©
aFYkl Dil `edC `Ed FzgkFd¨¨©£¨¥¦§
`Ed m`C FzgkFd iOp i` ,'mnilri'©£¦¥¦©¦¨¨§¦
,'Lilr' oFWl ltFp Ki` dnlrd oFWNn¦§©£¨¨¥¥§¨¤

:oiadl lweaq dxez §©§¨¦
(aq)òdfA aEzMd zpEM oi` ,WExiR¥¥©¨©©¨¨¤

cFnrl ElkEi `NW hrn izn Ex`XIW¤¦¨£§¥§©¤Ÿ§©£
mrH dn oM m`C ,mdiaiF` cbpM§¤¤§¥¤§¦¥©©©
Eid m` iN dn ,'axl minXd iakFkM'§§¥©¨©¦¨Ÿ©¦¦¨
la` ,oihrEn F` ozNgYn oiAExn§¦¦§¦¨¨¨¦£¨
mbe .bgd ixtM Ehrnzie EklIW FzpEM©¨¨¤¥§§¦§©£§¨¥¤¨§©

miAx EidW mFwnAW xnFl oi ¥̀©¤¦§¤¨©¦
mihrEn eiWkr Eidi d`ltdA§©§¨¨¦§©§¨¨¦
sENg mihrEn' oM m`C ,d`ltdA§©§¨¨§¦¥¨¦¦
sENg rnWnC ,Dil irAn 'miAExnd©§¦¦¨¥¥§©§©¦
'miAExn sENg' `l ,mipFW`xd miAExn§¦¨¦¦Ÿ¦§¦

:m"`x .EidIW dfi` rnWnCbq dxez §©§©¥¤¤¦§§¥
(bq)ôzNn siqFdX dnA xnFl FpFvx§©§©¤¦¦©

lr aqEn dgnVdW ,'mkiaiF`'§¥¤¤©¦§¨¨©
`Ed KExA WFcTd xnFlM ,miaiF`d̈§¦§©©¨¨
ok `l m`C ,mkilr miaiF`d UiUï¦¨§¦£¥¤§¦Ÿ¥
rnWn dedC 'UEUi' xninl Dil ded£¨¥§¥©¨©£¨©§©
oi` ixd cFre ,UEUi FnvrA `Ed§©§¨§£¥¥
lW oYlRnA gnU `Ed KExA WFcTd©¨¨¨¥©§©©§¨¤

:mirWxcq dxez §¨¦



eaz`ס zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ∑מּמׁש אלהּות עבֹודת לא לכמרי ,öּכתרּגּומֹו, וגלּגלּיֹות מס מעלים אּלא ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

.עבֹודתּֿכֹוכבים  ֲִַָ

(äñ)çBðî äéäé-àìå òébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©
íéðéò ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø-óëì§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦

:Lôð ïBáàãå§©«£¬¨«¤
i"yx£ÚÈb¯˙ ‡Ï∑:ּכמֹו ּתנּוח, כח)לא "וזאת (ישעיה …«¿ƒ«ְְַָֹֹ

¯Êb.הּמרּגעה" ·Ï∑,'ּדחל' ּכתרּגּומֹו: חרד, לב ְֵַַָ≈«»ְְֵֵֵַָָ
,"ל רגזה מּתחת "ׁשאֹול טו)ּכמֹו: עּמים (שמות "ׁשמעּו ְְְְִִַַַָָָָ

כב)ירּגזּון", ירּגזּו"(שמואלֿב הּׁשמים ÔBÈÏÎÂ."מֹוסדֹות ְְְִִִַַָָָ¿ƒ¿
ÌÈÈÚ∑ ּתבא ולא ליׁשּועה, .מצּפה ≈«ƒְְִֶַָָֹֹ

(åñ)éiç eéäåíîBéå äìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈
éiça ïéîàú àìå:E §¬Ÿ©«£¦−§©¤«

i"yx£EÏ ÌÈ‡Ïz EÈiÁ∑ קרּוי ספק ּכל הּספק, על «∆¿Àƒ¿ֵֵַַָָָָ
עלינּו'. הּבאה ּבחרב הּיֹום אמּות 'ׁשּמא (מנחות 'ּתלּוי': ֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּׁשּוק ק"ג) מן ּתבּואה הּלֹוקח זה ּדרׁשּו: .ורּבֹותינּו ְְְִֵֵֶַַַַָָ
EÈiÁa ÔÈÓ‡˙ ‡ÏÂ∑הּסֹומ הּפלטר ÷זה .על ¿…«¬ƒ¿«∆ְֵֵֶַַַַ

(æñ)ïzé-éî øîàz áøòáe áøò ïzé-éî øîàz ø÷aa©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´
éðéò äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtî ø÷aE ®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−
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`zEIlrnl - LiaiF`l mW mYxMnzde§¦§©©§¤¨§§¤§©£¦¨

מצרים  ה' והׁשיב" נאמר ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבסּיּום
ואין  ולׁשפחֹות לעבדים לאֹויבי ׁשם והתמּכרּתם גֹו' ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאנּיֹות

למעלּיּותא: זה ּכתּוב לפרׁש ויׁש ְְְֲִֵֵֶֶַָָָקֹונה".
למעלת  יׂשראל יבֹואּו ׁשעל־ידי־זה היא ׁשּבּתֹוכחה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּכּונה
הּדברים  ּכל עלי יבֹואּו כי "והיה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהּתׁשּובה,

גֹו' לבב אל והׁשבֹות גֹו' והּקללה הּברכה עד האּלה וׁשבּת ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
גֹו'" אלקי א־ב)ה' ל, .(נצבים ֱֶֹ

נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּתׁשּובה ׁש"ּגדֹולה היא הּתׁשּובה מעלת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָוהּנה,
ּכזכּיֹות" ב)לֹו פו, מיּוחד (יומא סּוג ניתוּסף הּתׁשּובה ׁשעל־ידי . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

עבֹודתֹו. על־ידי לזה מּגיע אינֹו ּגמּור צּדיק ׁשאפילּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבּזכּיֹות
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות ּגם לזכּיֹות נהפכים הּתׁשּובה, על־ידי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשהרי
מה־ּׁשאין־ּכן  הּטמאֹות. קליּפֹות לג' הּזדֹונֹות על־ידי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנפלּו
הּניצֹוצֹות  את רק לברר אפׁשר הּצּדיק, עבֹודת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעל־ידי

נֹוגּה מּקליּפת ׁשּׁשרׁשם הּמּוּתרים, מצותיך ׁשּבּדברים דרך (ראה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
א) .קצא,

הּטמאֹות  קליּפֹות ּבג' ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוצֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכיון

ּבקדּוׁשה  ׁשּׁשרׁשם מּובן מּזה הרי ּביֹותר, מּטה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלּו
לקליּפת  ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות מּׁשרׁש יֹותר נעלה ּבמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּוא

יֹותר" למּטה נֹופל יֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע וכּכלל (ראה נֹוגּה, ְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
ואילך) פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי ּכאׁשר בארוכה ולכן, .ְֲֵֶַָ

הּטמאֹות) קליּפֹות (ׁשּבג' אּלּו ניצֹוצֹות ּגם ּומהּפכים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָמבררים
ׁשּבקליּפת  הּניצֹוצֹות ּבבירּור מאׁשר יֹותר נעלה אֹור ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָנמׁש

ַנֹוגּה.
ׁשהּכּונה  גֹו'", מצרים ה' ּב"והׁשיב הּפנימי הּפירּוׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוזהּו

הּתׁשּובה למעלת לבֹוא היא הּתֹוכחה ּדברי ."והׁשיב"ּבכל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לעבדים  לאֹויבי ׁשם "והתמּכרּתם הּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָועל־ידי

מּבחינת ׁשאפילּו הּקליּפֹות "ׁשם"ולׁשפחֹות", מקֹום היא ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָ
רע"ג) לב, ראה ניצֹוצֹות "אֹויבי"ׁשהם(לקוטי־תורה מבררים , ְְְִִֵֶֶָ

אּלּו ׁשּבקליּפֹות הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור ועל־ידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּקדּוׁשה.
קֹונה"- ּבחינת "ואין ּביֹותר, נעלה אֹור ּומתּגּלה ּׁשּנמׁש - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ד)"אין" עא, האזינו לקוטי־תורה היא (ראה ּגבֹוהה זֹו ׁשּבחינה , ְְִִֵֶָָ
מּבחינת האצילּות"קֹונה"ּגם עֹולם ב)- עו, .(תורה־אור ְֲִִִֶַַָָ

(èñ)äLî-úà ýåýé äeö-øLà úéøaä éøáã älà¥Á¤Á¦§¥̧©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À
úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé éða-úà úøëì¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½
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ּבסיני  ׁשּנאמרּו .ּכהנים' ְְֱֲִִֶֶַֹ

ß lel` f"h ycew zay ß
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ã ycew zegiyn zecewp ã(156 'nr fl jxk zegiy ihewl - p"yz oqip yceg y`x azkn)

לראֹות  ועינים . . לכם ה' נתן ולא . . ראיתם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאּתם
א־ח) יׂשראל (כט, ׁשּבני מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק הרי לׁשאל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹיׁש

לסּיּום  עד אֹותם ראּו לא ואי מצרים, יציאת נּסי את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹראּו
הּמׁשּפיעה  ּכזֹו ּבראּיה מדּבר ּכאן אּלא, ּבּמדּבר? ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֻארּבעים
הּמּדה. ּבמלא הּזאת" הּברית "ּדברי את לׁשמר האדם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹעל

צר יׁש אּלא הראׁשֹונה, ּבּפעם ּבראּיה ּדי לא ּכ ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּולׁשם
ׁשההתּגּלּות  ּכ ּופנימית, עמּקה נׁשמתית' - ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֻּב'הסּתּכלּות
עד  האדם, את ּותמּלא ּתחּדר העל־טבעית ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהאלקית
ארּבעים  ּדֹורׁש וזה הּטבעּיֹות. הגּבלֹותיו מעל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתרֹומם

והתעּמקּות. לּמּוד ְְְְִִַׁשנֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

miQPd iciÎlrW aFHd zxMd©¨©©¤©§¥©¦¦

גו' לעיניכם יהֹוה עׂשה ּכל־אׁשר את ראיתם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֽאּתם
הּזה: הּיֹום עד גו' לדעת לב לכם יהֹוה ְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹֽֽולא־נתן

ּבֹו ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את רש"י)להּכיר ובפירוש א־ג. (כט, ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבני  ׁשּנתנּו מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלכאֹורה

ּוכגֹון: להם, ׁשּנעׂשּו הּנּסים על לה' להֹודֹות לּבם את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיׂשראל
יׁשיר  אז גֹו' ּבה' וּיאמינּו גֹו' הּגדֹולה הּיד את יׂשראל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ"וּירא

יׂשראל" ּובני א)מׁשה טו, לא; יד, רּבֹות?(שמות וכהּנה , ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
"להּכיר  לׁשֹונֹו ּבדּיּוק רׁש"י רמז זה ענין ׁשּבאּור לֹומר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָויׁש

LÓ‰סט  ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿»»ƒ«ƒ¿»»…∆
¯a ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»«

:·¯Áa ÔB‰nÚ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈwÓƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿…≈

‡Ôezא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿«
‡Ú¯‡a ÔBÎÈÈÚÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È Ôe˙ÊÁ¬≈»»ƒ¬«¿»¿≈≈¿«¿»
ÏÎÏe È‰B„·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈
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ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת

הּנס  ּכמֹו והרגילּות, הּטבע מּגדר הּיֹוצאים נּסים יׁשנם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדהּנה,
יראת  ּפֹועלים מּטבעם ּכאּלּו ונּסים ים־סּוף, ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּדקריעת
ׁשּיּכירּו מקֹומֹות ּברּבּוי מצינּו ואכן הּקּב"ה, ּכלּפי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהרֹוממּות

לּקּב"ה. עליהם ויֹודּו הּנּסים, ּבאּלּו יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבני
זמן  ׁשּנמׁשכת נּסית הנהגה והּוא ּבנּסים, יׁשנֹו אחר סּוג ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָא
מתּפעל  ואינֹו לנס ׁשּמתרּגל הּוא האדם טבע ׁשאזי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמרּבה,
מביאים  אינם אּלּו נּסים ׁשּלכן טבע, נעׂשה ּדהרּגל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּמּנּו,

ְְִָליראה.
לקרּוב  להביא היא הּמקֹום", "חסדי ׁשהם אּלּו נּסים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻּופעּלת

להיֹותם  יראה ּפֹועלים ׁשאינם ּדאף הּטֹובה, ּבמׁשּפיע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּודבקּות
ההּכרה  צריכה הּוא, נּסי ׁשהּדבר מּכיר אם הרי ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּתמידּיים,

הּטֹובה. ּבמׁשּפיע ואהבה קרּוב לפעל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּבזה
ּדברי  ּבהמׁש רּבנּו מׁשה עֹוסק אּלּו ד־ה)וּובנּסים :(בפסוקים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ׂשלמתיכם  בלּו לא ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים אתכם ואֹול"ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ויין  אכלּתם לא לחם ,רגל מעל בלתה לא ונעל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹמעליכם
"להּכיר  עליהם ׁשהיה הֹוכיחם ׁשעל־זה ׁשתיתם", לא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוׁשכר

ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת
ּדבקים  ׁשאּתם "הבנּתי הּזה", ׁש"הּיֹום רׁש"י: ׁשּממׁשי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַוזהּו

ּבּמקֹום". ֲִֵַַָוחפצים

(á)éðéò eàø øLà úìãbä úBqnäúúàä E ©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ
:íää íéìãbä íéúônäå§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«

(â)úBàøì íéðéòå úòãì áì íëì ýåýé ïúð-àìå§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−
ì íéðæàå:äfä íBiä ãò òîL §¨§©¦́¦§®Ÿ©©−©¬©¤«

i"yx£˙Ú„Ï ·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙Œ‡ÏÂ∑את חסּדי להּכיר ¿…»«»∆≈»««ְְִֵֶַַ
ּבֹו וליּדבק ‰á.‰fהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא, ÌBi‰ „Ú∑ ְִֵַָָָ«««∆

הּיֹום  ׁשאֹותֹו לבני âׁשמעּתי הּתֹורה ספר מׁשה ׁשּנתן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: ּכמֹו לא)לוי, ּבני (לקמן הּכהנים אל "וּיּתנּה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

מׁשה  לֹו: ואמרּו מׁשה לפני יׂשראל ּכל ּבאּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹלוי",
הּתֹורה  את וקּבלנּו ּבסיני, עמדנּו אנּו אף ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָרּבינּו,

עליה  ׁשבט ּבני את מׁשליט אּתה ּומה לנּו, ,ãונּתנה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
נּתנה'? לנּו נּתנה, לכם 'לא מחר: יֹום לנּו ְְְְִִֶָָָָָָָֹֹויאמרּו

להם: אמר זאת ועל הּדבר, על מׁשה כז)וׂשמח (לעיל ְְֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאּתם  הבנּתי הּזה הּיֹום וגֹו'", לעם נהיית הּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ"הּיֹום

ּבּמקֹום  וחפצים .ּדבקים ְֲִִֵֵַַָ

(ã)eìá-àì øaãna äðL íéòaøà íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³
:Eìâø ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòî íëéúîìN©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«

(ä)ïòîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ
:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(å)ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡ e‡·zÂ∑ רֹואים אּתם עּתה «»…∆«»«∆ִֶַַָ
וכבֹוד  ּבגדּלה ירּום ,äעצמכם ואל ּבּמקֹום ּתבעטּו אל ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻ

ּדבר  הּזאת". הּברית ּדברי את "ּוׁשמרּתם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹלבבכם,
לדעת", לב לכם ה' נתן "ולא ה)אחר: אדם (ע"ז ׁשאין ְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

עד  מׁשנתֹו וחכמת רּבֹו ׁשל דעּתֹו סֹוף על ְְְְִֵֶַַַַַָָעֹומד
עד  הּמקֹום עליכם הקּפיד לא ּולפיכ ׁשנה, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹארּבעים
ּולפיכ יקּפיד, ואיל מּכאן אבל הּזה, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּיֹום

וגֹו' הּזאת" הּברית אתּֿדברי ."ּוׁשמרּתם ְְְְְִִֵֶֶַַַֹ

‡˙i‡ב  CÈÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ‡i·¯·¯ Èqƒ≈«¿¿«»ƒ¬»»≈»»«»
:Ôep‡‰ ‡i·¯·¯ ‡i˙ÙBÓe¿«»«¿¿«»»ƒ

ÈÊÁÓÏג  ÔÈÈÚÂ ÚcÓÏ ‡aÏ ÔBÎÏ ÈÈ ·‰È ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈¡≈
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÚÓLÓÏ ÔÈ„‡Â¿À¿ƒ¿ƒ¿««»»≈

Ï‡ד  ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â¿«»ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»»
ÏÚÓ B„Ú ‡Ï CÒÓe ÔBÎpÓ ÔBÎ˙eÒk ˙‡ÈÏ·¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»»»¬≈«

:CÏ‚«̄¿»

Ï‡ה  ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÂ ÔezÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ«¿»»¬«¿«¬«¬«¿«ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙c ÏÈ„a Ôe˙È˙L¿≈¿ƒ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬

kÏÓ‡ו  ÔBÁÈÒ ˜Ùe ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï Ôe˙È˙‡Â«¬≈¿«¿»»≈¿«ƒ«¿»
‡˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚÂ ÔBaLÁ„¿∆¿¿«¿»¿«¿»»√»»»

:ÔeBÁÓe ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿

minkg izty

èë(b)ázFlFcBd zFQOd zrcl `lŸ¨©©©©©§
hWRn oaEOd itM miztFOde zFzF`de§¨§©§¦§¦©¨¦§©
ozp `le' xnFl mA lFRi `l iM ,aEzMd©¨¦Ÿ¦¨©§Ÿ¨©

:'ebe 'zrcl al mkl 'dâ,xnFl FpFvx ¨¤¥¨©©§©

okl mcFw mdl did `lC df okYi Ki ¥̀¦¨¥¤§Ÿ¨¨¨¤¤¨¥
:mipf`e mipirãlr ,WExiR ¥©¦§¨§©¦¥©

:dxFYdc dxez ©¨
(e)älr 'mFwOd l`'C WExiR didie§¦§¤¥§¤©¨©

dNEcBle dlrOl xnFlM ,dGd mFwOd©¨©¤§©©©£¨§©§¨
FWExiR oM mB xg` xacl oke ,z`Gd©Ÿ§¥§¨¨©¥©¥¥
oFW`xd WExiRNW .z`Gd dlrOl©©£¨©Ÿ¤©¥¨¦
icqg xiMdl 'zrcl al' WxiRW¤¥¥¥¨©©§©¦©§¥
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(æ)éãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®
:éMðîä èáL éöçìå§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

(ç)íúà íúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®
:ïeNòz øLà-ìk úà eìékNz ïòîì§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

סימן. לעבדי"ו פסוקים, תבא קכ"ב פרשת חסלת

ÒÁ‡Ï‡ז  dp·‰ÈÂ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ‡·Òe¿ƒ¿»»«¿¬ƒ»ƒ«¿«¬»»
˙e‚ÏÙÏe „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿«¿

:‰MÓ„ ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿«∆

Ôe„aÚ˙Âח  ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»»»»¿«¿¿
:Ôe„aÚ˙ Èc Ïk ˙È ÔeÁÏˆ˙c ÏÈ„a ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»ƒ«¿¿

Ù Ù Ù

å øåáéöì äøèôääú"åîùìáîø ¯ îø íéãåîò ïî÷ì

minkg izty

zFNEcBde zFlrOd lMW mFwOd©¨¤¨©©£§©§
didi ,mFwOd on md mkNW cFaMde§©¨¤¨¤¥¦©¨¦§¤
dbxcOd l` mz`AW xg`n :FWExiR¥¥©©¤¨¤¤©©§¥¨
od LNW zFglvd lMW xiMdl z`Gd©Ÿ§©¦¤¨©§¨¤§¥
ExnWYW iE`x ,mkcIn `le mFwOd on¦©¨§Ÿ¦¤§¤¨¤¦§§
EgilvY ornl z`Gd zixAd ixaC z ¤̀¦§¥©§¦©Ÿ§©©©§¦
oFxg`d oFWNde ,oEUrY xW` lkA§¨£¤©£§©¨¨©£
,FAx zFnkg biVdl 'zrcl al' WxiRW¤¥¥¥¨©©§©¦¨§©
l` mz`AW xg` :FWExiR didi¦§¤¥©©¤¨¤¤
,KxAzi Fznkg biVdl z`Gd dbxcOd©©§¥¨©Ÿ§©¦¨§¨¦§¨¥
zxinWA mkOr wCwcn `Ed dYrn¥©¨§©§¥¦¨¤¦§¦©
z` ExnWYW `Ed iE`x okl ,zFvOd©¦§¨¥¨¤¦§§¤

eizFvn odW z`Gd zixAd ixaC¦§¥©§¦©Ÿ¤¥¦§¨
lkA ElWMY `le EliMUY ornl KxAzi¦§¨¥§©©©§¦§Ÿ¦¨§§¨
`l la` ,m"`xd azM .oEUrY xW £̀¤©£¨©¨§¥£¨Ÿ
`vIe' lW wqtdd oTEzi Ki` iYrcï©§¦¥§©©¤§¥¤©¥¥
'dGd mFwOd l` E`aYe' oiA 'ebe 'oFgiq¦¥©¨Ÿ¤©¨©¤
miwaC mdW oeiM ,'ebe 'mYxnWE' oiaE¥§©§¤¥¨¤¥§¥¦
WExiR itl ,Wxtl il d`xpe .dfl df¤¨¤§¦§¤¦§¨¥§¦¥
mknvr mi`Fx mY` WxiRW oFW`x¦¤¥¥©¤¦©§§¤
,'d icqg mYxMde cFake dNEcbA¦§¨§¨§¦©§¤©§¥
bFrlE oFgiql ,milFcB mikln dMnl§©¥§¨¦§¦§¦§
okl ,FCqg mlFrl iM ,ixFn`d ikln©§¥¨¡¦¦§¨©§¨¥
ikd oFxg` WExiR itlE .'ek EhraY l ©̀¦§£§¦¥©£¨¦

dbxcOd l` mYrBdW xg`n ,FWExiR¥¥©©¤¦©§¤¤©©§¥¨
KxAzi Fznkg biVdl ElkEYW z`Gd©Ÿ¤§§©¦¨§¨¦§¨¥
oM mB ElkEze ,zFvOde dxFYd `EdW¤©¨§©¦§§§©¥
ici lr md mkzglvd lMW biVdl§©¦¤¨©§¨©§¤¥©§¥

MdW cr zFvOde dxFYd mEIwz` mzi ¦©¨§©¦§©¤¦¦¤¤
on `Ed dYrn okl ,ixFn`d ikln ipW§¥©§¥¨¡¦¨¥¥©¨¦
EgilvYW icM 'ebe ExnWYW iE`xd̈¨¤¦§§§¥¤©§¦
`l e`l m`e ,EUrY xW` lkA§¨£¤©£§¦©Ÿ
wCwcn `Ed dYrn iM ,EgilvY©§¦¦¥©¨§©§¥

:mkOrf dxez ¦¨¤
`az ik zyxt zlqg

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

:jlnd dnly zece` ceráéúëc éàî ,àðeðîä áø øîà`id dn ± ¨©©©§¨©¦§¦
aezkd zpeek(ai d '` mikln)ìL øaãéå'BøéL éäéå ìLî íéôìà úL ©§©¥§Ÿ¤£¨¦¨¨©§¦¦

ãnìî ,'óìàå äMîçaezkdìL øáãå øác ìk ìò äîìL øîàL £¦¨¨¨¤§©¥¤¨©§ŸŸ©¨¨¨§¨¨¤
ìL äøBzìLî íéôìà úLe ,[minrh-]íéøôBñ ìL øáãå øác ìk ìò ¨§Ÿ¤£¨¦¨¨©¨¨¨§¨¨¤§¦

.íéîòè óìàå äMîç£¦¨§¤¤§¨¦
:jlnd dnly zece` `ax yxcy ztqep dyxcéàî ,àáø Løc̈©¨¨©

áéúëcaezkd zpeek `id dn ±(h ai zldw)íëç úìä÷ äéäL øúéå' ¦§¦§Ÿ¥¤¨¨Ÿ¤¤¨¨
,'äaøä íéìLî ïwz øwçå ïfà[å] íòä úà úòc ãnì ãBòlr sqepy ¦©©©¤¨¨§¦¥§¦¥¦¥§¨¦©§¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אלול, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מכתבי הקודם בטח קבל במועדו, ועל של עתה באתי בענין של קירוב לבבות, כיון שבטח ימים 

אלו מתכונן כת"ר לחזור העירה... והנה אינני יודע אם הרגיש כת"ר בזה, אבל משתדל אני לקרב את 

הלבבות שלו ושל זה שכתב לי אדותיו ברמז, ונראה לי אשר עתה בהתחלת זמן הלימודים ובימי הרצון 

והרחמים שעת הכשר היא לקרב את הלבבות יותר ויותר.

אינני יודע על מי לעשות הצעד הראשון בזה, אם על זרעא דאהרן שהיתה מדתו אוהב )אפי'( 

את הבריות ומקרבן, וכמבואר באבות דר' נתן באריכות, או על איש הישראלי שצריך לכבד את הכהן 

ולהמשיך שלום במהירות בעולם, וכמאמר ר' יהודא בן תימה קל כצבי. אבל יהי' איך שיהי', ובלבד 

שיהי' שלום על ישראל. ות"ח לכת"ר מראש אם יבשרני בשורות טובות בזה.

מוסג"פ קובץ עסקנות ציבורית חב"ד אשר בטח יענין את כת"ר. וידוע פסק רז"ל והובא ג"כ 

בשו"ע או"ח ס"ע מעלת העוסק בצרכי הרבים, ואמרתי ע"ד צחות ממה שראיתי במד"ר )שמ"ר פ"ו, ב( 

שר' יהושע בן לוי שכח כמה וכמה הלכות, אבל תיכף כתבו רז"ל שוברו בצדו שהי' זה הלכות הקשורות 

במיתה וקבורה. ויש לקשר זה עם השתי דעות בכתובות קג, ב, מה גדול יותר אם מעשה חנינא שהי' 

יכול להחזיר התורה בפלפולו ומעשה חייא שלכתחילה לא תשתכח תורה, ומסיק בגמרא כמה גדולים 

מעשה חייא.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.



סז

יום ראשון - י' אלול
מפרק נה

עד סוף פרק נט
ופרקים כח-ל

יום רביעי - י"ג אלול
מפרק סט

עד סוף פרק עא
ופרקים לז-לט

יום שני - י"א אלול
מפרק ס

עד סוף פרק סה
ופרקים לא-לג

יום חמישי - י"ד אלול
מפרק עב 

עד סוף פרק עו 
ופרקים מ-מב

יום שלישי - י"ב אלול
מפרק סו

עד סוף פרק סח
ופרקים לד-לו

יום שישי - ט"ו אלול
מפרק עז

עד סוף פרק עח
ופרקים מג-מה

שבת קודש - ט"ז אלול
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב ופרקים מו-מח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת כי־תבוא

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 
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אלול, תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי בעתו, ושמחתי לקרות בו אשר לאט לאט התחיל להתעסק לתקן את הענינים 

בקהלתו, ובטח בהשתדלות הראוי' ובאופנים המתאימים יצליח השי"ת את עבודתו וילך מחיל אל חיל 

בהחזקת היהדות ובהפצת התורה בכל סביבתו.

ביחוד שמחתי לקרות במכתבו אשר התחיל באסיפת כספים לבנין המקוה, וא"מ מה שמסיים 

אח"כ שמוכרח הוא לדחות את הבנין.

לי מסובך שם  הידוע  כפי  הנה  זשאנעירא,  דע  בריא  הרבנות  בענין  דעתי  למה ששואל  בנוגע 

הדבר, ולא כ"כ "חלק" ואם רואה הוא הצלחה בפעולותיו בקהלתו, הרי עכ"פ לע"ע אין כדאי להסתבך 

בענין ריא דע זשאנעירא.

נבג"מ  זצוקללה"ה  כ"ק מו"ח אדמו"ר  ציון  על  הנה כשאהי'  בסוף מכתבו,  בהפ"נ  כבקשתו 

זי"ע, אזכירו ואת ב"ב שי' לכאו"א להמצטרך לו.

וכן מכתבי הכללי לתלמידי בתי חינוך  מוסג"פ קטע משיחת התועדות שבת מברכים אלול, 

להתחלת הלימודים, ואם יוכל להביא איזה תועלת בעבודתו, הרי ישמח לבי גם אני.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה.
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ה'תש"גי אלוליום שישי

חומש: תצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. כח־ל.

תניא: וז"ש והי' . . . כל חטאתם.

קלָאר,  פירושו:  "יחידות"  אשר  אומרים,  היו  הזקן  רבינו  חסידי  זקני  גדולי 
ָאּפגעשטעלט, פאראיינציגט. - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל: שקלים פ"ו מ"ב, 

יבמות ס"ב. א, בראשית רבה פ"ך - 
זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע 
ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען 

זיך מיט אלע רצונות.

 – ִאחּוד.  ְקִביָעה,  רּור,  ּבֵ רּוׁשֹו:  ּפֵ "ְיִחידּות"  ר  ֲאׁשֶ אֹוְמִרים,  ָהיּו  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲחִסיֵדי  ִזְקֵני  דֹוֵלי  ּגְ
ָנה ב', ְיָבמֹות ס"ב.  ֶרק ו' ִמׁשְ ָקִלים ּפֶ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: ׁשְ ים ֵאּלּו הּוא ּבְ רּוׁשִ ְמקֹור ג' ּפֵ

ה כ' – ה ָפָרׁשָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ א, ּבְ

"סּור ֵמָרע" ּוְלָקֵרב  בֹו, ְוִלְקּבַֹע ֹאֶפן ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ִחידּות הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַמּצָ י ִעְנַין ַהּיְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ּכִ
ל ָהְרצֹונֹות. ר ִעם ּכָ מּוָרה ְוִלְמֹסר ַעְצמֹו, ְלִהְתַמּסֵ ִהְתַאֲחדּות ּגְ ר ּבְ ֵ ּדֹות ַהּטֹובֹות, ּוְלִהְתַקּשׁ ֶאת ַהּמִ

ה'תש"גיא אלולשבת

חומש: תצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה. לא־לג.

תניא: יג. מה רב . . . בסוכה וגו'.

ש"פ תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ לאמר: עוה"ז הוא עלמא דשיקרא, 
לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה 
למטה. העוה"ב הוא עלמא דקשוט - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים 
הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בגן־עדן הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה 
בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים 
דער  איז  דין  בעלמא  הצ"צ:  אמר  לנגן  כשגמר   - הלבבות.  שהלהיב  שיר  בקול 
טייטש פון דעם מאמר )סנהדרין צט. ב( הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה 
צייטענווייז. אין גן־עדן טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה 

נעהמט איהם פאנאדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.

הּוא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  לֹאַמר:  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹוִאיל  ַהּיֹום  ִקּדּוׁש  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ תר"ג,  ֵצא  ּתֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ
ה  ַמּטָ ִמּלְ ֶדֶרְך  ּבְ רּור  ּבֵ ְוָצִריְך  ֹסֶלת,  ּפְ ְמֹעָרב  ַהּטֹוב  ּבְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ ָלֵכן  ֶקר[,  ֶ ַהּשׁ ]=עֹוָלם  ְקָרא  ׁשִ ּדְ ָעְלָמא 
ם  ּגַ ה  ִהּנֵ  – ָהֱאֶמת[  ]=עֹוָלם  ְקׁשֹוט  ּדִ ָעְלָמא  הּוא  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ה.  ְלַמּטָ ַמְעָלה  ִמּלְ ּוְבֶדֶרְך  ְלַמְעָלה 
ַגן־ֵעֶדן  ּבְ אֹוָתם  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהֵרי  רֹון,  ְלִחּסָ ְרִאים  ַהּנִ ִעְנָיִנים  ּבְ ִרים  ַהְמַדּבְ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ
ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחילּו  ֵני ַה"ּצֶ נּו ִאּתֹו. ּבְ י ְיַנּגְ ה ְלאֹות ּכִ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ן, ְוֶהְרָאה ּבְ ֵהם ַמֲעָלה. – ְוִהְתִחיל ְלַנּגֵ
ַמח ֶצֶדק":  ן ָאַמר ַה"ּצֶ ַמר ְלַנּגֵ ּגָ ׁשֶ ָבבֹות. – ּכְ ִהְלִהיב ַהּלְ יר ׁשֶ קֹול ׁשִ ל ַהֲחִסיִדים ּבְ ן, ְוַאֲחֵריֶהם ָענּו ּכָ ְלַנּגֵ
הּוא  ֲאָמר )ַסְנֶהְדִרין צט, ב( "ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְפָרִקים" – ׁשֶ ל ַהּמַ רּוׁשֹו ׁשֶ ה[ ּפֵ עֹוָלם ַהּזֶ ין ]=ּבָ ָעְלָמא ּדֵ ּבְ
הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה, ְוַהּתֹוָרה "ְמָפֶרֶקת" אֹותֹו  ֲאָמר – ׁשֶ ים ֶאת ַהּמַ ַגן־ֵעֶדן ְמָפְרׁשִ ים; ּבְ לֹוֵמד ּתֹוָרה ְלִעּתִ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה "ּתֹוְפִסים" אֹותֹו. ִלְפָרִקים, ּדִ

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . עח

ה'תש"גיב אלוליום ראשון

חומש: תבוא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח. לד־לו.

תניא: יד. לעורר . . . 240 מעלה.

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ימּו, תער"ב" ִהְתִחיל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם "ּבְ ׁשֵ דּוַע ּבְ דֹול, ַהּיָ ְך ַהּגָ ֶהְמׁשֵ
רֹוְסטֹוב,  ּבְ ָרא תרע"ו  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ מֹו  ְוִסּיְ ְליּוּבַאִוויְטׁש,  ּבִ בּועֹות תער"ב  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום א'  ְלָאְמרֹו 

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם". ּובֹו קמ"ד ַמֲאָמִרים. ְתִחיל "ַוה' ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַמֲאָמר ַהּמַ ּבְ

ּלֹא ֲאָמרֹו, ְולֹא ֶנֱחַלק ְלַמֲאָמִרים. ִני ׁשֶ תּוִבים ֵחֶלק ׁשֵ ּכְ ְוֵיׁש ּבַ

ה'תש"גיג אלוליום שני

חומש: תבוא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא. לז־לט.

תניא: ובכל שנה . . . וד"ל.

החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע הי' לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה 
העברת הערלה, ווָאס ניט ווָאס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווָארען.

ַהֲעָבַרת  ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ְיִחידּות  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַהֲחִסיִדים,  ְלָכל  ָהָיה  ָידּוַע  ר:  ִסּפֵ הֶעְנִדיל  ר'  ֶהָחִסיד 
ד. ב ִנְפְטרּו ִמּיָ ּלֹא ִיְהֶיה – ֵמָעְרַלת ַהּלֵ ֶ ָהָעְרָלה. ַמה ּשׁ

ה'תש"גיד אלוליום שלישי

חומש: תבוא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו. מ־מב.

תניא: טו. להבין . . . קכא הכלולה מהן.

ֵני  נּוָפה ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, לֹא ִמּפְ ְלֶחֶמת ּתְ ֵזר ִמּמִ "ּב[: ְלִהּנָ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֵמהֹוָראֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יׁש ַאְך ְוַרק ְלִחּזּוק  ל ּכֹחֹוֵתינּו ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ֶאת ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵני ֹמֶרְך ֵלב, ֶאּלָ ַח אֹו ִמּפְ ה ְלַנּצֵ ּמֶ ֵאין ָלנּו ּבַ ׁשֶ
ְמִסירּות ֶנֶפׁש  ה ּוְבָטֳהָרה. ְוַעל ֶזה ָעֵלינּו ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ְצֹות ּבִ ְנָין ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְנָיֵנינּו, ּבִ ּבִ

ֹכַח. ֹפַעל ְולֹא ַרק ּבְ ּבְ

ה'תש"גטו אלוליום רביעי

חומש: תבא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח. מג־מה.

תניא: אך צריך . . . קכב ומליצה.

ִמיִמים": יֹום א טו ֱאלּול תרנ"ז. יַבת "ּתֹוְמֵכי ּתְ דּות ְיׁשִ ִהְתַיּסְ

ְגֶלה ְודַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[: יֹום ד חי ֱאלּול תרנ"ז. ּנִ ּמּוד ּבַ ַהְתָחַלת ַהּלִ

ָמּה  יָבה ׁשְ "ּב[: ַהְיׁשִ י ]ָהַרׁשַ פֹות ִהְכִריז ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְמַחת ּתֹוָרה תרנ"ט ַאֲחֵרי ַהַהּקָ ֵליל ׂשִ ּבְ
ִמיִמים". ָמם "ּתְ רּוָחּה ׁשְ ִמיִמים", ְוַתְלִמיִדים ַהּלֹוְמִדים ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ "ּתֹוְמֵכי ּתְ
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שלישי
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רביעי
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חמישי
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שישי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oiaexir(ycew zay meil)

,'rwxw ilecib' md mb miaygp okle ,rwxwa milcbd mignvnóà©
ìk`edy xacò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt.xyrn sqka dpwpàéðúå ¨§¦¦§¦§¦¥©§©§©§¨

Cãéàzcina weqtd z` dyxc `id s`y zxg` `ziixa epivne - ¦¨
jke ,zxg` jxca hxtd xcb z` dyxity `l` ,llke hxte llk

,da epipyèøtä äî[xkye oii o`v xwa-]LøBôîmdyúBãìå ãìå ¨©§¨§¨§©§¨
õøàäzendady ,ziy`xa dyrna ux`d on e`xapy el`n cle ± ¨¨¤

,mdizecle e`vi mdne ,ux`d on e`vi mlera zepey`xd zexitde
,d`ld okeõøàä úBãìå ãìå ìk óà.xyrn sqka mipwp ©¨§©§¨¨¨¤

`xnbd zxxan:eäééðéa éàîizy oia dyrnl lcadd edn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .zeziixad,éiaà øîàziipw oicíéâcxyrn sqka ¨©©©¥¨¦
øîàc ïàîì ,eäééðéa àkéà`edy xac wxyò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt ¦¨¥©§§©§¨©§¦¦§¦§¦¥©§©

,llka llkpéðä[mze`-]eäðéð ò÷ø÷ éìecéb íéâcixdy ,[md-] ¨¥¨¦¦¥©§©¦§
,xyrn sqka mipwpd mixacd llka md ixde ,mid rwxwn mipefip

la`øîàc ïàîì`edy xac wxyõøàä úBãìå ãìå,llka llkp §©§¨©§©§¨¨¨¤
íéâc`l` ziy`xa dyrna ux`d on e`xap `leøaéà àinî- ¨¦¦©¨¦§

.xyrn sqka mipwpd mixacd llka mpi`e ,e`xap mindn
:`xnbd dywnéiaà øîà éîeyøîàäå ,eäðéð ò÷ø÷ éìecéb íéâc ¦¨©©©¥¨¦¦¥©§©¦§§¨¨©
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עט היום יום . . . 

ה'תש"גטז אלוליום חמישי

חומש: תבוא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב. מו־מח.

תניא: והנה כללות . . . קכג כמו שית'.

רבינו הזקן פי' המאמר כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא, אויף 
א אידען דארף מען קוקען ווי ער שטייט אין מחשבה הקדומה דא"ק, און דָארטען 
שטייט יעדער נשמה מיט אלע דורות ווָאס קומען ארויס פון איהר ביז ביאת המשיח 
גואל צדק, און אז מען טוט א אידען ַא טובה, טוט מען ַא טובה ָאט די אלע נשמות 

עד סוף כל הדורות.

ם עֹוָלם ָמֵלא", ַעל ְיהּוִדי ֵיׁש  ִאּלּו ִקּיֵ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ם ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַקּיֵ ֲאָמר "ּכָ ֵרׁש ַהּמַ ֵקן ּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ִאית  ִעּלָ ה  ְרּגָ ּדַ מֹון,  ַקּדְ ]=ָאָדם  ְדַא"ק  דּוָמה  ַהּקְ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ "ִנְמָצא"  הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ יט  ְלַהּבִ
ה  ּנָ ִמּמֶ ַהיֹוְצאֹות  ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ִעם  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ "ִנְמֵצאת"  ם  ְוׁשָ ֲאחּודֹות[,  ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ּבֹו  ָמקֹור  ִהיא  ׁשֶ

לּו ַעד סֹוף  מֹות ַהּלָ ׁשָ ים טֹוָבה ְלָכל ַהּנְ ים ִליהּוִדי טֹוָבה, עֹוׂשִ עֹוׂשִ ֶדק, ּוְכׁשֶ יַח ּגֹוֵאל ּצֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעד ּבִ
ל ַהּדֹורֹות. ּכָ

שבת 
קודש

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

:`xnbd zxxanïàîkaxc dixa `ped ax cinrd in zrck ± §©
rexfd wlgdy s`y xn` jk meyny ,`ziixad z` ryedi
df z` df mixqe` mpi` ,dfl df mivext rexf epi`y wlgde

:`xnbd daiyn .lehlhaïBòîL éaøks` ,xvge stxwy xaeqy §©¦¦§
,df lr df mixqe` mpi` ,mc` ipa ipy ly md m`ïðúcoldl) ¦§©

(.ht,ãçà ,øîBà ïBòîL éaø[oia-]ãçàå úBbb[oiae-]úBøéöç ©¦¦§¥¤¨©§¤¨£¥
ãçàå[oiae-],úBôétø÷olekì ïä úçà úeLøiabeúáML íéìk §¤¨©§¦§©©¥§¥¦¤¨§

,ïëBúae` ,zxg` xvgl m`ivedl xzen ,xvga ezayy milky §¨
,mixg` miyp`l mikiiy md m` s` ,xg` stxwl e` xg` bbl

ì àìåiab,úéaä CBúa eúáML íéìkm`ivedl xzeny s`y §Ÿ§¥¦¤¨§§©©¦
zqipka ezayy oeik mewn lkn ,ziad eze`l zkiiyy xvgl
s`e ,stxwl e` bbl xvgdn m`ivedl xeq` ,ziad jeza meid
ziady meyn ,ziad lral ok mb mikiiy stxwd e` bbd m`

.od zeieyx izy stxwde
:`xnbd dywnénð ïBòîL éaøìxeq`l yi ,oerny iax zrcl s` ± §©¦¦§©¦

zia `ed rxfpy mewnd m` s` ,eaex rxfpy stxwa lhlhl
y ,miz`qBaeø òøæðc ïåék,stxwd lyàèeòî àeää éåäixd ± ¥¨§¦§©£¥©¦¨
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המשך ביאור למד' עירובין ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oiaexir(ycew zay meil)

,'rwxw ilecib' md mb miaygp okle ,rwxwa milcbd mignvnóà©
ìk`edy xacò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt.xyrn sqka dpwpàéðúå ¨§¦¦§¦§¦¥©§©§©§¨

Cãéàzcina weqtd z` dyxc `id s`y zxg` `ziixa epivne - ¦¨
jke ,zxg` jxca hxtd xcb z` dyxity `l` ,llke hxte llk

,da epipyèøtä äî[xkye oii o`v xwa-]LøBôîmdyúBãìå ãìå ¨©§¨§¨§©§¨
õøàäzendady ,ziy`xa dyrna ux`d on e`xapy el`n cle ± ¨¨¤

,mdizecle e`vi mdne ,ux`d on e`vi mlera zepey`xd zexitde
,d`ld okeõøàä úBãìå ãìå ìk óà.xyrn sqka mipwp ©¨§©§¨¨¨¤

`xnbd zxxan:eäééðéa éàîizy oia dyrnl lcadd edn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .zeziixad,éiaà øîàziipw oicíéâcxyrn sqka ¨©©©¥¨¦
øîàc ïàîì ,eäééðéa àkéà`edy xac wxyò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt ¦¨¥©§§©§¨©§¦¦§¦§¦¥©§©

,llka llkpéðä[mze`-]eäðéð ò÷ø÷ éìecéb íéâcixdy ,[md-] ¨¥¨¦¦¥©§©¦§
,xyrn sqka mipwpd mixacd llka md ixde ,mid rwxwn mipefip

la`øîàc ïàîì`edy xac wxyõøàä úBãìå ãìå,llka llkp §©§¨©§©§¨¨¨¤
íéâc`l` ziy`xa dyrna ux`d on e`xap `leøaéà àinî- ¨¦¦©¨¦§

.xyrn sqka mipwpd mixacd llka mpi`e ,e`xap mindn
:`xnbd dywnéiaà øîà éîeyøîàäå ,eäðéð ò÷ø÷ éìecéb íéâc ¦¨©©©¥¨¦¦¥©§©¦§§¨¨©
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המשך ביאור למד' עירובין ליום שבת קוסש עמ' ב



v"ndqeפ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  אלול י' ראשון יום במתנה? 'מוקצה' לשלוח מותר האם

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰elôà Ba ïéúBàpL ìk̈¤§¦£¦
øzî ¯ ïélôz ïBâk ,áBè íBéa Ba ïéúBàð ïéàL ét ìò óà ¯ ìça§Ÿ©©¦¤¥§¦§§§¦¦ª¨

ì.áBè íBéa Bøáçì ïçlL §©§¨©£¥§
יש טוב : ויום  בשבת  תפילין טלטול לגבי  הפוסקים  נחלקו 

להניח  איסור אין כי להיתר', שמלאכתו  כ 'כלי שדינם אומרים 

מצוה  לשם  שלא  טוב  ויום  בשבת  בזמנים תפילין רגילים שהיו (וכפי

שמירה) לשם להניחם בשבתעברו להניחם  שאסור  אומרים  ויש  ,

לאיסור' שמלאכתו  כ 'כלי דינם  ולכן טוב , ברורה ויום  משנה (ראה

סקכ"ד) שח .סי'

מובן להיתר ' שמלאכתו כ'כלי  שדינם  הסוברים  ולדעת 

אינם שהרי  טוב , ביום  לחברו  תפילין לשלוח ההיתר טעם

לאיסור ' שמלאכתו  כ'כלי שדינם  הסוברים  לדעת  אך מוקצה ,

גופו  לצורך אלא  לטלטלו  כגון שאין  המותר, שימוש בו (להשתמש

אגוזים) בו לפצח כדי נעשהפטיש אינו זה טלטול  הרי להבין , יש 

בחג, שימוש  לכל עומדים  אינם שהרי  בהם  להשתמש  כדי 

לטלטלם ? ההיתר  ומה

מתכוון שהמקבל באופן הוא  ההיתר  כי  מפרשים , ויש 

ואם הלכותיהן , לימוד  לצורך טוב  ביום בתפילין  להשתמש 

הותר  ולכן בהם שימוש  לצורך נעשה  הטלטול  א"ח כן יוסף (בית

ההשלמה) ספר בשם תקטז .סי'

שמלאכתו כ 'כלי התפילין  שדין  הפוסקים  גם  ולמעשה ,

רק הוא  שההיתר  אמרו  ולא  כצורתה  זו הלכה  הביאו לאיסור '

הלכותיהן. ללימוד  בחג  בהם  להשתמש  מתכוון  המקבל  אם 

בנתינת ולמקבל לנותן שיש  ההנאה  עצם  כי  מכך , ונראה 

טלטול  ולכן  הכלי, של  בגופו כשימוש  נחשבת  המתנה 

מותר . בחג התפילין 

טוב , ליום  שבת  בין זה בדין  חילוק אין  כי אומרים  ויש 

שמלאכתו 'כלי לחברו  כמתנה  לשלוח מותר בשבת וגם 

טוב  ביום  כמו  כאן)לאיסור ', הרמב"ם על לעתים בינה יש(ראה אך  .

שמחה , מצות בו שיש  טוב ביום  רק זאת  שהתירו אומרים 

הטלטול, את המתיר היום  כצורך נחשבת  המקבל הנאת  ולכן

שמחה מצות  בה  שאין  בשבת  כן  שאין  טעם מה  ברוך הגהות (ראה

ס"א). מה סי' אהע"ז מאיר בית על

איגר  סקט"ו)והגר"ע  שו, סי' המג"א על השו"ע התיר(בהגהת

כסף פמוטות  בשבת  לאיסור')לשלוח  שמלאכתו 'כלי במתנה(שהם

ozglנחשבת המתנה  שליחת  החתן, שמחת  מצות  משום  כי ,

הכלי. של  בגופו כשימוש 

ה'תש"פ  אלול י"א שני יום ישראל  לארץ העולה חו"ל לבן שני, יום־טוב

:Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéàL íB÷nî CìBääå§©¥¦¨¤¥
íB÷î éøîç åéìò ïéðúBð ;äNòé àì ¯ ïéNBòL íB÷îì ïéNBò¦§¨¤¦Ÿ©£¤§¦¨¨ª§¥¨

ì CìäL íB÷î éøîçå ,íMî àöiLøæçì BzòcL éî ïëå ...íL ¤¨¨¦¨§ª§¥¨¤¨©§¨§¥¦¤©§©£Ÿ
.øéîçäì ïéa ì÷äì ïéa BîB÷î éLðàk âäBð ,BîB÷îì¦§¥§©§¥§¥§¨¥¥§©§¦

הראשונים  רוב  א)לדעת נא, לנהוג(פסחים חייב  אדם  ,

שנמצא או  שם  מתגורר  הוא  עוד כל רק  מקומו במנהגי 

עקר אם אך לשם , לחזור  ודעתו  שעה  לפי אחר  במקום 

אותו במנהגי לנהוג  חייב אינו שוב לחזור , דעתו ואין ממקומו

מקום .

ההלכה בתחילת  שהרי כן, נראה  לא הרמב"ם  מדברי אך

פסח  בערב  מלאכה לעשות  לא  שנהגו  ממקום  שההולך כתב

המקום כחומרת  לנהוג צריך  מלאכה, לעשות  שנהגו  למקום 

מי "וכן כתב : מכן ולאחר  ממלאכה , ולהימנע משם  שהגיע 

שבתחילה הרי  מקומו", כאנשי נוהג למקומו לחזור שדעתו 

ש באופן כןמדובר  פי על  ואף  למקומו, לחזור  מתכוון אינו

במנהגיו ! לנהוג להמשיך עליו

לארץ מחו"ל שהעולה לכאורה  נמצא  הרמב "ם  ולדעת 

להמשיך  ימיו  כל חייב  יהא  להשתקע , מנת  על  אפילו ישראל

נזר ' וה'אבני גלויות , של שני טוב  יום  בדיני  סי'לנהוג  (או"ח

לכך?תכד) שיחששו מצאנו  לא  מדוע  תמה :

מלאכה עשיית  איסור  מנהג  בין לחלק שיש  נראה  אך

שני: טוב  יום  לדין  פסח בערב

בני "שמע מהכתוב  נובע  המקום  במנהג  לנהוג החיוב 

שיש חז "ל למדו  ממנו אמך ", תורת  תיטוש  ואל  אביך  מוסר 

על  גם שיחולו למקומם  מנהגים לתקן  המקום לאנשי כוח

למקום שייך זה  שדין  הרמב "ם  סובר  ולכן לדורותיהם , בניהם 

ממשיך  אינו  אם  גם  אמך', 'תורת בגדר לגביו  שהוא  בו  שנולד 

שם . לדור 

אך  העיר , יושבי  ידי  על שנוצרו מנהגים  לגבי זה וכל 

שבמקום דהיינו עצמו, המקום  על  חלה  שני ' 'יום ֿטוב  תקנת 

בו שמתגורר מי כל וממילא  השני , ביום  גם טוב  יום  חל זה

ימשיך  מהמקום  עקר  שכבר  שמי  טעם  אין ולכן, בכך. חייב

את וחגג בירושלים  שהתגורר שאדם  כשם  בכך , להתחייב 

לעיר שעקר  לאחר בכך לנהוג  ימשיך  לא  ט"ו ביום  פורים 

בי "ד שזמנה  שני אחרת  טוב יום רנז, עמ' ג, והמקדש הקודש עיר (ראה

ט) סי' מילואים .כהלכתו

התש"פ  אלול י"ב שלישי יום ביו"ט? החמץ את לבער מותר האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰íã÷ ìha àì íà¦Ÿ¦¥Ÿ¤
"äàøé àì" ìò øáò ...õîç àöîe äìòîå úBòL LMîe ,LL¥¦¥¨¨©§¨¨¨¨¥¨©©Ÿ¥¨¤
,áøòì ãò éìk åéìò äôBk ¯ áBè íBéa Bàöî íàå ..."àöné àì"å§Ÿ¦¨¥§¦§¨§¤¨¨§¦©¨¤¤

.Bøòáîe§©£

רש "י לדעת  טוב , ביום  חמץ כופה)המוצא  ד"ה א ו, (פסחים

ריב"א)והר "ן  בשם בהגמ"י הביא וכן א. ג, הרי"ף בדפי יכול (שם אינו ,

הפסח  קודם  החמץ את כשביטל ומדובר  טוב . ביום לבערו

היא הביעור  וחובת  יראה' 'בל על עובר  אינו התורה  ומן 
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'מתוך  אומרים  אין כי לשורפו, התירו לא  ולכן  מדרבנן 

אלא לצורך' שלא  הותרה  יו "ט, לצורך הבערה  שהותרה

חובתו ידי  יצא  התורה  שמן כאן אבל קצת , היום  צורך  כשיש 

היום . צורך  זה  אין בביטול,

לבערו  וחייב ביטלו, לא  אם  dxezdאבל onלטלטלו מותר ,

היום ' כ'צורך זה  הרי לבערו , שמצוה  מאחר  כי (אמנם ולבערו 

טוב" יום בחילול למעט כדי ישרפנו ואל לנהר וישליכנו יפררנו נהר לפניו יש "אם

ס"ה) תמו סי' אדה"ז שו"ע -.

אינו החמץ , את  ביטל לא  אם  אפילו הרמב "ם , לדעת אך

טוב  ביום  לשורפו  משנה')יכול 'כסף משנה', יש('מגיד "ואפילו

בהנאה אסור  שהחמץ  דכיון  לשם , ישליכנה  לא  נהר  לפניו 

ואע "פ טוב ... ביום לטלטלו  ואסור  מוקצה  הוא  הרי בפסח

וביעור סופרים , מדברי אלא  אינו המוקצה  טלטול שאיסור 

ביד  כח יש  התורה ... מן הוא הפסח קודם  ביטלו שלא  חמץ

תעשה " ואל בשב  התורה  מן דבר  לעקור אדה"ז החכמים  (שו"ע

הכס"מ) כתב וכן .שם.

מצות את  מקיים  אינו עדיין החמץ , טלטול בעת  ועוד:

רק מדרבנן , שהוא  אף  האיסור , את  דוחה  והמצוה הביעור ,

קיומה  .(כס"מ)בזמן 

כי אסור , טלטול , בלא  במקומו , החמץ את  לשרוף  ואפילו

– היום ' 'צורך נחשב וזה  מצוה  לצורך  הבערה  שהותרה  אף 

המצוה לקיים אפשר  התורה שמן "כיון  מצוה צורך זו אין 

לבית או לנהר  שישליכנו דהיינו, טוב , יום  חילול  בלא 

ואי התורה , מן ביו"ט החמץ  לשרוף  אסור  לפיכך הכסא ...

כופה אלא  התורה , מן האסור  דבר להתיר  לחכמים  אפשר

עד  החמץ  את  שמשהה  זו  שהייה  ועל הערב . עד כלי עליו

רוצה שהוא כיון ימצא' וב'בל יראה' ב 'בל  עובר אינו הערב 

ולא אנוס , הוא  הרי אותו מונעים  שחכמים  אלא  לבערו

לבער " שבידו  למי אלא  ימצא' ו 'בל  יראה ' 'בל תורה  הזהירה 

שם) אדה"ז .(שו"ע

ה'תש"פ  אלול י"ג רביעי יום בפסח  עשירה' 'מצה

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰ïâã éðéî úLîç£¥¤¦¥¨¨
ì íà ¯ elàíðéà ¯ íìBòa íéî íL àìa ,ãáìa úBøô éîa ïL ¥¦¨¨§¥¥¦§©§Ÿ¥©¦¨¨¥¨

áøòúé àlL ,àeäå ...ïéöéîçî úBøô éî ïéàL ...õenç éãéì ïéàä¦¦¥¦¤¥¥¥©§¦¦§¤Ÿ¦§¨¥
elà éøä ,àeäL ìk íéî ïäa áøòúð íàå ;íìBòa íéî íL ïää¤¥©¦¨¨§¦¦§¨¥¨¤©¦¨¤£¥¥

.ïéöéîçî©§¦¦
ב)בגמרא  לה, ומה(פסחים מחמיצין . אין  פירות שמי  אמרו

בברייתא א)ששנו  לו, רש "י(שם פירש  - פירות  במי  לשין  שאין 

לשין) אין ד"ה פירות(שם 'מי  שאמרו מה  כי סתירה , כאן  שאין

אבל  גמור, חמץ נעשית העיסה שאין היינו מחמיצין ' אין 

נוקשה  חמץ  אכילתו)נעשית  על כרת חייבים שאין גרוע אין(חמץ ולכן 

לשומרם וקשה להחמיץ  ממהרים  הם  כי  פירות  במי לשין 

תישרף)מחימוץ פירות במי שנילושה עיסה גמליאל רבי דעת(ולדעת וכן .

אסורה . פירות , במי  שנילושה שעיסה הראב "ד

התוספות לדעת  פירות)אך ומי ד"ה ב לה, אינם(שם פירות  מי 

פירות ', במי  העיסה  את  לשין  'אין שאמרו ומה כלל, מחמיצים 

ממהרת כזו ועיסה  מים  בהם  שנתערבו  פירות מי  היינו ,

אין "לעולם  בלבד פירות  שמי הרמב"ם  דעת וכן להחמיץ.

הרי – שהוא  כל  מים בהן  נתערב "אם  אך חימוץ ", לידי באין

מחמיצין". אלו 

ערוך' ב 'שולחן נפסק  ס"ב)וכך תסב סי' פירות(או"ח שמי

לבדם , ממים  יותר להחמיץ  ממהרים  מים  בהם  שנתערב

אלא בהם  שנילושה  העיסה  את  מחמיצין אין לבדם  "שהמים

במי שנילושה  עיסה  אבל  עסק , בלא מיל שיעור  שהתה  כן אם 

מיל  שיעור  שהתה  לא אם  אף  להחמיץ  ממהרת  מים עם פירות 

לפסח  עיסה בהם ללוש  חכמים  אסרו לפיכך  עסק . בלא 

לאפותה צריך  בהם  ולש  עבר  ואם מחימוץ... לשמרה שקשה 

ס"ג)מיד" שם, אדה"ז .(שו"ע

ערוך' ב 'שולחן  נפסק  מים , בלא  פירות במי  ס"א)אך (שם

בפסח  לאכול  ומותר  כלל  מחמיצין ש "אין הרמב "ם , כדעת 

חובתו ידי  בה  יוצא  אינו אבל פירות ... במי  שנילושה מצה

עשירה". מצה  שהיא  מפני 

ס"ד)והרמ"א  ללוש(שם נוהגין  אין  אלו "במדינות  כתב :

שהוא . כל  מים בהם  נתערב  שמא  "חוששין  כי פירות " במי

בפסח  אותה  אוכלין  אין  מיד אפאה  אפילו ולש , עבר  ואם 

יאפה לא  אחרת  פעם  שמא  לאכלה , לו נתיר  אם  שחוששין

שאומר מי "יש  הרי  ועוד: הנ"ל)מיד". והראב"ד שמעיקר(רש"י

גמור חמץ  חימוצן  שאין אלא  מחמיצין  הן פירות מי  הדין

סופרים " מדברי ואיסורו  נוקשה  חמץ ס"ז)אלא  שם אדה"ז .(שו"ע

ה'תש"פ  אלול י"ד חמישי יום הכנסת  לבית מחוץ לעומדים שופר תקיעת

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰Bà øBaä CBúa ò÷Bzä©¥©§©
.eàöé ,äøònäå øBaä CBúa íéãîBòä íúBà ¯ äøònä CBúa§©§¨¨¨¨§¦§©§©§¨¨¨§
äøáä ìB÷ íàå ;eàöé ,eòîL øôBL ìB÷ íà ¯ õeça íéãîBòäå§¨§¦©¦¨¨§¨§§¦£¨¨

.eàöé àì ,eòîL̈§Ÿ¨§
הברה'? 'קול מהו 

הט"ז  ס"א)לדעת תקפז סי' זה(או"ח ולפי  חלש . לקול הכוונה 

מבית התקיעה  את  ושמע הכנסת לבית  מחוץ  העומד גם

אינ נמוך , קול  שמע אם – חובה .הכנסת ידי יוצא  ו 

רש "י  א)אך  כח, שמע (ר"ה הברה  קול "אם קול mrכתב :

הוא הברה  קול כלומר , יצא ". לא  השופרcdהשופר קול של

וכפי הקרקע , לפני  מתחת  סגור, במקום תוקעים  כאשר הנוצר 

המקומות אלה  "ודרך  הרמב"ם : דברי  על מנוח רבינו  שכתב

ונראה הקול שמתבלבל בהן , תוקע או ומדבר  צועק  כשאדם 

כנגדו". מדבר אחר כאילו 

אלא השופר , קול חולשת משום איננו הפסול זה ולפי 

בתקיעה דווקא  שייך  וזה עמו , יחד  ששומע  ההד משום 

הקרקע  פני מעל בבית בתקיעה  ולא  הלכה במערה  ביאור (ראה

ס"א) שם .או"ח
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יוצאים אין  בשמיעה  התלוי דין בכל  כי מכאן שלמדו ויש 

ולכן המקורי , הקול עם  יחד  נוסף קול נשמע  כאשר  חובה ידי 

משום רמקול, באמצעות  נישואין של ברכות ' 'שבע לברך אין 

עשרה עומדים  אם  וגם הברכה, את  שישמעו  עשרה שצריך

עמו יחד שומעים  הם  הרי קולו, את  ושומעים למברך בסמוך 

חובה  ידי  בכך יוצאים  ואין  מהרמקול  הבוקע  הקול (תשובות את 

נה) ו, .והנהגות

שופר , בתקיעת דווקא נאמר  זה  דין  כי  הסוברים  יש  אך

במשנה  נאמר  זה  שדין מכך לדבר  שם)וראיה תקיעת(ר"ה לגבי

באותה מדובר  עליה  שאף  המגילה  קריאת  לגבי ולא  שופר 

של  קולו את  שישמע  העיקר  במגילה  כי הדבר , וטעם  משנה .

שונה  בצורה  לאוזניו  הקול  יגיע  אם וגם  קול הקורא, (בתערובת

שופראחר) קול  לשמוע צריך שופר  במצות  אך פסול, בכך  אין 

מן יצא  זה שקול אע "פ יצא לא  אחר  צליל ישמע ואם דווקא ,

ידי על השופר  קול  ישתנה  שלא  להקפיד  יש  ולכן השופר ,

אחר קול פורים עירוב קודש, מקראי מח. או"ח משפט אורח שו"ת (ראה

(1 הע' קודש הררי .יא,

ה'תש"פ  אלול ט"ו שישי יום גלגלים  על סוכה

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÎÂÒ ˙ÂÎÏ‰Làøa Búkñ äNBòä̈¤ª¨§Ÿ
.äøLk ¯ äðéôqä Làøa Bà ,äìâòä̈£¨¨§Ÿ©§¦¨§¥¨

הרי"ף)הר "ן  בדפי א י, שסוכה(סוכה רש "י פי על  מפרש 

את מטלטלים  כאשר  ומיטלטלת  המיטה  בכרעי  הנסמכת

דירת 'סוכה  יהודה  רבי ולדעת  עראי, דירת  זו  הרי  – המיטה 

להיות יכולה  סוכה  חכמים  לדעת  אך  פסולה , ולכן בעינן ' קבע

וכשרה . עראי דירת

ובראש הספינה  בראש  העשויה סוכה  הר "ן : והוסיף 

כיון מיטלטלת , שהיא אף  הכל לדברי  כשרה  העגלה 

קבועה העגלה ) או הספינה  (רצפת  הסוכה  שקרקעית 

לה שיש  המיטלטת  סוכה  כן  שאין מה  לסכך, תמיד ומחוברת 

לדעת לסכך, מחוברת  קבועה  קרקע  ואין רצפה בלי  דפנות 

פסולה . יהודה רבי

כשרה גלגלים  על  עומדות  שדפנותיה  ניידת  סוכה  זה  ולפי 

דירת אינה  שסוכה  כחכמים הלכה עראי, דירת  שהיא אף  כי

קבע .

לה שיש  מאחר  כי  כשרה , בוודאי  מכונית  גבי  על וסוכה 

שגם העגלה  בראש  לסוכה  דומה  היא  הרי  קבועה , רצפה 

כנ "ל. כשרה , יהודה  רבי לדעת 

נפסלת  האם  לעיין  יש  driqpdאך  onfaשהיא בנימוק ,

'אהל' קרוי  שאינו  זרוק ' ה"ה)'אהל פי"א טו"מ שסוכה(הל' ומזה ..

יש בנסיעה , אפילו כשרה הספינה בראש  או  העגלה  בראש 

הנסיעה , בזמן  מכונית  גבי על  סוכה לפסול  שאין  להוכיח

למלך ' ה'משנה  דברי  פי על הוא , הדבר  ש 'אהל (שם)והסבר

הוא אם  אבל  באוויר , האהל כאשר  רק אהל שמו אין  זרוק'

במכונית הדין והוא  'אהל ', שמו  הדעות לכל הארץ  על נגרר

קודש נוסעת  א)(מקראי עמ' א, סוכות פרנק, .לגרצ"פ

מגדים' ה'פרי  לדעת  סק"ד)ואמנם א"א תרכח, שעל (סי' סוכה

יעקב ' ה 'בכורי אך נוסעת, כשהיא  כשרה  אינה  עגלה  (שם גבי 

כשרהסק"ג) בעינן , עראי  שסוכת  ש "לדידן וכתב  עליו  השיג

ברורה ' ה 'משנה  וגם  שמהלכת ". פי  על  אף  העגלה  גבי על

סק"י) שלהם(שם בעגלות סוכה לעשות  יכולים  "הסוחרים  כתב :

שבעה ורוחב טפחים  עשרה  גבוה בתוכה  שיהא ובלבד 

נסיעה  בשעת  גם כשרה  והסוכה  הגלגלים", בלא (שער טפחים 

סקי"א) .הציון

ה'תש"פ  אלול ט"ז קודש שבת ילד? לכל לולב לקנות צריך האם

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ·ÏÂÏ ˙ÂÎÏ‰áiç ,òðòðì òãBiä ïè÷̈¨©¥©§©§¥©©¨
.úBåöîa Bëpçì éãk ,íéøôBñ éøácî áìeìa§¨¦¦§¥§¦§¥§©§§¦§

בגמרא  נאמר  תפילין א)לגבי  מב , להניח,(סוכה היודע "קטן :

elאביו gwelתפילין בהלכות  הרמב"ם  כתב וכן (פ"ד תפילין",

לולבהי"ג). לגבי אך משלו , תפילין  לו  לקנות  שיש  מכך ונראה 

שאביו  הוזכר  ולא  בלולב " "חייב  שהקטן elנאמר  dpew. לולב

המהרש "ל תרנז)ומבאר  סי' או"ח בב"ח את(הובא לקיים  כדי  :

יכול  שהרי משלו, לולב  לקטן שיהא  צורך אין  לולב מצות 

שמדין תפילין, לגבי כן  שאין מה  אביו . של לולבו  את  ליטול

היום  כל  להניחם  יש  שאין הגמרא  משום כן נוהגים אין בזמנינו (ורק

מהן) דעת להסיח שלא כראוי לתפיליןמקפידים זקוק אחד כל  ולכן

משלו.

ערוך' ב 'שולחן  ס"א)אך תרנז סי' היודע(או"ח "קטן נאמר 

חייב  אביו  כדינו, לולב  alelלנענע  el zepwlכי ומשמע  ,"

משלו. ללולב  לקטן לדאוג צריך

הט"ז מבאר  הדבר  סק"א)ובטעם  ראוי(שם לכתחילה  כי  ,

בו לנענע שיוכל  כדי לקטן, לולב  לקנות משגת שידו למי

הציבור . עם  יחד  ההלל בשעת 

לקנות האב  על חובה  ערוך ' ה'שלחן  לדעת  כי שביארו  ויש 

יוצאים אין החג של  הראשון  שביום  משום  משלו, לולב לבן 

האב של לולבו  את  ייטול הקטן  ואם  שאול, בלולב  חובה  ידי 

המצוה  את קיים שלא  צה)נמצא  סי' ג, או"ח משה .(אגרות

חינוך  מצות מתקיימת  ולדעתם  כך , על החולקים  יש  אך

אלא במצוה  חייב  אינו  בעצם  שהקטן משום  שאול, בלולב אף 

את שיעשה  די כך  ולשם  כשיגדל, כן לעשות להרגילו  כדי 

כל  מתקיימים  שאין למרות  החיצונית , בצורתה  המצוה 

לה  הנדרשים קנב)התנאים סי' ח, הלוי שבט .(ראה
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ה'תש"פ  אלול י' ראשון יום

-mipnfxtq
aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאסור 1) ומה בפרטיהן, המותרות המלאכות יתר בו נתבאר

הוא  המלאכות, לאלו הכולל והענין ההוצאה. מן חוץ בהן,
עוד  משקין. ולא אוכלין שאינן בדברים או בכלים, היותן
וממכר, מקח גזרת משום האסורין דברים זה בפרק נתבארו
יכתוב. שמא גזירה משום שאסורה שבת בהלכות ונתבאר

.‡ÔÈ‡2ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ‡Ï L‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ3ÔÓ ‡ÏÂ ≈ƒƒ∆»≈…ƒ»≈ƒ¿…ƒ
ÔÈÎÎBÁL ÔB‚k ,˙BÎzn‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·‡‰4BÊ Ô˙B‡ »¬»ƒ¿…ƒ««»¿∆¿ƒ»

ËÙp‰ ÔÎÂ .L‡‰ ‡ˆzL „Ú BÊ· BÊ ÔÈkÓ B‡ BÊa5 »«ƒ¿«∆≈≈»≈¿≈«≈¿
ÌÈÓa ‡e‰L ¯˙BÈa „Á‰6„Ú Ì˙B‡ ÔÈ„ÈnL , ««¿≈∆¿«ƒ∆¿ƒƒ»«

˙ÈÎeÎÊ B‡ ‰L˜ CÊ ÈÏk B‡ ,˜ÏciL7,ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ∆ƒ»≈¿ƒ«»∆¿ƒ¿≈»«ƒ
d‰‚ ¯ÊÁiL „Ú LÓM‰ ÔÈÚ „‚k d˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»¿∆∆≈«∆∆«∆«¬…»¿»

ÔzLÙÏ8¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ˜ÏcÈÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»≈»∆¿«≈»
Ú·‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa ¯z‰ ‡lL ;·BË ÌBÈaL‡Ó ¯È ¿∆…À«¿∆»¿«¿ƒ≈≈

‰ÈeˆÓ9¯eÒ‡ - L‡ ‡ÈˆÓ‰Ï Ï·‡ ,10¯LÙ‡ È¯‰L , ¿»¬»¿«¿ƒ≈»∆¬≈∆¿»
·¯ÚaÓ d˙B‡ ‡ÈˆÓ‰Ï11. ¿«¿ƒ»ƒ»∆∆

א'.2) עמוד ל"ג דף ביצה במסכת הדין 3)משנה והוא
ומשיב  שואל (שו"ת אש ולהוציא גפרור לחכך שאסור
ס"ז). סימן (או"ח סופר כתב ושו"ת ס"ב סימן ו' מהדורא

"שחופפין".4) הגירסא מה 5)בכ"י רבינו מפרש כן
המים". מן האור את מוציאין "אין שם במשנה שאמרו

"כמים".6) הגירסא זכוכית".7)בכ"י "כלי הגירסא בכ"י
הגאונים,8) (אוצר הגאון פירשו וכן הפשתן. שיידלק לומר

במשנה  שאמרו למה שם ורש"י צ"ו) סימן התשובות  חלק
המים". מן האור את מוציאין ואפיה 9)"אין בישול לשם

טוב  יום מערב לעשותם שאיֿאפשר טוב ביום מותר זה וכל
ח'). הלכה א' פרק האש,10)(למעלה את הוציא כבר ואם

ראב"ד). ועיין המגיד (הרב טוב ביום בה להשתמש מותר
מן 11) אסורים טוב יום מערב לעשותם שאפשר ומכשירים

והמאירי  ב') עמוד כ"ח דף (ביצה יהודה לר' גם התורה
ל"ג  דף (שם בגמרא לפרש שהוצרכו ממה רבינו על תמה
שדעת  נראה [אבל טוב ביום מוליד שהוא משום ב' עמוד
ר' דברי סוף היא מוציאין" "ואין של זו שבבא שם הגמרא
עמוד  ל"ד דף (שם השניה במשנה אמרו ולכן שם אליעזר
ר' והרי שם) רש"י (ועיין אליעזר" רבי אמר "ועוד א')
שאפשר  שמכשירין ב') עמוד קל"ז דף (שבת סובר אליעזר
ולפיכך  טוב ביום מותרים כן גם טוב יום מערב לעשותם
מביא  להלכה אבל מוליד משום אחר טעם לפרש הוצרכו
ובפני  סק"א תק"ב סימן בט"ז ועיין הנכון. הטעם את רבינו

שם]. יהושע

.·‡lL ·BË ÌBÈa ‰¯Ú·‰ ‰¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À¿»«¿»»¿∆…
C¯ˆÏ12¯eÒ‡ ,13‰¯Ú·‰ elÙ‡ L‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ ¿…∆»¿«∆»≈¬ƒÀ¿¬»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ14C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ; ¿…∆¬ƒ»∆«ƒ¿»»∆≈…∆
ÏÏk ‰ÏÈÎ‡15ÔÈ‡ Ck ,L‡‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ ÔÈ‡L ÌLÎe . ¬ƒ»¿»¿≈∆≈¿«ƒ∆»≈»≈

B‡ ‚¯‡L ÈÓk ,‰˜BÏ - ‰ak Ì‡Â .¯p‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ¿«ƒ∆«≈¿ƒƒ»∆¿ƒ∆»«
.‰a»»

שלא 12) נמי הותרה נפש) (אוכל לצורך שהותרה "שמתוך
י"ב). הלכה א' פרק (למעלה דף 13)לצורך" ביצה מסכת

א'. עמוד לכבות 14)כ"ב לו שנתיר לטעות מקום והיה
טוב  יום משמחת וימנע אחרת פעם ידליק לא כן לא שאם

יב). הלכה להלן וראה משנה גדולה 15)(לחם האש ואם
אם  אלא הקדירה לבשל אפשר שאי או התבשיל, ומקלקלת
זהב  וטורי תקיב, סימן או"ח (רמ"א לכבות מותר יכבה,

תק"ב). סימן או"ח

.‚ÔÈ‡16¯p‰ Èt ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ17‰ÏÚÓÏ18È„k ≈¿«¿ƒ∆ƒ«≈¿«¿»¿≈
epnÓ ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓ ÔÈ‡Â ,‰aÎzL19BÈ‡Â ,20 ∆ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ∆«∆∆ƒ∆¿≈

dL‡¯ ˙‡ ıÙB Ï·‡ ,ÈÏka ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ˙‡ C˙BÁ≈∆…«¿ƒ»«∆ƒ¬»≈∆…»
‰c‚‡ .B„Èa21ıÚ Ïk - ‰¯e„Óa ‰˜Ï„‰L ÌÈˆÚ ÏL ¿»¬À»∆≈ƒ∆À¿¿»ƒ¿»»≈

BËÓLÏ ¯zÓ L‡‰ B· ‰ÊÁ‡ ‡lL22‰ÓB„ BÈ‡Â , ∆…»¬»»≈À»¿»¿¿≈∆
.¯p‰ ÔÓ ÔÓL ¯ÈÒÓÏ¿≈ƒ∆∆ƒ«≈

א'.16) עמוד כ"ב דף ביצה הפתילה.17)מסכת
השמן.18) מן שבת 19)להוציאו מהלכות י"ב פרק ראה

ב'. ביצה 20)הלכה במסכת שאמרו מה רבינו מפרש כן
דהיינו  טוב" ביום הפתילה את "מוחטין ב' עמוד ל"ב דף

ראב"ד. ועיין בכלי ולא הרי"ף 21)ביד כגירסת גרס רבינו
והיינו  שרי" קינסא רב "אמר א' עמוד כ"ב דף ביצה במסכת

חננאל. רבינו שפירש כמו דקים) (עצים שאינו 22)קיסמין
שידלק. מונעו אלא מכבה

.„ÔÈ‡23ÔBÓÓ ÏÈv‰Ï È„k ‰˜Ïc‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ24ÌBÈa ≈¿«ƒ∆«¿≈»¿≈¿«ƒ»¿
dÁÈpÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈaÎÓ ÔÈ‡L C¯„k ,·BË¿∆∆∆≈¿«ƒ¿«»∆»«ƒ»

‡ˆBÈÂ25ÔÈaÎÓ ÔÈ‡Â .26,‰hn‰ LÈÓLz ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ¿≈¿≈¿«ƒ∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ«ƒ»
ÔÈ·Ï BÈa ‰vÁÓ ‰NBÚ B‡ ,ÈÏk ÂÈÏÚ ‰ÙBk ‡l‡∆»∆»»¿ƒ∆¿ƒ»≈¿≈
˙BNÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .¯Á‡ ˙È·Ï B‡ÈˆBÓ B‡ ,¯p‰«≈ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ≈»«¬
LnLÏ ¯eÒ‡Â ,˙BaÎÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈¬≈∆»¿«¿»¿«≈

.‰ÈÏ‡Ó ‰aÎzL „Ú«∆ƒ¿∆≈≈∆»

א'.23) עמוד כ"ב דף ביצה יש 24)מסכת אם אבל
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת מותר נפשות לספק לחשוש

אליהו 25) בשם של"ד) סימן (או"ח ברורה המשנה כתב
הדליקה  לכבות ההיתר "יצא הגדולה כנסת ושיירי רבה,
יחסר  לא יכבנה לא שאם שאפשר כיון בשבת אף מקום בכל
ותבא  לברוח, יכול שאין חולה או זקן בעיר שם מהיות

עליו". המתיר 26)הדליקה יהודה ר' על החולקים כרבנן
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת טוב ביום צרכיו כל

.‰¯zÓ27ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,˜ÏB„ ‡e‰Â ¯p‰ ˙‡ ÏËÏËÏ28 À»¿«¿≈∆«≈¿≈¿≈¿ƒ
‰aÎÈ ‡nL29Ï˜„ Èab ÏÚ ¯p‰ ˙‡ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â . ∆»¿«∆¿»¿«ƒ«∆«≈««≈∆∆
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·BË ÌBÈa Ba ‡ˆBiÎÂ30LnzL‰Ï ‡B·È ‡nL , ¿«≈¿∆»»¿ƒ¿«≈
.·BË ÌBÈa ¯aÁÓa«¿À»¿

דף 27) שבת דמסכת (מהגמרא בסמוך שאמר ממה נלמד
– טוב ביום דקל גבי על הנר להניח שאין א') עמוד מ"ה
ועיין  משנה) (מגיד מותרים אחרים שטלטולים משמע

כ"י. בנוסחת "חוששין".28)בסמוך הגירסא בכתבֿיד
א'29) פרק שבת הלכות (עיין מותר מתכוון שאינו דבר כי

ה'). ולפי 30)הלכה טוב". יום "מערב הגירסא בכתבֿיד
ביום  במחובר להשתמש יבוא "שמא שמסיים מה מובן זה
"ביום  וכופל חוזר הוא למה קשה נוסחתנו לפי ואילו טוב",

בסמוך. למעלה ועיין רוקח) (מעשה טוב"

.ÂÔÈ‡31ÔÈMÚÓ32‡e‰L ÈtÓ ,·BË ÌBÈa ˙¯Ë˜a ≈¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆
da ÁÈ¯‰Ï elÙ‡Â ,‰aÎÓ33¯n‚Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«∆«¬ƒ¿»ƒ«»¿≈»ƒ«¿«≈

˙Áz ÔMÚÏ ¯zÓe .¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÏk‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡∆««ƒ¿∆«≈ƒ∆»À»¿«≈««
˙BÏˆÏ ¯znL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï e¯LÎiL È„k ˙B¯t‰«≈¿≈∆À¿¿«¬ƒ»¿∆À»ƒ¿

L‡‰ ÏÚ ¯Na34ÔÈ˜zÓÓe .35ÏL ˙ÏÁ‚a Ïc¯Á‰ ˙‡ »»«»≈¿«¿ƒ∆««¿»¿«∆∆∆
.‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ıÚ ÏL ˙ÏÁ‚a ‡Ï Ï·‡ ,˙ÎzÓ«∆∆¬»…¿«∆∆∆≈ƒ¿≈∆¿«∆

ÔÈ‡Â36‰¯„w‰ ÔMÚ˙z ‡lL È„k L‡‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ37 ¿≈¿«ƒ∆»≈¿≈∆…ƒ¿«≈«¿≈»
.˙Èa‰ B‡««ƒ

ב'.31) עמוד כ"ב דף ביצה נקרא 32)מסכת זה בגמרא
גחלים. על בשמים מיני לפזר לא 33)"מוגמר", שזה

יאכל  אשר "אך שכתוב מכיון נפש", "אוכל בכלל הותר
נפש  לכל השווה דבר לכם", יעשה לבדו הוא נפש לכל
נפש  לכל שווה אינו ומוגמר ז) דף (כתובות התורה התירה
דעת  טוב ביום סיגריות עישון ובענין למפונקים. אלא שאינו
י') אות א' פרק ביצה (מסכת הרא"ש על נתנאל הקרבן
אבל  נפש, לכל שווה אינה זו שהנאה זה מטעם לאסור
מביא  הלכה בביאור תקי"א) סימן (או"ח ברורה במשנה
הרבה  שהיום שכיון אחרונים ועוד מה"שעריֿתשובה"

נפש. לכל השווה כדבר דינו – בזה בכ"י 34)רגילים
העץ". "על א'.35)הגירסא עמוד קל"ד דף שבת מסכת

ר'36) על החולקים כרבנן א' עמוד כ"ב דף ביצה מסכת
טוב. ביום הצרכים כל המתיר אם 37)יהודה אבל

צורך  שזה לכבות מותר הקדרה שבתוך התבשיל מתקלקל
לציון). (ראשון נפש אוכל

.ÊÔÈ‡38ÁetÓa ÔÈÁÙB39‰NÚÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈa ≈¿ƒ¿««¿¿≈∆…«¬∆
.˙¯ÙBÙLa ÔÈÁÙB Ï·‡ ;ÔÈNBÚ ÔÈn‡‰L C¯„k¿∆∆∆»À»ƒƒ¬»¿ƒƒ¿∆∆

ÔÈ‡40ÔÈÓÁt ÔÈNBÚ41ÔÈÏ„Bb ÔÈ‡Â ,42,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ»
ÌÈLÏ d˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ ‡ÏÂ ,d˙B‡ ÔÈ·‰·‰Ó ‡ÏÂ¿…¿«¿¬ƒ»¿…¿ƒ»ƒ¿«ƒ

„ia dÎÚÓÓ Ï·‡ ;ÈÏÎa43,ÔÓLa d˙B‡ ‰¯BLÂ , ƒ¿ƒ¬»¿«¬»«»¿∆»«∆∆
˙‡ˆÓÂ ,ÚˆÓ‡a ˜ÈÏ„Óe ˙B¯ ÈzL ÔÈa d˙B‡ ÁÈpÓe«ƒ«»≈¿≈≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿≈

.˙B¯ ÈzL ÈÙa ˙˜ÏÁ ‰ÏÈ˙t‰«¿ƒ»∆¡∆∆¿ƒ¿≈≈

א'.38) עמוד ל"ד דף ביצה אבל 39)מסכת אומנין, של
הרב  ערוך (שולחן להתיר המנהג בתים בעלי של במפוח

תק"ב). א'.40)סימן עמוד ל"ב דף ביצה במסכת משנה
כלי.41) מתקן הוא וגם מכבה, לשזור 42)שהוא

(רש"י).43)הפתילה. ומותר יד כלאחר תיקון רק דזה

.ÁÔÈ‡44¯Èp‰ ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â N¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆«¿»
˙BÏˆÏ45ÔÈÚˆBt ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ46B˙BNÚÏ ‰w‰ ˙‡ ƒ¿¬≈∆¿≈¿ƒ∆«»∆«¬

„etL .ÁÈÏÓ Ba ˙BÏˆÏ „etL BÓk47Ûˆ¯pL48, ¿«ƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«
ÔÈw˙Ó ÔÈ‡ - B„Èa BËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿»¿¿»≈¿«¿ƒ

ÈL .B˙B‡49,Ô˙iNÚ ˙lÁ˙a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»»
Ô˙B‡ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ˙BÒBk ÈL B‡ ˙B¯ ÈzL ÔB‚k¿¿≈≈¿≈≈¬ƒ»

.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈLÏƒ¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆ƒ

ב'.44) עמוד ל"ב דף ביצה במסכת כשרוצים 45)משנה
קנה  קולפים או נייר או חרס לוקחים התנור, על דג לצלות
ישרף. שלא הדג תחת ושמים במים אותם ומרטיבים

א'.46) עמוד ל"ד דף ביצה דף 47)מסכת ביצה מסכת
ב'. עמוד שלא 48)כ"ח טוב ביום נעקם ואפילו שנעקם.

כרבנן  שהלכה אסור, – טוב יום מערב לתקנו לו אפשר היה
ו'. הלכה כנ"ל יהודה ר' ביצה 49)לגבי במסכת משנה

רבינו  וכפירוש הנר" את פוחתין "אין א' עמוד ל"ב דף
המשנה. בפירוש

.ËÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡50dlL ˙ÊÁLÓa ÔÈkq‰ ˙‡51Ï·‡ , ≈«¿ƒƒ∆««ƒ¿«¿∆∆∆»¬»
ÔÈ‡Â .Ô·‡ B‡ N¯Á Èab ÏÚ B‡ ıÚ‰ Èab ÏÚ d„cÁÓ¿«¿»««≈»≈««≈∆∆∆∆¿≈

ÌÈ¯BÓ52d„cÁÏ e‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c ƒ»»∆»«ƒ¿≈∆…»¿«¿»
CzÁÏ ‰ÏBÎiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»«¿…
ÏÏk CzÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓbÙpL B‡ ˜Á„a¿…«∆ƒ¿¿»¬»ƒ≈»¿»«¿…¿»
‡B·È ‡nL ,ıÚ‰ ÏÚ elÙ‡ d˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ»¬ƒ«»≈∆»»

˙B‡¯‰Ï e¯Ò‡ ‰Ê ÈtÓe .˙ÊÁLÓa dÊÈÁL‰Ï53ÔÈkÒ ¿«¿ƒ»¿«¿∆∆ƒ¿≈∆»¿¿«¿«ƒ
ÌÎÁÏ54:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,‰Óe‚t ‰È‰z ‡nL ,·BË ÌBÈa ¿»»¿∆»ƒ¿∆¿»¿…«

‰p„cÁÈÂ CÏÈÂ ,d˙ÓÈ‚t ÌeMÓ da ËÁLÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ¿ƒ»»¿≈≈ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÏ ÔÈkq‰ ‰‡¯L ÌÎÁÂ .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆¿»»∆»»««ƒ¿«¿¬≈∆

.ı¯‡‰ ÌÚÏ dÏÈ‡LÓ«¿ƒ»¿«»»∆

א'.50) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת אפילו 51)משנה
מאתמול. לעשות אפשר היה שלא טוב, ביום נתקלקלה
ביום  אסורים נפש אוכל שמכשירי שאמרו יהודה דר' וכרבנן
טוב. יום בערב לעשותם אפשר היה לא אם אפילו טוב

ב'.52) עמוד כ"ח דף ביצה שהשוחט,53)מסכת הכוונה
לעם  סכין "לראות הגירסא ובכ"י לחכם. סכינו יראה
סכין. הרואה בחכם הוא המדובר זה ולפי הארץ",

לפני 54) לחכם סכינו להראות השוחט צריך הדין לפי
(יורה  השחיטה הפוסלת פגימה בו אין אם שיבדקנו שחיטה

י"ח). סימן דעה

.ÈÔÈ‡55‡ÏÂ Ìc¯˜a ‡Ï ,·BË ÌBÈa ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó ≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…¿À¿…¿…
ıÈÙB˜a ‡l‡ ,‰¯‚Óa ‡ÏÂ ÏbÓa56;BlL „Á‰ „v·e ¿«»¿…ƒ¿≈»∆»¿ƒ««««∆

‰ÓÏÂ .Ìc¯˜k ‡e‰L ÈtÓ ,·Á¯‰ „va ‡Ï Ï·‡¬»…««»»»ƒ¿≈∆¿À¿…¿»»
‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ?Ba ‡ˆBiÎÂ Ìc¯˜a e¯Ò‡»¿¿À¿…¿«≈∆…«¬∆¿∆∆∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ Úw·Ï BÏ ‰È‰ ¯LÙ‡ È¯‰L ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆¬≈∆¿»»»¿«≈«≈∆∆

·BË57Úewa‰ ¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ .58¯LÙ‡L ÈtÓ ?ÏÏk ¿»»…∆¡««ƒ«¿»ƒ¿≈∆∆¿»
ÚnÈÂ ,B¯ÈÚ·‰Ï ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,‰·Ú ıÚa ÚbÙiL∆ƒ¿«¿≈»∆¿…«¿«¿ƒ¿ƒ»«
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .ÈepLa Úw·Ï e¯Èz‰ CÎÈÙÏ ,ÏM·lÓƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿«≈«¿ƒ¿»«¿»ƒ
,e¯Èz‰M ‰Ó Ô‰a e¯Èz‰ ÌÚh‰ ‰fÓ - ‰ÊÏ ÔÈÓBc‰«ƒ»∆ƒ∆«««ƒƒ»∆«∆ƒƒ

.e¯Ò‡M ‰Ó e¯Ò‡Â¿»¿«∆»¿
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·BË ÌBÈa Ba ‡ˆBiÎÂ30LnzL‰Ï ‡B·È ‡nL , ¿«≈¿∆»»¿ƒ¿«≈
.·BË ÌBÈa ¯aÁÓa«¿À»¿

דף 27) שבת דמסכת (מהגמרא בסמוך שאמר ממה נלמד
– טוב ביום דקל גבי על הנר להניח שאין א') עמוד מ"ה
ועיין  משנה) (מגיד מותרים אחרים שטלטולים משמע

כ"י. בנוסחת "חוששין".28)בסמוך הגירסא בכתבֿיד
א'29) פרק שבת הלכות (עיין מותר מתכוון שאינו דבר כי

ה'). ולפי 30)הלכה טוב". יום "מערב הגירסא בכתבֿיד
ביום  במחובר להשתמש יבוא "שמא שמסיים מה מובן זה
"ביום  וכופל חוזר הוא למה קשה נוסחתנו לפי ואילו טוב",

בסמוך. למעלה ועיין רוקח) (מעשה טוב"

.ÂÔÈ‡31ÔÈMÚÓ32‡e‰L ÈtÓ ,·BË ÌBÈa ˙¯Ë˜a ≈¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆
da ÁÈ¯‰Ï elÙ‡Â ,‰aÎÓ33¯n‚Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«∆«¬ƒ¿»ƒ«»¿≈»ƒ«¿«≈

˙Áz ÔMÚÏ ¯zÓe .¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÏk‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡∆««ƒ¿∆«≈ƒ∆»À»¿«≈««
˙BÏˆÏ ¯znL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï e¯LÎiL È„k ˙B¯t‰«≈¿≈∆À¿¿«¬ƒ»¿∆À»ƒ¿

L‡‰ ÏÚ ¯Na34ÔÈ˜zÓÓe .35ÏL ˙ÏÁ‚a Ïc¯Á‰ ˙‡ »»«»≈¿«¿ƒ∆««¿»¿«∆∆∆
.‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ıÚ ÏL ˙ÏÁ‚a ‡Ï Ï·‡ ,˙ÎzÓ«∆∆¬»…¿«∆∆∆≈ƒ¿≈∆¿«∆

ÔÈ‡Â36‰¯„w‰ ÔMÚ˙z ‡lL È„k L‡‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ37 ¿≈¿«ƒ∆»≈¿≈∆…ƒ¿«≈«¿≈»
.˙Èa‰ B‡««ƒ

ב'.31) עמוד כ"ב דף ביצה נקרא 32)מסכת זה בגמרא
גחלים. על בשמים מיני לפזר לא 33)"מוגמר", שזה

יאכל  אשר "אך שכתוב מכיון נפש", "אוכל בכלל הותר
נפש  לכל השווה דבר לכם", יעשה לבדו הוא נפש לכל
נפש  לכל שווה אינו ומוגמר ז) דף (כתובות התורה התירה
דעת  טוב ביום סיגריות עישון ובענין למפונקים. אלא שאינו
י') אות א' פרק ביצה (מסכת הרא"ש על נתנאל הקרבן
אבל  נפש, לכל שווה אינה זו שהנאה זה מטעם לאסור
מביא  הלכה בביאור תקי"א) סימן (או"ח ברורה במשנה
הרבה  שהיום שכיון אחרונים ועוד מה"שעריֿתשובה"

נפש. לכל השווה כדבר דינו – בזה בכ"י 34)רגילים
העץ". "על א'.35)הגירסא עמוד קל"ד דף שבת מסכת

ר'36) על החולקים כרבנן א' עמוד כ"ב דף ביצה מסכת
טוב. ביום הצרכים כל המתיר אם 37)יהודה אבל

צורך  שזה לכבות מותר הקדרה שבתוך התבשיל מתקלקל
לציון). (ראשון נפש אוכל

.ÊÔÈ‡38ÁetÓa ÔÈÁÙB39‰NÚÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈa ≈¿ƒ¿««¿¿≈∆…«¬∆
.˙¯ÙBÙLa ÔÈÁÙB Ï·‡ ;ÔÈNBÚ ÔÈn‡‰L C¯„k¿∆∆∆»À»ƒƒ¬»¿ƒƒ¿∆∆

ÔÈ‡40ÔÈÓÁt ÔÈNBÚ41ÔÈÏ„Bb ÔÈ‡Â ,42,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ»
ÌÈLÏ d˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ ‡ÏÂ ,d˙B‡ ÔÈ·‰·‰Ó ‡ÏÂ¿…¿«¿¬ƒ»¿…¿ƒ»ƒ¿«ƒ

„ia dÎÚÓÓ Ï·‡ ;ÈÏÎa43,ÔÓLa d˙B‡ ‰¯BLÂ , ƒ¿ƒ¬»¿«¬»«»¿∆»«∆∆
˙‡ˆÓÂ ,ÚˆÓ‡a ˜ÈÏ„Óe ˙B¯ ÈzL ÔÈa d˙B‡ ÁÈpÓe«ƒ«»≈¿≈≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿≈

.˙B¯ ÈzL ÈÙa ˙˜ÏÁ ‰ÏÈ˙t‰«¿ƒ»∆¡∆∆¿ƒ¿≈≈

א'.38) עמוד ל"ד דף ביצה אבל 39)מסכת אומנין, של
הרב  ערוך (שולחן להתיר המנהג בתים בעלי של במפוח

תק"ב). א'.40)סימן עמוד ל"ב דף ביצה במסכת משנה
כלי.41) מתקן הוא וגם מכבה, לשזור 42)שהוא

(רש"י).43)הפתילה. ומותר יד כלאחר תיקון רק דזה

.ÁÔÈ‡44¯Èp‰ ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â N¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆«¿»
˙BÏˆÏ45ÔÈÚˆBt ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ46B˙BNÚÏ ‰w‰ ˙‡ ƒ¿¬≈∆¿≈¿ƒ∆«»∆«¬

„etL .ÁÈÏÓ Ba ˙BÏˆÏ „etL BÓk47Ûˆ¯pL48, ¿«ƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«
ÔÈw˙Ó ÔÈ‡ - B„Èa BËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿»¿¿»≈¿«¿ƒ

ÈL .B˙B‡49,Ô˙iNÚ ˙lÁ˙a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»»
Ô˙B‡ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ˙BÒBk ÈL B‡ ˙B¯ ÈzL ÔB‚k¿¿≈≈¿≈≈¬ƒ»

.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈLÏƒ¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆ƒ

ב'.44) עמוד ל"ב דף ביצה במסכת כשרוצים 45)משנה
קנה  קולפים או נייר או חרס לוקחים התנור, על דג לצלות
ישרף. שלא הדג תחת ושמים במים אותם ומרטיבים

א'.46) עמוד ל"ד דף ביצה דף 47)מסכת ביצה מסכת
ב'. עמוד שלא 48)כ"ח טוב ביום נעקם ואפילו שנעקם.

כרבנן  שהלכה אסור, – טוב יום מערב לתקנו לו אפשר היה
ו'. הלכה כנ"ל יהודה ר' ביצה 49)לגבי במסכת משנה

רבינו  וכפירוש הנר" את פוחתין "אין א' עמוד ל"ב דף
המשנה. בפירוש

.ËÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡50dlL ˙ÊÁLÓa ÔÈkq‰ ˙‡51Ï·‡ , ≈«¿ƒƒ∆««ƒ¿«¿∆∆∆»¬»
ÔÈ‡Â .Ô·‡ B‡ N¯Á Èab ÏÚ B‡ ıÚ‰ Èab ÏÚ d„cÁÓ¿«¿»««≈»≈««≈∆∆∆∆¿≈

ÌÈ¯BÓ52d„cÁÏ e‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c ƒ»»∆»«ƒ¿≈∆…»¿«¿»
CzÁÏ ‰ÏBÎiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»«¿…
ÏÏk CzÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓbÙpL B‡ ˜Á„a¿…«∆ƒ¿¿»¬»ƒ≈»¿»«¿…¿»
‡B·È ‡nL ,ıÚ‰ ÏÚ elÙ‡ d˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ»¬ƒ«»≈∆»»

˙B‡¯‰Ï e¯Ò‡ ‰Ê ÈtÓe .˙ÊÁLÓa dÊÈÁL‰Ï53ÔÈkÒ ¿«¿ƒ»¿«¿∆∆ƒ¿≈∆»¿¿«¿«ƒ
ÌÎÁÏ54:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,‰Óe‚t ‰È‰z ‡nL ,·BË ÌBÈa ¿»»¿∆»ƒ¿∆¿»¿…«

‰p„cÁÈÂ CÏÈÂ ,d˙ÓÈ‚t ÌeMÓ da ËÁLÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ¿ƒ»»¿≈≈ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÏ ÔÈkq‰ ‰‡¯L ÌÎÁÂ .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆¿»»∆»»««ƒ¿«¿¬≈∆

.ı¯‡‰ ÌÚÏ dÏÈ‡LÓ«¿ƒ»¿«»»∆

א'.50) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת אפילו 51)משנה
מאתמול. לעשות אפשר היה שלא טוב, ביום נתקלקלה
ביום  אסורים נפש אוכל שמכשירי שאמרו יהודה דר' וכרבנן
טוב. יום בערב לעשותם אפשר היה לא אם אפילו טוב

ב'.52) עמוד כ"ח דף ביצה שהשוחט,53)מסכת הכוונה
לעם  סכין "לראות הגירסא ובכ"י לחכם. סכינו יראה
סכין. הרואה בחכם הוא המדובר זה ולפי הארץ",

לפני 54) לחכם סכינו להראות השוחט צריך הדין לפי
(יורה  השחיטה הפוסלת פגימה בו אין אם שיבדקנו שחיטה

י"ח). סימן דעה

.ÈÔÈ‡55‡ÏÂ Ìc¯˜a ‡Ï ,·BË ÌBÈa ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó ≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…¿À¿…¿…
ıÈÙB˜a ‡l‡ ,‰¯‚Óa ‡ÏÂ ÏbÓa56;BlL „Á‰ „v·e ¿«»¿…ƒ¿≈»∆»¿ƒ««««∆

‰ÓÏÂ .Ìc¯˜k ‡e‰L ÈtÓ ,·Á¯‰ „va ‡Ï Ï·‡¬»…««»»»ƒ¿≈∆¿À¿…¿»»
‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ?Ba ‡ˆBiÎÂ Ìc¯˜a e¯Ò‡»¿¿À¿…¿«≈∆…«¬∆¿∆∆∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ Úw·Ï BÏ ‰È‰ ¯LÙ‡ È¯‰L ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆¬≈∆¿»»»¿«≈«≈∆∆

·BË57Úewa‰ ¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ .58¯LÙ‡L ÈtÓ ?ÏÏk ¿»»…∆¡««ƒ«¿»ƒ¿≈∆∆¿»
ÚnÈÂ ,B¯ÈÚ·‰Ï ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,‰·Ú ıÚa ÚbÙiL∆ƒ¿«¿≈»∆¿…«¿«¿ƒ¿ƒ»«
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .ÈepLa Úw·Ï e¯Èz‰ CÎÈÙÏ ,ÏM·lÓƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿«≈«¿ƒ¿»«¿»ƒ
,e¯Èz‰M ‰Ó Ô‰a e¯Èz‰ ÌÚh‰ ‰fÓ - ‰ÊÏ ÔÈÓBc‰«ƒ»∆ƒ∆«««ƒƒ»∆«∆ƒƒ

.e¯Ò‡M ‰Ó e¯Ò‡Â¿»¿«∆»¿
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ב'.55) עמוד ל"א דף ביצה במסכת של 56)משנה סכין
מערב 57)קצבים. לעשות שאפשר נפש אוכל ומכשירי

טוב. יום דוחים אינם טוב, שאפשר 58)יום מאחר
טוב. יום מערב לעשותו

.‡È‡Ï59„e‡ Ô‰Ó ÏhÏ ÌÈˆÚ‰ ÔÈa ‰M‡ Òkz60 …ƒ»≈ƒ»≈»≈ƒƒ…≈∆
Ba ˙BÏˆÏ61ÔÈ‡Â ,62˙‡ ‡ÏÂ ‰¯„w‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ƒ¿¿≈¿ƒ∆«¿≈»¿…∆

ÌÈˆÚ ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡lL ;‰¯B˜ ÏL ˙Ú˜·a ˙Ïc‰«∆∆ƒ¿««∆»∆…ƒƒ¿«¿≈≈ƒ
„·Ïa ‰˜q‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa63. ¿∆»¿«»»ƒ¿«

א'.59) עמוד ל"ג דף ביצה עץ 60)מסכת חתיכץ
והגחלים. העצים בו ומהפכים התנור בו שגורפים

מאתמול.61) לכך הוכן שלא במסכת 62)מאחר משנה
ב'. עמוד ל"ב דף להסקה"63)ביצה אלא עצים נתנו "לא

א'). עמוד ל"ג דף ביצה (מסכת

.·ÈÔÈ˜lÒÓ64ÈÒÈ¯z65˙BiÁ66ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ¿«¿ƒ¿ƒ≈¬À«¬ƒƒ»¿
ÔÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÈÏ·z ‡ÈˆBiL È„k ,·BË¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ

·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈ ‡ÏÂ ,˙eÁ‰67ÌÈ¯·c ‰na . «¬¿…ƒ»«ƒƒ¿««∆¿»ƒ
¯Èˆ Ô‰Ï LiLa ?ÌÈ¯eÓ‡68Ô‰Ï LÈ Ï·‡ ;ÚˆÓ‡a ¬ƒ¿∆≈»∆ƒ»∆¿«¬»≈»∆

Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb ,¯eÒ‡ - „v‰ ÔÓ ¯Èˆ69Ô‰Ï ÔÈ‡LÂ . ƒƒ««»¿≈»∆»ƒ¿«¿∆≈»∆
˙Èaa elÙ‡ - ¯wÚ Ïk ¯Èˆ70.¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓ ƒ»ƒ»¬ƒ««ƒÀ»¿«¬ƒ

ב'.64) עמוד י"א דף ביצה במסכת דפים 65)משנה
הארגזים. את בהם מחוברים 66)שסוגרים שאינם ארגזים

תבלין. מיני בתוכם ומונחים פי 67)לאדמה, על ואף
שאם  חכמים התירוה טוב יום שמחת לצורך אינה שהחזרה
משום  סופן "התירו – לפתוח. ירצה לא להחזיר יוכל לא

ב'). עמוד י"א דף ביצה (מסכת ברזל 68)תחילתן" יתד
הדלת. סובבת ויתחייב 69)שעליו בחוזק אותו יתחוב

י"ג). הלכה שבת מהלכות י' (פרק בונה תריסי 70)משום
יום  שמחת משום כאן שאין שבחנויות, ולא שבבית, כלים

טוב.

.‚ÈÌÈÏk71ÔÈÏvÙÓ Ô‰L72,˙BÈÏÁ ÏL ‰¯BÓ ÔB‚k , ≈ƒ∆≈¿À»ƒ¿¿»∆À¿
ÔÈ„ÈÓÚÓ - ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á Ô‰L ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ¿ƒ≈¿À¿»∆≈¬ƒ¬ƒ«¬ƒƒ

Ì˙B‡73Ú˜˙È ‡lL ,‡e‰Â .·BË ÌBÈa74ÔÈ‡L ÈÙÏ . »¿»∆…ƒ¿«¿ƒ∆≈
Ô„cˆÏ ¯zÓ - ‡qk‰ ˙Èa ÏL ÌÈ·‡ .ÌÈÏÎa ÔÈa75 ƒ¿»¿≈ƒ¬»ƒ∆≈«ƒ≈À»¿«¿»
e¯Ê‚ ‡Ï B„B·k ÌeMÓe ,‡e‰ È‡¯Ú ÔÈa ;·BË ÌBÈa76. ¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿…»¿

ב'.71) עמוד כ"א דף ביצה במסכת מורכבים 72)משנה
לפרקם. שאפשר "אותן".73)מחלקים הגירסא בכ"י

י"ב.74) הלכה למעלה וראה בחוזק אותו יתחוב
לא 76)לסדרן.75) ארעי בנין תורה אסרה קבע "בנין

קבע, בנין משום ארעי בנין על רבנן וגזרו תורה, אסרה
(מסכת  רבנן" בו גזרו לא הבריות) (כבוד כבודו משום והכא

ב'). עמוד ל"ב דף ביצה

.„È‰NBÚ‰77˙‡ C¯BÚ ‡e‰Lk ,·BË ÌBÈa ‰¯e„Ó »∆¿»¿¿∆≈∆
,‰Î¯Ún‰ ¯ÈcÒiL „Ú ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÁÈpÓ BÈ‡ - ÌÈˆÚ‰»≈ƒ≈«ƒ«∆«∆«∆«¿ƒ««¬»»
È‡¯Ú ÔÈa ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿««ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ

¯eÒ‡ -78C¯BÚ B‡ ,·ea¯Úa ÌÈˆÚ‰ CÙBL B‡ ‡l‡ . »∆»≈»≈ƒ¿ƒ¿≈
,ÂÈzÁz ¯Á‡ ÁÈpÓe ,‰ÏÚÓÏ ıÚ ÁÈpÓ ?„ˆÈk .ÈepLa¿ƒ≈««ƒ«≈¿«¿»«ƒ««≈«¿»

ı¯‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,ÂÈzÁz ¯Á‡Â79. ¿«≈«¿»«∆«ƒ«»»∆

ב'.77) עמוד ל"ב דף ביצה בנין 78)מסכת חכמים אסרו
קבע. בנין לעשות יבא שלא להשים 79)ארעי מותר אבל

צריך  שאינו כיון בנין, משום כאן ואין רגליו, גבי על שולחן
המגיד). (הרב שתחתיו לאויר

.ÂËÔÎÂ80ÒÈÎÓe d˙B‡ ÊÁB‡ - ‰¯„w‰81ÌÈ·‡‰ ¿≈«¿≈»≈»«¿ƒ»¬»ƒ
‰hn‰ ÔÎÂ .ÌÈ·‡‰ Èab ÏÚ ‰pÁÈpÈ ‡Ï Ï·‡ ,‰ÈzÁz«¿∆»¬»…«ƒ∆»««≈»¬»ƒ¿≈«ƒ»
.Ô‰ÈzÁz ÌÈÏ‚¯‰ ÒÈÎÓe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL¯w‰ ÊÁB‡ -≈«¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ»«¿«ƒ«¿≈∆
‰¯eL Èab ÏÚ ‰¯eL Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï ÌÈˆÈa elÙ‡¬ƒ≈ƒ…«¬ƒ»»««≈»

Ïc‚Ó BÓk e„ÓÚiL „Ú82ÏÈÁ˙ÈÂ ‰pLÈ ‡l‡ , «∆««¿¿ƒ¿»∆»¿«∆¿«¿ƒ
.ÈepL CÈ¯ˆ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿≈…«≈»∆»ƒƒ

א'.80) עמוד ל"ג דף ביצה הגירסא 81)מסכת בכ"י
הביצים,82)"ומניח". לצלות ביניהם האש שיכניס כדי

ברורה  (משנה מותר שתחתיו לאויר צריך אינו אם אבל

תק"ב). סימן או"ח

.ÊËÔÈ¯ÈÒÓ83ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ó‰aa ÌÈÏ˙p‰ ÔÈ·e·Ê ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿≈»««ƒ
‰¯eaÁ ÔÈNBÚ Ô‰L84ÔÈ‡Â .85ÔÈ„lÈÓ86‰Ó‰a‰ ˙‡ ∆≈ƒ«»¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈»

‡lL „Ïea ÊÁB‡ ?„ˆÈk .ÔÈ„ÚÒÓ Ï·‡ ,·BË ÌBÈa¿¬»¿«¬ƒ≈«≈«»»∆…
BÓËÁa BÏ ÁÙBÂ ,ı¯‡Ï ÏtÈ87.ÂÈt CB˙Ï „c Ô˙BÂ , ƒ…»»∆¿≈«¿»¿¿≈«¿ƒ

¯zÓ - „Ïe‰ ˙‡ ‰˜Á¯Â ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»¿»¿ƒ¬»∆«»»À»
ÛlÊÏ88Ïea ÔzÏÂ ÂÈÏÚ d˙ÈÏMÓ89È„k ,dÓÁ¯a ÁÏÓ ¿«≈ƒƒ¿»»»»¿ƒ≈∆«¿«¿»¿≈

,Ôk Ô‰Ï ˙BNÚÏ ¯eÒ‡ - ‰‡Óh‰ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÌÁ¯zL∆¿«≈»»¬»«¿≈»»«¬»∆≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ÈÙÏ90. ¿ƒ∆≈»¿ƒ»

א'.83) עמוד כ"ג דף ביצה במסכת שאינו 84)משנה לפי
מותר. – מתכוון שאינו ודבר חבורה לעשות מתכוון

ב'.85) עמוד קכ"ח דף שבת במסכת להוציא 86)משנה
הרחם. מן הוולד ברירין.87)את לשפוך.88)הסתום

אגרוף.89) אחרי 90)מלא לעולם מקרבתו שאינה
שריחקתו.

.ÊÈÈÏk91ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»≈∆∆≈«¿ƒƒ
B˙‡ÓËa B˙B‡ ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa B˙B‡92. ¿¿≈»∆»«¿∆¿À¿»

Ì‡Â93ÌÈÓ ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰94˙‡ ÏÈaËÓ - BaL ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«ƒ∆«¿ƒ∆
LLBÁ BÈ‡Â ÂÈÓÈÓa ÈÏk‰95ÈÏk .96¯B‰Ë ‰È‰L «¿ƒ¿≈»¿≈≈¿ƒ∆»»»

L„˜Ï BÏÈaË‰Ï ‰ˆ¯Â ,‰Óe¯˙Ï97¯zÓ - ƒ¿»¿»»¿«¿ƒ¿…∆À»
BÏÈaË‰Ï98˙BÏÚÓ ˙BÏÈ·hÓ ‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈…«≈»∆ƒ¿ƒ«¬

.[˙BÏÚÓ‰] (˙B‡Óh‰) ¯‡L¿»«À¿««¬

ב'.91) עמוד י"ז דף ביצה במסכת הוא 92)משנה בחול
שהוא  טוב ליום הכלי טבילת את וישהה במלאכתו, טרוד

שאפשר. מה כל טהרתו למהר רוצים ואנו מסכת 93)פנוי,
ב'. עמוד י"ח דף ידי 94)ביצה על שטהרתם טמאים

מקוה). מי עם וחיבור (=זריעה עם 95)השקה והמים
נטהרו. חננאל.96)הכלי רבנו וכפירוש שעשו 97)שם.

טבילה  צריך לתרומה שהטהור לקודש מעלות חכמים
י"ג. פרק הטומאות אבות בהלכות כמבואר לקודש,

ישהה".98) "שמא גזרו לא דרבנן במעלות כי

.ÁÈÈÏk99ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈa ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿
·BË100„ÏÂ Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ÈÏk‰ ‡ÓË .101 ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈¿«
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,·BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ,‰‡Óh‰«À¿»≈∆∆«¿ƒƒ¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰L ÈÙÏ102¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ∆»ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

.ÂÈÏ‡Ó ¯B‰Ë ‡e‰Â ‡ÓË ÈÏ„a ÔÈÏ„Óe .BÓB˜Óaƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈≈»
‰c103ÌÈ„‚a dÏ ÔÈ‡L104˙Ó¯ÚÓ - ÛÈÏÁ‰Ï ƒ»∆≈»¿»ƒ¿«¬ƒ«¬∆∆

‰È„‚·a ˙Ï·BËÂ105. ¿∆∆ƒ¿»∆»

א'.99) עמוד י"ח דף ביצה היה 100)מסכת שלא כיון
טוב. יום מערב להטבילו לטומאה,101)אפשר ראשון

הטומאה. מאב אלא – טומאה מקבל כלי אין התורה ומן
ישהה".102) "שמא בו גזרו לטבול 103)ולא לה מותר

טוב. טבילתה,104)ביום אחרי וללבוש להחליף טהורים
בגדיה. להטביל לה אפשר אי טוב הם 105)וביום אם

ואין  ביניהם עוברים שהמים מהודקים, ולא עליה רפויים
חציצה. משום כאן

.ËÈÁwÓ ˙¯Êb ÌeMÓ ·BË ÌBÈa e¯Ò‡ ÌÈa¯ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ»
¯kÓÓe106ÔÈ‡ ?„ˆÈk .107ÌÈÓc ÌÈ˜ÒBt108‰lÁzÎÏ ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

˙BÂL ˙BÓ‰a ÈzL ‡È·Ó ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»¿∆»≈ƒ¿≈¿≈»
¯ÁÓÏe ,Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈËÁBLÂ ,BÊÏ BÊ»¿¬ƒ««≈∆¿«¿ƒ≈≈∆¿»»

‰iM‰ ÈÓ„ ‰nk ÔÈÚ„BÈ109Ô˙B „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒ«»¿≈«¿ƒ»¿»∆»¿∆»≈
:‰Ê ¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Lk .B˜ÏÁ ÈÓc¿≈∆¿¿∆≈¿«¿ƒ≈≈∆……«∆
,ÌÈÓc ÌeL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,ÌÈLa ‰z‡Â ÚÏÒa È‡¬ƒ¿∆«¿«»ƒ¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ»ƒ

.ÚÈ·¯ ‰ÊÂ LÈÏL ÏËB ‰Ê ‡l‡∆»∆≈¿ƒ¿∆¿ƒ«

פסוק 106) י"ג פרק נחמיה בספר כמפורש בשבת שאסור
ומוכרים  מכר וכל דג מביאים בה ישבו "והצורים ט"ז:
יהודה  חורי את ואריבה ובירושלים. יהודה לבני בשבת
עושים  אתם אשר הזה הרע הדבר מה להם: ואומרה
כ"ז  דף ביצה מסכת רש"י (ראה השבת" יום את ומחללים
שמא  היא חכמים וגזירת טוב. ליום הדין והוא ב') עמוד
י"ב). הלכה שבת מהלכות כ"ג (פרק לכתוב יבוא

ב'.107) עמוד כ"ז דף ביצה במסכת מחיר.108)משנה
בהקפה. לוקח אלא משלם לא אם הדין 109)ואפילו והוא

צריך  אין לו, ומאמינים מקח בדמי הקצב על סומכין שאם
בלא  חצי, או רגל ממנו לוקח אלא אחרת, בהמה להביא
לו  משלם הוא ולמחר דמים, פיסוק או וממכר מקח זכירת

(תניא).

.ÎÔ‰Lk110ÔÈ‡L ;ÌÈÊ‡Óa eÏ˜LÈ ‡Ï - ÔÈ˜lÁÓ ¿∆≈¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿…¿«ƒ∆≈
ÔÈÁÈbLÓ111Ba ÔzÏ elÙ‡ .¯wÚ Ïk ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «¿ƒƒ¿«…¿«ƒ»ƒ»¬ƒƒ≈

ÌÈÊ‡n‰ eÈ‰ Ì‡ ,¯eÒ‡ - ÌÈ¯aÎÚ‰ ÔÓ B¯ÓLÏ ¯Na»»¿»¿ƒ»«¿»ƒ»ƒ»«…¿«ƒ
ÔÈÈeÏz112ÁaË .ÌÈÊ‡Ó ÛÎa Ï˜BLk ‰‡¯pL ÈtÓ , ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿«…¿«ƒ«»
Ôn‡113¯eÒ‡Â .B„Èa Ï˜LÏ ¯eÒ‡114ÈÏÎa Ï˜LÏ À»»ƒ¿…¿»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ‡ÏÓ115ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ116,˙Bn‰ ÏÚ »≈»ƒ¿≈«ƒƒ¬»ƒ««»
Ï·‡117,·BË ÌBÈa ÌÈL„w‰ ¯Na ÏÚ ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ ¬»«ƒƒ¬»ƒ«¿««√»ƒ¿

.‰Âˆn‰ ˙‡ ·aÁÏ È„k¿≈¿«≈∆«ƒ¿»

א'.110) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת מעיינים 111)משנה
במקום 112)ומשתמשים. דוקא ולאו שהוא מקום בכל

ב'). סעיף ת"ק סימן הלכה (ביאור בו לשקול שרגילים
בידו.113) המשקל לכוון שאינו 114)שיודע מי אפילו

והרי"ף). הר"ח לפי הוא (כן במסכת 115)אומן משנה

ב'. עמוד קמ"ח דף בגמרא 117)גורלות.116)שבת
המנ  על לא "אבל אמרו: ב') עמוד קמ"ט דף שבת ות (מסכת

יום  של היינו חול" "של והראב"ד רש"י ולפי חול", של
אבל  אמורים. הדברים ובקדשים טוב, יום מערב כלומר חול,
של  מנות על ואילו חולין. של – חול" "של מפרש הרמב"ם

המצוה. את לחבב כדי מותר קדשים

.‡Î‡Ï118¯È„a ÈÏ Ôz' ÁaËÏ Ì„‡ ¯Ó‡È119,'¯Na ……«»»¿«»≈ƒ¿ƒ»»»
ÔÈNBÚ ¯ÁÓÏe ,'˜ÏÁ ÈˆÁ' B‡ '˜ÏÁ ÈÏ Ôz' ‡l‡∆»≈ƒ≈∆¬ƒ≈∆¿»»ƒ

ÔÎÂ .BÈÂL ÏÚ ÔBaLÁ120‰cÓa ˙eÁ‰ ÏÚaÓ ÁwÈ ‡Ï ∆¿«»¿¿≈…ƒ«ƒ«««¬¿ƒ»
ÈÂÁÏ ¯ÓB‡ ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk ‡l‡ .Ï˜LÓa B‡¿ƒ¿»∆»≈«∆≈«∆¿»ƒ

elÙ‡Â .BÈÂL BÏ Ô˙B ¯ÁÓÏe ,'‰Ê ÈÏk ÈÏ ‡lÓ'121 «≈ƒ¿ƒ∆¿»»≈»¿«¬ƒ
¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;ep‡ÏÓÈ - ‰cÓÏ „ÁÈÓ‰ ÈÏk ‰È‰»»¿ƒ«¿À»¿ƒ»¿«¿∆¿∆…«¿ƒ

.‰cÓ ÌL BÏ≈ƒ»

ב'.118) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת שאסור 119)משנה
(רש"י). דמים שם דף 120)להזכיר ביצה במסכת משנה

א'. עמוד א'.121)כ"ט עמוד כ"ט דף שם כרבא

.·ÎÌBzÁp‰122ÏÈ·La ,‰¯„˜Ï Ô˙BÂ ÔÈÏ·z „„BÓ ««¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
ÁÓ˜ „Óz ‡Ï ‰M‡‰ Ï·‡ .BÏÈL·z „ÈÒÙÈ ‡lL∆…«¿ƒ«¿ƒ¬»»ƒ»…»…∆«

‰qÚÏ123ÈÙÏ ÔzÏ ÌÈ¯BÚN Ì„‡ „ÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…»…»»¿ƒƒ≈ƒ¿≈
dÏ Ô˙BÂ ¯ÚLÓ ‡l‡ ,BzÓ‰a124. ¿∆¿∆»¿«≈¿≈»

נחתום 122) כי אומרים ויש א'. עמוד כ"ט דף ביצה מסכת
בהווה  חכמים שדברו אלא אדם, לכל הדין והוא דוקא, לאו

משנה). (מגיד חשש 123)(=ברגיל) אין שכאן מכיון
שלא  אלא לאכילה, ראויה תהיה ולא העיסה שתתקלקל

למדוד. אסור ולכן הצריך, מן יותר שאין 124)יהיה מכיון
המדידה. בלי וקלקול הפסד

.‚Î¯zÓe125ÈÂÁ‰ ÔÓ ÁwÏ126ÌÈÊB‚‡Â ÌÈˆÈa À»ƒ«ƒ«∆¿»ƒ≈ƒ∆¡ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈÓa¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿«∆…«¿ƒ
È¯‰ ?ÔÈn‰ ÌeÎÒ „ˆÈk .ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL»ƒ¿…¿ƒ¿»≈«¿«ƒ¿»¬≈
- ÌÈÊB‚‡ ‰¯NÚ B‡ ÌÈBn¯ ‰¯NÚ Ba ‰LB ‰È‰L∆»»∆¬»»ƒƒ¬»»¡ƒ
EÏ ‰È‰iL È„k ‰¯NÚ ÈÏ Ôz' ·BË ÌBÈa BÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿≈ƒ¬»»¿≈∆ƒ¿∆¿
‰NBÚ ¯ÁÓÏe Ì˙Ò Á˜BÏ ‡l‡ ,'ÈÏˆ‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«¿»¿»»∆

.ÔBaLÁ∆¿

ב'.125) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת הרגיל 126)משנה
וכל  (רש"י) המחיר על לדבר מבלי לו לתת  ומאמינו אצלו
שהחנוני  אף בזה, משמיענו חידוש אלא אחר, לאדם שכן
מזכיר  שאינו מכיון מותר זה כל עם וממכר, למקח מתכוון

שכ"ג). סימן ברורה (משנה מנין או משקל ולא דמים לא

.„ÎCÏB‰127ÈÂÁ Ïˆ‡ Ì„‡128ÏÈ‚¯‰ ‰ÚB¯ B‡129 ≈»»≈∆∆¿»ƒ∆»»ƒ
Ìht‰ Ïˆ‡ B‡ BÏˆ‡130epnÓ Á˜BÏÂ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚¯‰ ∆¿≈∆««»»»ƒ∆¿¿≈«ƒ∆

¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÂ ˙BÙBÚÂ ˙BÓ‰a¿≈¿¿»«∆ƒ¿∆»∆…«¿ƒ
ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL BÏ131. »ƒ¿…¿ƒ¿»

ב'.127) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת בכ"י 128)משנה
ו"חנוני" אצלו" הרגיל רועה אצל אדם "הולך הגירסא

בלי 129)ליתא. לו ונותנו מאמינו אצלו שרגיל מתוך
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פז aeh mei zziay zekld - mipnf xtq - lel` 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,·BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ,‰‡Óh‰«À¿»≈∆∆«¿ƒƒ¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰L ÈÙÏ102¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ∆»ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

.ÂÈÏ‡Ó ¯B‰Ë ‡e‰Â ‡ÓË ÈÏ„a ÔÈÏ„Óe .BÓB˜Óaƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈≈»
‰c103ÌÈ„‚a dÏ ÔÈ‡L104˙Ó¯ÚÓ - ÛÈÏÁ‰Ï ƒ»∆≈»¿»ƒ¿«¬ƒ«¬∆∆

‰È„‚·a ˙Ï·BËÂ105. ¿∆∆ƒ¿»∆»

א'.99) עמוד י"ח דף ביצה היה 100)מסכת שלא כיון
טוב. יום מערב להטבילו לטומאה,101)אפשר ראשון

הטומאה. מאב אלא – טומאה מקבל כלי אין התורה ומן
ישהה".102) "שמא בו גזרו לטבול 103)ולא לה מותר

טוב. טבילתה,104)ביום אחרי וללבוש להחליף טהורים
בגדיה. להטביל לה אפשר אי טוב הם 105)וביום אם

ואין  ביניהם עוברים שהמים מהודקים, ולא עליה רפויים
חציצה. משום כאן

.ËÈÁwÓ ˙¯Êb ÌeMÓ ·BË ÌBÈa e¯Ò‡ ÌÈa¯ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ»
¯kÓÓe106ÔÈ‡ ?„ˆÈk .107ÌÈÓc ÌÈ˜ÒBt108‰lÁzÎÏ ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

˙BÂL ˙BÓ‰a ÈzL ‡È·Ó ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»¿∆»≈ƒ¿≈¿≈»
¯ÁÓÏe ,Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈËÁBLÂ ,BÊÏ BÊ»¿¬ƒ««≈∆¿«¿ƒ≈≈∆¿»»

‰iM‰ ÈÓ„ ‰nk ÔÈÚ„BÈ109Ô˙B „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒ«»¿≈«¿ƒ»¿»∆»¿∆»≈
:‰Ê ¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Lk .B˜ÏÁ ÈÓc¿≈∆¿¿∆≈¿«¿ƒ≈≈∆……«∆
,ÌÈÓc ÌeL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,ÌÈLa ‰z‡Â ÚÏÒa È‡¬ƒ¿∆«¿«»ƒ¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ»ƒ

.ÚÈ·¯ ‰ÊÂ LÈÏL ÏËB ‰Ê ‡l‡∆»∆≈¿ƒ¿∆¿ƒ«

פסוק 106) י"ג פרק נחמיה בספר כמפורש בשבת שאסור
ומוכרים  מכר וכל דג מביאים בה ישבו "והצורים ט"ז:
יהודה  חורי את ואריבה ובירושלים. יהודה לבני בשבת
עושים  אתם אשר הזה הרע הדבר מה להם: ואומרה
כ"ז  דף ביצה מסכת רש"י (ראה השבת" יום את ומחללים
שמא  היא חכמים וגזירת טוב. ליום הדין והוא ב') עמוד
י"ב). הלכה שבת מהלכות כ"ג (פרק לכתוב יבוא

ב'.107) עמוד כ"ז דף ביצה במסכת מחיר.108)משנה
בהקפה. לוקח אלא משלם לא אם הדין 109)ואפילו והוא

צריך  אין לו, ומאמינים מקח בדמי הקצב על סומכין שאם
בלא  חצי, או רגל ממנו לוקח אלא אחרת, בהמה להביא
לו  משלם הוא ולמחר דמים, פיסוק או וממכר מקח זכירת

(תניא).

.ÎÔ‰Lk110ÔÈ‡L ;ÌÈÊ‡Óa eÏ˜LÈ ‡Ï - ÔÈ˜lÁÓ ¿∆≈¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿…¿«ƒ∆≈
ÔÈÁÈbLÓ111Ba ÔzÏ elÙ‡ .¯wÚ Ïk ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «¿ƒƒ¿«…¿«ƒ»ƒ»¬ƒƒ≈

ÌÈÊ‡n‰ eÈ‰ Ì‡ ,¯eÒ‡ - ÌÈ¯aÎÚ‰ ÔÓ B¯ÓLÏ ¯Na»»¿»¿ƒ»«¿»ƒ»ƒ»«…¿«ƒ
ÔÈÈeÏz112ÁaË .ÌÈÊ‡Ó ÛÎa Ï˜BLk ‰‡¯pL ÈtÓ , ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿«…¿«ƒ«»
Ôn‡113¯eÒ‡Â .B„Èa Ï˜LÏ ¯eÒ‡114ÈÏÎa Ï˜LÏ À»»ƒ¿…¿»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ‡ÏÓ115ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ116,˙Bn‰ ÏÚ »≈»ƒ¿≈«ƒƒ¬»ƒ««»
Ï·‡117,·BË ÌBÈa ÌÈL„w‰ ¯Na ÏÚ ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ ¬»«ƒƒ¬»ƒ«¿««√»ƒ¿

.‰Âˆn‰ ˙‡ ·aÁÏ È„k¿≈¿«≈∆«ƒ¿»

א'.110) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת מעיינים 111)משנה
במקום 112)ומשתמשים. דוקא ולאו שהוא מקום בכל

ב'). סעיף ת"ק סימן הלכה (ביאור בו לשקול שרגילים
בידו.113) המשקל לכוון שאינו 114)שיודע מי אפילו

והרי"ף). הר"ח לפי הוא (כן במסכת 115)אומן משנה

ב'. עמוד קמ"ח דף בגמרא 117)גורלות.116)שבת
המנ  על לא "אבל אמרו: ב') עמוד קמ"ט דף שבת ות (מסכת

יום  של היינו חול" "של והראב"ד רש"י ולפי חול", של
אבל  אמורים. הדברים ובקדשים טוב, יום מערב כלומר חול,
של  מנות על ואילו חולין. של – חול" "של מפרש הרמב"ם

המצוה. את לחבב כדי מותר קדשים

.‡Î‡Ï118¯È„a ÈÏ Ôz' ÁaËÏ Ì„‡ ¯Ó‡È119,'¯Na ……«»»¿«»≈ƒ¿ƒ»»»
ÔÈNBÚ ¯ÁÓÏe ,'˜ÏÁ ÈˆÁ' B‡ '˜ÏÁ ÈÏ Ôz' ‡l‡∆»≈ƒ≈∆¬ƒ≈∆¿»»ƒ

ÔÎÂ .BÈÂL ÏÚ ÔBaLÁ120‰cÓa ˙eÁ‰ ÏÚaÓ ÁwÈ ‡Ï ∆¿«»¿¿≈…ƒ«ƒ«««¬¿ƒ»
ÈÂÁÏ ¯ÓB‡ ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk ‡l‡ .Ï˜LÓa B‡¿ƒ¿»∆»≈«∆≈«∆¿»ƒ

elÙ‡Â .BÈÂL BÏ Ô˙B ¯ÁÓÏe ,'‰Ê ÈÏk ÈÏ ‡lÓ'121 «≈ƒ¿ƒ∆¿»»≈»¿«¬ƒ
¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;ep‡ÏÓÈ - ‰cÓÏ „ÁÈÓ‰ ÈÏk ‰È‰»»¿ƒ«¿À»¿ƒ»¿«¿∆¿∆…«¿ƒ

.‰cÓ ÌL BÏ≈ƒ»

ב'.118) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת שאסור 119)משנה
(רש"י). דמים שם דף 120)להזכיר ביצה במסכת משנה

א'. עמוד א'.121)כ"ט עמוד כ"ט דף שם כרבא

.·ÎÌBzÁp‰122ÏÈ·La ,‰¯„˜Ï Ô˙BÂ ÔÈÏ·z „„BÓ ««¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
ÁÓ˜ „Óz ‡Ï ‰M‡‰ Ï·‡ .BÏÈL·z „ÈÒÙÈ ‡lL∆…«¿ƒ«¿ƒ¬»»ƒ»…»…∆«

‰qÚÏ123ÈÙÏ ÔzÏ ÌÈ¯BÚN Ì„‡ „ÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…»…»»¿ƒƒ≈ƒ¿≈
dÏ Ô˙BÂ ¯ÚLÓ ‡l‡ ,BzÓ‰a124. ¿∆¿∆»¿«≈¿≈»

נחתום 122) כי אומרים ויש א'. עמוד כ"ט דף ביצה מסכת
בהווה  חכמים שדברו אלא אדם, לכל הדין והוא דוקא, לאו

משנה). (מגיד חשש 123)(=ברגיל) אין שכאן מכיון
שלא  אלא לאכילה, ראויה תהיה ולא העיסה שתתקלקל

למדוד. אסור ולכן הצריך, מן יותר שאין 124)יהיה מכיון
המדידה. בלי וקלקול הפסד

.‚Î¯zÓe125ÈÂÁ‰ ÔÓ ÁwÏ126ÌÈÊB‚‡Â ÌÈˆÈa À»ƒ«ƒ«∆¿»ƒ≈ƒ∆¡ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈÓa¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿«∆…«¿ƒ
È¯‰ ?ÔÈn‰ ÌeÎÒ „ˆÈk .ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL»ƒ¿…¿ƒ¿»≈«¿«ƒ¿»¬≈
- ÌÈÊB‚‡ ‰¯NÚ B‡ ÌÈBn¯ ‰¯NÚ Ba ‰LB ‰È‰L∆»»∆¬»»ƒƒ¬»»¡ƒ
EÏ ‰È‰iL È„k ‰¯NÚ ÈÏ Ôz' ·BË ÌBÈa BÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿≈ƒ¬»»¿≈∆ƒ¿∆¿
‰NBÚ ¯ÁÓÏe Ì˙Ò Á˜BÏ ‡l‡ ,'ÈÏˆ‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«¿»¿»»∆

.ÔBaLÁ∆¿

ב'.125) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת הרגיל 126)משנה
וכל  (רש"י) המחיר על לדבר מבלי לו לתת  ומאמינו אצלו
שהחנוני  אף בזה, משמיענו חידוש אלא אחר, לאדם שכן
מזכיר  שאינו מכיון מותר זה כל עם וממכר, למקח מתכוון

שכ"ג). סימן ברורה (משנה מנין או משקל ולא דמים לא

.„ÎCÏB‰127ÈÂÁ Ïˆ‡ Ì„‡128ÏÈ‚¯‰ ‰ÚB¯ B‡129 ≈»»≈∆∆¿»ƒ∆»»ƒ
Ìht‰ Ïˆ‡ B‡ BÏˆ‡130epnÓ Á˜BÏÂ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚¯‰ ∆¿≈∆««»»»ƒ∆¿¿≈«ƒ∆

¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÂ ˙BÙBÚÂ ˙BÓ‰a¿≈¿¿»«∆ƒ¿∆»∆…«¿ƒ
ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL BÏ131. »ƒ¿…¿ƒ¿»

ב'.127) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת בכ"י 128)משנה
ו"חנוני" אצלו" הרגיל רועה אצל אדם "הולך הגירסא

בלי 129)ליתא. לו ונותנו מאמינו אצלו שרגיל מתוך
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(רש"י). דמים בהמות.130)פיסוק בפיטום העוסק
מנין".131) שום "ולא בכ"י:

.‰Î˙‡ÂÏ‰132·BË ÌBÈ133ÔÈca d˙B‡ ÔÈÚ·Bz -134; «¿»«¿ƒ»«ƒ
,ÌeÏk BÏ Ô˙B BÈ‡ - Ú·z‰Ï ‰z ‡Ï ¯Ó‡z Ì‡L∆ƒ…«…ƒ¿»¿ƒ»≈«≈≈¿

.·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚÓ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«

עמו 132) קמ"ח דף שבת במסכת יוסף רב לגבי ב'.כרבא ד
טוב 133) יום לשמחת השייכים ומשתה מאכל מיני שהלווה

תקכ"ה). סימן או"ח אברהם מסרב 134)(מגן אם
לו. נזקקין דין בית טוב, יום אחרי להשלים

.ÂÎÈtŒÏÚŒÛ‡135ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡L136˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z ««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿»««¿
Ì‡ ,·BË ÌBÈa137Ô‰Èa‚‰L ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z BÏ eÈ‰ ¿ƒ»¿««¿∆ƒ¿ƒ»

LÓ‡Ó138·BË ÌBÈa Ô‰kÏ ÔÎÈÏBÓ ‰Ê È¯‰ -139ÔÈ‡Â ; ≈∆∆¬≈∆ƒ»«…≈¿¿≈
‰·˜Â ÌÈÈÁÏe ÚB¯Êe ‰lÁ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ140ÔÎÈÏBnL , »ƒ««»¿«¿»«ƒ¿≈»∆ƒ»

È‡a‚Â .·BË ÌBÈa Ô‰kÏ141ÔÓ ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ «…≈¿¿«»≈¿»»ƒƒ
˙B¯ˆÁ‰142C¯„k ÔÈÊÈ¯ÎÓ eÈ‰È ‡ÏÂ .·BË ÌBÈa «¬≈¿¿…ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆

CB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,‰Úˆa ÔÈ·B‚ ‡l‡ ,ÏÁa ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«…∆»ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿
.dÓˆÚ ÈÙa ‰eÎLe ‰eÎL ÏÎÏ ÔÈ˜lÁÓe .Ô˜ÈÁ≈»¿«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿»

ב'.135) עמוד ל"ו דף ביצה במסכת משנה
עמוד 137)מפרישין.136) י"ב דף ביצה במסכת משנה

טוב.138)ב'. יום טוב 139)מערב יום שמחת משום
הכהן. לפני 140)של גם שהרי כלום, מתקן אינו שבזה

לכתחילה  להפרישם ומותר הבשר. לאכול מותר הפרשתן
שם). ביצה (מסכת טוב ג'141)ביום פרק תוספתא

הלכה 142)דדמאי. עניים מתנות מהלכות ט' פרק ראה
וחצר". חצר מכל – "שלוקחין ב':

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כדי 1) חכמים, בה שאסרו ומה ההוצאה, עניני בו נתבארו

בו  נתבארו כן ואחרי בחול. עושה שהוא כדרך יעשה שלא
התחומין. עניני

.‡‰¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡2elÙ‡ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ««ƒ∆À¿»»»¿¬ƒ
C¯ˆÏ ‡lL3‡e‰L C¯„k ˙BÏB„b ˙B‡NÓ ‡NÈ ‡Ï , ∆…¿…∆…ƒ»«»¿¿∆∆∆

¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .˙BpLÏ CÈ¯ˆ ‡l‡ ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»
¯zÓ - ˙BpLÏ4‡È·n‰ ?„ˆÈk .5ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck ¿«À»≈««≈ƒ«≈«ƒƒ»

ÌB˜ÓÏ6‰t˜·e ÏÒa Ì‡È·È ‡Ï -7‡e‰ ‡È·Ó Ï·‡ , ¿»…¿ƒ≈¿«¿À»¬»≈ƒ
‡ CÈÏBn‰ .ÂÈÙÏ B‡ BÙ˙k ÏÚÔ·z‰ ˙8ÏÈLÙÈ ‡Ï -9 «¿≈¿»»«ƒ∆«∆∆…«¿ƒ

ÂÈ¯Á‡Ï ‰tw‰ ˙‡10B„Èa dÎÈÏBÓ Ï·‡ ,11. ∆«À»¿«¬»¬»ƒ»¿»

ה"ד.2) בפ"א לעיל א.4)אכילה.3)כמבואר ל, ביצה
ב.5) כט, ביצה עירובי 6)משנה, עלֿידי או התחום בתוך

(רש"י). היום 7)תחומין לסעודת צריך שהוא מה אפילו
('טור'). החג (רש"י).8)של לבהמתו להאכיל או להיסק

מלאכה 10)ישליך.9) לעשות מתכוון כאילו שנראה
(רש"י). ממקום 11)גדולה הדברים מוליך אם ודוקא

(=מעשי  דחול' כ'עובדין שנראה הרבים, רשות דרך למקום
טוב  יותר למקום, ממקום בחצר כשמוליכן אבל חול),
להרבות  ויצטרך מעט מעט משיוליך ביחד, הרבה להוליך
ברורה' 'משנה ('תוספות', יוםֿטוב משמחת ויתבטל בהילוך

תקי). סי'

.·ÔÎÂ12Ôk¯cL ˙B‡BNÓ13‡NÈ - ËBÓa Ô˙B‡ ‡NÏ ¿≈«∆«¿»ƒ»»¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ó Ô˙B‡ ‡NÏ Ôk¯cLÂ ;ÂÈ¯Á‡Ó Bab ÏÚ Ô˙B‡»««≈«¬»¿∆«¿»ƒ»»≈¬»
Û˙k‰ ÏÚ ‡Np‰Ï Ôk¯cLÂ ;BÙ˙k ÏÚ Ô˙B‡ ‡NÈ -ƒ»»«¿≈¿∆«¿»¿ƒ»≈««»≈

„‚a Ô‰ÈÏÚ N¯ÙÈ B‡ ;ÂÈÙÏ B„Èa Ô˙B‡ ‡NÈ -14, ƒ»»¿»¿»»ƒ¿…¬≈∆∆∆
¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .‡Nn‰ ÈepMÓ ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆ƒƒ««»¿ƒƒ∆¿»

˙BpLÏ15ÌÈ¯·c ‰na .Bk¯„k ‡È·Óe ‡NB - ¿«≈≈ƒ¿«¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡16- ‰Ó‰a Èab ÏÚ Ï·‡ ;Ì„‡‰ ÏÚ ‡NBa ¬ƒ¿≈«»»»¬»««≈¿≈»

‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,ÏÏk ‡È·È ‡Ï…»ƒ¿»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÏÁa17. ¿…

א.12) ל, רבא),13)ביצה של (עירו במחוזא רבא "אתקין
גבו  (על ברגלא לדרו (במוט) בדוחקא (שמוליכין) דדרו
הכתף)...". (על באגרא לדרו ברגלא דדרו מאחוריו),

"בגדו".14) הגירסא אורחים 15)בכת"י , שזימן כגון
(רש"י). לפניהם להביא למהר וצריך שמותר 16)הרבה,

ביוםֿטוב. משאות שאין 17)להביא מפני שכתב מי ויש
כמו  זמורה, יחתוך שמא ביוםֿטוב בבעליֿחיים משתמשין
(מגידֿ ה"ט שבת מהל' בפכ"א כמפורש בשבת כן שאסרו

משנה).

.‚ÔÈ‡18ÏwÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ‚È‰Ó19‡Óeq‰ ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ∆«¿≈»¿«≈¿≈«»
BÏ˜Óa ‡ˆBÈ20ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,BÏÈÓ¯˙a ‰ÚB¯‰ ‡ÏÂ ,21 ≈¿«¿¿…»∆¿«¿ƒ¿≈¿ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ ,‡qÎa22‰NÚÈ ‡lL ; ¿ƒ≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆…«¬∆
ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯ eÈ‰L LÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k¿∆∆∆∆¿…¿ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ

BÏ23ÂÈ¯Á‡ ‡qÎa ÔÈ‡ˆBÈ -24ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿ƒ«ƒ≈«¬»ƒƒ«
ÔBÈ¯t‡a elÙ‡ ,Û˙k‰25. «»≈¬ƒ¿«ƒ¿

ב.18) לב, ביצה לחנגא"19)משנה, דאזיל כמאן "דמחזי
א. לג, ביצה - למכור) לשוק מוליכה כאילו (=שנראה

ואינו 20) מקל, בלא לילך לו שאפשר כיון ב. כה, ביצה
ללכת  יכול שלא מי אבל פסיעותיו, וליישר לתקן אלא נוטלו

תקכב). סי' (או"ח מותר - מקל שם.21)בלא ביצה,
להלן 22) וראה האשה", ואחר האיש "אחר הגירסא בכת"י,

דרשתו.23)בסמוך. לשמוע המדרש בדפוס 24)לבית
הכסא  לישא אסור ולפי"ז בכסא". "יוצא ש"י: וויניציאה

תקכב). סי' (ב"ח כאוהל,25)אחריו יריעות מכוסה כסא
שם. שבגמרא "אלונקי" והוא בחוץ. אדם בני בו לשאת

.„ÔÈ‡26C·BL ÏL Ìlq‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ27C·BMÓ ≈ƒƒ∆«À»∆»ƒ»
‡e‰ Bbb Ôw˙Ï e¯Ó‡È ‡nL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a C·BLÏ¿»ƒ¿»«ƒ∆»…¿¿«≈«

BÎÈÏBÓ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;BÎÈÏBÓ28ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¬»ƒ¿«»ƒƒ««ƒ
- ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L ÌB˜Ó ÏkL∆»»∆»¿¬»ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ
˙ÁÓN ÈtÓ e¯Èz‰ Ô‡k ,¯eÒ‡ ÌÈ¯„Á È¯„Áa elÙ‡¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»»ƒƒƒ¿≈ƒ¿«

.·BË ÌBÈ

א.26) ט, ביצה הלל,28)קןֿיונה.27)משנה, כבית
של  סולם ודוקא (שם). אמי בר חנן רב של שני וכלשון
עליו  שאין לטלטלו אסור - עליה של סולם אבל שובך,

ה"ז). שבת מהל' בפכ"ו (למעלה כלי תורת

.‰ÈÓ29Ì˙BpÙÏ CÈ¯ˆÂ ,Bbb ÏÚ ˙B¯t BÏ eÈ‰L ƒ∆»≈««¿»ƒ¿«»
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ30ÔÈbba elÙ‡Â ,‚‚Ï ‚bÓ ÌËÈLBÈ ‡Ï - ¿»«≈…ƒ≈ƒ«¿««¬ƒ««ƒ
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,˙BBlÁ‰ ÔÓ Ï·Áa ÌÏLÏLÈ ‡ÏÂ ,ÔÈÂM‰‡ÏÂ «»ƒ¿…¿«¿¿≈¿∆∆ƒ««¿…
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;˙BÓlÒa Ì„È¯BÈƒ≈¿À»∆…«¬∆¿∆∆∆∆

ÔÏÈMÓ Ï·‡ .ÏÁa31‰a¯‡ C¯c elÙ‡ ,32ÌB˜nÓ , ¿…¬»«ƒ»¬ƒ∆∆¬À»ƒ»
ËÁL .‚b‰ B˙B‡a ÌB˜ÓÏ33‰„Na ‰Ó‰a34‡Ï - ¿»¿«»»«¿≈»«»∆…

ËBÓa ‰p‡È·È35‰ËBÓa B‡ ,¯ÈÚÏ36d‡È·Ó ‡l‡ , ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»∆»¿ƒ»
ÌÈ¯·‡ ÌÈ¯·‡37. ¬»ƒ¬»ƒ

ב.29) לה, ביצה ממשמשים 30)משנה, גשמים שרואה
צריך  והוא אורחים שקיבל או הפירות, את ויפסידו ובאים

ולהושיבם. האורחים לקבלת הפירות מפילן,31)למקום
זיתך". ישל "כי מ) כח, (דברים בגג 32)מלשון חור

א.33)הבית. כח, ביצה להוליכו 34)משנה, צריך והוא
ליוםֿטוב. לבשל יג,35)לבית (במדבר מלשון עץ, בד

בשנים". במוט "וישאוהו קטן.36)כג) ואם 37)מוט
איברים, איברים להביאו פנאי ואין לאורחים, לתת ממהר

תצח). סי' ברורה' ('משנה במוט להביאו מותר

.ÂÏk38ÔÈ˙B‡pL39ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÁa elÙ‡ Ba …∆¿ƒ¬ƒ¿…««ƒ∆≈
ÔÈlÙz ÔB‚k ,·BË ÌBÈa Ba ÔÈ˙B‡40ÔÁlLÏ ¯zÓ - ¿ƒ¿¿¿ƒƒÀ»¿«¿»

Ba ÔÈ˙B‡pL ¯·c ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;·BË ÌBÈa B¯·ÁÏ«¬≈¿¿≈»ƒ«»»∆¿ƒ
¯znL ,˙B˙ÏÒe ÌÈÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,·BË ÌBÈa¿¿≈¿»ƒ¿»∆À»
‰NÚiL „Ú ÏÁa Ba ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÔÁlLÏ¿«¿»¿»»»∆≈¿ƒ¿…«∆«¬∆
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ‰NÚÓ B·«¬∆∆»«¬¿≈¿«¿ƒ

.·BË ÌBÈa B˙B‡¿

ב.38) יד, ביצה אינו 40)נהנין.39)משנה, שיוםֿטוב
תפילין. זמן

.Ê?„ˆÈk41ÈÙÏ ,‰‡e·z ·BË ÌBÈa ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿ƒ¿¿»¿ƒ
ÔÁË Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÁa da ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L42¯eÒ‡Â , ∆≈¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«¿»

ÔÁËÏ43ÈtÓ ,˙BiË˜ ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ;·BË ÌBÈa ƒ¿…¿¬»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈
‰ÏB˜ B‡ ·BË ÌBÈa ÔÏM·nL44.ÔÏÎB‡Â Ô˙B‡ ∆¿«¿»¿∆»¿¿»

ÌÈiÁ elÙ‡ ,˙BÙBÚÂ ‰Ó‰a ‰iÁ ÔÈÁlLÓe45ÈtÓ , ¿«¿ƒ«»¿≈»¿¬ƒ«ƒƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ËÁLÏ ¯znL∆À»ƒ¿…¿¿≈…«≈»∆

ב.41) יד, ביצה מהם 42)משנה, לאכול שאפשר ואף
לטחינה. התבואות עומדות כלל בדרך מכלֿמקום קליות,

לו 43) לשלוח מותר לבהמתו, תבואה לתת צריך חבירו ואם
('משנה  טחינה בלא ממנה ליהנות שאפשר כיון ביוםֿטוב,

תקטז). סי' "קולף".44)ברורה' הגירסא בכת"י,
וולדות 45) לגדל או להליכה ולא לשחיטה, עומדים אם

ברורה'). ('משנה

.Á¯·c Ïk46epÁÏLiLk ,·BË ÌBÈa BÁlLÏ ¯znL »»»∆À»¿«¿¿¿∆ƒ¿»∆
‰¯eLz B¯·ÁÏ47‰¯eLa epÁÏLÈ ‡Ï -48‰¯eL ÔÈ‡Â . «¬≈¿»…ƒ¿»∆¿»¿≈»

ÁlML È¯‰ ?„ˆÈk .Ì„‡ Èa ‰LÏMÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿»¿≈»»≈«¬≈∆»«
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ˙BÈÈ B‡ ˙BÓ‰a B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈¿«¿»¿≈»»¿∆»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰Úa¯‡ B‡49˙Á‡ ‰¯eLa ÔÈÎÏB‰ ÔlÎÂ , «¿»»∆««∆¿À»¿ƒ¿»««
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÁlL .ÏÁa¿…»«¿»ƒƒ¿«¿»¿≈»»¿∆»

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»

ב.46) יד, שולחם 48)מתנה.47)ביצה כאילו שנראה

משום  שאסור מפרש אפרים ורבינו (רש"י). בשוק למכור
סרסור  והשלישי לוקח, השני מוכר, האחד כאילו שנראה

אדם 49)(מתווך). בני ארבעה או "שלשה הגירסא בכת"י,
זה". אחר זה כאחד,

.Ë·¯ÚÓ‰50BzÓ‰a È¯‰ - ·BË ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú «¿»≈≈≈¿ƒ¿¬≈¿∆¿
e‰BÓk ÂÈ˙B¯Ùe ÂÈÏÎÂ51‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»≈»»¿≈ƒƒ»∆»

.B·e¯Ú ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a¿«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿≈

הבעלים".50) כרגלי והכלים "הבהמה א: לז, ביצה משנה,
נגררים 51) ובהמותיו כליו גם שביתתו, קונה שאדם במקום

אחריו.

.ÈÈˆÙÁ52Ô‰a ‰ÎfL ÈÓ ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - ¯˜Ù‰53. ∆¿≈∆¿≈¬≈≈¿«¿≈ƒ∆»»»∆
ÈˆÙÁÂ54ÌÈ˙ek‰55Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÓB˜Óa ‰˙È·L ÔÈB˜ ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»∆

ÌÈ˙ek ÌÈÏÚa ‰¯Êb ;ÔÓB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿»¿≈»¿»ƒƒ
˙B¯t .Ï‡¯NÈ ÌÈÏÚa ÌeMÓ56ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ e‡ˆiL57 ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈∆»¿ƒ¿»

ÈtÓ ,ÔÓB˜Ó ˙‡ e„ÈÒÙ‰ ‡Ï - „ÈÊÓa elÙ‡ ,e¯ÊÁÂ¿»¿¬ƒ¿≈ƒ…ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡k Ô‰L58.Ò‡a ¯ÊÁÂ Ò‡a ‡ˆiL ∆≈¿»»∆»»¿…∆¿»«¿…∆

שביתה 52) החפצים קנו שלא א) לט, (ביצה משנה
שבת  מס' לתלמוד רבינו של בפירושו נראה [וכן במקומם.

שב]. עמ' יח כרך "סיני" ב. במס'53)יח, שפסקו ומה
קונין  הפקר ש"חפצי נורי בן יוחנן כרבי הלכה (מו.) עירובין
כי  לחומרא, ולא לקולא אלא זה אין - במקומן" שביתה
ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין בעירובין, המיקל כדברי הלכה

ב.54) מז, קונים 55)עירובין אינם הדין שלפי אףֿעלֿפי
שביתה  לדין שייכות להם אין שלהם הבעלים שהרי שביתה,

שם). (רש"י ב.56)כלל מא, בכת"י,57)עירובין
לתחומן". "חוץ כז 58)הגירסא (פרק שבת בהלכות לעיל

לא  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי הי"אֿהי"ב):
(באונס)... לדעתו שלא לתחום חוץ שיצא מי יכנס...

יצא". לא כאילו (באונס) החזירוהו

.‡È¯ÒBn‰59B·Ï BzÓ‰a60ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰ - «≈¿∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿«¿≈
·‡‰61d¯ÒÓ .62- ·BË ÌBÈa BÏ d˙ elÙ‡Â ,‰ÚB¯Ï »»¿»»¿∆«¬ƒ¿»»¿

‰ÚB¯‰ ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰63ÌÈÚB¯ ÈLÏ d¯ÒÓ .64È¯‰ - ¬≈ƒ¿«¿≈»∆¿»»ƒ¿≈ƒ¬≈
Ô‰Ó „Á‡ ‰˜ ‡lL ÈtÓ ,‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k ‡È‰65. ƒ¿«¿≈¿»∆»ƒ¿≈∆…»»∆»≈∆

א.59) לז, ביצה יום60ֿ)משנה, בערב לו מסר אפילו
ואין 61)טוב. בניהם, ביד כליהם להפקיד אדם בני שדרך

מגןֿאברהם). (מגידֿמשנה. ברשותם למסור כוונתם
ב.62) לז, יוםֿטוב 63)ביצה מערב כי ברשותו, שמסרה

הרועה. אצל אלא אצלו שביתה לקנות שלא בדעתו היה
יוםֿטוב.64) מערב כל 65)אפילו נותן פעמים שכמה

שלא  התחום יתמעט כזה ובאופן אחר, למקום עירובו אחד
דעתו  אין ולכן האמצעיים, אמה אלפים כיֿאם לה יהיה

שצז). סי' הציון' ('שער הרועים אחרי נמשכין שיהיו

.·ÈÈÓ66·BË ÌBÈa ÌÈÁ¯B‡ BÏˆ‡ ÔnfL67‡Ï - ƒ∆ƒ≈∆¿¿ƒ¿…
ÏBÎÈ ‰cÚq‰ ÏÚa ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ˙BÓ Ì„Èa eÎÈÏBÈƒ¿»»»¿»∆≈«««¿À»»
‡Ï ,‰cÚq‰ ÏÚa ÈÏ‚¯k ‰cÚq‰ ÏkL ;Ba CÏÈÏ≈≈∆»«¿À»¿«¿≈«««¿À»…

¯Á‡ Ô‰Ï ‰ÎÊ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÏ‚¯k68˙BÓa ¿«¿≈»¿ƒ∆»ƒ≈»»»∆«≈¿»
.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ el‡≈≈∆∆
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,˙BBlÁ‰ ÔÓ Ï·Áa ÌÏLÏLÈ ‡ÏÂ ,ÔÈÂM‰‡ÏÂ «»ƒ¿…¿«¿¿≈¿∆∆ƒ««¿…
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;˙BÓlÒa Ì„È¯BÈƒ≈¿À»∆…«¬∆¿∆∆∆∆

ÔÏÈMÓ Ï·‡ .ÏÁa31‰a¯‡ C¯c elÙ‡ ,32ÌB˜nÓ , ¿…¬»«ƒ»¬ƒ∆∆¬À»ƒ»
ËÁL .‚b‰ B˙B‡a ÌB˜ÓÏ33‰„Na ‰Ó‰a34‡Ï - ¿»¿«»»«¿≈»«»∆…

ËBÓa ‰p‡È·È35‰ËBÓa B‡ ,¯ÈÚÏ36d‡È·Ó ‡l‡ , ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»∆»¿ƒ»
ÌÈ¯·‡ ÌÈ¯·‡37. ¬»ƒ¬»ƒ

ב.29) לה, ביצה ממשמשים 30)משנה, גשמים שרואה
צריך  והוא אורחים שקיבל או הפירות, את ויפסידו ובאים

ולהושיבם. האורחים לקבלת הפירות מפילן,31)למקום
זיתך". ישל "כי מ) כח, (דברים בגג 32)מלשון חור

א.33)הבית. כח, ביצה להוליכו 34)משנה, צריך והוא
ליוםֿטוב. לבשל יג,35)לבית (במדבר מלשון עץ, בד

בשנים". במוט "וישאוהו קטן.36)כג) ואם 37)מוט
איברים, איברים להביאו פנאי ואין לאורחים, לתת ממהר

תצח). סי' ברורה' ('משנה במוט להביאו מותר

.ÂÏk38ÔÈ˙B‡pL39ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÁa elÙ‡ Ba …∆¿ƒ¬ƒ¿…««ƒ∆≈
ÔÈlÙz ÔB‚k ,·BË ÌBÈa Ba ÔÈ˙B‡40ÔÁlLÏ ¯zÓ - ¿ƒ¿¿¿ƒƒÀ»¿«¿»

Ba ÔÈ˙B‡pL ¯·c ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;·BË ÌBÈa B¯·ÁÏ«¬≈¿¿≈»ƒ«»»∆¿ƒ
¯znL ,˙B˙ÏÒe ÌÈÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,·BË ÌBÈa¿¿≈¿»ƒ¿»∆À»
‰NÚiL „Ú ÏÁa Ba ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÔÁlLÏ¿«¿»¿»»»∆≈¿ƒ¿…«∆«¬∆
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ‰NÚÓ B·«¬∆∆»«¬¿≈¿«¿ƒ

.·BË ÌBÈa B˙B‡¿

ב.38) יד, ביצה אינו 40)נהנין.39)משנה, שיוםֿטוב
תפילין. זמן

.Ê?„ˆÈk41ÈÙÏ ,‰‡e·z ·BË ÌBÈa ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿ƒ¿¿»¿ƒ
ÔÁË Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÁa da ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L42¯eÒ‡Â , ∆≈¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«¿»

ÔÁËÏ43ÈtÓ ,˙BiË˜ ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ;·BË ÌBÈa ƒ¿…¿¬»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈
‰ÏB˜ B‡ ·BË ÌBÈa ÔÏM·nL44.ÔÏÎB‡Â Ô˙B‡ ∆¿«¿»¿∆»¿¿»

ÌÈiÁ elÙ‡ ,˙BÙBÚÂ ‰Ó‰a ‰iÁ ÔÈÁlLÓe45ÈtÓ , ¿«¿ƒ«»¿≈»¿¬ƒ«ƒƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ËÁLÏ ¯znL∆À»ƒ¿…¿¿≈…«≈»∆

ב.41) יד, ביצה מהם 42)משנה, לאכול שאפשר ואף
לטחינה. התבואות עומדות כלל בדרך מכלֿמקום קליות,

לו 43) לשלוח מותר לבהמתו, תבואה לתת צריך חבירו ואם
('משנה  טחינה בלא ממנה ליהנות שאפשר כיון ביוםֿטוב,

תקטז). סי' "קולף".44)ברורה' הגירסא בכת"י,
וולדות 45) לגדל או להליכה ולא לשחיטה, עומדים אם

ברורה'). ('משנה

.Á¯·c Ïk46epÁÏLiLk ,·BË ÌBÈa BÁlLÏ ¯znL »»»∆À»¿«¿¿¿∆ƒ¿»∆
‰¯eLz B¯·ÁÏ47‰¯eLa epÁÏLÈ ‡Ï -48‰¯eL ÔÈ‡Â . «¬≈¿»…ƒ¿»∆¿»¿≈»

ÁlML È¯‰ ?„ˆÈk .Ì„‡ Èa ‰LÏMÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿»¿≈»»≈«¬≈∆»«
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ˙BÈÈ B‡ ˙BÓ‰a B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈¿«¿»¿≈»»¿∆»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰Úa¯‡ B‡49˙Á‡ ‰¯eLa ÔÈÎÏB‰ ÔlÎÂ , «¿»»∆««∆¿À»¿ƒ¿»««
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÁlL .ÏÁa¿…»«¿»ƒƒ¿«¿»¿≈»»¿∆»

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»

ב.46) יד, שולחם 48)מתנה.47)ביצה כאילו שנראה

משום  שאסור מפרש אפרים ורבינו (רש"י). בשוק למכור
סרסור  והשלישי לוקח, השני מוכר, האחד כאילו שנראה

אדם 49)(מתווך). בני ארבעה או "שלשה הגירסא בכת"י,
זה". אחר זה כאחד,

.Ë·¯ÚÓ‰50BzÓ‰a È¯‰ - ·BË ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú «¿»≈≈≈¿ƒ¿¬≈¿∆¿
e‰BÓk ÂÈ˙B¯Ùe ÂÈÏÎÂ51‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»≈»»¿≈ƒƒ»∆»

.B·e¯Ú ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a¿«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿≈

הבעלים".50) כרגלי והכלים "הבהמה א: לז, ביצה משנה,
נגררים 51) ובהמותיו כליו גם שביתתו, קונה שאדם במקום

אחריו.

.ÈÈˆÙÁ52Ô‰a ‰ÎfL ÈÓ ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - ¯˜Ù‰53. ∆¿≈∆¿≈¬≈≈¿«¿≈ƒ∆»»»∆
ÈˆÙÁÂ54ÌÈ˙ek‰55Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÓB˜Óa ‰˙È·L ÔÈB˜ ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»∆

ÌÈ˙ek ÌÈÏÚa ‰¯Êb ;ÔÓB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿»¿≈»¿»ƒƒ
˙B¯t .Ï‡¯NÈ ÌÈÏÚa ÌeMÓ56ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ e‡ˆiL57 ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈∆»¿ƒ¿»

ÈtÓ ,ÔÓB˜Ó ˙‡ e„ÈÒÙ‰ ‡Ï - „ÈÊÓa elÙ‡ ,e¯ÊÁÂ¿»¿¬ƒ¿≈ƒ…ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡k Ô‰L58.Ò‡a ¯ÊÁÂ Ò‡a ‡ˆiL ∆≈¿»»∆»»¿…∆¿»«¿…∆

שביתה 52) החפצים קנו שלא א) לט, (ביצה משנה
שבת  מס' לתלמוד רבינו של בפירושו נראה [וכן במקומם.

שב]. עמ' יח כרך "סיני" ב. במס'53)יח, שפסקו ומה
קונין  הפקר ש"חפצי נורי בן יוחנן כרבי הלכה (מו.) עירובין
כי  לחומרא, ולא לקולא אלא זה אין - במקומן" שביתה
ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין בעירובין, המיקל כדברי הלכה

ב.54) מז, קונים 55)עירובין אינם הדין שלפי אףֿעלֿפי
שביתה  לדין שייכות להם אין שלהם הבעלים שהרי שביתה,

שם). (רש"י ב.56)כלל מא, בכת"י,57)עירובין
לתחומן". "חוץ כז 58)הגירסא (פרק שבת בהלכות לעיל

לא  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי הי"אֿהי"ב):
(באונס)... לדעתו שלא לתחום חוץ שיצא מי יכנס...

יצא". לא כאילו (באונס) החזירוהו

.‡È¯ÒBn‰59B·Ï BzÓ‰a60ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰ - «≈¿∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿«¿≈
·‡‰61d¯ÒÓ .62- ·BË ÌBÈa BÏ d˙ elÙ‡Â ,‰ÚB¯Ï »»¿»»¿∆«¬ƒ¿»»¿

‰ÚB¯‰ ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰63ÌÈÚB¯ ÈLÏ d¯ÒÓ .64È¯‰ - ¬≈ƒ¿«¿≈»∆¿»»ƒ¿≈ƒ¬≈
Ô‰Ó „Á‡ ‰˜ ‡lL ÈtÓ ,‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k ‡È‰65. ƒ¿«¿≈¿»∆»ƒ¿≈∆…»»∆»≈∆

א.59) לז, ביצה יום60ֿ)משנה, בערב לו מסר אפילו
ואין 61)טוב. בניהם, ביד כליהם להפקיד אדם בני שדרך

מגןֿאברהם). (מגידֿמשנה. ברשותם למסור כוונתם
ב.62) לז, יוםֿטוב 63)ביצה מערב כי ברשותו, שמסרה

הרועה. אצל אלא אצלו שביתה לקנות שלא בדעתו היה
יוםֿטוב.64) מערב כל 65)אפילו נותן פעמים שכמה

שלא  התחום יתמעט כזה ובאופן אחר, למקום עירובו אחד
דעתו  אין ולכן האמצעיים, אמה אלפים כיֿאם לה יהיה

שצז). סי' הציון' ('שער הרועים אחרי נמשכין שיהיו

.·ÈÈÓ66·BË ÌBÈa ÌÈÁ¯B‡ BÏˆ‡ ÔnfL67‡Ï - ƒ∆ƒ≈∆¿¿ƒ¿…
ÏBÎÈ ‰cÚq‰ ÏÚa ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ˙BÓ Ì„Èa eÎÈÏBÈƒ¿»»»¿»∆≈«««¿À»»
‡Ï ,‰cÚq‰ ÏÚa ÈÏ‚¯k ‰cÚq‰ ÏkL ;Ba CÏÈÏ≈≈∆»«¿À»¿«¿≈«««¿À»…

¯Á‡ Ô‰Ï ‰ÎÊ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÏ‚¯k68˙BÓa ¿«¿≈»¿ƒ∆»ƒ≈»»»∆«≈¿»
.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ el‡≈≈∆∆
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א.66) מ, ביצה מערב 67)משנה, זימנם אם והואֿהדין
('משנה  יוםֿטוב מערב מנותיהם להם זיכה ולא יוםֿטוב

זה 68)ברורה'). הבית בעל "שמסרם שם: רש"י פירש כן
לפלוני ‡Á¯לאדם הללו במנות זכה לו, ואמר במשיכה,

יום  מבעוד שלהם והיו בפניו, שלא לאדם לו שזכין ופלוני,
שצריך  דביצה פ"ד בתוספתא מפורש וכן כרגליהם". לילך
ואין  ביצה). מסכת סוף בר"ח (הובאה אחר עלֿידי לזכות
שואל  בדין י"ז בהלכה להלן שכתב למה דומה זה
הרי  ביוםֿטוב, אלא המשאיל לו נתנו שלא (שאףֿעלֿפי
מערב  ברשותו העמידו שהמשאיל השואל כרגלי הוא
שהאורחים  לפי - אחר) ידי על זיכהו שלא אע"פ יוםֿטוב,
הבית, בעל שולחן על סמוכים להיות אלא דעתם אין
מהֿשאיןֿכן  במנות, לזכות דעתם ואין משלו ואוכלים
המילה  חסרה ובכת"י אלא). ד"ה שם ('תוספות' שואל

רוקח'). ('מעשה רבינו בדברי "אחר"

.‚ÈÔÎÂ69˙¯Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ„˜ÙÓ ÂÈ˙B¯t eÈ‰L ÈÓ70, ¿≈ƒ∆»≈»À¿»ƒ¿ƒ«∆∆
BÏ e‡È·È ‡Ï - BÏˆ‡ ‡B·Ï ¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa e·¯ÚÂ¿≈¿¿≈»»ƒ»∆¿…»ƒ

e‰BÓk ÂÈ˙B¯tL ;ÂÈ˙B¯tÓ71„Èa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»∆≈»»««ƒ∆≈¿«
Ô¯˜ Ô‰Ï „ÁiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e·¯ÚL el‡≈∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ≈»∆∆∆

˙ÈÂÊ72‰Ê ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï „ÁÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; »ƒ¬»ƒ…ƒ≈»∆¬≈≈¿«¿≈∆
BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ Ô‰L73. ∆≈À¿»ƒ∆¿

ב.69) לט, ביצה לתחום.70)משנה, והרי 71)מחוץ
עירוב. הניח לא ואמר 72)הוא בביתו, מקום לו שהשאיל

חו"מ  (שו"ע שמירה קבלת כאן שאין לפניך, הבית הרי לו
ב'מאירי'). וראה רצא, לשמור,73)סי' קיבלם שהרי

עומדים. הם ובאחריותו

.„È¯Ba74ÂÈÏÚa ÈÏ‚¯k - „ÈÁÈ ÏL75d˙B‡ ÏLÂ ; ∆»ƒ¿«¿≈¿»»¿∆»
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚¯k - ¯ÈÚ‰76Ï·a ÈÏBÚ ÏLÂ ;77, »ƒ¿«¿≈«¿≈»»ƒ¿∆≈»∆

- ÏkÏ ÔÈ¯eÒÓ Ô‰LÈÓ ÏkL ;Ô‰Ó ‡lÓÓ‰ ÈÏ‚¯k ∆≈¿ƒ«…¿«¿≈«¿«≈≈∆∆»ƒ
˙B¯‰ .Cl‰Ó ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏBÓ - Ô‰Ó ‡lnL∆ƒ≈≈∆ƒ»¿»∆¿«≈¿»

ÔÈÎLBn‰78ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe79Ì„‡ Ïk ÈÏ‚¯k -80. «¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«¿≈»»»
ÔÈ‡ÏÓÓ - ÌeÁz‰ CB˙Ï ÌeÁzÏ ıeÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒƒ«¿¿«¿¿«¿ƒ

˙aLa Ô‰Ó81·BË ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,82. ≈∆¿«»¿≈»ƒ«¿

מכונסים.74) מים בו ויש א. לט, ביצה ומי 75)משנה,
יכול  הבור שבעל למקום רק להוליכן יכול לא מים, שמילא

לשם. להוליך 76)ללכת יכולים העיר מאנשי אחד וכל
- העיר מאותה שאינו זר אדם אבל שעירבו. למקום המים

ממימיו,77)לא. לשתות דרכים עוברי בשביל שעשאוהו
הפקר. נובעין.78)והוא שאינן אףֿעל79ֿ)אףֿעלֿפי

נביעתם. ממקום לימשך יוצאים שאינם שלא 80)פי לפי
(רש"י). במקומם קבועים שאינם משום שביתה קנו

כנ"ל.81) שביתה דין בהם שאין שיסוד 82)לפי לפי
מיל) עשר בשנים (כמו התורה מן הוא בשבת תחומין איסור
(פכ"ז  השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל שנאמר לפי
תחומין  איסור כל אין ביוםֿטוב ואילו ה"א), שבת מהל'
של  בנו אברהם רבינו כתב [וכן בנימין') ('בני מדרבנן אלא
יב. סימן הבבלי דניאל לר' נסים' 'מעשה בספר הרמב"ם

ה"י]. פ"ב ולמעלה מו, עמ' "זמנים" בספר מש"כ וראה

.ÂË¯BL83‰ÚB¯ ÏL84;¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚¯k - ∆∆¿«¿≈«¿≈»»ƒ
Ìht ÏL ¯BLÂ85ÌBÈa BËÁLÏ BÁ˜lL ÈÓ ÈÏ‚¯k - ¿∆«»¿«¿≈ƒ∆¿»¿»¬¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡Ï B¯ÎÓÏ ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,·BËƒ¿≈∆««¿»»¿»¿«¬»ƒ¬≈ƒ
Ïk‰Â ,ÌhÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ıeÁ≈«¿≈»»ƒƒ¿≈∆¿À»¿«…
ÂÈÏÚa BËÁL Ì‡ ÔÎÂ .B˙B˜Ï ÔÈ‡·e BÚÓL ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿»ƒƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»
ÌÈÁ˜Bl‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk - B¯Na ¯ÎÓe ·BË ÌBÈa¿»«¿»»∆»¿∆»ƒ«¿ƒ
ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜nÏ B˙Ó CÈÏBÓƒ¿»«»∆≈ƒ¿≈∆««¿»»
˙B¯ÈÚ ÈL‡ epnÓ eÁ˜iL ,‡e‰ Ck ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆»∆ƒ¿ƒ∆«¿≈¬»
‡e‰L ,Ï·a ÈÏBÚ ÏL ¯B·k ‰Ê ¯BL ‡ˆÓÂ ,˙B¯Á‡¬≈¿ƒ¿»∆«∆≈»∆∆

.ÏkÏ ¯eÒÓ»«…

א.83) לח, מוכרו 84)ביצה הוא ולפעמים בהמות, מגדל
דרך  אין - מפוטם אינו שהשור וכיון ומכיריו, לשכניו
במקומו, אחד כל ימצא כזה ששור אחרות, מעיירות לקנותו

העיר. אותה אנשי על רק בעליו דעת אין שמפטם 85)לכן
לקנות. אחרים ממקומות גם באים כזה ושור למכור, שוורים

.ÊË˙ÏÁb‰86‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k -87;dÏ‡BL ÈÏ‚¯k ‡ÏÂ ««∆∆¿«¿≈¿»∆»¿…¿«¿≈¬»
˙·‰ÏM‰Â88,CÎÈÙÏ .B„Èa ‡È‰L ÈÓ ÈÏ‚¯k - ¿««¿∆∆¿«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

ÌB˜Ó ÏÎÏ BÎÈÏBÓ - B¯·ÁÓ ıÚ B‡ ¯ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ≈≈≈¬≈ƒ¿»»
.CÏB‰ ‡e‰L∆≈

לט,86) ביצה הרי 87)א.משנה, ממש, בה ויש הואיל
הבעלים. כרגלי שהם כלים כשאר בה 88)היא שאין

בעליה. שביתת עליה חל ולא ממש,

.ÊÈÏ‡BM‰89ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈≈∆∆««ƒ
ÈÏ‚¯k ‡e‰ È¯‰ - ·BË ÌBÈa ‡l‡ BÏ B˙ ‡lL∆…¿»∆»¿¬≈¿«¿≈

Ï‡BM‰90Bk¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa epnÓ BÏ‡L . «≈¿≈ƒ∆¿««ƒ∆«¿
‰Ê ÈÏk epnÓ Ï‡LÏ „ÈÓz91‡e‰ È¯‰ - ·BË ÌBÈ ÏÎa »ƒƒ¿…ƒ∆¿ƒ∆¿»¬≈

ÏÈ‡Ln‰ ÈÏ‚¯k92. ¿«¿≈««¿ƒ

א.89) לז, ביצה לו 90)משנה, לתת שהבטיחו שכיון
שביתה  אצלו לקנות ברשותו העמידו יוםֿטוב, מערב

הי"ב. למעלה וראה יוםֿטוב, תיבת 91)בכניסת בכתבֿיד,
איננה. יוםֿטוב,92)"זה" מערב לשאול בא שלא שכיון

שהשואל  חשב כי שואל, של ברשותו הכלי בעל העמידו לא
(גמרא). לשאול אחר מקום לו מצא

.ÁÈÌÈL93epnÓ BÏ‡L „Á‡‰ ,„Á‡ ˜eÏÁ eÏ‡ML ¿«ƒ∆»¬»∆»»∆»¿≈ƒ∆
BÏ BziL epnÓ BÏ‡L ÈM‰Â ,˙È¯ÁL BÏ BziL∆ƒ¿«¬ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ¿
ÌÈ‡Â ,ÌÈÏ‡BM‰ ÈL ÈÏ‚¯k ‰Ê ÈÏk È¯‰ - ˙È·¯Ú«¿ƒ¬≈¿ƒ∆¿«¿≈¿≈«¬ƒ¿≈»
Cl‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈML ÌB˜n· ‡l‡ B˙B‡ ÌÈÎÈÏBÓƒƒ∆»«»∆¿≈∆¿ƒ¿«≈

.Ba

ב.93) לז, ביצה

.ËÈ?„ˆÈk94È¯‰‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a ÔBL‡¯‰ ·¯ÚL ≈«¬≈∆≈≈»ƒ¿ƒ∆∆«»
LÓÁ ˜eÁ¯a ÈM‰ ·¯ÚÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓƒ¿∆»¿ƒ¿»¿≈≈«≈ƒ¿ƒ¬≈
Á˜BlLk - ·¯ÚÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó≈«»ƒ¿∆»¿«¬»¿∆≈«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ Á¯ÊÓÏ BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,˜eÏÁ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿»∆»«∆∆
ÛBÒ ‡e‰L ,˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰n‡«»«¬≈≈«»ƒ¿∆»∆
ÁwiLÎe ;Ba Cl‰Ï ·¯ÚÓa ·¯ÚL ‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰«¿∆»∆∆≈≈¿«¬»¿«≈¿∆ƒ«
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ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ ·¯ÚÓa BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,‰Ê ÈÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿«¬»∆»«∆∆
‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÏk‰ ÌB˜nÓ ‰n‡«»ƒ¿«¿ƒ∆«¿∆»∆
˜eÁ¯a ‰Ê ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba Cl‰Ï Á¯ÊÓa ·¯ÚL∆≈≈¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»ƒ≈≈∆¿ƒ
ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a ‰ÊÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÔÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿«ƒ

.BÓB˜nÓ e‰eÊÈÊÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡«»¿«¬»¬≈≈…¿ƒƒ¿

שם.94) ביצה,

.ÎÔÎÂ95,ÁÏÓ B‡ ÌÈÓ dz¯·ÁÓ ‰Ï‡ML ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¬»≈¬∆¿»«ƒ∆«
‰qÚ‰ È¯‰ - ÏÈL·z Ô‰a ‰ÏMa B‡ d˙qÚ Ô‰a ‰LÏÂ¿»»»∆ƒ»»ƒ¿»»∆«¿ƒ¬≈»ƒ»

Ô‰ÈzL ÈÏ‚¯k ÏÈL·z‰ B‡96eÁ˜lL ÌÈL ÔÎÂ . ««¿ƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈¿«ƒ∆»¿
Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa eËÁLÂ ˙eÙzLa ‰Ó‰a¿≈»¿À»¿»¬¿««ƒ∆»«
Ï·‡ .Ô‰ÈL ÈÏ‚¯k ¯Na‰ Ïk È¯‰ - B˙Ó „Á‡ Ïk»∆»¿»¬≈»«»»¿«¿≈¿≈∆¬»

˙È·Á eÁ˜Ï Ì‡97·BË ÌBÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ,˙eÙzLa ƒ»¿»ƒ¿À»¿»¿»¿
ÔÈÓeÁ˙e ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏ‚¯k „Á‡ Ïk ÏL B˜ÏÁ È¯‰ -¬≈∆¿∆»∆»¿«¿»ƒ¿ƒ
˜ÏÁ el‡k ·LÁÂ ,Ô‰a ‰¯¯a LÈ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ≈¿≈»»∆¿«¿…¿ƒ≈∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙È·Áa Ïc·Óe BÏ ¯e¯a ‰È‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰L∆ƒƒ«»∆»»»À¿»∆»ƒ≈∆∆
Ôk ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .·¯ÚÓ ‰È‰ ‡Ï el‡Îe ,·BË¿ƒ…»»¿…»¿≈«»»«≈
B˙B‡ ·LÁ elÙ‡ ,BÚÈb‰L ‰Ê ˜ÏÁL .‰Ó‰aa«¿≈»∆≈∆∆∆ƒƒ¬ƒ«¿…
‰È‰ el‡Îe ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰Ó‰aa Ïc·Ó ‰È‰L∆»»À¿»«¿≈»≈∆∆¿ƒ»»

˜È È¯‰ ,¯e¯a98‰Ó‰a‰ ‰˙È‰Lk B¯·Á ÏL B˜ÏÁÓ »¬≈»«≈∆¿∆¬≈¿∆»¿»«¿≈»
¯·È‡ Ïk ‡ˆÓÂ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜BÈ ‰È¯·È‡ ÏkL ,˙Ói«̃∆∆∆»≈»∆»¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»»≈»
ÈÏ‚¯k Ô‰ CÎÈÙÏ ,B¯·Á ˜ÏÁÂ B˜ÏÁÓ ·¯ÚÓ ¯·È‡Â¿≈»¿…»≈∆¿¿≈∆¬≈¿ƒ»≈¿«¿≈

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.95) לז, ביצה העיסה 96)משנה, להוליך רשאית ואינה
כיון  ללכת, הרשות להן יש ששתיהן במקום אלא והתבשיל
רק  שזהו ואף אחר, אצל שביתה שקנה דבר בהם שנתערב
מתירין  לו שיש דבר שהוא מפני - בטל אינו מועט, דבר
לא  באלף אפילו - מתירין לו שיש דבר וכל יום ֿטוב, אחרי

לט.). (ביצה יין.97)בטל על 98)של שם, בגמרא
תחומין  ינקי "דקא הבהמה את האוסר רב, של זאת שיטה
לא  מוקצה "לאיסור לרב: אסי ורב כהנא רב שאלו מהדדי",
כך  ומתוך רב. ושתק חששו?" תחומין לאיסור חששו,
שצז) סי' ברורה' ב'משנה (המובאים ראשונים כמה סוברים

בו. שחזר מוכח רב, ששתק שממה מותרת, הבהמה שגם

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדיני 1) הפרק ונסתיים תבשילין. עירובי דיני בו נתבארו

שאסור  ומה בהן, אשר השמחה ומצות טובים, ימים כבוד
מצות  מחמת מועד של בחולו בין טובים, בימים בין לעשות

ותענית. הספד והוא יו"ט,

.‡·BË ÌBÈ2ÔÈ‡ - ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL3ÔÈÙB‡ ∆»ƒ¿∆∆«»≈ƒ
.˙aLa ¯ÁÓÏ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe¿«¿ƒ¿«∆≈¿»»¿«»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰Ê ¯eq‡Â4ÏM·Ï ‡B·È ‡lL È„k , ¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…»¿«≈
BÈ‡ ˙aLÏ :‡e‰ ¯ÓÁÂ ÏwL ;ÏÁÏ ·BË ÌBiÓƒ¿…∆«»…∆¿«»≈

ÏÁÏ ÔkL Ïk ,ÏM·Ó5ÏÈL·z ‰NÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«≈»∆≈¿…¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ
‰ÙB‡Â ÏM·Óe ÂÈÏÚ CÓBÒ ‰È‰iL ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆∆ƒ¿∆≈»»¿«≈¿∆
CÓBqL ÏÈL·˙Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLÏ ·BË ÌBÈa¿¿«»¬≈∆À»¿«¿ƒ∆≈

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»≈≈«¿ƒƒ

ב.2) טו, ביצה הכתוב 3)משנה, על זה את סמכו חכמים
שבתון  ה' דבר אשר הוא אליהם "ויאמר כג): טז, (שמות
תבשלו  אשר ואת אפו, תאפו אשר את מחר, לה' קודש שבת
ביוםֿטוב  (פת אופין אין אליעזר, רבי אמר "מכאן בשלו",
ואין  חמישי), (מיום האפוי על אלא שבת) בערב שחל
מכאן  חמישי), (מיום המבושל על אלא (תבשיל) מבשלין
נחשב  שזה התורה", מן תבשילין לעירובי חכמים סמכו
לצורך  יוםֿטוב מערב והאפיה הבישול התחיל כאילו
בחול. בה שהתחיל המלאכה אותה גומר וביוםֿטוב השבת,

"צרכי 4) בידינו: הוא שכלל איסור, כאן אין התורה מן אבל
'הגהות  ועיין מו:). (פסחים ביוםֿטוב" נעשים שבת

תקכז. סי' או"ח וב"י מן 5)מיימוניות', שהוא אשי כרב
(שם) ולרבא ולשמואל טו:). (ביצה האחרונים האמוראים
"זכור  ח): כ, (שמות קרא "דאמר השבת, כבוד משום הוא
להשכיחו" שבא מאחר זכרהו לקדשו", השבת יום את
הוא  אחר יום מחמת שבת צרכי להכין לשכוח (שאפשר
מנה  שיברור "כדי עירוב ותיקנו בו), טרוד שהוא היוםֿטוב
עירוב  שעושה (מתוך ליוםֿטוב יפה ומנה לשבת יפה
הסעודה  כל את יכלה ולא השבת, את יזכור תבשילין

לשבת)". יפה מנה ישאיר אלא ביוםֿטוב,

.·‰nÏÂ6·e¯Ú‰L ÌLkL ?·e¯Ú BÓL ‡¯˜ ¿»»ƒ¿»¿≈∆¿≈∆»≈
ÌeMÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙B‡B·Óe ˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈¿≈∆∆«»ƒ
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL È„k ,¯k‰∆≈¿≈∆…«¬∆««¿»∆À»¿ƒ
ÌeMÓ - ÏÈL·z‰ ‰Ê Ck ;˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿«»»∆««¿ƒƒ
˙BÙ‡Ï ¯znL e·LÁÈÂ en„È ‡lL È„k ,ÔB¯kÊÂ ¯k‰∆≈¿ƒ»¿≈∆…¿«¿«¿¿∆À»∆¡
‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÌBia Ba ÏÎ‡ BÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆≈∆¡»«¿ƒ»ƒ¿»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰Ê ÏÈL·z«¿ƒ∆≈≈«¿ƒƒ

צרכי 6) מערב הוא העירוב, עלֿידי כי מסביר, והראב"ד
מכין  כאילו נחשב ולא יחד, לעשותם ויוםֿטוב שבת
שהתחיל  מה עם יחד אותם עושה אלא לשבת מיוםֿטוב

ביוםֿטוב. אותם גומר והוא יוםֿטוב, מערב לבשל

.‚È·e¯Ú7ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÔÈ‡ B¯eÚL - ÔÈÏÈL·z ≈≈«¿ƒƒƒ≈»ƒ¿«ƒ≈
„Á‡Ï8ÌÈÙÏ‡Ï ÔÈa9˙Ùa ‡Ï ‰Ê ·e¯Ú ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿∆»≈«¬»ƒ¿≈ƒ≈∆…¿«

˙BÙÈ¯a ‡ÏÂ10ÏÈL·˙a ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ11‡e‰L ¿…¿ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
˙¯t¯t12.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈ·e ÌÈ‚„Â ¯Na ÔB‚k , «¿∆∆¿»»¿»ƒ≈ƒ¿«≈»∆

ÏÚL ˙ÈeÓL elÙ‡Â .‰¯„˜ ÈÏeLaL ÌÈL„Ú elÙ‡Â«¬ƒ¬»ƒ∆¿≈¿≈»«¬ƒ«¿ƒ∆«
da LÈ Ì‡ ,B„¯Bb - ÈÏv‰ da ÔÈÎ˙BÁL ÔÈkq‰ Èab«≈««ƒ∆¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌeMÓ ÂÈÏÚ CÓBÒ - ˙ÈÊk¿«ƒ≈»»ƒ≈≈«¿ƒƒ

ב.7) טז, אחד.8)ביצה איש 9)לאיש אלפי לכמה
ה"ט). עירובין מהל' בפ"א כתושות 10)(וראה חטים

כב). כז, מבושל.11)(משלי את 12)דבר בה שמלפתים
אתה). הלחם (שאוכלים הפת

.„ÏÈL·z13,ÈÏˆ elÙ‡ - ‰Ê ·e¯Ú ÔÈÚÏ e¯Ó‡L «¿ƒ∆»¿¿ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ
˜eÏL elÙ‡14Le·k elÙ‡ ,15ÔMÚÓ B‡16ÌÈ‚c elÙ‡ . ¬ƒ»¬ƒ»¿À»¬ƒ»ƒ

ÔÏeMa ‡È‰ Ô˙Á„‰Â ,ÔÈnÁ ÌÈÓa ÔÁÈ„‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆¡ƒ»¿«ƒ«ƒ«¬»»»ƒƒ»
.Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¬≈∆≈¬≈∆

ב.13) טז, מדי.14)ביצה יותר במים 15)מבושל שרוי
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ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ ·¯ÚÓa BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,‰Ê ÈÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿«¬»∆»«∆∆
‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÏk‰ ÌB˜nÓ ‰n‡«»ƒ¿«¿ƒ∆«¿∆»∆
˜eÁ¯a ‰Ê ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba Cl‰Ï Á¯ÊÓa ·¯ÚL∆≈≈¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»ƒ≈≈∆¿ƒ
ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a ‰ÊÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÔÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿«ƒ

.BÓB˜nÓ e‰eÊÈÊÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡«»¿«¬»¬≈≈…¿ƒƒ¿

שם.94) ביצה,

.ÎÔÎÂ95,ÁÏÓ B‡ ÌÈÓ dz¯·ÁÓ ‰Ï‡ML ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¬»≈¬∆¿»«ƒ∆«
‰qÚ‰ È¯‰ - ÏÈL·z Ô‰a ‰ÏMa B‡ d˙qÚ Ô‰a ‰LÏÂ¿»»»∆ƒ»»ƒ¿»»∆«¿ƒ¬≈»ƒ»

Ô‰ÈzL ÈÏ‚¯k ÏÈL·z‰ B‡96eÁ˜lL ÌÈL ÔÎÂ . ««¿ƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈¿«ƒ∆»¿
Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa eËÁLÂ ˙eÙzLa ‰Ó‰a¿≈»¿À»¿»¬¿««ƒ∆»«
Ï·‡ .Ô‰ÈL ÈÏ‚¯k ¯Na‰ Ïk È¯‰ - B˙Ó „Á‡ Ïk»∆»¿»¬≈»«»»¿«¿≈¿≈∆¬»

˙È·Á eÁ˜Ï Ì‡97·BË ÌBÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ,˙eÙzLa ƒ»¿»ƒ¿À»¿»¿»¿
ÔÈÓeÁ˙e ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏ‚¯k „Á‡ Ïk ÏL B˜ÏÁ È¯‰ -¬≈∆¿∆»∆»¿«¿»ƒ¿ƒ
˜ÏÁ el‡k ·LÁÂ ,Ô‰a ‰¯¯a LÈ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ≈¿≈»»∆¿«¿…¿ƒ≈∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙È·Áa Ïc·Óe BÏ ¯e¯a ‰È‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰L∆ƒƒ«»∆»»»À¿»∆»ƒ≈∆∆
Ôk ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .·¯ÚÓ ‰È‰ ‡Ï el‡Îe ,·BË¿ƒ…»»¿…»¿≈«»»«≈
B˙B‡ ·LÁ elÙ‡ ,BÚÈb‰L ‰Ê ˜ÏÁL .‰Ó‰aa«¿≈»∆≈∆∆∆ƒƒ¬ƒ«¿…
‰È‰ el‡Îe ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰Ó‰aa Ïc·Ó ‰È‰L∆»»À¿»«¿≈»≈∆∆¿ƒ»»

˜È È¯‰ ,¯e¯a98‰Ó‰a‰ ‰˙È‰Lk B¯·Á ÏL B˜ÏÁÓ »¬≈»«≈∆¿∆¬≈¿∆»¿»«¿≈»
¯·È‡ Ïk ‡ˆÓÂ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜BÈ ‰È¯·È‡ ÏkL ,˙Ói«̃∆∆∆»≈»∆»¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»»≈»
ÈÏ‚¯k Ô‰ CÎÈÙÏ ,B¯·Á ˜ÏÁÂ B˜ÏÁÓ ·¯ÚÓ ¯·È‡Â¿≈»¿…»≈∆¿¿≈∆¬≈¿ƒ»≈¿«¿≈

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.95) לז, ביצה העיסה 96)משנה, להוליך רשאית ואינה
כיון  ללכת, הרשות להן יש ששתיהן במקום אלא והתבשיל
רק  שזהו ואף אחר, אצל שביתה שקנה דבר בהם שנתערב
מתירין  לו שיש דבר שהוא מפני - בטל אינו מועט, דבר
לא  באלף אפילו - מתירין לו שיש דבר וכל יום ֿטוב, אחרי

לט.). (ביצה יין.97)בטל על 98)של שם, בגמרא
תחומין  ינקי "דקא הבהמה את האוסר רב, של זאת שיטה
לא  מוקצה "לאיסור לרב: אסי ורב כהנא רב שאלו מהדדי",
כך  ומתוך רב. ושתק חששו?" תחומין לאיסור חששו,
שצז) סי' ברורה' ב'משנה (המובאים ראשונים כמה סוברים

בו. שחזר מוכח רב, ששתק שממה מותרת, הבהמה שגם

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדיני 1) הפרק ונסתיים תבשילין. עירובי דיני בו נתבארו

שאסור  ומה בהן, אשר השמחה ומצות טובים, ימים כבוד
מצות  מחמת מועד של בחולו בין טובים, בימים בין לעשות

ותענית. הספד והוא יו"ט,

.‡·BË ÌBÈ2ÔÈ‡ - ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL3ÔÈÙB‡ ∆»ƒ¿∆∆«»≈ƒ
.˙aLa ¯ÁÓÏ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe¿«¿ƒ¿«∆≈¿»»¿«»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰Ê ¯eq‡Â4ÏM·Ï ‡B·È ‡lL È„k , ¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…»¿«≈
BÈ‡ ˙aLÏ :‡e‰ ¯ÓÁÂ ÏwL ;ÏÁÏ ·BË ÌBiÓƒ¿…∆«»…∆¿«»≈

ÏÁÏ ÔkL Ïk ,ÏM·Ó5ÏÈL·z ‰NÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«≈»∆≈¿…¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ
‰ÙB‡Â ÏM·Óe ÂÈÏÚ CÓBÒ ‰È‰iL ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆∆ƒ¿∆≈»»¿«≈¿∆
CÓBqL ÏÈL·˙Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLÏ ·BË ÌBÈa¿¿«»¬≈∆À»¿«¿ƒ∆≈

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»≈≈«¿ƒƒ

ב.2) טו, ביצה הכתוב 3)משנה, על זה את סמכו חכמים
שבתון  ה' דבר אשר הוא אליהם "ויאמר כג): טז, (שמות
תבשלו  אשר ואת אפו, תאפו אשר את מחר, לה' קודש שבת
ביוםֿטוב  (פת אופין אין אליעזר, רבי אמר "מכאן בשלו",
ואין  חמישי), (מיום האפוי על אלא שבת) בערב שחל
מכאן  חמישי), (מיום המבושל על אלא (תבשיל) מבשלין
נחשב  שזה התורה", מן תבשילין לעירובי חכמים סמכו
לצורך  יוםֿטוב מערב והאפיה הבישול התחיל כאילו
בחול. בה שהתחיל המלאכה אותה גומר וביוםֿטוב השבת,

"צרכי 4) בידינו: הוא שכלל איסור, כאן אין התורה מן אבל
'הגהות  ועיין מו:). (פסחים ביוםֿטוב" נעשים שבת

תקכז. סי' או"ח וב"י מן 5)מיימוניות', שהוא אשי כרב
(שם) ולרבא ולשמואל טו:). (ביצה האחרונים האמוראים
"זכור  ח): כ, (שמות קרא "דאמר השבת, כבוד משום הוא
להשכיחו" שבא מאחר זכרהו לקדשו", השבת יום את
הוא  אחר יום מחמת שבת צרכי להכין לשכוח (שאפשר
מנה  שיברור "כדי עירוב ותיקנו בו), טרוד שהוא היוםֿטוב
עירוב  שעושה (מתוך ליוםֿטוב יפה ומנה לשבת יפה
הסעודה  כל את יכלה ולא השבת, את יזכור תבשילין

לשבת)". יפה מנה ישאיר אלא ביוםֿטוב,

.·‰nÏÂ6·e¯Ú‰L ÌLkL ?·e¯Ú BÓL ‡¯˜ ¿»»ƒ¿»¿≈∆¿≈∆»≈
ÌeMÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙B‡B·Óe ˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈¿≈∆∆«»ƒ
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL È„k ,¯k‰∆≈¿≈∆…«¬∆««¿»∆À»¿ƒ
ÌeMÓ - ÏÈL·z‰ ‰Ê Ck ;˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿«»»∆««¿ƒƒ
˙BÙ‡Ï ¯znL e·LÁÈÂ en„È ‡lL È„k ,ÔB¯kÊÂ ¯k‰∆≈¿ƒ»¿≈∆…¿«¿«¿¿∆À»∆¡
‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÌBia Ba ÏÎ‡ BÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆≈∆¡»«¿ƒ»ƒ¿»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰Ê ÏÈL·z«¿ƒ∆≈≈«¿ƒƒ

צרכי 6) מערב הוא העירוב, עלֿידי כי מסביר, והראב"ד
מכין  כאילו נחשב ולא יחד, לעשותם ויוםֿטוב שבת
שהתחיל  מה עם יחד אותם עושה אלא לשבת מיוםֿטוב

ביוםֿטוב. אותם גומר והוא יוםֿטוב, מערב לבשל

.‚È·e¯Ú7ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÔÈ‡ B¯eÚL - ÔÈÏÈL·z ≈≈«¿ƒƒƒ≈»ƒ¿«ƒ≈
„Á‡Ï8ÌÈÙÏ‡Ï ÔÈa9˙Ùa ‡Ï ‰Ê ·e¯Ú ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿∆»≈«¬»ƒ¿≈ƒ≈∆…¿«

˙BÙÈ¯a ‡ÏÂ10ÏÈL·˙a ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ11‡e‰L ¿…¿ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
˙¯t¯t12.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈ·e ÌÈ‚„Â ¯Na ÔB‚k , «¿∆∆¿»»¿»ƒ≈ƒ¿«≈»∆

ÏÚL ˙ÈeÓL elÙ‡Â .‰¯„˜ ÈÏeLaL ÌÈL„Ú elÙ‡Â«¬ƒ¬»ƒ∆¿≈¿≈»«¬ƒ«¿ƒ∆«
da LÈ Ì‡ ,B„¯Bb - ÈÏv‰ da ÔÈÎ˙BÁL ÔÈkq‰ Èab«≈««ƒ∆¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌeMÓ ÂÈÏÚ CÓBÒ - ˙ÈÊk¿«ƒ≈»»ƒ≈≈«¿ƒƒ

ב.7) טז, אחד.8)ביצה איש 9)לאיש אלפי לכמה
ה"ט). עירובין מהל' בפ"א כתושות 10)(וראה חטים

כב). כז, מבושל.11)(משלי את 12)דבר בה שמלפתים
אתה). הלחם (שאוכלים הפת

.„ÏÈL·z13,ÈÏˆ elÙ‡ - ‰Ê ·e¯Ú ÔÈÚÏ e¯Ó‡L «¿ƒ∆»¿¿ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ
˜eÏL elÙ‡14Le·k elÙ‡ ,15ÔMÚÓ B‡16ÌÈ‚c elÙ‡ . ¬ƒ»¬ƒ»¿À»¬ƒ»ƒ

ÔÏeMa ‡È‰ Ô˙Á„‰Â ,ÔÈnÁ ÌÈÓa ÔÁÈ„‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆¡ƒ»¿«ƒ«ƒ«¬»»»ƒƒ»
.Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¬≈∆≈¬≈∆

ב.13) טז, מדי.14)ביצה יותר במים 15)מבושל שרוי
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ויתחיל  האש על שיתננו כדי עד וציר בחומץ או שלם, יום
ה"א).16)להרתיח. ו פרק (נדרים 'ירושלמי'

.‰CÈ¯ˆÂ17Ïk ‰Ù‡iL „Ú ÈeˆÓ ‰Ê ·e¯Ú ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»«∆…∆»
ˆ ‡e‰L Ïk ÏM·Ïe ,˙BÙ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰ÓCÈ¯ «∆»ƒ∆¡¿«≈»∆»ƒ

ÏÎ‡ Ì‡Â .CÈ¯ˆ ‡e‰L Ïk ÔÈnÁ ÌÁÈÂ ,ÏM·Ï¿«≈¿»≈«ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆¡«
- ‰Ù‡È B‡ ÏM·iL Ì„˜ Û¯N B‡ „·‡ B‡ ·e¯Ú‰»≈»«ƒ¿«…∆∆¿«≈…∆
‰Ó ‡l‡ ÌÁ‰Ï B‡ ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»∆¡¿«≈¿»≈∆»«

ÏÈÁ˙‰ .„·Ïa ·BË ÌBÈa ÏÎB‡ ‡e‰M18B˙qÚa19B‡ ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»
BÏÈL·˙a20¯ÓBb ‰Ê È¯‰ - „·‡ B‡ ·e¯Ú‰ ÏÎ‡Â ,21. ¿«¿ƒ¿∆¡«»≈»«¬≈∆≈

ב.17) טו, ביצה ב.18)משנה, יז, שהתחיל 19)ביצה
אותם 20)ללוש. ׂשם לא אפילו וכדומה, הירק ָלחתוך

באיסור  חכמים הקילו אוכלין הפסד שמשום האש, על עדיין
('מאירי'). מדרבנן אלא מה 21)שאינו ולבשל לאפות

שהתחיל.

.ÂÁÈpn‰22‡e‰ Ì‰ÈÏÚ CÓÒiL È„k ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆
È·e¯Úa ‰kÊnL C¯„k Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯Á‡Â«¬≈ƒ»ƒ¿«»∆¿∆∆∆¿«∆¿≈≈

˙aL23È·e¯Úa ‰ÎBÊ - ˙aL È·e¯Úa ‰ÎBfL ÏÎÂ . «»¿»∆∆¿≈≈«»∆¿≈≈
‰ÎBÊ BÈ‡ - ·e¯Ú B˙B‡a ‰ÎBÊ BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»∆≈∆¿≈≈∆

.‰Êa»∆

א.22) פ, ע 23)עירובין בהל' למעלה פ"א עיין ירובין
בפרטות. ה"ב

.ÊBÈ‡Â24ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ25·¯ÚÓ Ô‰Ï ‰kfL el‡Ï ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»»∆≈∆∆
Ô‰Ï ‰kÊ ¯·kL Ú„ÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ Ï·‡ ,·BË ÌBÈ¬»≈¿ƒƒ≈«∆¿»ƒ»»∆
eÏM·ÈÂ ÂÈÏÚ eÎÓÒÈ Ck ¯Á‡Â ,Ô‰Ï ·¯ÚÂ ¯Á‡«≈¿≈≈»∆¿««»ƒ¿¿»»ƒ«¿
È¯‰ - ·BË ÌBÈa ‡l‡ eÚ„È ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .eÙ‡ÈÂ¿…««ƒ∆…»¿∆»¿¬≈

LÈÂ .ÔÈ¯zÓ el‡26¯ÈÚ‰ Ïk ÏÚ ·¯ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ≈À»ƒ¿≈¿»»¿»≈«»»ƒ
ÊÈ¯ÎÓ ¯ÁÓÏe ,ÌeÁz‰ CB˙a ‰ÈÏ‡ ·B¯w‰ Ïk ÏÚÂ¿«»«»≈∆»¿«¿¿»»«¿ƒ
CÓÒÈ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ÈÓ Ïk :¯ÓB‡Â¿≈»ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ¿…

.È·e¯Ú ÏÚ«≈ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

..xne`e fixkn xgnle ... xird lk lr axrl mc`l el yie"
."'ek

מצוה  בשום שאינו דבר מצינו תבשילין, עירוב במצות
זאת  ובכל חובה, ידי אחרים בה להוציא שאפשר אף אחרת
כל  את חובה ידי שמוציאים ולומר להכריז שיש מצאנו לא

הזו. בעיר הדרים
"ואהבת  מצות מתבטאת אורחים בהכנסת בזה: והביאור
הדגשה  בה יש השנה כל שמצוותה והגם כמוך" לרעך
אבל  (הלכות הרמב"ם שכתב וכפי טובים, בימים מיוחדת
ליתום  לגר להאכיל חייב ושותה אוכל "וכשהוא פי"ד) ריש
שנועל  מי אבל האומללים, העניים שאר עם ולאלמנה
לעניים  מאכיל ואינו ובניו, הוא ושותה ואוכל חצרו דלתות
כרסו... שמחת אלא מצוה שמחת זו אין הנפש ולמרי

כו'". שנאמר... להם היא קלון כזו ושמחה

תבשילי  בהכנת גם לטרוח שעליו לאדם כשמזכירים
בהכנת  גם זה ידי על שמתוסף הרי יו"ט בערב כבר השבת
מספיק  יהיה וממילא מועד, מבעוד יו"ט של התבשילים
ונמצא  ביו"ט, לביתו שיבואו האורחים כל עבור גם
של  העניין מודגש תבשילין עירוב מצות של שביסודה
בעיר  הדרים ישראל "לכל שמזכה ידי על ישראל אהבת
האורחים  כשמכניס בקודש ומעלה מוסיף ואח"כ הזאת

עצמו. ביו"ט
(`k oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ב.24) טז, בפניו".25)ביצה שלא לאדם "זכין
הניח 26) שלא מי אידי, בר יעקב רבי "מכריז ב: טז, ביצה

רב  אמר כמה? ועד שלי. על ויסמוך יבוא - תבשילין עירוב
אבוה  שבת. תחום עד דאביי, משמיה זכריה בר נהומי
אמי  ר' נהרדעא), כל (על נהרדעא אכולה מערב דשמואל

טבריה)". כל (על טבריה אכולהו מערבי אסי ור'

.ÁC¯·Ï ·iÁ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpn‰27‰z‡ Ce¯a : ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ«»¿»≈»«»
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa :¯ÓB‡Â .·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆À«ƒ∆¡

ÏM·Ïe28¯ÁÓlL ·BË ÌBiÓ29Ba ‰kÊ Ì‡Â .˙aLÏ ¿«≈ƒ∆¿»»¿«»¿ƒƒ»
ÈL‡Ï B‡ ,ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏÂ ÈÏ :¯Ó‡È - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿≈

.˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ,Ìlk ¯ÈÚ‰»ƒÀ»∆¡¿«≈ƒ¿«»

(לפני)27) עובר עליהן מברך המצוות "כל ב: ז, פסחים
כל  "וכן ה"ג): פי"א ברכות (הל' הרמב"ם ולשון לעשייתן".
חובה  שהיא מצוה בין (חכמים) סופרים מדברי שהן המצוות
ונטילת  עירוב כגון חובה, שאינן מצוות בין מדבריהם...
במצותיו  קדשנו אשר לעשייתן קודם הכל על מברך ידים,
יז, (דברים בה שכתוב בתורה צונו? והיכן לעשות, וצונו
והציען  הדברים ענין נמצא תעשה", לך יאמרו "אשר יא):
מאלו  לשמוע בהן שצוה במצותיו קדשנו אשר הוא , כך
וכן  המגילה, את לקרות או חנוכה של נר להדליק שצוונו

סופרים". שמדברי המצוות כל הגאונים:28)שאר נוסח
ולאדלוקי  ולאטמוני ולבשולי לאפויי לנא, שרא יהא "בדין
תקכז). סי' (או"ח צרכנא" כל ולמעבד הנר) (ולהדליק שרגא
שלא  שרגא" "לאדלוקי להזכיר צריך שאין אומרים יש אבל
הנר  להדלקת ולא אכילה לצרכי אלא עירוב הצריכו
'תוספות', בשם ב'מאירי' ועיין הקודש', ב'עבודת (הרשב"א

י). ציון כא: ביצה למסכת הלכה' שחל 29)וב'בירור כגון
ישראל, בארץ או השבת. וביום הששי ביום יוםֿטוב
אבל  ששי. ביום בלבד, אחד יום אלא אינו שיוםֿטוב
וששי, חמישי ביום יוםֿטוב וחל גלויות, של בימיםֿטובים
לא  - רביעי יום שהוא יוםֿטוב בערב העירוב את ומניח
אלא  לשבת לבשל אסור שהרי "שלמחר", לומר שייך
להלן  (מגידֿמשנה ראשון ביוםֿטוב ולא שני, ביוםֿטוב

לחםֿמשנה). – הי"ב

.ËÈÓ30BÏ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒ¿…ƒƒ
BÁÓ˜ Ck ,˙BÙ‡ÏÂ ÏM·Ï BÏ ¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈∆»¿«≈¿∆¡»ƒ¿
ÏM·Ï BÓˆÚÏ ÁÈp‰L ¯Á‡Ï ¯eÒ‡Â .¯eÒ‡ BÏÎ‡Óe«¬»»¿»¿«≈∆ƒƒ«¿«¿¿«≈
‰Ê ‡ˆÓpL ;BÏ ‰˜iL „Ú ,ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ ˙BÙ‡ÏÂ¿∆¡»∆∆…ƒƒ««∆«¿∆∆ƒ¿»∆
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¯Á‡ ÔzÈ ,‰ˆ¯ Ì‡Â .e‰˜ È¯‰L ,BlL ‰ÙB‡Â ÏM·Ó¿«≈¿∆∆∆¬≈»»¿ƒ»»ƒ≈««
‰zÓa ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ Ck31. »»∆∆…ƒƒ«¿«»»

א.30) יז, אמר 31)ביצה מאחרים, לאכול קיבל לא ואם
אופין  תבשילין, עירוב הניח שלא "מי כא:): (ביצה הונא רב
הנר. את לו ומדליקין אחת, קדירה לו ומבשלין אחת פת לו
שרו  חייו כדי קטן, דג לו צולין אף אמרו, יצחק רבי משום
ולא  זו, מימרא השמיטו האלפסי והרב רבינו אבל רבנן". לו

שם. הלכה' 'בירור וראה הביאוה.

.ÈÈÓ32‰Ù‡Â ÏM·e ,ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ≈¿»»
- e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,¯È˙B‰Â ,ÌBia ÏÎ‡Ï∆¡…«¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ¿…»

Ì‡Â .¯ÁÓÏ ¯˙Bn‰ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰33‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Ú‰ ¬≈∆≈«»¿»»¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ - ˙aLÏ ÏM·e ‰Ù‡Â ¯·Ú .BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡»¿»¿»«¿»»ƒ≈««»≈¿ƒ
e¯Ò‡ ‡ÏÂ ÌÈ¯Ún‰ ÏÚ e¯Ò‡Â e¯ÈÓÁ‰ ‰ÓÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿»»∆¡ƒ¿»¿«««¬ƒ¿…»¿
Ïk‰ e‡ˆÓ - ÌÈ¯ÚnÏ ¯Èzz Ì‡L ?„ÈÊn‰ ÏÚ««≈ƒ∆ƒ«ƒ««¬ƒƒ¿¿«…
„ÈÊn‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌL ÚwzLÈÂ ,ÔÈÓÈ¯ÚÓ«¬ƒƒ¿ƒ¿««≈≈≈«¿ƒƒ¬»«≈ƒ
.˙¯Á‡ ÌÚt ¯·ÚÈ ‡Ï - ÌBi‰ ¯·Ú Ì‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿ƒ»««…«¬…«««∆∆

הותיר 32) ואם ליוםֿטוב, הוא "מבשל ב: טו, ביצה משנה,
לשבת". הותיר ב.33)- יז, ביצה

.‡ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL34·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï eÏÁL ¿≈»ƒƒ∆»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆∆
‡e‰L ,ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰NBÚ - ˙aL«»∆≈≈«¿ƒƒƒ¿ƒƒ∆

ÁÎL .·BË ÌBÈ ·¯Ú35ÔBL‡¯a BÁÈpÓ - ÁÈp‰ ‡ÏÂ ∆∆»«¿…ƒƒ««ƒ»ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈa ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpÓ ?„ˆÈk .‰˙Óe«¿∆≈««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿¬ƒƒ

ÏÁ ¯ÁÓÏe ·BË ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â36¯ÁÓÏ - ¿≈ƒ«¿»»…¿»»
ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â ;ÌeÏk CÈ¯ˆ ÈÈ‡Â ˙aLÏ ‰Ù‡Â ÏM·‡¬«≈¿…∆¿«»¿≈ƒ»ƒ¿¿ƒ«…
ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa - ·BË ÌBÈ ¯ÁÓÏe¿»»¿≈∆À«ƒ∆¡¿«≈

˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ¯ÁÓÏ37. ¿»»ƒ««»

להניח 34) השני הדין שהרי גלויות". "של נוסף: בכת"י
של  ימיםֿטובים בשני רק אפשר תנאי, על ראשון ביוםֿטוב
כמבואר  השנה, ראש של ימיםֿטובים בשני ולא גלויות,

יג. הלכה א.35)להלן יז, הגירסא:36)ביצה בכת"י
יוםֿטוב, ולמחר חול היום ואם כלום, בדברי אין "חול

מעתה". עירובי מניח לומר 37)הריני צריך אין ולמחר
תקכז). סי' או"ח (שו"ע כלום

.·È‡ˆBik38˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ :Ba39ÏL «≈»¿»»¿≈«¿»∆
Ï·Ë40·BË ÌBÈa41- ÏÁ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ ∆∆¿ƒ≈ƒ«…

È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡Â ,BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰zƒ¿∆¿»«¿ƒ«…∆≈ƒ¿»«
ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .ÌeÏk42dÁÈpÓe43ÈMa ¯ÁÓÏe . ¿¿≈»∆»≈«ƒ»¿»»«≈ƒ

¯ÊBÁ44,ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ≈¿≈ƒ«…∆≈ƒ¿»«¿
‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰z - ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â¿ƒ«…ƒ¿∆¿»«¿≈»∆»
˙‡ ÁÈpÓe .ÔBL‡¯a ‰ÈÏÚ ‡¯wL C¯„k ,dÁÈpÓe ÌL≈«ƒ»¿∆∆∆»»»∆»»ƒ«ƒ«∆

e¯z ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ.‰iM‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,‰Ó ∆»»»∆»≈¿»¿≈∆«¿ƒ»

ב.38) לט, הפרישו 40)סלים.39)עירובין שלא תבואה
טבל, נקראת ממנה, לאכול ואסור ומעשרות, תרומות ממנה

לאכילה. טובה שאינה להפריש 41)טבֿלא, ואסור
הכ"א). פ"ד יוםֿטוב הל' (ראה ביוםֿטוב ומעשרות תרומות

ממנה.43)תרומה.42) אוכל הכלכלה 44)ואינו לאותה
(רש"י). אתמול עליה שאמר

.‚È‰na45ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
;˙BiÏb,‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa Ï·‡ »À¬»ƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

,ÁÈpÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ÁÈp‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ƒ»«¿…ƒƒ«¿¿ƒƒ≈«ƒ«
‰˜Ó B‡ ,ÂÈÏÚ e·¯Ú Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡∆»≈«¬≈ƒƒ≈¿»»«¿∆

BÁÓ˜46ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰È‰È B‡ ,·¯ÚL ÈÓÏ ƒ¿¿ƒ∆≈≈ƒ¿∆»∆¡¿«≈
ÌBiÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .˙aLÏ««»¿≈ƒ»«¿…ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙aL È‡ˆBÓ „Ú LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯47. ¿ƒƒ≈«¿ƒ«»≈«»

בשני 45) אשי דרב קמיה יתיב הוה "רבינא א: ו, ביצה
ליה: אמר עציב. דהוה חזייה השנה. ראש של ימיםֿטובים
עירוב  אותיבי "דלא ליה: אמר מר?" עציב "אמאי
לא  מי (עכשיו), האדינא מר "ולותיב ליה: אמר תבשילין",
לחבירו  מיוםֿטוב תבשילין עירוב אדם מניח רבא: אמר
ימיםֿטובים  בשני רבא, דאמר "אימר ליה: אמר ומתנה?"
אמר?". מי - השנה ראש של ימיםֿטובים בשני גלויות, של

איננה.46) "קמחו" תיבת הרמב"ם 47)בכת"י, כתב כבר
השנה, ראש של ימיםֿטובים "שני הכ"ד): פ"א (למעלה
הדברים", אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן, אחת קדושה
חול", ולמחר יוםֿטוב היום "אם להתנות איֿאפשר כן אם

אחד. ליום נחשבים שהם כיון

.„ÈeÈ‰L ÔÓÊa eÈ‰ e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈∆»«¿»ƒ¿«∆»
,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»
˜lzÒ‰Ï È„k ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ ˙BiÏb‰ Èa eÈ‰Â¿»¿≈«»Àƒ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈
Èa eLcwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜Ùq‰ ÔÓƒ«»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆ƒ¿¿≈
Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÈaL ,ÌBi‰ Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¬»«∆¿≈∆∆ƒ¿»≈
ÌBÈ ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿¿«¿ƒ»»≈
.„·Ïa ‚‰Ó ‡l‡ ,˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï ÈL ·BË≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«»≈∆»ƒ¿»ƒ¿«

.ÂËÔÓfa ‰˙Óe Ì„‡ ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»¬ƒ≈∆≈¿»≈»»«¿∆«¿«
‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡Ï ,‰f‰«∆…≈≈«¿ƒƒ¿…≈≈¬≈¿…
‡l‡ ;È‡z ÏÚ Ï·h‰ ¯NÚÓ BÈ‡Â ,˙B‡B·Ó ÈÙezLƒ≈¿¿≈¿«≈«∆∆«¿«∆»

„·Ïa ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ïk‰48. «…≈∆∆ƒ¿«

ימים48ֿ) שני על תנאי להתנות הזה, הדין שמקור ואף
מהאמוראים  שהיה רבא, מדברי הוא גלויות, של טובים
הי"ג: פ"ה החודש קידוש בהל' רבינו כתב הרי - האחרונים
מסוף  זה, בחשבון לחשב ישראל כל התחילו "ומאימתי
שם  נשאר ולא ישראל ארץ שחרבה בעת הגמרא, חכמי
גמרא  חכמי בימי וכן משנה חכמי בימי אבל קבוע, ביתֿדין

Â¯·‡עד ÈÈ·‡ ÈÓÈ."סומכין היו ישראל ארץ קביעת על -
דרב  קמיה יתיב הוה דרבינא ב"עובדא מבואר שבגמרא ואף
כתב  הרי - אשי? רב בימי גם נהג הזה שהדין אשי",
קבלת  בסדר תורה' 'משנה לספר בהקדמתו הרמב"ם
אשי  רב מרבא, שקיבלו החכמים "שמכלל החכמים:
אז  עד שנהג רבא של בדורו הם גם היו כן אם ורבינא",
כאן  והראב"ד הרמב"ם). (מפרשי ישראל ארץ קביעת סדר
שיש  "אףֿעלֿפי זה: בדין הרמב"ם של חידושו על כותב
שחלקו  הראשונים הגאונים ראינו לא טעם, כעין בדבריו
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¯Á‡ ÔzÈ ,‰ˆ¯ Ì‡Â .e‰˜ È¯‰L ,BlL ‰ÙB‡Â ÏM·Ó¿«≈¿∆∆∆¬≈»»¿ƒ»»ƒ≈««
‰zÓa ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ Ck31. »»∆∆…ƒƒ«¿«»»

א.30) יז, אמר 31)ביצה מאחרים, לאכול קיבל לא ואם
אופין  תבשילין, עירוב הניח שלא "מי כא:): (ביצה הונא רב
הנר. את לו ומדליקין אחת, קדירה לו ומבשלין אחת פת לו
שרו  חייו כדי קטן, דג לו צולין אף אמרו, יצחק רבי משום
ולא  זו, מימרא השמיטו האלפסי והרב רבינו אבל רבנן". לו

שם. הלכה' 'בירור וראה הביאוה.

.ÈÈÓ32‰Ù‡Â ÏM·e ,ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ≈¿»»
- e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,¯È˙B‰Â ,ÌBia ÏÎ‡Ï∆¡…«¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ¿…»

Ì‡Â .¯ÁÓÏ ¯˙Bn‰ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰33‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Ú‰ ¬≈∆≈«»¿»»¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ - ˙aLÏ ÏM·e ‰Ù‡Â ¯·Ú .BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡»¿»¿»«¿»»ƒ≈««»≈¿ƒ
e¯Ò‡ ‡ÏÂ ÌÈ¯Ún‰ ÏÚ e¯Ò‡Â e¯ÈÓÁ‰ ‰ÓÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿»»∆¡ƒ¿»¿«««¬ƒ¿…»¿
Ïk‰ e‡ˆÓ - ÌÈ¯ÚnÏ ¯Èzz Ì‡L ?„ÈÊn‰ ÏÚ««≈ƒ∆ƒ«ƒ««¬ƒƒ¿¿«…
„ÈÊn‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌL ÚwzLÈÂ ,ÔÈÓÈ¯ÚÓ«¬ƒƒ¿ƒ¿««≈≈≈«¿ƒƒ¬»«≈ƒ
.˙¯Á‡ ÌÚt ¯·ÚÈ ‡Ï - ÌBi‰ ¯·Ú Ì‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿ƒ»««…«¬…«««∆∆

הותיר 32) ואם ליוםֿטוב, הוא "מבשל ב: טו, ביצה משנה,
לשבת". הותיר ב.33)- יז, ביצה

.‡ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL34·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï eÏÁL ¿≈»ƒƒ∆»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆∆
‡e‰L ,ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰NBÚ - ˙aL«»∆≈≈«¿ƒƒƒ¿ƒƒ∆

ÁÎL .·BË ÌBÈ ·¯Ú35ÔBL‡¯a BÁÈpÓ - ÁÈp‰ ‡ÏÂ ∆∆»«¿…ƒƒ««ƒ»ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈa ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpÓ ?„ˆÈk .‰˙Óe«¿∆≈««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿¬ƒƒ

ÏÁ ¯ÁÓÏe ·BË ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â36¯ÁÓÏ - ¿≈ƒ«¿»»…¿»»
ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â ;ÌeÏk CÈ¯ˆ ÈÈ‡Â ˙aLÏ ‰Ù‡Â ÏM·‡¬«≈¿…∆¿«»¿≈ƒ»ƒ¿¿ƒ«…
ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa - ·BË ÌBÈ ¯ÁÓÏe¿»»¿≈∆À«ƒ∆¡¿«≈

˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ¯ÁÓÏ37. ¿»»ƒ««»

להניח 34) השני הדין שהרי גלויות". "של נוסף: בכת"י
של  ימיםֿטובים בשני רק אפשר תנאי, על ראשון ביוםֿטוב
כמבואר  השנה, ראש של ימיםֿטובים בשני ולא גלויות,

יג. הלכה א.35)להלן יז, הגירסא:36)ביצה בכת"י
יוםֿטוב, ולמחר חול היום ואם כלום, בדברי אין "חול

מעתה". עירובי מניח לומר 37)הריני צריך אין ולמחר
תקכז). סי' או"ח (שו"ע כלום

.·È‡ˆBik38˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ :Ba39ÏL «≈»¿»»¿≈«¿»∆
Ï·Ë40·BË ÌBÈa41- ÏÁ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ ∆∆¿ƒ≈ƒ«…

È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡Â ,BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰zƒ¿∆¿»«¿ƒ«…∆≈ƒ¿»«
ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .ÌeÏk42dÁÈpÓe43ÈMa ¯ÁÓÏe . ¿¿≈»∆»≈«ƒ»¿»»«≈ƒ

¯ÊBÁ44,ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ≈¿≈ƒ«…∆≈ƒ¿»«¿
‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰z - ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â¿ƒ«…ƒ¿∆¿»«¿≈»∆»
˙‡ ÁÈpÓe .ÔBL‡¯a ‰ÈÏÚ ‡¯wL C¯„k ,dÁÈpÓe ÌL≈«ƒ»¿∆∆∆»»»∆»»ƒ«ƒ«∆

e¯z ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ.‰iM‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,‰Ó ∆»»»∆»≈¿»¿≈∆«¿ƒ»

ב.38) לט, הפרישו 40)סלים.39)עירובין שלא תבואה
טבל, נקראת ממנה, לאכול ואסור ומעשרות, תרומות ממנה

לאכילה. טובה שאינה להפריש 41)טבֿלא, ואסור
הכ"א). פ"ד יוםֿטוב הל' (ראה ביוםֿטוב ומעשרות תרומות

ממנה.43)תרומה.42) אוכל הכלכלה 44)ואינו לאותה
(רש"י). אתמול עליה שאמר

.‚È‰na45ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
;˙BiÏb,‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa Ï·‡ »À¬»ƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

,ÁÈpÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ÁÈp‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ƒ»«¿…ƒƒ«¿¿ƒƒ≈«ƒ«
‰˜Ó B‡ ,ÂÈÏÚ e·¯Ú Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡∆»≈«¬≈ƒƒ≈¿»»«¿∆

BÁÓ˜46ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰È‰È B‡ ,·¯ÚL ÈÓÏ ƒ¿¿ƒ∆≈≈ƒ¿∆»∆¡¿«≈
ÌBiÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .˙aLÏ««»¿≈ƒ»«¿…ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙aL È‡ˆBÓ „Ú LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯47. ¿ƒƒ≈«¿ƒ«»≈«»

בשני 45) אשי דרב קמיה יתיב הוה "רבינא א: ו, ביצה
ליה: אמר עציב. דהוה חזייה השנה. ראש של ימיםֿטובים
עירוב  אותיבי "דלא ליה: אמר מר?" עציב "אמאי
לא  מי (עכשיו), האדינא מר "ולותיב ליה: אמר תבשילין",
לחבירו  מיוםֿטוב תבשילין עירוב אדם מניח רבא: אמר
ימיםֿטובים  בשני רבא, דאמר "אימר ליה: אמר ומתנה?"
אמר?". מי - השנה ראש של ימיםֿטובים בשני גלויות, של

איננה.46) "קמחו" תיבת הרמב"ם 47)בכת"י, כתב כבר
השנה, ראש של ימיםֿטובים "שני הכ"ד): פ"א (למעלה
הדברים", אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן, אחת קדושה
חול", ולמחר יוםֿטוב היום "אם להתנות איֿאפשר כן אם

אחד. ליום נחשבים שהם כיון

.„ÈeÈ‰L ÔÓÊa eÈ‰ e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈∆»«¿»ƒ¿«∆»
,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»
˜lzÒ‰Ï È„k ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ ˙BiÏb‰ Èa eÈ‰Â¿»¿≈«»Àƒ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈
Èa eLcwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜Ùq‰ ÔÓƒ«»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆ƒ¿¿≈
Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÈaL ,ÌBi‰ Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¬»«∆¿≈∆∆ƒ¿»≈
ÌBÈ ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿¿«¿ƒ»»≈
.„·Ïa ‚‰Ó ‡l‡ ,˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï ÈL ·BË≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«»≈∆»ƒ¿»ƒ¿«

.ÂËÔÓfa ‰˙Óe Ì„‡ ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»¬ƒ≈∆≈¿»≈»»«¿∆«¿«
‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡Ï ,‰f‰«∆…≈≈«¿ƒƒ¿…≈≈¬≈¿…
‡l‡ ;È‡z ÏÚ Ï·h‰ ¯NÚÓ BÈ‡Â ,˙B‡B·Ó ÈÙezLƒ≈¿¿≈¿«≈«∆∆«¿«∆»

„·Ïa ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ïk‰48. «…≈∆∆ƒ¿«

ימים48ֿ) שני על תנאי להתנות הזה, הדין שמקור ואף
מהאמוראים  שהיה רבא, מדברי הוא גלויות, של טובים
הי"ג: פ"ה החודש קידוש בהל' רבינו כתב הרי - האחרונים
מסוף  זה, בחשבון לחשב ישראל כל התחילו "ומאימתי
שם  נשאר ולא ישראל ארץ שחרבה בעת הגמרא, חכמי
גמרא  חכמי בימי וכן משנה חכמי בימי אבל קבוע, ביתֿדין

Â¯·‡עד ÈÈ·‡ ÈÓÈ."סומכין היו ישראל ארץ קביעת על -
דרב  קמיה יתיב הוה דרבינא ב"עובדא מבואר שבגמרא ואף
כתב  הרי - אשי? רב בימי גם נהג הזה שהדין אשי",
קבלת  בסדר תורה' 'משנה לספר בהקדמתו הרמב"ם
אשי  רב מרבא, שקיבלו החכמים "שמכלל החכמים:
אז  עד שנהג רבא של בדורו הם גם היו כן אם ורבינא",
כאן  והראב"ד הרמב"ם). (מפרשי ישראל ארץ קביעת סדר
שיש  "אףֿעלֿפי זה: בדין הרמב"ם של חידושו על כותב
שחלקו  הראשונים הגאונים ראינו לא טעם, כעין בדבריו
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הוא, גמור חול השני היום אם הוא, כלֿשכן שהרי זה, בדבר
גלויות". של ימיםֿטובים בשני עירוב לעשות שיכול בוודאי
שהיום  יודעים שאנחנו שמכיון היא הרמב"ם דעת אבל
מנהג, בתור בידינו נשאר והשני ודאי, יוםֿטוב הוא הראשון

יוםֿטוב כאן יש כן ואיֿאפשר È‡„Âאם המנהג, מצד
הוא. חול אם - מספק עליו להתנות

.ÊËÌLk49Ïk Ck ,d‚pÚÏe ˙aL „aÎÏ ‰ÂˆnL ¿≈∆ƒ¿»¿«≈«»¿«¿»»»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ50„aÎÓ '‰ LB„˜Ï :¯Ó‡pL ;51ÏÎÂ , »ƒƒ∆∆¡«ƒ¿¿À»¿»

¯·Îe .L„˜ ‡¯˜Ó :Ô‰a ¯Ó‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆¡«»∆ƒ¿»…∆¿»
e¯‡a52„eak‰53‚epÚ‰Â54ÔÎÂ .˙aL ˙BÎÏ‰a55 ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»¿≈

ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa „ÚÒÈ ‡lL Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»∆…ƒ¿…¿«¿≈»ƒƒƒ
‰Án‰56ÏÏÎa ‰Ê ¯·cL ,˙aL ·¯Úk ,‰ÏÚÓÏe «ƒ¿»¿«¿»¿∆∆«»∆»»∆ƒ¿«

˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .„eak‰57ÏtË el‡k ,58 «ƒ¿»«¿«∆∆«¬¿ƒƒ¿«
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ59. «¬«»ƒ

ב.49) טו, ולענגם.50)ביצה לכבדם ולפני 51)מצוה
והגאון  וכבוד. עונג כאן הרי עונג", לשבת "וקראת כתוב זה,
האחרונים  על הרמב"ם) על (בהגהותיו העיר האדר"ת
ולא  בשבת, כמו ביוםֿטוב עונג מצות יש אם שהסתפקו

ה"ט. פ"ב למעלה ועיין אלה. רבינו דברי בהל'52)הביאו
ה"ב). (פ"ל, בחמין,53)שבת ורגליו ידיו פניו לרחוץ

(שם). נקיה ובכסות נאים בבגדים לתקן 54)להתלבש
ממונו, לפי הכל - מבוסם ומשקה ביותר, שמן תבשיל
שתי  על לבצוע היין, על אותן לקבוע סעודות, לאכול

(שם). יין ושתיית בשר אכילת ב.55)ככרות, צט, פסחים
מהל'56) פ"ל למעלה (ראה לפניה שעה וחצי קטנה, מנחה

סעודת  שיאכל כדי וכסףֿמשנה), במגידֿמשנה ה"ד שבת
לתיאבון. בערב מכבד 57)יוםֿטוב שאינו א. קיח, פסחים

חולוֿ "המועדות" לפרש אפשר ואי הימיםֿטובים. ומענג
- שם) רשב"ם שפירש (כמו מלאכה ובעושה שלֿמועד
אסור  חולֿהמועד אין ה"א) פ"ז (להלן רבינו לדעת שהרי
עבודהֿ כעובד שהוא לומר סברא ואין התורה, מן במלאכה
חולו. ד"ה יח. בחגיגה ה'תוספות' כתבו וכן זרה.

מסכה 59)נתחבר.58) "אלהי יזֿיח): לד (שמות שנאמר
תשמור". המצות חג את לך, תעשה לא

.ÊÈ¯‡L ÌÚ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓLe ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈«∆«¿«¿≈∆»ƒ¿»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ60„tÒ‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ìlk -61˙ÈÚ˙Â62. »ƒƒÀ»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ

ÁÓN Ô‰a ˙BÈ‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ63ÂÈ·e ‡e‰ ,·Ï ·BËÂ ¿«»»»ƒ¿»∆»≈«¿≈»»
ÂÈ· È·e BzL‡Â64:¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰ ÏÎÂ ¿ƒ¿¿≈»»¿»«ƒ¿ƒ»»∆∆¡«

‰¯eÓ‡‰ ‰ÁÓN‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯ÓB‚Â EbÁa zÁÓNÂ¿»«¿»¿«∆¿≈««ƒ∆«ƒ¿»»¬»
˙BÎÏ‰a ÔÈ¯‡·Ó e‡L BÓk ,ÌÈÓÏL Ôa¯˜ ‡È‰ Ô‡k»ƒ»¿«¿»ƒ¿∆»¿»¬ƒ¿ƒ¿
ÂÈ·e ‡e‰ ÁÓNÏ ‰ÁÓN d˙B‡ ÏÏÎa LÈ ,‰‚È‚Á¬ƒ»≈ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿…«»»

.BÏ Èe‡¯k „Á‡ Ïk ,B˙È· È·e¿≈≈»∆»»»

השנה.60) וראש השבועות כז,61)חג קטן מועד משנה,
ב.62)א. סח, א.63)פסחים קט, בכת"י,64)פסחים

ביתו". "ובני הגירסא:

.ÁÈ?„ˆÈk65˙BÈÏ˜ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈpËw‰ ≈««¿«ƒ≈»∆¿»
ÌÈ„‚a Ô‰Ï ‰B˜ - ÌÈLp‰Â ,˙Bc‚Óe ÌÈÊB‚‡Â∆¡ƒƒ¿»¿«»ƒ∆»∆¿»ƒ
ÔÈÏÎB‡ - ÌÈL‡‰Â ,BBÓÓ ÈÙk ÌÈ‡ ÌÈËÈLÎ˙Â¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿»¬»ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â ,¯N·a ‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡L ;ÔÈÈ ÔÈ˙BLÂ ¯Na»»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»»¿≈
·iÁ - ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰LÎe .ÔÈÈa ‡l‡ ‰ÁÓNƒ¿»∆»¿«ƒ¿∆≈¿∆«»

‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ ÏÈÎ‡‰Ï66ÌÈiÚ‰ ¯‡L ÌÚ ¿«¬ƒ«≈«»¿»«¿»»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÏÎB‡Â ,B¯ˆÁ ˙B˙Ïc ÏÚBpL ÈÓ Ï·‡ .ÌÈÏÏÓ‡‰»À¿»ƒ¬»ƒ∆≈«¿¬≈¿≈
‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â ,BzL‡Â ÂÈ·e ‡e‰ ‰˙BLÂ¿∆»»¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿∆
,‰ÂˆÓ ˙ÁÓN BÊ ÔÈ‡ - LÙ È¯ÓÏe ÌÈiÚÏ«¬ƒƒ¿»≈∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»
Ì‰ÈÁ·Ê :¯Ó‡ el‡ ÏÚÂ ;BÒ¯k ˙ÁÓN ‡l‡∆»ƒ¿«¿≈¿«≈∆¡«ƒ¿≈∆
ÌÓÁÏ Èk ,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»ƒ«¿»
:¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ‡È‰ ÔBÏ˜ BÊk ‰ÁÓNÂ .ÌLÙÏ¿«¿»¿ƒ¿»»»ƒ»∆∆∆¡«

.ÌÎÈbÁ L¯t ,ÌÎÈt ÏÚ L¯Ù È˙È¯ÊÂ¿≈ƒƒ∆∆«¿≈∆∆∆«≈∆

ובני 65) בניו לשמח אדם חייב רבנן, "תנו א: קט, פסחים
ביין. משמחם? במה בחגך", "ושמחת שנאמר: ברגל, ביתו
להן", בראוי ונשים להם, בראוי "אנשים אומר: יהודה רבי

בא  צבעונין, בבגדי בבבל - ונשים ביין, – ישראל אנשים רץ
מגוהצים". פשתן יד):66)בבגדי טז, (דברים שנאמר

והגר  והלוי ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה בחגך, "ושמחת
בשעריך". אשר והאלמנה והיתום

.ËÈÈtŒÏÚŒÛ‡67ÏÏÎa ˙B„ÚBna ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡L ««ƒ∆¬ƒ»¿ƒ»«¬ƒ¿«
ÌBi‰ Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈…ƒ¿∆≈¿∆»«

Blk68˙c‰ ‡È‰ Ck ‡l‡ ,69¯˜aa :70Ïk ÔÈÓÈkLÓ À∆»»ƒ«»«…∆«¿ƒƒ»
ÔÈÏÏt˙Óe ,˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÚ‰»»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
Ì‰Èz·Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÌBi‰ ÔÈÚa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜Â¿ƒ«»¿ƒ¿««¿¿ƒ¿»≈∆
ÔÈBLÂ ÔÈ¯B˜ ,˙BL¯„Ó Èz·Ï ÔÈÎÏB‰Â ,ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó ÌBi‰ ˙BˆÁ ¯Á‡Â ,ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«¿««¬«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«

n‰¯‡L ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰Èz·Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰Á «ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈∆∆¡…¿ƒ¿¿»
.‰ÏÈl‰ „Ú ÌBi‰««««¿»

ב.67) טו, ח):68)ביצה טז, (דברים אומר אחד "כתוב
לה): כט, (במדבר אומר אחד וכתוב אלקיך", לה' "עצרת
"חלקהו, אומר: יהושע רבי כיצד? הא לכם", תהיה "עצרת
יושב  וחציו ושותה, אוכל חציו לכם", וחציו לה' חציו

"ביוםֿטוב 70)הדין.69)ושונה. אמרו: א כג, במגילה
ÔÈ¯Á‡Ó או"ח ל'טור' ב'פרישה' ועיין הכנסת). (לבית לבוא"

ה. ציון טו: ביצה למסכת הלכה' וב'בירור סק"ה, תקכט סי'

.Î‡Ï - Ï‚¯a ÁÓNÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈¿∆¿»≈«»∆∆…
ÏkL ,¯Ó‡ÈÂ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁN·e ÔÈÈa CLÓÈƒ¿…¿«ƒƒ¿¿«…¿…«∆»
;‰ÁÓN ˙ÂˆÓa ‰a¯È - ‰Êa ÛÈÒBiL ÈÓƒ∆ƒ»∆«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»
dÈ‡ L‡¯‰ ˙el˜Â ‰a¯‰ ˜BÁN‰Â ˙e¯ÎM‰L∆«ƒ¿¿«¿«¿≈¿«»…≈»
ÏÚ eÈeËˆ ‡ÏÂ ,˙eÏÎÒÂ ˙eÏÏB‰ ‡l‡ ,‰ÁÓNƒ¿»∆»≈¿ƒ¿¿…ƒ¿«ƒ«
da LiL ‰ÁÓN‰ ÏÚ ‡l‡ ,˙eÏÎq‰Â ˙eÏÏB‰‰«≈¿«ƒ¿∆»««ƒ¿»∆≈»
z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ¯ˆBÈ ˙„B·Ú¬«≈«…∆∆¡«««¬∆…»«¿»
.Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆¿ƒ¿»¿≈»≈……
„·ÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰ÁÓNa ‰„B·Ú‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿»«¬…
˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ÌM‰ ˙‡∆«≈…ƒ¿¿…ƒ«

˙e¯ÎL CBzÓ ‡ÏÂ L‡¯71. …¿…ƒƒ¿

א.71) לא, ברכות
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aehצד mei zziay zekld - mipnf xtq - lel` `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÎÔÈ·iÁ72,ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÒc¯t·e ˙Bpba ÔÈNtÁÓe ÔÈ·aÒÓ eÈ‰iL∆ƒ¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ««««¿≈ƒ¿«
ÌL ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï eˆa˜˙È ‡lL È„k ,˙B¯‰p‰«¿»¿≈∆…ƒ¿«¿∆¡…¿ƒ¿»
¯·„a e¯È‰ÊÈ ÔÎÂ .‰¯·Ú È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÈLÂ ÌÈL‡¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¬≈»¿≈«¿ƒ¿»»
ÌÈLÂ ÌÈL‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰Ê∆¿»»»¿≈∆…ƒ¿»¿¬»ƒ¿»ƒ
e‡B·È ‡nL ,ÔÈÈa eÎLÓÈ ‡ÏÂ ,‰ÁÓNÏ Ì‰Èz·a¿»≈∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿¿¿«ƒ∆»»

‰¯·Ú È„ÈÏ73. ƒ≈¬≈»

ה"א):72) פ"ד (סוכה בתוספתא הדברים "בראשונה מקור
ונשים  מבפנים רואים אנשים השואבה, בית שמחת כשהיה
ראש, קלות לידי באים שהם ביתֿדין וכשראו כבחוץ, רואות
נשים  ששם רוחות, שלש כנגד בעזרה, גזוזטראות שלש עשו
מעורבין". היו ולא השואבה, בית בשמחת ורואות יושבות

ריגלא"73) - דשתא סקבא אבין: "אמר א: פא, קידושין
שיש  הרגל, ימות - ולעבירה ליחוד השנה ימות של (ריעוע
זה  ונותנים ונושאים דרשה, לשמוע ונשים אנשים קבוצות

רש"י). זה, עם

.·ÎÔBL‡¯Â ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
CB˙a ‰Úa¯‡ ‰ÏBba Ô‰Â ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿≈«»«¿»»¿
ÏL BlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ‚Á‰ CB˙a ‰MÓÁÂ ÁÒt‰«∆««¬ƒ»¿∆»≈«ƒ¿»ƒÀ∆
ÔÈ·iÁ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .„ÚBÓ ÔÈ‡¯˜Â ,„ÚBÓ≈¿ƒ¿»ƒ≈¿««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰a „tÒÏ ¯zÓ ,˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒÀ»ƒ¿…»∆

ÂÈÙa ÌÎÁ „ÈÓÏz74¯eÒ‡ - ¯·wiL ¯Á‡Ï Ï·‡ ; «¿ƒ»»¿»»¬»¿««∆ƒ»≈»
,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a B„ÙÒÏ¿»¿»∆¿≈»ƒ«¿»≈√»ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ„ÙBqL ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»«ƒ∆¿ƒ»∆«¿ƒ≈¬»ƒ

el‡ ÌÈÓiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ¿»»««ƒ∆»ƒ≈¬ƒ¿∆¿≈
.Ô‰a „tÒÏ ¯eÒ‡ - ‰¯e·w‰ ¯Á‡Ï Ï·‡ ;˙ÈÚ˙Â¿«¬ƒ¬»¿«««¿»»ƒ¿…»∆

בפני 74) מועד "אין פפא: רב "אמר ב: כז, קטן מועד
חכם". תלמיד

.‚ÎÔÈ‡75‡lL ,„ÚBna ·BÁ¯a ˙n‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒƒ««≈»¿«≈∆…
B¯·˜Ï B˙ÈaÓ ‡l‡ ,„tÒ‰‰ ˙‡ ÏÈb¯‰Ï76ÔÈ‡Â .77 ¿«¿ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒ¿¿≈

ÔÈÏa‡˙Ó78ÔÈ¯·Ó ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÚBna79 ƒ¿«¿ƒ«≈¿≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ
Û˙k‰ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ80ÂÈ·B¯˜ ‡l‡ ,˙n‰ ÏÚ „ÚBna ¿…¿ƒ«»≈«≈««≈∆»¿»

ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈ·iÁ Ô‰L81ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .82B‡ ∆≈«»ƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ»»»»
¯Lk Ì„‡83˙ÏÈË ˙ÚLa ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ , »»»≈∆»»≈»»ƒ¿«¿ƒ«

ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÚBna ÂÈÏÚ Ú¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÓL¿»»¬≈∆≈«»»«≈««ƒ
,ÏÏk ÈL ·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â .B·B¯˜ BÈ‡L∆≈¿¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

.˙Ó ÏL ÂÈ·B¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ¿»∆≈

א.75) כז, קטן מועד מוכן 76)(משנה, כשהקבר כלומר
תקמז). סי' או"ח ב.77)(שו"ע כד, קטן מועד משנה,

הרגל 78) שמחת של דמצוותֿעשה אבילות, עליו חלה לא
(מועד  יחיד של שהיא אבילות דוחה רבים, של מצוה שהיא

יד:). אחרי 79)קטן לאבל שעושין ראשונה סעודה
לאבילות 80)הקבורה. הכתף לחלוץ נהגו לא ועכשיו

שמ). סי' יו"ד (שו"ע בחול קרובים.81)אפילו שבעה הם
ואשתו. אחותו, אחיו, בתו, בנו, אמו, קטן 82)אביו, מועד

א. (שם).83)כה, הגון

.„ÎÌÈL84‡Ï Ï·‡ ,˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :„ÚBna »ƒ«≈ƒ¿≈«≈¿«¬»…
.˙BpÚÓ ÔÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ;˙BB˜Ó ‡ÏÂ ˙BÁtËÓ¿«¿¿…¿¿ƒ¿««≈≈»¿«
˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :ÌÈ¯eÙe ‰kÁÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ«¬À»ƒƒ¿≈«≈¿«
ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡ .˙BB˜Ó ‡Ï Ï·‡ ,˙BÁtËÓe¿«¿¬»…¿¿≈∆ƒ∆À»
.˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡ ?‰pÈ˜ .˙Á‡k ˙BBÚ¿««ƒ»««∆∆¿À»

¯eÒ‡Â85¯¯BÚiL Ì„‡Ï86ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ B˙Ó ÏÚ ¿»¿»»∆¿≈«≈…∆¿∆∆¿ƒ
‚‡Bc BaÏÂ ,·ˆÚ ‡e‰Â Ï‚¯‰ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌBÈ¿≈∆…»»∆∆¿∆¡»¿ƒ≈
ÔeÎÈÂ ,BalÓ ‰‚‡c‰ ¯ÈÒÈ ‡l‡ ;¯Úv‰ ÔB¯ÎfÓ ·‡BÎÂ¿≈ƒƒ¿«««∆»»ƒ«¿»»ƒƒƒ«≈

‰ÁÓNÏ BzÚc87. «¿¿ƒ¿»

ב.84) כח, שם א.85)משנה, ח, שם הספד.86)משנה,
בחגך".87) "ושמחת התורה: מצות לקיים

ה'תש"פ  אלול י"א שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ -4'L„˜ ‡¯˜Ó' ‡¯˜Â5‡e‰ È¯‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ¯eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ec¯Ó8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
·BË ÌBÈk Ba ‰¯eÒ‡ ‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k - Ba e¯Ò‡pL ÌÈ¯·ca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…
LÈÂ Ba ˙B¯eÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈

.Ba ˙B¯zÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
והיום  בגלויות) (והשני הראשון היום ושבין בפסח, השביעי

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני לשבות בכ"י 4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח).
מלאכה. לעשות שלא טוב.6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי מבואר א') הלכה ד' פרק פסחים (מסכת בירושלמי
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב: מתוך זה את ומוכיח מלאכה,
עמוד  י"ח דף ובחגיגה במלאכה". עסוק ואתה קרב קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י"ד): פסוק כ"ג פרק (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי "אלה
הרי  הראשון ביום אם מדבר, הכתוב "במה עקיבא: רבי אמר
נאמר: כבר הרי בשביעי ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח אומר, שמעון "רבי ט"ז): פרק
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
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.‡ÎÔÈ·iÁ72,ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÒc¯t·e ˙Bpba ÔÈNtÁÓe ÔÈ·aÒÓ eÈ‰iL∆ƒ¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ««««¿≈ƒ¿«
ÌL ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï eˆa˜˙È ‡lL È„k ,˙B¯‰p‰«¿»¿≈∆…ƒ¿«¿∆¡…¿ƒ¿»
¯·„a e¯È‰ÊÈ ÔÎÂ .‰¯·Ú È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÈLÂ ÌÈL‡¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¬≈»¿≈«¿ƒ¿»»
ÌÈLÂ ÌÈL‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰Ê∆¿»»»¿≈∆…ƒ¿»¿¬»ƒ¿»ƒ
e‡B·È ‡nL ,ÔÈÈa eÎLÓÈ ‡ÏÂ ,‰ÁÓNÏ Ì‰Èz·a¿»≈∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿¿¿«ƒ∆»»

‰¯·Ú È„ÈÏ73. ƒ≈¬≈»

ה"א):72) פ"ד (סוכה בתוספתא הדברים "בראשונה מקור
ונשים  מבפנים רואים אנשים השואבה, בית שמחת כשהיה
ראש, קלות לידי באים שהם ביתֿדין וכשראו כבחוץ, רואות
נשים  ששם רוחות, שלש כנגד בעזרה, גזוזטראות שלש עשו
מעורבין". היו ולא השואבה, בית בשמחת ורואות יושבות

ריגלא"73) - דשתא סקבא אבין: "אמר א: פא, קידושין
שיש  הרגל, ימות - ולעבירה ליחוד השנה ימות של (ריעוע
זה  ונותנים ונושאים דרשה, לשמוע ונשים אנשים קבוצות

רש"י). זה, עם

.·ÎÔBL‡¯Â ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
CB˙a ‰Úa¯‡ ‰ÏBba Ô‰Â ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿≈«»«¿»»¿
ÏL BlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ‚Á‰ CB˙a ‰MÓÁÂ ÁÒt‰«∆««¬ƒ»¿∆»≈«ƒ¿»ƒÀ∆
ÔÈ·iÁ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .„ÚBÓ ÔÈ‡¯˜Â ,„ÚBÓ≈¿ƒ¿»ƒ≈¿««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰a „tÒÏ ¯zÓ ,˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒÀ»ƒ¿…»∆

ÂÈÙa ÌÎÁ „ÈÓÏz74¯eÒ‡ - ¯·wiL ¯Á‡Ï Ï·‡ ; «¿ƒ»»¿»»¬»¿««∆ƒ»≈»
,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a B„ÙÒÏ¿»¿»∆¿≈»ƒ«¿»≈√»ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ„ÙBqL ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»«ƒ∆¿ƒ»∆«¿ƒ≈¬»ƒ

el‡ ÌÈÓiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ¿»»««ƒ∆»ƒ≈¬ƒ¿∆¿≈
.Ô‰a „tÒÏ ¯eÒ‡ - ‰¯e·w‰ ¯Á‡Ï Ï·‡ ;˙ÈÚ˙Â¿«¬ƒ¬»¿«««¿»»ƒ¿…»∆

בפני 74) מועד "אין פפא: רב "אמר ב: כז, קטן מועד
חכם". תלמיד

.‚ÎÔÈ‡75‡lL ,„ÚBna ·BÁ¯a ˙n‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒƒ««≈»¿«≈∆…
B¯·˜Ï B˙ÈaÓ ‡l‡ ,„tÒ‰‰ ˙‡ ÏÈb¯‰Ï76ÔÈ‡Â .77 ¿«¿ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒ¿¿≈

ÔÈÏa‡˙Ó78ÔÈ¯·Ó ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÚBna79 ƒ¿«¿ƒ«≈¿≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ
Û˙k‰ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ80ÂÈ·B¯˜ ‡l‡ ,˙n‰ ÏÚ „ÚBna ¿…¿ƒ«»≈«≈««≈∆»¿»

ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈ·iÁ Ô‰L81ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .82B‡ ∆≈«»ƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ»»»»
¯Lk Ì„‡83˙ÏÈË ˙ÚLa ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ , »»»≈∆»»≈»»ƒ¿«¿ƒ«

ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÚBna ÂÈÏÚ Ú¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÓL¿»»¬≈∆≈«»»«≈««ƒ
,ÏÏk ÈL ·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â .B·B¯˜ BÈ‡L∆≈¿¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

.˙Ó ÏL ÂÈ·B¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ¿»∆≈

א.75) כז, קטן מועד מוכן 76)(משנה, כשהקבר כלומר
תקמז). סי' או"ח ב.77)(שו"ע כד, קטן מועד משנה,

הרגל 78) שמחת של דמצוותֿעשה אבילות, עליו חלה לא
(מועד  יחיד של שהיא אבילות דוחה רבים, של מצוה שהיא

יד:). אחרי 79)קטן לאבל שעושין ראשונה סעודה
לאבילות 80)הקבורה. הכתף לחלוץ נהגו לא ועכשיו

שמ). סי' יו"ד (שו"ע בחול קרובים.81)אפילו שבעה הם
ואשתו. אחותו, אחיו, בתו, בנו, אמו, קטן 82)אביו, מועד

א. (שם).83)כה, הגון

.„ÎÌÈL84‡Ï Ï·‡ ,˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :„ÚBna »ƒ«≈ƒ¿≈«≈¿«¬»…
.˙BpÚÓ ÔÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ;˙BB˜Ó ‡ÏÂ ˙BÁtËÓ¿«¿¿…¿¿ƒ¿««≈≈»¿«
˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :ÌÈ¯eÙe ‰kÁÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ«¬À»ƒƒ¿≈«≈¿«
ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡ .˙BB˜Ó ‡Ï Ï·‡ ,˙BÁtËÓe¿«¿¬»…¿¿≈∆ƒ∆À»
.˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡ ?‰pÈ˜ .˙Á‡k ˙BBÚ¿««ƒ»««∆∆¿À»

¯eÒ‡Â85¯¯BÚiL Ì„‡Ï86ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ B˙Ó ÏÚ ¿»¿»»∆¿≈«≈…∆¿∆∆¿ƒ
‚‡Bc BaÏÂ ,·ˆÚ ‡e‰Â Ï‚¯‰ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌBÈ¿≈∆…»»∆∆¿∆¡»¿ƒ≈
ÔeÎÈÂ ,BalÓ ‰‚‡c‰ ¯ÈÒÈ ‡l‡ ;¯Úv‰ ÔB¯ÎfÓ ·‡BÎÂ¿≈ƒƒ¿«««∆»»ƒ«¿»»ƒƒƒ«≈

‰ÁÓNÏ BzÚc87. «¿¿ƒ¿»

ב.84) כח, שם א.85)משנה, ח, שם הספד.86)משנה,
בחגך".87) "ושמחת התורה: מצות לקיים

ה'תש"פ  אלול י"א שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ -4'L„˜ ‡¯˜Ó' ‡¯˜Â5‡e‰ È¯‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ¯eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ec¯Ó8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
·BË ÌBÈk Ba ‰¯eÒ‡ ‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k - Ba e¯Ò‡pL ÌÈ¯·ca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…
LÈÂ Ba ˙B¯eÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈

.Ba ˙B¯zÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
והיום  בגלויות) (והשני הראשון היום ושבין בפסח, השביעי

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני לשבות בכ"י 4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח).
מלאכה. לעשות שלא טוב.6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי מבואר א') הלכה ד' פרק פסחים (מסכת בירושלמי
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב: מתוך זה את ומוכיח מלאכה,
עמוד  י"ח דף ובחגיגה במלאכה". עסוק ואתה קרב קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י"ד): פסוק כ"ג פרק (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי "אלה
הרי  הראשון ביום אם מדבר, הכתוב "במה עקיבא: רבי אמר
נאמר: כבר הרי בשביעי ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח אומר, שמעון "רבי ט"ז): פרק
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
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הרי  ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,
מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין

חכמים. דברי נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת
וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח'): פסוק ט"ז פרק (דברים
שביעי  מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי
עצור  שביעי מה אי עצורין, ימים ששת אף (ממלאכה) עצור
תלמוד  מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף מלאכה, בכל
מלאכה  בכל עצור השביעי עצרת", השביעי "וביום לומר:
הכתוב  מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין ימים ששת ואין
מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא
מן  ויש מותרת". מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו
מן  הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים

תק"ל. סימן הלכה בביאור ראה סוגי 10)התורה. וחמשה
יעשנו  לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה
פועל  ג. נפש. לאוכל מועד צרכי ב. הדבר). יפסד במועד
(שאינו  הדיוט מעשה ה. רבים. צרכי ד. יאכל. מה לו שאין

תק"ל). סימן ברורה משנה – אומן ירושלמי 11)מעשה
בר  אבא רבי "אמר ג'): הלכה ב' פרק קטן מועד (מסכת

התר  אתי שימנה מי היה "אילו עושין ממל: שיהיו תי
אלא  מלאכה לעשות אסור כלום המועד, בחול מלאכה
ועכשיו  בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו

ופוחזין". ושותין אוכלין

.·d˙B‡ ‰NÚÈ ‡Ï Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ïk :Ô‰ el‡Â¿≈≈»¿»»∆ƒ…«¬∆»
,d˙B‡ ÔÈNBÚ - ‰a¯‰ „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È „ÚBna«≈ƒ¿∆»∆¿≈«¿≈ƒ»
ÔÈ˜LÓ ?„ˆÈk .‰a¯‰ Á¯Ë da ‰È‰È ‡lL „·Ï·e12 ƒ¿«∆…ƒ¿∆»…««¿≈≈««¿ƒ

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa13‰˜Ln‰ ˙È· ‡Ï Ï·‡ ,„ÚBna14; ≈«¿»ƒ«≈¬»…≈««¿∆
‰‡Óv‰ ı¯‡‰ ‡È‰Â ,ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L∆ƒ…«¿∆≈«¿»ƒ¿ƒ»»∆«¿≈»
- d˙B‡ ‰˜LÓ ‡e‰LÎe .daL ˙BÏÈ‡‰ Ba e„ÒÙÈ -ƒ¿¿»ƒ»∆»¿∆«¿∆»

‰Î¯a‰ ÔÓ ‰˜LÈÂ ‰Ï„È ‡Ï15,ÌÈÓLb‰ ÈnÓ B‡ …ƒ¿∆¿«¿∆ƒ«¿≈»ƒ≈«¿»ƒ
ÔÓ ‡e‰ ‰˜LÓ Ï·‡ ;ÏB„b Á¯Ë ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆…«»¬»«¿∆ƒ

ÔÈÚn‰16‰lÁzÎÏ ‡ˆiL ÔÈa ‰È‰L ÔÈa ,17BÎÈLÓÓ - ««¿»≈∆»»≈∆»»¿«¿ƒ»«¿ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰˜LÓe«¿∆¿≈…«≈»∆

א').12) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת אדמה 13)(משנה
להשקאה. תעלות בה ויש למים, שדה 14)שצמאה

גשמים. ממי המסתפקת בבור 15)צמחים מכונסין מים
המים. משם ולשאוב לדלות גדולה טירחא ויש עמוק,

לשם.16) המים את מחדש.17)ממשיך עכשיו

.‚CÙB‰18ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ Ì„‡19C¯B„Â Ô˙B‡ ÔÁBËÂ ,„ÚBna ≈»»∆≈»«≈¿≈»¿≈
Û‚Â ˙Bi·Á‰ ‡lÓÓe ,Ô˙B‡20‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,Ô˙B‡ »¿«≈∆»ƒ¿»»¿∆∆∆∆

e‰NBÚ - ‰NÚ ‡Ï Ì‡ „ÒÙ‰ Ba LÈL Ïk .ÏÁa¿……∆≈∆¿≈ƒ…«¬∆≈
ÔÎÂ .ÈepL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bk¯„k21ÂÈ˙B¯t Ì„‡ ÒÈÎÓ ¿«¿¿≈»ƒƒ¿≈«¿ƒ»»≈»

„·Ï·e ,ÌÈ·pb‰ ÈtÓ22‰Úˆa ÌÒÈÎiL23‰ÏBLÂ ;24 ƒ¿≈««»ƒƒ¿«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿»¿∆
Ì¯k ÔÎÂ .„·‡z ‡lL ÏÈ·La ‰¯Ln‰ ÔÓ BzLtƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆……≈¿≈∆∆

B˙B‡ ÔÈ¯ˆBa - „ÚBna ¯ˆa‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰L25. ∆ƒƒ«¿«¿ƒ»≈«≈¿ƒ

שכשנותנים 18) ב'). עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
כדי  מניחם שם, וצוברן לקיטה לאחר במעטן הזיתים
והופכן  הבד, בבית ונותנן מאליהן, ויתבשלו שיתחממו

נפסדים. עכשיו כן עשה לא ואם במשנה 19)וטוחנן.

לא  אותם להפוך אבל הפוכים", זיתיו היו "אם כתוב: (שם)
אבלות  לענין שם בברייתא אבל הראב"ד). (השגות הותר
ה' פרק ברמב"ם הנוסחא (כן להפוך" "זיתיו מפורש
משנה  מגיד ראה מקורות, כמה ובעוד י' הלכה אבל מהלכות
מפריש  יחיאל רבינו תלמיד ידידיה רבינו ושיטת עוז ומגדל
המועד  לחול הדין והוא שם) הר"ן וחידושי קטן מועד על

משנה). קטן 20)(מגיד מועד במסכת במשנה והוא וסותם.
ב'. עמוד י"ב י"ב 21)דף דף קטן מועד במסכת משנה

ב'. אלא 22)עמוד לעשותו אפשר שאי דבר הוא ואם
תקל"ח). סימן (רמ"א האבד בדבר מותר הכל בפרהסיא,

ברור,23) ההפסד שאין מפני בצנעא לעשות כאן החמירו
רמב"ן). בשם משנה (מגיד גנבים שיבואו ודאי זה שאין

ומוציא.24) אפילו 25)מעלה לעשות מותר האבד שבדבר
משנה). (מגיד לקרקע במחובר

.„¯eÒ‡Â26el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ¯Á‡ÈÂ Ôek˙iL Ì„‡Ï ¿»¿»»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»≈
ÌÁÈpÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ27ÈtÓ „ÚBna Ô˙BNÚÏ È„k ¿«≈»∆¿«ƒ≈¿≈«¬»«≈ƒ¿≈

,„ÚBnÏ dÁÈp‰Â BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÓ‰ ÏÎÂ .Èet ‡e‰L∆»¿»«¿«≈¿«¿¿ƒƒ»«≈
ÔÈ„a‡Ó ÔÈc ˙Èa - „ÚBna d‡NÚÂ28ÔÈ¯È˜ÙÓe d˙B‡ «¬»»«≈≈ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ

Ï d˙B‡Ì‡Â .Ïk29ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ BzÎ‡ÏÓ Ôek »«…¿ƒƒ≈¿«¿»≈≈¿ƒ
epnÓ d˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ Ba30ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¬»¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿ƒ

‡lL È„k „ÚBna ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ˙BNÚlÓ Ôa‰«≈ƒ«¬»¿»»«≈¿≈∆…
.„·‡z…≈

ב').26) עמוד י"ב דף קטן מועד במסכת (משנה
השנה,27) ימות בשאר המלאכה את לעשות לו שאפשר

למועד. אותה מצמצם והוא לאחריו, או המועד לפני
וסובר 28) (שם). יאבדו" במועד מלאכתן כוונו אם "וכולן

המלאכה  מלעשות אותו שמונעין הוא שהפירוש הרמ"ך
יאבדּו, היא: זו מלה וקריאת להיפסד. הדבר את ְֹומניחין
מאבדין  דין שהבית פירושו "יאבדו" כי סובר רבינו אבל
וראיה  יאּבדּו. זו מילה וקריאת הדבר, את ומפקירין ְְַאותו
ההוא  ליה הוה ינאי "רבי (שם): מהגמרא רבינו לדברי
דמועדא, בחולא הפירות) (לקטוף זימניה דמטי פרדיסא
לפרדיסייהו  עלמא כולי שהיוה (אחרת) לשנה קטפיה.
שתא", ההוא לפרדיסא ינאי רבי אפקריה דמועדא, לחולא
במועד  מלאכתו שמכוון למי מפקירין דין שבית הרי

טוב). יום עמוד 29)(תוספות י"ג דף קטן מועד (מסכת
ממונו".30)א'). את מאבדין "ואין הגירסא: בכ"י

.‰ÈÓ31ÌB˜Ó BÏ ˙B·Ï B‡ „‚a BÏ ¯t˙Ï CÈ¯vL ƒ∆»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»
„ÚBna32d˙B‡a ¯È‰Ó BÈ‡Â ËBÈ„‰ ‰È‰ Ì‡ : «≈ƒ»»∆¿¿≈»ƒ¿»
‰Î‡ÏÓ33‰È‰ Ì‡Â ;Bk¯„k d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆∆»¿«¿¿ƒ»»

.ËBÈ„‰ ‰NÚÓ d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¯È‰Ó Ôn‡À»»ƒ¬≈∆∆»«¬≈∆¿
·ÈÏÎÓ - ‰¯ÈÙ˙a ?„ˆÈk34ÔÈ··e ,35ÌÈ·‡ ÁÈpÓ - ≈«ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ«¬»ƒ

ÛLÂ ,Ô‰ÈÏÚ ËÈËa ÁË BÈ‡Â36Ú˜¯w‰ È˜„Ò37 ¿≈»¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈««¿«
Ï‚¯·e „ia dÏÈbÚÓe38ÌÈˆÏÁÓa ÌÈÏÈbÚnL ÔÈÚk ,39. «¿ƒ»«»»∆∆¿≈∆«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ב').31) עמוד ח' דף קטן מועד במסכת לצורך 32)(משנה
אומן 33)המועד. שאינו סימן במלאכה מהיר שאינו מי

הכלב.34)(הגר"א). שיני כמו מזו, זו התפירות מרחיק
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א').35) עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
וסותם.36) הגג.37)מחליק ברגל 38)של שיעשה

יעשנו  לא אבל בכלי, לעשות שרגילים כדרך הטיח, החלקת
(מהריט"ץ). בגגות.39)בכלי הטיט בו שמחליקים כלי

.ÂÈÓ40BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ ‰‡e·z BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿»¿À∆∆««¿«¿≈
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ‡l‡ „ÚBna ÏÎ‡iM ‰Ó«∆…««≈∆»ƒ∆»««ƒ∆≈

„ÒÙ‰ Ô‡k41ÏÎ‡iM ‰Ó ˙B˜Ï B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ , »∆¿≈≈«¿ƒƒƒ¿«∆…«
¯ˆB˜ ‡l‡ ,„ÚBn‰ ¯Á‡ ¯ˆ˜iL „Ú ˜eM‰ ÔÓƒ««∆ƒ¿…«««≈∆»≈
,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÔÁBËÂ ¯¯B·e ‰¯BÊÂ L„Â ¯nÚÓe¿«≈¿»¿∆≈¿≈«∆»ƒ
Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏkL ;˙B¯Ùa Le„È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…»¿»∆»»»∆≈

„ÒÙ‰42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BpLÏ CÈ¯ˆ - ∆¿≈»ƒ¿«¿≈…«≈»∆

ב').40) עמוד י"ב דף קטן מועד מועד 41)(מסכת (מסכת
בחולא  קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב שם): קטן
שאינה  חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי – דמועדא
(לא  הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה לא אם נפסדת

לאכול)". מה לו מביא 42)היה אינו השינוי ידי שעל
דבר  כל שהרי שינוי צריך אינו הפסד מביא אם אבל הפסד
וכל  ג') הלכה למעלה שכתב (כמו שינוי צריך אינוי האבד

משנה. כסף ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן

.ÊÌÈL·k43,ÔL·Bk - „ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ¿»ƒ∆»∆¡…≈∆«≈¿»
.ÔL·ÎÏ ¯eÒ‡ - „ÚBn‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»¿ƒ∆»¿«««≈»¿»¿»

„eˆÏ ÏBÎiL Ïk ÌÈ‚c Ì„‡ „ˆÂ44ÁÏBÓe ,45Ïk‰ ¿»»»»ƒ…∆»»≈««…
ËÁÒÈ Ì‡ ,„ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡iL ¯LÙ‡ È¯‰L ;„ÚBna«≈∆¬≈∆¿»∆…«≈∆«≈ƒƒ¿…

.eÎk¯˙iL „Ú ˙Ba¯ ÌÈÓÚt B„Èa Ô˙B‡»¿»¿»ƒ««∆ƒ¿«¿

פירות,43) והם א') עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ. במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי יותר צד הוא אם
אולי  לומר יש צידה כל ועל להשני, אחד בטעמו שוה דג כל
או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא

לפי 45)תקל"ג). א') עמוד י"א דף קטן מועד (מסכת
שם. השנית הלשון

.ÁÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ C¯ˆÏ „ÚBna ¯ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
¯ÎL „Á‡Â ÌÈ¯Óz ¯ÎL „Á‡ .¯eÒ‡ - „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«

ÌÈ¯BÚN47ÌÈ¯ÚÓ ,ÔLÈ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .48‰˙BLÂ ¿ƒ««ƒ∆≈»»«¬ƒ¿∆
Ïk ÔÎÂ .‰‡B¯Ï ˙¯k BÊ ‰Ó¯Ú‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ÔÓƒ∆»»∆≈«¬»»ƒ∆∆»∆¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ב').46) עמוד י"ב דף קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי רבי על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב"ם – ? בהשגות) (הראב"ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב' עמוד קל"ט דף שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.ËÏk49ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ C¯ˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ
Ô‰Èn‡ Ô˙B‡50ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ - »À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ

ÔÈNBÚ el‡ È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏ ÔÈ¯ˆBa‰Â ÔÈÁBh‰Â¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ
„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰Úˆa¿ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯È˙B‰Â¿ƒ¬≈∆À»

ב').49) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי בצנעא, מלאכתם לעשות
אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט אבל המועד,
בפרהסיא  אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה

(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa¯‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙B¯Ba ÌÈa¯Ï ÌÈ¯ÙBÁÂ .˙B·BÁ¯‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈ¯BÎÂ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B¯‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯ÚÓe ˙B¯B·Ï ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎ¯c‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈb¯Ó - ¯ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.B¯eÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי
דבי  "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי
שאם  אומרים יש זה ולפי הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ"ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב'). עמוד ה' דף קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ ¯È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡Â ÌÈÈe·M «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓ¯Á‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆB¯Â ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓe ,È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙B¯·w‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך מקור 58)שאפשר
ב'. הלכה א' פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת (מאירי
בי"ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי
(פרק  סוטה השקאת וכן ב') הלכה ערכין מהלכות ח' (פרק
מהלכות  ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק עבד ורציעת א') הלכה רוצח
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט').
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א').35) עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
וסותם.36) הגג.37)מחליק ברגל 38)של שיעשה

יעשנו  לא אבל בכלי, לעשות שרגילים כדרך הטיח, החלקת
(מהריט"ץ). בגגות.39)בכלי הטיט בו שמחליקים כלי

.ÂÈÓ40BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ ‰‡e·z BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿»¿À∆∆««¿«¿≈
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ‡l‡ „ÚBna ÏÎ‡iM ‰Ó«∆…««≈∆»ƒ∆»««ƒ∆≈

„ÒÙ‰ Ô‡k41ÏÎ‡iM ‰Ó ˙B˜Ï B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ , »∆¿≈≈«¿ƒƒƒ¿«∆…«
¯ˆB˜ ‡l‡ ,„ÚBn‰ ¯Á‡ ¯ˆ˜iL „Ú ˜eM‰ ÔÓƒ««∆ƒ¿…«««≈∆»≈
,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÔÁBËÂ ¯¯B·e ‰¯BÊÂ L„Â ¯nÚÓe¿«≈¿»¿∆≈¿≈«∆»ƒ
Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏkL ;˙B¯Ùa Le„È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…»¿»∆»»»∆≈

„ÒÙ‰42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BpLÏ CÈ¯ˆ - ∆¿≈»ƒ¿«¿≈…«≈»∆

ב').40) עמוד י"ב דף קטן מועד מועד 41)(מסכת (מסכת
בחולא  קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב שם): קטן
שאינה  חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי – דמועדא
(לא  הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה לא אם נפסדת

לאכול)". מה לו מביא 42)היה אינו השינוי ידי שעל
דבר  כל שהרי שינוי צריך אינו הפסד מביא אם אבל הפסד
וכל  ג') הלכה למעלה שכתב (כמו שינוי צריך אינוי האבד

משנה. כסף ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן

.ÊÌÈL·k43,ÔL·Bk - „ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ¿»ƒ∆»∆¡…≈∆«≈¿»
.ÔL·ÎÏ ¯eÒ‡ - „ÚBn‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»¿ƒ∆»¿«««≈»¿»¿»

„eˆÏ ÏBÎiL Ïk ÌÈ‚c Ì„‡ „ˆÂ44ÁÏBÓe ,45Ïk‰ ¿»»»»ƒ…∆»»≈««…
ËÁÒÈ Ì‡ ,„ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡iL ¯LÙ‡ È¯‰L ;„ÚBna«≈∆¬≈∆¿»∆…«≈∆«≈ƒƒ¿…

.eÎk¯˙iL „Ú ˙Ba¯ ÌÈÓÚt B„Èa Ô˙B‡»¿»¿»ƒ««∆ƒ¿«¿

פירות,43) והם א') עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ. במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי יותר צד הוא אם
אולי  לומר יש צידה כל ועל להשני, אחד בטעמו שוה דג כל
או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא

לפי 45)תקל"ג). א') עמוד י"א דף קטן מועד (מסכת
שם. השנית הלשון

.ÁÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ C¯ˆÏ „ÚBna ¯ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
¯ÎL „Á‡Â ÌÈ¯Óz ¯ÎL „Á‡ .¯eÒ‡ - „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«

ÌÈ¯BÚN47ÌÈ¯ÚÓ ,ÔLÈ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .48‰˙BLÂ ¿ƒ««ƒ∆≈»»«¬ƒ¿∆
Ïk ÔÎÂ .‰‡B¯Ï ˙¯k BÊ ‰Ó¯Ú‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ÔÓƒ∆»»∆≈«¬»»ƒ∆∆»∆¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ב').46) עמוד י"ב דף קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי רבי על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב"ם – ? בהשגות) (הראב"ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב' עמוד קל"ט דף שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.ËÏk49ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ C¯ˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ
Ô‰Èn‡ Ô˙B‡50ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ - »À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ

ÔÈNBÚ el‡ È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏ ÔÈ¯ˆBa‰Â ÔÈÁBh‰Â¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ
„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰Úˆa¿ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯È˙B‰Â¿ƒ¬≈∆À»

ב').49) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי בצנעא, מלאכתם לעשות
אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט אבל המועד,
בפרהסיא  אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה

(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa¯‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙B¯Ba ÌÈa¯Ï ÌÈ¯ÙBÁÂ .˙B·BÁ¯‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈ¯BÎÂ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B¯‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯ÚÓe ˙B¯B·Ï ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎ¯c‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈb¯Ó - ¯ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.B¯eÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי
דבי  "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי
שאם  אומרים יש זה ולפי הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ"ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב'). עמוד ה' דף קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ ¯È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡Â ÌÈÈe·M «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓ¯Á‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆB¯Â ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓe ,È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙B¯·w‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך מקור 58)שאפשר
ב'. הלכה א' פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת (מאירי
בי"ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי
(פרק  סוטה השקאת וכן ב') הלכה ערכין מהלכות ח' (פרק
מהלכות  ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק עבד ורציעת א') הלכה רוצח
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט').
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מישראל, טומאה למעט רבים לצורך היא אף המצורע
מסכת  בתחלת ריטב"א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת

קטן]. מועד

.·ÈÌÈ„Â60˙BBÓÓ ÈÈc61˙BLÙ ÈÈ„Â ˙BkÓ ÈÈ„Â ¿»ƒƒ≈»¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»
B˙B‡ ÔÈ˙ÓLÓ - ÔÈc‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓe .„ÚBna«≈ƒ∆…ƒ≈»»«ƒ¿«¿ƒ
˙Èa ‰NÚÓ ÔÈ·˙Bk Ck ,„ÚBna ÔÈcL ÌLÎe .„ÚBna«≈¿≈∆»ƒ«≈»¿ƒ«¬≈≈

BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ÔÈc62˙B¯b‡ ÔÈic‰ ÔÈ·˙Bk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆≈«¿ƒ««»ƒƒ¿
ÔBÊÓÏ Ô‰a e¯ÎnL ˙B¯b‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ÌeL∆»¿««¿ƒ¿∆»¿»∆ƒ¿
‰ÓBc‰ ÏÎÂ ,ÔÈe‡Óe ‰ˆÈÏÁ È¯ËLe ,˙Ba‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿«»¿»≈¬ƒ»≈ƒ¿»«∆
,Ìe¯kÊiL È„k Ì·˙ÎÏ ÔÈic‰ ÌÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï»∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ««»ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿
,Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÌÈ¯·„ B‡ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÔB‚k¿«¬«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬≈∆

kÈÓ .ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ ,ÈÏÚ ÔÓ‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÔB‚¿ƒ¿ƒ∆¡»»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
‰tŒÏÚa ‰ÂÏn‰ BÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ,„ÚBna ˙BÂÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«≈¿…∆¡ƒ««¿∆¿«∆
ÈLec˜Â ÔÈhb ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ .·BÁ ¯ËL ·˙Bk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿«¿≈¿ƒƒƒ¿ƒ≈

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆk el‡ ÏkL ;˙BzÓe ÔÈ¯·BLÂ ÌÈL63. »ƒ¿»ƒ«»∆»≈¿»¿≈«ƒ≈

הטעם 60) כאן ואף ב'). עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
(עיין  הם רבים וכצורך דין בית מעשי אלה שכל מפני הוא

משנה). במועד,61)מגיד להתדיין רוצים הצדדים שני אם
ולא  ניסן בימי לא זמן קובע דין הבית אין כן לולא אבל
הלכות  (רמב"ם במועדות" טרודים שהעם "מפני תשרי בימי

ט'). הלכה כ"ה פרק מועד 62)סנהדרין במסכת (משנה
ב'). עמוד י"ח דף בכל 63)קטן שההיתר אומרים ויש

ועוד). (ראב"ד האבוד כדבר שהם מפני הוא אלה

.‚È¯eÒ‡Â64ÔÈlÙz ÌÈ¯ÙÒ elÙ‡ „ÚBna ·zÎÏ ¿»ƒ¿…«≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÔÈ‰ÈbÓ ÔÈ‡Â .˙BÊeÊÓe65¯ÙÒa ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¿¿≈«ƒƒ¬ƒ««¿≈∆

‰¯ÊÚ‰66„ÚBn‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ BfL ÈtÓ ,67. »¬»»ƒ¿≈∆¿»»∆≈»¿…∆«≈
BÓˆÚÏ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz Ì„‡ ·˙Bk Ï·‡68‰ÂBËÂ , ¬»≈»»¿ƒƒ¿»¿«¿¿∆

¯ÎBÓe ·˙Bk - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .B„‚·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ≈«…«≈≈
.B˙Ò¯t È„k ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿≈«¿»»

שם).64) שבספר.65)(משנה טעות שממנו 66)לתקן
ספר  מהלכות ז' פרק (למעלה המלך של תורה ספר מגיהים
א'). הלכה מלכים מהלכות ג' פרק ולהלן ב' הלכה תורה

טוב.67) יום בו לקרוא אחר תורה ספר לציבור שיש מכיון
כדי  ולהגיה, לכתוב מותר אחר, ספר להם אין אם אבל

משנה). (כסף לקרוא במה לציבור להם 68)שיהיה שצריך
מיד. המועד לאחר לתפילין

.„È¯zÓe69ÌBÏL ˙Ï‡L ÏL ˙B¯b‡ ·zÎÏ70,„ÚBna À»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈«»«≈
el‡ ˙B·È˙kL ;ÂÈ˙B‡ÈˆÈ ·MÁÓe ÂÈ˙BBaLÁ ·˙BÎÂ¿≈∆¿»¿«≈¿ƒ»∆¿ƒ≈

„‡Ó Ôew˙a ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡71‰NÚÓk e‡ˆÓÂ , ≈»»ƒ¿»¿ƒ»¿…¿ƒ¿¿¿«¬≈
˙BÎ‡Ïna ËBÈ„‰72. ∆¿«¿»

שם).69) שבמשנה 70)(משנה רשות" של "אגרות הן
איננה.71)שם. הזאת התיבה הראב"ד 72)בכ"י ולדעת

ימצא  לא שאולי האבד דבר שהוא מטעם הוא באלה ההיתר
המכתב. את שיוליך מי כך אחר

.ÂËÔÈNBÚ73˙n‰ ÈÎ¯ˆ Ïk74,B¯ÚN ÔÈÊÊBb .„ÚBna ƒ»»¿≈«≈«≈¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔB¯‡ BÏ ÔÈNBÚÂ ,B˙eÒk ÔÈÒaÎÓe¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ…»»∆

‰Úˆa ÌÈ¯Ò Ô‰Ó ÔÈ¯ÒBÂ ˙B¯B˜ ÔÈ‡È·Ó - ÌÈ¯Ò¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»
˙Èa‰ CB˙a75‰È‰ Ì‡Â .76ÔÈNBÚ - ÌÒ¯ÙÓ Ì„‡ ¿««ƒ¿ƒ»»»»¿À¿»ƒ
˜eMa elÙ‡77¯ÒÏ ¯Úi‰ ÔÓ ıÚ ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ Ï·‡ . ¬ƒ«¬»≈¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿…

Ô‰a ˙B·Ï ÌÈ·‡ ÔÈ·ˆBÁ ÔÈ‡Â ,ÔB¯‡Ï ˙BÁeÏ epnÓƒ∆¿»¿≈¿ƒ¬»ƒƒ¿»∆
.¯·∆̃∆

ב').73) עמוד ח' דף קטן מועד לתפור 74)(מסכת כמו
מגדים). (פרי אומן מעשה הוא אם ואפילו תכריכין

המת.75) לצורך שנעשה שיודעים שם, נמצא שהמת
ו').76) הלכה א' פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי
הזה 77) שבזמן "ומה נעשה. המת שבשביל יודעים שהכל

שהמת  פי על אף הכנסת בית בחצר הארון לתקן רגילין
וכשיש  ביחד, מישראל עתה רב עם שאין מפני אחרת, בחצר
מפורסם  כמת חשובים כולם והמתים יודעים, כולם בעיר מת

מיימוניות). (הגהות חשדא" וליכא

.ÊËÔÈ‡78‡ˆnÈ ‡nL ,„ÚBna ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ≈ƒ∆«¿»ƒ«≈∆»ƒ»≈
Ï·‡Ï Ct‰ BbÁ ‡ˆÓÂ ‡ÓË79ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â .80ÌÈL »≈¿ƒ¿»«∆¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»ƒ

‚Á‰ ˙ÁÓN ÁkzLz ‡lL È„k ,„ÚBna ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«≈¿≈∆…ƒ¿««ƒ¿«««
È‡eNp‰ ˙ÁÓNaB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ï·‡ .Ô81, ¿ƒ¿««ƒƒ¬»«¬ƒ∆¿»

ÔÈÒ¯‡Óe82˙cÚÒ ‰NÚÈ ‡lL „·Ï·e ,„ÚBna ÌÈL ¿»¿ƒ»ƒ«≈ƒ¿«∆…«¬∆¿À«
ÔÈ‡eN ˙cÚÒ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡83·¯ÚÈ ‡lL ;84‰ÁÓN ≈ƒ¿…¿À«ƒƒ∆…¿»≈ƒ¿»

.‚Á‰ ˙ÁÓNa ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«∆»

א').78) עמוד ז' דף קטן מועד במסכת שהרי 79)(משנה
צרעת  טומאת מהלכות י' (פרק אבלות דיני כמה בו נוהגים

ו'). ב').80)הלכה עמוד ח' דף קטן מועד במסכת (משנה
(רש"י).81) כך כל עמה שמח להתקשר 82)שאינה ומותר

ממש  אירוסין שאינו סעודה לעשות וגם לשידוך בתנאים
וקציעה). החג 83)(מור שמחת תשתכח אלו ידי שעל

הזאת. ההלכה בראש כמבואר מלא 84)ממנו "שנאמר
אישות  מהלכות י' (פרק זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע

בירושלמי). הוא וכן י"ד הלכה

.ÊÈÔÈ‡85‡nL ‰¯Êb ,„ÚBna ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â ÔÈÁl‚Ó ≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈¿≈»∆»
·BË ÌBÈ ‡B·ÈÂ ,„ÚBn‰ CB˙Ï BÓˆÚ Ì„‡ ‰‰LÈ«¿∆»»«¿¿«≈¿»

ÔBL‡¯‰86BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÏeÓ ‡e‰Â »ƒ¿¿À»¿ƒ»»ƒ∆ƒ∆¿»
ÒaÎÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe Ál‚Ï¿«≈«¿«≈¿∆∆¬≈∆À»¿«≈

.„ÚBna Ál‚Ïe¿«≈««≈

ב').85) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת עיקר 86)(משנה
המשנה  בפירוש כתב וכן הראשון טוב ביום הוא הקפידא
כמבואר  אותו ולענג לכבד התורה מן שהוא משום והיינו

רוקח). (מעשה הקודם בפרק

.ÁÈ?„ˆÈk87ÌBÈa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL Ï·‡ ≈«»≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿
·BË88‡e‰ È¯‰Â ·BË ÌBÈ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL B‡ ,∆»ƒ¿¿∆∆«¬≈
˙aL89Ìi‰ ˙È„nÓ ‡a‰Â ;Ál‚Ï ¯LÙ‡ È‡L90- «»∆ƒ∆¿»¿«≈«¿«»ƒ¿ƒ««»

;da ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒÏ ‡l‡ ,Ïih‰Ï ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»¿ƒ«≈∆»ƒ¿»¿«≈»
‰È‰L ÈÓe ;ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓe ‰È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈»¬ƒƒ∆»»

‰cÓ91ÚaLpL ÈÓe ;„ÚBna ‡l‡ e‰e¯Èz‰ ‡ÏÂ ,92 ¿À∆¿…ƒƒ∆»«≈ƒ∆ƒ¿«
¯Èz‰Ï ÌÎÁÏ Ï‡L ‡ÏÂ ,ÒaÎÏ ‡lLÂ Ál‚Ï ‡lL∆…¿«≈«¿∆…¿«≈¿…ƒ¿«¿»»¿«ƒ
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ÔÈÒaÎÓe ÔÈÁl‚Ó el‡ È¯‰ - „ÚBna ‡l‡ B¯„ƒ¿∆»«≈¬≈≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.„ÚBna«≈

(87.( ב' עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת לא 88)(משנה
מבטל  הרגל אין זה באופן שהרי כאן, מדובר גילוח לענין
אלא  אסור שאינו כיבוס לענין אלא שלשים, גזירת ממנו
מותר  טוב יום בערב לכבס אסור שהיה שכיון שבעה, בתוך
מעשה  בהקדמת [ועיין משנה). (כסף המועד בחול לכבס לו
תלמיד  דוד בר' חיים להר' משקין חידושי בשם רוקח
עוד  ועיין בזה הרמב"ם רבינו בשם שכתב מה הרשב"א
יד" על ("קובץ הרמב"ם של נכדו הנגיד יהושע ר' בשו"ת

כ]. שאלה ת"ש) ג' כלו 89)ספר טוב יום שבערב וכיון
שלשים, אבילות ממנו נתבטלה טוב יום ובכניסת שבעה, לו
יכול  ולא אנוס שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר

משנה). (כסף שבת שהיה החג לפני במועד,90)להסתפר
שהות  לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב יום בערב או

החג. לפני שהוא 91)להתגלח זמן כל להתגלח שאסור
נדר.92)בנידוי. או

.ËÈÔlÎÂ93‡ÏÂ Ï‚¯‰ Ì„˜ Ál‚Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ¿À»∆»»»∆¿«¿«≈«…∆»∆∆¿…
ÔÓÊ ÚÈb‰L Ú¯ˆn‰Â ¯ÈÊp‰ Ï·‡ .ÔÈ¯eÒ‡ - eÁl‚ƒ¿¬ƒ¬»«»ƒ¿«¿…»∆ƒƒ«¿«
- Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔÈa ,„ÚBn‰ CB˙a ÔÈa - ÔzÁÏ‚zƒ¿«¿»≈¿«≈≈…∆»∆∆
,„ÚBna Ál‚Ï ÔÈ¯zÓ ,È‡t Ì‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»∆¿«À»ƒ¿«≈««≈

Ô‰È˙Ba¯˜ e‰LÈ ‡lL94‡ˆBi‰ ÏÎÂ .95B˙‡ÓhÓ ∆…«¿»¿¿≈∆¿»«≈ƒÀ¿»
B˙¯‰ËÏ96ÔË˜Â .„ÚBna Ál‚Ï ¯zÓ -97ÔÈa - „ÏBpL ¿»√»À»¿«≈««≈¿»»∆«≈

„ÚBn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,„ÚBna98„ÚBna BÁl‚Ï ¯zÓ -99. «≈≈ƒ¿≈«≈À»¿«¿«≈
ÈL‡Â100- „ÚBn‰ CB˙a Ôz¯ÓLÓ ‰ÓÏML ¯ÓLÓ ¿«¿≈ƒ¿»∆»¿»ƒ¿«¿»¿«≈

Ál‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב').93) עמוד י"ז דף קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין
(רש"י). התגלחת אחרי אלא במשנה 95)קרבנותיהם

והמצורע  "והנזיר ב': עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב"ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק"ס). טומאתו ימי כל מתקשט אינו והטמא
קיב): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני  שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט ואל כו' "הזב
להגר"ש  12 עמ' פישל הרי מכון כתבי בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י"ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי לא 99)במועד במצוות חייב שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס שלא עליו לגזור שייך

ב').100) עמוד י"ז דף קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי  י"ב: הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק ברמב"ם
כדי  שלהם) בשבוע =) בשבתן ולכבס לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.Î¯zÓ102ÌÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ¯ÚN ‰M‡‰ ˙¯·ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰Â¯Ú‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»
˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙¯·ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆

„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜¯Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈
BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י"ח דף קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב'). עמוד ח' דף קטן מועד כחול 104)במסכת צבע לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח בכ"י
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי

.‡ÎÌÈ·f‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙B·f‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈ¯tq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ ¯zÓ - ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈ¯vL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆

א').109) עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ.114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י"ח דף קטן מועד (מסכת

.·ÎÔÈ‡116‰¯BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa ¯kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„·‡‰ ¯·c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙B¯iL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ ¯Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa e¯ÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜·Ó Ì‰L119¯˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .¯kÓÏ B‡ ˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י' דף קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני
אברהם). ב'118)(מגן פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי

ג'). זה 119)הלכה ואף מריוח יימנע מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י"ג דף קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י

ועבדים". אבנים ואע"פ 122)"בתים אסור להרויח אבל
להם  יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈ¯ÎBÓ123‰Úˆa ÔÈ¯ÎBÓ - ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙B¯t124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈB·ÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk¯„k Á˙Bt - ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
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ÔÈÒaÎÓe ÔÈÁl‚Ó el‡ È¯‰ - „ÚBna ‡l‡ B¯„ƒ¿∆»«≈¬≈≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.„ÚBna«≈

(87.( ב' עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת לא 88)(משנה
מבטל  הרגל אין זה באופן שהרי כאן, מדובר גילוח לענין
אלא  אסור שאינו כיבוס לענין אלא שלשים, גזירת ממנו
מותר  טוב יום בערב לכבס אסור שהיה שכיון שבעה, בתוך
מעשה  בהקדמת [ועיין משנה). (כסף המועד בחול לכבס לו
תלמיד  דוד בר' חיים להר' משקין חידושי בשם רוקח
עוד  ועיין בזה הרמב"ם רבינו בשם שכתב מה הרשב"א
יד" על ("קובץ הרמב"ם של נכדו הנגיד יהושע ר' בשו"ת

כ]. שאלה ת"ש) ג' כלו 89)ספר טוב יום שבערב וכיון
שלשים, אבילות ממנו נתבטלה טוב יום ובכניסת שבעה, לו
יכול  ולא אנוס שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר

משנה). (כסף שבת שהיה החג לפני במועד,90)להסתפר
שהות  לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב יום בערב או

החג. לפני שהוא 91)להתגלח זמן כל להתגלח שאסור
נדר.92)בנידוי. או

.ËÈÔlÎÂ93‡ÏÂ Ï‚¯‰ Ì„˜ Ál‚Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ¿À»∆»»»∆¿«¿«≈«…∆»∆∆¿…
ÔÓÊ ÚÈb‰L Ú¯ˆn‰Â ¯ÈÊp‰ Ï·‡ .ÔÈ¯eÒ‡ - eÁl‚ƒ¿¬ƒ¬»«»ƒ¿«¿…»∆ƒƒ«¿«
- Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔÈa ,„ÚBn‰ CB˙a ÔÈa - ÔzÁÏ‚zƒ¿«¿»≈¿«≈≈…∆»∆∆
,„ÚBna Ál‚Ï ÔÈ¯zÓ ,È‡t Ì‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»∆¿«À»ƒ¿«≈««≈

Ô‰È˙Ba¯˜ e‰LÈ ‡lL94‡ˆBi‰ ÏÎÂ .95B˙‡ÓhÓ ∆…«¿»¿¿≈∆¿»«≈ƒÀ¿»
B˙¯‰ËÏ96ÔË˜Â .„ÚBna Ál‚Ï ¯zÓ -97ÔÈa - „ÏBpL ¿»√»À»¿«≈««≈¿»»∆«≈

„ÚBn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,„ÚBna98„ÚBna BÁl‚Ï ¯zÓ -99. «≈≈ƒ¿≈«≈À»¿«¿«≈
ÈL‡Â100- „ÚBn‰ CB˙a Ôz¯ÓLÓ ‰ÓÏML ¯ÓLÓ ¿«¿≈ƒ¿»∆»¿»ƒ¿«¿»¿«≈

Ál‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב').93) עמוד י"ז דף קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין
(רש"י). התגלחת אחרי אלא במשנה 95)קרבנותיהם

והמצורע  "והנזיר ב': עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב"ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק"ס). טומאתו ימי כל מתקשט אינו והטמא
קיב): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני  שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט ואל כו' "הזב
להגר"ש  12 עמ' פישל הרי מכון כתבי בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י"ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי לא 99)במועד במצוות חייב שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס שלא עליו לגזור שייך

ב').100) עמוד י"ז דף קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי  י"ב: הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק ברמב"ם
כדי  שלהם) בשבוע =) בשבתן ולכבס לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.Î¯zÓ102ÌÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ¯ÚN ‰M‡‰ ˙¯·ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰Â¯Ú‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»
˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙¯·ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆

„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜¯Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈
BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י"ח דף קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב'). עמוד ח' דף קטן מועד כחול 104)במסכת צבע לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח בכ"י
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי

.‡ÎÌÈ·f‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙B·f‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈ¯tq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ ¯zÓ - ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈ¯vL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆

א').109) עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ.114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י"ח דף קטן מועד (מסכת

.·ÎÔÈ‡116‰¯BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa ¯kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„·‡‰ ¯·c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙B¯iL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ ¯Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa e¯ÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜·Ó Ì‰L119¯˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .¯kÓÏ B‡ ˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י' דף קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני
אברהם). ב'118)(מגן פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי

ג'). זה 119)הלכה ואף מריוח יימנע מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י"ג דף קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י

ועבדים". אבנים ואע"פ 122)"בתים אסור להרויח אבל
להם  יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈ¯ÎBÓ123‰Úˆa ÔÈ¯ÎBÓ - ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙B¯t124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈB·ÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk¯„k Á˙Bt - ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
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˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««
˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ

.·BË ÌBÈ „B·k ÏÈ·La ,˙B¯Ùa ˜eM‰ ˙‡ ¯hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿
ÔÈÏ·z È¯ÎBÓ128‡ÈÒ‰¯Ùa Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -129. ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿∆¿»

ב').123) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
לצורך 124) שהוא היכר ואין המתקיימים דברים שהם לפי

הרבים.125)המועד. לרשות מפולש פותח 126)שאינו
(רש"י). המועד כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת

להרבות 127) רגילים והיו עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני
שם). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו

תקל"ט).128) סימן ברורה (משנה שאינם 129)ובשמים
יום. אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים

.„ÎÏk130¯ÓB‡ BÈ‡ - „ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L …∆»«¬«≈≈≈
Ì‡ ,„ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ ;B˙BNÚÏ È¯ÎÏ¿»¿ƒ«¬¿…∆»«¬«≈ƒ
ÔÎÂ .B˙Ò¯t È„k ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«¬≈∆∆¿≈«¿»»¿≈
¯kNÏ ¯ÈLÚÏ ¯zÓe .B˙Ò¯t È„k ‰¯BÁÒ ‰NBÚ∆¿»¿≈«¿»»À»¿»ƒƒ¿…
‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ ÏÚBt≈»ƒ∆≈«…««¬¿»»∆ƒ

B¯ÎN ÏhiL È„k ,„ÚBna ‰¯eÒ‡ÔÎÂ .Ba Ò¯t˙‰Ï ¬»«≈¿≈∆ƒ…¿»¿ƒ¿«¿≈¿≈
C¯ˆ ÈtÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»¿…∆«≈ƒ¿≈…∆

ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ¯ÎBn‰131. «≈∆≈«∆…«

א').130) עמוד י"ב דף קטן מועד אם 131)(מסכת "אף
לו  יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי לו יש
יוסף  (בית לאכול" מה לו אין נקרא לא למכור, סחורות

תקמ"ג). סימן או"ח

.‰ÎÔÈ¯ÎBN132„ÚBna ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ¯ÈÎN‰ ¿ƒ«»ƒ««¿»»«≈
„ÚBn‰ ¯Á‡Ï d˙BNÚÏ133‡lLÂ Ï˜LÈ ‡lL „·Ï·e , «¬»¿«««≈ƒ¿«∆…ƒ¿…¿∆…

È¯Î .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰ÓÈ ‡ÏÂ „cÓÈƒ¿…¿…ƒ¿∆¿∆∆∆∆¿…»¿ƒ
˙Ïa˜ ÏawL134ÌeÁzÏ ıeÁ ‰È‰ elÙ‡ ,Ï‡¯NiÓ135 ∆ƒ≈ƒ…∆ƒƒ¿»≈¬ƒ»»«¿

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ;„ÚBna B˙BNÚÏ BÁÈpÓ BÈ‡ -≈«ƒ«¬«≈∆«…¿ƒ
¯ÎN ‡e‰L B˙B‡ e„LÁÈÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL BÊ ‰Î‡ÏnL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿«¿¿∆»«
ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ ÔÈ‡L ,„ÚBna BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ˙‡∆«»¿ƒ«¬«≈∆≈«…¿ƒ

¯ÈÎN‰ ÔÈa LiL L¯Ù‰‰136ÔÏaw‰ ÔÈ·e137CÎÈÙÏe , «∆¿≈∆≈≈«»ƒ≈««¿»¿ƒ»
.¯eÒ‡»

א').132) עמוד י"ב דף קטן מועד שמתנה 133)(מסכת
המועד. אחרי המלאכה שיעשה בפירוש עמו

ישראל.134) של ביתו לבנות שהרי 135)בקבלנות,
עובד  שהנכרי ויראו לתחום מחוץ ללכת מותר במועד
לתחום  חוץ לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל
חוץ  מלאכה לעשות הגוי לקבלן להניח מותר ולפיכך

י"ד). הלכה שבת מהלכות ו' (פרק יום 136)לתחום שכיר
ישראל. של שלוחו שהוא מפני הדין פי על שאסור

ישראל.137) של כשלוחו ולא עצמו דעת על שעושה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בביאור 1) הפרק ונסתיים מועד. של חולו דיני בו נתבארו

הפסח  ערב דיני ובפרט במלאכה. הן מה טובים, ימים ערבי
השאר. מן חלוק שדינו

.‡˙B¯‰2ÌÈn‚‡‰ ÔÓ ÔÈÎLBn‰3˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ¿»«¿ƒƒ»¬«ƒÀ»¿«¿
e˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;„ÚBna ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ô‰Ó4ÔÎÂ . ≈∆≈«¿»ƒ«≈¿∆…»¿¿≈

˙¯·BÚ ÌÈn‰ ˙n‡L ,˙BÎ¯a‰5¯zÓ - Ô‰ÈÈa «¿≈∆««««ƒ∆∆≈≈∆À»
,ÔÈÁÏM‰ ˙ÈaÓ ‰ÙËpL ‰Î¯a ÔÎÂ .Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¿≈¿≈»∆»¿»ƒ≈«¿»ƒ
˙Èa ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ˙ÙËB ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ∆∆À»¿«¿ƒ∆»≈
‰˜Ln‰ ÔÈÚn‰ ˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;˙¯Á‡ ÔÈÁÏM‰«¿»ƒ«∆∆¿∆…»«««¿»««¿∆

‰BÈÏÚ‰ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa6. ≈«¿»ƒ»∆¿»

א.2) ד, קטן מכונסים.3)מועד מים שאינם 4)נחלי
ואין  האגם, מן תמיד מושכים אלא פעם בשום פוסקים
טירחה  שזוהי ולהשקות, בכד למלא יצטרכו שמא לחשוש

-5)יתירה. ידן על עוברת המים אמת שאין בריכות אבל
המים, כל שיוצאו אחר כי השדות, מהן להשקות אסור
יתירה  טירחה והיא אחר, ממקום בדלי מים להביא יצטרך

שאסורה. - המועד יש 6)בחול המעיין, פסק אם אבל
ואסור  אחר, ממעיין בדלי מים להביא שיצטרך לחשוש

יתירה. טירחה שהוא המועד בחול

.·‰‚e¯Ú7dB·b dÈˆÁÂ CeÓ dÈˆÁL8‰Ï„È ‡Ï - ¬»∆∆¿»»¿∆¿»»«…ƒ¿∆
‡e‰L ÈtÓ ,dB·b ÌB˜Ó ˙B˜L‰Ï CeÓ ÌB˜nÓƒ»»¿«¿»»«ƒ¿≈∆
È„k ˙B˜¯È‰ ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ˙BÏ„Ï ¯zÓe .ÏB„b Á¯Ë…«»À»ƒ¿«ƒ¿«¿«¿»¿≈

ÔÏÎ‡Ï9¯eÒ‡ - Ô˙BtÈÏ ÏÈ·La Ì‡Â ;„ÚBna10. ¿»¿»«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»»

א.7) ד, קטן ואחת 8)מועד ערוגות שתי כשהן וכלֿשכן
העליונה  להשקות מהתחתונה דולין אין מחבירתה, גבוהה

תקלז). סי' ברורה' לאכילה 9)('משנה ראויין שיהיו
(ריטב"א). במועד אכילה לצורך לימכר ועומדין

טורח 10) גם חכמים התירו מכשיריו, או נפש אוכל שלגבי
טירחה  לעשות אסור להשביחן כדי אבל המועד, בחול גדול

(רמב"ן). המועד צורך זה שאין יתירה

.‚ÔÈ‡11˙Bi‚eÚ ÔÈNBÚ12È„k ÌÈÙb‰ È¯wÚa ≈ƒƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿≈
eÏ˜Ï˜˙Â ˙BÈeNÚ eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈÓ e‡lÓ˙iL13È¯‰ - ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ»¬¿ƒ¿«¿¿¬≈

Ìw˙Ó ‰Ê14ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÎÂ .„ÚBna15‰Ï˜Ï˜˙pL ∆¿«¿»«≈¿≈««««ƒ∆ƒ¿«¿¿»
ÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .„ÚBna d˙B‡ ÔÈw˙Ó -16 ¿«¿ƒ»«≈≈«»¿»¬À»∆«

‰ML „Ú da ¯ÙBÁ -17ÌÈÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ;18- ≈»«ƒ»»¿»¬À»ƒ¿«ƒ
‰Ú·L „Ú d˜ÈÓÚÓ19ÔÈÎLBÓe .20ÌÈn‰ ˙‡21ÔÏÈ‡Ó «¬ƒ»«ƒ¿»¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»

ÔÏÈ‡Ï22‰„N‰ Ïk ˙‡ ‰˜LÈ ‡lL „·Ï·e ,23Ì‡Â . ¿ƒ»ƒ¿«∆…«¿∆∆»«»∆¿ƒ
dlk ˙‡ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ‰ÁÏ ‰„N ‰˙È‰24. »¿»»∆«»À»¿«¿∆À»

ÔÈˆÈa¯Óe25„ÚBna ‰„N‰ ˙‡26el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL . «¿ƒƒ∆«»∆«≈∆»«¿»ƒ»≈
.¯˙BÈ Á¯Ë Ô‰a ÔÈ‡≈»∆…«≈

א.11) ב, קטן מועד לא 13)חפירות.12)משנה, אבל
לגמרי. משהיו 14)נסתמו יותר להעמיקן אסור אבל

ס"ו, תקלז סי' הגר"א ביאורי ועיין (מגידֿמשנה, בתחילה
סק"ה). מגדים' 'פרי לבעל אברהם' תעלה 15)וב'אשל

מפני  המים אמת ונקראת למקום, ממקום בשדה מים להוליך
טפחים. ששה = אמה היו ועומקה 1610)שרוחבה

הקלקול. לאחר אמה 17)סנטימטר שיעור שהוא טפחים,
יוצא  (ריטב"א). יותר להעמיקה ואסור מקודם, שהיתה כמו

טפחים. חמישה בחפירה הקלקול,18)שמעמיק לאחר
טפחים. שבעה עמוקה היתה לכן קודם שהוא 19)ואילו
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טפחים. חמישה כדברי 20)מעמיק ב. ו, קטן מועד משנה,
יעקב. בן אליעזר האילן 21)רבי סביב חפירה עושין

מים. כבית 22)למלאות השקייה צריכים שהאילנות
ה"ב). פ"ז (למעלה ("בית 23)השלחין הבעל בשדה

אמורים, הדברים ה"ב) פ"ז למעלה רבינו כלשון המשקה"
השדה  כל על ההשקייה מניעת עלֿידי ייפסדו לא והאילנות

יוסף'). טורח 24)('נמוקי אין מקודם, לחה שהיתה שכיון
(מגידֿמשנה). להשקותה השדה 25)רב את לזלף

הירקות. בשביל מועטת רבי 26)בהשקייה שלדברי ואף
שלא  "ובלבד כמותו: הרמב"ם שפסק יעקב, בן אליעזר
השדה? את להרביץ גם איסור יש השדה", כל את ישקה
- מים יזלף לא שאם השלחין, בבית מדובר שכאן לומר יש

(מגידֿמשנה). ומותר האבד דבר והוא הזריעה יפסיד

.„ÌÈÚ¯Ê27‡Ï - „ÚBn‰ ÈÙlÓ e˙L ‡lLÌ˜LÈ ¿»ƒ∆…»ƒƒ¿≈«≈…«¿≈
È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÓ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿»…ƒ≈

¯˙BÈ Á¯Ë28¯zÓe .29ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯‰p‰ ˙‡ ·Ò‰Ï …«≈À»¿»≈∆«»»ƒ»¿»
ÏL ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba .ÌzÒpL ¯‰ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿»∆

Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ,„ÈÁÈ30ÔÈËËBÁ -31,Ô˙B‡ »ƒƒ»»»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈÙLÂ32Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBÁ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰È˜„Ò ˙‡ ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¬»≈¿ƒ»

BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÌÎB˙Ï ÌÈÒBÎÂ .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿»«ƒ««ƒ∆≈
ÔÈNBÚÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ33˙Î¯·34.„ÚBna »ƒ»∆¿ƒƒ¿∆∆«≈

ב.27) ה, קטן מועד אף 28)משנה, אסורה יתירה וטירחה
(כסףֿמשנה). הפסד ב.29)במקום ד, קטן מועד

(משנה 33)וסותמין.32)מנקין.31)לשתייה.30)
ח:). קטן פירש 34)במועד וכן לכביסה. מים בריכת

הלכה  פ"ז (למעלה לכבס חכמים שהיתרום ולאלה רש"י.
משנה). (מגיד המועד לצורך והוא כא)

.‰ÌÈ¯aÎÚ35ÔÈ„ˆ - ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L «¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ»»ƒ
?„ˆÈk .Bk¯„k „ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„Na .„ÚBna Ô˙B‡»«≈ƒ¿≈»ƒ»»¿«¿≈«

Ì‡Â .‰„eˆn‰ ‰ÏB˙Â ¯ÙBÁ36Ô·Ï ‰„N ‰È‰37CeÓÒ ≈¿∆«¿»¿ƒ»»¿≈»»»
È„k ,ÈepLa Ô·l‰ ‰„Na Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏƒ¿≈»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈
„ˆ „ˆÈÎÂ .‰e·È¯ÁÈÂ ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«»
Ck ¯Á‡Â ,Ìc¯˜a ‰kÓe ,ı¯‡a „etL ıÚB ?ÈepLa¿ƒ≈«»»∆«∆¿À¿…¿««»

.‡nb BÓB˜Ó ‡ˆÓÂ ,B˜zÓ¿«¿¿ƒ¿»¿À»

האישות 35) את "צדין כתוב: ושם ב. ו, קטן מועד משנה,
שמקלקלת  קטנה חיה חפרפרת, היא אישות העכברים", ואת

בשדות. חפירותיה ידי על האילנות חכמים 36)את כדעת
ודוקא  כדרכו, שלא אלא הותר לא לבן שבשדה שם, במשנה
נוסחת  לפי ז.) (שם בברייתא הוא שכן אילן, לשדה הסמוכה
בברייתא  נוסחתנו לפי אבל מגידֿמשנה). (עיין שם רבינו
פסקו  ולפי"ז לעיר. הסמוכה לבן בשדה המשנה מדברת שם,
מותר  אילן, לשדה הסמוכה לבן שבשדה והרא"ש הרי"ף
צדין  - אילן לשדה סמוכה אינה ואם כדרכן, אותן לצוד

שינוי. ידי על צל 37)אותן שם שאין תבואה שדה
לבן. שדה נקראת אילנות,

.ÂÏÙpL ‰pb Ï˙k38ËBÈ„‰ ‰NÚÓ e‰Ba -39B‡ , …∆ƒ»∆»«≈«¬≈∆¿
‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ó‚Â ÌÈ˜a B˙B‡ ¯„B‚≈¿»ƒ¿…∆¿«≈»∆¿≈ƒ»»

ËBÈ„‰ ‰NÚÓ B˙B‡ ‰Ba - ‚‚Ï ‰˜ÚÓ40Ï˙k Ï·‡ . «¬∆¿«∆«¬≈∆¿¬»…∆

¯ˆÁ41‰‰Bb ‰È‰ Ì‡Â .Bk¯„k e‰Ba - ÏÙpL42- »≈∆»«≈¿«¿¿ƒ»»∆
.Bk¯„k e‰B·e ,‰kq‰ ÈtÓ B¯˙BÒ¿ƒ¿≈««»»≈¿«¿

אם 38) גדול הפסד של חשש כאן שאין ב. ו, קטן מועד
(רש"י). אדם בני בה גבי 39)יכנסו על זו אבנים שמניח

בגמרא). הוא וכן המשניות, (פירוש בטיט טח ואינו זו,
מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם

('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית
הריטב"א). בשם תקמ סי' של 41)הלכה' חשש שיש

ה"ג, פ"ז (למעלה שינוי צריך אינו האבד ודבר גנבים,
ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba43‡aËˆ‡ Ì„‡44¯Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ ·LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
¯Bpv‰Â45‰¯Bw‰Â46- e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊ¯a ÏLa ÔÈa ,Bk¯„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ - ˙B¯e·L ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e¯‡a ¯·Îe47CÈ¯ˆ BÈ‡ - „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL48. ƒ

ב.43) י, קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב"ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט במעשה אלא

סובבת 45)במאירי). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף.46)בו. פ"ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב, מלפני נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב. לפני לתקנם

תקמ). סי' (או"ח

.ÁÔÈ‡49˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁ50, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
¯v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba ¯·wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב: ח, קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈ¯ÙÂÁכתב -ÔÈÂ· משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב"ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני ואם במועד", מתקנו - עשוי הי'

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.ËÔÈ‡51¯·wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
¯eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊ·Ï „aÎnÓ ‡ÏÂ ,¯·˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ¯‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ52‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓ53elÙ‡ ÌÈÓi‰ ¯‡La e‰pÙÓ - ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊ·Ï „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי.51) כרבי א . ח, קטן מועד 'ירושלמי'52)משנה,
שהבלבול  לפי הטעם שכתב מי "יש פ"ב). סוף קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני למתים, קשה
הרגזתני  "למה אמר: ושמואל לי", ינוח אז "ישנתי יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט"ו). אבל מהלכות בפי"ד לו 53)(הרדב"ז "שערב
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טפחים. חמישה כדברי 20)מעמיק ב. ו, קטן מועד משנה,
יעקב. בן אליעזר האילן 21)רבי סביב חפירה עושין

מים. כבית 22)למלאות השקייה צריכים שהאילנות
ה"ב). פ"ז (למעלה ("בית 23)השלחין הבעל בשדה

אמורים, הדברים ה"ב) פ"ז למעלה רבינו כלשון המשקה"
השדה  כל על ההשקייה מניעת עלֿידי ייפסדו לא והאילנות

יוסף'). טורח 24)('נמוקי אין מקודם, לחה שהיתה שכיון
(מגידֿמשנה). להשקותה השדה 25)רב את לזלף

הירקות. בשביל מועטת רבי 26)בהשקייה שלדברי ואף
שלא  "ובלבד כמותו: הרמב"ם שפסק יעקב, בן אליעזר
השדה? את להרביץ גם איסור יש השדה", כל את ישקה
- מים יזלף לא שאם השלחין, בבית מדובר שכאן לומר יש

(מגידֿמשנה). ומותר האבד דבר והוא הזריעה יפסיד

.„ÌÈÚ¯Ê27‡Ï - „ÚBn‰ ÈÙlÓ e˙L ‡lLÌ˜LÈ ¿»ƒ∆…»ƒƒ¿≈«≈…«¿≈
È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÓ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿»…ƒ≈

¯˙BÈ Á¯Ë28¯zÓe .29ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯‰p‰ ˙‡ ·Ò‰Ï …«≈À»¿»≈∆«»»ƒ»¿»
ÏL ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba .ÌzÒpL ¯‰ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿»∆

Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ,„ÈÁÈ30ÔÈËËBÁ -31,Ô˙B‡ »ƒƒ»»»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈÙLÂ32Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBÁ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰È˜„Ò ˙‡ ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¬»≈¿ƒ»

BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÌÎB˙Ï ÌÈÒBÎÂ .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿»«ƒ««ƒ∆≈
ÔÈNBÚÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ33˙Î¯·34.„ÚBna »ƒ»∆¿ƒƒ¿∆∆«≈

ב.27) ה, קטן מועד אף 28)משנה, אסורה יתירה וטירחה
(כסףֿמשנה). הפסד ב.29)במקום ד, קטן מועד

(משנה 33)וסותמין.32)מנקין.31)לשתייה.30)
ח:). קטן פירש 34)במועד וכן לכביסה. מים בריכת

הלכה  פ"ז (למעלה לכבס חכמים שהיתרום ולאלה רש"י.
משנה). (מגיד המועד לצורך והוא כא)

.‰ÌÈ¯aÎÚ35ÔÈ„ˆ - ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L «¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ»»ƒ
?„ˆÈk .Bk¯„k „ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„Na .„ÚBna Ô˙B‡»«≈ƒ¿≈»ƒ»»¿«¿≈«

Ì‡Â .‰„eˆn‰ ‰ÏB˙Â ¯ÙBÁ36Ô·Ï ‰„N ‰È‰37CeÓÒ ≈¿∆«¿»¿ƒ»»¿≈»»»
È„k ,ÈepLa Ô·l‰ ‰„Na Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏƒ¿≈»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈
„ˆ „ˆÈÎÂ .‰e·È¯ÁÈÂ ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«»
Ck ¯Á‡Â ,Ìc¯˜a ‰kÓe ,ı¯‡a „etL ıÚB ?ÈepLa¿ƒ≈«»»∆«∆¿À¿…¿««»

.‡nb BÓB˜Ó ‡ˆÓÂ ,B˜zÓ¿«¿¿ƒ¿»¿À»

האישות 35) את "צדין כתוב: ושם ב. ו, קטן מועד משנה,
שמקלקלת  קטנה חיה חפרפרת, היא אישות העכברים", ואת

בשדות. חפירותיה ידי על האילנות חכמים 36)את כדעת
ודוקא  כדרכו, שלא אלא הותר לא לבן שבשדה שם, במשנה
נוסחת  לפי ז.) (שם בברייתא הוא שכן אילן, לשדה הסמוכה
בברייתא  נוסחתנו לפי אבל מגידֿמשנה). (עיין שם רבינו
פסקו  ולפי"ז לעיר. הסמוכה לבן בשדה המשנה מדברת שם,
מותר  אילן, לשדה הסמוכה לבן שבשדה והרא"ש הרי"ף
צדין  - אילן לשדה סמוכה אינה ואם כדרכן, אותן לצוד

שינוי. ידי על צל 37)אותן שם שאין תבואה שדה
לבן. שדה נקראת אילנות,

.ÂÏÙpL ‰pb Ï˙k38ËBÈ„‰ ‰NÚÓ e‰Ba -39B‡ , …∆ƒ»∆»«≈«¬≈∆¿
‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ó‚Â ÌÈ˜a B˙B‡ ¯„B‚≈¿»ƒ¿…∆¿«≈»∆¿≈ƒ»»

ËBÈ„‰ ‰NÚÓ B˙B‡ ‰Ba - ‚‚Ï ‰˜ÚÓ40Ï˙k Ï·‡ . «¬∆¿«∆«¬≈∆¿¬»…∆

¯ˆÁ41‰‰Bb ‰È‰ Ì‡Â .Bk¯„k e‰Ba - ÏÙpL42- »≈∆»«≈¿«¿¿ƒ»»∆
.Bk¯„k e‰B·e ,‰kq‰ ÈtÓ B¯˙BÒ¿ƒ¿≈««»»≈¿«¿

אם 38) גדול הפסד של חשש כאן שאין ב. ו, קטן מועד
(רש"י). אדם בני בה גבי 39)יכנסו על זו אבנים שמניח

בגמרא). הוא וכן המשניות, (פירוש בטיט טח ואינו זו,
מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם

('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית
הריטב"א). בשם תקמ סי' של 41)הלכה' חשש שיש

ה"ג, פ"ז (למעלה שינוי צריך אינו האבד ודבר גנבים,
ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba43‡aËˆ‡ Ì„‡44¯Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ ·LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
¯Bpv‰Â45‰¯Bw‰Â46- e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊ¯a ÏLa ÔÈa ,Bk¯„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ - ˙B¯e·L ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e¯‡a ¯·Îe47CÈ¯ˆ BÈ‡ - „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL48. ƒ

ב.43) י, קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב"ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט במעשה אלא

סובבת 45)במאירי). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף.46)בו. פ"ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב, מלפני נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב. לפני לתקנם

תקמ). סי' (או"ח

.ÁÔÈ‡49˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁ50, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
¯v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba ¯·wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב: ח, קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈ¯ÙÂÁכתב -ÔÈÂ· משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב"ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני ואם במועד", מתקנו - עשוי הי'

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.ËÔÈ‡51¯·wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
¯eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊ·Ï „aÎnÓ ‡ÏÂ ,¯·˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ¯‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ52‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓ53elÙ‡ ÌÈÓi‰ ¯‡La e‰pÙÓ - ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊ·Ï „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי.51) כרבי א . ח, קטן מועד 'ירושלמי'52)משנה,
שהבלבול  לפי הטעם שכתב מי "יש פ"ב). סוף קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני למתים, קשה
הרגזתני  "למה אמר: ושמואל לי", ינוח אז "ישנתי יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט"ו). אבל מהלכות בפי"ד לו 53)(הרדב"ז "שערב
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הרמב"ן  וכתב ('ירושלמי'), אבותיו" אצל נח שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה

.ÈÔÈÚÈÏ˙Ó ÔÈ‡54ÔÈÓÈ‰ÊÓ ‡ÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡55˙‡ ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒƒ∆
ÔÈÓf‚Ó ‡ÏÂ ,˙BÚÈËp‰56˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÒ Ï·‡ ; «¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»»ƒ∆»ƒ»

˙B¯t‰ ˙‡Â57ÔÈ¯˜BÚÂ ,ÔÓLa Ô‰aL58,‰zLt‰ ˙‡ ¿∆«≈∆»∆¿∆∆¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛtÁÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ59˙‡ ÔÈ¯ˆB˜Â ,„ÚBna da ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿…»«≈¿¿ƒ∆

˙eLk‰60¯ÎMÏ dÏÈË‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ»«≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„ÚBna«≈¿≈…«≈»∆

משום 54) - האילנות מן התולעים ליטול ב. נ, זרה עבודה
אברהם'). ('מגן יתירה טירחה זבל 55)שהוא להדביק

טירחה  ישנה כאן ואף הקליפה, שנקלף במקום באילנות,
יתירה.56)יתירה. טירחה זו וגם האילנות, מענפי לקצץ

שאינו 57) אסור, - זה בלא אבל במועד. לאכלם שנוכל כדי
לחםֿ ועיין רוקח', ('מעשה הפירות להשביח אלא נעשה

ב.58)משנה). יב, קטן פירות 59)מועד בו לכסות
לייבש. משתמשים 60)השטוחים שבפרחיו צמח מין

(=הבירה). השכר לבישול

.‡ÈÔÈ‡61¯ÈcÏ Ô‡v‰ ˙‡ ÔÈÒpÎÓ62˙‡ eÏaÊiL È„k ≈¿«¿ƒ∆«…«ƒ¿≈∆¿«¿∆
e‡a Ì‡Â ;„ÚBna e‰„N ¯i„Ó ‡e‰ È¯‰L ,Ú˜¯w‰««¿«∆¬≈¿«≈»≈«≈¿ƒ»
ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆À»¿≈¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯ÓBL Ô‰Ï63¯ÚÏ64˙aL ¯ÈÎN ‰È‰ .Ô‡v‰ ˙‡65, »∆≈¿«≈∆«…»»¿ƒ«»
Úe·L ¯ÈÎN ,‰L ¯ÈÎN ,L„Á ¯ÈÎN66ÔÈÚiÒÓ - ¿ƒ…∆¿ƒ»»¿ƒ»«¿«¿ƒ

Ô˙B‡67ÌB˜nÓ Ì‡ˆ ˙‡ ¯ÚÏ ¯ÓBL ÔÈ¯ÎBNÂ , »¿¿ƒ≈¿«≈∆…»ƒ»
Ï·f‰ .‰„N‰ Ïk eÏaÊiL È„k ÌB˜ÓÏ68- ¯ˆÁaL ¿»¿≈∆¿«¿»«»∆«∆∆∆¿»≈

ÔÈ„„ˆÏ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ69˙Ù¯k ¯ˆÁ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»≈¿∆∆
¯˜a70.‰tL‡Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - »»ƒƒ»«¿»

א.61) יב, קטן לשדה 62)מועד בהמות שמכניסין
עד  למקום ממקום מטיילות הלילה וכל שם, ושוכבות

השדה. כל ממקום 64)גוי.63)שמזדבל מוליכין
מזדבל. והשדה מהן מתנערים הגללים כך מתוך למקום,

בלבד.65) היום לאותו ולא השבוע, לכל שבע 66)נשכר
בהבלעה.67)שנים. שהוא ב.68)מכיון נה, פסחים

אותו.69) מוציאין בחצר.70)ואין הזבל שנתרבה

.·È‰ÂLn‰71,ÌB˜Ó Ôw˙Ï Ôek˙Ó Ì‡ :Ú˜¯w‰ Èt ««¿∆¿≈««¿«ƒƒ¿«≈¿«≈»
‰‡e·z ÏL È¯k Ba „ÈÓÚiL72Ba Le„iL B‡73- ∆«¬ƒ¿ƒ∆¿»∆»

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒƒ¿«≈«¬«»»∆»¿≈
ÌÈˆÚ C¯ˆÏ Ì‡ :e‰„N CBzÓ ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰74- «¿«≈≈ƒƒ»≈ƒ¿…∆≈ƒ

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - Ú˜¯w‰ Ôw˙Ï Ì‡Â ;¯zÓ˜˙Bt‰75ÌÈÓ À»¿ƒ¿«≈««¿«»¿≈«≈«ƒ
ÌÈ‚c‰ eÒkiL Ôek˙ Ì‡ ,‰p‚Ï76Ì‡Â ;¯zÓ - ¿ƒ»ƒƒ¿«≈∆ƒ»¿«»ƒÀ»¿ƒ

ÔÓ ˙Bi¯Á ıˆBw‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B˜L‰Ï¿«¿»»∆»¿≈«≈¬ƒƒ
‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï Ôek˙ Ì‡ :Ï˜c‰77Ì‡Â ;¯zÓ - «∆∆ƒƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿≈»À»¿ƒ

‰Ê È‡Ï ¯kÈ ÂÈNÚnÓe .¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»ƒ«¬»À«¿≈∆
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·„»»ƒ¿«≈

ב.71) י, קטן השדה 72)מועד כל את שמשווה כגון
תקלז). סי' שמותר 73)(או"ח ה"ו, פ"ז למעלה ראה

פני  להשוות מותר כן וכמו המועד. לצורך במועד לדוש
המועד. לצורך תבואה בו שידוש שנוטל 74)הקרקע כגון

שם). (או"ח הקטנים ומניח פותח.75)הגדולים
מקום 76) ולמטה המים, שיכנסו מקום למעלה שפותח כגון

שם). (או"ח המים אחד 77)שיצאו מצד כולן שקוצץ כגון
"לבהמתו". הגירסא: ובכת"י שם). (או"ח

.‚È¯epz78Ô‰a ‰Ù‡ÈÂ eL·ÈiL ¯LÙ‡L ,ÌÈ¯ÈÎÂ «¿ƒ«ƒ∆∆¿»∆ƒ¿¿…∆»∆
Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈNBÚ - „ÚBna79ÔÈ·e . «≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»≈

Ck ÔÈ·e Ck80ÔÈBa -81ÏÚÂ ¯epz ÏL N¯Á ÏÚ »≈»ƒ«∆∆∆«¿«
ÔÈ‚¯ÒÓe .Ô‰lL ‰ÏÙh‰ ‰¯Èk‰82,˙Bhn‰ ˙‡ «ƒ»«¿≈»∆»∆¿»¿ƒ∆«ƒ

ÔÈ¯˜BÂ83ÔÈÚ Ô‰Ï ÔÈÁ˙BÙe ,ÌÈÁ¯‰ ˙‡84, ¿¿ƒ∆»≈«ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ„ÈÓÚÓe85ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÈB·e ,Ô˙B‡86ÌÈÁ¯ ÏL87. «¬ƒƒ»ƒ««««ƒ∆≈«ƒ

א.78) יא, קטן מפני 79)מועד לחמם לתנור צריך ואם
החלון  נשבר אם וכן צינה. אצל חולים שהכל מותר, - הקור
סי' ברורה' ('משנה אותו לתקן מותר - הקור מחמת וסובל

לפי 80)תקמ). יתייבשו, לא אם ובין יתייבשו אם בין
הטפילה  נתייבשה לא אם אף עליהם לאפות שאפשר

ברורה'). הטיח 81)('משנה את מתקנים כלומר הטפילה,
התנור. כתנא82ֿ)שעל ח:) קטן מועד (משנה, אורגים

המועד  לצורך שהוא מפני אומרים יש ההיתר, ובטעם קמא.
מעשה  הוא ומסרגין קטן) מועד על ב'שיטה' ידידיה (רבינו
האבד  דבר שהוא מפני אומרים ויש ירוחם). (רבינו הדיוט

שינוי. צריך ואין י:).83)(רא"ש) קטן (מועד מנקין
עמדם.85)חור.84) על אותם שמגלגלים 86)מתקנים

הריחיים. לצורך 87)את הם הללו הדברים ארבעת כל
(מגידֿמשנה). שינוי בלי כדרכם נעשים ולכן נפש, אוכל

.„ÈÔÈ˙ÙBÊ88ÔÈi‰ „ÒtÈ ‡lL È„k ,˙È·Á‰ ˙‡89. ¿ƒ∆∆»ƒ¿≈∆…ƒ»≈««ƒ
Á¯Ë Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ea˜a‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÊÂ90ÔÈÓ˙BÒÂ . ¿¿ƒ∆««¿ƒ¿≈∆≈…«¿¿ƒ

ÔÈtÁÓe .„Òtz ‡lL È„k ,¯ÎL ÏL ˙È·Á‰ Èt91˙‡ ƒ∆»ƒ∆≈»¿≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆
˙BÚÈˆw‰92ÔÈÎk¯Óe .e„·‡È ‡lL È„k ,L˜a93˙‡ «¿ƒ¿«¿≈∆……¿¿«¿ƒ∆

ÔÈ‡ Ï·‡ .ËBÈ„‰ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„ia ÌÈ„‚a‰«¿»ƒ«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈∆¿¬»≈
È¯L˜ ÔÈNBÚ94.Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„i‰ ˙Èa ƒƒ¿≈≈«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈À»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.88) יב, קטן טורח.89)מועד בו שיש אףֿעלֿפי
רב.90) הפסד בו שאין קטן 91)אףֿעלֿפי (מועד מכסין

לייבש.92)יג:). השטוחים א.93)פירות י, קטן מועד
הקמטים.94) את לתקן

.ÂËÔÈˆˆB˜95È¯tˆ96ÌÈÁ¯ ÏL ¯BÓÁ97ÔÈB·e , ¿ƒƒ»¿≈¬∆≈«ƒƒ
ÏhÏ ¯zÓ - ÂÈÏÚ ·k¯iL ÒeÒÂ .‰Ó‰·Ï Òe·‡≈ƒ¿≈»¿∆ƒ¿«»»À»ƒ…

B˙BtÈÏ È„k B˜¯ÒÏe ÂÈ¯tˆ98ÔÈÚÈa¯Ó ÔÈ‡Â .99‰Ó‰a ƒ»¿»¿»¿¿≈¿«¿≈«¿ƒƒ¿≈»
Ï·‡ ,„ÚBna100‰pnÓ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,Ìc dÏ ÔÈÊÈwÓ «≈¬»«ƒƒ»»¿≈¿ƒƒ∆»

ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÏÎÂ .‰‡eÙ¿̄»¿»«¬»«¿ƒ∆≈»«¬«¿ƒƒ
Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï Ì„‡Ï ¯zÓ - ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡∆»ƒ¿»À»¿»»¿»¿»¿ƒ¿»

„ÚBna101. «≈

שם.95) קטן, הפרסות 96)מועד על ברזלים לשים וכן
מעכבות 97)('תוספות'). הצפרנים כי המועד, לצורך והוא

הדיוט  מעשה לעשות שצריך אומרים ויש החמור. הליכת
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הרמב"ן). בשם רכיבה.98)(מגידֿמשנה צרכי שהוא
המועד.99) אחר לעשותו שאפשר מפני א. יב, קטן מועד

שם.100) קטן, התוספתא 101)מועד בשם אלפסי רבינו
שמא  אסור ויוםֿטוב שבשבת ואףֿעלֿפי קטן. דמועד פ"ב
ויש  ה"כ). שבת מהל' (פכ"א סממנים שחיקת לידי יבוא
שהרי  הסממנים לשחוק אפילו מותר המועד שבחול אומרים
י:). מו"ק 'תוספות' ועיין מגדים', ('פרי המועד לצורך הוא

.ÊËÔÈ‡102ÔÈpÙÓ103¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ104‡ÏÂ ,„ÚBna ≈¿«ƒ≈»≈¿»≈«≈¿…
‰¯eÚÎÏ ‰‡pÓ ‡ÏÂ ‰‡Ï ‰¯eÚkÓ105‰pÙÓ Ï·‡ ; ƒ¿»¿»»¿…ƒ»»ƒ¿»¬»¿«∆

Ô‰L ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe .¯ˆÁ d˙B‡a ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«ƒ¿»»≈¿ƒƒ≈ƒ∆≈
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈ƒ≈»À»¿»ƒ¿»

ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÌÈÏk Ï·‡ ;˙BiÁBÏˆeÔB‚k ,„ ¿ƒ¬»≈ƒ∆≈»¿…∆«≈¿
ÔÈ‡ - Úav‰ ˙ÈaÓ ¯Óˆ B‡ LËBl‰ ÔÓ ‰L¯ÁÓ«¬≈»ƒ«≈∆∆ƒ≈««»≈

ÔÈ‡È·Ó106B¯ÎN BÏ Ô˙B - ÏÎ‡i ‰Ó Ôn‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ≈»À»«…«≈¿»
˙Èaa ÔÁÈpÓ - BÈÓ‡Ó BÈ‡ Ì‡Â .BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe«ƒ»∆¿¿ƒ≈«¬ƒ«ƒ»««ƒ
ÔpÙÓ - e·bÈ ‡nL Ì‰Ï LLBÁ Ì‡Â .BÏ CeÓq‰«»¿ƒ≈»∆∆»ƒ»¿¿«»

‰Úˆa ‡l‡ ,B˙È·Ï ‡È·È ‡Ï Ï·‡ .˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ107. ¿»≈«∆∆¬»…»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»

א.102) יג, קטן מועד דרך 104)כלים.103)משנה,
הרבים. לפנות 105)רשות מתיר פ"ב) (סוף ב'ירושלמי'

היא  ששמחה לכעורה, מנאה אפילו שלו לחצר אחרים משל
מגידֿמשנה). ועיין (הראב"ד, שלו בתוך שדר לאדם

לצור 106) שלא טירחא אברהם'משום וה'מגן (רש"י). ך
במועד. שתיקנו אותו שיחשדו משום ושואל 107)מפרש

יביאם  לא למה יאכל, מה לאומן אין אם אברהם': ה'מגן
ובכת"י  לעשות? מלאכה לו לתת מותר שהרי בפרהסיא,

בצנעא". "אלא הללו תיבות שתי חסרות

.ÊÈ¯eÒ‡108ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ »«¬¿»»¿«¿≈»ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰109‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙B˙aL È·¯Ú BÓk , «ƒ¿»¿«¿»¿«¿≈«»¿»»∆

.ÌÏBÚÏ ‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ - Ô‰a ‰Î‡ÏÓ¿»»»∆≈∆ƒ«¿»»¿»
ÔÈkÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,BÁ¯k ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏh·Óe Ba ÔÈ¯ÚB‚Â¿¬ƒ¿«¿ƒ¿«»¿¬»≈«ƒ
ÔÈcÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿¿≈»ƒ«∆≈¿«ƒ

B˙B‡110Ba ‰NBÚ‰L ,˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯ÚÓ ıeÁ .≈∆∆«∆«««¬∆»∆
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»««¬¿«ƒ¿≈»ƒ«
ÌBiL ÈÙÏ .e‰ec ‡Ï Ì‡ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈknL∆«ƒ«««¿ƒ…ƒ¿ƒ∆
,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Ú ¯‡Lk BÈ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒ»≈ƒ¿»«¿≈»ƒƒ

Ôa¯˜ ˙ËÈÁLe ‰‚È‚Á Ba LiL ÈtÓ111. ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¿ƒ«»¿»

ב.108) ג, וחצי 109)פסחים שעתיים שהיא קטנה, מנחה
היום. סוף מרדות 110)לפני ממכת חמור נידוי שהרי

הכ"ב). פ"א ולמעלה נב. בדין 111)(פסחים ש"אינו
פ"ד  פסחים ('ירושלמי' קרב" וקרבנך במלאכה עסוק שתהא
לעולם  אסור - המקדש בזמן אז, שנאסר וכיון ה"א).

מקום). ד"ה נ. פסחים ('תוספות'

.ÁÈCÎÈÙÏ112˙iNÚa ¯eÒ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¿ƒ»«¿»»»»¿ƒ»»«¬ƒ«
„ÚBÓ ÏL BlÁ BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Î‡ÏÓ113‡e‰Â . ¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À∆≈¿

„ÚBÓ ÏL BlÁÓ Ï˜114ÌBi‰ ÈˆÁÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , «≈À∆≈¿≈»∆»≈¬ƒ«
‰nÁ‰ ı‰Ó Ï·‡ ;‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe115 ¿«¿»∆¿««¿ƒ»¬»≈»≈««»

˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Ó :‚‰na ÈeÏz - ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«»«ƒ¿»»∆»¬«¬
ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ˙BNÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ,ÔÈNBÚ -116. ƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ

א.112) נ, א.113)פסחים יג, קטן ראה 114)מועד
הכ"א. במלאכה 115)להלן מותר החמה הנץ לפני אבל

הלל  וכבית ב:) (פסחים יהודה כרבי מנהג, שום בזה ואין
נה.). לפני 116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג

קרב  אינו שהרי פסח, קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי ומצאנו
בצרכי  שיתעסק או יוםֿטוב צרכי להכין כדי יוםֿטוב" צורך
ומרור  מצה בצרכי הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י  וכן שם). (ריטב"א חמץ" וביעור כליו והכשר
רש"י  בין מחלוקת שום אין זה, ולפי במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי' של טעמו כתב שהרמב"ם והרמב"ם,
חצות  לקודם ה'בבלי' של טעמו כתב ורש"י היום, חצות

צ"ע]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï - ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â117 «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ d¯Ó‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L118 ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„·Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏ119ÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡ - ˙Bin‡ ¯‡L Ï·‡ .ÔÈÒ·Bk‰Â ÔÈ¯tq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú ¯Ó‚iL ‡e‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈

.‰a¯‰ C¯ˆ ˙Bin‡ ¯‡LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב"ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰120- ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
·eMia ‰NÚÈ ‡Ï121‡e‰ ‰NBÚ Ï·‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .¯a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï - ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

¯eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È122ÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡123ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,124BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B - BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡¯˙È ‡lL ,‡e‰Â .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח, ערב של
כב). ס"ק תסח סי' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ125‰Úa¯‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈
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הרמב"ן). בשם רכיבה.98)(מגידֿמשנה צרכי שהוא
המועד.99) אחר לעשותו שאפשר מפני א. יב, קטן מועד

שם.100) קטן, התוספתא 101)מועד בשם אלפסי רבינו
שמא  אסור ויוםֿטוב שבשבת ואףֿעלֿפי קטן. דמועד פ"ב
ויש  ה"כ). שבת מהל' (פכ"א סממנים שחיקת לידי יבוא
שהרי  הסממנים לשחוק אפילו מותר המועד שבחול אומרים
י:). מו"ק 'תוספות' ועיין מגדים', ('פרי המועד לצורך הוא

.ÊËÔÈ‡102ÔÈpÙÓ103¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ104‡ÏÂ ,„ÚBna ≈¿«ƒ≈»≈¿»≈«≈¿…
‰¯eÚÎÏ ‰‡pÓ ‡ÏÂ ‰‡Ï ‰¯eÚkÓ105‰pÙÓ Ï·‡ ; ƒ¿»¿»»¿…ƒ»»ƒ¿»¬»¿«∆

Ô‰L ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe .¯ˆÁ d˙B‡a ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«ƒ¿»»≈¿ƒƒ≈ƒ∆≈
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈ƒ≈»À»¿»ƒ¿»

ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÌÈÏk Ï·‡ ;˙BiÁBÏˆeÔB‚k ,„ ¿ƒ¬»≈ƒ∆≈»¿…∆«≈¿
ÔÈ‡ - Úav‰ ˙ÈaÓ ¯Óˆ B‡ LËBl‰ ÔÓ ‰L¯ÁÓ«¬≈»ƒ«≈∆∆ƒ≈««»≈

ÔÈ‡È·Ó106B¯ÎN BÏ Ô˙B - ÏÎ‡i ‰Ó Ôn‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ≈»À»«…«≈¿»
˙Èaa ÔÁÈpÓ - BÈÓ‡Ó BÈ‡ Ì‡Â .BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe«ƒ»∆¿¿ƒ≈«¬ƒ«ƒ»««ƒ
ÔpÙÓ - e·bÈ ‡nL Ì‰Ï LLBÁ Ì‡Â .BÏ CeÓq‰«»¿ƒ≈»∆∆»ƒ»¿¿«»

‰Úˆa ‡l‡ ,B˙È·Ï ‡È·È ‡Ï Ï·‡ .˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ107. ¿»≈«∆∆¬»…»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»

א.102) יג, קטן מועד דרך 104)כלים.103)משנה,
הרבים. לפנות 105)רשות מתיר פ"ב) (סוף ב'ירושלמי'

היא  ששמחה לכעורה, מנאה אפילו שלו לחצר אחרים משל
מגידֿמשנה). ועיין (הראב"ד, שלו בתוך שדר לאדם

לצור 106) שלא טירחא אברהם'משום וה'מגן (רש"י). ך
במועד. שתיקנו אותו שיחשדו משום ושואל 107)מפרש

יביאם  לא למה יאכל, מה לאומן אין אם אברהם': ה'מגן
ובכת"י  לעשות? מלאכה לו לתת מותר שהרי בפרהסיא,

בצנעא". "אלא הללו תיבות שתי חסרות

.ÊÈ¯eÒ‡108ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ »«¬¿»»¿«¿≈»ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰109‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙B˙aL È·¯Ú BÓk , «ƒ¿»¿«¿»¿«¿≈«»¿»»∆

.ÌÏBÚÏ ‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ - Ô‰a ‰Î‡ÏÓ¿»»»∆≈∆ƒ«¿»»¿»
ÔÈkÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,BÁ¯k ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏh·Óe Ba ÔÈ¯ÚB‚Â¿¬ƒ¿«¿ƒ¿«»¿¬»≈«ƒ
ÔÈcÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿¿≈»ƒ«∆≈¿«ƒ

B˙B‡110Ba ‰NBÚ‰L ,˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯ÚÓ ıeÁ .≈∆∆«∆«««¬∆»∆
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»««¬¿«ƒ¿≈»ƒ«
ÌBiL ÈÙÏ .e‰ec ‡Ï Ì‡ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈknL∆«ƒ«««¿ƒ…ƒ¿ƒ∆
,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Ú ¯‡Lk BÈ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒ»≈ƒ¿»«¿≈»ƒƒ

Ôa¯˜ ˙ËÈÁLe ‰‚È‚Á Ba LiL ÈtÓ111. ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¿ƒ«»¿»

ב.108) ג, וחצי 109)פסחים שעתיים שהיא קטנה, מנחה
היום. סוף מרדות 110)לפני ממכת חמור נידוי שהרי

הכ"ב). פ"א ולמעלה נב. בדין 111)(פסחים ש"אינו
פ"ד  פסחים ('ירושלמי' קרב" וקרבנך במלאכה עסוק שתהא
לעולם  אסור - המקדש בזמן אז, שנאסר וכיון ה"א).

מקום). ד"ה נ. פסחים ('תוספות'

.ÁÈCÎÈÙÏ112˙iNÚa ¯eÒ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¿ƒ»«¿»»»»¿ƒ»»«¬ƒ«
„ÚBÓ ÏL BlÁ BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Î‡ÏÓ113‡e‰Â . ¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À∆≈¿

„ÚBÓ ÏL BlÁÓ Ï˜114ÌBi‰ ÈˆÁÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , «≈À∆≈¿≈»∆»≈¬ƒ«
‰nÁ‰ ı‰Ó Ï·‡ ;‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe115 ¿«¿»∆¿««¿ƒ»¬»≈»≈««»

˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Ó :‚‰na ÈeÏz - ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«»«ƒ¿»»∆»¬«¬
ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ˙BNÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ,ÔÈNBÚ -116. ƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ

א.112) נ, א.113)פסחים יג, קטן ראה 114)מועד
הכ"א. במלאכה 115)להלן מותר החמה הנץ לפני אבל

הלל  וכבית ב:) (פסחים יהודה כרבי מנהג, שום בזה ואין
נה.). לפני 116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג

קרב  אינו שהרי פסח, קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי ומצאנו
בצרכי  שיתעסק או יוםֿטוב צרכי להכין כדי יוםֿטוב" צורך
ומרור  מצה בצרכי הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י  וכן שם). (ריטב"א חמץ" וביעור כליו והכשר
רש"י  בין מחלוקת שום אין זה, ולפי במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי' של טעמו כתב שהרמב"ם והרמב"ם,
חצות  לקודם ה'בבלי' של טעמו כתב ורש"י היום, חצות

צ"ע]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï - ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â117 «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ d¯Ó‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L118 ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„·Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏ119ÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡ - ˙Bin‡ ¯‡L Ï·‡ .ÔÈÒ·Bk‰Â ÔÈ¯tq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú ¯Ó‚iL ‡e‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈

.‰a¯‰ C¯ˆ ˙Bin‡ ¯‡LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב"ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰120- ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
·eMia ‰NÚÈ ‡Ï121‡e‰ ‰NBÚ Ï·‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .¯a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï - ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

¯eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È122ÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡123ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,124BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B - BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡¯˙È ‡lL ,‡e‰Â .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח, ערב של
כב). ס"ק תסח סי' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ125‰Úa¯‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈
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ÔÈÙ¯B‚Â126B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ Ï·Ê ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈ·ÈLBÓe .‰tL‡Ï127˙Ï‚¯z .ÌÈÏB‚¯˙Ï ÔÈÎ·BL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰·LiL128‰˙ÓÂ ,¯˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ ÔÈ·ÈLBÓ -ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBn·e .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈ129ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡130Ì‡ Ï·‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚÓ „ÚBna ‰Á¯a»¿»«≈≈««≈ƒ«¬ƒƒ»

.dÓB˜ÓÏƒ¿»

ב.125) נה, פסחים במגריפה.126)משנה, אותו מוציאים
אבל 127) והתרנגולות, התרנגולים שיעמדו מקום לתקן

(מגידֿמשנה). כרש"י ולא אסור - תחתן ביצים לתת
אלא 128) ראויות ואינן מאכילה הביצים נפסדו וכבר

אחרת 130)בחולֿהמועד.129)לדגירה. תרנגולת
הוחמו  שכבר ביצים על תשב אם הוא שספק מפני תחתיה,
כחולֿהמועד  חמור שאינו פסח ובערב אחרת, תרנגולת תחת

(מגידֿמשנה). זה בספק הקילו -

·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«

-mipnfxtq
dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨

LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1 ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…

ıÓÁ2(· .‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa »≈¿«¿»»»»≈¬«¿»¿»
ÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ¿¿«¿»»»»∆…∆¡…
Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰Ú·L Ïk ıÓÁ»≈»ƒ¿»∆…∆¡…«¬…∆»≈»
‡lL (Â .‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰ .‰Ú·Lƒ¿»∆…≈»∆»≈»ƒ¿»∆…

ˆnÈ‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡3ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Ê . ƒ»≈»≈»ƒ¿»∆¡…«»¿≈≈
.‰ÏÈl‰ B˙B‡a ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á .ÁÒt‰«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿««¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

סדר  גם הדיוק, בתכלית שנכתב הרמב"ם של בספרו
השל"ה  מאמר ידוע שהרי מכוון, בכוונת נכתב ההלכות
גם  שישנו ומכאן, בדיוק. הוא בתורה וקדימה סדר שגם

ומצה. חמץ להלכות יו"ט שביתת הלכות סיום בין קשר
לכל  הנוגעות יו"ט הלכות הרמב"ם הקדים כללי, באופן
הפרטיות  ההלכות כתב ואח"כ בשווה טובים' ה'ימים
ראש  ומצה, חמץ הלכות עצמו, בפני יו"ט לכל הנוגעות

ולולב. סוכה שופר, השנה,
כי  פרטי, קשר גם ביניהם יש הכללי הקשר מלבד אבל
בערבי  מלאכה לעשות "אסור כתב יו"ט הלכות בסיום
החומר  לבאר וממשיך ולמעלה" המנחה מן טובים ימים
עשר  ארבעה שיום לפי חצות.. אחר פסח ב"בערב המיוחד
חגיגה  בו שיש מפני טובים, ימים ערבי כשאר אינו בניסן
דינים  לבאר ממשיך שאח"ז ובהלכות קרבן" ושחיטת
בהתחלת  לזה ובהמשך בניסן, עשר ארבעה ליום הנוגעים
עשר  ארבעה ביום חמץ לאכול "שלא ומצה חמץ הלכות

ולמעלה". היום מחצות
(ak oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

"מקום  נכתב יו"ט, הלכות בסוף המבוארים הדינים בין
אין  לעשות שלא שנהגו מקום עושין, לעשות שנהגו
ההולך  שיהודי ההלכה הובאה לכך ובהמשך עושין".
המקום, כמנהג לנהוג צריך אחר, למקום אחד ממקום
ו"לא  בצנעא מנהגו יעשה אלא מחלוקת לעורר שלא ויזהר

בו...". שהוא המקום אנשי בפני יתראה
ובגאון  בתוקף לעמוד ליהודי מצוה התורה האדם: ובעבודת
מכל  בחרתנו ש"אתה ידיעה תוך היהדות ענייני כל על
כלל  מתפעל אינו ולכן הלשונות" מכל "ורוממתנו העמים"
בא  זה וענין  מסביבו, אשר העולם אומות של ההנהגה מצורת
היהודי  נשאר בהם המסחר ובענייני החול בימי ביטוי לידי

בתכלי  הנ"ל בתוקף ומכל וכו'. גבול השגת מגניבה הזהירות ת
למציאותו. ביחס ורוממות עליונות של רגש לעצמו קונה

זמן  הוא יום־טוב כי ומצה, לחמץ יו"ט שבין הקשר גם זהו
ומיד  הלשונות" מכל "ורוממתנו בחרתנו" "אתה רוממות
בזהירות  הצורך את להדגיש ומצה" "חמץ הלכות אח"כ
ח"ו  גאווה של תנועה לידי בזה לבוא שלא מיוחדת

אחרון. הכי הקצה עד ממנה ולהתרחק
(ak oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

כמבואר 1) אכילה, בכלל היא שאף הנאה, איסור גם כולל
ב). (הלכה ושעורה,2)להלן חיטה שהם: דגן מיני חמשת

באים  במים כשמתערבים ושיפון, שועל שיבולת כוסמין,
ה"א). פ"ה (להלן חימוץ אחר 3)לידי פסח בערב אבל

הערה  להלן (ראה ימצא ובל יראה בל על עובר אינו חצות,
ובמגידֿמשנה). ה"ח, ופ"ג יח,

ראׁשֹון 4ּפרק ¤¤¦
וקיומו,4) אכילתו, וענין מהותו החמץ, איסור רבינו בו כלל

בלאו, שהוא ומה בכרת, ממנו שהוא ומה ותערובתו, וזמניו,
מדבריהם. שהוא ומה

.‡ÏÎB‡‰ Ïk5˙Èfk6ÏÈÏ ˙lÁzÓ ÁÒta ıÓÁ »»≈««ƒ»≈«∆«ƒ¿ƒ«≈
¯NÚŒ‰MÓÁ7ÔÒÈa ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»»»«∆»¿∆¿ƒ¿ƒ»

„ÈÊÓa8˙¯k ·iÁ -9ıÓÁ ÏÎ‡ŒÏk Èk" :¯Ó‡pL , ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»…≈»≈
‰˙¯ÎÂ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ - ‚‚BLa ;"11. ¿ƒ¿¿»¿≈«»»¿««»¿»

„Á‡12‰ÁÓÓ‰ „Á‡Â ÏÎB‡‰13‰˙BLÂ14. ∆»»≈¿∆»«¿«∆¿∆

שהיא 5) - גרמא שהזמן ממצותֿעשה הפטורות הנשים גם
מצוות  בכל כי בזו, חייבות - תדירה ואינה לזמן מזמן
חייבים  נשים ואחד אנשים אחד שבתורה, לאֿתעשה

כט.). קידושין גראם.6)(משנה, איסור 7)30 על ואילו
אין  ולמעלה, היום מחצות עשר ארבעה ביום חמץ אכילת

ח). הלכה להלן (ראה מלקות אלא כרת שידע 8)עונש
בפ"ב  (ראה כרת עליו ושחייבים בפסח חמץ לאכול שאסור

ה"ב). שגגות א.9)מהל' ב, כריתות ומסיים 10)משנה,
מיום  כלומר השביעי", יום עד הראשון "מיום הפסוק: שם

בו. כ"א יום עד בניסן שחייבה 11)ט"ו למקרים בניגוד
אם  אלא קבוע, שאינו קרבן הוא ויורד, עולה קרבן התורה
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ואם  עוף, מביא עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה
היא  קבועה חטאת ואילו האיפה. עשירית מביא דל היה
ה"ד). פ"א שגגות הל' (רמב"ם בלבד הבהמה מן הבאה

ה"י.12) פ"א פסחים ידי 13)תוספתא על אותו ממיס
נוזל. ועושהו כתיבא 14)היתוך "אכילה א: קכ, חולין

קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי ביה,
כל  משמע נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב דבר

.·ıÓÁ‰15ÁÒta16‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰È‰a ¯eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡È17ÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ ¯z‰ Ba ‡‰È ‡Ï - "ıÓÁ18 ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ19BÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,20¯·BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLa21ÏÎa ¯‡N EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

¯eq‡Â ."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡˘" :¯Ó‡Â ,"EÏ·b22 ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL ¯B‡N‰ ¯eq‡Â ıÓÁ‰23. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח בערב וכן
(להלן  חמץ" עליו תאכל "לא בו שכתוב ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח),
כסףֿמשנה). ועיין הט"ו, אסורות מאכלות מהל' (פ"ח

היתר 17) בו יהא לא משמע (בצירי), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי הנאות וסתם אכילה, שום לידי המביא
בפ"ח  וראה (רש"י). מאכל" דבר בדמים שלוקח באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט"ו, אסורות מאכלות מהל'

הנאה  איסורי - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח, כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח בערב
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח, ב.20)פ"ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב שהרי לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב"ם  כתב כבר - (כסףֿמשנה) חמץ"? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי התשיעי) (שורש המצוות' ב'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי"ב). נוסף "לאו" עליו ב,22)להוסיף ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע"פ הראב"ד כתב

אינו  - כלב מאכילת שנפסל חמץ שהרי ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב - כלב מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק
המחמץ  שאור? "איזהו פ"א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי  מאימתי אחרים, מידי שנתחמץ חמץ? אחרים. את
וכסףֿ במגידֿמשנה (ועיין לכלב" מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡24‰˜BÏ25'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡26È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,B¯Ú· ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡·e ,ÁÒt‰27B˙eL¯a «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B· ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰¯Bz‰28B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ29. «««¿

ה"ה.24) פ"ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח שהחמץ ואףֿעלֿפי הגוי. מן

גוי  ביד שהוא זמן כל - קנין בר  אינו בהנאה שאסור דבר
של  חמץ כדין הפסח אחר בהנאה מותר להיות ראוי הוא
דע"ז). בפ"ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף מעשה. בו שאין לאו על מלקות
ואין  לעשה, הניתק לאו הוא והרי מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח, בערב היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי הפסח, בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁ30ÌÏBÚÏ ‰È‰a ¯eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL31. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·„Â32ÏÚ ¯·ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰e¯Ò‡ ,'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡· B‡33ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ ¯Á‡ B· ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח, פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח, חמץ [כמו
שעבר  בחמץ קנסו כן הי"א), פ"ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי אבל שם. שמעון כרבי
אינו 33) שהרי לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי והמקור ברשותו.
שלך  הרי לו: אומר הפסח, עליו ועבר חמץ "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואףֿעלֿפי בהנאה שאסור הרי לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב"ן (חידושי באונס

.‰ÁÒt‰ CBz ¯Á‡ ¯·„a ·¯Ú˙pL ıÓÁ34ÔÈa - »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa35. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
·¯Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L36ÔÈa ,BÈÓa ÔÈa - ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL37. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ e¯Ò‡Â eÒ˜ ‡lL38˙·¯Úz‰ Ï·‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח בערב אבל הפסח, תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואףֿעלֿפי במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב
פט"ו  (רמב"ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח, תוך ודוקא ה"טֿיב). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק נאמר
אינו  - היום חצות אחרי הפסח בערב אבל במינו, שלא  ובין

(כסףֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח'). ('מעשה לבער 37)הפסח חייב הפסח בתוך אבל

רוקח'). ('מעשה בתוכו שנתערב החמץ מפני הכל, את
הפסח.38) לאחר שנשאר

.ÂÔÈ‡39,ıÓÁ ÏL BÓˆÚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ««¿∆»≈
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ואם  עוף, מביא עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה
היא  קבועה חטאת ואילו האיפה. עשירית מביא דל היה
ה"ד). פ"א שגגות הל' (רמב"ם בלבד הבהמה מן הבאה

ה"י.12) פ"א פסחים ידי 13)תוספתא על אותו ממיס
נוזל. ועושהו כתיבא 14)היתוך "אכילה א: קכ, חולין

קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי ביה,
כל  משמע נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב דבר

.·ıÓÁ‰15ÁÒta16‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰È‰a ¯eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡È17ÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ ¯z‰ Ba ‡‰È ‡Ï - "ıÓÁ18 ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ19BÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,20¯·BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLa21ÏÎa ¯‡N EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

¯eq‡Â ."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡˘" :¯Ó‡Â ,"EÏ·b22 ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL ¯B‡N‰ ¯eq‡Â ıÓÁ‰23. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח בערב וכן
(להלן  חמץ" עליו תאכל "לא בו שכתוב ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח),
כסףֿמשנה). ועיין הט"ו, אסורות מאכלות מהל' (פ"ח

היתר 17) בו יהא לא משמע (בצירי), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי הנאות וסתם אכילה, שום לידי המביא
בפ"ח  וראה (רש"י). מאכל" דבר בדמים שלוקח באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט"ו, אסורות מאכלות מהל'

הנאה  איסורי - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח, כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח בערב
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח, ב.20)פ"ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב שהרי לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב"ם  כתב כבר - (כסףֿמשנה) חמץ"? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי התשיעי) (שורש המצוות' ב'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי"ב). נוסף "לאו" עליו ב,22)להוסיף ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע"פ הראב"ד כתב

אינו  - כלב מאכילת שנפסל חמץ שהרי ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב - כלב מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק
המחמץ  שאור? "איזהו פ"א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי  מאימתי אחרים, מידי שנתחמץ חמץ? אחרים. את
וכסףֿ במגידֿמשנה (ועיין לכלב" מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡24‰˜BÏ25'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡26È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,B¯Ú· ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡·e ,ÁÒt‰27B˙eL¯a «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B· ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰¯Bz‰28B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ29. «««¿

ה"ה.24) פ"ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח שהחמץ ואףֿעלֿפי הגוי. מן

גוי  ביד שהוא זמן כל - קנין בר  אינו בהנאה שאסור דבר
של  חמץ כדין הפסח אחר בהנאה מותר להיות ראוי הוא
דע"ז). בפ"ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף מעשה. בו שאין לאו על מלקות
ואין  לעשה, הניתק לאו הוא והרי מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח, בערב היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי הפסח, בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁ30ÌÏBÚÏ ‰È‰a ¯eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL31. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·„Â32ÏÚ ¯·ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰e¯Ò‡ ,'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡· B‡33ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ ¯Á‡ B· ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח, פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח, חמץ [כמו
שעבר  בחמץ קנסו כן הי"א), פ"ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי אבל שם. שמעון כרבי
אינו 33) שהרי לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי והמקור ברשותו.
שלך  הרי לו: אומר הפסח, עליו ועבר חמץ "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואףֿעלֿפי בהנאה שאסור הרי לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב"ן (חידושי באונס

.‰ÁÒt‰ CBz ¯Á‡ ¯·„a ·¯Ú˙pL ıÓÁ34ÔÈa - »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa35. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
·¯Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L36ÔÈa ,BÈÓa ÔÈa - ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL37. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ e¯Ò‡Â eÒ˜ ‡lL38˙·¯Úz‰ Ï·‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח בערב אבל הפסח, תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואףֿעלֿפי במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב
פט"ו  (רמב"ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח, תוך ודוקא ה"טֿיב). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק נאמר
אינו  - היום חצות אחרי הפסח בערב אבל במינו, שלא  ובין

(כסףֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח'). ('מעשה לבער 37)הפסח חייב הפסח בתוך אבל

רוקח'). ('מעשה בתוכו שנתערב החמץ מפני הכל, את
הפסח.38) לאחר שנשאר

.ÂÔÈ‡39,ıÓÁ ÏL BÓˆÚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ««¿∆»≈
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ÏÎÂ È„n‰ ¯ÎLÂ ÈÏ·a‰ Á˙ek ÔB‚k ,ıÓÁ ·e¯Ú Ï·‡¬»≈»≈¿»««¿ƒ¿≈»«»ƒ¿»
ÔÏÎ‡ Ì‡ - Ô‰a ·¯ÚÓ ıÓÁ‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï ‰ÓBc‰«∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆»≈¿…»»∆ƒ¬»»

˙¯k Ba ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ,ÁÒta40˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL , «∆«∆¿≈»≈∆∆¡«»«¿∆∆
˙Èfk ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."eÏÎ‡˙ ‡Ï……≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««ƒ

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙·¯Úz‰ CB˙a ıÓÁ41, »≈¿««¬…∆ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ
˙Èfk ˙·¯Úza ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BlL ‡e‰∆∆ƒ«»¬»ƒ≈««¬…∆««ƒ

¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa42BÏ ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ««ƒ∆»
‰˜BÏ BÈ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,ÏÎ‡Ï43˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ∆¡…ƒ»«≈∆∆»«ƒ««
˙e„¯Ó44. «¿

א.39) מב, פסחים ענוש 40)משנה, - גמור דגן חמץ "על
אומרים  וחכמים אליעזר. רבי דברי בלאו, - עירובו על כרת,
יצחק  רבינו וכתב מג.). (פסחים כלום" בלא עירובו, על -
כלום, בלא עירובו רבנן דאמרו "אףֿעלֿגב שם: אלפסי
כאן, אין (מלקות איכא איסורא אבל לקי, דלא הוא מילקא
כזית  דליכא היכא מילי והני כאן) יש דרבנן איסור אבל
- ביצים) שלש (=אכילת פרס אכילת בכדי כזית) (שאין
- פרס אכילת בכדי כזית) (שיש כזית דאיכא היכא אבל
בכזית  שיש שבתערובת הדברים ומקור לוקה". לרבנן אפילו
הוא  בלבד, מלקות אלא כרת חייב אינו פרס אכילת בכדי
רבינו  בדברי והובאה כ) יב, (שמות דרשב"י במכילתא
תאכלו, לא מחמצת "כל קצח): (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
וזיתום  האדומי וחומץ המדי ושכר הבבלי כותח לרבות
חמץ, תלמודֿלומר (כרת), עליהן חייבין יהא יכול המצרי.
יצאו  - תערובת) (=בלי גמור מין שהוא מיוחד חמץ מה
לאֿתעשה  עליהן ליתן באו? למה גמור. מין שאינן אלו
ובספרו  וכסףֿמשנה במגידֿמשנה (וראה עליו)". (=ללקות
נד). עמ' דרשב"י" ומכילתא "הרמב"ם כשר הגר"מ של

ובפוסקים 41) בגמרא הנקרא וזהו ב. יב, כריתות משנה,
אכילת  בכדי שיעורו רש"י ולדעת פרס". אכילת "בכדי

ביצים. בטל.42)ארבע אינו בפסח חמץ כי 43)שהרי
מצטרף. אינו פרס, אכילת מכדי ככל 44)יותר מדרבנן.
ז). הלכה (להלן מכשיעור פחות אוכל

.ÊBÓˆÚ ıÓÁ‰ ÔÓ ÏÎB‡‰45È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÁÒta »≈ƒ∆»≈«¿«∆«»∆¬≈
ÏÎ‡È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê46ŒÛ‡Â ." ∆»ƒ«»∆∆¡«…≈»≈¿«

¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ,Ôa¯˜ B‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈≈«»»≈»¿»∆»«¿ƒ
ÔÈkÓ ,„ÈÊÓa ˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎB‡‰Â .˙Èfk ‡e‰L∆««ƒ¿»≈»ƒ««ƒ¿≈ƒ«ƒ

.˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

ו'.45) בהלכה למעלה מבואר - בהיתר נתערב שאם
כן 46) אם בהנאה, אסור שחמץ ה"ב) (למעלה למדנו ומזה

איסור  על ועבר האיסור, מן נהנה הרי שהוא כל כשאכל
פענח'). ('צפנת תורה

.Á¯eÒ‡47˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï »∆¡…»≈¿«¿»»»»≈¬
.ÌBia ˙ÈÚÈ·L ‰ÚL ˙lÁzÓ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe ÌBi‰«¿«¿»∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ«

ÏÎB‡‰ ÏÎÂ48‰f‰ ÔÓfa49‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ,50, ¿»»≈«¿««∆∆ƒ«»
Ôa¯˜ ÏÚ ,¯ÓBÏk - "ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈¿««»¿«

e„ÓÏ Ck .ÁÒt‰51‰ÚeÓM‰ ÈtÓ52:‰Ê ¯·c Le¯Ùa «∆«»»¿ƒƒ«¿»¿≈»»∆
Ï,ÁÒt‰ ˙ËÈÁLÏ ‰Èe‡¯L ‰ÚMÓ ıÓÁ ÏÎ‡˙ ‡……«»≈ƒ»»∆¿»ƒ¿ƒ««∆«

ÌBi‰ ÈˆÁ ‡e‰Â ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‡e‰L53. ∆≈»«¿«ƒ¿¬ƒ«

שעות 47) משש חמץ מיהא, עלמא "דכולי ב: ד, פסחים
זקני  לפני שנקראו מדוייקות ובנוסחאות אסור". - ולמעלה
שעות  משש חמץ מיהא עלמא "דכולי כתוב: התלמוד,
קצט). לאֿתעשה מצות המצוות' ('ספר דאורייתא" ולעלמא

(משנהֿלמלך 48) לוקה אינו לגוי, שמכר כגון הנהנה, אבל
ה"ח). התורה יסודי מהל' "אחר 49)פ"ה הגירסא: בכת"י
משנה'. ב'לחם וכ"ה זה", "ומנין 50)זמן ב: כח, פסחים

בלאֿתעשה? עובר שהוא ולמעלה שעות משש חמץ לאוכל
ולא  יהודה". רבי דברי חמץ", עליו תאכל "לא שנאמר:
עליו  עובר אינו הפסח שבערב שאמר שם שמעון כרבי
רבינו  פסק הפסח אחר שבענין ד' הלכה למעלה וראה בלאו.
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ועיין יהודה כרבי ולא שמעון כרבי

א.51) ה, הפסח 53)הקבלה.52)פסחים שקודם ואף
לפני  ששחטו ותמיד התמיד, קרבן את להקריב צריכים
לא  הוא הפסח שחיטת זמן כרחו בעל כן אם פסול, חצות
התמיד? שחיטת אחרי חצות אחרי שעה אלא בחצות
לתמיד  קודם הפסח שחט אם שבדיעבד כיון מכלֿמקום
הפסח  שחיטת זמן נחשב ואילך היום מחצות כן אם כשר,

תשחט). לא ד"ה שם ('תוספות'

.Ëe¯Ò‡Â54‰ÚL ˙lÁzÓ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ ¿»¿¬»ƒ∆¡…»≈ƒ¿ƒ«»»
‰¯Bz ¯eq‡a ÚbÈ ‡lL È„k ,˙ÈML55‰ÚL ˙lÁzÓe . ƒƒ¿≈∆…ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»»

‰ÚL Ïk ‰È‰·e ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ıÓÁ‰ ‰È‰È ˙ÈMLƒƒƒ¿∆∆»≈»«¬ƒ»«¬»»»»»
˙ÈÚÈ·MÓ ,ÌBi‰ ¯‡Le ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ÈMLƒƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL .‰¯Bz‰ ÔÓ - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«»»»¬ƒƒ≈¿ƒ»

‰¯Êb ,ıÓÁ56ÔpÚÓ‰ ÌBÈ ÌeMÓ57ÔÈa ‰ÚËÈ ‡nL , »≈¿≈»ƒ«¿À»∆»ƒ¿∆≈
˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁ58‰ÚLa ‰È‰a ¯eÒ‡ BÈ‡Â . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈»«¬»»¿»»

ÔÈÏBz CÎÈÙÏ .˙ÈLÈÓÁ59‰„BzŒÌÁÏÂ ‰Óe¯z da60 ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿∆∆»
ÔÈÏÎB‡ ‡Ï - L„˜ ‡e‰L ıÓÁÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ61‡ÏÂ ¿«≈»∆≈»≈∆…∆…¿ƒ¿…

ÔÈÙ¯BN62Ïk‰ ÔÈÙ¯BNÂ ,˙ÈML ‰ÚL ÚÈbzL „Ú63. ¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«…

ב.54) יא, פסחים ויבוא 55)משנה, בשעות, יטעה שלא
התורה. מן שאסור בזמן ב.56)לאכול יב, פסחים

בחמה 57) לבדוק אפשר ואי זורחת, חמה אין ערפל, שיש
יותר. לטעות ויש שביום 58)(רש"י), כתוב שם בגמרא

את  ושאלו לשביעית, חמישית בין לטעות יכול המעונן
לששית"? חמישית "בין כאן: כותב הוא למה הרמב"ם
הוא  לשביעית חמישית בין בהלכות שנזכר "מה והשיב:
וזכרתי  שם, שהקשה מה כפי התלמוד מאמר והוא האמת,
בשעה  שעה חילוף והוא לרוב הנופל יותר, המצוי דבר אני
הדינין  להקריב הזה החיבור בכל שכוונתי בהיות אחריה,
ועיין  עו, סי' פריימן (הוצ' הרוב" דרך אל או השכל אל

המצב 59)בכסףֿמשנה). על וקדשים תרומה לגבי ביטוי
שאינו  התלוי, כדבר אותם, שורפים ולא אוכלים לא שבו

ישראל'). ('תפארת בארץ ולא בשמים שישארו,60)לא
לאוכלן. אפשר מדרבנן.61)ואי חמץ לאכול שאסור

לשרוף 62) ואסור לאכילה, ראויים עוד התורה מן שהרי
באכילה. שמותרים זמן כל ותרומה חולין 63)קדשים גם

חמץ. שהם וקדשים תרומה וגם

.È¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆À»∆¡…»≈¿«¿»»»»
˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚL ÛBÒ „Ú64‰ÚLa ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ; «»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿»»
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Ba ÔÈ‰ Ï·‡ ,˙ÈLÈÓÁ65ÏÎB‡‰Â ;66˙ÈML ‰ÚLa67, ¬ƒƒ¬»∆¡ƒ¿»≈¿»»ƒƒ
˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ68‰ÚL ˙lÁzÓ ÏÎB‡‰Â ; «ƒ«««¿¿»≈ƒ¿ƒ«»»

.‰˜BÏ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆

היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני לתת
לנכרי. עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי  (ד"ה ה"ח התורה יסודי מהל' פ"ה במשנהֿלמלך
אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל

בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין

ה'תש"פ  אלול י"ב שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומה 1) התורה, מן שהוא מה השבתתו, מצות בו נתבאר

בדיקה, הצריכין המקומות ואיכות סופרים. מדברי שהוא
לכל, חיובה מזמן הבדיקה בענין הבאין והספיקות

בשיירא. והיוצא [בים] המפרש כמו וליחידים,

.‡˙ÂˆÓ2˙ÈaL‰Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ3Ì„˜ ıÓÁ‰4 ƒ¿«¬≈ƒ«»¿«¿ƒ∆»≈…∆
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡ ÔÓÊ¿«ƒ¬ƒ»∆∆¡««»ƒ«¿ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÌÎÈzaÓ ¯‡N5ÔBL‡¯‰L ,e„ÓÏ ¿…ƒ»≈∆ƒƒ«¿»»¿∆»ƒ
¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê6‰Ó - ‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ . ∆«¿»»»»¿»»¿»»∆«

- "ÈÁ·Ê Ìc ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙kM∆»«»…ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒ
.Ìi˜ ıÓÁ‰ ÔÈ„ÚÂ ÁÒt‰ ËÁL˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ¿««∆««¬«ƒ∆»≈«»
˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ÁÒt‰ ˙ËÈÁLe7. ¿ƒ««∆««¿»»»»««¬

א').2) עמוד ה' דף פסחים שיתבאר 3)(מסכת כדרך
ב'. חמץ,4)בהלכה אכילת איסור זמן חלות שברגע כדי

רוקח). (מעשה ברשותו מושבת החמץ יהיה היום, בחצות
מסיני.5) למשה הלכה חכמים, הזה 6)קבלת שהראשון

שמצינו  וכמו משמע", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו:
ופירוש  תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק ט"ו פרק (איוב
הראשון  ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב

מבתיכם. שאור תשביתו הימים) לשבעת ראה 7)(הקודם
ח'. הלכה א' בפרק
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בביטול 8) "מדאורייתא ב'): עמוד ד' דף פסחים (מסכת
"תבערו", כתיב ולא "תשביתו" דכתיב סגי", בעלמא

(רש"י). השבתה היא בלב (ר"מ)9)והשבתה רומי בדפוס
ידוע  ושאינו מרשותו, לו הידוע החמץ "שיסיר הגירסא:
הביטול  אין זה ולפי משנה. הכסף הביא וכן בלבו" יבטלו
אינו  לו הידוע לחמץ אבל לו, ידוע שאינו לחמץ רק מועיל
זה  לדין ומקור העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל
לו  "אמרו ב'): עמוד כ"ז דף פסחים (מסכת הגמרא מדברי
שריפה): אלא חמץ ביעור אין הסובר יהודה לרבי (חכמים
דין, אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל

אמרה: והתורה ובטל? יושב יהא לשרפו עצים מצא לא
יכול  שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו

וב  יושב יהא הגמרא: של הקושיא ומה טל,להשביתו",
ודאי  אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא
ובזה  (כלבו). ביטול לו מועיל לא לפנינו ומונח ידוע שחמץ
החיוב  בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן
ביטול  מועיל לא ידוע שלחמץ כיון – החמץ את לבטל
התקינו  התלמוד וחכמי אותו. ולשרוף לבער צריכים אלא
הבדיקה  אחר שיבטל ב'), עמוד ו' דף (פסחים כך אחר
ודעתו  חמץ, של יפה גלוסקא הפסח) (בתוך ימצא שמא
את  ביטל לא אם יראה בל על למפרע עובר ונמצא עליה,
לדחות  האריכו הרמב"ם מפרשי אבל משנה). (כסף החמץ
ז' דף (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא
על  בפירוש שם שמבואר ועוד) א' עמוד מ"ט א', עמוד
שביטול  הרי בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח הידוע חמץ
זו  גירסא לפי גם כי הרש"ל, ותירץ ידוע? לחמץ מועיל
יראה  בבל עובר אינו ידוע, חמץ ביטל אם הרמב"ם, של
אמרה: והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל
של  רואה אתה אבל רואה אתה אי "שלך לך", יראה "לא
כדי  מביתו, אותו לבער שחייב אלא גבוה", ושל אחרים

"תשביתו". מצוות דף 10)לקיים פסחים במסכת (משנה
בטל  שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי א'). עמוד מ"ט
"כל  לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך זה ולפי בלבך".
הלכה  ג' פרק להלן רבינו בדברי וראה (טור). וכו'" חמירא

שם. רוקח ובמעשה ט' והלכה ז'
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א').11) עמוד ב' דף פסחים במסכת אחרי 12)(משנה
(ר"ן). מדרבנן אלא בדיקה חיוב אין החמץ, את שביטל

"בדיקתֿחמץ".13) חכמים: בלשון ונקרא 14)ונקרא
"ביעורֿחמץ". חכמים: והחמירו 15)בלשון רשותו.

לאכלו  יבוא שמא השנה, כל בו רגיל שאדם בחמץ, חכמים
אור). ד"ה א' עמוד ב' דף פסחים מסכת (תוספות בפסח

דף 16) פסחים (מסכת אמרו וכן החמץ את שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק ב'): עמוד פסחים 17)ו' (מסכת

לשון  ותפס עשר", לארבעה "אור במשנה): ב' עמוד ב' דף
שיש  הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב כי להורות "אור"

הרי"ף). בהשגת (הראב"ד אור קצת בניסן.18)עוד
א').19) עמוד ד' דף פסחים (מסכת חכמים למדו
א')20) עמוד ד' דף פסחים מחשיך 21).(מסכת ביום כי

(רש"י). הנר לבדוק 22)אור וישכח בלימודו יטרד שלא
א'). עמוד ד' דף פסחים ללמוד 23)(מסכת שיעור
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Ba ÔÈ‰ Ï·‡ ,˙ÈLÈÓÁ65ÏÎB‡‰Â ;66˙ÈML ‰ÚLa67, ¬ƒƒ¬»∆¡ƒ¿»≈¿»»ƒƒ
˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ68‰ÚL ˙lÁzÓ ÏÎB‡‰Â ; «ƒ«««¿¿»≈ƒ¿ƒ«»»

.‰˜BÏ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆

היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני לתת
לנכרי. עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי  (ד"ה ה"ח התורה יסודי מהל' פ"ה במשנהֿלמלך
אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל

בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין

ה'תש"פ  אלול י"ב שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומה 1) התורה, מן שהוא מה השבתתו, מצות בו נתבאר

בדיקה, הצריכין המקומות ואיכות סופרים. מדברי שהוא
לכל, חיובה מזמן הבדיקה בענין הבאין והספיקות

בשיירא. והיוצא [בים] המפרש כמו וליחידים,

.‡˙ÂˆÓ2˙ÈaL‰Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ3Ì„˜ ıÓÁ‰4 ƒ¿«¬≈ƒ«»¿«¿ƒ∆»≈…∆
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡ ÔÓÊ¿«ƒ¬ƒ»∆∆¡««»ƒ«¿ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÌÎÈzaÓ ¯‡N5ÔBL‡¯‰L ,e„ÓÏ ¿…ƒ»≈∆ƒƒ«¿»»¿∆»ƒ
¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê6‰Ó - ‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ . ∆«¿»»»»¿»»¿»»∆«

- "ÈÁ·Ê Ìc ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙kM∆»«»…ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒ
.Ìi˜ ıÓÁ‰ ÔÈ„ÚÂ ÁÒt‰ ËÁL˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ¿««∆««¬«ƒ∆»≈«»
˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ÁÒt‰ ˙ËÈÁLe7. ¿ƒ««∆««¿»»»»««¬

א').2) עמוד ה' דף פסחים שיתבאר 3)(מסכת כדרך
ב'. חמץ,4)בהלכה אכילת איסור זמן חלות שברגע כדי

רוקח). (מעשה ברשותו מושבת החמץ יהיה היום, בחצות
מסיני.5) למשה הלכה חכמים, הזה 6)קבלת שהראשון

שמצינו  וכמו משמע", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו:
ופירוש  תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק ט"ו פרק (איוב
הראשון  ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב

מבתיכם. שאור תשביתו הימים) לשבעת ראה 7)(הקודם
ח'. הלכה א' בפרק

.·‰Óe8,‡È‰ ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰˙aL‰ ‡È‰ «ƒ«¿»»»¬»«»ƒ
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בביטול 8) "מדאורייתא ב'): עמוד ד' דף פסחים (מסכת
"תבערו", כתיב ולא "תשביתו" דכתיב סגי", בעלמא

(רש"י). השבתה היא בלב (ר"מ)9)והשבתה רומי בדפוס
ידוע  ושאינו מרשותו, לו הידוע החמץ "שיסיר הגירסא:
הביטול  אין זה ולפי משנה. הכסף הביא וכן בלבו" יבטלו
אינו  לו הידוע לחמץ אבל לו, ידוע שאינו לחמץ רק מועיל
זה  לדין ומקור העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל
לו  "אמרו ב'): עמוד כ"ז דף פסחים (מסכת הגמרא מדברי
שריפה): אלא חמץ ביעור אין הסובר יהודה לרבי (חכמים
דין, אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל

אמרה: והתורה ובטל? יושב יהא לשרפו עצים מצא לא
יכול  שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו

וב  יושב יהא הגמרא: של הקושיא ומה טל,להשביתו",
ודאי  אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא
ובזה  (כלבו). ביטול לו מועיל לא לפנינו ומונח ידוע שחמץ
החיוב  בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן
ביטול  מועיל לא ידוע שלחמץ כיון – החמץ את לבטל
התקינו  התלמוד וחכמי אותו. ולשרוף לבער צריכים אלא
הבדיקה  אחר שיבטל ב'), עמוד ו' דף (פסחים כך אחר
ודעתו  חמץ, של יפה גלוסקא הפסח) (בתוך ימצא שמא
את  ביטל לא אם יראה בל על למפרע עובר ונמצא עליה,
לדחות  האריכו הרמב"ם מפרשי אבל משנה). (כסף החמץ
ז' דף (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא
על  בפירוש שם שמבואר ועוד) א' עמוד מ"ט א', עמוד
שביטול  הרי בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח הידוע חמץ
זו  גירסא לפי גם כי הרש"ל, ותירץ ידוע? לחמץ מועיל
יראה  בבל עובר אינו ידוע, חמץ ביטל אם הרמב"ם, של
אמרה: והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל
של  רואה אתה אבל רואה אתה אי "שלך לך", יראה "לא
כדי  מביתו, אותו לבער שחייב אלא גבוה", ושל אחרים

"תשביתו". מצוות דף 10)לקיים פסחים במסכת (משנה
בטל  שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי א'). עמוד מ"ט
"כל  לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך זה ולפי בלבך".
הלכה  ג' פרק להלן רבינו בדברי וראה (טור). וכו'" חמירא

שם. רוקח ובמעשה ט' והלכה ז'
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א').11) עמוד ב' דף פסחים במסכת אחרי 12)(משנה
(ר"ן). מדרבנן אלא בדיקה חיוב אין החמץ, את שביטל

"בדיקתֿחמץ".13) חכמים: בלשון ונקרא 14)ונקרא
"ביעורֿחמץ". חכמים: והחמירו 15)בלשון רשותו.

לאכלו  יבוא שמא השנה, כל בו רגיל שאדם בחמץ, חכמים
אור). ד"ה א' עמוד ב' דף פסחים מסכת (תוספות בפסח

דף 16) פסחים (מסכת אמרו וכן החמץ את שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק ב'): עמוד פסחים 17)ו' (מסכת

לשון  ותפס עשר", לארבעה "אור במשנה): ב' עמוד ב' דף
שיש  הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב כי להורות "אור"

הרי"ף). בהשגת (הראב"ד אור קצת בניסן.18)עוד
א').19) עמוד ד' דף פסחים (מסכת חכמים למדו
א')20) עמוד ד' דף פסחים מחשיך 21).(מסכת ביום כי

(רש"י). הנר לבדוק 22)אור וישכח בלימודו יטרד שלא
א'). עמוד ד' דף פסחים ללמוד 23)(מסכת שיעור
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אורח 24)בציבור. אברהם (מגן הלילה לפני שעה חצי
תל"א). סימן לעצמו.25)חיים ללמוד

.„ÔÈ‡26¯B‡Ï ‡ÏÂ ‰·l‰ ¯B‡Ï ‡Ï ,ÔÈ˜„Ba ≈¿ƒ…¿«¿»»¿…¿
‰nÁ‰27‰˜e·‡‰ ¯B‡Ï ‡ÏÂ28‰na .¯p‰ ¯B‡Ï ‡l‡ , ««»¿…¿»¬»∆»¿«≈«∆

Ï·‡ .˙B‡B·ÁÓ·e ÌÈ¯BÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¬¬»
‰¯„ÒÎ‡29,‰nÁ‰ ¯B‡Ï d˜„a Ì‡ ,·¯ d¯B‡L «¿«¿»∆»«ƒ¿»»¿««»

Bic30ÈtÓ ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ˆÁ‰ ÚˆÓ‡Â . «¿∆¿«∆»≈≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
ÏtiL ıÓÁ Ïk ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÙBÚ‰L∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»»≈∆ƒ…

ÌL31. »

ב').26) עמוד ז' דף פסחים אפילו 27)(מסכת השמש.
עשר  ארבעה בליל לבדוק ששכח כגון היום, בודק אם
הלכה  ג' בפרק להלן כמבואר עשר, ארבעה ביום ובודק

בזה 28)ה'. והטעם יחד, דולקים נרות או עצים חבילת
להכניסה  יכול שאינו א') עמוד ח' דף פסחים (מסכת

שם. לבדוק ובסדקין קירות 29)בחורין שלשה לה שיש
פרוץ. הרביעי בודקין 30)והקיר לכתחילה אבל בדיעבד,

משנה). (כסף הנר לאור בלילה גם מה 31)בה אבל
לשם  מגיעים העופות אין החצר, שבצדדי בחורין שנמצא

תל"ג). סימן חיים אורח (הב"ח, בדיקה וצריכים

.‰¯BÁ32˙Èa‰ ÚˆÓ‡aL33ÔÈaL ,34- B¯·ÁÏ Ì„‡ ∆¿∆¿«««ƒ∆≈»»«¬≈
ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰Ê∆≈«»∆»«««¿∆≈«»

BaÏa BÏh·Ó ¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL35Ï·‡ .36¯BÁ ∆»«««¿«¿»¿«¿¿ƒ¬»
ÏÏk ˜„B· BÈ‡ ,Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈaL37‡nL , ∆≈ƒ¿»≈¿«≈≈¿»∆»

ÈÏ ‰NBÚ ‡e‰ ÌÈÙLk :Ì"ekÚ‰ ¯Ó‡È38BÏh·Ó ‡l‡ …«»«¿»ƒ∆ƒ∆»¿«¿
ÌB˜Ó ÏÎÂ .Bi„Â BaÏa39BÈ‡ ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ¿ƒ¿«¿»»∆≈«¿ƒƒ»≈≈

.‰˜È„a CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»

א').32) עמוד ח' דף פסחים שבאמצע 33)(מסכת דוקא
האדם  יד שאין ביותר, גבוהים שהם החורים אלה אבל הבית
בדיקה, צריכים אין טפחים, משלשה והנמוכים שם, מגעת

חמץ. שם להשתמש דרך אין ביתו 34)כי שבין בקיר
חבירו. חמץ.35)לבית לשם נתגלגל כל 36)שמא

לא  ודיו" בלבו לגוי... ישראל שבין חור "אבל הזה הקטע
וגם  רוקח). (מעשה קס"א ה' משנת יד כתב ברמב"ם נמצא

משנה. כסף ועיין היה, לא משנה מגיד נראה 37)בספר
בנר  לבדוק צריך ביום גם שהרי בודק אינו ביום שגם
כתב  מנוח רבינו אבל רוקח. מעשה – ד') הלכה (למעלה
יבוא  ולא תמיד בו משתמש שהוא כדרך היום לאור שבודק
משנה. כסף ועיין כשפים, לו עושה שהוא לחשדו

יעליל 38) זה ידי ועל בנר, ובסדקים בחורים בלילה שמחפש
סכנה. לידי ויבוא ב'39)עליו דף פסחים במסכת (משנה

א'). עמוד

.Â¯BÁ˙Èa‰ È40ÌÈBzÁz‰41ÌÈBÈÏÚ‰Â42‚‚Â , ≈««ƒ««¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«
ÚÈˆi‰43˙B¯ˆB‡Â ,Ôa˙Óe ,ÔÈÏeÏÂ ,¯˜a ˙Ù¯Â ,44ÔÈÈ45 «»ƒ«¿∆∆»»¿ƒ«¿≈¿¿«ƒ

ÌÈ‚c ˙È·e ,Ô‰Ó ˜tzÒÓ BÈ‡L ÔÓL ˙B¯ˆB‡Â¿¿∆∆∆≈ƒ¿«≈≈∆≈»ƒ
ÌÈÏB„b46ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

˜tzÒnL ÔÈÈ ˙B¯ˆB‡Â ,¯ÎL ˙B¯ˆB‡ Ï·‡ .ıÓÁ Ô‰Ï»∆»≈¬»¿≈»¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈
epnÓ47ÌÈpË˜ ÌÈ‚c ˙È·e ,48˙È·e ,ÌÈˆÚ‰ ˙È·e , ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ≈»≈ƒ≈

ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙Èa‰ È¯BÁÂ ,ÒÈ¯en‰49- el‡· ‡ˆBiÎÂ «¿»¿≈««ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»≈

ıÓÁ Ô‰Ï ÔÈÒÈÎnL ÔÓ˙qL ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ50Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»∆«¿ƒƒ»∆»≈¿ƒ
.‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ıÓÁ ÌL ÒÈÎ‰ ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿ƒ»»≈≈»ƒ¿ƒ»

˜„BaLÎe51˙B¯eL ÈzL epnÓ ˜„Ba ,Ûz¯n‰ ¿∆≈««¿≈≈ƒ∆¿≈
.‰pnÓ ‰hÓlLÂ ‰BÈÏÚ‰ Ô‰L ,˙BBˆÈÁ‰«ƒ∆≈»∆¿»¿∆¿«»ƒ∆»

א').40) עמוד ח' דף פסחים משלשה 41)(מסכת למטה
תינוקות  שאין ובמקום שם, להשתמש דרך שאין טפחים,

משנה). (כסף לשם 42)מצויים מגעת אדם יד שאין
להשתמש 43)(קובץ). אפשר ואי משופע שגגו קטן חדר

בדיקה. צריך אינו ולכן היה 44)עליו מגידֿמשנה בגירסת
מהן", מסתפק שאינו יין ואוצרות שמן "ואוצרות כתוב:
מוסב  מהן", מסתפק "שאינו שכתוב: ומה ליין. שמן הקדים
אין  מהן מסתפק אם גם שמן באוצרות אבל יין על רק
מה  אחת בפעם שנוטל קבע, להם שיש בדיקה, צריכין
הסעודה  באמצע לשם ליכנס רגילים ואין לסעודתו, שצריך
א'). עמוד ח' דף (פסחים בגמרא הוא וכן בידו. פתו עם
השיג  לפנינו שהיא כמו הנוסחא לפניו שהייתה והראב"ד
לפי  צריך אינו שמסתפק שאע"פ בשמן "טעה וכתב עליו

לסיפוקו". קבע ששמן 45)שיש מפני הזכיר לא ושמן
למעלה. שנזכר כמו בדיקה צריך אינו שמסתפק אע"פ

קבוע 46) שהדבר הסעודה באמצע שם להכנס דרך אין
צריכים. כמה "ובית 47)מקודם כאן: גורס רוקח במעשה

השעוה". ובית בהם 48)המלח משתמשים כמה קבוע לא
בידו. ופתו הסעודה באמצע שם נכנס יש 49)ולפעמים

זה  דין נזכר שכבר מכיון זה, קטע בהם כתוב שלא ספרים
ה'. נכנס 50)בהלכה בידו כשפתו סעודתו, באמצע שמא

מהן. להביא עמוד 51)לשם ב' דף פסחים במסכת (משנה
ב'). עמוד ח' דף (שם דרב אליבא הלל, כבית א')

.ÊÔÈLLBÁ ÔÈ‡52ÌB˜ÓÏ ıÓÁ ‰cÏÁ ‰¯¯b ‡nL53 ≈¿ƒ∆»≈¿»À¿»»≈¿»
,˙È·Ï ˙ÈaÓ LeÁ Ì‡L .ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ»≈∆ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

ÛBÒ ¯·cÏ ÔÈ‡Â ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ LeÁ54ÏÈÏ ˜„a . »≈ƒ¿ƒ¿≈«»»»«≈
È¯‰ - ÚLz ‡ˆÓe ˙BlÁ ¯NÚ ÁÈp‰Â ,¯NÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒƒ«∆∆«»»≈«¬≈
‰¯¯b È¯‰L ,‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ ,LLBÁ ‰Ê∆≈¿»ƒƒ¿…««¿ƒ»∆¬≈≈¿»

È‡cÂa ¯aÎÚ B‡ ‰cÏÁ55. À¿»«¿»¿««

א').52) עמוד ט' דף פסחים במסכת בספרים 53)(משנה
שאין  למקום חמץ בו שמכניסין "ממקום הגירסא: אחרים

חמץ". בו יבדקו 54)מכניסין ישראל שכל אפשר שאי
לא  עוד השני שמא לחוש יש פעם וכל בבתֿאחת, חמצם
בדוק  שאינו ממקום חמצו חולדה והעבירה חמץ בדק

סוף. לדבר ואין הבדוק, ט'55)למקום דף פסחים (מסכת
ב'). עמוד

.ÁÔÎÂ56ÂÈÙa ıÓÁÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯aÎÚ ‰‡¯ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»∆ƒ¿«¿«ƒ¿»≈¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ - ‰˜È„a ¯Á‡««¿ƒ»»ƒƒ¿…««¿ƒ»««ƒ
ÏÎ‡ ¯·k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÔÈ¯e¯t ‡ˆnL∆»»≈ƒ¿∆¿«««ƒ≈¿ƒ¿»»«
ÔÈLLBÁ ‡l‡ ;ÔÈ¯e¯t‰ È¯‰Â ,‰Ê ÌB˜Óa ˙t‰ d˙B‡»««¿»∆«¬≈«≈ƒ∆»¿ƒ

ÔBlÁ· B‡ ¯BÁa dÁÈp‰ ‡nL57ÌL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â , ∆»ƒƒ»¿¿«¿≈«≈ƒ»
eÈ‰58È¯‰ - ÌeÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˜„B·e ¯ÊBÁ CÎÈÙÏe , »¿ƒ»≈≈ƒ…»»¿¬≈

˙t‰ d˙B‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .˙Èa‰ Ïk ˜„Ba ‰Ê59dÏËpL ∆≈»«»ƒ¿ƒ»»»««∆¿»»
.‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÒÎÂ ¯aÎÚ‰»«¿»¿ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»
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ב').56) עמוד י' דף פסחים צריך 57)(מסכת אין אבל
ובסדקים. בחורים הפעם עוד שאין 58)לבדוק מקודם.

רבינו). בדברי ט' הלכה ולהלן (גמרא לפרר עכבר של דרכו
רוקח).59) (מעשה שהיה כמו שלם שאינו אף

.Ë‰‡¯60,¯kk B„È·e ˜e„a ˙È·Ï ÒÎpL ˜BÈz »»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿»ƒ»
ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ61,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ¿««¬»»»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚLa epnÓ ‰ÏÙpL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â ,BÏÎ‡L B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆¬»¿≈«≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿«
¯ÙÏ ˜BÈz‰ C¯cL ,‰ÏÈÎ‡C¯c ÔÈ‡Â ,B˙ÏÈÎ‡ ˙Úa ¯ ¬ƒ»∆∆∆«ƒ¿»≈¿≈¬ƒ»¿≈∆∆

CÈ¯ˆ - ÏÏk ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .¯¯ÙÏ ¯aÎÚ«¿»¿»≈¿ƒ…»»≈ƒ¿»»ƒ
.˜c·Ïƒ¿…

ב').60) עמוד י' דף פסחים פירורין 61)(מסכת שאין אף
משנה). (מגיד הככר אותו כדי

.ÈÁÈp‰62,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ∆«»¿∆»∆»≈
ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e63‰vÓ Ì‡ ıÓÁ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ , »«¿»¿»«¿…»«¿ƒ»≈ƒ«»

ÏkL ;˜c·Ï CÈ¯ˆ - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ ,ÏË»«¿ƒ¿«¿«ƒ»»ƒƒ¿…∆»
Úe·w‰64‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ,65. «»«¿∆¡»«∆¡»

ב').62) עמוד ט' דף פסחים הגירסא:63)(מסכת בכ"י
מהם". אחד קבוע 64)"ונטל אחד כל והמיעוט הרוב אם

על  כמחצה הוא הרי אלא הרוב, אחר הולכים אין במקומו,
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ח' בפרק (וראה מחצה

חמץ 65)י"א). בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק. ונחשב
שכיון  הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק מדרבנן, שהיא
ספק  בשביל ונתקנה הספק, על באה חמץ בדיקת שעיקר
(מגיד  ספק של בנידון לבדוק חכמים חייבוהו לכן חמץ,
כזו  סברא יג הלכה מעשר מהלכות י"א בפרק [ועיין משנה).

שם]. ברדב"ז

.‡ÈÔÈ¯eaˆ ÈL66,‰vÓ ÏL „Á‡Â ıÓÁ ÏL „Á‡ , ¿≈ƒƒ∆»∆»≈¿∆»∆«»
ÈL e‡·e ,˜e„· BÈ‡L „Á‡Â ˜e„a „Á‡ ,ÌÈz· ÈLe¿≈»ƒ∆»»¿∆»∆≈»»¿≈
Úe„È ÔÈ‡Â ,‰vÓ ÏË ‰ÊÂ ıÓÁ ÏË ‰Ê ,ÌÈ¯aÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«

ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈
ÌÈz·69¯aÎÚ ‡·e ,ıÓÁ ÏL „Á‡ ¯eaˆÂ ÔÈ˜e„a »ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆»≈»«¿»

ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏËÂ70ÒÎpL Ú„iL B‡ , ¿»«¿≈»«¿≈∆«ƒƒ¿«∆»«∆ƒ¿«
B‡ ,ÌeÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„·e ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿

eÈ‰L B‡ ;¯kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¯kk L¯Ùe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
L¯tL ¯kk‰ ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«ƒ»¿»≈≈»ƒƒ¿…««

.Úe·˜ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰iL¿ƒ»∆≈»»«

ב').66) עמוד ט' דף פסחים תולים 67)(מסכת אנו
הבדוק, לבית והמצה בדוק שאינו לבית הובא שהחמץ

לקולא. – מדרבנן עמוד 68)שספק י' דף פסחים (מסכת
אנשים 69)א'). שני של בתים "שני הגירסא: בכ"י

לשם,70)בדוקין". העכבר נכנס שלא תולין בית כל על
בדיקה. צריך ה'71)ואין ומשנת קי"א ה' משנת בכ"י

בדוק". לבית ציבורין... תשעה שהיו "או הקטע חסר קס"א

.·ÈÁÈp‰72¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈

¯NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74¯aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»
- ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«

˜c·Ï CÈ¯ˆ el‡ ÏÎa75. ¿»≈»ƒƒ¿…

ב').72) עמוד י' דף פסחים חוששים 73)(מסכת אנו
אחרת  בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח שהחמץ

אחר. חמץ ומעשהֿרוקח 74)הוא משנה המגיד בנוסחת
ופירש  מצה ואחד חמץ צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב
ונטל  עכבר ובא מצה אם חמץ אם יודע ואינו מהם ככר
ויניציאה  בדפוס אבל הבדוק". לבית ונכנס שפירש הככר

הזה. הקטע אין שלנו ובדפוסים מספק.75)ואמסטרדם

.‚ÈÒÎ76ÌMÓ ¯aÎÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ˙È·Ï ¯aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰ - ÒÎpL ÔBL‡¯‰ ‡e‰ :ÌÈ¯ÓB‡ - ÂÈÙa ¯kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡¯‰ ‰È‰ .˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔB¯Á‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜c·Ï CÈ¯ˆ - Ô·Ï ‡ˆiL ‰ÊÂ ,¯ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa ¯kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ¯aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜c·Ï CÈ¯ˆ -78¯kÎÂ ¯aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ ¯kk‰ ‰fL ,˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

¯aÎÚ‰79·iÁ ÔÈ‡ - ÂÈÙa ˙Ùe ¯BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È·‰Ï80¯·Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב').76) עמוד י' דף פסחים שקלי 77)(מסכת לא "עכברי
שנכנס. הככר אותו זה אין ובודאי שם), (גמרא מהדדי"

ככר 78) לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י
העכבר  מן שאם לבדוק", צריך אלא והוציאה העכבר מן
שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה

בפיה.79) העכבר גם ולהוציא 80)שהרי בממון לשכור
ארסיים.81)הוצאות. נחשים על השולט קוסם

בלבו.82) מבטלו אלא

.„È˙Èfk83‡È·‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰¯B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
B„È¯B‰Ï ÌlÒ84‰¯B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»

¯B·a ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»
Bi„Â BaÏa BÏh·Ó. ¿«¿¿ƒ¿«

ב').83) עמוד י' דף פסחים שכבר 84)(מסכת פי על אף
שברשותו. החמץ את בפסח.85)ביטל לאכלו יבוא ושמא

לומר" תמצא "אם ידי על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא
פשיטות  היא לומר" תמצא ש"אם מקום בכל רבינו כשיטת

ג').86)לאיבעיא. הלכה ג' פרק פסחים מסכת (תוספתא
בכוונה,87) שם הטמינו אם אבל מתכוון, בלא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר

.ÂË˙tk88‰Èt ÁË Ì‡ - ‰·ÈLÈÏ d„ÁiL ¯B‡N ƒ«¿∆ƒ¬»ƒƒ»ƒ»»∆»
‰ÏË· BÊ È¯‰ ,ËÈËa89˜ˆa .dÓi˜Ï ¯zÓe90È˜„ÒaL ¿ƒ¬≈¿≈»À»¿«¿»»≈∆¿ƒ¿≈

Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡ - ‰·¯Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰·¯Ú‰ È¯·L Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ - Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,·˜ Ba ÌzÒÏ91·iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B· eÈ‰ .¯Ú·Ï¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B¯ - Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈
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ב').56) עמוד י' דף פסחים צריך 57)(מסכת אין אבל
ובסדקים. בחורים הפעם עוד שאין 58)לבדוק מקודם.

רבינו). בדברי ט' הלכה ולהלן (גמרא לפרר עכבר של דרכו
רוקח).59) (מעשה שהיה כמו שלם שאינו אף

.Ë‰‡¯60,¯kk B„È·e ˜e„a ˙È·Ï ÒÎpL ˜BÈz »»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿»ƒ»
ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ61,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ¿««¬»»»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚLa epnÓ ‰ÏÙpL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â ,BÏÎ‡L B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆¬»¿≈«≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿«
¯ÙÏ ˜BÈz‰ C¯cL ,‰ÏÈÎ‡C¯c ÔÈ‡Â ,B˙ÏÈÎ‡ ˙Úa ¯ ¬ƒ»∆∆∆«ƒ¿»≈¿≈¬ƒ»¿≈∆∆

CÈ¯ˆ - ÏÏk ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .¯¯ÙÏ ¯aÎÚ«¿»¿»≈¿ƒ…»»≈ƒ¿»»ƒ
.˜c·Ïƒ¿…

ב').60) עמוד י' דף פסחים פירורין 61)(מסכת שאין אף
משנה). (מגיד הככר אותו כדי

.ÈÁÈp‰62,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ∆«»¿∆»∆»≈
ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e63‰vÓ Ì‡ ıÓÁ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ , »«¿»¿»«¿…»«¿ƒ»≈ƒ«»

ÏkL ;˜c·Ï CÈ¯ˆ - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ ,ÏË»«¿ƒ¿«¿«ƒ»»ƒƒ¿…∆»
Úe·w‰64‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ,65. «»«¿∆¡»«∆¡»

ב').62) עמוד ט' דף פסחים הגירסא:63)(מסכת בכ"י
מהם". אחד קבוע 64)"ונטל אחד כל והמיעוט הרוב אם

על  כמחצה הוא הרי אלא הרוב, אחר הולכים אין במקומו,
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ח' בפרק (וראה מחצה

חמץ 65)י"א). בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק. ונחשב
שכיון  הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק מדרבנן, שהיא
ספק  בשביל ונתקנה הספק, על באה חמץ בדיקת שעיקר
(מגיד  ספק של בנידון לבדוק חכמים חייבוהו לכן חמץ,
כזו  סברא יג הלכה מעשר מהלכות י"א בפרק [ועיין משנה).

שם]. ברדב"ז

.‡ÈÔÈ¯eaˆ ÈL66,‰vÓ ÏL „Á‡Â ıÓÁ ÏL „Á‡ , ¿≈ƒƒ∆»∆»≈¿∆»∆«»
ÈL e‡·e ,˜e„· BÈ‡L „Á‡Â ˜e„a „Á‡ ,ÌÈz· ÈLe¿≈»ƒ∆»»¿∆»∆≈»»¿≈
Úe„È ÔÈ‡Â ,‰vÓ ÏË ‰ÊÂ ıÓÁ ÏË ‰Ê ,ÌÈ¯aÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«

ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈
ÌÈz·69¯aÎÚ ‡·e ,ıÓÁ ÏL „Á‡ ¯eaˆÂ ÔÈ˜e„a »ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆»≈»«¿»

ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏËÂ70ÒÎpL Ú„iL B‡ , ¿»«¿≈»«¿≈∆«ƒƒ¿«∆»«∆ƒ¿«
B‡ ,ÌeÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„·e ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿

eÈ‰L B‡ ;¯kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¯kk L¯Ùe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
L¯tL ¯kk‰ ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«ƒ»¿»≈≈»ƒƒ¿…««

.Úe·˜ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰iL¿ƒ»∆≈»»«

ב').66) עמוד ט' דף פסחים תולים 67)(מסכת אנו
הבדוק, לבית והמצה בדוק שאינו לבית הובא שהחמץ

לקולא. – מדרבנן עמוד 68)שספק י' דף פסחים (מסכת
אנשים 69)א'). שני של בתים "שני הגירסא: בכ"י

לשם,70)בדוקין". העכבר נכנס שלא תולין בית כל על
בדיקה. צריך ה'71)ואין ומשנת קי"א ה' משנת בכ"י

בדוק". לבית ציבורין... תשעה שהיו "או הקטע חסר קס"א

.·ÈÁÈp‰72¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈

¯NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74¯aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»
- ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«

˜c·Ï CÈ¯ˆ el‡ ÏÎa75. ¿»≈»ƒƒ¿…

ב').72) עמוד י' דף פסחים חוששים 73)(מסכת אנו
אחרת  בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח שהחמץ

אחר. חמץ ומעשהֿרוקח 74)הוא משנה המגיד בנוסחת
ופירש  מצה ואחד חמץ צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב
ונטל  עכבר ובא מצה אם חמץ אם יודע ואינו מהם ככר
ויניציאה  בדפוס אבל הבדוק". לבית ונכנס שפירש הככר

הזה. הקטע אין שלנו ובדפוסים מספק.75)ואמסטרדם

.‚ÈÒÎ76ÌMÓ ¯aÎÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ˙È·Ï ¯aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰ - ÒÎpL ÔBL‡¯‰ ‡e‰ :ÌÈ¯ÓB‡ - ÂÈÙa ¯kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡¯‰ ‰È‰ .˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔB¯Á‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜c·Ï CÈ¯ˆ - Ô·Ï ‡ˆiL ‰ÊÂ ,¯ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa ¯kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ¯aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜c·Ï CÈ¯ˆ -78¯kÎÂ ¯aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ ¯kk‰ ‰fL ,˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

¯aÎÚ‰79·iÁ ÔÈ‡ - ÂÈÙa ˙Ùe ¯BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È·‰Ï80¯·Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב').76) עמוד י' דף פסחים שקלי 77)(מסכת לא "עכברי
שנכנס. הככר אותו זה אין ובודאי שם), (גמרא מהדדי"

ככר 78) לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י
העכבר  מן שאם לבדוק", צריך אלא והוציאה העכבר מן
שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה

בפיה.79) העכבר גם ולהוציא 80)שהרי בממון לשכור
ארסיים.81)הוצאות. נחשים על השולט קוסם

בלבו.82) מבטלו אלא

.„È˙Èfk83‡È·‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰¯B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
B„È¯B‰Ï ÌlÒ84‰¯B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»

¯B·a ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»
Bi„Â BaÏa BÏh·Ó. ¿«¿¿ƒ¿«

ב').83) עמוד י' דף פסחים שכבר 84)(מסכת פי על אף
שברשותו. החמץ את בפסח.85)ביטל לאכלו יבוא ושמא

לומר" תמצא "אם ידי על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא
פשיטות  היא לומר" תמצא ש"אם מקום בכל רבינו כשיטת

ג').86)לאיבעיא. הלכה ג' פרק פסחים מסכת (תוספתא
בכוונה,87) שם הטמינו אם אבל מתכוון, בלא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר

.ÂË˙tk88‰Èt ÁË Ì‡ - ‰·ÈLÈÏ d„ÁiL ¯B‡N ƒ«¿∆ƒ¬»ƒƒ»ƒ»»∆»
‰ÏË· BÊ È¯‰ ,ËÈËa89˜ˆa .dÓi˜Ï ¯zÓe90È˜„ÒaL ¿ƒ¬≈¿≈»À»¿«¿»»≈∆¿ƒ¿≈

Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡ - ‰·¯Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰·¯Ú‰ È¯·L Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ - Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,·˜ Ba ÌzÒÏ91·iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B· eÈ‰ .¯Ú·Ï¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B¯ - Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈
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שאור 88) חתיכת והיא ב') עמוד מ"ה דף פסחים (מסכת
ויבשה. חמץ.89)קשה  במסכת 90)מדין (משנה

א'). עמוד מ"ה דף כתב 91)פסחים מפאריש יחיאל "רבי
מה  על לסמוך אין השנה כל בהם שלשין עריבות כי
אפשר  אי כי מהן. החמץ ומנקרין בחמין אותן שרוחצין

מימוניות). (הגהות כזית" הכל בין ישאר שלא לנקרן

.ÊË‰na92?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c93- ˙È·a Ï·‡ ;‰·¯Úa «∆¿»ƒ¬ƒ«¬≈»¬»¿«ƒ
·iÁ ,BnÚ ÔÈÏh ÔÈ‡ ËeÁ‰ ÏËpÈ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒƒ»≈«≈ƒ»ƒƒ«»

Ô˙B‡ ıa˜Ó ÌÈÓÚtL ÈtÓ ,¯Ú·Ï94˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ . ¿«≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¿«≈»»»¬ƒ«ƒ
‰iÏÚa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa95˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁ ; ««ƒ«¬ƒ«ƒ»¬ƒ»¬ƒ«ƒ««ƒ«¬ƒ«ƒ

˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÊ ÈˆÁ ;‰¯„ÒÎ‡a»«¿«¿»¬ƒ«ƒ¿«ƒ∆«¬ƒ«ƒ««ƒ
ÔÈ˜e·c ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ - epnÓ ÌÈÙlL96 ∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈«¬»≈≈ƒ¿ƒ

,¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ ,˙BÚ˜¯˜· B‡ ˙B¯B˜· B‡ ÌÈÏ˙Îaƒ¿»ƒ¿¿«¿»≈«»¿«≈
.Bi„Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡∆»¿«≈¿ƒ¿«

ב').92) עמוד מ"ה דף פסחים חצאי 93)(מסכת ששני
לבער. חייב אינו מקומות בשני חמץ ידי 94)זיתים על

(רש"י). החצאים שני יחד מזדמנים הבית את שמטאטאים
(רש"י).95) אחד במקום יחד יזדמנו שהזיתים שכיח אינו
למעלה 96) שכתב למה דומה שהוא דבוקים היו אם דוקא

לחזק  היה שאם העריבה, שבסדקי בצק בענין ט"ו בהלכה
חייב  הרצפה על מונח אם אבל לבער, צריך אינו לסתום או
בבצק  למעלה שכתב כמו מכזית בפחות אפילו לבער
לבער  חייב לסתום או לחזק אינו שאם העריבה, שבסדקי

משנה). (כסף זית חצי אפילו

.ÊÈ¯ÈkNn‰97Ì˙Ò ˙Èa98¯NÚŒ‰Úa¯‡a99‰Ê È¯‰ - ««¿ƒ«ƒ¿»¿«¿»»»»¬≈∆
˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ˜e„a ˙˜ÊÁa100‰Ê ˜ÊÁ‰ Ì‡Â . ¿∆¿«»¿≈»ƒƒ¿…¿ƒÀ¿«∆

e‡ ÔË˜ B‡ ‰M‡ e¯Ó‡Â ,˜„· ‡lL ¯ÈkNn‰««¿ƒ∆…»«¿»¿ƒ»»»»
ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - e‰e˜„·101ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰L , ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ∆«…∆¡»ƒ«

ÌÈL elÙ‡Â ,‰˜È„·Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ,ıÓÁ ¯eÚaƒ»≈¿«…¿≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ
B· ‰È‰iL ÔË˜ ‰È‰iL ,‡e‰Â ;ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆

˙Ú„102.˜c·Ï ««ƒ¿…

ב).97) עמוד ד' דף פסחים יודעים 98)(מסכת אנו שאין
מחמץ. הבית את בדקו כדי 99)אם לפנינו, המשכיר ואין

לא  או בדוק הבית אם אצלו ולברר לשאלו יוכל שהשוכר
תל"ז). סימן יוסף ולא 100)(בית שם בגמרא היא בעיא

שהרי  מדרבנן, אלא אינה חמץ שבדיקת ומכיון נפשטה.
רא"ש  (ועיין להקל דרבנן שספק לבדוק, חייב אינו – ביטלו

פסחים). מסכת שהגיע 102)להעיד.101)תחלת
ברורה). (משנה לחינוך

.ÁÈ¯ÈkNn‰103B¯·ÁÏ ˙Èa104¯ÒÓ ‡lL „Ú Ì‡ : ««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ«∆…»«
¯ÈkNn‰ ÏÚ - ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ BÏ««¿≈«»«¿»»»»«««¿ƒ

˜c·Ï105- ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ ¯ÒnMÓ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒƒ∆»«««¿≈«»«¿»»»»
˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ106‡e‰L ˙˜ÊÁa ˙Èa ¯ÈkNn‰ . ««≈ƒ¿…««¿ƒ«ƒ¿∆¿«∆

BÈ‡Â ,˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ - ˜e„· BÈ‡L ‡ˆÓÂ ˜e„·»¿ƒ¿»∆≈»««≈ƒ¿…¿≈
˙eÚË ÁwÓ107,¯ÎNa ÌÈ˜„BaL ÌB˜Óa elÙ‡Â , ƒ«»«¬ƒ¿»∆¿ƒ¿»»

‰NBÚ ‡e‰ ‰ÂˆÓ È¯‰L108. ∆¬≈ƒ¿»∆

ב').103) עמוד ד' דף פסחים באחת 104)(מסכת וקנאו

משנה). (מגיד בה נקנית קרקע ששכירות מהדרכים
בו 105) ליכנס יכול הוא אין מפתח, להשוכר שאין מכיון

(הר"ן). חמץ בדיקת לעצמו 106)לעשות קנאו כבר אם
ורק  לעצמו, קנאו לא אם אבל הקנינים. מדרכי באחת
בעל  אלא לבדוק, אותו מחייב זה אין אצלו, נמצא המפתח

משנה). (כסף לבדוק חייב לאדם 107)הבית לו נוח כי
בגופו. מצוה מצוה 108)לקיים לקיים לאדם לו נוח

אלא  זו אין – עכשיו תובעו שהוא ומה (גמרא). בממונו
שאין  פי על שאף אומרים ויש מהשכירות. בו לחזור אמתלא
השוכר  יכול זאת בכל טעות מקח ואינה קיימת השכירות
את  שכר שהרי הבדיקה, על שהוציא ההוצאות את לתבוע

רמב"ן). בשם משנה (מגיד בדוק בחזקת הבית

.ËÈN¯ÙÓ‰109‡¯iL· ‡ˆBi‰Â Ìia110ÌÈLÏL CBz - «¿»≈«»¿«≈¿«»»¿ƒ
˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ111CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ; »ƒ¿……∆¿ƒ≈»ƒ

˜c·Ï112ÁÒt‰ Ì„˜ ¯ÊÁÏ BzÚc Ì‡Â .113CÈ¯ˆ , ƒ¿…¿ƒ«¿«¬……∆«∆«»ƒ
ÁÒt‰ ·¯Ú ¯ÊÁÈ ‡nL ;‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ïƒ¿…¿««»≈≈∆»«¬…∆∆«∆«

·Ï È‡Ù BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙BLÓM‰ŒÔÈaÔÈ‡ Ì‡Â .¯Ú ≈«¿»¿…ƒ¿∆¿«¿«≈¿ƒ≈
˜c·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ÊÁÏ BzÚc114B˙È· ‰NBÚ‰ ÔÎÂ . «¿«¬…≈»ƒƒ¿…¿≈»∆≈

¯ˆB‡115CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ ÌÈLÏL CBz - »¿ƒ»ƒ¿…¿««»
BzÚc Ì‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ;BÎB˙Ï B¯ˆB‡ ÒBk≈»¿…∆¿ƒƒ«¿
e‰NBÚ CkŒ¯Á‡Â ˜c·Ï CÈ¯ˆ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ¿«…∆«∆«»ƒƒ¿…¿««»≈
BÈ‡ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯ˆB‡»¿ƒ≈«¿¿«…∆«∆«≈

˜c·Ï CÈ¯ˆ116. »ƒƒ¿…

למדינת 109) ונוסע פורש א'). עמוד ו' דף פסחים (מסכת
ארוך.110)הים. לזמן נסיעה שאמרו 111)שהיא כיון

לפסח  קודם הפסח בהלכות ודורשים שואלים חכמים
חמץ  בדיקת חובת עליו חלה הזמן יום,ֿמאותו שלשים

בפסח.112)(גמרא). בביתו להיות דעתו שאין כיון
שחייב 113) הפסח ימי בתוך לחזור דעתו אם שכן ומכל

נקי  ביתו את ימצא שבחזירתו כדי לדרך, צאתו לפני לבדוק
(רש"י). שנמצא 114)מחמץ במקום בלבו מבטלו אלא

מימוניות). והגהות (טור, הביטול לתוכו 115)בזמן אוסף
ופירות. התבואות,116)תבואה תחת שנמצא החמץ כי

(רש"י). כמבוער הוא הרי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כגון 1) הבדיקה אחר שהוא במה הבדיקה, דיני בו נתבארו

י"ד  שחל כגון בזמנה, נעשית הבדיקה כשאין וכן הביטול,
השריפה, וענין בזמנו, בדק שלא מי וכן בשבת. להיות
בביטול, לו ודי הבדיקה מן פטור שהוא ומי והביעור,

בו. וכיוצא

.‡˜„BaLk2NtÁÓe Ì„‡3ÈÏÈÏa4¯NÚŒ‰Úa¯‡5- ¿∆≈»»¿«≈¿≈≈«¿»»»»
ÌÈ¯BÁ‰ ÔÓ ıÓÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ6ÔÓe ˙B‡B·Án‰ ÔÓe ƒ∆∆»≈ƒ«ƒƒ««¬ƒ

BÁÈpÓe ,Ïk‰ ıa˜Óe ,˙BiÂf‰7„Ú „Á‡ ÌB˜Óa «»ƒ¿«≈«…«ƒ¿»∆»«
B¯Ú·Óe ,ÌBia ˙ÈML ‰ÚL ˙lÁz8B¯Ú·Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒƒ«¿«¬¿ƒ»»¿«¬

B¯Ú·Ó ,¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa9. ¿≈≈«¿»»»»¿«¬

א.2) ב, פסחים ב.3)משנה, ז, לילות 4)פסחים
ושנה. שנה כל ליל כלומר, פסחים 6)בניסן.5)דעלמא.

א. ב.7)ח, י, פסחים ב:8)משנה, יא, פסחים משנה,
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שש". בתחילת בכל 9)"ושורפין הוא חמץ ביעור שהרי
כרבי  ולא יא), הלכה (להלן העולם מן לבערו שיכול דבר
זאת  ולמד שריפה", אלא חמץ ביעור "אין שאמר: יהודה
ולדבריו  כח.) (פסחים בשריפה שהוא בקדשים נותר מדין
אין  כך בלילה, נותר שורפין שאין שכשם לומר מקום יש

ס"א. תמה בסי' רמ"א ועיין בלילה. חמץ שורפין

.·ıÓÁ‰10ÁÈpnL11È„k ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ∆»≈∆«ƒ«¿≈≈«¿»»»»¿≈
BÁÈpÓ BÈ‡ ,˙BÚL Úa¯‡ „Ú ¯ÁÓÏ epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿»»««¿«»≈«ƒ

ÈÏÎa BÚÈˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa „¯ÙÓe ¯fÙÓ12B‡13 ¿À»¿…»¿»»∆»«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÒÁ B‡ˆÓe Ba ¯‰Ê ‡Ï Ì‡L ;Ba ¯‰fÈÂ Úe„È ˙ÈÂÊa¿»ƒ»«¿ƒ»≈∆ƒ…ƒ¿«¿»»≈
‡nL ,˙¯Á‡ ÌÚt ˜c·ÏÂ ÂÈ¯Á‡ NtÁÏ CÈ¯ˆ -»ƒ¿«≈«¬»¿ƒ¿…«««∆∆∆»

ÌÈ¯aÎÚ‰ e‰e¯¯b14. ¿»»«¿»ƒ

ב.10) י, פסחים בבדיקתו.11)משנה, שמוצא מה וכן
כלי".12) עליו כופה עושה? הוא "כיצד ב'ירושלמי': כ"ה
"או".13) המלה נשמטה ב.14)בכת"י ט, פסחים

.‚ÏÁ15˙‡ ÔÈ˜„Ba - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿ƒ∆
¯NÚŒ‰LÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,˙aLŒ·¯Ú ÈÏÈÏa ıÓÁ‰16, ∆»≈¿≈≈∆∆«»∆≈¿»»»

˙BÚL Úa¯‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
B¯Ú·Ó ¯‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa¯‡ ¯Á17BÏh·Ó - ˙BÚL18‰ÙBÎÂ19„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.B¯Ú·Óe ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט, פסחים משנה,
ראב"ד. ועיין השבת", מלפני איֿאפשר 16)הכל שהרי

(לעיל  החמה לאור בודקין אין כי עשר, שלשה ביום לבדוק
בטיהרא  "שרגא כי הנר, אור מועיל לא וביום ה"ד), פ"ב
מועיל?). הוא מה השמש, בפני (=נר מהניא" מאי

(לעיל 17) פסח בערב חמץ לאכול אסור רביעית שמשעה
- בהנאה? מותר חמץ חמישית, שעה שכל ואף ה"ט), פ"א
כלי  עליו כופה ולכן - מוקצה הוא באכילה, שאסור כיון
חמש". "אחר מגיה והב"ח הריב"ש). בשם יוסף' ('בית

א.18) ז, א.19)פסחים ו, פסחים

.„dÙ¯NÏ CÈ¯ˆÂ ,‰Óe¯z ÏL ˙Ba¯ ˙B¯kk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒ·¯Ú20·¯ÚÈ ‡Ï -21‰‡Óh‰ ÌÚ ‰¯B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

Û¯NÈÂ22‰¯B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË Û¯BN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏ23È„k ‰¯B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„·Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa¯‡ „Ú ÏÎ‡Ï24. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואףֿעלֿפי יוסי, וכרבי במשנה) א. יד, פסחים
בדף  הברייתא באה - בשבת להיות שחל בי"ד מפורש לא
שחל  בי"ד שהמדובר שבמשנה, הסתום את ומפרשת כ:
(ועיין  המשנה בפירוש רבינו כתב וכן בשבת. להיות

מנוח'). ו'רבינו א.21)כסףֿמשנה יד, פסחים משנה,
על 22) לשמור הזהירה שהתורה הטהורה, את יטמא שלא

הנה  "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר תטמא, שלא התרומה
כה.). (שבת תרומותי" משמרת את לך ספק 23)נתתי

טמאה. ספק ב.24)טהורה, יא, פסחים משנה,

.‰ÈÓ25Œ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„· ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»

˜„Ba - ¯NÚ26˜„· ‡Ï .˙È¯ÁLa ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«
¯eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba - ˙È¯ÁLa27˙ÚLa ˜„· ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«

‚Á‰ CB˙a ˜„Ba - ¯eÚa‰28- ˜„· ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ¯·Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«
Ï‚¯‰ ¯Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ¯Ú·iL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈

‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL29. ∆»«»»«∆«ƒ¿≈∆»«¬»»

ב.25) י, פסחים ובסדקין 26)משנה, בחורין הנר לאור
ה"ד. פ"ב למעלה וראה תלה). סי' (או"ח כדינו

החמץ.27) שריפת זמן ששית, בחול28ֿ)בשעה היינו
פוסקים  ושאר אברהם' ה'מגן אבל מנוח'), ('רבינו המועד
כופה  - שמוצא החמץ ועל ביוםֿטוב, גם שבודק סוברים

כלי. ה"ד.29)עליו בפ"א לעיל כמבואר

.ÂÌBÈa B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰ ˜„BaLk¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
C¯·Ó - Ï‚¯‰ CB˙a B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡30Ì„˜31 «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :˜c·Ï ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰32¯eÚa ÏÚ33 »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„B·e ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ
ıÓÁ Ì‰Ï34- Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e¯‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆

C¯·Ó BÈ‡35. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני 31)פסחים עליהן מברך המצוות כל כי
ז:). (פסחים בביטול 32)עשייתן די התורה מן כי והגם

שייך  ואיך מדרבנן, היא חמץ ובדיקת ה"ב) פ"ב (לעיל
פי"א  ברכות (בהל' הרמב"ם הסביר כבר "וצונו"? לברך
הכל  על מברך סופרים... מדברי שהן המצוות כל "וכן ה"ג):
לעשות". וצונו במצותיו קדשנו "אשר לעשייתן: קודם
"אשר  יא): יז, (דברים בה שכתוב בתורה, צונו? והיכן
הוא: כך והציען הדברים ענין נמצא תעשה". לך יאמרו
שצוונו...". מאלו לשמוע בהן שצוה במצותיו, קדשנו אשר

המטרה 33) אבל הביעור, התחלת אלא אינה הבדיקה
על  ולא הביעור על מברכים ולכן הביעור, היא הסופית

א.34)הבדיקה. ב, פסחים לבער 35)משנה, חייב אינו
הפסח  עליו שעבר שחמץ אלא מדרבנן, אפילו החמץ את
החמץ  את ולמצוא לבדוק צריכים ולכן בהנאה, אסור
מצוה  כאן שאין וכיון במאכל. יתערב שלא במקום ולהשימו
(כסףֿ הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.Ê¯ÓBbLÎe36¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜c·Ï ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ - ˙BÚL LL Ì„˜ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa B‡¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈

e‰‡B¯ BÈ‡Â B˙eL¯a ¯‡LpL ıÓÁ Ïk37¯Ó‡ÈÂ ,38: »»≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«
ÏË· ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ˙È‡¯ ‡lL È˙eL¯a LiL ıÓÁ Ïk"»»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈

¯ÙÚk ‡e‰ È¯‰Â39Ï·‡ ."40‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ «¬≈∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML41BÈ‡ È¯‰L ,Ïh·Ï ƒƒ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈

B˙eL¯·42.‰È‰a ¯Ò‡ ¯·kL , ƒ¿∆¿»∆¡««¬»»

לבדיקה 36) סמוך (בלבו שיבטל צריך "הבודק ב: ו, פסחים
רש"י)". עיין 37)מיד, ולשרוף, לבער חייב שרואה מה כי

שני. פרק בתחילת ה"ב:38)לעיל פ"ב פסחים 'ירושלמי'
ואיני  ביתי בתוך לי שיש חמץ כל לומר: צריך אמר, "רב

ה"ב. פ"ב למעלה וראה יבטל", - בו "ראבי"ה 39)יודע
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שש". בתחילת בכל 9)"ושורפין הוא חמץ ביעור שהרי
כרבי  ולא יא), הלכה (להלן העולם מן לבערו שיכול דבר
זאת  ולמד שריפה", אלא חמץ ביעור "אין שאמר: יהודה
ולדבריו  כח.) (פסחים בשריפה שהוא בקדשים נותר מדין
אין  כך בלילה, נותר שורפין שאין שכשם לומר מקום יש

ס"א. תמה בסי' רמ"א ועיין בלילה. חמץ שורפין

.·ıÓÁ‰10ÁÈpnL11È„k ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ∆»≈∆«ƒ«¿≈≈«¿»»»»¿≈
BÁÈpÓ BÈ‡ ,˙BÚL Úa¯‡ „Ú ¯ÁÓÏ epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿»»««¿«»≈«ƒ

ÈÏÎa BÚÈˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa „¯ÙÓe ¯fÙÓ12B‡13 ¿À»¿…»¿»»∆»«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÒÁ B‡ˆÓe Ba ¯‰Ê ‡Ï Ì‡L ;Ba ¯‰fÈÂ Úe„È ˙ÈÂÊa¿»ƒ»«¿ƒ»≈∆ƒ…ƒ¿«¿»»≈
‡nL ,˙¯Á‡ ÌÚt ˜c·ÏÂ ÂÈ¯Á‡ NtÁÏ CÈ¯ˆ -»ƒ¿«≈«¬»¿ƒ¿…«««∆∆∆»

ÌÈ¯aÎÚ‰ e‰e¯¯b14. ¿»»«¿»ƒ

ב.10) י, פסחים בבדיקתו.11)משנה, שמוצא מה וכן
כלי".12) עליו כופה עושה? הוא "כיצד ב'ירושלמי': כ"ה
"או".13) המלה נשמטה ב.14)בכת"י ט, פסחים

.‚ÏÁ15˙‡ ÔÈ˜„Ba - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿ƒ∆
¯NÚŒ‰LÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,˙aLŒ·¯Ú ÈÏÈÏa ıÓÁ‰16, ∆»≈¿≈≈∆∆«»∆≈¿»»»

˙BÚL Úa¯‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
B¯Ú·Ó ¯‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa¯‡ ¯Á17BÏh·Ó - ˙BÚL18‰ÙBÎÂ19„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.B¯Ú·Óe ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט, פסחים משנה,
ראב"ד. ועיין השבת", מלפני איֿאפשר 16)הכל שהרי

(לעיל  החמה לאור בודקין אין כי עשר, שלשה ביום לבדוק
בטיהרא  "שרגא כי הנר, אור מועיל לא וביום ה"ד), פ"ב
מועיל?). הוא מה השמש, בפני (=נר מהניא" מאי

(לעיל 17) פסח בערב חמץ לאכול אסור רביעית שמשעה
- בהנאה? מותר חמץ חמישית, שעה שכל ואף ה"ט), פ"א
כלי  עליו כופה ולכן - מוקצה הוא באכילה, שאסור כיון
חמש". "אחר מגיה והב"ח הריב"ש). בשם יוסף' ('בית

א.18) ז, א.19)פסחים ו, פסחים

.„dÙ¯NÏ CÈ¯ˆÂ ,‰Óe¯z ÏL ˙Ba¯ ˙B¯kk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒ·¯Ú20·¯ÚÈ ‡Ï -21‰‡Óh‰ ÌÚ ‰¯B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

Û¯NÈÂ22‰¯B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË Û¯BN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏ23È„k ‰¯B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„·Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa¯‡ „Ú ÏÎ‡Ï24. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואףֿעלֿפי יוסי, וכרבי במשנה) א. יד, פסחים
בדף  הברייתא באה - בשבת להיות שחל בי"ד מפורש לא
שחל  בי"ד שהמדובר שבמשנה, הסתום את ומפרשת כ:
(ועיין  המשנה בפירוש רבינו כתב וכן בשבת. להיות

מנוח'). ו'רבינו א.21)כסףֿמשנה יד, פסחים משנה,
על 22) לשמור הזהירה שהתורה הטהורה, את יטמא שלא

הנה  "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר תטמא, שלא התרומה
כה.). (שבת תרומותי" משמרת את לך ספק 23)נתתי

טמאה. ספק ב.24)טהורה, יא, פסחים משנה,

.‰ÈÓ25Œ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„· ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»

˜„Ba - ¯NÚ26˜„· ‡Ï .˙È¯ÁLa ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«
¯eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba - ˙È¯ÁLa27˙ÚLa ˜„· ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«

‚Á‰ CB˙a ˜„Ba - ¯eÚa‰28- ˜„· ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ¯·Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«
Ï‚¯‰ ¯Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ¯Ú·iL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈

‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL29. ∆»«»»«∆«ƒ¿≈∆»«¬»»

ב.25) י, פסחים ובסדקין 26)משנה, בחורין הנר לאור
ה"ד. פ"ב למעלה וראה תלה). סי' (או"ח כדינו

החמץ.27) שריפת זמן ששית, בחול28ֿ)בשעה היינו
פוסקים  ושאר אברהם' ה'מגן אבל מנוח'), ('רבינו המועד
כופה  - שמוצא החמץ ועל ביוםֿטוב, גם שבודק סוברים

כלי. ה"ד.29)עליו בפ"א לעיל כמבואר

.ÂÌBÈa B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰ ˜„BaLk¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
C¯·Ó - Ï‚¯‰ CB˙a B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡30Ì„˜31 «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :˜c·Ï ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰32¯eÚa ÏÚ33 »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„B·e ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ
ıÓÁ Ì‰Ï34- Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e¯‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆

C¯·Ó BÈ‡35. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני 31)פסחים עליהן מברך המצוות כל כי
ז:). (פסחים בביטול 32)עשייתן די התורה מן כי והגם

שייך  ואיך מדרבנן, היא חמץ ובדיקת ה"ב) פ"ב (לעיל
פי"א  ברכות (בהל' הרמב"ם הסביר כבר "וצונו"? לברך
הכל  על מברך סופרים... מדברי שהן המצוות כל "וכן ה"ג):
לעשות". וצונו במצותיו קדשנו "אשר לעשייתן: קודם
"אשר  יא): יז, (דברים בה שכתוב בתורה, צונו? והיכן
הוא: כך והציען הדברים ענין נמצא תעשה". לך יאמרו
שצוונו...". מאלו לשמוע בהן שצוה במצותיו, קדשנו אשר

המטרה 33) אבל הביעור, התחלת אלא אינה הבדיקה
על  ולא הביעור על מברכים ולכן הביעור, היא הסופית

א.34)הבדיקה. ב, פסחים לבער 35)משנה, חייב אינו
הפסח  עליו שעבר שחמץ אלא מדרבנן, אפילו החמץ את
החמץ  את ולמצוא לבדוק צריכים ולכן בהנאה, אסור
מצוה  כאן שאין וכיון במאכל. יתערב שלא במקום ולהשימו
(כסףֿ הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.Ê¯ÓBbLÎe36¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜c·Ï ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ - ˙BÚL LL Ì„˜ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa B‡¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈

e‰‡B¯ BÈ‡Â B˙eL¯a ¯‡LpL ıÓÁ Ïk37¯Ó‡ÈÂ ,38: »»≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«
ÏË· ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ˙È‡¯ ‡lL È˙eL¯a LiL ıÓÁ Ïk"»»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈

¯ÙÚk ‡e‰ È¯‰Â39Ï·‡ ."40‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ «¬≈∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML41BÈ‡ È¯‰L ,Ïh·Ï ƒƒ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈

B˙eL¯·42.‰È‰a ¯Ò‡ ¯·kL , ƒ¿∆¿»∆¡««¬»»

לבדיקה 36) סמוך (בלבו שיבטל צריך "הבודק ב: ו, פסחים
רש"י)". עיין 37)מיד, ולשרוף, לבער חייב שרואה מה כי

שני. פרק בתחילת ה"ב:38)לעיל פ"ב פסחים 'ירושלמי'
ואיני  ביתי בתוך לי שיש חמץ כל לומר: צריך אמר, "רב

ה"ב. פ"ב למעלה וראה יבטל", - בו "ראבי"ה 39)יודע
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כעפרא, הפקר וליהוי ליבטיל לומר: שיש הלוי, מר"י קיבל
מיימוניות'). ('הגהות הפקר" מטעם הוא ביטול כי

ב.40) ו, "אינו 41)פסחים הגירסא נוסחאות, בכמה
דברים 42)צריך". שני אלעזר: רבי "אמר ב: ו, פסחים

ברשותו  הן כאילו הכתוב ועשאן אדם, של ברשותו אינן
וחמץ  הרבים, ברשות בור הן: ואלו רש"י) עליהן, (להתחייב

ולמעלה". שעות משש

.Á˙BÚL LMÓe ,LL Ì„˜ Ïh· ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…ƒ≈…∆≈ƒ≈»
‡ˆÓ ‰ÏÚÓÏeÂÈÏÚ BzÚ„ ‰È‰L ıÓÁ43,BaÏ· ‰È‰Â ¿«¿»»»»≈∆»»«¿»»¿»»¿ƒ

ÏÚ ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - B¯Ú· ‡ÏÂ ¯eÚa‰ ˙ÚLa BÁÎLe¿»ƒ¿««ƒ¿…ƒ¬¬≈∆»««
‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï'44.Ïh· ‡ÏÂ ¯Ú· ‡Ï È¯‰L ,' …≈»∆¿…ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈¿…ƒ≈

BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏÎ BÏ ÏÈÚBÓ ‰zÚ Ïeha‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ«»ƒ¿¿ƒ∆≈
B·iÁÏ ,B˙eL¯· ‡e‰ el‡k e‰NÚ ·e˙k‰Â ,B˙eL¯·ƒ¿¿«»»»¿ƒƒ¿¿«¿

‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ45ÏÎa B¯Ú·Ï ·iÁÂ ,' ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈¿«»¿«¬¿»
ÂÈÏÚ ‰ÙBk - ·BËŒÌBÈa B‡ˆÓ Ì‡Â .ep‡ˆÓiL ˙Ú≈∆ƒ¿»∆¿ƒ¿»¿∆»»

ÈÏk46B¯Ú·Óe ·¯ÚÏ „Ú47- ‡e‰ Lc˜‰ ÏL Ì‡Â . ¿ƒ«»∆∆¿«¬¿ƒ∆∆¿≈
epnÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ,ÈÏk ÂÈÏÚ ˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡48. ≈»ƒƒ¿»»∆ƒ∆«…¿ƒƒ∆

כמבואר 43) עליו, עובר אינו ממנו, יודע אינו אם אבל
ואי. ד"ה שם וב'תוספות' כא. 'ירושלמי'44)בפסחים

יראה  בבל עובר ולמעלה שעות משש כי ה"ד. פ"ה פסחים
באכילה  אסור זמנו לפני חמץ כי דסובר למאן ימצא, ובל
מפרש  משנה' ה'מגיד אבל פענח'). ('צפנת התורה מן
ולא  הרגל, בתוך יראה בל על שעובר הרמב"ם שכוונת

שעו  משש פסח רבינו בערב מדברי נראה וכן הערב. עד ת
עיי"ש. חמץ, הלכות שבפתיחת המצוות' ב'מנין

ב.45) ו, וישכח 46)פסחים יראהו שלא כדי א. ו, פסחים
ממנו. לאכול ויבוא פסח אסור 47)שהיום ביוםֿטוב אבל

נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך שאמרו: ואף לבערו.
- פ"א) ריש יוםֿטוב בהל' (עיין לצורך"? שלא גם הותרה
מוקצה  הוא הרי ובהנאה, באכילה אסור שהוא כיון חמץ
(כסףֿ ביוםֿטוב לשרפו אפשר אי לכן לטלטלו, ואסור
שכתב  למה סמוך זו הלכה רבינו שהביא ומתוך משנה).
מדובר  כאן שגם נראה ביטל", לא אם "לפיכך בתחילה
(מגידֿ לשרפו לו התירו לא ואףֿעלֿפיֿכן ביטל, כשלא

שם).48)משנה). (גמרא, קדושתו מחמת

.ËÈÓ49B˙ÈaÓ ‡ˆiL50˙BNÚÏ ¯eÚa‰ ˙ÚL Ì„˜ ƒ∆»»ƒ≈…∆¿««ƒ«¬
‰ÂˆÓ51˙ceÚÒ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï B‡ , ƒ¿»∆¡…¿»∆ƒ¿»¿¿«

ÔÈÒe¯‡52.B˙Èa CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ ,ÔÈ‡eNÂ ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«∆≈»≈¿≈
¯ÊÁÈ - B˙ÂˆÓÏ ¯ÊÁÏÂ ¯Ú·Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‡53Ì‡Â ; ƒ»«¬…¿«≈¿«¬…¿ƒ¿»«¬…¿ƒ

Â‡Ï54BaÏa Ïh·È -55ÒÈb‰ „iÓ ÏÈv‰Ï ‡ˆÈ .56ÔÓ , »¿«≈¿ƒ»»¿«ƒƒ«««ƒƒ
¯‰p‰57˙Ïtn‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰ ÔÓ ,58BaÏa Ïh·È - «»»ƒ«¿≈»ƒ««…∆¿«≈¿ƒ
Bi„Â59CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ BÓˆÚ C¯ˆÏ ‡ˆÈ . ¿«»»¿…∆«¿¿ƒ¿«∆∆»≈¿

‰ˆÈak „Ú ?¯ÊBÁ ‡e‰ ‰nk „ÚÂ .„iÓ ¯ÊÁÈ - B˙Èa60. ≈«¬…ƒ»¿««»≈««≈»
‰ˆÈakÓ ˙BÁt ‰È‰61.Bi„Â BaÏa BÏh·Ó - »»»ƒ«≈»¿«¿¿ƒ¿«

א.49) מט, פסחים פסח.50)משנה, במשנה 51)ערב
רבינו  וסובר בנו". את למול או פסחו את "לשחוט כתוב:

אחרת. למצוה "בבית 52)שהואֿהדין כתוב: במשנה
הרמב"ם  מדברי אבל עצמו, בחתן שהמדובר משמע חמיו",

כסעודה  דינה כזאת, בשמחה המשתתף זר לאדם שגם מוכח
מצוה. ביעור 53)של מצות שתיהן, לקיים שאפשר שכיון

היום. מצוותה שזו כיון מצוות, לשאר קודמת חמץ
לעשות 54) ביום זמן לו ישאר לא חמץ, בביעור יעסוק שאם

האחרת. ה"ב.55)המצוה פ"ב למעלה חיל 56)ראה
ורוצחים. אדם.57)שודדים בני ישוב מקום השוטף

בסכנה.58) אדם בני שוכבים ותחתיו מתמוטט, קיר
מהצלת 59) יתבטל שלא כדי חמץ, בביעור יטפל ולא

(כסףֿמשנה). גראם.60)נפשות חשוב 61)60 לא
בביטול. ודיו אוכל,

.ÈÈÓ62ÁÈp‰L63˙ÏbÏ‚Ó ‰qÚ64,‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒƒ«ƒ»¿À¿∆∆¿≈¿»»
Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰Â ,‡ˆiL ¯Á‡ ¯kÊÂ65‡¯È ‰È‰Â , ¿ƒ¿«««∆»»¿≈ƒ¿≈«¿»»»≈

BaÏa BÏh·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡B·iL Ì„˜ ıÈÓÁz ‡nL66 ∆»«¿ƒ…∆∆»¬≈∆¿«¿¿ƒ
Ïeha‰ ÔÈ‡ - ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ Ï·‡ .ıÈÓÁzL Ì„…̃∆∆«¬ƒ¬»ƒ∆¡ƒ»≈«ƒ

ÌeÏk ÏÈÚBÓ67‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÏÚ ¯·Ú ¯·k ‡l‡ , ƒ¿∆»¿»»««…≈»∆¿…
‡ˆnÈ68B˙È·Ï ¯ÊÁiLk „iÓ ¯Ú·Ï ·iÁÂ ,'69. ƒ»≈¿«»¿»≈ƒ»¿∆«¬…¿≈

א.62) ז, במים.64)בחולֿהמועד.63)פסחים נילושה
ולאפותה 65) ולילך לקום יכול אינו רבו, כבוד אימת ומפני

בתוך 66)(רש"י). ילמד אדם כל 'הרוקח', כתב "מכאן
בו  שלשין הכלי מן שיפול כל הבצק, כשלשין לומר ביתו
מיימוניות'). ('הגהות והפקר" בטל יהא - הארץ על

ברשותו 67) אינו שהחמץ מדובר, הענין בחולֿהמועד שהרי
פסח 68)לבטלו. בערב אבל עובר, בפסח חמץ שהמשהה

(למעלה  ימצא" ובל יראה "בל על עובר אינו - חצות אחר
ביוםֿטוב 69)ה"ח). אבל לשרפו, מותר שבחולֿהמועד

ה"ח). (למעלה ביטלו לא אם אפילו אסור

.‡È„ˆÈk70BÙ¯BN ?ıÓÁ ¯eÚa71¯¯BÙ B‡ ,72‰¯BÊÂ ≈«ƒ»≈¿≈¿∆
ÌiÏ B˜¯BÊ B‡ ,Áe¯Ï73Ì‡Â .74‰L˜ ıÓÁ‰ ‰È‰75 »«¿«»¿ƒ»»∆»≈»∆

‰Ê È¯‰ - ‰¯‰Óa BÎzÁÓ Ìi‰ ÔÈ‡ÂCkŒ¯Á‡Â B¯¯ÙÓ ¿≈«»¿«¿ƒ¿≈»¬≈∆¿»¿¿««»
ıÓÁ .ÌiÏ B˜¯BÊ76˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL77‡ˆÓÂ , ¿«»»≈∆»¿»»»«…∆¿ƒ¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÙÚ ÂÈÏÚ78‡e‰ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ »»»»¿»¿»ƒ≈¬≈
BaÏa Ïh·Ï CÈ¯ˆÂ ;¯Ú·Ók79‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ƒ¿…»¿»ƒ¿«≈¿ƒƒ¬«ƒ…ƒ¿¿»

B˙ .˙ÈML ‰ÚL80- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ Ì"ekÚÏ »»ƒƒ¿»¿«…∆»»ƒƒ
Ì‡Â .¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡81- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ BÙ¯N ≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿»…∆»»ƒƒ

.ÁÒt‰ CB˙a BlL ÔÈÓÁta ˙B‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»≈»«∆»ƒ∆¿«»«
Ï·‡82ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML ‰ÚMÓ BÙ¯N Ì‡ ¬»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿«¿»ƒ

,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ba ˜ÈqÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â¿»«¬»»¬≈∆…«ƒ«¿ƒ«ƒ
Ì‡Â .ÏM·È ‡ÏÂ B· ‰Ù‡È ‡ÏÂ83- ‰Ù‡ B‡ ÏMa ¿……∆¿…¿«≈¿ƒƒ≈»»

ÔÎÂ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ B˙B‡Â ˙t‰ d˙B‡»««¿««¿ƒ»«¬»»¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ BlL ÔÈÓÁt‰84¯Á‡ BÙ¯BNÂ ÏÈ‡B‰ , «∆»ƒ∆¬ƒ«¬»»ƒ¿¿««

.‰È‰a ¯Ò‡pL∆∆¡««¬»»

א.70) כא, פסחים (שו"ע 71)משנה, פחמים שנעשה עד
תמה). סי' מי 72)הרב ימצאנו שלא דקים לפירורים

(פסחים  יהודה רבי על החולקים וכחכמים ממנו, שיהנה
לנהר.73)כא.). א.74)או כח, יבש 75)פסחים לחם

יבשות. חיטים ב.76)או לא, פסחים של 77)משנה, גל
ס"מ.78)אבנים. 10 הוא טפח הגל 79)כל יפקח שמא

(רש"י). לפניו החמץ ונמצא במועד, משם) האבנים (יסירו
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א.80) כא, פסחים ב.81)משנה, כא, פסחים
א.82) כא, פסחים ב.83)משנה, כו, כדין 84)פסחים

לג:). (תמורה אסור שאפרם הנקברים, כל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שלו אם בקיומו, עובר אדם חמץ זה אי על בו נתבאר

בו  נתבאר וכן אחרים. ברשות או ברשותו, ואם אחרים. של
ממ  שמותר ומה חמץ, תערובת בקיום נו.האיסור

.‡·e˙k2Ì‡ ÏBÎÈ ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :‰¯Bza »«»…≈»∆¿»≈»ƒ
B˙B‡ ÔÓË3Ì"ekÚ „Èa B˙B‡ „È˜Ù‰ B‡4‰È‰È ‡Ï , »«ƒ¿ƒ¿««…ƒ¿∆

- "ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡N" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯·BÚ≈«¿«¿……ƒ»≈¿»≈∆
B„È˜Ù‰ elÙ‡5BÈÓË‰ B‡6¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ÏBÎÈ . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆≈

B˙È·a ıÓÁ‰ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡7˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ , ∆»ƒ≈»»∆»≈¿≈¬»ƒ»»»
?¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰„Na ,B˙ÈaÓ8 ƒ≈«»∆¿ƒ«∆∆…ƒ¿∆≈
ÏBÎÈ .E˙eL¯ ÏÎa - "EÏ·b ÏÎa" :¯ÓBÏ „eÓÏz9 «¿«¿»¿À∆¿»¿∆»

Ì"ekÚ ÏL ıÓÁ B˙eL¯Ó ¯Ú·Ï ·iÁ ‡‰È10ÏL B‡ ¿≈«»¿«≈≈¿»≈∆«∆
È‡ ElL - "EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Lc˜‰∆¿≈«¿«…≈»∆¿∆¿ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰‡B¯ ‰z‡ Ï·‡ ,‰‡B¯ ‰z‡11ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
d·b12. »…«

יט):2) יב, (שמות דרשב"י במכילתא רבינו דברי מקור
או  טמון היה אם יכול לך", יראה "ולא שנאמר: "מכלל
שאור  תלמודֿלומר: חייב? יהא לא - אחרת בעיר מופקד

גוי  ביד היינו כאן, שאמרו שמופקד וברור ימצא". אבל לא .
רבינו. לדברי מתאים אינו אחרת" "בעיר שם שכתוב מה
המכילתא. בדברי אחרת נוסחא לרבינו לו היתה ואולי

"לא3) בכלל (כסףֿמשנה).È¯‡‰שאינו רואהו אינו שהרי ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי ,"

(כסףֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי, ביד חמצו בו שמניח המקום שהרי
פרשת  המכילתא כדברי שלא וזהו (כסףֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף ברשותכם, בתיכם "מה י) (פרשה שמות
שיכול  אףֿעלֿפי נכרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא
דרשב"י  המכילתא כדברי אלא ברשותו", אינו אבל לבערו,

מגידֿמשנה). (ועיין לו 6)הנ"ל יש שהרי ב. ה, פסחים
" בכלל והוא אותו, למצוא ÓÈˆ‡האפשרות ‡Ï."(7 שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי"8)כתוב ביד אותו ו"הפקיד
(לחםֿ לביתו וקרוב שכנו כשהגוי הוא בסמוך, שלמעלה

ב.9)משנה). ה, אחריות.10)פסחים עליו קיבל שלא
הקדש.12)גוים.11)

.·BÁÈp‰ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒƒƒ
elÙ‡Â ÔeÓË elÙ‡ ,B˙eL¯·13elÙ‡Â ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ƒ¿¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ

'‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì"ekÚ „Èa „˜ÙÓÀ¿»¿««¬≈∆≈ƒ…≈»∆
‰È‰L Ì"ekÚ ÏL B‡ Lc˜‰ ÏL ıÓÁ .'‡ˆnÈ ‡Ï'Â¿…ƒ»≈»≈∆∆¿≈∆«∆»»
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙Èaa BnÚ ‰È‰ elÙ‡ - Ï‡¯NÈ Ïˆ‡≈∆ƒ¿»≈¬ƒ»»ƒ««ƒ¬≈∆À»
„iL ·LBz ¯b ÏL ‰È‰ elÙ‡Â .BlL BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»∆≈»∆«
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ˙ËÏBL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆»»≈ƒ¿ƒ

Òta B˙eL¯Ó ıÓÁ‰Á14‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚15, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡B·È ‡nL16BÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï·‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈

‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…
‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È17. »ƒ≈¿ƒ»

ב.13) ה, של 14)פסחים החמץ אין סוף שסוף לפי
א.15)הישראל. ו, מספיק 16)פסחים לא וכאן ליהנות.

(למעלה  ביוםֿטוב בביתו חמץ מוצא כדין כלי, עליו לכפות
שאז  יוםֿטוב מוצאי עד קצר, זמן הוא ששם לפי ה"ח) פ"ג
חוששים  - הפסח ימי כל בביתו שהחמץ כאן אבל ישרפנו,
ויבואו  החמץ ויתגלה צורך לאיזה הכלי ינטל שמא אנו

(כסףֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.‚Ì"ekÚ18Ïa˜ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L ,˙eÈ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„19ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ - ˙eÈ¯Á‡20˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï ¯zÓ -21¯Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eL¯aL ,ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿»«

ה:).18) (עירו 19)(פסחים מחוזא לבני רבא להו "אמר
המלך, (צבא חילא דבני (חמץ) חמירא בעירו רבא): של
דאילו  כיון מבתייכו, העיירות) על מזונותיהן טורח ומטילין
ובעיתו  קאי ברשותייכו (נאבד), מיתביד ואילו (נגנב) מגניב
הוא) (כשלכם דמי" כדילכון לשלם), (תצטרכו לשלומי

ה:). ממנו 20)(פסחים לאכול אסור ביערו, לא ואם
פ"ב). פסחים לו 21)('ירושלמי' ועושה א: ו, פסחים

זו. שלפני בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.„Òp‡ Ì"ekÚ22Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ B·iÁÓ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L Ï‡¯Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿
Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙eÈ¯Á‡23el‡k ·LÁ È¯‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ
.B˙eÈ¯Á‡a Òp‡‰ B·iÁnL ÈtÓ ,BlL ‡e‰∆ƒ¿≈∆¿«¿»«»¿«¬»

ותקיף.22) קשה חמירא 23)אדם "בעירו ב: ה, פסחים
ר"ח: ופירש זו), שלפני בהלכה לעיל (מובא חילא" דבני
ישראל  בבתי שלהם החמץ את מפקידים היו החיילות "בני
אלא  משגיחים אין באונס, הלחם אותו אבד אם ואפילו כו'
המלכות, חוק בזה היה שלא רבינו וסובר אותם". עונשים
ב'אוצר  וראה עליו. ועובר הישראל כשל זה הרי ואעפ"כ

ובראב"ד. יא סי' תשובות הגאונים'

.‰Ï‡¯NÈ24ÔÈ‰¯‰L25Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁ26Ì‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡·‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰27ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ¯zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,28; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ Ú·wL ÔÓÊ B˙B‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿«∆»«…∆«»«¿ƒ
el‡k ıÓÁ‰ B˙B‡ ‡ˆÓ - ÂLÎÚÓ ‰˜ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿≈≈«¿»ƒ¿»∆»≈¿ƒ

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ÔB„wt ‡e‰29¯eÒ‡Â ,30¯Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«

לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי ב. ל, פסחים משנה,
('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני 26)שמשכן.
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א.80) כא, פסחים ב.81)משנה, כא, פסחים
א.82) כא, פסחים ב.83)משנה, כו, כדין 84)פסחים

לג:). (תמורה אסור שאפרם הנקברים, כל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שלו אם בקיומו, עובר אדם חמץ זה אי על בו נתבאר

בו  נתבאר וכן אחרים. ברשות או ברשותו, ואם אחרים. של
ממ  שמותר ומה חמץ, תערובת בקיום נו.האיסור

.‡·e˙k2Ì‡ ÏBÎÈ ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :‰¯Bza »«»…≈»∆¿»≈»ƒ
B˙B‡ ÔÓË3Ì"ekÚ „Èa B˙B‡ „È˜Ù‰ B‡4‰È‰È ‡Ï , »«ƒ¿ƒ¿««…ƒ¿∆

- "ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡N" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯·BÚ≈«¿«¿……ƒ»≈¿»≈∆
B„È˜Ù‰ elÙ‡5BÈÓË‰ B‡6¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ÏBÎÈ . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆≈

B˙È·a ıÓÁ‰ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡7˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ , ∆»ƒ≈»»∆»≈¿≈¬»ƒ»»»
?¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰„Na ,B˙ÈaÓ8 ƒ≈«»∆¿ƒ«∆∆…ƒ¿∆≈
ÏBÎÈ .E˙eL¯ ÏÎa - "EÏ·b ÏÎa" :¯ÓBÏ „eÓÏz9 «¿«¿»¿À∆¿»¿∆»

Ì"ekÚ ÏL ıÓÁ B˙eL¯Ó ¯Ú·Ï ·iÁ ‡‰È10ÏL B‡ ¿≈«»¿«≈≈¿»≈∆«∆
È‡ ElL - "EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Lc˜‰∆¿≈«¿«…≈»∆¿∆¿ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰‡B¯ ‰z‡ Ï·‡ ,‰‡B¯ ‰z‡11ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
d·b12. »…«

יט):2) יב, (שמות דרשב"י במכילתא רבינו דברי מקור
או  טמון היה אם יכול לך", יראה "ולא שנאמר: "מכלל
שאור  תלמודֿלומר: חייב? יהא לא - אחרת בעיר מופקד

גוי  ביד היינו כאן, שאמרו שמופקד וברור ימצא". אבל לא .
רבינו. לדברי מתאים אינו אחרת" "בעיר שם שכתוב מה
המכילתא. בדברי אחרת נוסחא לרבינו לו היתה ואולי

"לא3) בכלל (כסףֿמשנה).È¯‡‰שאינו רואהו אינו שהרי ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי ,"

(כסףֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי, ביד חמצו בו שמניח המקום שהרי
פרשת  המכילתא כדברי שלא וזהו (כסףֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף ברשותכם, בתיכם "מה י) (פרשה שמות
שיכול  אףֿעלֿפי נכרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא
דרשב"י  המכילתא כדברי אלא ברשותו", אינו אבל לבערו,

מגידֿמשנה). (ועיין לו 6)הנ"ל יש שהרי ב. ה, פסחים
" בכלל והוא אותו, למצוא ÓÈˆ‡האפשרות ‡Ï."(7 שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי"8)כתוב ביד אותו ו"הפקיד
(לחםֿ לביתו וקרוב שכנו כשהגוי הוא בסמוך, שלמעלה

ב.9)משנה). ה, אחריות.10)פסחים עליו קיבל שלא
הקדש.12)גוים.11)

.·BÁÈp‰ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒƒƒ
elÙ‡Â ÔeÓË elÙ‡ ,B˙eL¯·13elÙ‡Â ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ƒ¿¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ

'‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì"ekÚ „Èa „˜ÙÓÀ¿»¿««¬≈∆≈ƒ…≈»∆
‰È‰L Ì"ekÚ ÏL B‡ Lc˜‰ ÏL ıÓÁ .'‡ˆnÈ ‡Ï'Â¿…ƒ»≈»≈∆∆¿≈∆«∆»»
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙Èaa BnÚ ‰È‰ elÙ‡ - Ï‡¯NÈ Ïˆ‡≈∆ƒ¿»≈¬ƒ»»ƒ««ƒ¬≈∆À»
„iL ·LBz ¯b ÏL ‰È‰ elÙ‡Â .BlL BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»∆≈»∆«
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ˙ËÏBL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆»»≈ƒ¿ƒ

Òta B˙eL¯Ó ıÓÁ‰Á14‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚15, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡B·È ‡nL16BÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï·‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈

‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…
‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È17. »ƒ≈¿ƒ»

ב.13) ה, של 14)פסחים החמץ אין סוף שסוף לפי
א.15)הישראל. ו, מספיק 16)פסחים לא וכאן ליהנות.

(למעלה  ביוםֿטוב בביתו חמץ מוצא כדין כלי, עליו לכפות
שאז  יוםֿטוב מוצאי עד קצר, זמן הוא ששם לפי ה"ח) פ"ג
חוששים  - הפסח ימי כל בביתו שהחמץ כאן אבל ישרפנו,
ויבואו  החמץ ויתגלה צורך לאיזה הכלי ינטל שמא אנו

(כסףֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.‚Ì"ekÚ18Ïa˜ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L ,˙eÈ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„19ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ - ˙eÈ¯Á‡20˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï ¯zÓ -21¯Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eL¯aL ,ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿»«

ה:).18) (עירו 19)(פסחים מחוזא לבני רבא להו "אמר
המלך, (צבא חילא דבני (חמץ) חמירא בעירו רבא): של
דאילו  כיון מבתייכו, העיירות) על מזונותיהן טורח ומטילין
ובעיתו  קאי ברשותייכו (נאבד), מיתביד ואילו (נגנב) מגניב
הוא) (כשלכם דמי" כדילכון לשלם), (תצטרכו לשלומי

ה:). ממנו 20)(פסחים לאכול אסור ביערו, לא ואם
פ"ב). פסחים לו 21)('ירושלמי' ועושה א: ו, פסחים

זו. שלפני בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.„Òp‡ Ì"ekÚ22Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ B·iÁÓ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L Ï‡¯Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿
Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙eÈ¯Á‡23el‡k ·LÁ È¯‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ
.B˙eÈ¯Á‡a Òp‡‰ B·iÁnL ÈtÓ ,BlL ‡e‰∆ƒ¿≈∆¿«¿»«»¿«¬»

ותקיף.22) קשה חמירא 23)אדם "בעירו ב: ה, פסחים
ר"ח: ופירש זו), שלפני בהלכה לעיל (מובא חילא" דבני
ישראל  בבתי שלהם החמץ את מפקידים היו החיילות "בני
אלא  משגיחים אין באונס, הלחם אותו אבד אם ואפילו כו'
המלכות, חוק בזה היה שלא רבינו וסובר אותם". עונשים
ב'אוצר  וראה עליו. ועובר הישראל כשל זה הרי ואעפ"כ

ובראב"ד. יא סי' תשובות הגאונים'

.‰Ï‡¯NÈ24ÔÈ‰¯‰L25Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁ26Ì‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡·‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰27ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ¯zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,28; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ Ú·wL ÔÓÊ B˙B‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿«∆»«…∆«»«¿ƒ
el‡k ıÓÁ‰ B˙B‡ ‡ˆÓ - ÂLÎÚÓ ‰˜ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿≈≈«¿»ƒ¿»∆»≈¿ƒ

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ÔB„wt ‡e‰29¯eÒ‡Â ,30¯Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«

לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי ב. ל, פסחים משנה,
('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני 26)שמשכן.
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שלו.27)פסח. הוא הרי בתוספתא 28)כלומר, הוא כן
חמצו, על ישראל את שהלוה "נכרי ה"ה): פ"ב (פסחים

באתי לא אם לו אחר ‰Ì„Â˜ÁÒÙואמר לך, מכור הוא הרי
לא  שאם בהנאה". לומר צריך ואין באכילה, מותר הפסח
הישראל  יכול הפסח שבתוך כיון הפסח, לפני הזמן קבע
ברשותו. הוא הרי - המשכון ולפדות החוב לשלם

ברשותו 29) הוא משכון, המקבל שישראל שאףֿעלֿפי
ה"א) שכירות מהל' (פ"י ואבידה גניבה של באחריות וחייב
(פסחים  כלל ברשותו אינו מישראל, משכון המקבל גוי -

ישראל 30)לא:). של שחמץ א, בהלכה לעיל כמבואר
הישראל. עליו עובר נכרי, ביד המופקד

.ÂÏ‡¯NÈ31ıÓÁ ‰È‰Â ,‰ÈÙÒa ÔÈ‡· eÈ‰L Ì"ekÚÂ ƒ¿»≈¿«∆»»ƒƒ¿ƒ»¿»»»≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL ‰ÚÈb‰Â Ï‡¯NÈ „Èa32B¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿»≈¿ƒƒ»»»¬ƒƒ¬≈∆¿

epnÓ BÁ˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‰zÓa BÏ B˙B B‡ Ì"ekÚÏ»«¿¿«»»¿≈¿¿ƒ∆
‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÏ epziL „·Ï·e ;ÁÒt‰ ¯Á‡33. «««»«ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿»

ה"ו.31) פ"ב פסחים י"ד 32)תוספתא "של נוסף: בכת"י
על 33)בניסן". במתנה לו נותנו אם כי תנאי, שום ללא

בטלה  והמתנה התנאי, את יקיים שלא לחשוש יש תנאי, ידי
ימצא". ובל יראה "בל על ועובר למפרע,

.Ê¯ÓB‡34Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ35Á˜BÏ ‰z‡L „Ú :36 ≈ƒ¿»≈¿««»«»≈«
ÌÈ˙‡Óa Á˜Â ‡Ba ,‰Óa37Á˜BÏ ‰z‡L „Ú ; ¿»∆¿«¿»»ƒ«»«»≈«

Áw‡Â C¯Ëˆ‡ ‡nL ,Ï‡¯NiÓ Á˜Â ‡Ba ,Ì"ekÚÓ≈«¿«ƒƒ¿»≈∆»∆¿»≈¿∆«
ÁÒt‰ ¯Á‡ EnÓ38¯kÓÈ ‡Ï Ï·‡ .39ÏÚ BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ƒ¿«««»«¬»…ƒ¿…¿…ƒ∆«

È‡z40'‰‡¯È Ïa' ÏÚ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆≈««≈»∆
.'‡ˆnÈ Ï·'e«ƒ»≈

ה"ו.34) פ"ב פסחים שעה 35)תוספתא לפני פסח בערב
לעצמך.36)חמישית. חמץ חמץ 37)קונה שיקנה

במנה, רק לעצמו לקנות רוצה שאינו אףֿעלֿפי הרבה,
על  לו ויתן הפסח לאחר העודף את ממנו שיקנה לו ומרמז

רווח. שיקנה 38)זה בוודאות לו מבטיח הוא שאין באופן
- הערמה קצת כאן שיש ואף זה. על לו מרמז רק ממנו,
אלא  אסור אינו הפסח עליו שעבר שחמץ כיון מותר,
(שבת  מותרת בדרבנן והערמה ה"ד), בפ"א (ראה מדרבנן

פסח.39)קיט:). תעשה 40)לפני "אם לנכרי: שאומר
לך  נתון החמץ - הפסח לאחר או הפסח בתוך פלוני דבר
אין  עדיין - התנאי נתקיים שלא זמן שכל לך", מכור או

נתון. או מכור החמץ

.Á˙·¯Úz41ıÓÁ42Ïa' ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - «¬…∆»≈¿ƒ»∆»ƒ«
ÒÈ¯en‰ ÔB‚k ;'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È43Á˙eÎÂ ,44,ÈÏ·a‰ ≈»∆«ƒ»≈¿«¿»¿»««¿ƒ

‡ˆBik ÏÎÂ ,ÁÓw‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈNBÚL ,È„n‰ ¯ÎLÂ¿≈»«»ƒ∆ƒƒ«∆«¿»«≈
Ï·‡ .ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈ¯·cÓ el‡·45˙·¯Úz Ba LiL ¯·c »≈ƒ¿»ƒ«∆¡»ƒ¬»»»∆∆«¬…∆

‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ıÓÁ46BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »≈¿≈»«¬ƒ»¬≈∆À»¿«¿
.ÁÒta«»«

הבבלי 41) כותח בפסח, עוברין "אלו א: מב, פסחים משנה,
יראה  בל על "עוברין המשניות בפירוש רבינו ופירש כו'"

פירש"י. וכן ימצא" שאין 42)ובל אף חמץ, בו שנתערב
אכילתו, על לוקה ואין פרס, אכילת בכדי חמץ כזית בו

ובל  יראה ב"בל עליו עובר זאת בכל ה"ו, בפ"א כמבואר
(מגידֿמשנה  בתערובת חמץ כזית יש סוף סוף שהרי ימצא"

הכהן). משה ר' בשם כבושים 43)וכסףֿמשנה דגים ציר
קמח. לתוכו ושמים ולחם.44)במלח, חמוץ מחלב עשוי

ב.45) מה, נוקשה".46)פסחים "חמץ חז"ל בפי נקרא

.Ë˙·¯Ú ?„ˆÈk47ÔÈ„·Ú‰48ÁÓ˜ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ≈«¬≈«»«¿»ƒ∆»«¿»∆«
È¯‰ ,¯eÚa‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL B˙ elÙ‡ - ˙B¯BÚÂ¿¬ƒ¿»»»««…∆«ƒ¬≈

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê49Ô˙Â ,˙B¯BÚ‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â . ∆À»¿«¿¿ƒ…»«»¿»«
ÁÓw‰50¯zÓ - ¯eÚa‰ ˙ÚLÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì„˜ «∆«…∆¿»»ƒƒ¿««ƒÀ»

- ÌÈÓÈ ‰LÏL CBz ;LÈ‡·‰Â „ÒÙ È¯‰L ,BÓi˜Ï¿«¿∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ51. «»¿«≈

ב.47) מה, קמח 48)פסחים שם ונותנים עורות. מעבדי
מיד 49)(רש"י). הקמח מסריח העורות, שעלֿידי

הוא 51)לבד.50)ומתקלקל. לאכילה ראוי שעדיין
אף  אחת, שעה בביעור שנתחייב וכיון הפסח, זמן כשמגיע

לבער. חייב - הפסח בימי אחרֿכך שנתקלקל

.È¯BÏÈw‰ ÔÎÂ52‰iË¯‰Â53˙ÈÏtÒ‡‰Â54 ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿¿»ƒ
˜"‡È¯z‰Â55,ÁÒta ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ıÓÁ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ¿«ƒ¿»∆»«¿»»≈À»¿«¿»«∆«

ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ‰„ÒÙ È¯‰L56. ∆¬≈ƒ¿¿»«∆»≈

לעין.52) משחה והוא ה"ב, פ"ג פסחים תוספתא
לרככה.53) מכה על ששמים סממנים משוחה תחבושת
תחבושת.55)תחבושת.54) ראויה 56)מין ואינה

לאכילה.

.‡È˙t‰57dÓˆÚ58ÏÎ‡lÓ ‰ÏÒÙÂ ‰LtÚL «««¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ∆¡…
·Ïk‰59‡Ó‚ÏÓe ,60‰Á¯ÒpL61¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -62. «∆∆¿À¿»∆ƒ¿¿»≈»ƒ¿«≈
ÌÈ„‚a63‰hÁ ·ÏÁa Ô˙B‡ eÒakL64˙B¯È ÔÎÂ , ¿»ƒ∆ƒ¿»«¬≈ƒ»¿≈¿»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰Ê· ‡ˆBik ÏÎÂ ,ıÓÁa Ô˙B‡ e˜acL∆ƒ¿»¿»≈¿…«≈»∆À»¿«¿»
nÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÁÒta,'‡ˆ «∆«¿≈»∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈

˙„ÓBÚ ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡L65. ∆≈«∆»≈∆∆

ב.57) מה, שום 58)פסחים בלי בעין, היא שהפת
יתבאר 59)תערובת. לאדם, מלאכול רק נפסלה ואם

שאחריה. והיא 60)בהלכה ה"ב. פ"ג פסחים תוספתא
לועס  שאדם בהם וכיוצא ותאנים מקמח עשויה תחבושת

המכה. על כלב.61)ונותן לאכילת ראויה שאינה עד
נתחמצה 62) בין הבדל אין הפסח, לפני שנסרחה מאחר

אבל  נתחמצה. ולבסוף נסרחה או נסרחה ולבסוף
נסרחה  אלאֿאםֿכן לקיימה מותר אינו בפסח כשנתחמצה
פירוש  לפי ה'ירושלמי' בשם (הראב"ד נתחמצה ולבסוף

ב.63)המגידֿמשנה). מה, והיינו 64)פסחים עמילן. =
לפסח. סמוך (הראב"ד).65)אפילו כלב מאכילת ונפסל

.·È¯·c66ıÓÁ Ba ·¯Ú˙pL67Ì„‡Ï ÏÎ‡Ó BÈ‡Â , »»∆ƒ¿»≈»≈¿≈«¬»¿»»
ÏÏk68Ì„‡ Ïk ÏÎ‡Ó BÈ‡L B‡ ;69˜"‡È¯z‰ ÔB‚k , ¿»∆≈«¬«»»»¿«ƒ¿»

¯eÒ‡ ,BÓi˜Ï ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B· ‡ˆBiÎÂ¿«≈««ƒ∆À»¿«¿»
BÏÎ‡Ï70ÔÓ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú ¿»¿««««»«¿««ƒ∆≈ƒ

BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ‡l‡ ıÓÁ‰71. ∆»≈∆»»∆¬≈∆»¿»¿

א.66) ל, ה"ה.67)פסחים בפ"א כמבואר בטל, אינו
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אלא 68) לאכילה), טוב =) מעליא חמץ בו שנתערב היינו
בתוכו  נתערב אם אבל לאכילה, ראוי אינו הביטול שעלֿידי
תמב). סי' (או"ח מותר - לאכילה ראוי שאינו נוקשה, חמץ

לחולים.69) מותר.70)רק בהנאה כמבואר 71)אבל
ה"ה. בפ"א לעיל

ה'תש"פ  אלול י"ג רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושאין 1) מחמיצין שהן המינין החמץ, דיני בו נתבארו

לעשותו, שאסור ומה המחמיצין. והמשקין מחמיצין.
פסח, פת ללוש ראוי וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ, מחשש
שנשתמשו  הכלים, הכשר דיני נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא

בזה. וכיוצא חמץ, בהן

.‡ÈÈÓ ˙LÓÁ ‡l‡ ,ÁÒta ıÓÁ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ»≈«∆«∆»¬≈∆ƒ≈
Ô‚„„·Ïa2‰hÁ‰ Ô‰L ,ÌÈhÁ ÈÈÓ ÈL Ì‰Â , »»ƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈ƒƒ∆≈«ƒ»

‰¯BÚN‰ Ô‰L ,ÌÈ¯BÚN‰ ÈÈÓ ‰LÏLe ,˙Óqk‰Â¿«À∆∆¿»ƒ≈«¿ƒ∆≈«¿»
Ê¯‡ ÔB‚k ,˙BiËw‰ Ï·‡ .ÔBtM‰Â ÏÚeLŒ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ¬»«ƒ¿ƒ¿…∆
ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÌÈÏBÙe ÔÁ„Â¿…«ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆≈»∆ƒ
B· ‡ˆBiÎÂ Ê¯‡ ÁÓ˜ LÏ elÙ‡ ‡l‡ ;ıÓÁ»≈∆»¬ƒ»∆«…∆¿«≈

ÔÈÁ˙B¯a3˜ˆa BÓk Át˙pL „Ú ÌÈ„‚·a e‰qÎÂ , ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«¿»≈
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁ‰L4ıenÁ ‰Ê ÔÈ‡L , ∆∆¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒ»∆≈∆ƒ
.ÔBÁ¯Ò ‡l‡∆»ƒ¿

א').2) עמוד ל"ה דף פסחים את 3)(מסכת שממהרים
רתחו  שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ, תהליך
י"ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים אינם יפה

נתערבו 4) שמא חומרא, בזה נוהגים יש אבל הדין. מן
טוחנים  שלפעמים ועוד הקטניות. בתוך הדגן מיני מחמשת
המינים  חמשת בקמח זה קמח להחליף ויבואו לקמח אותם

תנ"ג). סימן (הרמ"א

.·˙LÓÁ5˙B¯Ù ÈÓa ÔLÏ Ì‡ ,el‡ Ô‚„ ÈÈÓ ¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ»»¿≈≈
È„ÈÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ - ÌÈÓ ÌeL ‡Ïa „·Ïaƒ¿«¿…«ƒ¿»≈»ƒƒ≈
Át˙pL „Ú ÌBi‰ Ïk ÔÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ .ıenÁƒ∆»¬ƒƒƒ»»««∆ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ - ˜ˆa‰6‡L ,ÔÈˆÈÓÁÓ ˙B¯Ù ÈÓ ÔÈ «»≈À»«¬ƒ»∆≈≈≈«¿ƒƒ
·ÏÁÂ ,ÔÈÈ ÔB‚k :Ô‰ ˙B¯Ù ÈÓe .ÔÈÁÈ¯ÒÓ ‡l‡7 ∆»«¿ƒƒ≈≈≈¿«ƒ¿»»

L·„e8ÏÎÂ ÌÈBn¯ŒÈÓe ÌÈÁet˙ŒÈÓe ˙ÈÊŒÔÓLÂ ¿«¿∆∆«ƒ≈«ƒ≈ƒƒ¿»
,‡e‰Â .ÔÈ˜LÓe ÌÈÓLe ˙BÈÈ ¯‡MÓ Ô‰· ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒ¿
·¯Ú˙ Ì‡Â .ÌÏBÚa ÌÈÓ ÌeL Ô‰a ·¯Ú˙È ‡lL∆…ƒ¿»≈»∆«ƒ»»¿ƒƒ¿»≈

ÔÈˆÈÓÁÓ el‡ È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÌÈÓ Ô‰a9. »∆«ƒ»∆¬≈≈«¿ƒƒ

אֿב).5) עמודים ל"ה דף פסחים הרמב"ם 6)(מסכת
רוקח  (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב תיקן עצמו
וויניציאה  רומא בדפוסי הוא וכן הרמב"ם) בן הר"א בשם
שאין  פי על אף זה ולפי מוגה. בספר הרמ"ך מצא וכן
ולפני  רוקח). (מעשה איסור בו יש כרת עליו חייבים
וכתב  עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא היתה הראב"ד
ואסור  נוקשה חמץ הוא הרי גמור חמץ שאינו שאע"פ

א'). עמוד נ"ד דף במנחות במצות 7)(וראה סימן כשעשה
יבוא  שמא באכילה אסורות כן לא שאם חלב. של שהן

הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ט' (פרק בבשר לאכלם
(הגמי"י).8)כ"ב). דבורים דבש ובין תמרים דבש בין

וראה 9) א' עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת בברייתא הוא כן
כ'). הלכה להלן

.‚ÌÈÓa ÌÈhÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡10‡ÏÂ ,˙BÙÈ¯ ÔB‚k , ≈¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
;¯eÓb ıÓÁ ‰Ê È¯‰ - ÏMa Ì‡Â .˙B·È·Ï ÔB‚k ,ÁÓ∆̃«¿¿ƒ¿ƒƒ≈¬≈∆»≈»

eÚwa˙iL ,‡e‰Â11ÔÈÏB˜ ÔÈ‡ .ÏÈL·za12˜ˆa‰ ˙‡13 ¿∆ƒ¿«¿««¿ƒ≈ƒ∆«»≈
˙t‰ ˙‡ ÔÈÏM·Ó Ï·‡ ;˙·Án‰ ÏÚ ÔÓLa14˙‡Â ¿∆∆«««¬«¬»¿«¿ƒ∆««¿∆

ÈeÏw‰ ÁÓw‰15CkŒ¯Á‡Â ,‰a¯‰ ÌÈn‰ ÁÈz¯‰ Ì‡Â . «∆««»¿ƒƒ¿ƒ«««ƒ«¿≈¿««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓw‰ ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ƒ¿ƒ¿»«∆«¬≈∆À»ƒ¿≈∆

ıÈÓÁiL Ì„˜ „iÓ ÏMa˙Ó16e‚‰ ¯·Îe .17¯ÚLa ƒ¿«≈ƒ»…∆∆«¿ƒ¿»»¬¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï ·¯Ún‰ ÏÎ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»««¬»∆¡…»»∆¿≈»∆»…

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÈn‰ ÁÈz¯È18. «¿ƒ«««ƒ»∆»∆

(להלן 10) להחמיץ נותנים אינם רותחים שמים פי על שאף
מסכת  (רש"י מחמיץ הוא פושרין שהמים בעוד – בסמוך)

ב'). עמוד ל"ט דף עמוד 11)פסחים מ' דף פסחים (מסכת
כשמואל. שלא 12)א') בצק לקלות וכרמל. קלי מלשון

מחבת. על בשמן יחמיץ 13)נחמץ ועכשיו במים. שנילוש
מים  עם פירות שמי בשמן, אותו שקולים פי על אף

למעלה. שכתב כמו –14)מחמיצים, שנאפה שאחרי
ל"ט  דף פסחים (מסכת מחמיץ אינו במים שורהו אפילו

ב'). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי האש על שקלוהו
ובגמרא)16) במשנה ב' עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת

חימוץ. לידי מביאה אינה ברותחים) נתינה =) שחליטה
המתיבתא.17) בשם ברי"ף הוא כן 18)כן עשה [ואם

– לכתחילה אלא אסרו שלא שמותר, אומרים יש בדיעבד
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי

.„¯zÓ19˜ˆa ÔÎÂ .˙B¯Ù ÈÓa ÁÓw‰ B‡ Ô‚c‰ ÏM·Ï À»¿«≈«»»«∆«¿≈≈¿≈»≈
e‰Ï˜ B‡ ˙B¯Ù ÈÓa BÏMa Ì‡ - ˙B¯Ù ÈÓa BLlL∆»¿≈≈ƒƒ¿¿≈≈»»
ÔÈ‡ ˙B¯Ù ÈnL ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,ÔÓMa ˙·Án‰ ÏÚ«««¬««∆∆¬≈∆À»∆≈≈≈»

.ÔÈˆÈÓÁÓ«¿ƒƒ

שילא:19) ר' דבי "אמרי ב'): עמוד ל"א דף פסחים (מסכת
העשוי  קמח (מאכל שרי" ומילחא במישחא דעביה ותיקא
ואף  (רי"ף). מחמיצים אינם פירות שמי מותר) ומלח בשמן
יש  כרת חיוב שאין שאע"פ ב' בהלכה למעלה הנוסחא לפי
גזרה  אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה
חיוב  כאן שאין כיון ג') הלכה (למעלה יפה ירתיח לא שמא

כרת.

.‰ÏÓ¯k20- B˙B‡ ÔÈÁBËÂ ¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL «¿∆∆¿«¿¬ƒ»¿¬ƒ
Ó ÔÈ‡‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,ÌÈÓa BlL ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈÏM· ≈¿«¿ƒ∆«∆«∆¿«ƒ∆»…ƒ¿»

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏM·nLk ıÈÓÁÓ ‡ˆÓÂ ,‰ÙÈ ¯e‡a»»∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈
ÔÈÏÏBnLk21Ô‰a ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡ ,˙BL„Á‰ ˙B¯„w‰ ¿∆¿ƒ«¿≈«¬»≈¿«¿ƒ»∆

‰ÈeÙ‡ ‰vÓ ‡l‡22ÁÓ˜ Ï·‡ ,d˙B‡ eÁËÂ e¯ÊÁL ∆»«»¬»∆»¿¿»¬»¬»∆«
.ıenÁ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰ÙÈ e‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,¯eÒ‡ - ÈÏ»̃ƒ»∆»…»»»∆¿»ƒ≈ƒ

כך 20) כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח. רבינו בפירוש ועיין שם). פסחים היו 21)(מסכת

כדי  חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח נותנים
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אלא 68) לאכילה), טוב =) מעליא חמץ בו שנתערב היינו
בתוכו  נתערב אם אבל לאכילה, ראוי אינו הביטול שעלֿידי
תמב). סי' (או"ח מותר - לאכילה ראוי שאינו נוקשה, חמץ

לחולים.69) מותר.70)רק בהנאה כמבואר 71)אבל
ה"ה. בפ"א לעיל

ה'תש"פ  אלול י"ג רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושאין 1) מחמיצין שהן המינין החמץ, דיני בו נתבארו

לעשותו, שאסור ומה המחמיצין. והמשקין מחמיצין.
פסח, פת ללוש ראוי וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ, מחשש
שנשתמשו  הכלים, הכשר דיני נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא

בזה. וכיוצא חמץ, בהן

.‡ÈÈÓ ˙LÓÁ ‡l‡ ,ÁÒta ıÓÁ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ»≈«∆«∆»¬≈∆ƒ≈
Ô‚„„·Ïa2‰hÁ‰ Ô‰L ,ÌÈhÁ ÈÈÓ ÈL Ì‰Â , »»ƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈ƒƒ∆≈«ƒ»

‰¯BÚN‰ Ô‰L ,ÌÈ¯BÚN‰ ÈÈÓ ‰LÏLe ,˙Óqk‰Â¿«À∆∆¿»ƒ≈«¿ƒ∆≈«¿»
Ê¯‡ ÔB‚k ,˙BiËw‰ Ï·‡ .ÔBtM‰Â ÏÚeLŒ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ¬»«ƒ¿ƒ¿…∆
ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÌÈÏBÙe ÔÁ„Â¿…«ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆≈»∆ƒ
B· ‡ˆBiÎÂ Ê¯‡ ÁÓ˜ LÏ elÙ‡ ‡l‡ ;ıÓÁ»≈∆»¬ƒ»∆«…∆¿«≈

ÔÈÁ˙B¯a3˜ˆa BÓk Át˙pL „Ú ÌÈ„‚·a e‰qÎÂ , ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«¿»≈
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁ‰L4ıenÁ ‰Ê ÔÈ‡L , ∆∆¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒ»∆≈∆ƒ
.ÔBÁ¯Ò ‡l‡∆»ƒ¿

א').2) עמוד ל"ה דף פסחים את 3)(מסכת שממהרים
רתחו  שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ, תהליך
י"ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים אינם יפה

נתערבו 4) שמא חומרא, בזה נוהגים יש אבל הדין. מן
טוחנים  שלפעמים ועוד הקטניות. בתוך הדגן מיני מחמשת
המינים  חמשת בקמח זה קמח להחליף ויבואו לקמח אותם

תנ"ג). סימן (הרמ"א

.·˙LÓÁ5˙B¯Ù ÈÓa ÔLÏ Ì‡ ,el‡ Ô‚„ ÈÈÓ ¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ»»¿≈≈
È„ÈÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ - ÌÈÓ ÌeL ‡Ïa „·Ïaƒ¿«¿…«ƒ¿»≈»ƒƒ≈
Át˙pL „Ú ÌBi‰ Ïk ÔÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ .ıenÁƒ∆»¬ƒƒƒ»»««∆ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ - ˜ˆa‰6‡L ,ÔÈˆÈÓÁÓ ˙B¯Ù ÈÓ ÔÈ «»≈À»«¬ƒ»∆≈≈≈«¿ƒƒ
·ÏÁÂ ,ÔÈÈ ÔB‚k :Ô‰ ˙B¯Ù ÈÓe .ÔÈÁÈ¯ÒÓ ‡l‡7 ∆»«¿ƒƒ≈≈≈¿«ƒ¿»»

L·„e8ÏÎÂ ÌÈBn¯ŒÈÓe ÌÈÁet˙ŒÈÓe ˙ÈÊŒÔÓLÂ ¿«¿∆∆«ƒ≈«ƒ≈ƒƒ¿»
,‡e‰Â .ÔÈ˜LÓe ÌÈÓLe ˙BÈÈ ¯‡MÓ Ô‰· ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒ¿
·¯Ú˙ Ì‡Â .ÌÏBÚa ÌÈÓ ÌeL Ô‰a ·¯Ú˙È ‡lL∆…ƒ¿»≈»∆«ƒ»»¿ƒƒ¿»≈

ÔÈˆÈÓÁÓ el‡ È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÌÈÓ Ô‰a9. »∆«ƒ»∆¬≈≈«¿ƒƒ

אֿב).5) עמודים ל"ה דף פסחים הרמב"ם 6)(מסכת
רוקח  (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב תיקן עצמו
וויניציאה  רומא בדפוסי הוא וכן הרמב"ם) בן הר"א בשם
שאין  פי על אף זה ולפי מוגה. בספר הרמ"ך מצא וכן
ולפני  רוקח). (מעשה איסור בו יש כרת עליו חייבים
וכתב  עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא היתה הראב"ד
ואסור  נוקשה חמץ הוא הרי גמור חמץ שאינו שאע"פ

א'). עמוד נ"ד דף במנחות במצות 7)(וראה סימן כשעשה
יבוא  שמא באכילה אסורות כן לא שאם חלב. של שהן

הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ט' (פרק בבשר לאכלם
(הגמי"י).8)כ"ב). דבורים דבש ובין תמרים דבש בין

וראה 9) א' עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת בברייתא הוא כן
כ'). הלכה להלן

.‚ÌÈÓa ÌÈhÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡10‡ÏÂ ,˙BÙÈ¯ ÔB‚k , ≈¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
;¯eÓb ıÓÁ ‰Ê È¯‰ - ÏMa Ì‡Â .˙B·È·Ï ÔB‚k ,ÁÓ∆̃«¿¿ƒ¿ƒƒ≈¬≈∆»≈»

eÚwa˙iL ,‡e‰Â11ÔÈÏB˜ ÔÈ‡ .ÏÈL·za12˜ˆa‰ ˙‡13 ¿∆ƒ¿«¿««¿ƒ≈ƒ∆«»≈
˙t‰ ˙‡ ÔÈÏM·Ó Ï·‡ ;˙·Án‰ ÏÚ ÔÓLa14˙‡Â ¿∆∆«««¬«¬»¿«¿ƒ∆««¿∆

ÈeÏw‰ ÁÓw‰15CkŒ¯Á‡Â ,‰a¯‰ ÌÈn‰ ÁÈz¯‰ Ì‡Â . «∆««»¿ƒƒ¿ƒ«««ƒ«¿≈¿««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓw‰ ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ƒ¿ƒ¿»«∆«¬≈∆À»ƒ¿≈∆

ıÈÓÁiL Ì„˜ „iÓ ÏMa˙Ó16e‚‰ ¯·Îe .17¯ÚLa ƒ¿«≈ƒ»…∆∆«¿ƒ¿»»¬¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï ·¯Ún‰ ÏÎ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»««¬»∆¡…»»∆¿≈»∆»…

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÈn‰ ÁÈz¯È18. «¿ƒ«««ƒ»∆»∆

(להלן 10) להחמיץ נותנים אינם רותחים שמים פי על שאף
מסכת  (רש"י מחמיץ הוא פושרין שהמים בעוד – בסמוך)

ב'). עמוד ל"ט דף עמוד 11)פסחים מ' דף פסחים (מסכת
כשמואל. שלא 12)א') בצק לקלות וכרמל. קלי מלשון

מחבת. על בשמן יחמיץ 13)נחמץ ועכשיו במים. שנילוש
מים  עם פירות שמי בשמן, אותו שקולים פי על אף

למעלה. שכתב כמו –14)מחמיצים, שנאפה שאחרי
ל"ט  דף פסחים (מסכת מחמיץ אינו במים שורהו אפילו

ב'). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי האש על שקלוהו
ובגמרא)16) במשנה ב' עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת

חימוץ. לידי מביאה אינה ברותחים) נתינה =) שחליטה
המתיבתא.17) בשם ברי"ף הוא כן 18)כן עשה [ואם

– לכתחילה אלא אסרו שלא שמותר, אומרים יש בדיעבד
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי

.„¯zÓ19˜ˆa ÔÎÂ .˙B¯Ù ÈÓa ÁÓw‰ B‡ Ô‚c‰ ÏM·Ï À»¿«≈«»»«∆«¿≈≈¿≈»≈
e‰Ï˜ B‡ ˙B¯Ù ÈÓa BÏMa Ì‡ - ˙B¯Ù ÈÓa BLlL∆»¿≈≈ƒƒ¿¿≈≈»»
ÔÈ‡ ˙B¯Ù ÈnL ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,ÔÓMa ˙·Án‰ ÏÚ«««¬««∆∆¬≈∆À»∆≈≈≈»

.ÔÈˆÈÓÁÓ«¿ƒƒ

שילא:19) ר' דבי "אמרי ב'): עמוד ל"א דף פסחים (מסכת
העשוי  קמח (מאכל שרי" ומילחא במישחא דעביה ותיקא
ואף  (רי"ף). מחמיצים אינם פירות שמי מותר) ומלח בשמן
יש  כרת חיוב שאין שאע"פ ב' בהלכה למעלה הנוסחא לפי
גזרה  אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה
חיוב  כאן שאין כיון ג') הלכה (למעלה יפה ירתיח לא שמא

כרת.

.‰ÏÓ¯k20- B˙B‡ ÔÈÁBËÂ ¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL «¿∆∆¿«¿¬ƒ»¿¬ƒ
Ó ÔÈ‡‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,ÌÈÓa BlL ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈÏM· ≈¿«¿ƒ∆«∆«∆¿«ƒ∆»…ƒ¿»

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏM·nLk ıÈÓÁÓ ‡ˆÓÂ ,‰ÙÈ ¯e‡a»»∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈
ÔÈÏÏBnLk21Ô‰a ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡ ,˙BL„Á‰ ˙B¯„w‰ ¿∆¿ƒ«¿≈«¬»≈¿«¿ƒ»∆

‰ÈeÙ‡ ‰vÓ ‡l‡22ÁÓ˜ Ï·‡ ,d˙B‡ eÁËÂ e¯ÊÁL ∆»«»¬»∆»¿¿»¬»¬»∆«
.ıenÁ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰ÙÈ e‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,¯eÒ‡ - ÈÏ»̃ƒ»∆»…»»»∆¿»ƒ≈ƒ

כך 20) כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח. רבינו בפירוש ועיין שם). פסחים היו 21)(מסכת

כדי  חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח נותנים
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דף  פסחים מסכת – משנה לחם ועיין מנוח, (רבינו לחזקן
ב'). עמוד שרי 22)מ' פפא "רב שם): פסחים (מסכת

התיר  פפא שרב רבינו ומפרשה בתסיסי" קדירה לממחה
כנ"ל. אסור, בקמח אבל אפויה, במצה קדירה למלול

.ÂÔÈÏÏBa ÔÈ‡23ÈtÓ ,ÁÒta ÌÈÓa ÔÈ¯BÚN‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«¿ƒ¿«ƒ«∆«ƒ¿≈
ÏÏa Ì‡Â .‰¯‰Óa ÔÈˆÈÓÁÓe ÔÈÙ¯ Ô‰L24eÙ¯ Ì‡ - ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ»

·Èa‰ ÈtŒÏÚ ÔÁÈp‰ Ì‡L È„k25ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ¿≈∆ƒƒƒ»«ƒ«ƒ∆ƒ»»
eÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - eÚwa˙È ,˙BlÁ‰««ƒ¿«¿¬≈≈¬ƒ¿ƒ…ƒƒ

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Ê ÔBÈÙ¯Ï¿ƒ¿∆¬≈≈À»ƒ

א').23) עמוד מ' דף פסחים חסדא 24)(מסכת כרב (שם)
עוקבא. מר שם.25)בשם חננאל רבינו בפירוש הוא כן

שם). (תוספות מנוקב כלי והוא

.ÊÌÈhÁ‰26,ÔaÒ ¯ÈÒ‰Ï È„k ÌÈÓa Ô˙B‡ ÏÏ·Ï ¯zÓ «ƒƒÀ»ƒ¿…»¿«ƒ¿≈¿»ƒÀ»
¯·Îe .˙Ïq‰ ÔÈÁBhL C¯„k „iÓ Ì˙B‡ ÔÈÁBËÂ¿¬ƒ»ƒ»¿∆∆∆¬ƒ«…∆¿»
È¯Ú·e „¯ÙÒ·e È·v‰ ı¯‡·e ¯ÚLa Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰»¬»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«¿»≈
‡nL ‰¯Êb ,ÌÈÓa ÌÈhÁ‰ eÏÏ·È ‡lL ,·¯Ún‰««¬»∆…ƒ¿¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆»

eˆÈÓÁÈÂ e‰LÈ27. ƒ¿¿«¿ƒ

שעורים 26) כמו להחמיץ ממהרים ואינם קשים יותר שהם
שם). פסחים שאין 27)(מסכת מפני היא הגאונים תקנת

שם  בגמרא וגם יחמיץ. שלא באופן ללתות בקיאים אנו
דשרירי  חיטים אפילו שמים) וירא (חסיד נפש "בעל אמרו:

במים). יבלול (לא ילתות" לא קשים) (שהם

.Á:ÌÈhÁ B‡ ÌÈ¯BÚN B· e‡ˆÓÂ ÏMa˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿¿ƒƒƒ
eÚwa˙ Ì‡28È¯‰L ,¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ Ïk È¯‰ - ƒƒ¿«¿¬≈»««¿ƒ»∆¬≈

Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - eÚwa˙ ‡Ï Ì‡Â ;ıÓÁ‰ Ba ·¯Ú˙ƒ¿»≈∆»≈¿ƒ…ƒ¿«¿ƒƒ»
Ù¯BNÂÔ29Ô‚c‰ ÔÈ‡L ,ÏÈL·z‰ ¯‡L ÔÈÏÎB‡Â , ¿¿»¿¿ƒ¿»««¿ƒ∆≈«»»

‡l‡ BÈ‡Â ,‰¯Bz ÏL ¯eÓb ıÓÁ Úwa˙ ‡ÏÂ ÏÏ·pL∆ƒ¿«¿…ƒ¿««»≈»∆»¿≈∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

מניחין 28) היו שאם עד נשרו שאם ו' בהלכה שכתבנו שזה
אסורים, ממש, נתבקעו לא אפילו מתבקעין היו הביב פי על
כיון  בתבשיל, אבל בעינם, חטים אותם לאכול אלא אינו זה
אסרו  לא מדרבנן, אלא אינו במשהו חמץ תערובת שאיסור

משנה). (מגיד ממש בנתבקעו ממש.29)אלא חמץ כמו

.ËÌeMÓ30,"˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿«¿∆∆««
ıenÁ „ˆ ÏkÓ d˙B‡ e¯ÓLÂ ‰vna e¯‰f‰ - ¯ÓBÏk¿«ƒ»¬««»¿ƒ¿»ƒ»«ƒ
Ô‚ca ¯‰fÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ -¿ƒ»»¿¬»ƒ»ƒ»»ƒ»≈«»»
¯Á‡ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È ‡lL ,ÁÒta epnÓ ÏÎB‡L∆≈ƒ∆«∆«∆…»»»«ƒ««

¯ˆ˜pL31Ô‚c .ıenÁ ÌeL Ba ‰È‰È ‡lL „Ú ,32 ∆ƒ¿««∆…ƒ¿∆ƒ»»
¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈÓ ÂÈÏÚ ÏÙpL B‡ ¯‰pa ÚaËpL∆ƒ¿««»»∆»«»»«ƒ¿≈∆»

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ Ck ,BÏÎ‡Ï33Ï‡¯NÈÏ B¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿»¿»»¿«¿∆»¿¿ƒ¿»≈
BÚÈ„BÓe34B¯ÎBÓ Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ epÏÎ‡iL È„k , ƒ¿≈∆…¿∆…∆«»«¿ƒ¿

ËÚÓ ¯ÎBÓ - ÁÒt‰ Ì„˜ È¯ÎÏ35,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿»¿ƒ…∆«∆«≈¿«¿»∆»¿∆»
ep¯kÓÈÂ È¯Îp‰ ¯ÊÁÈ ‡nL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰ÏÎiL È„k¿≈∆ƒ¿∆…∆«∆«∆»«¬…«»¿ƒ¿ƒ¿¿∆

.Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈

מכאן 30) שהרי ט' הלכה מתחילה שכאן להיות צריך כן

חדש). פרי בשם וקובץ רוקח (מעשה חדש ענין מתחיל
"לפיכך  לפני להלן ט' הלכה מתחילה אחרים ובדפוסים

להם 31)אמרו". "אמר א'): עמוד מ' דף פסחים (מסכת
מהרטבתם  להזהר בגורן העמרים המהפכים לאלה רבא
מצה  לו אין שאם י"ג, הלכה ח' פרק להלן וראה במים.
שאינה  ממצה סעודתו כל אוכל כזית, אלא משומרת
לפני  אבל לבסוף. המשומרת מן כזית ואוכל משומרת

להזהר. צריך אין עמוד 32)הקצירה מ' דף פסחים (מסכת
חימוץ.33)ב'). לידי מביאתן בלי 34)שהרטיבות אבל

עדיין  שהחטים לפסח, יקיימנו שמא מחשש אסור, הודעה
שמא  הוא ספק וכאן לקיימן, מותר ובלתיתה נבקעו לא

ברורה). (משנה בגמרא:35)נתבקעו שם לפנינו
מעט  מעט (ימכרם לישראל" קבא קבא "ליזבנינהו
(מגיד  "לישראל" גרס לא שהרמב"ם ונראה לישראל).

משנה).

.ÈÛÏc ÂÈÏÚ ÏÙpL Ô‚c36‰tË „¯BË ‡e‰L ÔÓÊ Ïk - »»∆»«»»∆∆»¿«∆≈ƒ»
È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,‰tË ¯Á‡««ƒ»¬ƒ»«À≈»ƒ≈

ıenÁ37¯eÚMk ‰‰zL Ì‡ - ˜ÒtiLk Ï·‡ .38È¯‰ , ƒ¬»¿∆ƒ»≈ƒƒ¿«»«ƒ¬≈
.¯eÒ‡ ‰Ê∆»

על 36) זה דין נאמר ושם ב') עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת
וברציפות 37)קמח. מתמיד באופן הנופל הדלף שטרוד

י"ג). הלכה להלן (ראה להחמיץ לו נותן היינו 38)אינו
י"ג). הלכה (להלן מיל שיעור

.‡È‰ÏB„‚ ‰qÚ ÁÒta ÔÈLÏ ÔÈ‡39,ıÈÓÁz ‡nL , ≈»ƒ«∆«ƒ»¿»∆»«¿ƒ
‰lÁ ¯eÚLk ‡l‡40ÔÈLÏ ÔÈ‡Â .„·Ïa41ÔÈnÁ· ‡Ï , ∆»¿ƒ«»ƒ¿»¿≈»ƒ…¿«ƒ
‰nÁ ÈnÁa ‡ÏÂ42,ÌBi· Ba e·‡LpL ÌÈÓa ‡ÏÂ , ¿…¿«≈«»¿…¿«ƒ∆ƒ¿¬«
elL ÌÈÓa ‡l‡43el‡ ÏkÓ „Á‡a LÏÂ ¯·Ú Ì‡Â . ∆»¿«ƒ∆»¿ƒ»«¿»¿∆»ƒ»≈

‰¯eÒ‡ ˙t‰ È¯‰ -44. ¬≈««¬»

"בפסח"39) שכתוב וממה א') עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
ויש  קאמר, חמץ איסור בזמן דוקא משמע לפסח כתב ולא
שאם  העובדים, במספר תלוי שהכל ואומרים בזה מקילים

גדולה. בעיסה אפילו מותר עובדים הרבה (ראה 40)יש
ט"ו). הלכה ביכורים מהלכות ו' ובפרק י"ב הלכה להלן

לא 41) אשה רבא: "דרש א'): עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת
בחמין  ולא י"ב) הלכה להלן בשמש, =) בחמה לא תלוש
חמה". בחמי ולא ובר"ח) במ"מ ברא"ש הנוסחא (כן

מהשמש.42) שנתחממו שם).43)מים פסחים (מסכת
בלילה  אותן והלינו השקיעה בזמן אותם ששאבו מים והם
הרקיע  של בשיפולו מהלכת השמש ניסן שבימי לפי בבית.
מן  לשאבם צריך לפיכך שבקרקע המים את מחממת והיא
מפרשים  ויש שם). (רש"י שיצטננו בכדי ולהלינם הארץ
מפני  הקרקע בתוך בלילה המים יהיו שלא הוא שהעיקר
המים  את ומחממת לקרקע מתחת השמש מהלכת שבלילה

(ראבי"ה). "עברה 44)שבתוכה שם): פסחים (מסכת
ולדעת  בחמין" ולשה "עברה ופירש"י: אסור" – ולשה

לנו. שלא מים על גם מוסב זה רבינו

.·È‰M‡ ·L˙ ‡Ï45LÓM‰ ˙Áz46‡ÏÂ ,LeÏ˙Â …≈≈ƒ»«««∆∆¿»¿…
ÌÈ·Ú‰ ÌBÈa ÚÈ˜¯‰ ˙Áz47ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ , ««»»ƒ«¿∆»ƒ¬ƒ¿»∆≈
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˜qÚ˙˙Â ‰qÚ‰ ˙‡ ÁÈp˙ ‡ÏÂ .Ba ˙Á¯BÊ LÓM‰«∆∆««¿…«ƒ«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Á‡ ¯·„a48‰˙È‰ Ì‡Â .49‰ÙB‡Â ‰LÏ50‰ÎÈ¯ˆ - ¿»»«≈¿ƒ»¿»»»¿»¿ƒ»

˙Ùh˜nL ,„Á‡ :ÌÈÓ ÏL ÌÈÏÎ ÈL51,„Á‡Â ,Ba ¿≈≈ƒ∆»ƒ∆»∆¿«∆∆¿∆»
,LÓM‰ ˙Áz ‰LÏÂ ‰¯·Ú Ì‡Â .‰È„È Ba ˙pˆnL∆¿«∆∆»∆»¿ƒ»¿»¿»»«««∆∆
¯eÚMÓ ¯˙È ‰qÚ ‰˙NÚL B‡ ,‰È„È ‰pˆ ‡lL B‡∆…ƒ¿»»∆»∆»¿»ƒ»»≈ƒƒ

˙¯zÓ ˙t‰ - ‰lÁ52‰LÏL BÓk ?‰lÁ ¯eÚL ‰nÎÂ . «»««À∆∆¿«»ƒ«»¿¿»
‰ˆÈa‰ Ûe‚k ,‰ˆÈa LÓÁÂ ÌÈˆÈa ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿«≈»

˙ÈBÈa‰53dÏ˜LÓÎ ‡Ï ,54. «≈ƒ…¿ƒ¿»»

המצות 45) את אופות הנשים היו ואז שם). פסחים (מסכת
"שלש  ב'): עמוד מ"ח דף פסחים מסכת במשנה הוא (וכן

בתנור". ואופות כאחת לשות השמש 46)נשים שחום לפי
להחמיץ. וקרובה העיסה את דף 47)מחמם יומא (מסכת

מקום  בכל חומה להגביר אז השמש שמטבע ב') עמוד כ"ח
לעננים. א'):48)מבעד עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת

בבצק  עוסקת שתהא כלומר התנור", מן ידה תגביה "ולא
יחמיץ. שלא הזמן שם).49)כל פסחים (מסכת

(לדעת 50) מהתנור מתחממות שידיה אופה היתה אם דוקא
מעצמן). מתחממות שידיה אופה אינה אם אפילו רש"י

לתנור.51) ונותנתה במים החררה פני את שטחה
שאם 52) אומרים ויש לכתחלה. חששות אלא אינן אלו שכל

משנה). (מגיד בדיעבד אפילו אסור בשמש לשה
כמדתה.53) שוין.54)כלומר ומשקלה מדתה שאין

.‚ÈÔÓÊ Ïk55˜ˆaa ˜ÒBÚ Ì„‡L56ÌBi‰ Ïk elÙ‡ , »¿«∆»»≈«»≈¬ƒ»«
,BÁÈp‰Â B„È dÈa‚‰ Ì‡Â .ıenÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - BlkÀ≈»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»¿ƒƒ

ÏBw‰ ÚÈÓL‰Ï ÚÈb‰L „Ú ˜ˆa‰ ‰‰LÂ57ÊaÔÓ ¿»»«»≈«∆ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ¿«
.„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k - ÂÈÏÚ B„È· ‰kÓ Ì„‡L∆»»«∆¿»»»¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»
Ì„‡ Cl‰iL È„k ‰‰L Ì‡ - ÚÓL BÏB˜ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»»¿≈∆¿«≈»»

ÏÈÓ58eÙÈÒÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k , ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÂÈ˙B¯ÚN e„ÓÚL Ì„‡k ÂÈÙ59¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»¿»»∆»¿«¬»¬≈∆»

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,BÏÎ‡Ï¿»¿¿≈«»ƒ»»»≈

הלכה 55) למעלה וראה ב' עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
(אחרונים).56)י'). בעץ מגלגלה או אותה שלש
וזהו 57) גמור חמץ וזהו קול משמעת החמוצה שהעיסה

דף  פסחים (מסכת במשנה הנאמר חגבים" "כקרני שיעור
ב'). עמוד שני 58)מ"ח שיעור והוא בינונית, הלכה

פסחים  מסכת המשניות (פירוש דקות 24 = שעה חומשי
הלכה  שבת מהלכות ה' פרק למעלה ועיין א'. עמוד מ"ה דף

י"ט). הערה מראיתן 59)ד' שנשתנה (שם). "שיאור" וזהו
(ערוך). ללובן

.„È˙BLBl ,Ô‰Ó „i‰ e‰Èa‚‰L ,˙BqÚ ÈzL eÈ‰»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ«»≈∆ƒ
˙¯Á‡Â ÏB˜ dÏ LÈ Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,e‰zLÂ ˙Á‡ ˙Úa¿≈««¿ƒ¿»»««≈∆∆»¿«∆∆

ÏB˜ dÏ ÔÈ‡60eÙ¯NÈ Ô‰ÈzL -61ıÓÁ Ô‰ È¯‰Â , ≈»¿≈∆ƒ»¿«¬≈≈»≈
.¯eÓb»

מ"ו 60) דף פסחים (מסכת שבמשנה החרש" "בצק וזהו
המשניות  (פירוש הזה כחרש קול משמיע שאינו א') עמוד

כיוצא 61)שם). יש אם החרש "בצק שם: במשנה הוא כן
אסור". זה הרי שהחמיץ בו

.ÂËÔÈ˜È¯Ò ÔÈNBÚ ÔÈ‡62ÈtÓ ,ÁÒta ÔÈ¯iˆÓ‰ ≈ƒ¿ƒƒ«¿À»ƒ«∆«ƒ¿≈
Ô‰ÈÏÚ ‰‰BL ‰M‡‰L63.Ô˙iNÚ ˙Úa ÔÈˆnÁ˙Óe , ∆»ƒ»»¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¬ƒ»»

Ô‰L ÈtÓ ,Ì˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓ ÔÈÓBzÁp‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»««¿ƒÀ»ƒ«¬»ƒ¿≈∆≈
ŒÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙BNÚÏ ÌÈ¯‰ÓÓe Ô˙en‡a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿À»»¿«¬ƒ«¬»¬»«¬≈

ÒeÙ„a Ô˙B‡ e¯ˆ elÙ‡Â ,ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈz·64‡nL - »ƒ¬ƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»
ÒeÙ„· ‡lL Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯Á‡ e‡B·È65Ô˙iNÚa e‰LÈÂ »¬≈ƒ«¬»∆…ƒ¿¿ƒ¿«¬ƒ»»

.eˆÈÓÁÈÂ¿«¿ƒ

מין 62) בפת שמציירין פי' א') עמוד ל"ז דף פסחים (מסכת
ועוף. כלום.64)לציירן.63)חיה שוהה שאינו

דפוס.65) ע"י שנעשו יודע אינו שהרואה

.ÊËÌÈÓ66¯Á‡ ‰·¯Ú‰Â ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈˆÁB¯L «ƒ∆¬ƒ»∆«»«ƒ¿»¬≈»««
- ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÓ ÔÎÂ ,ÔÈLlL∆»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa Ô˙B‡ CtLÈ ‰Ê È¯‰67‡lL È„k , ¬≈∆ƒ¿…»ƒ¿ƒ¿¿≈∆…
.ıÈÓÁÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa eˆa˜˙Èƒ¿«¿¿»∆»¿«¿ƒ

ב').66) עמוד מ' דף פסחים במסכת זה 67)(משנה כל
י"ח. הלכה להלן נראה וכן (ב"י). חמץ איסור זמן לאחר

.ÊÈÔÒ¯en‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡68ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ≈ƒ∆«¿»«ƒƒƒ¿≈
ÔÈËÏBÁ Ï·‡ .ıÈÓÁÈ ‡nL ,ÔÈÏB‚¯z‰69Ô‰Ï ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ¬»¿ƒ»∆

·¯ e‚‰ ¯·Îe .Ô‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁ˙B¯a ÔÒ¯en‰«¿»¿¿ƒ«ƒƒƒ¿≈∆¿»»¬…
ÌÈn‰ ÁÈz¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ËÏÁÏ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…«¬…¿≈»∆»…«¿ƒ«««ƒ

.‰ÙÈ»∆

דקה 68) קליפה ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
ומיועדת  מורסן קרויה הקמח יציאת אחר בנפה הנשארת

עופות. אינו 69)לאכילת שאז רותחים במים לשים
ג'. הלכה למעלה וראה מחמיץ.

.ÁÈÔÏÈÎ‡Óe ÁÓ˜ B‡ ÔÒ¯eÓ ÔÈÏB‚¯zÏ LeÏÏ ¯zÓeÀ»»««¿¿ƒ¿»∆««¬ƒ»
„iÓ70‡lL „Ú Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈÙÏ Ô˙B B‡ , ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¬≈∆«∆…

ÔÈ¯wÓ Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÏÈÓ Cel‰ È„k Ô‰ÈÙÏ ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»¿«∆≈¿«¿ƒ
ıÈÓÁÓ BÈ‡ - B„Èa Ct‰Ó ‡e‰L B‡ Ba71. ∆¿«≈¿»≈«¿ƒ

CtLÈÂ ÌÈÓa ÈÏk‰ ÛËLÈ ,ÏÎ‡lÓ e˜ÒÙiLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿…«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
.ÔB¯„Ó ÌB˜Óaƒ¿ƒ¿

(ב"י).70) כן לעשות שאסור פוסקים שכתב 71)ואנו כמו
לידי  בא אינו בבצק עוסק שאדם זמן שכל י"ג הלכה למעלה

י'. בהלכה עוד ועיין חימוץ,

.ËÈ‰¯L˙ ‡Ï72d„Èa CÈÏBzL ÔÒ¯eÓ ‰M‡ …«¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»»
L·È d¯Na ÏÚ ‰ÙL Ï·‡ ,ıÁ¯nÏ73ÒÚÏÈ ‡ÏÂ .74 «∆¿»¬»»»«¿»»»≈¿…ƒ¿«

B˙kÓ ÏÚ ÔzÈÂ ÔÈhÁ Ì„‡75.˙BˆÈÓÁÓ Ô‰L ÈtÓ , »»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ
˙Ò¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡76- Ô˙ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆«∆«¿«¬…∆¿ƒ»«

„iÓ CÙMÈ77ÔÈ‡Â .ıÈÓÁ‰Ï ¯‰ÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿≈
Ïc¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B78ÏÎ‡È - Ô˙ Ì‡Â ; ¿ƒ∆«∆«¿««¿»¿ƒ»«…«

.„iÓƒ»

קליפתֿהחטים 72) ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
הדקה. היא וסובין המשניות) (פירוש הי'73)העבה דרכם

קפידא  אין ובזה ולהזיע, במורסן הגוף ולשוף למרחץ ליכנס
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˜qÚ˙˙Â ‰qÚ‰ ˙‡ ÁÈp˙ ‡ÏÂ .Ba ˙Á¯BÊ LÓM‰«∆∆««¿…«ƒ«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Á‡ ¯·„a48‰˙È‰ Ì‡Â .49‰ÙB‡Â ‰LÏ50‰ÎÈ¯ˆ - ¿»»«≈¿ƒ»¿»»»¿»¿ƒ»

˙Ùh˜nL ,„Á‡ :ÌÈÓ ÏL ÌÈÏÎ ÈL51,„Á‡Â ,Ba ¿≈≈ƒ∆»ƒ∆»∆¿«∆∆¿∆»
,LÓM‰ ˙Áz ‰LÏÂ ‰¯·Ú Ì‡Â .‰È„È Ba ˙pˆnL∆¿«∆∆»∆»¿ƒ»¿»¿»»«««∆∆
¯eÚMÓ ¯˙È ‰qÚ ‰˙NÚL B‡ ,‰È„È ‰pˆ ‡lL B‡∆…ƒ¿»»∆»∆»¿»ƒ»»≈ƒƒ

˙¯zÓ ˙t‰ - ‰lÁ52‰LÏL BÓk ?‰lÁ ¯eÚL ‰nÎÂ . «»««À∆∆¿«»ƒ«»¿¿»
‰ˆÈa‰ Ûe‚k ,‰ˆÈa LÓÁÂ ÌÈˆÈa ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿«≈»

˙ÈBÈa‰53dÏ˜LÓÎ ‡Ï ,54. «≈ƒ…¿ƒ¿»»

המצות 45) את אופות הנשים היו ואז שם). פסחים (מסכת
"שלש  ב'): עמוד מ"ח דף פסחים מסכת במשנה הוא (וכן

בתנור". ואופות כאחת לשות השמש 46)נשים שחום לפי
להחמיץ. וקרובה העיסה את דף 47)מחמם יומא (מסכת

מקום  בכל חומה להגביר אז השמש שמטבע ב') עמוד כ"ח
לעננים. א'):48)מבעד עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת

בבצק  עוסקת שתהא כלומר התנור", מן ידה תגביה "ולא
יחמיץ. שלא הזמן שם).49)כל פסחים (מסכת

(לדעת 50) מהתנור מתחממות שידיה אופה היתה אם דוקא
מעצמן). מתחממות שידיה אופה אינה אם אפילו רש"י

לתנור.51) ונותנתה במים החררה פני את שטחה
שאם 52) אומרים ויש לכתחלה. חששות אלא אינן אלו שכל

משנה). (מגיד בדיעבד אפילו אסור בשמש לשה
כמדתה.53) שוין.54)כלומר ומשקלה מדתה שאין

.‚ÈÔÓÊ Ïk55˜ˆaa ˜ÒBÚ Ì„‡L56ÌBi‰ Ïk elÙ‡ , »¿«∆»»≈«»≈¬ƒ»«
,BÁÈp‰Â B„È dÈa‚‰ Ì‡Â .ıenÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - BlkÀ≈»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»¿ƒƒ

ÏBw‰ ÚÈÓL‰Ï ÚÈb‰L „Ú ˜ˆa‰ ‰‰LÂ57ÊaÔÓ ¿»»«»≈«∆ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ¿«
.„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k - ÂÈÏÚ B„È· ‰kÓ Ì„‡L∆»»«∆¿»»»¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»
Ì„‡ Cl‰iL È„k ‰‰L Ì‡ - ÚÓL BÏB˜ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»»¿≈∆¿«≈»»

ÏÈÓ58eÙÈÒÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k , ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÂÈ˙B¯ÚN e„ÓÚL Ì„‡k ÂÈÙ59¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»¿»»∆»¿«¬»¬≈∆»

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,BÏÎ‡Ï¿»¿¿≈«»ƒ»»»≈

הלכה 55) למעלה וראה ב' עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
(אחרונים).56)י'). בעץ מגלגלה או אותה שלש
וזהו 57) גמור חמץ וזהו קול משמעת החמוצה שהעיסה

דף  פסחים (מסכת במשנה הנאמר חגבים" "כקרני שיעור
ב'). עמוד שני 58)מ"ח שיעור והוא בינונית, הלכה

פסחים  מסכת המשניות (פירוש דקות 24 = שעה חומשי
הלכה  שבת מהלכות ה' פרק למעלה ועיין א'. עמוד מ"ה דף

י"ט). הערה מראיתן 59)ד' שנשתנה (שם). "שיאור" וזהו
(ערוך). ללובן

.„È˙BLBl ,Ô‰Ó „i‰ e‰Èa‚‰L ,˙BqÚ ÈzL eÈ‰»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ«»≈∆ƒ
˙¯Á‡Â ÏB˜ dÏ LÈ Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,e‰zLÂ ˙Á‡ ˙Úa¿≈««¿ƒ¿»»««≈∆∆»¿«∆∆

ÏB˜ dÏ ÔÈ‡60eÙ¯NÈ Ô‰ÈzL -61ıÓÁ Ô‰ È¯‰Â , ≈»¿≈∆ƒ»¿«¬≈≈»≈
.¯eÓb»

מ"ו 60) דף פסחים (מסכת שבמשנה החרש" "בצק וזהו
המשניות  (פירוש הזה כחרש קול משמיע שאינו א') עמוד

כיוצא 61)שם). יש אם החרש "בצק שם: במשנה הוא כן
אסור". זה הרי שהחמיץ בו

.ÂËÔÈ˜È¯Ò ÔÈNBÚ ÔÈ‡62ÈtÓ ,ÁÒta ÔÈ¯iˆÓ‰ ≈ƒ¿ƒƒ«¿À»ƒ«∆«ƒ¿≈
Ô‰ÈÏÚ ‰‰BL ‰M‡‰L63.Ô˙iNÚ ˙Úa ÔÈˆnÁ˙Óe , ∆»ƒ»»¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¬ƒ»»

Ô‰L ÈtÓ ,Ì˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓ ÔÈÓBzÁp‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»««¿ƒÀ»ƒ«¬»ƒ¿≈∆≈
ŒÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙BNÚÏ ÌÈ¯‰ÓÓe Ô˙en‡a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿À»»¿«¬ƒ«¬»¬»«¬≈

ÒeÙ„a Ô˙B‡ e¯ˆ elÙ‡Â ,ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈz·64‡nL - »ƒ¬ƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»
ÒeÙ„· ‡lL Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯Á‡ e‡B·È65Ô˙iNÚa e‰LÈÂ »¬≈ƒ«¬»∆…ƒ¿¿ƒ¿«¬ƒ»»

.eˆÈÓÁÈÂ¿«¿ƒ

מין 62) בפת שמציירין פי' א') עמוד ל"ז דף פסחים (מסכת
ועוף. כלום.64)לציירן.63)חיה שוהה שאינו

דפוס.65) ע"י שנעשו יודע אינו שהרואה

.ÊËÌÈÓ66¯Á‡ ‰·¯Ú‰Â ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈˆÁB¯L «ƒ∆¬ƒ»∆«»«ƒ¿»¬≈»««
- ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÓ ÔÎÂ ,ÔÈLlL∆»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa Ô˙B‡ CtLÈ ‰Ê È¯‰67‡lL È„k , ¬≈∆ƒ¿…»ƒ¿ƒ¿¿≈∆…
.ıÈÓÁÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa eˆa˜˙Èƒ¿«¿¿»∆»¿«¿ƒ

ב').66) עמוד מ' דף פסחים במסכת זה 67)(משנה כל
י"ח. הלכה להלן נראה וכן (ב"י). חמץ איסור זמן לאחר

.ÊÈÔÒ¯en‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡68ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ≈ƒ∆«¿»«ƒƒƒ¿≈
ÔÈËÏBÁ Ï·‡ .ıÈÓÁÈ ‡nL ,ÔÈÏB‚¯z‰69Ô‰Ï ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ¬»¿ƒ»∆

·¯ e‚‰ ¯·Îe .Ô‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁ˙B¯a ÔÒ¯en‰«¿»¿¿ƒ«ƒƒƒ¿≈∆¿»»¬…
ÌÈn‰ ÁÈz¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ËÏÁÏ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…«¬…¿≈»∆»…«¿ƒ«««ƒ

.‰ÙÈ»∆

דקה 68) קליפה ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
ומיועדת  מורסן קרויה הקמח יציאת אחר בנפה הנשארת

עופות. אינו 69)לאכילת שאז רותחים במים לשים
ג'. הלכה למעלה וראה מחמיץ.

.ÁÈÔÏÈÎ‡Óe ÁÓ˜ B‡ ÔÒ¯eÓ ÔÈÏB‚¯zÏ LeÏÏ ¯zÓeÀ»»««¿¿ƒ¿»∆««¬ƒ»
„iÓ70‡lL „Ú Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈÙÏ Ô˙B B‡ , ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¬≈∆«∆…

ÔÈ¯wÓ Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÏÈÓ Cel‰ È„k Ô‰ÈÙÏ ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»¿«∆≈¿«¿ƒ
ıÈÓÁÓ BÈ‡ - B„Èa Ct‰Ó ‡e‰L B‡ Ba71. ∆¿«≈¿»≈«¿ƒ

CtLÈÂ ÌÈÓa ÈÏk‰ ÛËLÈ ,ÏÎ‡lÓ e˜ÒÙiLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿…«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
.ÔB¯„Ó ÌB˜Óaƒ¿ƒ¿

(ב"י).70) כן לעשות שאסור פוסקים שכתב 71)ואנו כמו
לידי  בא אינו בבצק עוסק שאדם זמן שכל י"ג הלכה למעלה

י'. בהלכה עוד ועיין חימוץ,

.ËÈ‰¯L˙ ‡Ï72d„Èa CÈÏBzL ÔÒ¯eÓ ‰M‡ …«¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»»
L·È d¯Na ÏÚ ‰ÙL Ï·‡ ,ıÁ¯nÏ73ÒÚÏÈ ‡ÏÂ .74 «∆¿»¬»»»«¿»»»≈¿…ƒ¿«

B˙kÓ ÏÚ ÔzÈÂ ÔÈhÁ Ì„‡75.˙BˆÈÓÁÓ Ô‰L ÈtÓ , »»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ
˙Ò¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡76- Ô˙ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆«∆«¿«¬…∆¿ƒ»«

„iÓ CÙMÈ77ÔÈ‡Â .ıÈÓÁ‰Ï ¯‰ÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿≈
Ïc¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B78ÏÎ‡È - Ô˙ Ì‡Â ; ¿ƒ∆«∆«¿««¿»¿ƒ»«…«

.„iÓƒ»

קליפתֿהחטים 72) ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
הדקה. היא וסובין המשניות) (פירוש הי'73)העבה דרכם

קפידא  אין ובזה ולהזיע, במורסן הגוף ולשוף למרחץ ליכנס
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זיעה  רק מים, אין הגוף ועל במים נשרה לא שהמורסן כיון
משנה). (כסף מחמצת אינה אדם וזיעת המרחץ, מחום

במשנה).74) מיני 76)לרפואה.75)(שם של תערובת
מים. בהן ויש מיל,77)פירות הילוך של זמן לפני אפילו
להחמיץ. אינו 78)שממהרים וחריפותו חוזקו שמפני
מהר. כך כל מחמיץ

.Î¯zÓ79ÔÈÏ·z‰ ÔzÏ80Áˆw‰Â ÔÈÓLÓM‰Â81 À»ƒ≈««¿ƒ¿«À¿¿ƒ¿«∆«
¯zÓ ÔÎÂ .˜ˆa‰ CB˙Ï Ô‰· ‡ˆBiÎÂ82‰qÚ‰ LeÏÏ ¿«≈»∆¿«»≈¿≈À»»»ƒ»

ÌÈÓa83·ÏÁÂ L·„ B‡ ÔÓLÂ84Ûh˜Ï B‡ ,85.Ô‰a ¿«ƒ¿∆∆¿«¿»»¿«≈»∆
ÔBL‡¯‰ ÌBi·e86ÌÈÓa ‡l‡ ,Ûh˜Ïe LeÏÏ ¯eÒ‡ «»ƒ»»¿«≈∆»¿«ƒ

ÌÁÏ ‰È‰iL È„k ‡l‡ ,ıÓÁ ÌeMÓ ‡Ï - „·Ïaƒ¿»…ƒ»≈∆»¿≈∆ƒ¿∆∆∆
ÈÚ87˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‡e‰ „·Ïa ÔBL‡¯‰ ÌBi·e , …ƒ«»ƒƒ¿«∆»ƒƒ¿

.ÈÚ ÌÁÏ ÔB¯ÎÊƒ¿∆∆…ƒ

במצה 79) "יוצאין פסחים): דמסכת ב' פרק (תוספתא
בתבלין). (מעורבת שנותנים 80)המתובלת" בשמים מיני

עמוד 82)קימעל.81)במאכל. ל"ו דף פסחים (מסכת
טוב  ביום היתה (שביתתי היתה שבתי עקיבא: ר' "אמר א'):
ביין  עיסה להם ולשתי יהושע ור' אליעזר ר' אצל פסח) של
ד"ה  ב' עמוד ל"ה דף שם תוס' – במים (מעורב ודבש ושמן

ראב"ד). (ועיין דבר" לי אמרו ולא המגידֿמשנה 83)ומי)
המלה  חסרה תס"ב סימן או"ח בב"י (וגם "ביין" העתיק
שהמדובר  מפרש המגידֿמשנה גם זאת בכל אבל "במים")

אלו. כל עם מים ב').84)בתערובת הלכה למעלה (ראה
העיסה.85) את ובכזית 86)למרוח הראשון בלילה כלומר

דף  פסחים (מסכת הדברים ומקור משנה), (מגיד הראשון
"ביום  לבניו: לוי בן יהושע ר' להם שאמר א') עמוד ל"ו

בחלב". המצות לי תלושו לא פסח של כר'87)הראשון
שם). פסחים (במסכת עקיבא

.‡ÎÒ¯ÁŒÈÏk Ïk88- ÔBˆa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL »¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿≈
ÔBˆa ‰vÓ Ô‰a LnzL‰Ï ¯zÓ89ÈÏkÓ ıeÁ ; À»¿ƒ¿«≈»∆«»¿≈ƒ¿ƒ

,˙Ò¯Á Ba ÔÈÁÈpnL ÈÏÎe ,¯B‡N‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ∆«¿¿ƒ∆«ƒƒ¬…∆
‰L˜ BˆenÁL ÈtÓ90Ô‰a ÔÈLlL ˙B·¯Ú ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ»∆¿≈¬≈∆»ƒ»∆

Ô‰ È¯‰ - ıÈÓÁiL „Ú ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,ıÓÁ‰∆»≈«ƒƒ»«∆«¿ƒ¬≈≈
ÁÒta Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,¯B‡N ˙È·k91. ¿≈¿¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆«»«

כל 88) שמואל: "אמר ב'): עמוד ל' דף פסחים (מסכת
מצה" בהן משתמש בצונן חמץ בהן שנשתמש הכלים
וראה  חרס, בכלי הרי"ף ופירשה ברי"ף] הוא כן – [בצונן

אם 89)להלן. אבל בצונן בחמץ בהם נשתמש אם דוקא
במצה  בהם להשתמש אסור בחמין בחמץ בהם נשתמש
שהם  מכיון בחמין בהם ישתמש שמא גזירה בצונן אפילו
שאפשר  מתכת כלי אבל להגעילם. אפשר ואי חרס כלי
יבוא  שמא גזרו ולא בצונן בהם להשתמש מותר להגעילם
כאן  ותפס להגעילם. הוא יכול שהרי בחמין בהם להשתמש
כלים  לגבי זה חידוש להשמיענו בצונן", "מצה הלשון
בחמץ  בהם נשתמשו לא אם אבל בחמין, בהם שנשתמשו
לא  שהרי בחמין גם במצה בהם להשתמש מותר בצונן אלא

משנה). (מגיד כלום שם).90)בלעו פסחים (מסכת
בצונן.91) אפילו

.·ÎÒ¯Á ÏL ·Èa92Ïk ıÓÁ ˙BlÁ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ƒ∆∆∆∆ƒ»»«»≈»

ÁÒta ‰vÓ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡ ÔÈ‡ - dlk ‰M‰93Ì‡Â . «»»À»≈ƒ»»«»«»«¿ƒ
ÏM·Ó ‰È‰L ÌB˜Ó ˜Èq‰Â ÌÈÏÁb B‡ÏÓ94ıÓÁ‰ Ba ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒ»∆»»¿«≈∆»≈

ÏM·Ï ¯zÓ -95‰vÓ ÂÈÏÚ96. À»¿«≈»»«»

שם).92) פסחים במסכת טעם 93)(הרי"ף שפולט מפני
באש  מסיקו שהוא פי על ואף במצה. ומבליע שבלע החמץ
בפנים  היא הבליעה שהרי בכך מתכשר אינו האפיה לפני

שם). (רי"ף מבחוץ אלא אינו "אופה".94)וההיסק בנ"א:
"לאפות".95) פולטו.96)בנ"א: כך כבולעו

.‚ÎÌÈ·‡ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏk97ıÓÁ Ô‰a LnzLpL ¿≈«»¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆»≈
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ÔÈÁ˙B¯a98Ô˙B - ÔÈÒtÏ‡Â ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¿¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈

ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ÌÈÓ ÏL ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï Ô˙B‡»¿¿ƒ»∆«ƒ¿«≈¬≈∆«ƒ
eËÏÙiL „Ú BÎB˙a ÔÁÈz¯Óe99ÛËBL CkŒ¯Á‡Â , «¿ƒ»¿«∆ƒ¿¿¿««»≈

ÔBˆa Ô˙B‡100ÔÈÈkq‰ ÔÎÂ .‰vÓa Ô‰a LnzLÓe ,101 »¿≈ƒ¿«≈»∆¿«»¿≈««ƒƒ
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ·vp‰ ˙‡Â ·‰l‰ ˙‡ ÁÈz¯Ó -102, «¿ƒ«∆«««¿∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ

.‰vÓa Ô‰a LnzLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈»∆¿«»

סימן 97) או"ח בטור (הובא גאון האי רב מדעת להוציא
תוספתא  (ועיין הגעלה מועילה לא אבנים שבכלי תכ"א)

.(495/14 עמ' צוק"מ הוצ' י' פרק האש.98)זבחים על
הכלי 99) שישהה שצריך שם בפסחים הרי"ף גם כתב כן

מי  כי כן נהגו לא אבל שבו, האיסור כל שיפלוט עד במים
תנ"ב). סימן או"ח (טור הכל יפלוט מתי לשער יודע

שמא 100) חשש יש כן יעשה לא שאם הכלים את לצנן כדי
(טור  שעליו החמים מהמים האיסור את ויבלע הכלי יחזור
ד"ה  ב' עמוד צ"ו דף זבחים תוספות ועיין רש"י. בשם שם

לא).
שתשמישם 101) פי על ואף ב') עמוד ל' דף פסחים (מסכת

כמו  באור אותם ללבן צריך מהגוי לקחם ואם האור ידי על
ג' הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"ז בפרק רבינו שכתב
בחמץ  כאן – האש ידי על פולטו כך האש ידי על שכבולעו
(מגיד  בהגעלה להתיר הקילו היתר, החמץ היה שכשבלעו

ויש 102)משנה). רותחים. ומימיו האש על שעמד
להגעיל  אפשר האש מן אותו הסירו אם שאפילו אומרים

תנ"א). סימן (טור רתיחות מעלים שמימיו זמן כל בתוכו

.„ÎÔ‰a LnzLpL ÌÈˆÚ ÈÏÎe ÌÈ·‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk¿≈«»«¬»ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆
ÈL ÈÏÎa ıÓÁ103Ô˙B‡ Ô˙B - ˙BÒBÎÂ ˙B¯Ú˜ ÔB‚k , »≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»¿≈»

ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï104ÔÁÈpÓe , ¿¿ƒ»¿≈¬≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»
ÔÙËBL CkŒ¯Á‡Â ,eËÏÙiL „Ú BÎB˙a105LnzLÓe ¿«∆ƒ¿…¿««»¿»ƒ¿«≈

.‰vÓa Ô‰a»∆¿«»

ראשון.103) מכלי החמץ בהם ראשון,104)ששפכו מכלי
.100 בהערה לעיל שכתבנו מה וראה פולטו כך כבולעו

כ"ג).105) בהלכה למעלה שנזכר (כמו צוננים במים

.‰ÎÔÈa - ÔÈnÁa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL N¯ÁŒÈÏk Ïk»¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿«ƒ≈
ÔB‚k ,ÈL ÈÏk ÔÈa ;˙B¯„˜ ÔB‚k ,ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ¿¿≈≈¿ƒ≈ƒ¿

˙B¯Ú˜106ÔÈNBÚL ,¯·‡a ÔÈÚeLÂ ÔÈÁeLÓ eÈ‰L ÔÈa ; ¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ
˙ÈÎeÎÊ ÔÈÚk Ô˙B‡107- Ô‰L ‰Ók Ò¯Á eÈ‰L ÔÈa ; »¿≈¿ƒ≈∆»∆∆¿»∆≈

‰vÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡108¯Á‡Ï ÔÁÈpÓ ‡l‡ , ≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»∆»«ƒ»¿««
ÁÒt‰109.Ô‰a ÏM·Óe «∆«¿«≈»∆
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ראשון.106) מכלי בהם פסחים 107)ששופכים (מסכת
ב'). עמוד ל' חרס 108)דף שכלי העידה שהתורה לפי

פסחים  (מסכת לעולם אותו פולטים אינם איסור שבלעו
כ"ב. הלכה למעלה ראה באש, ליבון ולענין שם).

כרב 109) ולא א') עמוד ל' דף פסחים (מסכת כשמואל
(שם). שישברו שאמר

.ÂÎÈÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,BÁÈz¯‰Ï ‰ˆ¯L ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ∆»»¿«¿ƒ¿…»»¿ƒ
BÏ ÛÈwÓ ‰Ê È¯‰ - BÎB˙a BÁÈz¯‰Ï È„k epnÓ ÏB„‚»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ¿¬≈∆«ƒ
„Ú ÌÈÓ e‰‡ÏÓÓe ,ıeÁaÓ B˙ÙN ÏÚ ËÈË ÏL ‰ÙN»»∆ƒ«¿»ƒ«¿«¿≈«ƒ«
,BÎB˙a ÌÈn‰ ÁÈz¯Óe ,B˙ÙN ÏÚ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ«¿»«¿ƒ«««ƒ¿

Bi„Â110B˙B‡ ÛËBL CkŒ¯Á‡Â ,111Ba LnzLÓe ¿«¿««»≈ƒ¿«≈
.‰vÓa¿«»

כך 110) כבולעו א'). עמוד ע"ו דף זרה עבודה (מסכת
כן  שפתו על ניצוצות התזת ידי על שבלע  כשם פולטו,

(שם). כ"ג).111)פולטו הלכה (כנ"ל בצונן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואיכות 1) התורה, מן המצה אכילת חיוב דיני בו נתבארו

והמחויי  לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי בין האכילה,
לאכול  לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה.

אחריה. לאכול שאסרו מה וכן הפסח, בערב

.‡ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»∆¡…«»¿≈
ÏÎa ;"˙vÓ eÏÎ‡z ·¯Úa" :¯Ó‡pL ,¯NÚŒ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆∆¡«»∆∆…¿«…¿»

ÌB˜Ó2ÔÓÊ ÏÎ·e3Ôa¯˜a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰Ï˙ ‡ÏÂ . »¿»¿«¿…»»¬ƒ»¿»¿«
ÁÒt‰4Ïk d˙ÂˆÓe ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ BÊ ‡l‡ , «∆«∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»»
‰ÏÈl‰5:˙eL¯ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ - Ï‚¯‰ ¯‡La Ï·‡ . ««¿»¬»ƒ¿»»∆∆¬ƒ««»¿

˙BÈÏ˜ B‡ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡ ÏÎB‡ ,‰ˆ¯ ;‰vÓ ÏÎB‡ ,‰ˆ»̄»≈«»»»≈…∆…«¿»
.‰·BÁ - „·Ïa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa Ï·‡ .˙B¯Ù B‡≈¬»¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«»

.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙ÈÊk ÏÎ‡MÓeƒ∆»«««ƒ»»¿≈»

נוהגת 2) הגוף, חובת שהיא מצוה שכל בחו"ל. והן בא"י הן
לז:). (קידושין לארץ בחוצה ובין בא"י בזמן 3)בין בין

קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש שבית
כלומר 4) יאכלוהו", ומרורים מצות "על שכתוב: אע"פ

הכתוב  ריבה - בזה זה תלויים שהם הרי הפסח, את יאכלו
שאףֿעלֿפי  לך לומר מצות", תאכלו "בערב מיוחד: פסוק
קכ.). (פסחים מצה לאכול מצוה - פסח קרבן שאין

עד 5) אלא לאכול שלא גזרו שחכמים כאן כתב שלא מכיון
אכילת  לגבי פסח, קרבן מהל' פ"ח בסוף שכתב (כמו חצות
עלות  אחר יאכלנו שמא בפסח אלא גזרו שלא נראה הפסח)
גזרו  לא - כרת בה שאין במצה אבל בכרת, ויתחייב השחר
שמים, מלכות בה שיש קריאתֿשמע ובמצות מנוח'). ('רבינו

מא). עמוד 'זמנים' ספר (ועיין יותר בה גזרו

.·‡ˆÈ - ‰vÓ ÚÏa6‡ˆÈ ‡Ï - ¯B¯Ó ÚÏa ;7ÚÏa . »««»»»»«»…»»»«
‡Ï ¯B¯Ó È„È ,‡ˆÈ ‰vÓ È„È - „Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ«»»¿∆»¿≈«»»»¿≈»…

‰vnÏ ‰ÏÙËk ¯B¯n‰L ,‡ˆÈ8·ÈÒa ÔÎ¯k .9‡ˆBiÎÂ »»∆«»ƒ¿≈»««»¿»»¿ƒ¿«≈
‡ˆÈ ‡Ï ‰vÓ È„È Û‡ - ÔÚÏ·e B·10. ¿»»«¿≈«»…»»

אכילה.6) היא הרי בפיו, שנגעה שאנו 7)מפני מפני
את  ל"וימררו זכר שהוא בפיו מרור טעם שיטעום צריכין

קטו:). (פסחים מרירות טעם טועם אינו ובבליעה חייהם",
שונצינו  רומא, (דפוסי יצא" - מרור "בלע אחר: ובנוסח
מנוח') וב'רבינו בלחםֿמשנה וכ"ה תימן, וכת"י וויניציאה
שלא  "שאיֿאפשר בזה: ופירש שם, בפסחים רש"י וכגירסת

מרור". טעם בו מצה 8)טעם בין מפסיק אינו ולפיכך
ראב"ד). ועיין (מגידֿמשנה, מצה ידי ויצא מיני 9)לפיו,

באילן. שצומחים מין 10)חוטים אינו שהסיב שכיון
אבות  מהל' בפ"ג רבינו כתב וכן חוצץ. הוא הרי מאכל,
הטהור  העוף נבלת מבשר כזית "הכורך ה"ה: הטומאות
זה  הרי בגרונו, נגע שלא אע"פ ובלעו בה וכיוצא בחזרת
בכסףֿ שם ועיין טהור" זה הרי ובלעו, בסיב כרכו טמא.

רוקח'). ('מעשה משנה

.‚‰vÓ ÏÎ‡11B‡ Ì"ekÚ e‰eÒ‡L ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa »««»¿…«»»¿∆¬»«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡Ï ÔÈËÒÏ12,‰vÓ ˙Èfk ÏÎ‡ ; ƒ¿ƒ∆¡…»»¿≈»»«««ƒ«»

B˙eËL ˙Úa ‰tÎ ‡e‰Â13·iÁ - ‡t¯˙ CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ¿∆¿≈¿¿««»ƒ¿«≈«»
‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡ d˙B‡L ÈÙÏ ;‡t¯˙pL ¯Á‡ ÏÎ‡Ï∆¡…««∆ƒ¿«≈¿ƒ∆»¬ƒ»»¿»

.˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt ‰È‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»ƒ»«ƒ¿

א.11) כט, השנה כוונה 12)ראש צריכות אין שמצוות
משנה' ה'מגיד וכתב ה"ד). שופר מהל' בפ"ב (וראה
שאין  חשב אם אבל פסח, והיום מצה שזוהי כשידע שדווקא

יצא. לא - פסח היום שאין או כלל מצה חולה 13)זו
נופל. שהוא בעת הנפילה, במחלת

.„Ì„‡ ÔÈ‡14Œ‡l‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈«¬ƒ««»∆»
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡Ó dÏÎ‡ ÔkŒÌ‡15:¯Ó‡pL ; ƒ≈¬»»≈∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆∆¡«

ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙Ú·L ,ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï"……«»»»≈ƒ¿«»ƒ…«»»
,‰vÓ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,ıenÁ È„ÈÏ ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c - "˙BvÓ«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒƒ¬»»«»
Ê¯‡ ÔB‚k ,ÌÈ¯·c ¯‡L Ï·‡ ;B˙·BÁ È„È Ô‰· ‡ˆÈ»»»∆¿≈»¬»¿»¿»ƒ¿…∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰vÓ È„È Ô‰· ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ˙BiË˜Â ÔÁ„Â¿…«¿ƒ¿ƒ≈≈»∆¿≈«»¿ƒ∆≈

ıÓÁ Ì‰a16. »∆»≈

א.14) לה, פסחים וגמרא, ושעורה,15)משנה חיטה
ושיפון. שועל שיבולת באות 16)כוסמין, וכשמתנפחות

חימוץ. לידי ולא וקלקול סרחון לידי

.‰‰NBÚ‰17LÈ Ì‡ - Ê¯‡‰ ÔÓe ÌÈhÁ‰ ÔÓ ‰qÚ »∆ƒ»ƒ«ƒƒƒ»…∆ƒ∆
Ô‚c ÌÚË da18ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ,19 »««»»≈»¿≈»ƒ««¿»ƒ

‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa -20È„È d· ‡ˆBÈ , ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ∆»≈»¿≈
B˙·BÁ21‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰ ÔÈ‡ ;22‡ˆBÈ BÈ‡ , »≈»ƒ¿ƒƒ∆»≈≈

ÌLÏ ˙¯nLÓ BÊ ÔÈ‡L ,d·dLlL ‰vÓ .‰vÓ »∆≈¿À∆∆¿≈«»«»∆»»
˙B¯ÙŒÈÓa23ÁÒta B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ -24ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈≈≈»¿≈»«»«¬»≈

B‡ ÔÓL· B‡ ÔÈÈa d˙B‡ ÔÈLÏ25·ÏÁ26ÌÁÏ" ÌeMÓ , »ƒ»¿«ƒ¿∆∆»»ƒ∆∆
e¯‡aL BÓk ,"ÈÚ27È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÏÎ‡Â LÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»¿»«…»»¿≈

ÔÒ¯eÓ ˙Ùa ‡Ï ,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ .B˙·BÁ28˙Ùa ‡ÏÂ »≈¿ƒ…¿«¿»¿…¿«
BlL ÔÈaÒa ÁÓw‰ ˙‡ ‡e‰ LÏ Ï·‡ ;ÔÈaÒÀƒ¬»»∆«∆«¿Àƒ∆

B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈÂ ,˙Ù e‰NBÚÂ ,BÒ¯eÓ·e29ÔÎÂ . ¿¿»¿≈«¿≈»¿≈»¿≈
È„È d· ‡ˆBÈÂ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯˙BÈa ‰i˜ ˙ÏÒŒ˙t«…∆¿ƒ»¿≈¬≈À∆∆¿≈»¿≈
."ÈÚ ÌÁÏ" ‰Ê ÔÈ‡ da ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÁÒta B˙·BÁ»«∆«¿≈¿ƒ»≈∆∆∆…ƒ

מ"ז.17) פ"ג חיטים 18)חלה שיעור בעיסה אין ואפילו
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קיט dvne ung zekld - mipnf xtq - lel` b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ראשון.106) מכלי בהם פסחים 107)ששופכים (מסכת
ב'). עמוד ל' חרס 108)דף שכלי העידה שהתורה לפי

פסחים  (מסכת לעולם אותו פולטים אינם איסור שבלעו
כ"ב. הלכה למעלה ראה באש, ליבון ולענין שם).

כרב 109) ולא א') עמוד ל' דף פסחים (מסכת כשמואל
(שם). שישברו שאמר

.ÂÎÈÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,BÁÈz¯‰Ï ‰ˆ¯L ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ∆»»¿«¿ƒ¿…»»¿ƒ
BÏ ÛÈwÓ ‰Ê È¯‰ - BÎB˙a BÁÈz¯‰Ï È„k epnÓ ÏB„‚»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ¿¬≈∆«ƒ
„Ú ÌÈÓ e‰‡ÏÓÓe ,ıeÁaÓ B˙ÙN ÏÚ ËÈË ÏL ‰ÙN»»∆ƒ«¿»ƒ«¿«¿≈«ƒ«
,BÎB˙a ÌÈn‰ ÁÈz¯Óe ,B˙ÙN ÏÚ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ«¿»«¿ƒ«««ƒ¿

Bi„Â110B˙B‡ ÛËBL CkŒ¯Á‡Â ,111Ba LnzLÓe ¿«¿««»≈ƒ¿«≈
.‰vÓa¿«»

כך 110) כבולעו א'). עמוד ע"ו דף זרה עבודה (מסכת
כן  שפתו על ניצוצות התזת ידי על שבלע  כשם פולטו,

(שם). כ"ג).111)פולטו הלכה (כנ"ל בצונן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואיכות 1) התורה, מן המצה אכילת חיוב דיני בו נתבארו

והמחויי  לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי בין האכילה,
לאכול  לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה.

אחריה. לאכול שאסרו מה וכן הפסח, בערב

.‡ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»∆¡…«»¿≈
ÏÎa ;"˙vÓ eÏÎ‡z ·¯Úa" :¯Ó‡pL ,¯NÚŒ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆∆¡«»∆∆…¿«…¿»

ÌB˜Ó2ÔÓÊ ÏÎ·e3Ôa¯˜a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰Ï˙ ‡ÏÂ . »¿»¿«¿…»»¬ƒ»¿»¿«
ÁÒt‰4Ïk d˙ÂˆÓe ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ BÊ ‡l‡ , «∆«∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»»
‰ÏÈl‰5:˙eL¯ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ - Ï‚¯‰ ¯‡La Ï·‡ . ««¿»¬»ƒ¿»»∆∆¬ƒ««»¿

˙BÈÏ˜ B‡ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡ ÏÎB‡ ,‰ˆ¯ ;‰vÓ ÏÎB‡ ,‰ˆ»̄»≈«»»»≈…∆…«¿»
.‰·BÁ - „·Ïa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa Ï·‡ .˙B¯Ù B‡≈¬»¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«»

.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙ÈÊk ÏÎ‡MÓeƒ∆»«««ƒ»»¿≈»

נוהגת 2) הגוף, חובת שהיא מצוה שכל בחו"ל. והן בא"י הן
לז:). (קידושין לארץ בחוצה ובין בא"י בזמן 3)בין בין

קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש שבית
כלומר 4) יאכלוהו", ומרורים מצות "על שכתוב: אע"פ

הכתוב  ריבה - בזה זה תלויים שהם הרי הפסח, את יאכלו
שאףֿעלֿפי  לך לומר מצות", תאכלו "בערב מיוחד: פסוק
קכ.). (פסחים מצה לאכול מצוה - פסח קרבן שאין

עד 5) אלא לאכול שלא גזרו שחכמים כאן כתב שלא מכיון
אכילת  לגבי פסח, קרבן מהל' פ"ח בסוף שכתב (כמו חצות
עלות  אחר יאכלנו שמא בפסח אלא גזרו שלא נראה הפסח)
גזרו  לא - כרת בה שאין במצה אבל בכרת, ויתחייב השחר
שמים, מלכות בה שיש קריאתֿשמע ובמצות מנוח'). ('רבינו

מא). עמוד 'זמנים' ספר (ועיין יותר בה גזרו

.·‡ˆÈ - ‰vÓ ÚÏa6‡ˆÈ ‡Ï - ¯B¯Ó ÚÏa ;7ÚÏa . »««»»»»«»…»»»«
‡Ï ¯B¯Ó È„È ,‡ˆÈ ‰vÓ È„È - „Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ«»»¿∆»¿≈«»»»¿≈»…

‰vnÏ ‰ÏÙËk ¯B¯n‰L ,‡ˆÈ8·ÈÒa ÔÎ¯k .9‡ˆBiÎÂ »»∆«»ƒ¿≈»««»¿»»¿ƒ¿«≈
‡ˆÈ ‡Ï ‰vÓ È„È Û‡ - ÔÚÏ·e B·10. ¿»»«¿≈«»…»»

אכילה.6) היא הרי בפיו, שנגעה שאנו 7)מפני מפני
את  ל"וימררו זכר שהוא בפיו מרור טעם שיטעום צריכין

קטו:). (פסחים מרירות טעם טועם אינו ובבליעה חייהם",
שונצינו  רומא, (דפוסי יצא" - מרור "בלע אחר: ובנוסח
מנוח') וב'רבינו בלחםֿמשנה וכ"ה תימן, וכת"י וויניציאה
שלא  "שאיֿאפשר בזה: ופירש שם, בפסחים רש"י וכגירסת

מרור". טעם בו מצה 8)טעם בין מפסיק אינו ולפיכך
ראב"ד). ועיין (מגידֿמשנה, מצה ידי ויצא מיני 9)לפיו,

באילן. שצומחים מין 10)חוטים אינו שהסיב שכיון
אבות  מהל' בפ"ג רבינו כתב וכן חוצץ. הוא הרי מאכל,
הטהור  העוף נבלת מבשר כזית "הכורך ה"ה: הטומאות
זה  הרי בגרונו, נגע שלא אע"פ ובלעו בה וכיוצא בחזרת
בכסףֿ שם ועיין טהור" זה הרי ובלעו, בסיב כרכו טמא.

רוקח'). ('מעשה משנה

.‚‰vÓ ÏÎ‡11B‡ Ì"ekÚ e‰eÒ‡L ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa »««»¿…«»»¿∆¬»«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡Ï ÔÈËÒÏ12,‰vÓ ˙Èfk ÏÎ‡ ; ƒ¿ƒ∆¡…»»¿≈»»«««ƒ«»

B˙eËL ˙Úa ‰tÎ ‡e‰Â13·iÁ - ‡t¯˙ CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ¿∆¿≈¿¿««»ƒ¿«≈«»
‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡ d˙B‡L ÈÙÏ ;‡t¯˙pL ¯Á‡ ÏÎ‡Ï∆¡…««∆ƒ¿«≈¿ƒ∆»¬ƒ»»¿»

.˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt ‰È‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»ƒ»«ƒ¿

א.11) כט, השנה כוונה 12)ראש צריכות אין שמצוות
משנה' ה'מגיד וכתב ה"ד). שופר מהל' בפ"ב (וראה
שאין  חשב אם אבל פסח, והיום מצה שזוהי כשידע שדווקא

יצא. לא - פסח היום שאין או כלל מצה חולה 13)זו
נופל. שהוא בעת הנפילה, במחלת

.„Ì„‡ ÔÈ‡14Œ‡l‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈«¬ƒ««»∆»
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡Ó dÏÎ‡ ÔkŒÌ‡15:¯Ó‡pL ; ƒ≈¬»»≈∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆∆¡«

ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙Ú·L ,ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï"……«»»»≈ƒ¿«»ƒ…«»»
,‰vÓ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,ıenÁ È„ÈÏ ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c - "˙BvÓ«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒƒ¬»»«»
Ê¯‡ ÔB‚k ,ÌÈ¯·c ¯‡L Ï·‡ ;B˙·BÁ È„È Ô‰· ‡ˆÈ»»»∆¿≈»¬»¿»¿»ƒ¿…∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰vÓ È„È Ô‰· ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ˙BiË˜Â ÔÁ„Â¿…«¿ƒ¿ƒ≈≈»∆¿≈«»¿ƒ∆≈

ıÓÁ Ì‰a16. »∆»≈

א.14) לה, פסחים וגמרא, ושעורה,15)משנה חיטה
ושיפון. שועל שיבולת באות 16)כוסמין, וכשמתנפחות

חימוץ. לידי ולא וקלקול סרחון לידי

.‰‰NBÚ‰17LÈ Ì‡ - Ê¯‡‰ ÔÓe ÌÈhÁ‰ ÔÓ ‰qÚ »∆ƒ»ƒ«ƒƒƒ»…∆ƒ∆
Ô‚c ÌÚË da18ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ,19 »««»»≈»¿≈»ƒ««¿»ƒ

‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa -20È„È d· ‡ˆBÈ , ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ∆»≈»¿≈
B˙·BÁ21‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰ ÔÈ‡ ;22‡ˆBÈ BÈ‡ , »≈»ƒ¿ƒƒ∆»≈≈

ÌLÏ ˙¯nLÓ BÊ ÔÈ‡L ,d·dLlL ‰vÓ .‰vÓ »∆≈¿À∆∆¿≈«»«»∆»»
˙B¯ÙŒÈÓa23ÁÒta B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ -24ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈≈≈»¿≈»«»«¬»≈

B‡ ÔÓL· B‡ ÔÈÈa d˙B‡ ÔÈLÏ25·ÏÁ26ÌÁÏ" ÌeMÓ , »ƒ»¿«ƒ¿∆∆»»ƒ∆∆
e¯‡aL BÓk ,"ÈÚ27È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÏÎ‡Â LÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»¿»«…»»¿≈

ÔÒ¯eÓ ˙Ùa ‡Ï ,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ .B˙·BÁ28˙Ùa ‡ÏÂ »≈¿ƒ…¿«¿»¿…¿«
BlL ÔÈaÒa ÁÓw‰ ˙‡ ‡e‰ LÏ Ï·‡ ;ÔÈaÒÀƒ¬»»∆«∆«¿Àƒ∆

B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈÂ ,˙Ù e‰NBÚÂ ,BÒ¯eÓ·e29ÔÎÂ . ¿¿»¿≈«¿≈»¿≈»¿≈
È„È d· ‡ˆBÈÂ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯˙BÈa ‰i˜ ˙ÏÒŒ˙t«…∆¿ƒ»¿≈¬≈À∆∆¿≈»¿≈
."ÈÚ ÌÁÏ" ‰Ê ÔÈ‡ da ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÁÒta B˙·BÁ»«∆«¿≈¿ƒ»≈∆∆∆…ƒ

מ"ז.17) פ"ג חיטים 18)חלה שיעור בעיסה אין ואפילו
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מן  כזית כשאוכל בה יוצא פרס, אכילת בכדי כזית שיהא
נגרר  להיות טבעו החיטים, עם מחובר שהאורז כיון העיסה,
האורז  גם מתחמץ החיטים וכשמתחמצים החיטים, אחר
ודוחן  חיטים אבל ואורז, בחיטים ודוקא והרא"ש). (הרמב"ן
ידי  בה יוצא אינו אורז, עם דגן מיני שאר או בו וכיוצא
ודעת  פרס. אכילת בכדי כזית בדגן יש אלאֿאםֿכן חובתו
אכילת  בכדי כזית כשיש דוקא ואורז בחיטים שגם הראב"ד

בשביל 19)פרס. עיסה שעשה והיינו מ"ח. פ"א חלה
הכלבים. לרועים 20)אכילת גם ממנה להאכיל שכיוון

מצה.21)הישראליים. לשם נשתמרה אפילו 22)שהרי
נקיה. פת פ"ה 23)היתה (למעלה משנה' ב'כסף ראה

חובתו  ידי יוצא אינו שלפיה כאן, ישנה נוסחא שישנה ה"א)
פירות. במי לשה אם וכתב 24)גם הוא. עוני שלחם

אינו  כן לא שאם מים, קצת שיוסיף שצריך משנה' ה'מגיד
אינו  - חימוץ לידי באה שאינה מצה וכל חימוץ, לידי בא

בה. רומי.25)יוצא בדפוס בפ"ט 26)כ"ה ראה
ואם  בחלב, העיסה לשין "שאין הכ"ב אסורות ממאכלות
שינה  ואם בשר. בה יאכל שמא אסורה, הפת כל - לש
הרי  בשר, בה יאכל שלא עדי ניכרת שתהיה עד הפת בצורת
לא  שאם המצות, בצורת ששינה מדובר כאן וגם מותר". זה
ה"ב. פ"ה למעלה וראה הנ"ל. מטעם באכילה אסורה כן

ה"כ.27) פ"ה שסובין 28)למעלה מ"ו, פ"ב בחלה כ"ה
מצה. לענין והואֿהדין בחלה, חיוב בכלל אינם ומורסן

וחזר 29) ממנה הפרישן אם אבל הפרישן, לא אם ודוקא
כזית  לשיעור מצטרפין אין ביחד, ולשן הקמח לתוך ועירבן

שם). (חלה,

.ÂÒtÏ‡· B‡ ¯ep˙a ˙ÈÙ‡pL ‰vÓ „Á‡30ÔÈa - ∆»«»∆∆¡≈¿«¿ƒ¿»≈
ÔÈa ,ÁÈ˙¯‰ CkŒ¯Á‡Â ÒtÏ‡a ˜ˆa‰ ˜Èa„‰L∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ«≈

Ú˜¯wa d‡Ù‡ elÙ‡ ,˜Èa„‰ CkŒ¯Á‡Â ÁÈz¯‰L31- ∆ƒ¿ƒ«¿««»ƒ¿ƒ¬ƒ¬»»««¿«
˙ÈÙ‡ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»¿≈»¿≈ƒ…∆¡≈
ÔÈËeÁ eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â ;da ÔÈ‡ˆBÈ ,‰¯eÓ‚ ‰iÙ‡¬ƒ»¿»¿ƒ»¿∆…ƒ¿ƒ

dÒ¯BtL ˙Úa ‰pnÓ ÔÈÎLÓ ˜ˆa ÏL32ÔÈ‡ˆBÈÂ . ∆»≈ƒ¿»ƒƒ∆»¿≈∆¿»¿¿ƒ
Èe¯M‰ ˜È˜¯a33‰vÓ Ï·‡ .ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ; ¿»ƒ«»¿∆…ƒ«¬»«»

È¯‰L ,d˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ BÈ‡ - dÏMaL∆ƒ¿»≈≈»¿≈»«¬ƒ»»∆¬≈
˙t ÌÚË da ÔÈ‡34. ≈»«««

בתוכה.30) המצה ונותנים מתחתיה, שמסיקין קערה
ואופין 31) וקמח מים ושמים הכירה, בתוך גומא שעושין
יש 33)ששוברה.32)בה. שעדיין שרויה, מצה היינו

מא.). (פסחים מצה טעם רבי 34)בה לגבי יוסי כרבי
(שם). מאיר

.ÊÌ„‡ ÔÈ‡35‡È‰L ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈»«¬ƒ««»∆ƒ
Ï·Ë ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÏ ‰¯eÒ‡36ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡37 ¬»¿∆»«∆∆«¬≈ƒ

dÏÊbL B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL38Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ∆…ƒ¿»¿»∆¿»»∆«¿»…
;B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ - ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈¿≈»

ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ÏÎÂ39‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ¿…∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈≈
.B˙·BÁ È„È B·¿≈»

א.35) לה, פסחים הורמו 36)משנה, שלא הארץ תבואת
ומעשרות. תרומות מעשרה 37)ממנה אחד חלק שנותנים

עד  ללויים גם לאכול אסורה ועדיין ללויים, מהתבואה

לכהנים. הזה המעשר מן מעשר הלויים שיפרישו
בבלי 38) תלמוד עלֿפי הוא וכן ה"ג. פי"ג שבת 'ירושלמי'

זה  ודבר שלו, שהיא במצה אלא יוצא שאינו לח.) (פסחים
בה: שכתוב מחלה, לחם" - "לחם בגזירהֿשוה נלמד
- ואכל שגזל בידינו שכלל ואע"פ שלכם. - "עריסותיכם"
קנייה", "לעסיה ל:): (כתובות שאמרו כמו ב"שינוי", קנאו
('מעשה  הבליעה בבית מישהו לו שתחב שהמדובר אפשר
"זמנים" בספר וראה הרשב"א. תלמיד בשם בהקדמה רוקח'

מא). נראה 39)עמוד וכן הי"א. ברכות מהל' פ"א למעלה
בזה. זה תלויים מצה ודין הברכה שדין שם) ב'ירושלמי'

.ÁÌÈ‰k‰40‰lÁa ÔÈ‡ˆBÈ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z·e «…¬ƒ¿ƒ««»«¿»««ƒ
Ì„‡ ÏÎÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰vÓ ‡È‰L42ÔÎÂ .43ÔÈ‡ˆBÈ ∆ƒ«»∆≈»¿»¿»»»¿≈¿ƒ

ÈL ¯NÚÓ ÏL ‰vÓa44Ï·‡ ;ÌÈÏLe¯Èa45ÔÈ‡ ¿«»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¬»≈
ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ,ÌÈ¯eka ÏL ‰vÓa ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿«»∆ƒƒ¬ƒƒ»«ƒƒ¿≈
¯NÚÓe ,˙B·LBn‰ ÏÎa ¯z‰ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ≈»∆∆≈¿»«»«¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ‰„tiL ¯LÙ‡ ÈL46:·e˙ÎÂ ; ≈ƒ∆¿»∆ƒ»∆¿≈»≈¿»»¿»
‰Èe‡¯‰ ‰vÓ - "˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙B·LBÓ ÏÎa"¿…¿≈∆…¿««»»¿»
.‰·BÁ È„È da ÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,˙B·LBn‰ ÏÎa ÏÎ‡‰Ï¿≈»≈¿»«»∆¿ƒ»¿≈»

א.40) לה, פסחים מן 41)משנה, לכהנים שמפרישין חלק
כתרומה. לכהנים ונאכלת האוכלה 42)הבצק, זר שהרי

שמים. בידי מיתה א.43)חייב לו, אףֿעל44ֿ)פסחים
בירושלים. אלא לאכלו שאסור ב.45)פי לו, שם

שם.46) גמרא,

.Ë‰„Bz ˙BlÁ47,ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ eNÚL ¯ÈÊ È˜È˜¯e «»¿ƒ≈»ƒ∆»»¿«¿»
- "˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿«¿∆∆««

ÚÏ ˙¯nzLn‰ ‰vÓÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,„·Ïa ‰vÓ ÔÈ «»«ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««»ƒ¿«∆¿ƒ
Á·Ê‰ ÔÈÚÏ ˙¯nzLÓ BÊ Ï·‡ ;da48Ì‡Â .49Ô‡NÚ »¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««∆«¿ƒ¬»»

,B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏƒ¿…«¬≈∆≈»¿≈»
ÏÎ‡È e¯ÎnÈ ‡Ï Ì‡L ,BzÚc ,˜eMa ¯kÓÏ ‰NBÚ‰L∆»∆ƒ¿…««¿∆ƒ…ƒ»¿…«
.‰vÓ ÌLÏ Ô¯ÓL Ô˙iNÚ ˙ÚLa ,‡ˆÓÂ ,Ô˙B‡»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿»»¿≈«»

שם.47) כוותיה.48)משנה, ותניא כרבא ב. לח, שם
שם.49) משנה,

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a ÔÈ·iÁ Ïk‰50 «…«»ƒ«¬ƒ««»¬ƒ»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ51ÔË˜ .52B˙B‡ ÔÈÎpÁÓ - ˙t ÏÎ‡Ï ÏBÎiL53 «¬»ƒ»»∆»∆¡…«¿«¿ƒ

Ô˜Ê B‡ ‰ÏBÁ .‰vÓ ˙Èfk B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe ˙BˆÓa¿ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ«»∆»≈
ÔÈÏÈÎ‡Óe ÌÈÓa ˜È˜¯ BÏ ÔÈ¯BL - ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…ƒ»ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ

ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ;B˙B‡54. ¿∆…ƒ«

נשים 50) ידוע, בזמן שתלויה מצוה שכל ואף ב. מג, פסחים
על  גם נצטוו חמץ, באיסור שמוזהרות כיון - ממנה פטורות

שם). (פסחים, מצה אכילת של שנימולו 51)'עשה' גויים
כנשים. במצוות חייבים עבדות, לשם נלמד 52)וטבלו

במצוות. הקטן חינוך בענין מב:) (סוכה שאמרו ממה
שכתב 53) כמו שלמעלה, חייבין" "הכל בכלל אינו אבל

אביו  על ורק חיובים, הטילו לא עצמו הקטן שעל הרמב"ן
(כסףֿמשנה). ה"ו.54)לחנכו למעלה ראה

.‡ÈÓÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c55‰vÓ ¯Á‡56 ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«««»
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‡l‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ¿»∆¡ƒ¿«≈»∆∆»
˙BÏÎ‡Ó ‰È¯Á‡ ÏÎ‡Â ,‰vÓ ÏÎ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««»¿»««¬∆»«¬»
‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe ˙B¯Á‡¬≈≈¿«≈»∆≈¿≈««ƒ«»

.˜ÒBÙe ‰B¯Á‡a»«¬»≈

טעם 55) שישאר כדי אחר, בדבר הסעודה את מסיימין אין
בפיו. מצה 56)מצה שהשווה שמואל, אמר יהודה כרב

קיט:). (פסחים כלום אחריו מפטירין שאין לפסח

.·ÈÈ„k ,ÁÒt‰ ·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆¡…«»¿∆∆«∆«¿≈
·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡L ÈÓe .·¯Úa d˙ÏÈÎ‡Ï ¯k‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆≈«¬ƒ»»»»∆ƒ∆»««»¿∆∆

BLÙ ‡ˆzL „Ú ˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÁÒt‰57. «∆««ƒ«««¿«∆≈≈«¿
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ58‰Án‰ Ì„wÓ ÁÒt‰ ·¯Ú59 ¿≈»∆¡…∆∆«∆«ƒ…∆«ƒ¿»

ÏÎB‡ Ï·‡ .‰Â‡˙a ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÒkiL È„k ,ËÚÓkƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««»¿«¬»¬»≈
˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ËÚÓ ‡e‰60Ô‰Ó BÒ¯Î ‡lÓÈ ‡ÏÂ ,61. ¿«≈¿»¿…¿«≈¿≈≈∆

ÌÈÓÎÁÂ62·¯Ú ÔÓˆÚ ÔÈ·ÈÚ¯Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ «¬»ƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»∆∆
˙B·È·Á ˙BˆÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Â‡˙a ‰vÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ÁÒt‰«∆«¿≈∆¡…«»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÌÈÓÈ È·¯Ú B‡ ˙B˙aL È·¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ¿»«¿≈«»«¿≈»ƒ

CLÁzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ - ÌÈ·BË63. ƒ≈¿≈«∆∆¡«

שומע 57) אינו והוא יאכל, שלא אותו שמזהירים היינו
זמן  כל אותו מכים וכו' ואוכל וחוזר אותו ומכים ואוכל,
תצא  הזמן במשך אם אפילו ואוכל, חכמים דברי על שעובר
שתצא  "עד הללו המלים אין אחרות, ובנוסחאות נפשו.

מנוח'). ו'רבינו רוקח' ('מעשה רבינו 58)נפשו" לשון זה
פ"י): (פסחים פסחים ערבי פרק בתחילת המשנה, בפירוש
לחם  לאכול ברשותו אין כי לבדו [חמץ] לחם אכילת "אינו
ארבעה  יום מצה לאכול לנו ואסור שעה, באותה [חמץ]
הרבה  לאכול מנעוהו אבל המצוה, בשעת שיאכלנה עד עשר

מצה  והיינו המאכלים". ידי משאר בה יוצא שאינו עשירה
מצה  או יאכל) לא ד"ה צט: פסחים ('תוספות' חובתו
ולא  ה"ו) (למעלה חובה ידי יוצא אינו בה שאף מבושלת,

וירקות. פירות אלא לאכול (מגיד59ֿ)הותר קטנה מנחה
דפסחים). בפ"י המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה,

(60- (=פירות תרגימא במיני הוא "מטביל ב: קז, פסחים
בירק". מטביל יצחק רבי (ברכות 61)רש"י), [בגמרא

(ועיי"ש  הלב סועד שהוא אסור יין שמעט מפורש לה:)
שסובר  נראה רבינו, זאת הזכיר שלא ומכיון ב'תוספות').
ה'טור' שכתב כמו לשתות, מותר הרבה ובין מעט שבין
ברכות  בגמרא לרבינו היתה אחרת וגירסא תעא). סי' (או"ח

לג]. עמוד "זמנים" בספרי וראה א.62)שם. קח, פסחים
ב.63) צט, שם

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מן 1) לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב בו נתבאר

מדבריהם, החרוסת וחיוב כוסות, הארבעה וחיוב התורה,
סופרים. מדברי הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב

.‡¯tÒÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ƒ¿«¬≈∆»¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
,ÔÒÈa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡Ï eNÚpL∆«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¬ƒ»»»¿ƒ»
Ì˙‡ˆÈ ¯L‡ ‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆««∆¬∆¿»∆
"˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL BÓk ,"ÌÈ¯ˆnÓ3. ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¡«»∆««»

z„b‰Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏaL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿≈¬ƒ»»»«¿«¿ƒ«¿»
LÈL ‰ÚLa - "‰Ê ¯e·Úa ¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆¿»»∆≈
,Ô· BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .EÈÙÏ ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vÓ«»»À»ƒ¿»∆¿««ƒ∆≈≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ ÌÈ·iÁ - ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡¬ƒ¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒƒ«
È¯‰ - eÈ‰LÂ eÚ¯‡L ÌÈ¯·ca CÈ¯‡n‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿»««¬ƒ«¿»ƒ∆≈¿¿∆»¬≈

ÁaLÓ ‰Ê4. ∆¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

eyrpy ze`ltpe miqpa xtql dxez ly dyrÎzevn"
enk ...dfd meid z` xekf xn`py ...mixvna epizea`l

."zayd mei z` xekf xn`py

לכאן? בשבת המדבר הפסוק של עניינו מה להבין וצריך
החיוב  בדבר המצוות' ב'ספר שכתב מה פי על שתירצו יש
לבנך  "והגדת הפסוק את וציטט מצרים, ביציאת לספר
בן  לו אין ש"אם הגמרא דורשת שעליו כו'" ההוא ביום
עליה  שחייב השבת זכירת כמו עצמו" לבין בינו גם חייב

עצמו. לבין בינו
חזר  החזקה' ב'יד כי ברמב"ם כך לתרץ אפשר שאי אלא
את  "זכור הפסוק והביא המצוות' ב'ספר שכתב ממה בו
רק  הוא זה שחיוב לחשוב מקום כלל אין וא"כ הזה" היום

בן. לו שיש בזמן
בא  כו'" הזה היום את "זכור הפסוק בהמשך בזה: והביאור
מצות  תאכל ימים "שבעת כו'"... חמץ יאכל "ולא החיוב
עניין  לקדשו" השבת יום את "זכור בפסוק משא"כ כו'"
בפסוק  כמו שלא בדברים, זכירה - עצמו בפני הוא הזכירה
בא  החיבור ובוא"ו לו שבהמשך הזה" היום את "זכור
בפני  כציווי לפרשו אפשר אי ולכן חמץ" יאכל "ולא הציווי
"זכור  הפסוק להביא הוצרך לכן בדברים", "זכירה - עצמו
עניין  הוא בדברים הזכירה בו כי לקדשו" השבת יום את
זכירה  שהיא שבפסח הזכירה על גם ראיה ומכאן בפ"ע.
לאבותינו  שנעשו ונפלאות בנסים לספר היינו בדברים,

כו'". במצרים
(dk oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

מצוה2) ולילה יום מהל'ÈÎÊ‰Ï¯שבכל (פ"א מצרים יציאת
המצוה פסח בליל ואילו ה"ג) שמע ·ÂË¯Ù˙קריאת  ¯ÙÒÏ

לאבותינו. אז שנעשו והנפלאות כשם 3)הנסים [כלומר
שנאמר  אףֿעלֿפי ציווי, הוא שבת בענין הנאמר ש"זכור"
את  "זכור שם: נאמר שהרי קמוצה), (=בזי"ן מקור בלשון
הוא  בפסח כאן הנאמר זכור כן כמו לקדשו", השבת יום
על  ברש"י וראה מקור. בלשון שנכתב אףֿעלֿפי ציווי,
(עשה  המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן ח). כ, (שמות התורה

שהוא לומר רוצה הזה, היום את "זכור לזכרו,ˆÂ‰קנז):
- עוז' ב'מגדל וראה השבת". יום את זכור שנאמר: כמו

לז]. עמוד המצוות'4)"זמנים" ב'ספר רבינו כתב וכן
הדברים  ויאריך במאמר שיוסיף מה "וכל וז"ל: (שם)
מעול  המצרים לנו שעשו ומה השם, לנו שעשה מה בהגדלת
מה  על לו ובהודות מהם נקמתנו השם לקח ואיך וחמס,
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‡l‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ¿»∆¡ƒ¿«≈»∆∆»
˙BÏÎ‡Ó ‰È¯Á‡ ÏÎ‡Â ,‰vÓ ÏÎ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««»¿»««¬∆»«¬»
‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe ˙B¯Á‡¬≈≈¿«≈»∆≈¿≈««ƒ«»

.˜ÒBÙe ‰B¯Á‡a»«¬»≈

טעם 55) שישאר כדי אחר, בדבר הסעודה את מסיימין אין
בפיו. מצה 56)מצה שהשווה שמואל, אמר יהודה כרב

קיט:). (פסחים כלום אחריו מפטירין שאין לפסח

.·ÈÈ„k ,ÁÒt‰ ·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆¡…«»¿∆∆«∆«¿≈
·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡L ÈÓe .·¯Úa d˙ÏÈÎ‡Ï ¯k‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆≈«¬ƒ»»»»∆ƒ∆»««»¿∆∆

BLÙ ‡ˆzL „Ú ˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÁÒt‰57. «∆««ƒ«««¿«∆≈≈«¿
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ58‰Án‰ Ì„wÓ ÁÒt‰ ·¯Ú59 ¿≈»∆¡…∆∆«∆«ƒ…∆«ƒ¿»

ÏÎB‡ Ï·‡ .‰Â‡˙a ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÒkiL È„k ,ËÚÓkƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««»¿«¬»¬»≈
˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ËÚÓ ‡e‰60Ô‰Ó BÒ¯Î ‡lÓÈ ‡ÏÂ ,61. ¿«≈¿»¿…¿«≈¿≈≈∆

ÌÈÓÎÁÂ62·¯Ú ÔÓˆÚ ÔÈ·ÈÚ¯Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ «¬»ƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»∆∆
˙B·È·Á ˙BˆÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Â‡˙a ‰vÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ÁÒt‰«∆«¿≈∆¡…«»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÌÈÓÈ È·¯Ú B‡ ˙B˙aL È·¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ¿»«¿≈«»«¿≈»ƒ

CLÁzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ - ÌÈ·BË63. ƒ≈¿≈«∆∆¡«

שומע 57) אינו והוא יאכל, שלא אותו שמזהירים היינו
זמן  כל אותו מכים וכו' ואוכל וחוזר אותו ומכים ואוכל,
תצא  הזמן במשך אם אפילו ואוכל, חכמים דברי על שעובר
שתצא  "עד הללו המלים אין אחרות, ובנוסחאות נפשו.

מנוח'). ו'רבינו רוקח' ('מעשה רבינו 58)נפשו" לשון זה
פ"י): (פסחים פסחים ערבי פרק בתחילת המשנה, בפירוש
לחם  לאכול ברשותו אין כי לבדו [חמץ] לחם אכילת "אינו
ארבעה  יום מצה לאכול לנו ואסור שעה, באותה [חמץ]
הרבה  לאכול מנעוהו אבל המצוה, בשעת שיאכלנה עד עשר

מצה  והיינו המאכלים". ידי משאר בה יוצא שאינו עשירה
מצה  או יאכל) לא ד"ה צט: פסחים ('תוספות' חובתו
ולא  ה"ו) (למעלה חובה ידי יוצא אינו בה שאף מבושלת,

וירקות. פירות אלא לאכול (מגיד59ֿ)הותר קטנה מנחה
דפסחים). בפ"י המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה,

(60- (=פירות תרגימא במיני הוא "מטביל ב: קז, פסחים
בירק". מטביל יצחק רבי (ברכות 61)רש"י), [בגמרא

(ועיי"ש  הלב סועד שהוא אסור יין שמעט מפורש לה:)
שסובר  נראה רבינו, זאת הזכיר שלא ומכיון ב'תוספות').
ה'טור' שכתב כמו לשתות, מותר הרבה ובין מעט שבין
ברכות  בגמרא לרבינו היתה אחרת וגירסא תעא). סי' (או"ח

לג]. עמוד "זמנים" בספרי וראה א.62)שם. קח, פסחים
ב.63) צט, שם

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מן 1) לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב בו נתבאר

מדבריהם, החרוסת וחיוב כוסות, הארבעה וחיוב התורה,
סופרים. מדברי הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב

.‡¯tÒÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ƒ¿«¬≈∆»¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
,ÔÒÈa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡Ï eNÚpL∆«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¬ƒ»»»¿ƒ»
Ì˙‡ˆÈ ¯L‡ ‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆««∆¬∆¿»∆
"˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL BÓk ,"ÌÈ¯ˆnÓ3. ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¡«»∆««»

z„b‰Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏaL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿≈¬ƒ»»»«¿«¿ƒ«¿»
LÈL ‰ÚLa - "‰Ê ¯e·Úa ¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆¿»»∆≈
,Ô· BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .EÈÙÏ ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vÓ«»»À»ƒ¿»∆¿««ƒ∆≈≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ ÌÈ·iÁ - ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡¬ƒ¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒƒ«
È¯‰ - eÈ‰LÂ eÚ¯‡L ÌÈ¯·ca CÈ¯‡n‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿»««¬ƒ«¿»ƒ∆≈¿¿∆»¬≈

ÁaLÓ ‰Ê4. ∆¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

eyrpy ze`ltpe miqpa xtql dxez ly dyrÎzevn"
enk ...dfd meid z` xekf xn`py ...mixvna epizea`l

."zayd mei z` xekf xn`py

לכאן? בשבת המדבר הפסוק של עניינו מה להבין וצריך
החיוב  בדבר המצוות' ב'ספר שכתב מה פי על שתירצו יש
לבנך  "והגדת הפסוק את וציטט מצרים, ביציאת לספר
בן  לו אין ש"אם הגמרא דורשת שעליו כו'" ההוא ביום
עליה  שחייב השבת זכירת כמו עצמו" לבין בינו גם חייב

עצמו. לבין בינו
חזר  החזקה' ב'יד כי ברמב"ם כך לתרץ אפשר שאי אלא
את  "זכור הפסוק והביא המצוות' ב'ספר שכתב ממה בו
רק  הוא זה שחיוב לחשוב מקום כלל אין וא"כ הזה" היום

בן. לו שיש בזמן
בא  כו'" הזה היום את "זכור הפסוק בהמשך בזה: והביאור
מצות  תאכל ימים "שבעת כו'"... חמץ יאכל "ולא החיוב
עניין  לקדשו" השבת יום את "זכור בפסוק משא"כ כו'"
בפסוק  כמו שלא בדברים, זכירה - עצמו בפני הוא הזכירה
בא  החיבור ובוא"ו לו שבהמשך הזה" היום את "זכור
בפני  כציווי לפרשו אפשר אי ולכן חמץ" יאכל "ולא הציווי
"זכור  הפסוק להביא הוצרך לכן בדברים", "זכירה - עצמו
עניין  הוא בדברים הזכירה בו כי לקדשו" השבת יום את
זכירה  שהיא שבפסח הזכירה על גם ראיה ומכאן בפ"ע.
לאבותינו  שנעשו ונפלאות בנסים לספר היינו בדברים,

כו'". במצרים
(dk oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

מצוה2) ולילה יום מהל'ÈÎÊ‰Ï¯שבכל (פ"א מצרים יציאת
המצוה פסח בליל ואילו ה"ג) שמע ·ÂË¯Ù˙קריאת  ¯ÙÒÏ

לאבותינו. אז שנעשו והנפלאות כשם 3)הנסים [כלומר
שנאמר  אףֿעלֿפי ציווי, הוא שבת בענין הנאמר ש"זכור"
את  "זכור שם: נאמר שהרי קמוצה), (=בזי"ן מקור בלשון
הוא  בפסח כאן הנאמר זכור כן כמו לקדשו", השבת יום
על  ברש"י וראה מקור. בלשון שנכתב אףֿעלֿפי ציווי,
(עשה  המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן ח). כ, (שמות התורה

שהוא לומר רוצה הזה, היום את "זכור לזכרו,ˆÂ‰קנז):
- עוז' ב'מגדל וראה השבת". יום את זכור שנאמר: כמו

לז]. עמוד המצוות'4)"זמנים" ב'ספר רבינו כתב וכן
הדברים  ויאריך במאמר שיוסיף מה "וכל וז"ל: (שם)
מעול  המצרים לנו שעשו ומה השם, לנו שעשה מה בהגדלת
מה  על לו ובהודות מהם נקמתנו השם לקח ואיך וחמס,
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פסחים, סוף ובתוספתא טוב". יותר יהי' - מחסדיו שגמלנו
אפילו  הלילה כל פסח בהלכות לעסוק אדם "חייב אמרו:
תלמידו. לבין בינו אפילו עצמו, לבין אפילו בנו , לבין בינו
בן  ביתוס אצל מסובין שהיו וזקנים גמליאל ברבן מעשה
קרות  עד הלילה כל פסח בהלכות עוסקין והיו בלוד, זונין
אליעזר  "רבי בא: פרשת סוף במכילתא הוא וכן הגבר".
או  חכמים של חבורה היתה שאם אומר אתה מנין אומר,
לכך  חצות, עד פסח בהלכות לעסוק שצריכים תלמידים של
וכן  פסח. בהלכות לעסוק שהחיוב הרי העדות", מה נאמר
שיודעין  חכמים תלמידי שני "ואפילו קטז: בפסחים הוא

ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰·."לזה זה שואלין

.·:¯Ó‡pL ,eÏ‡L ‡Ï elÙ‡Â ,ÌÈaÏ ÚÈ„B‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ««»ƒ«¬ƒ…»¬∆∆¡«
"E·Ï z„b‰Â"5.B„nÏÓ ÂÈ·‡ Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ - ¿ƒ«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆≈»ƒ¿«¿

LtË B‡ ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk6elk ,Èa :BÏ ¯ÓB‡ - ≈«ƒ»»»»ƒ≈≈¿ƒÀ»
,‰Ê „·Ú BÓk B‡ BÊ ‰ÁÙL BÓk ,ÌÈ„·Ú eÈÈ‰»ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆
ŒCe¯aŒLB„w‰ e˙B‡ ‰„t ‰f‰ ‰ÏÈl·e ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ««¿»«∆»»»«»»
- ÌÎÁÂ ÏB„b Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙e¯ÁÏ e‡ÈˆBiÂ ‡e‰«ƒ≈«≈¿ƒ»»«≈»¿»»
eÏ eNÚpL ÌÈqÂ ,ÌÈ¯ˆÓa eÏ Ú¯‡M ‰Ó BÚÈ„BÓƒ«∆≈«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆«¬»

Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ - ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ7. «¿≈∆«≈«…¿ƒ«¿∆≈

דרשב"י 5) מכילתא בשם שם המצוות' ב'ספר הוא כן
יכול  בנך, ישאלך כי שנאמר "מכלל עוז'): ב'מגדל (והובא
לו? מגיד אתה אין לאו ואם לו, מגיד אתה ישאלך אם
הגדה  שלשון שאלך" שלא אע"פ לבנך, והגדת תלמודֿלומר

מעצמו. מגיד והוא שאלוהו שלא כנוסחת 6)מורה
שלנו: ההגדה בנוסח אבל ה"ד) דפסחים (פ"י ה'ירושלמי'

א.7)"תם". קטז, פסחים משנה,

.‚e‡¯iL È„k ,‰f‰ ‰ÏÈla ÈepL ˙BNÚÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«¬ƒ««¿»«∆¿≈∆ƒ¿
‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :e¯Ó‡ÈÂ eÏ‡LÈÂ ÌÈa‰«»ƒ¿ƒ¿¬¿…¿«ƒ¿«»««¿»«∆
Ck :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ï ·ÈLiL „Ú "?˙BÏÈl‰ ÏkÓƒ»«≈«∆»ƒ»∆¿…«»∆»

˜lÁÓ ?‰pLÓ „ˆÈÎÂ .‰È‰ CÎÂ Ck ,Ú¯‡ CÎÂ8Ì‰Ï »»≈«»»»»»¿≈«¿«∆¿«≈»∆
˙BÈÏ˜9ÌÈÊB‚‡Â10Ì‰ÈÙlÓ ÔÁÏM‰ ÌÈ¯˜BÚÂ ,11Ì„˜ ¿»∆¡ƒ¿¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆…∆

‰Ê „iÓ ‰Ê ‰vÓ ÔÈÙËBÁÂ ,eÏÎ‡iL12‡ˆBiÎÂ , ∆…¿¿¿ƒ«»∆ƒ«∆¿«≈
Ô· BÏ ÔÈ‡ .el‡‰ ÌÈ¯·„·13ÔÈ‡ .BzÏ‡BL BzL‡ - ƒ¿»ƒ»≈≈≈ƒ¿«¿≈

‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏ‡BL - ‰M‡ BÏƒ»¬ƒ∆∆∆«ƒ¿«»««¿»
Ï‡BL - Bc·Ï ‰È‰ .ÌÈÓÎÁ Ôlk eÈ‰ elÙ‡Â ,"‰f‰«∆«¬ƒ»À»¬»ƒ»»¿«≈

."‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :BÓˆÚÏ¿«¿«ƒ¿«»««¿»«∆

א.8) קט, קלויים.9)פסחים חטים וזהו 10)שבלי
הסעודה. לאחרי כן להם מחלקים שתמיד השינוי,

קטו:).11) (פסחים מהמקום השולחן את מסירין
והראב"ד 12) פסחים". בלילי מצה "חוטפין א: קט, פסחים

לאכול. שממהרין א.13)פירש קטז, פסחים

.„CÈ¯ˆÂ14?„ˆÈk .Á·La ÌiÒÏe ˙e‚a ÏÈÁ˙‰Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿«≈¿∆«≈«
‰lÁzaL ,¯tÒÓe ÏÈÁ˙Ó15eÈ˙B·‡ eÈ‰16ÈÓÈa , «¿ƒ¿«≈∆«¿ƒ»»¬≈ƒ≈

ÔÈÙ„B¯Â Ï·‰‰ ¯Á‡ ÔÈÚBËÂ ÌÈ¯ÙBk ,ÂÈÙÏÓe Á¯∆̇«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿¿ƒ
e·¯wL ,˙Ó‡‰ ˙„a ÌiÒÓe ;ÌÈÏÈÏ‡ ˙„B·Ú ¯Á‡««¬«¡ƒƒ¿«≈¿«»¡∆∆≈¿»
ÔÎÂ .B„eÁÈÏ e·¯˜Â ,˙Bn‡‰Ó eÏÈc·‰Â ,BÏ ÌB˜n‰«»¿ƒ¿ƒ»≈»À¿≈¿»¿ƒ¿≈

ÏÈÁ˙Ó17ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·ÚL ,ÚÈ„BÓe «¿ƒƒ«∆¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿«ƒ

eNÚpL ˙B‡ÏÙ·Â ÌÈqa ÌiÒÓe ,eÏÓbL ‰Ú¯‰ ÏÎÂ¿»»»»∆¿»»¿«≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆«¬
"È·‡ „·‡ Èn¯‡"Ó L¯„iL - ‡e‰Â .e˙e¯Á·e eÏ18 »¿≈≈¿∆ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú19CÈ¯‡Óe ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿…»«»»»¿»«ƒ«¬ƒ
.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÊ ‰L¯t L¯„aƒ¿«»»»¬≈∆¿À»

במשנה).14) א קטז, שם).15)פסחים (פסחים כרב
מאברהם 16) למעלה גם נמשך היחס הי' מתןֿתורה לפני

אבות  קורין "אין מתןֿתורה לאחרי אבל "אבות", ונקראו
טז:). (ברכות לשלשה" כתב 17)אלא וכן שם. כשמואל

אנו  (ועכשיו כתרווייהו" עבדינן "והאידנא חננאל: רבינו
וכשמואל). כרב = כשניהם שם.18)עושים פסחים,

כיֿתבוא.19) פרשת ב'ספרי' ראה

.‰ÏÈÏa el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ Ïk»ƒ∆…»«¿»¿»ƒ≈¿≈
- ¯NÚŒ‰MÓÁB˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï20,ÁÒt :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»»»…»»¿≈»¿≈≈∆«

¯B¯Óe ‰vÓ21ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ - ÁÒt . «»»∆««∆»««»«
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«

¯B¯Ó ."'B‚Â '‰Ï ‡e‰22ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌeL ÏÚ - «¿»«∆≈¿«ƒ¿ƒƒ
.eÏ‡‚pL ÌeL ÏÚ - ‰vÓ .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡∆«≈¬≈¿ƒ¿«ƒ«»«∆ƒ¿¬

‰„b‰ ÔÈ‡¯˜ Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e23. ¿»ƒ»≈À»ƒ¿»ƒ«»»

מצרים.20) יציאת סיפור מצות נאמר 21)חובת שהרי
לומר  היא שהמצוה - פסח" זבח "ואמרתם כז): יב, (שמות
ומרור  מצה והושוו קטז:) (פסחים הפסח ענין על ולספר

ואמרתם). ד"ה קטז. שם ('תוספות' מסדר 22)לפסח שינה
ה"ד, (פ"ח להלן כתב וכן ומצה. מרור פסח וכתב: המשנה,

שם). "והגדת".23)עיין הכתוב: שם על

.Â¯B„Â ¯Bc ÏÎa24BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯‰Ï Ì„‡ ·iÁ ¿»»«»»»¿«¿∆«¿
,ÌÈ¯ˆÓ „eaÚMÓ ‰zÚ ‡ˆÈ BÓˆÚ· ‡e‰ el‡k¿ƒ¿«¿»»«»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

'B‚Â ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL25‰Ê ¯·c ÏÚÂ ." ∆∆¡«¿»ƒƒ»¿¿«»»∆
„·Ú Èk z¯ÎÊÂ" :‰¯Bza ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰eƒ̂»«»»«»¿»«¿»ƒ∆∆
„·Ú ˙ÈÈ‰ EÓˆÚ· ‰z‡ el‡k - ¯ÓBÏk ,"˙ÈÈ‰»ƒ»¿«¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ»∆∆

.˙ÈcÙÂ ˙e¯ÁÏ ˙‡ˆÈÂ¿»»»«≈¿ƒ¿≈»

ב.24) קטז, פסחים שם:25)משנה, בגמרא הוא כן
למדו  שם ובמשנה משם". הוציא ואותנו שיאמר: "וצריך
בנוסח  הוא וכן לי". ה' עשה זה "בעבור מהפסוק: כאן

שלנו. ההגדות

.ÊCÎÈÙÏ26„ÚBqLk27ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ,‰f‰ ‰ÏÈla Ì„‡ ¿ƒ»¿∆≈»»««¿»«∆»ƒ∆¡…
- „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯Á C¯c ·ÒÓ ‡e‰Â ˙BzLÏÂ¿ƒ¿¿≈≈∆∆≈¿»∆»¿∆»

ÌÈL ÔÈa ,ÌÈL‡ ÔÈa28‰f‰ ‰ÏÈla ˙BzLÏ ·iÁ - ≈¬»ƒ≈»ƒ«»ƒ¿««¿»«∆
ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡29BÏ30.Ì‰Ó «¿»»∆»ƒ≈¬ƒ≈∆

BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â31 «¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»…ƒ¿¬
.˙ÈÚÈ·¯ - Ô‰Ó ÒBk Ïk ¯eÚL .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»ƒ»≈∆¿ƒƒ

יסעד 26) כן על ומשוחרר, כנגאל עצמו את שרואה מכיון
חורין. בני כדרך רבינו:27)בהסיבה כתב ה"ח להלן

ארבעה  ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה "שצריכים
זה  הרי היסב אם - ושתייתו אכילתו ושאר כוסות...

שהזמן 28)משובח". מצוותֿעשה מכל שפטורות אע"פ
הנס  באותו היו הן שאף כוסות, בארבעה חייבות - גרמא
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) מצרים יציאת חכמים של אותם וסמכו קח:). פסחים
גאולה  של לשונות ארבע על סח) פרשה רבה (בראשית
וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי, וארא: בפרשת שנאמרו

להוסיף 29)ולקחתי". אבל אסור, לפחות שרק נראה
של  פסוקים עשרה בענין הגאונים שכתבו כמו מותר,
או"ח  ועיין לב. חה"ת לר"ה (אוצה"ג השנה בראש מלכיות
שמותר  ה"י) ספ"ח להלן כתב וכן בהגהה). ס"ז תעב סי'

חמישי. כוס ליתא.30)לשתות רומי, בדפוס
הגבאים.31)

.ÁÏ‡¯NÈaL ÈÚ elÙ‡32‰M‡ .·ÒiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈……««∆»≈ƒ»
‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡33- ‡È‰ ‰·eLÁ ‰M‡ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒ

ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô·e .‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ34- Ba¯ ÈÙa LnM‰Â , ¿ƒ»¬ƒ»≈≈∆»ƒ¿««»ƒ¿≈«
·ÒÓ BÈ‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏz Ï·‡ .‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ35, ¿ƒƒ¬ƒ»¬»«¿ƒƒ¿≈«≈≈≈

dÈ‡ ÔÈÓÈ ˙aÒ‰Â .˙eL¯ Ba¯ BÏ Ô˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»««¿«¬ƒ«»ƒ≈»
‰aÒ‰36·Òn‰ ÔÎÂ ,37ÂÈt ÏÚ B‡ Bt¯Ú ÏÚ38ÔÈ‡ - ¬ƒ»¿≈«≈≈«»¿«»»≈

˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ?‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ È˙ÓÈ‡Â .‰aÒ‰ BÊ¬ƒ»¿≈»«¿ƒƒ¬ƒ»ƒ¿«¬ƒ«
el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ ˙i˙L·e ‰vÓ ˙Èfk39¯‡Le ; ««ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»»»≈¿»

Ì‡ - B˙i˙Le B˙ÏÈÎ‡Ì‡Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,·Ò‰ ¬ƒ»¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿À»¿ƒ
.CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï»≈»ƒ

ב.32) צט, להסב 33)פסחים דרכה אין אשה, שסתם
פעם. בכבודו 34)בשום חייב שהבן ואף א. קח, פסחים

על  מוחל אב שמסתמא הסיבה, צריך זאת בכל ומוראו,
לבנו. ובהסיבה 35)כבודו מורא, דרך בפניו לישב שצריך

מורא. דרך זו בימינו 36)אין שהרי חירות, דרך זה שאין
שם). (רשב"ם לאכול צריך שם.37)הוא פסחים,

ופירש 38) הסיבה" שמו לא "פרקדן אמרו: שם בפסחים
(ועיי"ש  ערפו" או פניו על שוכב היינו ש"פרקדן, רבינו:

פרקדן). ד"ה שאמרו 39)ב'תוספות' מה רבינו הזכיר [לא
רבינו  שסובר מפני הסיבה, צריך אינו שמרור שם, בפסחים
המפרשים  שכתבו (כמו דוקא למרור מיוחד זה דין שאין
שאר  כל שבכלל אלא לעבדות) זכר הוא שמרור מפני
במרור  גם זה, לפי כן ואם הסיבה. צריך שאינו הוא אכילתו

מב]. עמוד "זמנים" - משובח זה הרי הסיב אם

.Ë‚ÊÓÏ CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡40È„k Ô˙B‡ «¿»»»≈»ƒƒ¿…»¿≈
˙Úc ÈÙÏe ÔÈi‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,‰·¯Ú ‰i˙L ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈»«…¿ƒ««ƒ¿ƒ««

ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ÔzÚa¯‡a ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .‰˙BM‰41. «∆¿…ƒ¿…¿«¿«¿»≈¿ƒƒ«ƒ»
‰Úa¯‡ ‰˙LÈ„È ‡ˆÈ - ‚eÊÓ BÈ‡L ÔÈiÓ el‡ ˙BÒBÎ »»«¿»»≈ƒ«ƒ∆≈»»»¿≈

˙e¯Á È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,˙BÒBÎ ‰Úa¯‡42‰Úa¯‡ ‰˙L . «¿»»¿…»»¿≈≈»»«¿»»
˙Á‡ ˙·a ÔÈ‚eÊÓ ˙BÒBÎ43È„È ,‡ˆÈ ˙e¯Á È„È - ¿ƒ¿«∆»¿≈≈»»¿≈

Ô‰Ó ÒBk ÏkÓ ‰˙L Ì‡Â .‡ˆÈ ‡Ï ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡«¿»»…»»¿ƒ»»ƒ»≈∆
‡ˆÈ - Ba¯44. À»»

לשתייה.40) וקשה מדי, חריף היה באופן 41)שיינם
עד  מים בו ומוסיף יין, רביעית רוב יהיה וכוס כוס שבכל

שלימה 42)רביעית. מצוה זו אין כלומר, ב. קח, פסחים
ביניהן 43)(רש"י). הגדה אמר שלא והיינו שם. פסחים,

הגדה. דרך על דוקא שתיקנו כוסות, ד' ידי יצא לא -
הכוס.44) כל לשתות צריך ולכתחילה שם. פסחים,

.ÈÂÈÏÚ C¯·Ó ,eÏl‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó ÒBÎÂ ÒBk Ïk»»≈«¿»»«»¿»≈»»

dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a45Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ,ÔBL‡¯ ÒBÎÂ . ¿»»ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ
‰„b‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡¯B˜ ,ÈL ÒBk .ÌBi‰46ÒBk . «≈ƒ≈»»∆««»»

¯ÓBb ,ÈÚÈ·¯ ÒBk .ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,ÈLÈÏL¿ƒƒ¿»≈»»ƒ¿««»¿ƒƒ≈
¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Óe Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ47ÔÈ·e . »»∆««≈¿»≈»»ƒ¿««ƒ≈

˙BÒBk‰48ÈLÈÏL ÔÈa .‰˙BL ˙BzLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,el‡‰ «»≈ƒ»»ƒ¿∆≈¿ƒƒ
‰˙BL BÈ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï49. ƒ¿ƒƒ≈∆

הד'45) "אלו הרמב"ם: של בנו אברהם רבינו לשון זה
מצוה  מהן אחד וכל סופרים, מדברי חובה שתייתן כוסות
שתייתו  קודם מהם אחד כל על יברך ולזה עצמו, בפני
שתאו  אם שתייתו ואחר הגפן", פרי "בורא לעצמו: ברכה
היא  וזו הגפן", פרי ועל הגפן "על ממנו: רביעית או כולו
בין  בהלכות הרב שחלק והחילוק ז"ל, מארי אבא סברת
סברא  היא הגפן", "על ברכת לבין הגפן" פרי "בורא ברכת
מעורר  ז"ל מארי אבא שהיה כמו ההיקש, אותה יאמת לא
ספר  בשם רוקח' ('מעשה לפניו" הלימוד בעת זה על אותנו

קדמון). חלמיש 46)כת"י עד ההלל "ומקצת נוסף: בכת"י
רוקח'). ('מעשה מים" (להלן 47)למעינו "יהללוך" היא

קיח.). (פסחים יהודה כרב ה"י) פסחים 48)פ"ח משנה,
ב. אבל 49)קיז, ההלל, את יגמור ולא ויישן ישתכר שמא

('הגהות  משתכר אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן
'ירושלמי'). בשם מיימוניות'

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ò¯Á‰50,ËÈhÏ ¯ÎÊ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¬…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ
ÌÈ¯ˆÓa Ba ÔÈ„·BÚ eÈ‰L51?d˙B‡ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜enˆ B‡ ˙B¯‚B¯‚ B‡ ÌÈ¯Óz ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«≈»∆
ıÓÁ ÔÎB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÒ¯B„Â52Ô˙B‡ ÔÈÏa˙Óe ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»

ÔÁÏM‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ,Ô·˙a ËÈË BÓk ,ÔÈÏ·˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ»««À¿»
.ÁÒt‰ ÈÏÈÏa¿≈≈«»«

ואףֿעל50ֿ) קיד.) (פסחים במשנה צדוק ברבי אלעזר כרבי
מפני  וכו'" במצותיו קדשנו "אשר עליה מברכים אין פיֿכן
מנוח' ו'רבינו תעה, סי' או"ח ('טור' למרור טפלה שהיא
צדוק  ברבי אלעזר שלרבי כתב המשנה בפירוש ורבינו כאן).

כ  הלכה שאין אלא וכו' קדשנו אשר עליה לברך דבריו.צריך
ועיין  שם, (ב"ח שם שכתב ממה רבינו בו חזר וכאן

כאן). יוחנן 51)לחםֿמשנה כרבי ובלבנים. בחומר
שהיו  לתפוח זכר שאמר: לוי כרבי ולא קטז.) (פסחים
עוררתיך. התפוח תחת שנאמר התפוח, תחת בניהן יולדות

(52=) לקהוייה צריך הילכך אביי: "אמר שם: בגמרא
עב) לעשותו =) לסמוכיה וצריך לתפוח, זכר חריף) לעשותו
הביא  - לטיט" "זכר שכתב: אףֿעלֿפי ורבינו, לטיט". זכר
זכר  משום חריף) לעשותה =) חומץ לתוכה שנותנים
"צריך  הרי"ף: כגירסת וגרס תעב). סי' או"ח ('טור' למרירות

שם). (ב"ח לתפוח" "זכר גרס: ולא לקהוייה"

.·È,dÓˆÚ ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ dÈ‡ ¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆnL ,ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡a ‡È‰ ‰ÈeÏz ‡l‡∆»¿»ƒ«¬ƒ««∆«∆ƒ¿«¬≈««

ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï53È¯·cÓe ; ∆¡…¿««∆«««»¿ƒƒƒ¿≈
ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰Ê ÏÈÏa Bc·Ï ¯B¯n‰ ÏÎ‡Ï - ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆¡…«»¿«¿≈∆¬ƒ≈

.ÁÒt Ôa¯˜ ÌL»»¿«»«

יאכלוהו",53) ומרורים מצות "על יא): ט, (במדבר שנאמר

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



קכג dvne ung zekld - mipnf xtq - lel` b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

) מצרים יציאת חכמים של אותם וסמכו קח:). פסחים
גאולה  של לשונות ארבע על סח) פרשה רבה (בראשית
וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי, וארא: בפרשת שנאמרו

להוסיף 29)ולקחתי". אבל אסור, לפחות שרק נראה
של  פסוקים עשרה בענין הגאונים שכתבו כמו מותר,
או"ח  ועיין לב. חה"ת לר"ה (אוצה"ג השנה בראש מלכיות
שמותר  ה"י) ספ"ח להלן כתב וכן בהגהה). ס"ז תעב סי'

חמישי. כוס ליתא.30)לשתות רומי, בדפוס
הגבאים.31)

.ÁÏ‡¯NÈaL ÈÚ elÙ‡32‰M‡ .·ÒiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈……««∆»≈ƒ»
‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡33- ‡È‰ ‰·eLÁ ‰M‡ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒ

ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô·e .‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ34- Ba¯ ÈÙa LnM‰Â , ¿ƒ»¬ƒ»≈≈∆»ƒ¿««»ƒ¿≈«
·ÒÓ BÈ‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏz Ï·‡ .‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ35, ¿ƒƒ¬ƒ»¬»«¿ƒƒ¿≈«≈≈≈

dÈ‡ ÔÈÓÈ ˙aÒ‰Â .˙eL¯ Ba¯ BÏ Ô˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»««¿«¬ƒ«»ƒ≈»
‰aÒ‰36·Òn‰ ÔÎÂ ,37ÂÈt ÏÚ B‡ Bt¯Ú ÏÚ38ÔÈ‡ - ¬ƒ»¿≈«≈≈«»¿«»»≈

˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ?‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ È˙ÓÈ‡Â .‰aÒ‰ BÊ¬ƒ»¿≈»«¿ƒƒ¬ƒ»ƒ¿«¬ƒ«
el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ ˙i˙L·e ‰vÓ ˙Èfk39¯‡Le ; ««ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»»»≈¿»

Ì‡ - B˙i˙Le B˙ÏÈÎ‡Ì‡Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,·Ò‰ ¬ƒ»¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿À»¿ƒ
.CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï»≈»ƒ

ב.32) צט, להסב 33)פסחים דרכה אין אשה, שסתם
פעם. בכבודו 34)בשום חייב שהבן ואף א. קח, פסחים

על  מוחל אב שמסתמא הסיבה, צריך זאת בכל ומוראו,
לבנו. ובהסיבה 35)כבודו מורא, דרך בפניו לישב שצריך

מורא. דרך זו בימינו 36)אין שהרי חירות, דרך זה שאין
שם). (רשב"ם לאכול צריך שם.37)הוא פסחים,

ופירש 38) הסיבה" שמו לא "פרקדן אמרו: שם בפסחים
(ועיי"ש  ערפו" או פניו על שוכב היינו ש"פרקדן, רבינו:

פרקדן). ד"ה שאמרו 39)ב'תוספות' מה רבינו הזכיר [לא
רבינו  שסובר מפני הסיבה, צריך אינו שמרור שם, בפסחים
המפרשים  שכתבו (כמו דוקא למרור מיוחד זה דין שאין
שאר  כל שבכלל אלא לעבדות) זכר הוא שמרור מפני
במרור  גם זה, לפי כן ואם הסיבה. צריך שאינו הוא אכילתו

מב]. עמוד "זמנים" - משובח זה הרי הסיב אם

.Ë‚ÊÓÏ CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡40È„k Ô˙B‡ «¿»»»≈»ƒƒ¿…»¿≈
˙Úc ÈÙÏe ÔÈi‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,‰·¯Ú ‰i˙L ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈»«…¿ƒ««ƒ¿ƒ««

ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ÔzÚa¯‡a ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .‰˙BM‰41. «∆¿…ƒ¿…¿«¿«¿»≈¿ƒƒ«ƒ»
‰Úa¯‡ ‰˙LÈ„È ‡ˆÈ - ‚eÊÓ BÈ‡L ÔÈiÓ el‡ ˙BÒBÎ »»«¿»»≈ƒ«ƒ∆≈»»»¿≈

˙e¯Á È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,˙BÒBÎ ‰Úa¯‡42‰Úa¯‡ ‰˙L . «¿»»¿…»»¿≈≈»»«¿»»
˙Á‡ ˙·a ÔÈ‚eÊÓ ˙BÒBÎ43È„È ,‡ˆÈ ˙e¯Á È„È - ¿ƒ¿«∆»¿≈≈»»¿≈

Ô‰Ó ÒBk ÏkÓ ‰˙L Ì‡Â .‡ˆÈ ‡Ï ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡«¿»»…»»¿ƒ»»ƒ»≈∆
‡ˆÈ - Ba¯44. À»»

לשתייה.40) וקשה מדי, חריף היה באופן 41)שיינם
עד  מים בו ומוסיף יין, רביעית רוב יהיה וכוס כוס שבכל

שלימה 42)רביעית. מצוה זו אין כלומר, ב. קח, פסחים
ביניהן 43)(רש"י). הגדה אמר שלא והיינו שם. פסחים,

הגדה. דרך על דוקא שתיקנו כוסות, ד' ידי יצא לא -
הכוס.44) כל לשתות צריך ולכתחילה שם. פסחים,

.ÈÂÈÏÚ C¯·Ó ,eÏl‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó ÒBÎÂ ÒBk Ïk»»≈«¿»»«»¿»≈»»

dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a45Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ,ÔBL‡¯ ÒBÎÂ . ¿»»ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ
‰„b‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡¯B˜ ,ÈL ÒBk .ÌBi‰46ÒBk . «≈ƒ≈»»∆««»»

¯ÓBb ,ÈÚÈ·¯ ÒBk .ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,ÈLÈÏL¿ƒƒ¿»≈»»ƒ¿««»¿ƒƒ≈
¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Óe Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ47ÔÈ·e . »»∆««≈¿»≈»»ƒ¿««ƒ≈

˙BÒBk‰48ÈLÈÏL ÔÈa .‰˙BL ˙BzLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,el‡‰ «»≈ƒ»»ƒ¿∆≈¿ƒƒ
‰˙BL BÈ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï49. ƒ¿ƒƒ≈∆

הד'45) "אלו הרמב"ם: של בנו אברהם רבינו לשון זה
מצוה  מהן אחד וכל סופרים, מדברי חובה שתייתן כוסות
שתייתו  קודם מהם אחד כל על יברך ולזה עצמו, בפני
שתאו  אם שתייתו ואחר הגפן", פרי "בורא לעצמו: ברכה
היא  וזו הגפן", פרי ועל הגפן "על ממנו: רביעית או כולו
בין  בהלכות הרב שחלק והחילוק ז"ל, מארי אבא סברת
סברא  היא הגפן", "על ברכת לבין הגפן" פרי "בורא ברכת
מעורר  ז"ל מארי אבא שהיה כמו ההיקש, אותה יאמת לא
ספר  בשם רוקח' ('מעשה לפניו" הלימוד בעת זה על אותנו

קדמון). חלמיש 46)כת"י עד ההלל "ומקצת נוסף: בכת"י
רוקח'). ('מעשה מים" (להלן 47)למעינו "יהללוך" היא

קיח.). (פסחים יהודה כרב ה"י) פסחים 48)פ"ח משנה,
ב. אבל 49)קיז, ההלל, את יגמור ולא ויישן ישתכר שמא

('הגהות  משתכר אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן
'ירושלמי'). בשם מיימוניות'

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ò¯Á‰50,ËÈhÏ ¯ÎÊ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¬…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ
ÌÈ¯ˆÓa Ba ÔÈ„·BÚ eÈ‰L51?d˙B‡ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜enˆ B‡ ˙B¯‚B¯‚ B‡ ÌÈ¯Óz ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«≈»∆
ıÓÁ ÔÎB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÒ¯B„Â52Ô˙B‡ ÔÈÏa˙Óe ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»

ÔÁÏM‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ,Ô·˙a ËÈË BÓk ,ÔÈÏ·˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ»««À¿»
.ÁÒt‰ ÈÏÈÏa¿≈≈«»«

ואףֿעל50ֿ) קיד.) (פסחים במשנה צדוק ברבי אלעזר כרבי
מפני  וכו'" במצותיו קדשנו "אשר עליה מברכים אין פיֿכן
מנוח' ו'רבינו תעה, סי' או"ח ('טור' למרור טפלה שהיא
צדוק  ברבי אלעזר שלרבי כתב המשנה בפירוש ורבינו כאן).

כ  הלכה שאין אלא וכו' קדשנו אשר עליה לברך דבריו.צריך
ועיין  שם, (ב"ח שם שכתב ממה רבינו בו חזר וכאן

כאן). יוחנן 51)לחםֿמשנה כרבי ובלבנים. בחומר
שהיו  לתפוח זכר שאמר: לוי כרבי ולא קטז.) (פסחים
עוררתיך. התפוח תחת שנאמר התפוח, תחת בניהן יולדות

(52=) לקהוייה צריך הילכך אביי: "אמר שם: בגמרא
עב) לעשותו =) לסמוכיה וצריך לתפוח, זכר חריף) לעשותו
הביא  - לטיט" "זכר שכתב: אףֿעלֿפי ורבינו, לטיט". זכר
זכר  משום חריף) לעשותה =) חומץ לתוכה שנותנים
"צריך  הרי"ף: כגירסת וגרס תעב). סי' או"ח ('טור' למרירות

שם). (ב"ח לתפוח" "זכר גרס: ולא לקהוייה"

.·È,dÓˆÚ ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ dÈ‡ ¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆnL ,ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡a ‡È‰ ‰ÈeÏz ‡l‡∆»¿»ƒ«¬ƒ««∆«∆ƒ¿«¬≈««

ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï53È¯·cÓe ; ∆¡…¿««∆«««»¿ƒƒƒ¿≈
ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰Ê ÏÈÏa Bc·Ï ¯B¯n‰ ÏÎ‡Ï - ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆¡…«»¿«¿≈∆¬ƒ≈

.ÁÒt Ôa¯˜ ÌL»»¿«»«

יאכלוהו",53) ומרורים מצות "על יא): ט, (במדבר שנאמר
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מרור  אין פסח שאין ובזמן מרור, יש פסח שיש בזמן
קכ.). (פסחים

.‚ÈÌÈ¯B¯Ó54˙¯ÊÁ‰ Ô‰ ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰55 ¿ƒ»¬ƒ«»≈«¬∆∆
„Á‡ Ïk - ¯B¯n‰Â ‡È·Á¯Á‰Â ‡ÎÓz‰Â ÔÈLÏÚ‰Â¿»√»ƒ¿««¿»¿««¿¬ƒ»¿«»»∆»
„Á‡Ó ÏÎ‡ Ì‡Â .¯B¯Ó ‡¯˜ el‡ ˜¯È ÈÈÓ ˙LÓÁÓ≈¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ¿»»¿ƒ»«≈∆»

‡ˆÈ - ˙Èfk ÔzLÓÁÓ B‡ Ô‰Ó56ÔÈÁÏ e‰iL ‡e‰Â ,57. ≈∆≈¬ƒ¿»««ƒ»»¿∆¿«ƒ
L·È elÙ‡ ,Ô‰lL ÁÏwa ÔÈ‡ˆBÈÂ58Ô˜ÏL Ì‡Â .59B‡ ¿¿ƒ«∆«∆»∆¬ƒ»≈¿ƒ¿»»

ÔL·Î60Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ÔÏM· B‡61. ¿»»ƒ¿»≈¿ƒ»∆

א.54) לט, פסחים שחס 55)משנה, שם על חסא,
שם  ובגמרא שם). (פסחים וגאלנו עלינו הקדושֿברוךֿהוא
המינים. לשאר קודמת שהיא כלומר בחזרת, שמצוה אמרו
- בחזרת" "מצוה שמפרש משום זה, דין השמיט והרמב"ם
- בה יוצאים מתוקה, שהיא שאףֿעלֿפי בחזרת גם מצוה

תעג). סי' יוסף' ('בית מר שסופה שם.56)כיון משנה,
ב.57) לט, הרבה.59)שם.58)שם, בישלם
לעת.60) מעת במים שראן או טעם 61)בחומץ שבטל

(שם). שלהם המרירות

ה'תש"פ  אלול י"ד חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שאין  ומי הזה. לזמן קרבן, לנו שהיה הזמן בין שיש ומה
יעשה. כיצד – אלו דברים לעשות שראוי מה לו

.‡Ck ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa el‡ ˙BˆÓ ˙iNÚ ¯„Ò≈∆¬ƒ«ƒ¿≈¿≈¬ƒ»»»»
C¯·Óe ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÒBk ÔÈ‚ÊBÓ ‰lÁza :‡e‰«¿ƒ»¿ƒ¿»∆»¿∆»¿»≈

ÌBi‰ Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â ,"ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba"2ÔÓÊe3 ≈¿ƒ«»∆¿≈»»ƒ«¿«
‰˙BLÂ4"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .5ÏËBÂ ¿∆¿««»¿»≈«¿ƒ«»»¿≈

ÂÈ„È6¯Á‡ ˜¯ÈÂ ¯B¯Ó ÂÈÏÚÂ ,Ce¯Ú ÔÁÏL ÔÈ‡È·Óe .7, »»¿ƒƒÀ¿»»¿»»»¿»»«≈
‰‚È‚Á ¯N·e ,ÁÒt‰ N·k ÏL BÙe‚Â ,˙Ò¯ÁÂ ‰vÓe8 «»«¬…∆¿∆∆∆«∆«¿«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈ‡È·Ó ‰f‰ ÔÓf·e .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏL∆«¿»»»»«¿««∆¿ƒƒ«

¯N· ÈÈÓ ÈL ÔÁÏM‰9¯ÎÊ „Á‡Â ,ÁÒtÏ ¯ÎÊ „Á‡ : «À¿»¿≈ƒ≈»»∆»≈∆«∆«¿∆»≈∆
.‰‚È‚ÁÏ«¬ƒ»

והזמנים".2) ישראל מקדש כו' במצותיו קדשנו "אשר
שטיבולו 5)בהסיבה.4)"שהחיינו".3) דבר שכל

והרי  א'). עמוד קט"ו דף (פסחים ידים נטילת צריך במשקה
להלן  רבינו שכתב (כמו בחרוסת הירק את מטביל הוא

ב'). שכל 6)הלכה ידיו נוטל כך ואחר תחילה מברך
פסחים  (מסכת לעשייתן (לפני) עובר עליהן מברך המצוות

על). ד"ה בתוס' שם ועיין ב' עמוד ז' (מסכת 7)דף
ב'). עמוד קי"ד דף לפני 8)פסחים אותה אוכלים היו

השובע. על הפסח קרבן אכילת שתהיה כדי הפסח קרבן
ב').9) עמוד קי"ד דף פסחים (מסכת יוסף כרב

.·˜¯È Á˜BÏÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»¿≈«»»
ÏaËÓe10B˙B‡˙Ò¯Áa11˙Èfk ÏÎB‡Â12ÏÎÂ ‡e‰ , ¿«≈«¬…∆¿≈««ƒ¿»

˙BÁt ÏÎB‡ ÔÈ‡ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,BnÚ ÔÈaÒÓ‰«¿Àƒƒ»∆»¿∆»≈≈»
ÔÁÏM‰ ÔÈ¯˜BÚ CkŒ¯Á‡Â .˙ÈfkÓ13‡¯B˜ ÈÙlÓ ƒ««ƒ¿««»¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈≈

‰„b‰‰14Bc·Ï15Ôa‰ Ô‡ÎÂ ,ÈM‰ ÒBk‰ ÔÈ‚ÊBÓe , ««»»¿«¿ƒ««≈ƒ¿»«≈

‡¯Bw‰ ¯ÓB‡Â .Ï‡BL16‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" : ≈¿≈«≈«ƒ¿«»««¿»«∆
ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL - ˙BÏÈl‰ ÏkÓ17 ƒ»«≈∆¿»«≈≈»«¿ƒƒ

ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡18ÏÎaL . ¬ƒ««∆»¿««¿»«∆¿≈¿»ƒ∆¿»
Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe ıÓÁ ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ»≈«»¿««¿»«∆À
˜eÏL ,ÈÏˆ ¯Na ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .‰vÓ«»∆¿»«≈»¿ƒ¿«»ƒ»

ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,ÏM·Óe19e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL . ¿À»¿««¿»«∆À»ƒ∆¿»«≈»
ÏÎaL .ÌÈ¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆¿ƒ∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

"ÔÈaÒÓ elk ‰f‰20. «∆À»¿Àƒ

"מה 10) לשאול שיתעוררו כדי לתינוקות שינוי לעשות
א'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת כדעת 11)נשתנה"

שכ"ז  סימן ח"א הגאונים (אוצר בתשובותיהם הגאונים
לבטל  כדי בחרוסת היא ירק טבילת שגם פ"ז) סימן וח"ב
רבינו  שלדעת ח' בהלכה להלן וראה שבירקות. הארס את
לטיט, זכר לעשות ודאי וזהו בחרוסת מצה גם לטבול צריך

י"א). הלכה ז' (פרק למעלה שכתב גם 12)כמו כתבו כן
שכל  כיון תמוה, הדבר אבל פ"ז) סימן ח"ב (שם הגאונים
צריך  למה לתינוקות שינוי לעשות אלא אינה זו אכילה
משנה). במגיד ועיין מיימוניות (הגהות כזית דוקא

לשאול 13) ויעוררם התינוקות את ויתמיה שינוי שיהיה כדי
ב'). עמוד קט"ו דף פסחים המסובים 14)(מסכת כל שלא

וכן  שמעו. וכולם בלבד מהם אחד אלא ההגדה את קראו
(תרביץ  ההגדה על בפירושו מלונדריש אליהו רבינו כתב

א'). ספר כ"ב מהמסובים 15)שנה אחד לכל היה בימיהם
לפניו. ושלחנו בראש מסיב והקורא לבדו קטן שלחן

הגאונים 16) (אוצר גאון כתב וכן ההגדה. קורא אותו
נשתנה". מה שמקדש אותו "ואומר :(154 עמוד פסחים

לפני 17) היא והטבילה הדברים סדר לפי הן השאלות
שבירושלמי. במשנה הנוסחא וכן מצה הירק 18)אכילת

בחרוסת. צלי.19)והמרור אלא נאכל אינו פסח שקרבן
אבל 20) (212 עמוד (השלם גאון עמרם רב בסדר הוא כן

הוזכרה  לא א') עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה
כל  בזה רגילין היו המשנה שבזמן מפני ההסיבה שאלת

שינוי. משום בזה היה ולא השנה

.‚,"ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â" :¯ÓB‡ BÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈≈¿««¿»«∆À»ƒ
˙e‚a ÏÈÁ˙Óe .Ôa¯˜ eÏ ÔÈ‡L21¯ÓBbL „Ú ,‡¯B˜Â ∆≈»»¿»«¿ƒƒ¿¿≈«∆≈

.dlk "È·‡ „·‡ Èn¯‡" ˙L¯t L¯c¿«»»«¬«ƒ…≈»ƒÀ»

כ').21) הלכה ז' פרק (למעלה

.„‰Ê ÁÒt" :¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÁÏM‰ ¯ÈÊÁÓe22e‡L «¬ƒ«À¿»¿»»¿≈∆«∆∆»
eÈ˙B·‡ Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆»««»«»≈¬≈
."'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆««

¯B¯n‰ dÈa‚Óe23e‡L ‰Ê ¯B¯Ó" :¯ÓB‡Â B„Èa «¿ƒ««»¿»¿≈»∆∆»
eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈

˙‡ e¯¯ÓÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓadÈa‚Óe ."Ì‰ÈiÁ ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¿ƒ«
ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ" :¯ÓB‡Â B„Èa ‰vn‰««»¿»¿≈«»∆»¿ƒ«≈
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,„iÓ ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«»»¿»»ƒ»∆∆¡«
ÔÓf·e ."'eÎÂ ÌÈ¯ˆnÓ e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ«…∆«»≈¬∆ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿«
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˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt" :¯ÓB‡ ‰f‰«∆≈∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈
ÏÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»«≈∆»««»»«

."'eÎÂ eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿

ופסח 22) בסמוך שכתב כמו להגביה צריך ומרור [במצה
קט"ז  (דף פסחים במסכת אמרו שכן להגביה צריך אינו
שנראה  אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב'): עמוד
צריך  אין שבשר רבינו ומפרש בחוץ" קדשים כאוכל
והוסיפו  קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה
שנראה  נוסף טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו:
הוא  בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ. קדשים כאוכל
כן  ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני
העמיד  כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי אף הדבר ניכר
המצה  ועל המרור על אומר ושוב בדברים והפסיק השלחן

למסובים]. ולהראותם להגביהם מרור 23)צריך [הקדים
המשנה  כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק למעלה כתב וכן למצה
אופסלה  כ"י ההגדה בפירוש וכ"ה מנוח, רבינו כתב (כן
שלפנינו  במשנה אבל ,95 עמ' ב' ספר כ "ג שנה תרביץ
והקדים  שינה ההגדה בנוסח ואילו למרור) מצה הקדימו
האמירה  עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
לומדים  שאנו אלא פסח" זבח "ואמרתם בפסח: נכתבה
דף  פסחים (תוס' אמירה צריך בהם שגם מפסח ומרור מצה
יותר  קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט"ז
פסח  שיש בזמן אלא התורה מן נוהג אינו שהרי בפסח,
למצה, מרור כאן הקדים לכן י"ב), הלכה ז' פרק (למעלה
שאין  הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח אבל
אלא  שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח, שם
ההגדה  בפירוש נראה וכן ל"ח. עמוד "זמנים" – מדרבנן

המשנה]. במרכבת ועיין שם, אופסלה כ"י

.‰¯ÓB‡Â24Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ" : ¿≈¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈
‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï ¯c‰Ï ¯‡ÙÏ ÁaLÏ¿«≈«¿»≈¿«≈¿≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»
e‡ÈˆB‰Â ,el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÏÂ eÈ˙B·‡Ï«¬≈¿»∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»
¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓ ,˙e¯ÁÏ ˙e„·ÚÓ≈«¿¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈¬≈»¿
È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰" ."dÈeÏÏ‰ ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b»¿…«¿»»«¿»«¿»«¿«¿≈

'‰25:Ì˙BÁÂ ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú "'B‚Â¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ¿≈
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈlÏ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
Ôk" :ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÔÓf·e ."ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ BaŒÏÎ‡Ï∆¡…«»¿ƒ«¿««∆ƒ≈
ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ eÚÈbÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈≈…≈¬≈«ƒ≈¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«

E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ26ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â , ƒ∆¿»ƒ«¬»∆¿…«»ƒ«¿»ƒ
ÌÈÁÒt‰ ÔÓe27,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbiL ƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»«ƒƒ¿«¬¿»

.eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b ÏÚ L„Á ¯ÈL EÏ ‰„BÂ¿∆¿ƒ»»«¿À»≈¿«¿«¿≈
C¯·Óe ."Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a28È¯t ‡¯Ba" »«»»«ƒ¿»≈¿»≈≈¿ƒ

.ÈM‰ ÒBk‰ ‰˙BLÂ "ÔÙb‰«»∆¿∆««≈ƒ

ב').24) עמוד קט"ז דף פסחים במסכת (משנה
פרעה".25) עבדי ולא ה' "עבדי – חורין בני שאנו להדגיש
הגמר,26) על היא וששון ההתחלה על  נופל שמחה לשון

(הגר"א). בעבודה וששים בבנין ואחר 27)שמחים זבחים

הפסח  מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך
ח' (פרק השובע על הפסח שיאכל כדי ז') הלכה (להלן

ג'). הלכה פסחים ז'28)מהלכות פרק למעלה (ראה
י'). הלכה

.ÂÂÈ„È ÏËBÂ "ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿≈»»
BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ,˙ÈL29.‰„b‰‰ ˙‡È¯˜ ˙ÚLa ≈ƒ∆¬≈ƒƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«««»»

Òe¯t ÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ˜ÏBÁÂ ,ÔÈ˜È˜¯ ÈL Á˜BÏÂ30 ¿≈«¿≈¿ƒƒ¿≈∆»≈∆«ƒ«»
C¯·Óe ,ÌÏL CB˙Ï31."ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰" ¿»≈¿»≈«ƒ∆∆ƒ»»∆

ÌÈÓÈ ¯‡Lk ˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ ‰ÓŒÈtÓeƒ¿≈»≈¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»»ƒ
ÏL Bk¯c ‰Ó - "ÈÚ ÌÁÏ" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?ÌÈ·BËƒƒ∆∆¡«∆∆…ƒ««¿∆
C¯Bk CkŒ¯Á‡Â .‰Òe¯Ùa Ô‡k Û‡ ,‰Òe¯Ùa ÈÚ32 »ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿««»≈

˙Ò¯Áa ÏaËÓe ,˙Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ33Ce¯a" :C¯·Óe «»»¿∆»¿«≈«¬…∆¿»≈»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏÎ‡ Ì‡Â .ÔÏÎB‡Â ,"ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«¬ƒ««¿ƒ¿¿»¿ƒ»«

BÓˆÚ ÈÙa ¯B¯Óe dÓˆÚ ÈÙa ‰vÓ34‰Ê ÏÚ C¯·Ó , «»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿≈«¿¿»≈«∆
.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

א').29) עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המטונף במקום ונגע
ב').30) עמוד ל"ט דף ברכות המצה 31)(מסכת על

עמוד 32)הפרוסה. קט"ו דף פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות "על שנאמר: משם זכר 33)א')

ב'). הלכה למעלה (ראה על 34)לטיט החולקים כחכמים
קט"ו  דף פסחים (מסכת כמי ההלכה הוכרעה לא שהרי הלל

א'). עמוד

.ÊCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈»«»¡…≈∆∆
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ«
.‰lÁz ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ÏÎB‡Â ,"Á·f‰«»«¿≈ƒ¿«¬ƒ««¿»»»»¿ƒ»
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÏÎB‡Â ,"ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ««»«¿≈
,Á·Ê ÏL ˙¯ËBt ÁÒt‰ ˙k¯a ‡ÏÂ .ÁÒt ÏL BÙebÓƒ∆»«¿…ƒ¿««∆«∆∆∆∆«

ÁÒt ÏL ˙¯ËBt Á·Ê ÏL ‡ÏÂ35. ¿…∆∆«∆∆∆»«

מסכת 35) (משנה עקיבא כרבי הן, מצוות שתי ופסח שזבח
א'). עמוד קכ"א דף פסחים

.ÁC¯·nL ¯Á‡ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»»¿»««∆¿»≈
,"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁ "ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆≈¿»≈«¬ƒ««»

˙Ò¯Áa ‰vÓ ÏaËÓe36ÏÎB‡Â37ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , ¿«≈«»«¬…∆¿≈¿≈¿»≈«
ÏaËÓe ,"¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡‡ÏÂ .ÏÎB‡Â ˙Ò¯Áa ¯B¯Ó ¬ƒ«»¿«≈»«¬…∆¿≈¿…

‰‰LÈ38‰ÂˆÓ BÊÂ .BÓÚË ÏËaÈ ‡nL ,˙Ò¯Áa B˙B‡ «¿∆«¬…∆∆»ƒ»≈«¿¿ƒ¿»
ÏaËÓe ,¯B¯Óe ‰vÓ C¯BÎÂ ¯ÊBÁÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈«»»¿«≈

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‰Î¯· ‡Ïa ÔÏÎB‡Â ,˙Ò¯Áa«¬…∆¿¿»¿…¿»»≈∆«ƒ¿»

ו').36) (הלכה למעלה שנכתב כמו לטיט ומרור 37)זכר
מדרבנן  אלא אינו המרור הזה שבזמן לפי כך. אחר אוכל
התורה  מן שהיא המצה וכלפי י"ב) הלכה ז' פרק (למעלה
של  כדבר הוא א') הלכה ו' פרק (למעלה  הזה בזמן גם
המצוה  טעם מבטל רשות של דבר כי בידינו וכלל רשות
ו') (הלכה למעלה וראה א') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
לכרוך  אפשר התורה, מן המרור שגם המקדש, שבזמן
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˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt" :¯ÓB‡ ‰f‰«∆≈∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈
ÏÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»«≈∆»««»»«

."'eÎÂ eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿

ופסח 22) בסמוך שכתב כמו להגביה צריך ומרור [במצה
קט"ז  (דף פסחים במסכת אמרו שכן להגביה צריך אינו
שנראה  אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב'): עמוד
צריך  אין שבשר רבינו ומפרש בחוץ" קדשים כאוכל
והוסיפו  קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה
שנראה  נוסף טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו:
הוא  בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ. קדשים כאוכל
כן  ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני
העמיד  כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי אף הדבר ניכר
המצה  ועל המרור על אומר ושוב בדברים והפסיק השלחן

למסובים]. ולהראותם להגביהם מרור 23)צריך [הקדים
המשנה  כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק למעלה כתב וכן למצה
אופסלה  כ"י ההגדה בפירוש וכ"ה מנוח, רבינו כתב (כן
שלפנינו  במשנה אבל ,95 עמ' ב' ספר כ "ג שנה תרביץ
והקדים  שינה ההגדה בנוסח ואילו למרור) מצה הקדימו
האמירה  עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
לומדים  שאנו אלא פסח" זבח "ואמרתם בפסח: נכתבה
דף  פסחים (תוס' אמירה צריך בהם שגם מפסח ומרור מצה
יותר  קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט"ז
פסח  שיש בזמן אלא התורה מן נוהג אינו שהרי בפסח,
למצה, מרור כאן הקדים לכן י"ב), הלכה ז' פרק (למעלה
שאין  הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח אבל
אלא  שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח, שם
ההגדה  בפירוש נראה וכן ל"ח. עמוד "זמנים" – מדרבנן

המשנה]. במרכבת ועיין שם, אופסלה כ"י

.‰¯ÓB‡Â24Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ" : ¿≈¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈
‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï ¯c‰Ï ¯‡ÙÏ ÁaLÏ¿«≈«¿»≈¿«≈¿≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»
e‡ÈˆB‰Â ,el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÏÂ eÈ˙B·‡Ï«¬≈¿»∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»
¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓ ,˙e¯ÁÏ ˙e„·ÚÓ≈«¿¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈¬≈»¿
È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰" ."dÈeÏÏ‰ ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b»¿…«¿»»«¿»«¿»«¿«¿≈

'‰25:Ì˙BÁÂ ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú "'B‚Â¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ¿≈
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈlÏ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
Ôk" :ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÔÓf·e ."ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ BaŒÏÎ‡Ï∆¡…«»¿ƒ«¿««∆ƒ≈
ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ eÚÈbÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈≈…≈¬≈«ƒ≈¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«

E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ26ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â , ƒ∆¿»ƒ«¬»∆¿…«»ƒ«¿»ƒ
ÌÈÁÒt‰ ÔÓe27,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbiL ƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»«ƒƒ¿«¬¿»

.eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b ÏÚ L„Á ¯ÈL EÏ ‰„BÂ¿∆¿ƒ»»«¿À»≈¿«¿«¿≈
C¯·Óe ."Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a28È¯t ‡¯Ba" »«»»«ƒ¿»≈¿»≈≈¿ƒ

.ÈM‰ ÒBk‰ ‰˙BLÂ "ÔÙb‰«»∆¿∆««≈ƒ

ב').24) עמוד קט"ז דף פסחים במסכת (משנה
פרעה".25) עבדי ולא ה' "עבדי – חורין בני שאנו להדגיש
הגמר,26) על היא וששון ההתחלה על  נופל שמחה לשון

(הגר"א). בעבודה וששים בבנין ואחר 27)שמחים זבחים

הפסח  מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך
ח' (פרק השובע על הפסח שיאכל כדי ז') הלכה (להלן

ג'). הלכה פסחים ז'28)מהלכות פרק למעלה (ראה
י'). הלכה

.ÂÂÈ„È ÏËBÂ "ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿≈»»
BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ,˙ÈL29.‰„b‰‰ ˙‡È¯˜ ˙ÚLa ≈ƒ∆¬≈ƒƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«««»»

Òe¯t ÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ˜ÏBÁÂ ,ÔÈ˜È˜¯ ÈL Á˜BÏÂ30 ¿≈«¿≈¿ƒƒ¿≈∆»≈∆«ƒ«»
C¯·Óe ,ÌÏL CB˙Ï31."ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰" ¿»≈¿»≈«ƒ∆∆ƒ»»∆

ÌÈÓÈ ¯‡Lk ˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ ‰ÓŒÈtÓeƒ¿≈»≈¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»»ƒ
ÏL Bk¯c ‰Ó - "ÈÚ ÌÁÏ" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?ÌÈ·BËƒƒ∆∆¡«∆∆…ƒ««¿∆
C¯Bk CkŒ¯Á‡Â .‰Òe¯Ùa Ô‡k Û‡ ,‰Òe¯Ùa ÈÚ32 »ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿««»≈

˙Ò¯Áa ÏaËÓe ,˙Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ33Ce¯a" :C¯·Óe «»»¿∆»¿«≈«¬…∆¿»≈»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏÎ‡ Ì‡Â .ÔÏÎB‡Â ,"ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«¬ƒ««¿ƒ¿¿»¿ƒ»«

BÓˆÚ ÈÙa ¯B¯Óe dÓˆÚ ÈÙa ‰vÓ34‰Ê ÏÚ C¯·Ó , «»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿≈«¿¿»≈«∆
.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

א').29) עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המטונף במקום ונגע
ב').30) עמוד ל"ט דף ברכות המצה 31)(מסכת על

עמוד 32)הפרוסה. קט"ו דף פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות "על שנאמר: משם זכר 33)א')

ב'). הלכה למעלה (ראה על 34)לטיט החולקים כחכמים
קט"ו  דף פסחים (מסכת כמי ההלכה הוכרעה לא שהרי הלל

א'). עמוד

.ÊCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈»«»¡…≈∆∆
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ«
.‰lÁz ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ÏÎB‡Â ,"Á·f‰«»«¿≈ƒ¿«¬ƒ««¿»»»»¿ƒ»
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÏÎB‡Â ,"ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ««»«¿≈
,Á·Ê ÏL ˙¯ËBt ÁÒt‰ ˙k¯a ‡ÏÂ .ÁÒt ÏL BÙebÓƒ∆»«¿…ƒ¿««∆«∆∆∆∆«

ÁÒt ÏL ˙¯ËBt Á·Ê ÏL ‡ÏÂ35. ¿…∆∆«∆∆∆»«

מסכת 35) (משנה עקיבא כרבי הן, מצוות שתי ופסח שזבח
א'). עמוד קכ"א דף פסחים

.ÁC¯·nL ¯Á‡ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»»¿»««∆¿»≈
,"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁ "ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆≈¿»≈«¬ƒ««»

˙Ò¯Áa ‰vÓ ÏaËÓe36ÏÎB‡Â37ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , ¿«≈«»«¬…∆¿≈¿≈¿»≈«
ÏaËÓe ,"¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡‡ÏÂ .ÏÎB‡Â ˙Ò¯Áa ¯B¯Ó ¬ƒ«»¿«≈»«¬…∆¿≈¿…

‰‰LÈ38‰ÂˆÓ BÊÂ .BÓÚË ÏËaÈ ‡nL ,˙Ò¯Áa B˙B‡ «¿∆«¬…∆∆»ƒ»≈«¿¿ƒ¿»
ÏaËÓe ,¯B¯Óe ‰vÓ C¯BÎÂ ¯ÊBÁÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈«»»¿«≈

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‰Î¯· ‡Ïa ÔÏÎB‡Â ,˙Ò¯Áa«¬…∆¿¿»¿…¿»»≈∆«ƒ¿»

ו').36) (הלכה למעלה שנכתב כמו לטיט ומרור 37)זכר
מדרבנן  אלא אינו המרור הזה שבזמן לפי כך. אחר אוכל
התורה  מן שהיא המצה וכלפי י"ב) הלכה ז' פרק (למעלה
של  כדבר הוא א') הלכה ו' פרק (למעלה  הזה בזמן גם
המצוה  טעם מבטל רשות של דבר כי בידינו וכלל רשות
ו') (הלכה למעלה וראה א') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
לכרוך  אפשר התורה, מן המרור שגם המקדש, שבזמן
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ביחד. ולא 38)שניהם ב') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
המצה  עם ביחד שאוכלו שכיון ו') (הלכה למעלה כן כתב

להשהותו. רגיל ואינו מרירותו מרגיש אינו

.Ë‡e‰M ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â ,‰„eÚqa CLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«¿»¿≈»«∆
,˙BzLÏ ‰ˆB¯ ‡e‰M ‰Ó Ïk ‰˙BLÂ ,ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯∆∆¡…¿∆»«∆∆ƒ¿
BÈ‡Â ,˙Èfk elÙ‡ ÁÒt‰ ¯NaÓ ÏÎB‡ ‰B¯Á‡·e»«¬»≈ƒ¿««∆«¬ƒ««ƒ¿≈

ÏÏk ÂÈ¯Á‡ ÌÚBË39,‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡ ‰f‰ ÔÓf·e . ≈«¬»¿»«¿««∆≈««ƒ«»
ÌeÏk ‰È¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â40˜ÒÙ‰ ‰È‰iL È„k , ¿≈≈«¬∆»¿¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈

,ÂÈÙa ‰vn‰ B‡ ÁÒt‰ ¯Na ÌÚËÂ B˙„eÚÒ¿»¿««¿««∆«««»¿ƒ
.‰Âˆn‰ ‡È‰ Ô˙ÏÈÎ‡L∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»

דף 39) פסחים (מסכת אפיקומן הפסח אחר מפטירין שאין
מיני  הפסח אחר יאכלו שלא כלומר במשנה), ב' עמוד קי"ט
שמה  לאכול, תמיד רגילים שהיו כמו סעודה בקינוח מתיקה
"אפיקומן" היוונית בשפה קורין הסעודה אחרי שאוכלים

תשבי). בשם רע"א שמואל 40)(תוס' אמר יהודה כרב
אפיקומן". מצה אחר מפטירין ש"אין

.ÈÂÈ„È ÏËB CkŒ¯Á‡Â41ÒBk ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Óe ¿««»≈»»¿»≈ƒ¿««»«
¯ÓB‚Â ÈÚÈ·¯ ÒBk ‚ÊBÓ CkŒ¯Á‡Â .e‰˙BLÂ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿≈¿««»≈¿ƒƒ¿≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ42‡È‰Â ,¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â , »»∆««≈¿≈»»ƒ¿««ƒ¿ƒ
"'eÎÂ EÈNÚÓ Ïk '‰ EeÏÏ‰È"43È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe , ¿«¿»«¬∆¿¿»≈≈¿ƒ

ıeÁ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÌeÏk CkŒ¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â ."ÔÙb‰«»∆¿≈≈««»¿»««¿»
ÈLÈÓÁ ÒBk ‚ÊÓÏ BÏ LÈÂ .ÌÈn‰ ÔÓ44ÂÈÏÚ ¯ÓBÏÂ ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿…¬ƒƒ¿«»»

˙B¯‰ ÏÚ" „Ú "·BË Èk '‰Ï e„B‰"Ó ,ÏB„b‰ Ïl‰«≈«»≈«ƒ«««¬
LÈÂ .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ BÓk ‰·BÁ BÈ‡ ‰Ê ÒBÎÂ ."Ï·a»∆¿∆≈»¿«¿»»¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎa Ïl‰‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï BÏƒ¿…∆««≈¿»»∆ƒ¿∆««ƒ

.‰„eÚÒ ÌB˜Ó BÈ‡L∆≈¿¿»

אחרונים.41) "למעינו 42)למים עד רק קרא עכשיו שעד
ה'). הלכה (למעלה פסחים 43)מים" (מסכת יהודה כרב

א'). עמוד קי"ח דף 44)דף פסחים (מסכת ר"ח גרס כן
ר' דברי הגדול הלל עליו אומר "חמישי א '): עמוד קי"ח
הרמב"ם: בן הר"א בשם מביא רוקח מעשה ובספר טרפון"
היה  ולא כוסות ד' רק לשתות נוהג הרמב"ם "שאביו

מוסיף".

.‡ÈÌB˜Ó45,ÌÈÁÒÙ ÈÏÈÏa ÈÏˆ ÏÎ‡Ï e‚‰pL »∆»¬∆¡…»ƒ¿≈≈¿»ƒ
,ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó .ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆»¬∆…∆¡…≈¿ƒ

‡e‰ ÁÒt ¯Na e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb46ÌB˜Ó ÏÎ·e .47 ¿≈»∆»…¿¿«∆«¿»»
„Á‡k Blk ÈeÏˆ ‰N ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡48ÈtÓ ,‰Ê ÏÈÏa »∆¡…∆»À¿∆»¿≈∆ƒ¿≈
Ì‡Â .ıeÁa ÌÈL„˜ ÏÎB‡k ‰‡¯pL49B‡ ,CzÁÓ ‰È‰ ∆ƒ¿∆¿≈»»ƒ«¿ƒ»»¿À»

¯·‡ epnÓ ¯qÁL50¯aÁÓ ‡e‰Â ¯·‡ Ba ˜ÏL B‡51 ∆ƒ≈ƒ∆≈∆»«≈∆¿¿À»
e‚‰pL ÌB˜Óa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆À»¿»∆»»

א').45) עמוד נ"ג דף פסחים במסכת והרי 46)(משנה
בחוץ. קדשים אוכל לאכול 47)הוא שנהגו במקום אפילו

כחכמים.48)צלי. ב') עמוד כ"ב דף ביצה במסכת (משנה
א').49) עמוד ע"ד דף פסחים שהוא 50)(מסכת שכיון

לפסח. דומה אינו שזה 51)חסר יטעו שלא מחובר. אפילו
בשליקה. דרכו שאין פסח, אחד.52)קרבן כוס אפילו

.·ÈÈÓ53ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡L54ÏÚ Lc˜Ó - ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ƒ∆≈«ƒ¿≈≈«∆«¿«≈«
ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ‰NBÚÂ ,˙aLa ‰NBÚL C¯„k ,˙t‰««¿∆∆∆∆¿«»¿∆»«¿»ƒ«

˜¯È BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .‰f‰ ¯„q‰55- „·Ïa ¯B¯Ó ‡l‡ «≈∆«∆ƒ∆≈»»∆»»ƒ¿«
È¯t ‡¯Ba" :˙BÎ¯· ÈzL ¯B¯n‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza«¿ƒ»¿»≈««»¿≈¿»≈¿ƒ
¯Ó‚iLÎe ,ÏÎB‡Â "¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ"Â "‰Ó„‡‰»¬»»¿«¬ƒ«»¿≈¿∆ƒ¿…
ÔÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ ,ÏÎB‡Â ‰vn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰„b‰‰««»»¿»≈«««»¿≈¿≈¿≈ƒ

.‰Î¯· ‡Ïa ¯B¯n‰«»¿…¿»»

אחד.54)(רי"ף).53) כוס דף 55)אפילו פסחים (מסכת
א'). עמוד קט"ו דף (שם חסדא כרב ב'). עמוד קי"ד

.‚ÈÈÓ56˙¯nLÓ ‰vÓ BÏ ÔÈ‡L57- ˙Èfk ‡l‡ ƒ∆≈«»¿À∆∆∆»««ƒ
ÏÚ" C¯·Ó ,˙¯nLÓ dÈ‡L ‰vnÓ B˙„eÚÒ ¯ÓBbLk¿∆≈¿»ƒ«»∆≈»¿À∆∆¿»≈«

"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡58ÌÚBË BÈ‡Â ,˙Èfk B˙B‡ ÏÎB‡Â ¬ƒ««»¿≈««ƒ¿≈≈
ÌeÏk ÂÈ¯Á‡59. «¬»¿

הלכה 57)(רי"ף).56) ו' פרק למעלה (ראה מצה לשם
השובע.58)ט'). על אכלו שהרי אפיקומן מצות גם ויוצא
הלכה 59) ו' פרק (למעלה כלום המצה אחר מפטירין שאין

י"א).

.„È¯ÊBÁ BÈ‡ - ıÈ˜‰Â ‰„eÚq‰ CB˙a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈¿«¿»¿≈ƒ≈≈
ÏÎB‡Â60‰„eÚq‰ CB˙a Ô˙ˆ˜Ó eLiL ‰¯e·Á Èa . ¿≈¿≈¬»∆»¿ƒ¿»»¿«¿»

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ -61.eÏÎ‡È ‡Ï - e¯BÚÂ Ôlk eÓc¯ . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿¿À»¿≈……≈
eÏÎ‡È - Ôlk eÓÓ˙62. ƒ¿«¿¿À»…≈

פסח 60) לענין א') עמוד ק"כ דף פסחים במסכת (משנה
חשובה  ששינה מפני הוא והטעם מצה לענין הדין והוא
את  לאכול ואסור מקומות בשני כאוכל הוא והרי כהפסק
יאכל" אחד "בבית שנאמר: משום מקומות בשני הפסח
למצה. הדין והוא א') עמוד פ"ו דף פסחים (מסכת

הפסק 61) זה אין נעורים היו החבורה בני שיתר מכיון
הישנים. לגבי דף 62)אפילו פסחים (מסכת יוסי כרבי ֵ

למה  מוסבים יוסי ר' שדברי רבינו וסובר ב') עמוד ק"כ
ר' אמר זה ועל יאכלו" לא – כולן "ישנו קמא: תנא שאמר
לישן  שיתחילו והוא נתנמנמו, אבל בנרדמו דוקא שזהו יוסי
קראם  ואם אליהם כשידברו ושומעין בשינה נשתקעו ולא
(ורשב"ם  יאכלו לרבינו) המשנה (פירוש מיד עונים אדם
"ישנו  קמא תנא שאמר הרישא על חולק יוסי שר' מפרש

יאכלו"). מקצתן

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿»≈«»

dcBdd gqpŸ©©©¨¨
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡¯NÈ da e‚‰pL ‰„b‰‰ ÁÒ1Ck …«««»»∆»¬»ƒ¿»≈ƒ¿««»»

eÏÈ‰·a :¯ÓB‡Â ÈL ÒBk ÏÚ ÏÈÁ˙Ó :‡È‰2e‡ˆÈ ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»
ÌÈ¯ˆnÓ
dcBddgqep-mipnfxtq
. ƒƒ¿»ƒ
Ÿ©©©̈̈ ד').1) הלכה ח' פרק למעלה וכן 2)(ראה וחפזון בבהלה

ג'): פסוק ט"ז פרק (דברים הפסוק על אונקלוס בתרגום
מארעא  נפקת "בבהילו – מצרים" מארץ יצאת "בחפזון
וחציו  ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים".
בשפה  אז שולטים היו שלא מפני ממצרים") ("יצאנו עברית

קל"ג). עמוד שלמה" ב"הגדה ההגדה (פירוש העברית
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dcbddקכו gqep - mipnf xtq - lel` c"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙‰·‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.ÁÒÙÈÂ È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈ¯ˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈¿ƒ¿«
L‰‡zL‰ .Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z »«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»≈»«»

:È¯Á Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„·Ú ‡Î‰»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈

ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב'). הלכה ח' (פרק כו'" צלי בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú - ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ· È·e eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB· elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
¯tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ CÈ¯‡n‰ ÏkL .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯a ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙ¯Ë Èa¯Â ‡·È˜Ú Èa¯Â ‰È¯ÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ
B˙B‡ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈ¯tÒÓ eÈ‰Â ,˜¯·ŒÈ·aƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba¯ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙È¯ÁL ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ô·k È‡ È¯‰ :‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dL¯cL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰ - "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È·‰Ï - "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
.‡e‰ Ce¯a ,Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Ce¯a»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰¯B˙ ‰¯ac ÌÈ· ‰Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»

:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»̄»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…
ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ

ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»
ÁÒt‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ ¯BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«

."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»
הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי התימנים, בכ"י

ד') הלכה י' פרק (פסחים בירושלמי וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני בא. פרשת סוף ובמכילתא
ולא  בציווי, עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע
אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה

להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי סיפרה
כ"ב). פרק מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»̄»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ ¯BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .¯wÚa ¯Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»

."ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ
z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa :¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡¯Ó ÏBÎÈ - "E·Ï z„b‰Â" ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
¯e·Úa" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÎÈ ,"‡e‰‰«»ƒ¿«¿««¬
ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vnL ‰ÚL· ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï ."‰Ê∆…»«¿ƒ∆»¿»»∆«»»À»ƒ

.EÈÙÏ¿»∆
ÂLÎÚÂ ,eÈ˙B·‡ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ È„·BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¡…ƒ¬≈ƒ»¬≈¿«¿»
ÚLB‰È ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL .B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰ e·¯≈̃¿»«»«¬»∆∆¡««…∆¿À«
¯‰p‰ ¯·Úa ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‰k :ÌÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»…»«¿»¡…≈ƒ¿»≈¿≈∆«»»
È·‡Â Ì‰¯·‡ È·‡ Á¯z ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ»¿¬≈∆≈»∆«¬ƒ«¿»»«¬ƒ
˙‡ ÌÎÈ·‡ ˙‡ Áw‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ e„·ÚiÂ ,¯BÁ»«««¿¡…ƒ¬≈ƒ»∆«∆¬ƒ∆∆
,ÔÚk ı¯‡ ÏÎa B˙B‡ CÏB‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ Ì‰¯·‡«¿»»≈≈∆«»»»≈¿»∆∆¿»«
˜ÁˆÈÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏ Ôz‡Â ,BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
¯ÈÚN ¯‰ ˙‡ ÂNÚÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿∆≈»»∆≈¿≈»∆«≈ƒ

."ÌÈ¯ˆÓ e„¯È ÂÈ·e ·˜ÚÈÂ ,B˙B‡ ˙L¯Ï»∆∆¿«¬…»»»¿ƒ¿»ƒ
.‡e‰ Ce¯a ,BnÚ Ï‡¯NÈÏ B˙ÁË·‰ ¯ÓBL Ce¯a»≈«¿»»¿ƒ¿»≈«»
BÓk ˙BNÚÏ ,ıw‰ ˙‡ ·MÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»ƒ«∆«≈«¬¿
:¯Ó‡pL .ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡L∆»«¿«¿»»»ƒ≈«¿»ƒ∆∆¡«
ı¯‡a EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ Èk Ú„z ÚB„È Ì¯·‡Ï ¯Ó‡iÂ"«…∆¿«¿»»«≈«ƒ≈ƒ¿∆«¿¬¿∆∆
,‰L ˙B‡Ó Úa¯‡ Ì˙B‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ ,Ì‰Ï ‡Ï…»∆«¬»¿ƒ»«¿«≈»»
e‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â ,ÈÎ‡ Ôc e„·ÚÈ ¯L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Â¿«∆«¬∆«¬…»»…ƒ¿«¬≈≈≈¿

."ÏB„b LÎ¯aƒ¿À»
„·Ïa „Á‡ ‡lL .eÏÂ eÈ˙B·‡Ï ‰„ÓÚL ‡È‰Â¿ƒ∆»¿»«¬≈¿»∆…∆»ƒ¿«
eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ,eÈÏÚ „ÓÚ»«»≈∆»¿»»¿ƒ»≈

.Ì„iÓ eÏÈvÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,e˙BlÎÏ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»
·˜ÚÈÏ ˙BNÚÏ Èn¯‡‰ Ô·Ï Lwa ‰Ó „ÓÏe ‡≈̂¿««ƒ≈»»»¬«ƒ«¬¿«¬…
Lwa Ô·ÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÏÚ ‡l‡ ¯Ê‚ ‡Ï ‰Ú¯tL .eÈ·‡»ƒ∆«¿……»«∆»««¿»ƒ¿»»ƒ≈
„¯iÂ ,È·‡ „·‡ Èn¯‡" :¯Ó‡pL ,Ïk‰ ˙‡ ¯˜ÚÏ«¬…∆«…∆∆¡«¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆

"ÌL ¯‚iÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ5ÚwzL‰Ï „¯È ‡lL „nÏÓ - ƒ¿«¿»«»»»¿«≈∆…»«¿ƒ¿«≈«
¯e‚Ï :‰Ú¯t Ï‡ e¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL ,ÌL ¯e‚Ï ‡l‡∆»»»∆∆¡««…¿∆«¿…»
Èk ,EÈ„·ÚÏ ¯L‡ Ô‡vÏ ‰Ú¯Ó ÔÈ‡ Èk ,e‡a ı¯‡a»»∆»ƒ≈ƒ¿∆«…¬∆«¬»∆ƒ
ı¯‡a EÈ„·Ú ‡ e·LÈ ‰zÚÂ .ÔÚk ı¯‡a ·Ú¯‰ „·Î»≈»»»¿∆∆¿»«¿«»≈¿»¬»∆¿∆∆

."ÔL‚∆
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קכז dcbdd gqep - mipnf xtq - lel` c"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙‰·‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.ÁÒÙÈÂ È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈ¯ˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈¿ƒ¿«
L‰‡zL‰ .Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z »«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»≈»«»

:È¯Á Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„·Ú ‡Î‰»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈

ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב'). הלכה ח' (פרק כו'" צלי בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú - ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ· È·e eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB· elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
¯tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ CÈ¯‡n‰ ÏkL .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯a ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙ¯Ë Èa¯Â ‡·È˜Ú Èa¯Â ‰È¯ÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ
B˙B‡ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈ¯tÒÓ eÈ‰Â ,˜¯·ŒÈ·aƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba¯ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙È¯ÁL ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ô·k È‡ È¯‰ :‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dL¯cL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰ - "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È·‰Ï - "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
.‡e‰ Ce¯a ,Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Ce¯a»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰¯B˙ ‰¯ac ÌÈ· ‰Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»

:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»̄»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…
ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ

ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»
ÁÒt‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ ¯BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«

."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»
הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי התימנים, בכ"י

ד') הלכה י' פרק (פסחים בירושלמי וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני בא. פרשת סוף ובמכילתא
ולא  בציווי, עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע
אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה

להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי סיפרה
כ"ב). פרק מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»̄»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ ¯BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .¯wÚa ¯Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»

."ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ
z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa :¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡¯Ó ÏBÎÈ - "E·Ï z„b‰Â" ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
¯e·Úa" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÎÈ ,"‡e‰‰«»ƒ¿«¿««¬
ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vnL ‰ÚL· ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï ."‰Ê∆…»«¿ƒ∆»¿»»∆«»»À»ƒ

.EÈÙÏ¿»∆
ÂLÎÚÂ ,eÈ˙B·‡ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ È„·BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¡…ƒ¬≈ƒ»¬≈¿«¿»
ÚLB‰È ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL .B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰ e·¯≈̃¿»«»«¬»∆∆¡««…∆¿À«
¯‰p‰ ¯·Úa ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‰k :ÌÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»…»«¿»¡…≈ƒ¿»≈¿≈∆«»»
È·‡Â Ì‰¯·‡ È·‡ Á¯z ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ»¿¬≈∆≈»∆«¬ƒ«¿»»«¬ƒ
˙‡ ÌÎÈ·‡ ˙‡ Áw‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ e„·ÚiÂ ,¯BÁ»«««¿¡…ƒ¬≈ƒ»∆«∆¬ƒ∆∆
,ÔÚk ı¯‡ ÏÎa B˙B‡ CÏB‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ Ì‰¯·‡«¿»»≈≈∆«»»»≈¿»∆∆¿»«
˜ÁˆÈÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏ Ôz‡Â ,BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
¯ÈÚN ¯‰ ˙‡ ÂNÚÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿∆≈»»∆≈¿≈»∆«≈ƒ

."ÌÈ¯ˆÓ e„¯È ÂÈ·e ·˜ÚÈÂ ,B˙B‡ ˙L¯Ï»∆∆¿«¬…»»»¿ƒ¿»ƒ
.‡e‰ Ce¯a ,BnÚ Ï‡¯NÈÏ B˙ÁË·‰ ¯ÓBL Ce¯a»≈«¿»»¿ƒ¿»≈«»
BÓk ˙BNÚÏ ,ıw‰ ˙‡ ·MÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»ƒ«∆«≈«¬¿
:¯Ó‡pL .ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡L∆»«¿«¿»»»ƒ≈«¿»ƒ∆∆¡«
ı¯‡a EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ Èk Ú„z ÚB„È Ì¯·‡Ï ¯Ó‡iÂ"«…∆¿«¿»»«≈«ƒ≈ƒ¿∆«¿¬¿∆∆
,‰L ˙B‡Ó Úa¯‡ Ì˙B‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ ,Ì‰Ï ‡Ï…»∆«¬»¿ƒ»«¿«≈»»
e‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â ,ÈÎ‡ Ôc e„·ÚÈ ¯L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Â¿«∆«¬∆«¬…»»…ƒ¿«¬≈≈≈¿

."ÏB„b LÎ¯aƒ¿À»
„·Ïa „Á‡ ‡lL .eÏÂ eÈ˙B·‡Ï ‰„ÓÚL ‡È‰Â¿ƒ∆»¿»«¬≈¿»∆…∆»ƒ¿«
eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ,eÈÏÚ „ÓÚ»«»≈∆»¿»»¿ƒ»≈

.Ì„iÓ eÏÈvÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,e˙BlÎÏ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»
·˜ÚÈÏ ˙BNÚÏ Èn¯‡‰ Ô·Ï Lwa ‰Ó „ÓÏe ‡≈̂¿««ƒ≈»»»¬«ƒ«¬¿«¬…
Lwa Ô·ÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÏÚ ‡l‡ ¯Ê‚ ‡Ï ‰Ú¯tL .eÈ·‡»ƒ∆«¿……»«∆»««¿»ƒ¿»»ƒ≈
„¯iÂ ,È·‡ „·‡ Èn¯‡" :¯Ó‡pL ,Ïk‰ ˙‡ ¯˜ÚÏ«¬…∆«…∆∆¡«¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆

"ÌL ¯‚iÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ5ÚwzL‰Ï „¯È ‡lL „nÏÓ - ƒ¿«¿»«»»»¿«≈∆…»«¿ƒ¿«≈«
¯e‚Ï :‰Ú¯t Ï‡ e¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL ,ÌL ¯e‚Ï ‡l‡∆»»»∆∆¡««…¿∆«¿…»
Èk ,EÈ„·ÚÏ ¯L‡ Ô‡vÏ ‰Ú¯Ó ÔÈ‡ Èk ,e‡a ı¯‡a»»∆»ƒ≈ƒ¿∆«…¬∆«¬»∆ƒ
ı¯‡a EÈ„·Ú ‡ e·LÈ ‰zÚÂ .ÔÚk ı¯‡a ·Ú¯‰ „·Î»≈»»»¿∆∆¿»«¿«»≈¿»¬»∆¿∆∆

."ÔL‚∆
הדבור"5) פי על אנוס מצרימה "וירד נוסף: שלנו בהגדות
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e„¯È LÙ ÌÈÚ·La" :¯Ó‡pL BÓk - "ËÚÓ È˙Óa"ƒ¿≈¿»¿∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆∆»¿
È·ÎBÎk EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÓN ‰zÚÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ EÈ˙B·‡¬∆ƒ¿»¿»¿«»»¿¿»¡…∆¿¿≈

."·¯Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ»…
ÌL ÌÈiˆÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L „nÏÓ - "ÈB‚Ï ÌL È‰ÈÂ"«¿ƒ»¿¿«≈∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»

.ÈB‚Ï¿
e¯t Ï‡¯NÈ È·e" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌeˆÚÂ ÏB„b"»¿»¿∆∆¡«¿≈ƒ¿»≈»
ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ ,„‡Ó „‡Óa eÓˆÚiÂ ea¯iÂ eˆ¯LiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«««¿ƒ¿…¿…«ƒ»≈»»∆

."Ì˙B‡»
‰„N‰ ÁÓˆk ‰··¯" :¯Ó‡pL BÓk - "·¯Â"»»¿∆∆¡«¿»»¿∆««»∆
ÌÈ„L ,ÌÈÈ„Ú È„Úa È‡·zÂ ÈÏc‚zÂ Èa¯zÂ ,CÈz˙¿«ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«»…ƒ«¬ƒ¬»ƒ»«ƒ

"‰È¯ÚÂ Ì¯Ú z‡Â ,Ánˆ C¯ÚNe ,eÎ6. »…¿»≈ƒ≈«¿«¿≈…¿∆¿»
כו'6) ואראך עליך "ואעבור כאן: נוסף שלנו בהגדות

חיי". בדמייך

‰·‰" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌÈ¯ˆn‰ e˙‡ eÚ¯iÂ"«»≈…»«ƒ¿ƒ¿∆∆¡«»»
‰ÓÁÏÓ ‰‡¯˜˙ Èk ‰È‰Â ,‰a¯È Ôt ,BÏ ‰ÓkÁ˙pƒ¿«¿»∆ƒ¿∆¿»»ƒƒ¿∆»ƒ¿»»
ÔÓ ‰ÏÚÂ ea ÌÁÏÂ ,eÈ‡N ÏÚ ‡e‰ Ìb ÛÒBÂ¿«««¿≈¿ƒ¿«»¿»»ƒ

."ı¯‡‰»»∆
ÌÈqÓ È¯N ÂÈÏÚ eÓÈNiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eepÚÈÂ"«¿«¿∆∆¡««»ƒ»»»≈ƒƒ
˙‡ ,‰Ú¯ÙÏ ˙BkÒÓ È¯Ú Ô·iÂ ,Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ¿«««…¿ƒ¿…»«ƒ∆»≈ƒ¿¿¿«¿…∆

."ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â Ì˙tƒ…¿∆««¿≈
:¯Ó‡pL BÓk - "‰L˜ ‰„B·Ú eÈÏÚ eziÂ"«ƒ¿»≈¬»»»¿∆∆¡«

."C¯Ùa Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ¯ˆÓ e„·ÚiÂ"««¬ƒƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿»∆
È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÈ˙·‡ È‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ˜ÚˆpÂ"«ƒ¿«∆¿»¡…≈¬…≈¿∆∆¡««¿ƒ
È· eÁ‡iÂ ,ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂ ,Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓi·«»ƒ»«ƒ»≈«»»∆∆ƒ¿«ƒ«≈»¿¿≈
Ï‡ Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ ,e˜ÚÊiÂ ‰„·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¬…»«ƒ¿»««««¿»»∆

."‰„·Ú‰ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒƒ»¬…»
ÚÓLiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÏ˜ ˙‡ ÈÈ ÚÓLiÂ"«ƒ¿«¿»∆…≈¿∆∆¡««ƒ¿«
˙‡ B˙È¯a ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ ,Ì˙˜‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¬»»«ƒ¿…¡…ƒ∆¿ƒ∆

."·˜ÚÈ ˙‡Â ˜ÁˆÈ ˙‡ Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…
BÓk ,ı¯‡ C¯c ˙eLÈ¯t BÊ - "eÈÚ ˙‡ ‡¯iÂ"««¿∆»¿≈¿ƒ∆∆∆∆¿
Ú„iÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿¡…ƒ∆¿≈ƒ¿»≈«≈«

."ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ
Ïk" :¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈa‰ el‡ - "eÏÓÚ ˙‡Â"¿∆¬»≈≈«»ƒ¿∆∆¡«»
."ÔeiÁz ˙a‰ ÏÎÂ e‰ÎÈÏLz ‰¯B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰«≈«ƒ«¿»«¿ƒÀ¿»««¿«
Ì‚Â" :¯Ó‡pL BÓk ,˜Ác‰ ‰Ê - "eˆÁÏ ˙‡Â"¿∆«¬≈∆«…«¿∆∆¡«¿«

."Ì˙‡ ÌÈˆÁÏ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆«««¬∆ƒ¿«ƒ…¬ƒ…»
ÏÚ ‡ÏÂ ,C‡ÏÓ È„È ÏÚ ‡Ï - "ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ˆBiÂ"«ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ…«¿≈«¿»¿…«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡l‡ ,ÁÈÏL È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,Û¯N È„È¿≈»»¿…«¿≈»ƒ«∆»«»»
‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Èz¯·ÚÂ" :¯Ó‡pL .B„B·Îaƒ¿∆∆¡«¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ««¿»
„ÚÂ Ì„‡Ó ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa ÏÎ È˙Èk‰Â ,‰f‰«∆¿ƒ≈ƒ»¿¿∆∆ƒ¿«ƒ≈»»¿«
"ÈÈ È‡ ,ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ÏÎ·e ,‰Ó‰a7. ¿≈»¿»¡…≈ƒ¿«ƒ∆¡∆¿»ƒ¬ƒ¿»

ולא 7) כו' מצרים בארץ "ועברתי נוסף: שלנו בהגדות
אחר". ולא כו' שרף ולא כו' מלאך

„È ‰p‰" :¯Ó‡pL BÓk ,¯·c‰ ‰Ê - "‰˜ÊÁ „Èa"¿»¬»»∆«∆∆¿∆∆¡«ƒ≈«
ÌÈ¯BÓÁa ÌÈÒeqa ,‰„Na ¯L‡ E˜Óa ‰ÈB‰ ÈÈ¿»»¿ƒ¿¿¬∆«»∆«ƒ«¬ƒ

."„‡Ó „·k ¯·c ,Ô‡v·e ¯˜aa ÌÈlÓba«¿«ƒ«»»«…∆∆»≈¿…

Ba¯ÁÂ" :¯Ó‡pL BÓk ,·¯Á‰ BÊ - "‰ÈeË Ú¯Ê·e"ƒ¿…«¿»«∆∆¿∆∆¡«¿«¿
."ÌÈÏLe¯È ÏÚ ‰ÈeË B„Èa ‰ÙeÏL¿»¿»¿»«¿»»ƒ

B‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL Èelb BÊ - "Ï„‚ ‡¯Ó·e"¿…»»…ƒ¿ƒ»∆∆¡«
˙BqÓa ,ÈBb ·¯wÓ ÈB‚ BÏ ˙Á˜Ï ‡·Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰¬ƒ»¡…ƒ»…»««ƒ∆∆¿«
ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „È·e ‰ÓÁÏÓ·e ÌÈ˙ÙBÓ·e ˙˙‡a¿……¿¿ƒ¿ƒ¿»»¿»¬»»ƒ¿«
ÈÈ ÌÎÏ ‰NÚ ¯L‡ ÏÎk ,ÌÈÏ„b ÌÈ‡¯BÓ·e ‰ÈeË¿»¿»ƒ¿…ƒ¿…¬∆»»»∆¿»

."EÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆
‰f‰ ‰hn‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‰hn‰ ‰Ê - "˙B˙‡·e"¿…∆««∆∆∆¡«¿∆««∆«∆

."˙B˙‡‰ ˙‡ Ba ‰NÚz ¯L‡ E„Èa Áwzƒ«¿»∆¬∆«¬∆∆»…
Èz˙Â" :¯Ó‡pL BÓk ,Ìc‰ ‰Ê - "ÌÈ˙ÙÓ·e"¿…¿ƒ∆«»¿∆∆¡«¿»«ƒ
."ÔLÚ ˙B¯Ó˙Â L‡Â Ìc ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ«»«ƒ»»∆»»≈¿ƒ¿»»
"‰ÈeË Ú¯Ê·e" .ÌÈzL - "‰˜ÊÁ „Èa" :¯Á‡ ¯·c»»«≈¿»¬»»¿«ƒƒ¿…«¿»
- "˙B˙B‡·e" .ÌÈzL - "ÏB„‚ ‡¯BÓ·e" .ÌÈzL -¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿
˙BkÓ ¯NÚ el‡ .ÌÈzL - "ÌÈ˙ÙBÓ·e" .ÌÈzL¿«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈∆∆«
,ÌÈ¯ˆÓa ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡È·‰L∆≈ƒ«»»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

:Ô‰ el‡Â¿≈≈
.‰a¯‡ .„¯a .ÔÈÁL .¯·c .·B¯Ú .ÌÈpk .Úc¯Ùˆ .Ìc»¿«¿≈«ƒƒ»∆∆¿ƒ»»«¿∆
Ì‰a Ô˙B ‰È‰ ‰„e‰È Èa¯ .˙B¯BÎa ˙kÓ .CLÁ∆««¿«ƒ¿»»»≈»∆

·"Á‡a L"„Ú C"ˆc :ÔÓÈÒ8. ƒ»¿«¬«¿««

הגלילי 8) יוסי "רבי דברים: כמה כאן נוספו שלנו בהגדות
כו' טובות מעלות כמה כו' עקיבא רבי כו' אליעזר רבי כו'

עוונותינו". כל על לכפר

el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL Ïk :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«̄»«¿ƒ≈≈…∆…»«¿»¿»ƒ≈
.ÌÈ¯B¯Óe .‰vÓ .ÁÒt :B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ÁÒta«∆«…»»¿≈»∆««»¿ƒ
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈«ƒ¿»
Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,Ìi«̃»«»«∆»««»«»≈
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡¬≈¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«
ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza ÏÚ ÁÒt ¯L‡ ÈÈÏ ‡e‰«»¬∆»««»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
ÌÚ‰ „wiÂ ,ÏÈv‰ eÈza ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ Bt‚a¿»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ…»»

."eÂÁzLiÂ«ƒ¿«¬
‡lL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ«»∆»¿ƒ«»«∆…
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
ÌÏ‡‚e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿»»
e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ" :¯Ó‡pL .„iÓƒ»∆∆¡««…∆«»≈¬∆ƒ
ÌÈ¯ˆnÓ eL¯‚ Èk ,ıÓÁ ‡Ï Èk ˙BvÓ ˙‚Ú ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒÀ…«ƒ…»≈ƒ…¿ƒƒ¿«ƒ

."Ì‰Ï eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â dÓ‰Ó˙‰Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿«¿≈«¿«≈»…»»∆
ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÌÈÏÎB‡ e‡L el‡ ÌÈ¯B¯Ó¿ƒ≈∆»¿ƒ«»«
.ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈¿ƒ¿»ƒ
¯ÓÁa ,‰L˜ ‰„·Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ e¯¯ÓÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¬…»»»¿…∆
¯L‡ Ì˙„·Ú Ïk ˙‡ ,‰„Na ‰„·Ú ÏÎ·e ,ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ¿»¬…»«»∆≈»¬…»»¬∆

."C¯Ùa Ì‰· e„·Ú»¿»∆¿»∆
‡e‰ el‡k BÓˆÚ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·iÁ ¯B„Â ¯Bc ÏÎ·e¿»»«»»»ƒ¿«¿¿ƒ

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ9‡l‡ ,Ï‡b „·Ïa eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡lL . »»ƒƒ¿»ƒ∆…∆¬≈ƒ¿«»«∆»
,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL .Ï‡b e˙B‡ Û‡«»»«∆∆¡«¿»ƒƒ»
ÚaL ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡ eÏ ˙˙Ï e˙‡ ‡È·‰ ÔÚÓÏ¿««»ƒ…»»∆»∆»»∆¬∆ƒ¿«

."eÈ˙·‡Ï«¬…≈
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"שנאמ 9) כאן: נוסף שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר
וכ"ה  ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא

ב'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה

¯‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe ¯c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„·ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B·‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï·‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙e¯ÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,·BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ C¯·Ó¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ¯ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
·BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÎ¯·nL ¯„Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈÎ¯·Ó Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa¯‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈ·iÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·eƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ ¯„Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

ÚÓLÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa ·LÈÏ (· .È¯L˙a „Á‡a ¯ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ
alEledMeqextFWzFkld-mipnfxtq

¿≈∆»
¦§̈§ª̈§̈:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) הוא, מין זה מאי והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י"ט, עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני וכל

.‡ÚÓLÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2¯ÙBM‰ ˙Úe¯z3 ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
Ï·Bia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈa - Ba ÔÈÚ˜BzL ¯ÙBLÂ4 ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈN·k‰ Ô¯˜ ‡e‰ -5˙B¯ÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒt6N·k‰ Ô¯wÓ ıeÁ ,7‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBLa ‰Úe¯z ‰¯Bza L¯t˙8È¯‰ - ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
e¯È·Úz" ,"'eÎÂ ¯ÙBL z¯·Ú‰Â" :Ï·Bia ¯ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."¯ÙBL9Ï·BÈ ˙Úe¯z ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
¯ÙBMa ‰M‰ŒL‡¯ ˙Úe¯z Û‡ ,¯ÙBMa10. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע ואם בשופר, לתקוע ולא שופר קול לשמוע
ב'תשובות  וראה ח). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף א):3)רבינו' כט, (במדבר הכתוב כלשון
ה"י) (פ"י ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב היובל, כסףÚÂ˜˙Ïֿבתקיעת (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח) (פ"י ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש

רבי  ואמר יוסף'), ('בית כפוף הוא כבשים של  קרן סתם א.
אמר  איל? של בשופר תוקעין "למה טז.): (ר"ה אבהו
עקידתו  לכם שאזכור כדי איל של בשופר לפני תקעו הקב"ה
לפני". עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה יצחק, של

של 6) מצוה כו:) (שם לוי רבי שאמר שמה רבינו, סובר
כפופים, כבשים או אילים של כלומר בכפופין, השנה ראש
ושאר  הראב"ד ודעת פסולים. אחרים ששופרות הכוונה

ב  אבל המובחר, מן למצוה אלא זה שאין דיעבד הראשונים,
אחרים. ממינים אפילו למעלה 7)כשר שכתב כמו הכפוף.

יוסף'). אבל 8)('בית שם), (במדבר תרועה" "יום שכתוב
דברים. בשאר או בשופר אם יתקע במה שמענו לא עדיין

מסיני.9) למשה ב.10)הלכה לג, השנה ראש

.·,„Á‡ ¯ÙBLa ‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ Lc˜na«ƒ¿»»¿ƒ¿…«»»¿»∆»
ÔÈ„„v‰ ÔÓ ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe11CÈ¯‡Ó ¯ÙBM‰ .12, ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ«»«¬ƒ

¯ÙBMa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙B¯v˜Ó ˙B¯ˆBˆÁ‰Â13‰nÏÂ . ¿«¬¿¿«¿∆ƒ¿«««»¿»»
˙B¯ˆˆÁa" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?˙B¯ˆBˆÁa BnÚ ÔÈÚ˜B˙¿ƒƒ«¬¿ƒ∆∆¡««¬…¿
¯‡La Ï·‡ ."'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆¬»ƒ¿»
¯ÙBMa ‡l‡ ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿…«»»∆»«»

„·Ïa14. ƒ¿»

בחצוצרות 11) תוקעין היו אנשים שני ב. כו, שם משנה,
בשופר. התקיעה לתקוע 12)בשעת שגמרו אחרי

לתקוע. השופר עוד ממשיך מסיימין 13)בחצוצרות, ולכך
היום. "בחצוצרות 14)במצות כתוב: א. כז, השנה ראש

אימתי  - ו) צח, (תהלים ה' המלך לפני הריעו שופר וקול
משמע  ו"לפני" ה', לפני - ביחד וחצוצרות בשופר יריעו
"ודוד  כמו כביכול, לפניה ומריעים שם שרויה שהשכינה
אתם. מהלך הארון שהיה יד) ו, (שמואלֿב ה'" לפני מכרכר

.‚Ì"ekÚ ÏL ¯ÙBL15‰lÁzÎÏ Ba ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,16. »∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ»
‡ˆÈ - Ú˜z Ì‡Â17˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ .18,Ba Ú˜z Ì‡ - ¿ƒ»«»»¿∆ƒ«ƒ««ƒ»«

‡ˆÈ ‡Ï19,‡ˆÈ - Ba Ú˜zL ÏeÊb‰ ¯ÙBL .ÔÈ‡L …»»»«»∆»«»»∆≈
ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‡l‡ ‰Âˆn‰20Ú‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ∆…»«

Ba21ÚÓBM‰ B‰Èa‚‰ ‡ÏÂ22ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ - ¿…ƒ¿ƒ«≈«»»¿≈¿ƒ
ÏÊb23‰ÏBÚ ÏL ¯ÙBL ÔÎÂ .24Ba Ú˜˙È ‡Ï ,25Ì‡Â ; »≈¿≈»∆»…ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚÓ ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - Ú˜z26:¯Ó‡z Ì‡Â . »«»»∆≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…«
?ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‰‰ ‡BÏ‰Â27˙B‰Ï Â‡Ï ˙BˆÓ «¬∆¡∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»

ez28¯ÙBMÓ ‰È‰ ¯cn‰ CÎÈÙÏ .29Ú˜˙Ï ¯zÓ , ƒ»¿ƒ»«À»¬»»ƒ»À»ƒ¿…«
Ba30.‰ÂˆÓ ÏL ‰ÚÈ˜z¿ƒ»∆ƒ¿»
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"שנאמ 9) כאן: נוסף שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר
וכ"ה  ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא

ב'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה

¯‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe ¯c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„·ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B·‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï·‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙e¯ÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,·BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ C¯·Ó¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ¯ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
·BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÎ¯·nL ¯„Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈÎ¯·Ó Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa¯‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈ·iÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·eƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ ¯„Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

ÚÓLÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa ·LÈÏ (· .È¯L˙a „Á‡a ¯ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ
alEledMeqextFWzFkld-mipnfxtq

¿≈∆»
¦§̈§ª̈§̈:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) הוא, מין זה מאי והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י"ט, עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני וכל

.‡ÚÓLÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2¯ÙBM‰ ˙Úe¯z3 ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
Ï·Bia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈa - Ba ÔÈÚ˜BzL ¯ÙBLÂ4 ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈN·k‰ Ô¯˜ ‡e‰ -5˙B¯ÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒt6N·k‰ Ô¯wÓ ıeÁ ,7‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBLa ‰Úe¯z ‰¯Bza L¯t˙8È¯‰ - ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
e¯È·Úz" ,"'eÎÂ ¯ÙBL z¯·Ú‰Â" :Ï·Bia ¯ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."¯ÙBL9Ï·BÈ ˙Úe¯z ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
¯ÙBMa ‰M‰ŒL‡¯ ˙Úe¯z Û‡ ,¯ÙBMa10. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע ואם בשופר, לתקוע ולא שופר קול לשמוע
ב'תשובות  וראה ח). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף א):3)רבינו' כט, (במדבר הכתוב כלשון
ה"י) (פ"י ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב היובל, כסףÚÂ˜˙Ïֿבתקיעת (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח) (פ"י ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש

רבי  ואמר יוסף'), ('בית כפוף הוא כבשים של  קרן סתם א.
אמר  איל? של בשופר תוקעין "למה טז.): (ר"ה אבהו
עקידתו  לכם שאזכור כדי איל של בשופר לפני תקעו הקב"ה
לפני". עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה יצחק, של

של 6) מצוה כו:) (שם לוי רבי שאמר שמה רבינו, סובר
כפופים, כבשים או אילים של כלומר בכפופין, השנה ראש
ושאר  הראב"ד ודעת פסולים. אחרים ששופרות הכוונה

ב  אבל המובחר, מן למצוה אלא זה שאין דיעבד הראשונים,
אחרים. ממינים אפילו למעלה 7)כשר שכתב כמו הכפוף.

יוסף'). אבל 8)('בית שם), (במדבר תרועה" "יום שכתוב
דברים. בשאר או בשופר אם יתקע במה שמענו לא עדיין

מסיני.9) למשה ב.10)הלכה לג, השנה ראש

.·,„Á‡ ¯ÙBLa ‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ Lc˜na«ƒ¿»»¿ƒ¿…«»»¿»∆»
ÔÈ„„v‰ ÔÓ ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe11CÈ¯‡Ó ¯ÙBM‰ .12, ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ«»«¬ƒ

¯ÙBMa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙B¯v˜Ó ˙B¯ˆBˆÁ‰Â13‰nÏÂ . ¿«¬¿¿«¿∆ƒ¿«««»¿»»
˙B¯ˆˆÁa" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?˙B¯ˆBˆÁa BnÚ ÔÈÚ˜B˙¿ƒƒ«¬¿ƒ∆∆¡««¬…¿
¯‡La Ï·‡ ."'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆¬»ƒ¿»
¯ÙBMa ‡l‡ ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿…«»»∆»«»

„·Ïa14. ƒ¿»

בחצוצרות 11) תוקעין היו אנשים שני ב. כו, שם משנה,
בשופר. התקיעה לתקוע 12)בשעת שגמרו אחרי

לתקוע. השופר עוד ממשיך מסיימין 13)בחצוצרות, ולכך
היום. "בחצוצרות 14)במצות כתוב: א. כז, השנה ראש

אימתי  - ו) צח, (תהלים ה' המלך לפני הריעו שופר וקול
משמע  ו"לפני" ה', לפני - ביחד וחצוצרות בשופר יריעו
"ודוד  כמו כביכול, לפניה ומריעים שם שרויה שהשכינה
אתם. מהלך הארון שהיה יד) ו, (שמואלֿב ה'" לפני מכרכר

.‚Ì"ekÚ ÏL ¯ÙBL15‰lÁzÎÏ Ba ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,16. »∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ»
‡ˆÈ - Ú˜z Ì‡Â17˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ .18,Ba Ú˜z Ì‡ - ¿ƒ»«»»¿∆ƒ«ƒ««ƒ»«

‡ˆÈ ‡Ï19,‡ˆÈ - Ba Ú˜zL ÏeÊb‰ ¯ÙBL .ÔÈ‡L …»»»«»∆»«»»∆≈
ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‡l‡ ‰Âˆn‰20Ú‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ∆…»«

Ba21ÚÓBM‰ B‰Èa‚‰ ‡ÏÂ22ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ - ¿…ƒ¿ƒ«≈«»»¿≈¿ƒ
ÏÊb23‰ÏBÚ ÏL ¯ÙBL ÔÎÂ .24Ba Ú˜˙È ‡Ï ,25Ì‡Â ; »≈¿≈»∆»…ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚÓ ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - Ú˜z26:¯Ó‡z Ì‡Â . »«»»∆≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…«
?ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‰‰ ‡BÏ‰Â27˙B‰Ï Â‡Ï ˙BˆÓ «¬∆¡∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»

ez28¯ÙBMÓ ‰È‰ ¯cn‰ CÎÈÙÏ .29Ú˜˙Ï ¯zÓ , ƒ»¿ƒ»«À»¬»»ƒ»À»ƒ¿…«
Ba30.‰ÂˆÓ ÏL ‰ÚÈ˜z¿ƒ»∆ƒ¿»
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אליל 15) ועשהו לשופר הגוי שהשתחוה א. כח, השנה ראש
(ראה  לבטלם אפשר אלו שכל לעבודהֿזרה, בו שתקע או
שהקריבוה  בהמה של מקרן שופר אבל טז). הערה להלן

(מגידֿמשנה). ביטול לו אין שהתוקע 16)לעבודהֿזרה,
הערה  להלן וראה התקיעות, מן הגוף הנאת לו יש בשופר

שההנאה 17)כט. ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות מפני
להלן  וראה כח.). (ר"ה הנאה זו אין - המצוה שקיים ממה
שאפשר  גוי של בעבודהֿזרה דוקא זה וכל כז. הערה
ישראל  של עבודהֿזרה אבל ה"ח), פ"ח ע"ז (הלכות לבטלה
היא  הרי להשרף, ועומדת ה"ט) (שם לבטלה אפשרות שאין
שיעורו  שאין אחתֿכמהֿוכמה ועל נשרפה. כבר כאילו
ולפיכך  בעולם, אינו כאילו הוא שהרי שלם, ה) הלכה (להלן

מגידֿמשנה). (עי' יצא לא בו תקע דינה 18)אם שנתבאר
זה  והרי עומד, לשריפה שממונה ה"ו) (פ"ה ע"ז בהלכות

ואיננו. בשם 19)כשרוף ס"ט) דר"ה (פ"ג הרא"ש
ה"א). פ"ג (סוכה א.20)ה'ירושלמי' הלכה למעלה ראה

יצא,21) - בו ותקע מפיו השופר את הרחיק אם זה, [ולפי
ו]. הלכה להלן המגידֿמשנה שהביא הרמב"ן כדעת ושלא

(22- יוצא שהשומע מכיון הגביהו, שהתוקע ואףֿעלֿפי
(מגידֿמשנה). התוקע גם ממש 23)יצא בו אין שהקול

ב'ירושלמי' הדברים ומקור מנוח'). 'רבינו בשם (כסףֿמשנה
בראב"ד. וראה עולה 24)שם. קרבן א. כח, השנה ראש

שלמים. של לשופר והואֿהדין המזבח. על כליל שכולו
ליהנות 25) לאו שמצוות ואע"פ נהנה. הוא שהרי לכתחילה,

הערה  להלן וראה מהתקיעות, שנהנים אנשים יש - ניתנו
מקדשי 26)כט. הנהנה כל להביא שחייב מעילות אשם

מעילה. קרבן בו אין ממש בו שאין וקול  טו), ה, (ויקרא ה'
וריח  ומראה "קול הט"ז: מעילה מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן

מועלין". ולא נהנין לא הקדש, שאין 27)של שאףֿעלֿפי
רבינו  שכתב כמו יש, הנאה איסור הרי - מעילה קרבן בזה

בלחםֿמשנה). (וראה הט"ז מעילה מהל' לא 28)בפ"ה
על  לעול אלא הנאה להם קיומם להיות לישראל ניתנו
גמורה. הנאה זו ואין שם), בר"ה (רש"י ניתנו צואריהם

עלי.29) אסורה השופר הנאת שאמר: בנוסח 30)כגון
כח. ר"ה בגמרא וכ"ה רוקח'). ('מעשה לו" "לתקוע אחר:
תוקע  אחר דוקא זה, ולפי ברי"ף. וכ"ה בדק"ס ב כת"י לפי
להם  יש אדם בני שהרבה יתקע, לא עצמו הוא אבל לו
תקפו  סי' או"ח שו"ע (עיין שתוקעים בשעה הגוף הנאת
עבודהֿזרה  של בשופר לתקוע רבינו אסר ולפיכך ס"ה),
כתוב: (רמ) רומי דפוס [וברמב"ם עולה. של ובשופר
מצוה". של תקיעה לו לתקוע מותר מחבירו, הנייה "המודר
"המודר  צ"ל: רוקח', 'מעשה שהביא שבנוסחא יתכן ולפי"ז
וכן  מצוה. של תקיעה [בו לתקוע מותר משופר, הנייה
מצוה", של תקיעה לו לתקוע] מותר מחבירו הנייה המודר
על  שהעיר כסףֿמשנה (ועיין כח. בר"ה שמפורש וכמו
ונשמט  שפיר). אתי הנ"ל ולפי אחת. בבא הרמב"ם השמטת
זה, ולפי לתקוע". "מותר - לתקוע" "מותר הדומות בטעות
להנאת  חוששים ואין בשופר, לתקוע עצמו למודר גם מותר
בחיבור  'המאירי' שכתב כמו לומר וצריך התקיעות. מן הגוף
"שאין  והקדש: לע"ז נדר בין לחלק 332 עמוד התשובה
שאע"פ  והקדש, בע"ז מחמירין שאנו כמו בנדר מחמירין
אין  ניתנו, ליהנות לאו מצוות מטעם התרה דנין שאנו

היא  וע"ז הקדש שחומרת לכתחילה, אותו מתירין
אף  מותר - הנאה הדרת בענין אבל לכך, שהביאתנו

הגוף"]. הנאת בתקיעתנו שאין - לכתחילה

.„˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ ,‰M‰ŒL‡¯ ÏL ¯ÙBL»∆…«»»≈¿«¿ƒ»»∆
,·BËŒÌBÈ˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a elÙ‡Â31?„ˆÈk . «¬ƒ¿»»∆ƒ¿≈«

BÏ ÔÈ‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a ¯ÙBM‰ ‰È‰»»«»¿…»ƒ»≈≈∆«»»¿≈
ÔÏÈ‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ - ‡e‰ ‡l‡ ¯ÙBL32ËL BÈ‡Â »∆»≈∆»ƒ»¿≈»

ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ33ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B‡È·‰Ï È„k «¿≈««ƒ¿≈«¬ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙ÚÈ˜zL ÈtÓ ,‰Î‡ÏÓ Ba ÔÈNBÚ B‡ B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«

‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ - ·BËŒÌBÈÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ¯ÙBL34, »ƒ¿«¬≈¿¬≈¿…«¬∆
BÎB˙a ÔzÏ ¯zÓ .‰NÚÂ ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰ÁBc ‰NÚ ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆…«¬∆«¬≈À»ƒ≈¿

BÁˆÁˆÏ È„k ,·BËŒÌBÈa ıÓÁ B‡ ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ35‡ÏÂ . «ƒ«ƒ…∆¿¿≈¿«¿¿¿…
ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ36‡lL ,„B·k‰ ÈtÓ , ƒ≈¿≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…

.ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ eÈ‰Èƒ¿ƒ¿¿»»

מהל'31) פכ"א ראה ונופש. שבת לשון ב. לב, השנה ראש
ה"א. ה"ו).32)שבת שם, שבת (הל' ענף יקצוץ שמא

ה"ה).33) פכ"ג (שם שיט כלי יתקן "שבתון"34)שמא
תעשו" לא מלאכה ו"כל מצותֿעשה, הוא ביוםֿטוב שנאמר

ה"ב). יו"ט מהלכות פ"א (למעלה לאֿתעשה ואין 35)זהו
יו"ט  מהלש פ"ד (למעלה שאסור ביוםֿטוב כלי כמתקן זה

המצוה,36)ה"ה). זמן לאחר מצוה, שתשמישי אףֿעלֿפי
(אדר"ת). אסור מגונה תשמיש - כו:) (מגילה נזרקין

.‰epÊÁ‡iL È„k - ¯ÙBM‰ ¯eÚL37‰‡¯ÈÂ ,B„Èa ƒ«»¿≈∆…¬∆¿»¿≈»∆
Bk¯‡Ï ˜cÒ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ38Ì‡ - BaÁ¯Ï ;ÏeÒt - ¿»¿»ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ

¯eÚMk Ba ¯izL39.˜„q‰ ÌB˜Ó ˙¯Î el‡Îe ,¯Lk , ƒ¿«≈«ƒ»≈¿ƒƒ¿«¿«∆∆
BÓ˙Ò Ì‡ - ·w40BÈÓ· ‡lL41ÏeÒt ,42BÓ˙Ò . ƒ«ƒ¿»∆…¿ƒ»¿»

ÌÏL Ba¯ ¯izL Ì‡ - BÈÓa43ÌÈ·˜p‰ e·kÚ ‡ÏÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈À»≈¿…ƒ¿«¿»ƒ
eÓzÒpL44BÁ„˜ .¯Lk ‰Ê È¯‰ ,‰ÚÈ˜z‰ ˙‡45 ∆ƒ¿¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈¿»
B˙e¯ÎÊa46ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa ÔÈnL ,¯Lk -47˜ac . ¿«¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈ƒ≈

„Á‡Ï BÓÈÏL‰L „Ú ˙B¯ÙBL È¯·L48.ÏeÒt - ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ¿∆»»

כו.).37) (נדה טפח ושיעורו בינוני, השנה 38)אדם ראש
מעבר  נסדק אם ודוקא (מגידֿמשנה). רובו או כולו ב. כז,

ברורה'). ('משנה הפה 39)לעבר לצד תקיעה כשיעור
הוספה  כמו לחשבו אין העודף ואותו (כסףֿמשנה).
('כל  מעולם ממנו נפרד שלא מכיון - ה"ו) (להלן שפוסלת

וריטב"א). לדעת 40)בו' כשר כלל, סתמו לא ואם
בעלי 41)ה'ירושלמי'. של מקרן עשוי שאינו דבק במין

אחר.42)חיים. ודבר שופר קול אלא שופר קול שאינו
שהשופר 43) בין ניקב, שלא השופר אורך רוב שנשתייר

א  דבק גדול כאילו הוא הרי רובו, נשתייר שלא שכל קטן, ו
ואפילו  שבור, כאילו השופר מחשב שהנקב שופרות, שברי
רובו  רובו, נשתייר אם אבל פסול. הנקב, מן שופר שיעור יש
שופר  שיעור נשתייר לא אפילו ואז נקב, לא וכאילו - ככולו

(ב"ח). כשר - הפה הנחת שלאחרי 44)עד כלומר,
נשתנה  הסתימה שלפני אףֿעלֿפי קולו, נשתנה לא הסתימה
קולו  שנשתנה באופן שגם מפרשים, ויש (כסףֿמשנה). קולו
ו'רבינו  מיימוניות' ('הגהות פסול הוא - הסתימה לפני
שאין  רבינו, מדברי היוצא מגידֿמשנה). ועיין מנוח',
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שתהי' א' תנאים: שלשה בהצטרף אלא כשר השופר
ג' ניקב. שלא השופר רוב שישתייר ב' הקרן. ממין הסתימה
לפני  גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול ישתנה שלא

קודם. שהיה מכפי חור.45)הסתימה) עשה
ונכנס 46) הראש מן עצם בולט בבהמה מחובר כשהקרן

את  ניקב אלא הוציאו לא וזה מתוכו, אותו ומוציאין לתוכו,
כז:). בר"ה (רש"י כנתן 47)הזכרות זה ואין בגמרא. שם,

בתוכו  שהוא כיון ז) הלכה (להלן שופר בתוך שופר
ברורה'). ('משנה ברייתו שאין 48)מתחילת אףֿעלֿפי

ולומר  לטעות מקום והיה שופר, שיעור מהשברים אחד בכל
שנים  ולא רחמנא, אמר אחד "שופר משום כאן שאין
(ריטב"א, פסול זה שגם קאֿמשמעֿלן – שופרות" ושלשה

כסףֿמשנה). ועיין

.ÂBÈÓ· ‡lL ÔÈa BÈÓa ÔÈa ,‡e‰LŒÏk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ƒ»»»∆≈¿ƒ≈∆…¿ƒ
ÏeÒt -49ÌÈÙaÓ ·‰Ê e‰tˆ .50˙Áp‰ ÌB˜Óa B‡ »ƒ»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«»«

‰t51BÏB˜ ‰pzL Ì‡ :ıeÁaÓ e‰tˆ .ÏeÒt - ∆»ƒ»ƒ«ƒƒ¿«»
ÏeÒt - ‰È‰L ˙BÓkÓ52.¯Lk - ‰pzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿∆»»»¿ƒ…ƒ¿«»»≈

ÚÓL ÈÓÈt ÏB˜ Ì‡ :¯ÙBL CB˙a ¯ÙBL Ô˙53- »«»¿»ƒ¿ƒƒ»«
ÚÓL ÔBˆÈÁ ÏB˜ Ì‡Â ;‡ˆÈ54˙‡ ·ÈÁ¯‰ .‡ˆÈ ‡Ï - »»¿ƒƒ»«…»»ƒ¿ƒ∆

v˜Â ¯ˆw‰ÏeÒt - ·Á¯‰ ˙‡ ¯55. «»»¿ƒ≈∆»»»»

ס"ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק אם [אולם לשופר פה בין הפסק
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו

וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב"ם:
ואע"פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני מצופה כולו שאין
- צורות חקיקת סתם אבל צבע, עם בציורים ודוקא בהם.

(ב"י). משני 53)מותר החיצון על עודף שהפנימי כגון
לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע בפיו הפנימי ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב"י). שופרות שני מכח בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע הפנימי ואין לפנימי, מחוץ משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי בין כן גם ונכנס בפנימי נכנס שהקול לפי
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני תוקע ונמצא

(כסףֿמשנה). שופרות" במים 55)שני השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב המקום ואת רחב, ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט): כה, (ויקרא שנאמר פסול,
כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך

כז:). (ר"ה האדם פני מול הצר שהצד גדילתו,

.Ê¯Lk - B¯v˜Â C¯‡ ‰È‰56B„¯b .57ÌÈÙaÓ ÔÈa , »»»…¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ
BcÏb ÏÚ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,ıeÁaÓ ÔÈa58‰È‰ .¯Lk - ≈ƒ«¬ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»≈»»

„e¯ˆ B‡ ˜„ B‡ ·Ú BÏB˜59˙BÏBw‰ ÏkL ,¯Lk - »«»»≈∆»«
.¯ÙBMa ÔÈ¯Lk¿≈ƒ«»

שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב. כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידיֿזה וקצרו, שנסדק כגון פסול בו שהיה באופן

וכסףֿמשנה). מנוח' ('רבינו לכשרותו שעשהו 57)חוזר
הגרידה. ע"י דקות,58)דק משכבות מורכב השופר

ואפילו  כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק בו והשאירו
דבר  מחמת בו השינוי שאין כיון שהיה, מכמות קולו נשתנה
כשרים  הקולות שכל - שופר של עצמו מצד אלא אחר

(ריטב"א). השופרות 59)בשופר דרך כי יבש.
צלול  קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים שמתחממים

(כסףֿמשנה). במים ללחלחו וצריך

.Á¯Ba‰ CB˙a Ú˜Bz‰60Ô˙B‡ - ‰¯Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
e‡ˆÈ ,‰¯Ún‰Â ¯Ba‰ CB˙a ÌÈ„ÓBÚ‰61ÌÈ„ÓBÚ‰Â ; »¿ƒ¿«¿«¿»»»»¿»¿ƒ

ÏB˜ Ì‡Â ;e‡ˆÈ - eÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ :ıeÁa«ƒ»»¿»»¿ƒ
‰¯·‰62˙È·Á CB˙Ï Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .e‡ˆÈ ‡Ï - eÚÓL63 ¬»»»¿…»»¿≈«≈«¿»ƒ

Ì‡Â ;‡ˆÈ ,ÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ - d· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏB„b¿»¿«≈»ƒ»»«»»¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï ,ÚÓL ‰¯·‰ ÏB˜¬»»»«…»»

ז"ל,60) גאון האי רבינו וכתב ב. כז, השנה ראש משנה,
שהיו  השמד, בימי להם צריכים היו הללו שהדברים

בגלוי. לתקוע מהגוים לא 61)מתייראים הבור שבתוך
גרידא. שופר קול אלא בתֿקול קול 62)נשמע שעם

פסול  קול שהרי יצאו, לא - הברה קול בסוף שמעו השופר
(רש"י). השופר קול עם "בתוך 63)מעורב כתב למעלה

שאין  בחבית כאן אבל הבור. בתוך שעומד כלומר, הבור",
שעומד  כלומר חבית", "לתוך כתב בתוכה, להכנס דרך

(כסףֿמשנה). תוכה אל ותוקע לה מחוצה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומי 1) שופר, קול לשמוע המחוייבים הם מי רבינו בו ביאר

בשבת  תוקעים ואם התוקע. כוונת צריך ואם הפטורים. הם
בארוכה. אלו דברים ופרטי כן. גם

.‡ÔÈ·iÁ Ïk‰2ÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ3, «…«»ƒƒ¿…«»…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ„·ÚÂ ,ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ4ÌÈL Ï·‡ .ÌÈ¯¯ÁLÓ ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ5BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ .ÔÈ¯eËt - ÌÈpË˜e «¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿
ÌeËÓËÂ ,ÔÈ¯BÁŒÔa6ÒBÈ‚B¯c‡Â7ÔÈ·iÁ -8. ∆ƒ¿À¿¿«¿¿ƒ«»ƒ

א.2) כט, השנה לפי 3)ראש ולויים, בכהנים הוא חידוש
מיובל, למידים אנו השנה בראש תקיעות של עצמן שכל
שנינו  שהרי שבקרקעות, יובל בדיני אינם ולויים וכהנים
לאחר  בין היובל לפני בין וגואלים מוכרים ולויים "כהנים
תקיעות  במצות גם שאינם לטעות מקום והיה היובל",

שם). (גמרא, שהזמן 4)דראשֿהשנה ש"מצוותֿעשה
מהן, פטורות נשים ידוע) בזמן התלויות (=מצוות גרמן"

כנשים. אלא במצוות חייבים אינם כנעני 5)ועבדים עבד
שחרר, לא והשני חלקו, את אחד ששחרר שותפין שני של
וחייב  כישראל חורין בן הוא המשוחרר שחלקו ונמצא

פטור. השני והחלק שופר, מכסה 6)במצות שעור אדם
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין שלו, המין אבר זה 7)את

נקבה. של וגם זכר של גם המין, אברי שני לו שיש
עבד 8) וחצי איש, ספק מחמת והאנדרוגינוס הטומטום

שבו. חירות צד מחמת
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שתהי' א' תנאים: שלשה בהצטרף אלא כשר השופר
ג' ניקב. שלא השופר רוב שישתייר ב' הקרן. ממין הסתימה
לפני  גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול ישתנה שלא

קודם. שהיה מכפי חור.45)הסתימה) עשה
ונכנס 46) הראש מן עצם בולט בבהמה מחובר כשהקרן

את  ניקב אלא הוציאו לא וזה מתוכו, אותו ומוציאין לתוכו,
כז:). בר"ה (רש"י כנתן 47)הזכרות זה ואין בגמרא. שם,

בתוכו  שהוא כיון ז) הלכה (להלן שופר בתוך שופר
ברורה'). ('משנה ברייתו שאין 48)מתחילת אףֿעלֿפי

ולומר  לטעות מקום והיה שופר, שיעור מהשברים אחד בכל
שנים  ולא רחמנא, אמר אחד "שופר משום כאן שאין
(ריטב"א, פסול זה שגם קאֿמשמעֿלן – שופרות" ושלשה

כסףֿמשנה). ועיין

.ÂBÈÓ· ‡lL ÔÈa BÈÓa ÔÈa ,‡e‰LŒÏk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ƒ»»»∆≈¿ƒ≈∆…¿ƒ
ÏeÒt -49ÌÈÙaÓ ·‰Ê e‰tˆ .50˙Áp‰ ÌB˜Óa B‡ »ƒ»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«»«

‰t51BÏB˜ ‰pzL Ì‡ :ıeÁaÓ e‰tˆ .ÏeÒt - ∆»ƒ»ƒ«ƒƒ¿«»
ÏeÒt - ‰È‰L ˙BÓkÓ52.¯Lk - ‰pzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿∆»»»¿ƒ…ƒ¿«»»≈

ÚÓL ÈÓÈt ÏB˜ Ì‡ :¯ÙBL CB˙a ¯ÙBL Ô˙53- »«»¿»ƒ¿ƒƒ»«
ÚÓL ÔBˆÈÁ ÏB˜ Ì‡Â ;‡ˆÈ54˙‡ ·ÈÁ¯‰ .‡ˆÈ ‡Ï - »»¿ƒƒ»«…»»ƒ¿ƒ∆

v˜Â ¯ˆw‰ÏeÒt - ·Á¯‰ ˙‡ ¯55. «»»¿ƒ≈∆»»»»

ס"ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק אם [אולם לשופר פה בין הפסק
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו

וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב"ם:
ואע"פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני מצופה כולו שאין
- צורות חקיקת סתם אבל צבע, עם בציורים ודוקא בהם.

(ב"י). משני 53)מותר החיצון על עודף שהפנימי כגון
לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע בפיו הפנימי ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב"י). שופרות שני מכח בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע הפנימי ואין לפנימי, מחוץ משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי בין כן גם ונכנס בפנימי נכנס שהקול לפי
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני תוקע ונמצא

(כסףֿמשנה). שופרות" במים 55)שני השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב המקום ואת רחב, ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט): כה, (ויקרא שנאמר פסול,
כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך

כז:). (ר"ה האדם פני מול הצר שהצד גדילתו,

.Ê¯Lk - B¯v˜Â C¯‡ ‰È‰56B„¯b .57ÌÈÙaÓ ÔÈa , »»»…¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ
BcÏb ÏÚ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,ıeÁaÓ ÔÈa58‰È‰ .¯Lk - ≈ƒ«¬ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»≈»»

„e¯ˆ B‡ ˜„ B‡ ·Ú BÏB˜59˙BÏBw‰ ÏkL ,¯Lk - »«»»≈∆»«
.¯ÙBMa ÔÈ¯Lk¿≈ƒ«»

שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב. כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידיֿזה וקצרו, שנסדק כגון פסול בו שהיה באופן

וכסףֿמשנה). מנוח' ('רבינו לכשרותו שעשהו 57)חוזר
הגרידה. ע"י דקות,58)דק משכבות מורכב השופר

ואפילו  כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק בו והשאירו
דבר  מחמת בו השינוי שאין כיון שהיה, מכמות קולו נשתנה
כשרים  הקולות שכל - שופר של עצמו מצד אלא אחר

(ריטב"א). השופרות 59)בשופר דרך כי יבש.
צלול  קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים שמתחממים

(כסףֿמשנה). במים ללחלחו וצריך

.Á¯Ba‰ CB˙a Ú˜Bz‰60Ô˙B‡ - ‰¯Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
e‡ˆÈ ,‰¯Ún‰Â ¯Ba‰ CB˙a ÌÈ„ÓBÚ‰61ÌÈ„ÓBÚ‰Â ; »¿ƒ¿«¿«¿»»»»¿»¿ƒ

ÏB˜ Ì‡Â ;e‡ˆÈ - eÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ :ıeÁa«ƒ»»¿»»¿ƒ
‰¯·‰62˙È·Á CB˙Ï Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .e‡ˆÈ ‡Ï - eÚÓL63 ¬»»»¿…»»¿≈«≈«¿»ƒ

Ì‡Â ;‡ˆÈ ,ÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ - d· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏB„b¿»¿«≈»ƒ»»«»»¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï ,ÚÓL ‰¯·‰ ÏB˜¬»»»«…»»

ז"ל,60) גאון האי רבינו וכתב ב. כז, השנה ראש משנה,
שהיו  השמד, בימי להם צריכים היו הללו שהדברים

בגלוי. לתקוע מהגוים לא 61)מתייראים הבור שבתוך
גרידא. שופר קול אלא בתֿקול קול 62)נשמע שעם

פסול  קול שהרי יצאו, לא - הברה קול בסוף שמעו השופר
(רש"י). השופר קול עם "בתוך 63)מעורב כתב למעלה

שאין  בחבית כאן אבל הבור. בתוך שעומד כלומר, הבור",
שעומד  כלומר חבית", "לתוך כתב בתוכה, להכנס דרך

(כסףֿמשנה). תוכה אל ותוקע לה מחוצה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומי 1) שופר, קול לשמוע המחוייבים הם מי רבינו בו ביאר

בשבת  תוקעים ואם התוקע. כוונת צריך ואם הפטורים. הם
בארוכה. אלו דברים ופרטי כן. גם

.‡ÔÈ·iÁ Ïk‰2ÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ3, «…«»ƒƒ¿…«»…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ„·ÚÂ ,ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ4ÌÈL Ï·‡ .ÌÈ¯¯ÁLÓ ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ5BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ .ÔÈ¯eËt - ÌÈpË˜e «¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿
ÌeËÓËÂ ,ÔÈ¯BÁŒÔa6ÒBÈ‚B¯c‡Â7ÔÈ·iÁ -8. ∆ƒ¿À¿¿«¿¿ƒ«»ƒ

א.2) כט, השנה לפי 3)ראש ולויים, בכהנים הוא חידוש
מיובל, למידים אנו השנה בראש תקיעות של עצמן שכל
שנינו  שהרי שבקרקעות, יובל בדיני אינם ולויים וכהנים
לאחר  בין היובל לפני בין וגואלים מוכרים ולויים "כהנים
תקיעות  במצות גם שאינם לטעות מקום והיה היובל",

שם). (גמרא, שהזמן 4)דראשֿהשנה ש"מצוותֿעשה
מהן, פטורות נשים ידוע) בזמן התלויות (=מצוות גרמן"

כנשים. אלא במצוות חייבים אינם כנעני 5)ועבדים עבד
שחרר, לא והשני חלקו, את אחד ששחרר שותפין שני של
וחייב  כישראל חורין בן הוא המשוחרר שחלקו ונמצא

פטור. השני והחלק שופר, מכסה 6)במצות שעור אדם
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין שלו, המין אבר זה 7)את

נקבה. של וגם זכר של גם המין, אברי שני לו שיש
עבד 8) וחצי איש, ספק מחמת והאנדרוגינוס הטומטום

שבו. חירות צד מחמת
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ÒBÈ‚B¯c‡ .‡ˆÈ ‡Ï Ô‰Ó ÚÓBM‰10,BÈÓ ˙‡ ‡ÈˆBÓ «≈«≈∆…»»«¿¿ƒƒ∆ƒ
BÈÓ BÈ‡L ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â11,‡ÈˆBÓ BÈ‡ ÌeËÓË . ¿≈ƒ∆∆≈ƒÀ¿≈ƒ

BÈÓ ˙‡ ‡Ï12BÈÓ BÈ‡L ‡ÏÂ13ÌeËÓh‰L ; …∆ƒ¿…∆≈ƒ∆«À¿
.‰·˜ ‡ˆniL ¯LÙ‡Â ¯ÎÊ ‡ˆniL ¯LÙ‡ ,Ú¯˜pL∆ƒ¿»∆¿»∆ƒ»≈»»¿∆¿»∆ƒ»≈¿≈»

אלא 9) מחוייב הוא אם אבל א. כט, השנה ראש משנה,
לברך  ואפילו חבירו, להוציא יכול המצוה, חובת ידי שיצא
שלא  זמן וכל לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בשבילו,

מנוח'). ('רבינו הוא יצא לא כאילו - חבירו שכל 10)יצא
זו  ואם זכר, זה גם זכר זה אם הוא, אחד האנדרוגינוס מין

כמוהו. זו גם נקבה 11)נקבה בכלל הוא שמא זכר.
פטרה. נקבה 12)שהתורה הוא שמא כמוהו, טומטום

זכר. זכר.13)והשני

.‚‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈ƒ
˙e¯Á „ˆ ‡ÈˆBÓ BaL ˙e„·Ú „ˆ ÔÈ‡L ,BÓˆÚ elÙ‡¬ƒ«¿∆≈««¿∆ƒ«≈

BaL14ŒÔaÓ ÚÓLiL ?B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ „ˆÈk ‡l‡ . ∆∆»≈«≈≈¿≈»∆ƒ¿«ƒ∆
.BÏ Ú˜˙iL ÔÈ¯BÁƒ∆ƒ¿«

בה 14) מחוייב שאינו חלק תקיעת ע"י גם יוצאת שהתקיעה
כט.). (ר"ה

.„È„È ‡ˆÈ ‡Ï - „nÏ˙‰Ï ¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙a ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«≈…»»¿≈
B˙·BÁ15Ôek˙ .‡ˆÈ ‡Ï ,˜qÚ˙n‰ ÔÓ ÚÓBM‰ ÔÎÂ . »¿≈«≈«ƒ«ƒ¿«≈…»»ƒ¿«≈

Ú˜Bz‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ ÚÓBL≈«»≈¿≈»¿…ƒ¿«≈«≈«
Ôek˙ ‡ÏÂ ,B‡ÈˆB‰Ï Ú˜Bz‰ Ôek˙pL B‡ ;B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆ƒ¿«≈«≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
Ôek˙iL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ˙‡ˆÏ ÚÓBM‰«≈«»≈…»»¿≈»«∆ƒ¿«≈

ÚÈÓLÓe ÚÓBL16. ≈««¿ƒ«

חובת 15) ידי לצאת כוונה, צריכות שמצוות ב. לב, שם
מצה  אכל שאם פסק, ה"ג) (פ"ו ומצה חמץ ובהל' המצוה.

ועיי"ש. חובתו. ידי יצא - כוונה כח,16)בלא השנה ראש
ב.

.‰Ú˜zL ÈÓ17,B˙ÚÈ˜z ÚÓBM‰ Ïk ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Â , ƒ∆»«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿ƒ»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«¿ƒ¿«≈»≈¿≈»««ƒ
,B˙ÚÈ˜z ÚÓML ÈBÏÙ ‰ÊÏ Ôek˙Ó Ú˜Bz‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«ƒ¿«≈¿∆¿ƒ∆»«¿ƒ»
.epÚÓLiL ÈÓ ÏÎÏ Ôek˙ È¯‰L ,‡ˆÈ - BÚ„BÈ BÈ‡Â¿≈¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ∆ƒ¿»∆
,B˙Èa CB˙a ·LBÈ B‡ C¯ca Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»»¿«≈«∆∆≈¿≈
Ôek˙ Ì‡ ,‡ˆÈ - ¯eaˆŒÁÈÏMÓ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÂ¿»««¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»»ƒƒ¿«≈
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Ó ¯eaˆŒÁÈÏL È¯‰L ;˙‡ˆÏ»≈∆¬≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿ƒ∆»«ƒ

.Ô˙·BÁ È„È¿≈»»

משום 17) פירשו (כט.) בגמרא ושם ב. כז, שם, משנה,
שהם. מקום בכל שומעיו כל להוציא מכוין ציבור ששליח

.Â·BËŒÌBÈ18- ˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯ ÏL∆…«»»∆»ƒ¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ«»¿»»««ƒ

˙e·L ÌeMÓ ‰ÚÈ˜z‰L19ÔÈÚ˜BzL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ
.Ì‰È¯·c ÏL ˙e·L ‰Á„ÈÂ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ‡B·È -»¬≈∆»¿ƒ¿∆¿∆ƒ¿≈∆
epÎÈÏBÈÂ B„È· epÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ?ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ‰nÏÂ¿»»≈¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆¿»¿ƒ∆
˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,BÏ Ú˜˙iL ÈÓÏ¿ƒ∆ƒ¿«¿«¬ƒ∆«¿««ƒ¿

ÌÈa¯‰20˙eL¯Ï ˙eL¯Ó B‡ÈˆBÈ B‡ ,21È„ÈÏ ‡B·ÈÂ , »«ƒƒ≈¿ƒ¿¿»ƒ≈

Ïk‰ ÔÈ‡Â ,‰ÚÈ˜˙a ÌÈ·iÁ Ïk‰L ;‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡ƒ¿ƒ»∆«…«»ƒƒ¿ƒ»¿≈«…
.Ú˜˙Ï ÔÈ‡È˜a¿ƒƒƒ¿…«

ב.18) כט, שם (פכ"ג 19)משנה, שיר כלי יתקן שמא
ה"ד). שבת מותר 20)מהל' היה זה, חשש ואלמלא

חייב  בזה שאף שיר, כלי יתקן שמא גזרו ולא לתקוע,
הלכות  (רמב"ם בפטיש" "מכה בכלל הוא שהרי סקילה
גם  שהרי ביוםֿטוב, גם נוהג זה ששבות מפני - שם) שבת
בראש  תקיעה מצות שבטלה ונמצא כלי, לתקן אסור בו

(לחםֿמשנה). הרבים,21)השנה לרשות היחיד מרשות
אמות  ארבע יעבירנו שמא אלא נזכר לא (שם) בגמרא
גם  הזכירו לא למה העירו, שם וב'תוספות' הרבים, ברשות
וביום  עיי"ש. הרבים, לרשות היחיד מרשות יוציאנו שמא
ביום  שגם אףֿעלֿפי בזה, חכמים גזרו לא יובל של כיפור
משביתת  בפ"א (ראה בשבת כמו הוצאה איסור ישנו כיפור
השנה  בראש אבל זו, מצוה תבטל כן שאם - ה"ב) עשור

אבן'). ('טורי חול ביום שחל ביוםֿטוב המצוה תתקיים

.Ê˙B˜BÈz‰22CepÁÏ eÚÈb‰ ‡lL23ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ , «ƒ∆…ƒƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈ dÈ‡L ˙aLa Ú˜˙lÓ Ô˙B‡»ƒƒ¿…«¿«»∆≈»∆…

‰M‰24˜qÚ˙iL ÏB„‚Ï ¯zÓe .e„ÓÏiL È„k , «»»¿≈∆ƒ¿¿À»¿»∆ƒ¿«≈
Ô‰nÚ25·BËŒÌBÈa Ô„nÏÏ È„k26ÚÈb‰L ÔË˜ ÔÈa - ƒ»∆¿≈¿«¿»¿≈»»∆ƒƒ«

dÈ‡ ‰ÚÈ˜z‰L ;CepÁÏ ÚÈb‰ ‡lL ÔË˜ ÔÈa ,CepÁÏ¿ƒ≈»»∆…ƒƒ«¿ƒ∆«¿ƒ»≈»
.˙e·L ÌeMÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ¿

ב.22) לב, שם שיודע 23)משנה, ושבע, שש בן תינוק
ולפני  לחינוך". שהגיע "קטן הוא - שופר תקיעת היא מה
הגיע  שלא "קטן בכלל הוא יודע, אינו שוודאי הזה, הגיל
רבינו  ודעת מנוח'. 'רבינו בפירוש ועיין לחינוך",
בשבת, מלתקוע אותם מעכבים לחינוך שהגיעו שהתינוקות
בלחםֿמשנה  וראה לג. שם בגמרא והגאונים הרי"ף וכגירסת

שם. הגר"א ובהגהות כתבֿיד, גמרא בשם לפי 24)כאן
אותן, מעכבין ודאי בשבת להיות שחל ר"ה של שביו"ט
(מגידֿ בשבת להיות שחל בר"ה שתוקעין יאמרו שלא

(מגיד25ֿ)משנה). אותם ומלמדים תקעו להם שאומרים

לחינוך 26)משנה). הגיע אם שבשבת אע"פ כלומר,
- עמהם מתעסקין שאין וכלֿשכן מלתקוע, אותם מעכבין
עד  ולפי"ז עמהם. מתעסקין לחינוך, הגיע אפילו ביו"ט
למטה  נמשך "ביו"ט" והמילה הענין, הפסיק "ללמדם"

"וביוםֿטוב". צ"ל ואולי (מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï ,˙aLa Ú˜˙Ï ‡lL e¯ÊbLk¿∆»¿∆…ƒ¿…«¿«»…»¿∆»¿»
Lc˜n‰Œ˙Èa ‰È‰L ÔÓÊa Ï·‡ ;ÔÈcŒ˙È· Ba ÔÈ‡L∆≈≈ƒ¬»ƒ¿«∆»»≈«ƒ¿»
Ïk‰ eÈ‰ - ÌÈÏLe¯Èa ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È· ‰È‰Â ,Ìi«̃»¿»»≈ƒ«»ƒ»«ƒ»«…

ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÚ˜Bz27ÔÈcŒ˙ÈaL ÔÓÊŒÏk ,˙aLa ¿ƒƒ»«ƒ¿«»»¿«∆≈ƒ
ÔÈ·LBÈ28¯ÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…«¿≈¿»«ƒƒ¿»∆»»ƒ

ÌÈÏLe¯È ‰‡B¯ ‰˙È‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÌeÁz CB˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿¿¿»«ƒ¿»¿»»¿»«ƒ
ÏÁp‰ CB˙a ‰È‰zL ‡Ï -29ÏB˜ ˙ÚÓBL ‰˙È‰Â , …∆ƒ¿∆¿«««¿»¿»««

¯‰‰ L‡¯a ‰È‰zL ‡Ï - ÌÈÏLe¯È ˙ÚÈ˜z30‰˙È‰Â , ¿ƒ«¿»«ƒ…∆ƒ¿∆¿…»»¿»¿»
˜ÈÒÙÓ ¯‰ ‰È‰iL ‡Ï - ÌÈÏLe¯Èa ‡B·Ï ‰ÏBÎÈ¿»»ƒ»«ƒ…∆ƒ¿∆»»«¿ƒ
˙aLa ÌÈÚ˜B˙ eÈ‰ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ;Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿≈»»ƒ»¿ƒ¿«»
.ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÌÈÏLe¯Èkƒ»»ƒ¬»ƒ¿»»≈ƒ¿»≈…»¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48



xteyקלב zekld - mipnf xtq - lel` e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תוקעין",27) היו "במקדש כט: שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ"ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית
שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב"ד ואימת עליהן מקדש אימת

ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע"פ
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע"פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.ËÌB˜Ó Ïk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ,‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»
Úe·˜ ÔÈcŒ˙È· Ba LiL31CeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â ,32 ∆≈≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz - Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ
Ï·‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,˙aLa¿«»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza ¯‡L¿»»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ33 ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ e¯Ú elÙ‡Â ;ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„·Ïa34 ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…

ÔÈcŒ˙È·Ï ıeÁ Ï·‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz - e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
¯È·Ú‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ¯È‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì‰ÈÙa ¯ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט:).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ"ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק, קבוע ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה וקבוע 33)לפניו סמוך ביתֿדין
נפשטה 34)(כסףֿמשנה). שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אינו  זה ענין שכל לפי לקולא, רבינו ופסק ל.) ר"ה (בגמרא
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא

.È˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa35- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡¯36ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„·Ï· ÈMa ÔÈÚ˜Bz - Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

אלא 35) הספק מן להסתלק שני יוםֿטוב "ואין החשבון לפי
שהיום  וברור וידוע הי"ד) יו"ט מהל' (פ"ו בלבד" מנהג
בלבד, מנהג אלא אינו והשני יוםֿטוב, הוא הראשון
(כסףֿמשנה). כבראשון בשני בתקיעות חייבים ואעפ"כ

שאיֿאפשר 36) לפי בשבת, להיות שני יום חל אם כתב ולא
שכתב  כמו שבת, בערב להיות השנה ראש של ראשון ליום

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ"ז להלן רבינו

ה'תש"פ  אלול ט"ו שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי שהוא ומה התורה, מן

.‡?‰M‰ŒL‡¯a ÚÓLÏ Ì„‡ ·iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡¯·e Ï·BÈa '‰Úe¯z' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt - ‰Úe¯z ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
‰È¯Á‡Ï ‰ËeLÙe4ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿»¿«¬∆»ƒƒ«¿»»¿∆»

ÔÈa - Ô‰ „Á‡ ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ˙BÚe¯z¿∆…∆«¿ƒƒ∆»≈≈
ÚLz - Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»≈¿«ƒƒ∆≈≈«
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ˙BÚÈ˜z¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

בראש 2) פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני
תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה:
(ויקרא  תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט, (במדבר

ט). התרועה.3)כה, לפני בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תקיעה

.·d· eÏ ˜tzÒ ,‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰Úe¯z¿»»¬»«»ƒ¿«≈»»
ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ ·¯Â ÌÈM‰ C¯‡ ÈÙÏ ,˜ÙÒ»≈¿ƒ…∆«»ƒ¿…«»¿≈»¿ƒ
ÌÈLp‰ ÔÈÏÏÈnL ‰ÏÏÈ‰ ‡È‰ Ì‡ :‡È‰ C‡È‰≈«ƒƒƒ«¿»»∆¿«¿ƒ«»ƒ

ÔÈ·aÈnL ˙Úa Ô‰ÈÈa5Á‡iL C¯„k ,‰Á‡‰ B‡ , ≈≈∆¿≈∆¿«¿ƒ»¬»»¿∆∆∆≈»«
ÏB„b ¯·cÓ BaÏ ‚‡„iLk ,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ì„‡‰6, »»»««««««¿∆ƒ¿«ƒƒ»»»

‡B·Ï dk¯cL ‰ÏÏÈ‰Â ,‰Á‡‰ :„Á‡k Ì‰ÈL B‡¿≈∆¿∆»»¬»»¿«¿»»∆«¿»»
- ‚‡Bc‰ C¯c CkL ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‰È¯Á‡«¬∆»≈«ƒ¿»ƒ¿»∆»∆∆«≈
ÔÈOBÚ e‡ CÎÏ .ÏlÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz Áp‡˙Óƒ¿«≈«¿ƒ»¿««»¿«≈¿»»ƒ

Ïk‰7. «…

מה 5) והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיעות
תרועה. קוראים ומאריך 6)שאנו קול אחר קול שמשמיע

שאנו  מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם
שברים. ספק.7)קוראים ידי לצאת

.‚BÊ ‰Á‡‰Â ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ‰ÏÏÈ‰«¿»»ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¬»»
.ÌÈ¯·L ‰LÏL d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ,BÊ ¯Á‡««ƒ∆»¿ƒ»¿»¿»ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â C¯·Ó :‡e‰ Ck ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¿ƒ»¿»≈¿≈«¿ƒ»
‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â ,ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿»¿«¬∆»

ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z8Ú˜B˙Â . ¿ƒ»¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«
ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â ,‰ÚÈ˜z9;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â , ¿ƒ»¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿ƒ»

,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ»
‰f‰ ¯„qk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿«¬∆»¿ƒ»¿≈«≈∆«∆
È„k ,ÌÈLÏL ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÓ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒƒ¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈
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תוקעין",27) היו "במקדש כט: שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ"ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית
שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב"ד ואימת עליהן מקדש אימת

ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע"פ
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע"פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.ËÌB˜Ó Ïk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ,‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»
Úe·˜ ÔÈcŒ˙È· Ba LiL31CeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â ,32 ∆≈≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz - Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ
Ï·‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,˙aLa¿«»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza ¯‡L¿»»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ33 ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ e¯Ú elÙ‡Â ;ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„·Ïa34 ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…

ÔÈcŒ˙È·Ï ıeÁ Ï·‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz - e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
¯È·Ú‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ¯È‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì‰ÈÙa ¯ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט:).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ"ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק, קבוע ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה וקבוע 33)לפניו סמוך ביתֿדין
נפשטה 34)(כסףֿמשנה). שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אינו  זה ענין שכל לפי לקולא, רבינו ופסק ל.) ר"ה (בגמרא
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא

.È˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa35- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡¯36ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„·Ï· ÈMa ÔÈÚ˜Bz - Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

אלא 35) הספק מן להסתלק שני יוםֿטוב "ואין החשבון לפי
שהיום  וברור וידוע הי"ד) יו"ט מהל' (פ"ו בלבד" מנהג
בלבד, מנהג אלא אינו והשני יוםֿטוב, הוא הראשון
(כסףֿמשנה). כבראשון בשני בתקיעות חייבים ואעפ"כ

שאיֿאפשר 36) לפי בשבת, להיות שני יום חל אם כתב ולא
שכתב  כמו שבת, בערב להיות השנה ראש של ראשון ליום

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ"ז להלן רבינו

ה'תש"פ  אלול ט"ו שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי שהוא ומה התורה, מן

.‡?‰M‰ŒL‡¯a ÚÓLÏ Ì„‡ ·iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡¯·e Ï·BÈa '‰Úe¯z' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt - ‰Úe¯z ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
‰È¯Á‡Ï ‰ËeLÙe4ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿»¿«¬∆»ƒƒ«¿»»¿∆»

ÔÈa - Ô‰ „Á‡ ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ˙BÚe¯z¿∆…∆«¿ƒƒ∆»≈≈
ÚLz - Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»≈¿«ƒƒ∆≈≈«
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ˙BÚÈ˜z¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

בראש 2) פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני
תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה:
(ויקרא  תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט, (במדבר

ט). התרועה.3)כה, לפני בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תקיעה

.·d· eÏ ˜tzÒ ,‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰Úe¯z¿»»¬»«»ƒ¿«≈»»
ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ ·¯Â ÌÈM‰ C¯‡ ÈÙÏ ,˜ÙÒ»≈¿ƒ…∆«»ƒ¿…«»¿≈»¿ƒ
ÌÈLp‰ ÔÈÏÏÈnL ‰ÏÏÈ‰ ‡È‰ Ì‡ :‡È‰ C‡È‰≈«ƒƒƒ«¿»»∆¿«¿ƒ«»ƒ

ÔÈ·aÈnL ˙Úa Ô‰ÈÈa5Á‡iL C¯„k ,‰Á‡‰ B‡ , ≈≈∆¿≈∆¿«¿ƒ»¬»»¿∆∆∆≈»«
ÏB„b ¯·cÓ BaÏ ‚‡„iLk ,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ì„‡‰6, »»»««««««¿∆ƒ¿«ƒƒ»»»

‡B·Ï dk¯cL ‰ÏÏÈ‰Â ,‰Á‡‰ :„Á‡k Ì‰ÈL B‡¿≈∆¿∆»»¬»»¿«¿»»∆«¿»»
- ‚‡Bc‰ C¯c CkL ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‰È¯Á‡«¬∆»≈«ƒ¿»ƒ¿»∆»∆∆«≈
ÔÈOBÚ e‡ CÎÏ .ÏlÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz Áp‡˙Óƒ¿«≈«¿ƒ»¿««»¿«≈¿»»ƒ

Ïk‰7. «…

מה 5) והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיעות
תרועה. קוראים ומאריך 6)שאנו קול אחר קול שמשמיע

שאנו  מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם
שברים. ספק.7)קוראים ידי לצאת

.‚BÊ ‰Á‡‰Â ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ‰ÏÏÈ‰«¿»»ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¬»»
.ÌÈ¯·L ‰LÏL d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ,BÊ ¯Á‡««ƒ∆»¿ƒ»¿»¿»ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â C¯·Ó :‡e‰ Ck ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¿ƒ»¿»≈¿≈«¿ƒ»
‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â ,ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿»¿«¬∆»

ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z8Ú˜B˙Â . ¿ƒ»¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«
ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â ,‰ÚÈ˜z9;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â , ¿ƒ»¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿ƒ»

,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ»
‰f‰ ¯„qk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿«¬∆»¿ƒ»¿≈«≈∆«∆
È„k ,ÌÈLÏL ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÓ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒƒ¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈
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קולות.8) תשע לשמוע הם 9)שצריך שברים שמא מספק
התרועה.

.„‰LÏL ¯eÚL .˙BÚÈ˜˙ ÈzLk - ‰Úe¯z ¯eÚLƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»
‰ÚÈ˜z Ú˜˙Â ,ÚÈ¯‰Â Ú˜zL È¯‰ .‰Úe¯˙k - ÌÈ¯·L¿»ƒƒ¿»¬≈∆»«¿≈ƒ«¿»«¿ƒ»
,ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰BL‡¯a ÌÈzLk da CLÓe ‰k¯‡¬À»»«»ƒ¿«ƒ»ƒ»≈¿ƒ
;Ú˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‰È¯Á‡ ÚÈ¯ÈÂ ,˙BÚÈ˜˙ ÈzLk ·LÁz≈»≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ««¬∆»¿«¬…¿ƒ¿«
‰ÚÈ˜z ‡l‡ dÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk da CLÓ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»«»»«≈»∆»¿ƒ»
.ÌÈÓÚt LÏL Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ¯ÊBÁÂ ;˙Á‡∆»¿≈¿≈«≈ƒ«¿≈«»¿»ƒ

.‰‰ÚLa ‰iLe ,˙Á‡ ‰ÚLa ˙Á‡ ‰ÚÈ˜z ÚÓL»«¿ƒ»««¿»»««¿ƒ»¿»»
el‡ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ‰‰L elÙ‡ ;‰iL¿ƒ»¬ƒ»»»«À¬≈≈
‡·a Ïk ÚÓLiL ,‡e‰Â .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿«»»»
ÈzL ‰È¯Á‡Â ‰Úe¯z ÚÓLiL ‡Ï ;d¯„Ò ÏÚ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿»…∆ƒ¿«¿»¿«¬∆»¿≈

‰Úe¯z Ô‰È¯Á‡Â ˙BÚÈ˜˙ ÈzL B‡ ,˙BÚÈ˜˙10‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬≈∆¿»¿«≈
.‰Ê·»∆

ופשוטה 10) התרועה לפני (=תקיעה) פשוטה שתהא שצריך
לאחריה.

.Â‡Ï - „Á‡k Ì„‡ŒÈ· ‰ÚLzÓ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÚÓL»«≈«¿ƒƒƒ¿»¿≈»»¿∆»…
‡ˆÈ11˙Á‡ È„È elÙ‡12,‰fÓ ‰Úe¯˙e ,‰fÓ ‰ÚÈ˜z . »»¬ƒ¿≈∆»¿ƒ»ƒ∆¿»ƒ∆

elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ,ÈLÈÏMÓ ‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»ƒ¿ƒƒ»∆««∆»»«¬ƒ
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡Â ,ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ«¬ƒ»«À¿≈≈¿≈»
˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔlkL ,˙BÚÈ˜z ÚLz‰ Ïk ÚÓLiL „Ú«∆ƒ¿«»«≈«¿ƒ∆À»ƒ¿»««

.BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ CÎÈÙÏ ,Ô‰≈¿ƒ»¿«¿∆

והשלישי 11) תרועה והשני תקיעה עשה שאחד והיינו
בבת  שכולם שכיון יצא לא כולם, וכן אחת) (=בבת תקיעה

ולאחריה. לפניה פשוטה כאן אין שצריך 12)אחת מפני
התקיעות  שומע וכאן התרועה, לפני התקיעה שתהא

אחת. בבת והתרועות

.Ê.˙BÎ¯a‰ ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÏ ÔÈ·iÁ ¯eav‰«ƒ«»ƒƒ¿…««¿ƒ«≈∆«¿»
'˙B·‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ?„ˆÈk13'˙B¯e·‚'e14 ≈«≈¿ƒ«ƒ»¿

ÌM‰ ˙M„˜e15'˙BiÎÏÓ'e16¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â , ¿À««≈«¿À¿≈«»¿≈
'˙BB¯ÎÊ'17'˙B¯ÙBL' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â ,18, ƒ¿¿≈«»¿≈»

'‰„B·Ú' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â19'‰È„B‰'Â20˙k¯·e ¿≈«»¿≈¬»¿»»ƒ¿«
ÌÈ‰k21. …¬ƒ

"מגן 13) ומסיים אברהם" "אלקי בה שמוזכר ראשונה ברכה
המתים".14)אברהם". "מחיה עד גבור" "אתה ברכת

קדוש".15) "אתה בה 16)ברכת שאומר רביעית ברכה
כל  על "מלך ומסיים שמים. מלכות בהם שמוזכר פסוקים

ואומ  היום קדושת בה וכולל ויום הארץ" ישראל "מקדש ר
ב"זוכר 17)הזכרון". ומסיימת זוכר" ב"אתה מתחלת
ב"שומע 18)הברית". ומסיימת נגלית" ב"אתה מתחלת

שופרות. בהם שנזכרו פסוקים ובה ברכת 19)תרועה".
"מודים".20)"רצה". שלום".21)ברכת "שים ברכת

.Á‰M‰ŒL‡¯ ÏL el‡ ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏL»¿»∆¿»ƒ≈∆…«»»
Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ22˙BB¯ÎÊÂ ˙BiÎÏÓ Ô‰L , ¿«ƒƒ∆≈∆≈«¿À¿ƒ¿

BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ,˙B¯ÙBLÂ23ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ . ¿»¿«¿∆¿»ƒ«¿»

‰Î¯a‰ ÔÈÚÓ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯OÚ Ô‰Ó ‰Î¯a24‰LÏL : ¿»»≈∆¬»»¿ƒ≈≈«¿»»¿»
‰LÏLe ,ÌÈl‰z ¯ÙqÓ ‰LÏLe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ˜eÒÙ¿ƒƒ«»¿»ƒ≈∆¿ƒƒ¿»

Ba ÌÈÏLÓ - ‰¯Bz‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ25Ì‡Â ; ƒ«¿ƒƒ¿∆»ƒ«»«¿ƒ¿ƒ
ÔÓ „Á‡ ˜eÒt ¯Ó‡ Ì‡Â .‡ˆÈ - ‡È·pa ÌÈÏL‰ƒ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒ»«»∆»ƒ
.‡ˆÈ - ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ „Á‡Â ÌÈ·e˙k‰ ÔÓ „Á‡Â ‰¯Bz‰«»¿∆»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»
,'¯Ó‡Ï ·e˙k eÈ‰Ï‡ '‰ E˙¯B˙·e' :¯Ó‡ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»¿¡…≈»≈…
CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - ˜ÈÒÙ‰Â ‰¯Bz ÏL ˜eÒt ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿ƒ¿ƒ≈»ƒ

.ÌeÏk¿

ושופרות,22) זכרונות מלכיות - ביובל - בו אומרים שהיו
השנה. בראש אומר 23)כמו לא כולם את יודע אינו שאם

כלום. אומר ולא שיודע מה את עשרה 24)גם כנגד והוא
שופר", "בתקע בהם שנאמר בקדשו אֿל הללו של פסוקים
בראשֿ שהרי העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד
בהם  שהוזכר הדברות עשרת וכנגד העולם נברא השנה

לעשרה.25)שופר.

.ËÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ÏL ˙B¯ÙBLÂ ˙BiÎÏÓ ,˙BB¯ ≈«¿ƒƒƒ¿«¿À¿»∆
‰n‰ ¯O· Èk ¯kÊiÂ" ÔB‚k - ˙BB¯ÎÊ .˙eÚ¯tÀ¿»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ»»≈»
CBÏÓ‡ ‰ÎeÙL ‰ÓÁa" ÔB‚k - ˙BiÎÏÓ ;"'eÎÂ¿«¿À¿¿≈»¿»∆¿
‰Ú·ba ¯ÙBL eÚ˜z" ÔB‚k - ˙B¯ÙBL ;"ÌÎÈÏÚ¬≈∆»¿ƒ¿»«ƒ¿»
È¯ÎÊ" ÔB‚k ,‰·BËÏ elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔB¯ÎÊ ‡ÏÂ ."'eÎÂ¿¿…ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»¿»¿≈ƒ
."‰·BËÏ È‰Ï‡ ÈÏ ‰¯ÎÊ" ;"EnÚ ÔBˆ¯a '‰ƒ¿«∆»¿»ƒ¡…«¿»
Èz„˜t „˜t" ÔB‚k ,˙BB¯ÎÊk ÔÈ‡ ˙BB„˜Ùeƒ¿≈»¿ƒ¿¿»…»«¿ƒ
,Ì"ekÚ ˙Bn‡ ÏL ˙eÚ¯t ¯ÈkÊ‰Ï BÏ LÈÂ ."ÌÎ˙‡∆¿∆¿∆¿«¿ƒÀ¿»∆À«
ÌB„‡ È·Ï '‰ ¯ÎÊ" ;"ÌÈnÚ eÊb¯È CÏÓ '‰" ÔB‚k¿»»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ¿≈¡
CÏ‰Â Ú˜˙È ¯ÙBMa ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" ;"ÌÈÏLe¯È ÌBÈ ˙‡≈¿»»ƒ«¡…ƒ«»ƒ¿»¿»«
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯OÈ ÚÓL" ."ÔÓÈz ˙B¯ÚÒa¿«¬≈»¿«ƒ¿»≈¡…≈
ÌBi‰ zÚ„ÈÂ" ;"'eÎÂ ˙Ú„Ï ˙‡¯‰ ‰z‡" ;"„Á‡∆»«»»¿≈»»««¿¿»«¿»«
˙eÎÏÓ ,el‡Ó ˜eÒt Ïk - "'eÎÂ E··Ï Ï‡ ˙·L‰Â«¬≈…»∆¿»∆¿»»≈≈«¿
È¯‰Â ;˙eÎÏÓ ¯ÎÊ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÈÚ ‡e‰ƒ¿»««ƒ∆≈≈∆«¿«¬≈
Ôe¯LÈ· È‰ÈÂ" ;"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ '‰" BÓk ‡e‰¿ƒ¿…¿»»∆«¿ƒƒÀ

."'eÎÂ CÏÓ∆∆¿

.È‰M‰ŒL‡¯ ÏL ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Òa ËeLt‰ ‚‰n‰«ƒ¿»«»¿≈∆«¿ƒ∆…«»»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ‰¯Bza ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ :‡e‰ Ck ¯eaˆa¿ƒ»««∆¿ƒ«»«¬ƒƒ

BÓB˜ÓÏ ¯Ùq‰26ÌÚ‰ Ïk ÔÈ·LBÈ ,27„ÓBÚ „Á‡Â .28 «≈∆ƒ¿¿ƒ»»»¿∆»≈
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a' :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«»¿»»»
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'eÈÁ‰L' C¯·Óe ¯ÊBÁÂ .'ÔÓ‡' ÔÈBÚƒ»≈¿≈¿»≈∆∆¡»¿»»»
e¯Ó‡L ˙BÚÈ˜z ÌÈLÏL Ú˜B˙Â .'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚƒ«¬»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«¿
ÔÈ„ÓBÚÂ ,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â ,¯„q‰ ÏÚ ˜Ùq‰ ÈtÓƒ¿≈«»≈««≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿ƒ
¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbL ¯Á‡Â .ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿««∆≈¿ƒ«ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz ,'˙BiÎÏÓ' ‡È‰L ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ∆ƒ«¿À≈«¿ƒ»
C¯·Óe .˙Á‡ ÌÚt ,‰ÚÈ˜z ,‰Úe¯z ,ÌÈ¯·L ‰LÏL¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»««∆»¿»≈
d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙BB¯ÎÊ' ‡e‰L ,˙ÈLÈÓÁ ‰Î¯a¿»»¬ƒƒ∆ƒ¿¿««∆¿»
‰Î¯a C¯·Óe .‰ÚÈ˜˙e ÌÈ¯·L ‰LÏL ,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz≈«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»≈¿»»
Ú˜Bz d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙B¯ÙBL' ‡È‰L ,˙ÈMLƒƒ∆ƒ»¿««∆¿»≈«

z‰ ¯ÓB‚Â ,˙Á‡ ÌÚt ‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ,‰ÚÈ˜z.‰lÙ ¿ƒ»¿»¿ƒ»««««¿≈«¿ƒ»
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dkeqקלד zekld - mipnf xtq - lel` e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא

התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי

עומר 28) מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם", כתוב בשופר
אלא  בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד

מעומד. שופר אף מעומד, כלומר "בקומה"

.‡È¯„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎ¯a‰29¯a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï ·LinL31- Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈

גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל התוקע.30)שכיוון
השומעים  שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל

לדבר. הן 31)אסורים התקיעות לפני שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם

.·ÈÔ‰Ó ‡·a Ïk ,‰Î¯a Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C¯„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,·LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ¯ÊÁÏ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Î¯a Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡·a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
- el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈

˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa - „ÈÁi‰ Ï·‡ ;¯eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»
- ·LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;¯„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆

.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה באמצע

להפסיק.

.‚È˙BÎ¯a‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎ¯a‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙B¯ÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎ¯a ÚLz Ô‰Ï C¯·iL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iM·e ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰ - Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36È¯·cÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙BÎ¯a‰Â ,‰¯B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם
מוסף. מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע אינו שאם

לתקוע. יכול כן פי על אף ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי עדיף דאורייתא

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.‡ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰·b - ‰kq‰ ¯eÚL2, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ

‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ3˙BÁt ÔÈ‡ - daÁ¯Â . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»
ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·MÓ4ÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁ¯a5B‡ ‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»
‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ B‡ ,‰Ú·L ÏÚ ‰Ú·MÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»

.‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב, סוכה משנה,
ג:). (עירובין הסכך מב):3)עד כג, (ויקרא שכתוב מפני

פסוק  בפירוש חכמים ואמרו ימים", שבעת תשבו "בסוכות
ושב  קבע מדירת צא הימים שבעת כל תורה "אמרה זה:
דירת  דירתו עושה אדם אמה, עשרים "עד - עראי" בדירת
דירת  דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים למעלה עראי,
והלכה  רבא, דברי לפי ב. (סוכה קבע" דירת אלא עראי

מגידֿמשנה). ועיין לגופו,4)כמותו, צריך טפחים ששה
כולו  כאילו שנחשב ורובו, ראשו לסוכה להכניס שיוכל
(מגידֿמשנה). לשולחנו אחד טפח ועוד בסוכה. יושב

האזרח 5) "כל שם): (ויקרא שכתוב מה על אמרו שהרי
לישב  ראויין ישראל שכל "מלמד - בסוכות" ישבו בישראל

כז:). (סוכה אחת" בסוכה

.·‰ÏeÒt - ˙BÙc LÏL dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ6dÏ eÈ‰ . À»∆≈»»¿»¿»»»
˙B¯eÓb ˙BÙ„ ÈzL7Ì"b ÔÈÓk ,BÊ „ˆa BÊ8‰OBÚ - ¿≈¿»¿¿«¿ƒ«∆

˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe ,ÁÙË ÏÚ ¯˙È BaÁ¯a LiL ÔÙc…∆∆≈¿»¿»≈«∆««¬ƒ¿»
‰LÏMÓ9Bi„Â ,˙BÙc‰ ÈzLÓ „Á‡Ï CeÓÒ10CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»»¿««ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ

Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ11LÏL dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ , «¬»«∆«ƒ¿≈∆≈»»
˙B¯eÓb ˙BÙc12˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .13, ¿»¿¿»≈«¿¿ƒ¿«»

Ô‡kÓ ‰˜ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Á˙t ˙¯evL∆«∆«»»¿»»¬ƒ»∆ƒ»
ÚÈbÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆««ƒ∆≈«ƒ«

Ô‰Ï14. »∆

המקראות,6) מן ו:) (שם חכמים ולמדו א. ב, סוכה משנה,
וראה  בשלוש. ודי בסוכה, דפנות ארבע לעשות צריך שאין

ההלכה. שחידשה במה עוד ג"ם 8)שלמות.7)להלן
כזה. שכל 9)יוונית, לדופן, (=מחובר) לבוד שיהיה

בן  דופן לנו יש כאילו והרי הוא. כלבוד משלשה פחות
לסוכה  הראוי הדופן של רובו שהוא טפחים ארבעה

טפחים). סמוכות 10)(=שבעה (כשהן דפנות בשתי די
כנ"ל. ומשהו טפח אפילו והשלישית יוונית), גאם כמין

הדופן 11) מול הזה הקטוע הדופן בסוף קנה שמעמיד
שיש  הדופן חלק גבי ועל גביו על קנה ומעמיד שכנגד,

כזה: טפח  על יותר שם.12)ברחבו פט"ז 13)סוכה ,
כזה:14)הי"ט.

.‚LlÙÓ Ô‰ÈÈ·e BÊ „‚k BÊ ˙BÙ„ ÈzL dÏ eÈ‰15 »»¿≈¿»¿∆∆≈≈∆¿À»
e‰MÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ÔÙc ‰OBÚ -16, ∆…∆∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ«∆

ÈzLÓ ˙Á‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿»ƒ¿»»¿««ƒ¿≈
˙BÙc‰17Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆÂ ;‰¯LÎe18. «¿»¿≈»¿»ƒ«¬»«∆«

˙Á‡ ÔÙ„Â ,‰kq‰ ÈÙÏ ‰kq‰ CÎqÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ»̃ƒ«¿ƒƒ¿««À»ƒ¿≈«À»¿…∆««
Ô‰nÚ ˙ÎLÓ19‰kqk Ô‰ È¯‰ -20. ƒ¿∆∆ƒ»∆¬≈≈«À»

אינן 16)כזה:15) הדפנות ששתי כיון א. ז, סוכה
ב. כבהלכה ומשהו בטפח מספיק לא - לזו זו מחוברות
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לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא

התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי

עומר 28) מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם", כתוב בשופר
אלא  בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד

מעומד. שופר אף מעומד, כלומר "בקומה"

.‡È¯„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎ¯a‰29¯a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï ·LinL31- Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈

גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל התוקע.30)שכיוון
השומעים  שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל

לדבר. הן 31)אסורים התקיעות לפני שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם

.·ÈÔ‰Ó ‡·a Ïk ,‰Î¯a Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C¯„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,·LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ¯ÊÁÏ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Î¯a Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡·a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
- el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈

˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa - „ÈÁi‰ Ï·‡ ;¯eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»
- ·LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;¯„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆

.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה באמצע

להפסיק.

.‚È˙BÎ¯a‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎ¯a‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙B¯ÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎ¯a ÚLz Ô‰Ï C¯·iL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iM·e ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰ - Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36È¯·cÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙BÎ¯a‰Â ,‰¯B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם
מוסף. מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע אינו שאם

לתקוע. יכול כן פי על אף ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי עדיף דאורייתא

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.‡ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰·b - ‰kq‰ ¯eÚL2, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ

‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ3˙BÁt ÔÈ‡ - daÁ¯Â . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»
ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·MÓ4ÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁ¯a5B‡ ‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»
‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ B‡ ,‰Ú·L ÏÚ ‰Ú·MÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»

.‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב, סוכה משנה,
ג:). (עירובין הסכך מב):3)עד כג, (ויקרא שכתוב מפני

פסוק  בפירוש חכמים ואמרו ימים", שבעת תשבו "בסוכות
ושב  קבע מדירת צא הימים שבעת כל תורה "אמרה זה:
דירת  דירתו עושה אדם אמה, עשרים "עד - עראי" בדירת
דירת  דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים למעלה עראי,
והלכה  רבא, דברי לפי ב. (סוכה קבע" דירת אלא עראי

מגידֿמשנה). ועיין לגופו,4)כמותו, צריך טפחים ששה
כולו  כאילו שנחשב ורובו, ראשו לסוכה להכניס שיוכל
(מגידֿמשנה). לשולחנו אחד טפח ועוד בסוכה. יושב

האזרח 5) "כל שם): (ויקרא שכתוב מה על אמרו שהרי
לישב  ראויין ישראל שכל "מלמד - בסוכות" ישבו בישראל

כז:). (סוכה אחת" בסוכה

.·‰ÏeÒt - ˙BÙc LÏL dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ6dÏ eÈ‰ . À»∆≈»»¿»¿»»»
˙B¯eÓb ˙BÙ„ ÈzL7Ì"b ÔÈÓk ,BÊ „ˆa BÊ8‰OBÚ - ¿≈¿»¿¿«¿ƒ«∆

˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe ,ÁÙË ÏÚ ¯˙È BaÁ¯a LiL ÔÙc…∆∆≈¿»¿»≈«∆««¬ƒ¿»
‰LÏMÓ9Bi„Â ,˙BÙc‰ ÈzLÓ „Á‡Ï CeÓÒ10CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»»¿««ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ

Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ11LÏL dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ , «¬»«∆«ƒ¿≈∆≈»»
˙B¯eÓb ˙BÙc12˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .13, ¿»¿¿»≈«¿¿ƒ¿«»

Ô‡kÓ ‰˜ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Á˙t ˙¯evL∆«∆«»»¿»»¬ƒ»∆ƒ»
ÚÈbÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆««ƒ∆≈«ƒ«

Ô‰Ï14. »∆

המקראות,6) מן ו:) (שם חכמים ולמדו א. ב, סוכה משנה,
וראה  בשלוש. ודי בסוכה, דפנות ארבע לעשות צריך שאין

ההלכה. שחידשה במה עוד ג"ם 8)שלמות.7)להלן
כזה. שכל 9)יוונית, לדופן, (=מחובר) לבוד שיהיה

בן  דופן לנו יש כאילו והרי הוא. כלבוד משלשה פחות
לסוכה  הראוי הדופן של רובו שהוא טפחים ארבעה

טפחים). סמוכות 10)(=שבעה (כשהן דפנות בשתי די
כנ"ל. ומשהו טפח אפילו והשלישית יוונית), גאם כמין

הדופן 11) מול הזה הקטוע הדופן בסוף קנה שמעמיד
שיש  הדופן חלק גבי ועל גביו על קנה ומעמיד שכנגד,

כזה: טפח  על יותר שם.12)ברחבו פט"ז 13)סוכה ,
כזה:14)הי"ט.

.‚LlÙÓ Ô‰ÈÈ·e BÊ „‚k BÊ ˙BÙ„ ÈzL dÏ eÈ‰15 »»¿≈¿»¿∆∆≈≈∆¿À»
e‰MÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ÔÙc ‰OBÚ -16, ∆…∆∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ«∆

ÈzLÓ ˙Á‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿»ƒ¿»»¿««ƒ¿≈
˙BÙc‰17Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆÂ ;‰¯LÎe18. «¿»¿≈»¿»ƒ«¬»«∆«

˙Á‡ ÔÙ„Â ,‰kq‰ ÈÙÏ ‰kq‰ CÎqÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ»̃ƒ«¿ƒƒ¿««À»ƒ¿≈«À»¿…∆««
Ô‰nÚ ˙ÎLÓ19‰kqk Ô‰ È¯‰ -20. ƒ¿∆∆ƒ»∆¬≈≈«À»

אינן 16)כזה:15) הדפנות ששתי כיון א. ז, סוכה
ב. כבהלכה ומשהו בטפח מספיק לא - לזו זו מחוברות
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dkeq zekld - mipnf xtq - lel` e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טפחים.17) שבעה לרוחב יצטרף החלל עם שביחד
ומשהו 18) טפחים ארבעה בו שיש הדופן חלק גבי על קנה

כזה: שכנגד. הדופן שסוככים 19)ועל מקלות
לצד  לחוץ ויצא הסוכה, קירות מאורך יותר ונמשכים בהם
מחבירו, יותר ארוך היה אחד וכותל הפרוץ, הרביעי קיר

דופן 20)כזה: אלא לו אין הזה שההמשך ואףֿעלֿפי
יט.). (סוכה השלימה מהסוכה כחלק כולו את רואים - אחד

.„˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ‰kq‰ ‚‚a ˙B˜e·„ eÈ‰L ˙BÙc¿»∆»¿¿««À»¿…»«ƒ
ı¯‡Ï21ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ eÈ‰ Ì‡ : »»∆ƒ»¿ƒ»»∆¿»¿»ƒ

‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt -22˙BÙc‰ eÈ‰ . ¿»»ƒ≈¿≈»»«¿»
˙B‰B·b Ì‡ - CÎqÏ ˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ˙B˜e·c¿»»∆¿…»«ƒ«¿»ƒ¿

Û‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ‰nk ‚b‰ ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ Ô‰L ÈtŒÏÚŒ ¬»»¿»ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«»«»
‰¯Lk ,˙Bn‡23˙Áz ˙BeÎÓ ˙BÙc‰ eÈ‰iL „·Ï·e ; «¿≈»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»««

‚b‰ ˙ÙO24‚b‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ .25‰LÏL ÔÙc‰ ÔÓ ¿««»ƒ¿ƒ∆«»ƒ«…∆¿»
‰vÁÓ ‰Ïz .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»»»¿ƒ»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ,ÚˆÓ‡a e‰MÓe ‰Úa¯‡ ‰‰B·bL∆¿»«¿»»«∆¿∆¿«¿»ƒ¿»
BÊ È¯‰ - ‚bÏ CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙ·e ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»ƒ¿»»«»¬≈

‰¯LÎ26. ¿≈»

א.21) טז, סוכה כמחובר 22)משנה, משלשה, פחות שכל
"לבוד". דין וזהו הוא, הארץ מסיני 23)עם למשה הלכה

אסיק  "גוד - לסכך מגיעות הדפנות כאילו רואין שאנו היא,
המחיצה). את והעלה (=משוך אינן 24)מחיצתא" שאם

רבינו  וסובר ו"לבוד". אסיק" ל"גוד אנו צריכים מכוונות,
(ועיין  נאמרו לא - אחד במקום מסיני למשה הלכות ששתי

סק"א). תרלב סי' או"ח א.25)ט"ז יז, סוכה משנה,
זקוקין 26) שאנו שאף בזה, ומשמיענו ב. טז, סוכה

המחיצה  מן פעם "לבוד", של זו בהלכה פעמיים להשתמש
כשרה. זאת בכל - לגג המחיצה מן ופעם לקרקע,

.‰˙BÙc ˙BÏÈ‡‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa B˙kÒ ‰OBÚ‰»∆À»≈»ƒ»¿»ƒ»¿»
dÏ27,Ì˙B‡ ˜fÁÂ Ì˙B‡ ¯LwL B‡ ,ÌÈ˜ÊÁ eÈ‰ Ì‡ - »ƒ»¬»ƒ∆»«»¿ƒ≈»

Ì˙B‡ ‰„ÈÓ ‰Èeˆn‰ Áe¯‰ ‰È‰˙ ‡lL „Ú28,„ÈÓz «∆…ƒ¿∆»««¿»¿ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡‰ ÔÈa ‡lÓe29„È˙ ‡lL È„k L˜·e Ô·˙a ƒ≈≈»¬ƒƒ¿∆∆¿«¿≈∆…»ƒ

ÏkL ;‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ¯L˜Â ,Áe¯‰ Ì˙B‡»»«¿»«»¬≈¿≈»∆»
ÏL ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«¿»∆

‰LaÈ30.‰vÁÓ dÈ‡ , «»»≈»¿ƒ»

ב.27) כד, סוכה בכוחה 28)משנה, שאין אףֿעלֿפי
שם, (סוכה מחיצה אינם אותם, שמנידה כיון - להפילם

"האוירין".29)בגמרא). אחרת: נוסחא הענפים,
ים 30) של מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה אףֿעלֿפי

(סוכה  היא עראית דירה שסוכה כיון - יותר חזקה שהיא
ה"ו. להלן וראה עקיבא). כרבי כג.

.Â‰Ï‚Ú‰ L‡¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰31L‡¯a B‡ »∆À»¿…»¬»»¿…
‰ÈÙq‰32‰¯Lk -33L‡¯a .·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚÂ , «¿ƒ»¿≈»¿ƒ»¿¿…
ÔÏÈ‡‰34‰¯Lk - ÏÓb‰ Èab ÏÚ B‡35dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â , »ƒ»««≈«»»¿≈»¿≈ƒ»

B‡ ÔÏÈ‡a ·BËŒÌBÈa ˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ;·BËŒÌBÈa¿¿ƒ∆»«¬¿¿ƒ»
‰Ó‰· Èab ÏÚ36È„Èa ˙BÈeOÚ ˙BÙc‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ««≈¿≈»»ƒ¿»«¿»¬ƒ≈

eÏh el‡L Ïk ,ÔÈ‡B¯ - ˙BÏÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ì„‡»»ƒ¿»»ƒ»ƒ…∆ƒƒ¿

,Ì„‡ È„ÈaL ˙BÙca „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»ƒ¿»«¬…«¿»∆ƒ≈»»
·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚ37. ƒ»¿

או 31) שהעגלה אף העגלה, מושב בתוך סוכה לו שהתקין
אחד. במקום קבועה אינה הגבוה 32)הספינה במקום

בחזקה. שם שולטות שהרוחות בספינה, ביותר
כמו 33) יבשה, של מצויה ברוח לעמוד יכולה כשהיא

למעלה. רבינו עצמו,34)שכתב האילן הוא הסוכה בסיס
וסכך. קירות לו איסור 35)ועשה שאין לחולֿהמועד,

אליה. ה"ו 36)לעלות שבת מהל' ופכ"א ב. לו, ביצה
א.37)וה"ט). וכג, ב. כב, סוכה

.Ê‰ÏeÒt - ‚b dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ38eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . À»∆≈»»¿»≈«¿∆»
ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk BÊ· BÊ ˙B˜e·c ˙BÙc‰ ÈL‡¯39B‡ ; »≈«¿»¿¿¿ƒ¿ƒ

Ï˙kÏ ‰kÒ ÏL ÔÙc‰ L‡¯ CÓqL40dÏ ‰È‰ Ì‡ - ∆»«…«…∆∆À»«…∆ƒ»»»
ÁÙË elÙ‡ ‚b41ÔÓ Ï˙kÏ CeÓq‰ ÔÙc‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆«∆ƒ¿ƒ««…∆«»«…∆ƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰ ,ÁÙË Ú˜¯w‰42LÈ Ì‡ - ‰l‚Ú ‰kÒ . ««¿«∆«¬≈¿≈»À»¬À»ƒ≈
‰Ùw‰a‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L da Úa¯Ï È„k ¿∆≈»¿≈¿«≈«»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
ÌÈÁÙË43.‰¯Lk BÊ È¯‰ ,˙BiÂÊ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»»ƒ¬≈¿≈»

כותל.38) ומהו גג מהו ניכר שלא כיון אוהל, זה שאין
כזה:39) ב. יט, ממש 41)כזה:40)שם סמך שלא

ואנו  טפח, שיעור לסוכה הכותל בין רווח והשאיר הקיר אל
שם). (סוכה, גג וחשוב כסתום הטפח את רואים

אוהל.42) הוא הרי - ישר טפח שיש כלומר,43)שכיון
של  שטח שיחזיק העיגול בתוך ריבוע לעשות אפשר אם

ז:). (סוכה טפחים שבעה על טפחים שבעה

.Á‰¯„ÒÎ‡ ÈabŒÏÚ CkÒ44ÔÈÓÈˆt dÏ LiL45ÔÈa - ƒ≈««≈«¿«¿»∆∆»¿ƒƒ≈
ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L46ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â47ÔÈa , ∆»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈

‰¯Lk - ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L48. ∆»ƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈»

(מגידֿמשנה,44) כזה: זה, כנגד זה כתלים שני לה שיש
ה"ט). להלן בולטים 46)עמודים.45)וראה שהעמודים
כזה: פנים, חלק.מצד נראה בחוץ, ולמסתכל

חלק.47) נראה ומבפנים עמודים 48)כזה: שיש כיון
תקרה  שהיא האכסדרה, של התקרה את רואים אנו בולטים,
ליד  השלישי הצד את וסותמת יורדת כאילו קבועה,
לה), הלכה שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (וכמו העמודים
תקרה  שאין ובמקום יח.). (סוכה דפנות שלש כאן יש והרי
ברחבו  שיש דופן עשה אלאֿאםֿכן כשרה הסוכה אין

ג). הלכה (למעלה שלישית ברוח ומשהו טפחים ארבעה

.Ë‰kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÔÈÓÈˆt dÏ eÈ‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆ƒÀ»
Ècˆ ÈL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈB·Ók ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»∆¬≈≈»∆»¿≈ƒ≈
Bc‚kLÂ ,Ï˙k Ba ÔÈ‡ ‰¯„ÒÎ‡‰ ÚˆÓ‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰»«¿«¿»¿∆¿«»«¿«¿»≈…∆¿∆¿∆¿

.ÔÈÓÈˆt Ba ÔÈ‡≈¿ƒƒ

.ÈÈÁÏ BÏ LiL ÈB·Ó ÈabŒÏÚ CkÒ49¯‡· ÈabŒÏÚ B‡ ƒ≈««≈»∆∆∆ƒ««≈¿≈
ÔÈqt dÏ LiL50˙aL d˙B‡Ï ‰¯LÎ ‰kÒ BÊ È¯‰ - ∆∆»«ƒ¬≈À»¿≈»¿»«»

„·Ïa ‚Á‰ CB˙aL51el‡ ÔÈqÙe ‰Ê ÈÁlL CBzÓ ; ∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆∆ƒ∆«ƒ≈
ÔÈÚÏ ˙BvÁÓk Ô˙B‡ ·LÁ - ˙aL ÔÈÚÏ ˙BvÁÓ¿ƒ¿ƒ¿««»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰kÒ52. À»
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dkeqקלו zekld - mipnf xtq - lel` e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שתי 49) כלומר, - דפנות שתי אלא לו שאין מפולש מבוי
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע"פ מערב, מצד ולחי מזרח מצד הפתח
כדופן  להחשב מזרח שמצד הפתח צורת מועילה לא
(פי"ז  היחיד רשות זו הרי שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב שיוכלו רגלים לעולי להתיר בכדי ציור מופיע
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי ועל שכנגד, לצד
והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (כמו היחיד

האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא
ב.52) ועמוד א ז, סוכה

.‡ÈÔÈÒc˜ ‰Úa¯‡ ıÚ53‚b‰ ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ54 »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰ - Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

¯Lk55Ô‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב
נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב רבי שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע הקונדיסים
מחיצתא" אסיק "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי הגג
גאון  שרירא רב גירסת לפי זה וכל כב). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב"תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי אבל שם, בסוכה

ראב"ד.

.·È‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BBlÁ56ıe¯tL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „·Ï·e .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
¯OÚ ÏÚ57- ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙¯eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡58‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰«»¿À∆«»≈

השלישי 56) ובדופן גמורות, דפנות שתי כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב למעלה טפח במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח

מה  וראה כזה. רחב פתח לעשות רגילים שלא פתח, אינו
הט"ז. שבת מהל' בפט"ז רבינו שכתב

.‚Èd¯ÈÂ‡L ‰kÒ59dËÚÓe ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ dB·b À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯Îa60ËeÚÓ BÈ‡ -61ÌÏha elÙ‡Â ,62. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»

Ô·˙a dËÚÓCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - BÏh·e ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ
ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ¯ÙÚa Ï·‡ .BÏh·e ¯ÙÚ ¯ÓBÏ63. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ

ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰64CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿
Ô˙nÁÓ ‰a¯Ó Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡ - ÌÈ¯OÚ65e·LÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿

‰·Ú ‚‚k66.‰¯LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,

חללה. נתמעט כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על
משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב

נוהגים  לא הרוב שעלֿפי כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי כל משם ינטלו שלא אע"פ
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -

שלהם.64) העלים עם קטנים אם 65)ענפים כלומר,
מחמת  מהשמש, מרובה הצל יהיה - העליון הסכך את תסלק

אמה 66)ההוצים. מעשרים פחות הוא הסוכה של וחללה
ד.). (סוכה

.„È‰aËˆÈ‡ ‰a67˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k da68 »»ƒ¿«»»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ
dlÎ ÈtŒÏÚ69·Á¯ ¯eÚL ‰aËˆÈ‡a LÈ Ì‡ - «¿≈À»ƒ≈»ƒ¿«»ƒ…«
‰¯Lk ,‰kq‰70˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k ‰aËˆÈ‡ ‰a . «À»¿≈»»»ƒ¿«»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ

„v‰ ÔÓ71Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ƒ««ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿«
‰¯Lk ,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,˙Bn‡72‰a . «¿»»¿«¿««¿≈»»»

˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - dÚˆÓ‡a ‰aËˆÈ‡Ï ƒ¿«»¿∆¿»»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆
,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»«¿»»≈«¿««

‰¯Lk73È¯‰Â ,‰aËˆÈ‡a ˙BÚ‚B ˙BvÁn‰ el‡Îe ; ¿≈»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«»«¬≈
‰a .‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt Cekq‰ „ÚÂ ‰aËˆÈ‡‰ ÔÓƒ»ƒ¿«»¿««ƒ»≈∆¿ƒ«»»»

„enÚ d·74‰kÒ ¯LÎ‰ Ba LÈÂ ,75ÔÈ‡L ;‰ÏeÒt - »«¿∆∆¿≈À»¿»∆≈
˙B¯kp‰ ˙BvÁÓ el‡76CÎÒ „enÚ‰ ·bŒÏÚ ‡ˆÓÂ , ≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿»««»«¿»

.˙BÙ„ ‡Ïa ¯Lk»≈¿…¿»

מהארץ.67) מוגבה מאבנים, או מעצים ספסל כעין
אמצעית,68) ונקראת לפתח, שמנגד ממש לדופן סמוך

פתח  כולה היא והרביעית דפנות, שלש בת היא סוכה שסתם
שם). סוכה ומזה,69)(רש"י מזה הדפנות בשתי שנוגעת

גובה 70)כזה: אין הסכך ועד האיצטבה מקרקעית שהרי
כשרה  זה, במקום כשרה שהיא שמכיון וי"א אמה. עשרים
הסוכה  מן היוצא פסל כדין והלאה, מהאיצטבה אפילו היא

שם). סוכה (רש"י ה"ג והגיעה 71)למעלה אחד קיר בצד
כזה: האמצעי, הדופן שעד 72)עד ההלכה, היא שכן

מהקיר  חלק הוא כאילו הסכך את אנו רואים אמות ארבע
ראה  עקומה", "דופן היא: וזו מקרקעיתה. ונשתפע שנתעקם

ד. בסוכה הדברים ומקור הי"ד. פ"ה שם.73)להלן סוכה,
הרוחות. בכל עקומה" "דופן שאומרים בזה, והשמיענו

ד:).74) (סוכה טפחים עשרה על 75)גבוה טפחים שבעה
לאו  הא מהדופן, אמות ארבע רחוק והיה טפחים . שבעה

(מגידֿמשנה). באיצטבה כמו כשר - י שאףֿעלֿפ 76)הכי
(ראה  מחיצתא" אסיק "גוד אמרו עשרה, גבוה שבעמוד
על  שהרי כשרה, סוכה כאן יש הרי כן ואם הי"א), למעלה
אףֿעלֿפיֿ – אמה מעשרים גבוהה הסוכה אין העמוד גבי
ממש, מחיצות כאן אין שסוףֿכלֿסוף כשרה, הסוכה אין כן

רבא). לדעת שם, (סוכה לעין הניכרות

.ÂË‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰77da ˜˜ÁÂ ,78dÓÈÏL‰Ï »¿»¿»≈¬»»¿»«»¿«¿ƒ»
‰LÏL Ï˙kÏÂ ˜˜Á ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ‰¯OÚÏ«¬»»ƒ≈ƒ¿«¬»¿«…∆¿»
˙BÁt ÏkL ;‰¯Lk ,ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»∆»»

˜e·„k ‡e‰ È¯‰ ,‰LÏMÓ79˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿»¬≈¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙aL80. «»
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שתי 49) כלומר, - דפנות שתי אלא לו שאין מפולש מבוי
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע"פ מערב, מצד ולחי מזרח מצד הפתח
כדופן  להחשב מזרח שמצד הפתח צורת מועילה לא
(פי"ז  היחיד רשות זו הרי שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב שיוכלו רגלים לעולי להתיר בכדי ציור מופיע
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי ועל שכנגד, לצד
והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (כמו היחיד

האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא
ב.52) ועמוד א ז, סוכה

.‡ÈÔÈÒc˜ ‰Úa¯‡ ıÚ53‚b‰ ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ54 »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰ - Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

¯Lk55Ô‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב
נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב רבי שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע הקונדיסים
מחיצתא" אסיק "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי הגג
גאון  שרירא רב גירסת לפי זה וכל כב). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב"תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי אבל שם, בסוכה

ראב"ד.

.·È‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BBlÁ56ıe¯tL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „·Ï·e .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
¯OÚ ÏÚ57- ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙¯eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡58‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰«»¿À∆«»≈

השלישי 56) ובדופן גמורות, דפנות שתי כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב למעלה טפח במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח

מה  וראה כזה. רחב פתח לעשות רגילים שלא פתח, אינו
הט"ז. שבת מהל' בפט"ז רבינו שכתב

.‚Èd¯ÈÂ‡L ‰kÒ59dËÚÓe ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ dB·b À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯Îa60ËeÚÓ BÈ‡ -61ÌÏha elÙ‡Â ,62. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»

Ô·˙a dËÚÓCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - BÏh·e ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ
ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ¯ÙÚa Ï·‡ .BÏh·e ¯ÙÚ ¯ÓBÏ63. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ

ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰64CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿
Ô˙nÁÓ ‰a¯Ó Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡ - ÌÈ¯OÚ65e·LÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿

‰·Ú ‚‚k66.‰¯LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,

חללה. נתמעט כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על
משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב

נוהגים  לא הרוב שעלֿפי כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי כל משם ינטלו שלא אע"פ
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -

שלהם.64) העלים עם קטנים אם 65)ענפים כלומר,
מחמת  מהשמש, מרובה הצל יהיה - העליון הסכך את תסלק

אמה 66)ההוצים. מעשרים פחות הוא הסוכה של וחללה
ד.). (סוכה

.„È‰aËˆÈ‡ ‰a67˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k da68 »»ƒ¿«»»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ
dlÎ ÈtŒÏÚ69·Á¯ ¯eÚL ‰aËˆÈ‡a LÈ Ì‡ - «¿≈À»ƒ≈»ƒ¿«»ƒ…«
‰¯Lk ,‰kq‰70˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k ‰aËˆÈ‡ ‰a . «À»¿≈»»»ƒ¿«»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ

„v‰ ÔÓ71Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ƒ««ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿«
‰¯Lk ,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,˙Bn‡72‰a . «¿»»¿«¿««¿≈»»»

˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - dÚˆÓ‡a ‰aËˆÈ‡Ï ƒ¿«»¿∆¿»»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆
,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»«¿»»≈«¿««

‰¯Lk73È¯‰Â ,‰aËˆÈ‡a ˙BÚ‚B ˙BvÁn‰ el‡Îe ; ¿≈»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«»«¬≈
‰a .‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt Cekq‰ „ÚÂ ‰aËˆÈ‡‰ ÔÓƒ»ƒ¿«»¿««ƒ»≈∆¿ƒ«»»»

„enÚ d·74‰kÒ ¯LÎ‰ Ba LÈÂ ,75ÔÈ‡L ;‰ÏeÒt - »«¿∆∆¿≈À»¿»∆≈
˙B¯kp‰ ˙BvÁÓ el‡76CÎÒ „enÚ‰ ·bŒÏÚ ‡ˆÓÂ , ≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿»««»«¿»

.˙BÙ„ ‡Ïa ¯Lk»≈¿…¿»

מהארץ.67) מוגבה מאבנים, או מעצים ספסל כעין
אמצעית,68) ונקראת לפתח, שמנגד ממש לדופן סמוך

פתח  כולה היא והרביעית דפנות, שלש בת היא סוכה שסתם
שם). סוכה ומזה,69)(רש"י מזה הדפנות בשתי שנוגעת

גובה 70)כזה: אין הסכך ועד האיצטבה מקרקעית שהרי
כשרה  זה, במקום כשרה שהיא שמכיון וי"א אמה. עשרים
הסוכה  מן היוצא פסל כדין והלאה, מהאיצטבה אפילו היא

שם). סוכה (רש"י ה"ג והגיעה 71)למעלה אחד קיר בצד
כזה: האמצעי, הדופן שעד 72)עד ההלכה, היא שכן

מהקיר  חלק הוא כאילו הסכך את אנו רואים אמות ארבע
ראה  עקומה", "דופן היא: וזו מקרקעיתה. ונשתפע שנתעקם

ד. בסוכה הדברים ומקור הי"ד. פ"ה שם.73)להלן סוכה,
הרוחות. בכל עקומה" "דופן שאומרים בזה, והשמיענו

ד:).74) (סוכה טפחים עשרה על 75)גבוה טפחים שבעה
לאו  הא מהדופן, אמות ארבע רחוק והיה טפחים . שבעה

(מגידֿמשנה). באיצטבה כמו כשר - י שאףֿעלֿפ 76)הכי
(ראה  מחיצתא" אסיק "גוד אמרו עשרה, גבוה שבעמוד
על  שהרי כשרה, סוכה כאן יש הרי כן ואם הי"א), למעלה
אףֿעלֿפיֿ – אמה מעשרים גבוהה הסוכה אין העמוד גבי
ממש, מחיצות כאן אין שסוףֿכלֿסוף כשרה, הסוכה אין כן

רבא). לדעת שם, (סוכה לעין הניכרות

.ÂË‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰77da ˜˜ÁÂ ,78dÓÈÏL‰Ï »¿»¿»≈¬»»¿»«»¿«¿ƒ»
‰LÏL Ï˙kÏÂ ˜˜Á ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ‰¯OÚÏ«¬»»ƒ≈ƒ¿«¬»¿«…∆¿»
˙BÁt ÏkL ;‰¯Lk ,ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»∆»»

˜e·„k ‡e‰ È¯‰ ,‰LÏMÓ79˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿»¬≈¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙aL80. «»
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בגובה.77) טפחים שיעור 78)מעשרה האדמה בתוך חפר
בעומק. סוכה מגיעים 79)של הכתלים כאילו רואים ואנו

ארבע  עד להכשיר עקומה", "דופן של וההלכה החקק. אל
ולא  וכהלכה, כדין דפנות שישנם במקום אלא אינה אמות,
וכלל  כלל דפנות ואינם מעשרה למטה הם כשהדפנות

ד:). ה"ז.80)(סוכה פי"ד

.ÊËÏk‰ ÔÓ ÔÈ¯Lk ‰kÒ ÈÙc81ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡L , »¿≈À»¿≈ƒƒ«…∆≈»¿ƒƒ
ÌÈiÁŒÈÏÚaÓ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ‰vÁÓ ‡l‡82. ∆»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒƒ«¬≈«ƒ

ÏÎ‡iL È„k ,·BËŒÌBÈa ÔÙc B¯·Á ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚÂ¿∆»»∆¬≈…∆¿¿≈∆…«
,‡e‰Â .dÏ ÔÙc B¯·ÁL ,‰¯LÎ ‰kÒa ÔLÈÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ«¿À»¿≈»∆¬≈…∆»¿

ÔÙc ‰OÚpL ‰Ê ˙Ú„Ï ‡lL B˙B‡ ‰OÚiL83Ï·‡ ; ∆«¬∆∆…¿««∆∆«¬∆…∆¬»
ÈÓÈ ¯‡La ¯zÓe ,·BËŒÌBÈa ¯eÒ‡ - ˙Ú„Ï e‰OÚ Ì‡ƒ»»¿««»¿À»ƒ¿»¿≈

a ˙ÈÚÈ·¯ ÔÙc ÌÈÏÎa ‰OBÚ ÔÎÂ .‚Á‰Ï·‡ ;·BËŒÌBÈ ∆»¿≈∆¿≈ƒ…∆¿ƒƒ¿¬»
,·BËŒÌBÈa ÌÈÏÎa d˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ÔÙc…∆¿ƒƒ…«¬∆»¿≈ƒ¿
È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,‰kq‰ ¯ÈLÎÓ ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ«À»¿≈ƒ…∆¬«

·BËŒÌBÈa84. ¿

לסכך)81) הפסולים (=כל "וכולן א: יב, סוכה משנה,
בכלל  ואינם סוכה, נקראים לא שהדפנות לדפנות". כשרים
באספך  לך תעשה הסוכות חג יב.): (סוכה שאמרו מה
יותר  ולא ויקב גורן פסולת אלא לך אין - ומיקבך מגרנך

ה"א). פ"ה להלן כג.).82)(ראה (סוכה יהודה כרבי
שבשביל 83) שם שהועמד אותו ידע שלא לומר, רוצה

ומחיצה  קביעות, דרך זו הרי ידע, שאם שם. הועמד מחיצה
רבינו  בדברי וראה (לבוש). ביו"ט לעשותה אסור קבועה
אלא  אינו זה שכל אומרים ויש הכ"ג. שבת מהל' בפט"ז
רביעי, בדופן אבל הסוכה, מעיקר שהוא השלישי בדופן
(הראב"ד). לדעתו אפילו מותר בלעדו, כשרה שהסוכה

א.84) מד, עירובין

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
דבר 1) זה ומאי שיהיה, שראוי ממה הסכך דיני בו נתבארו

דינו. מה פסול ומקצתו כשר הסכך מקצת ואם פסולים, הם
וכיוצא  סוכה, בתוך וסוכה כן, גם לשמה עשיה צריך ואם

אלו. בדברים

.‡CÎq‰2ÔÈ‡ .¯·c ÏkÓ ¯LÎ BÈ‡ ‰kÒ ÏL «¿»∆À»≈»≈ƒ»»»≈
ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎkÒÓ3ÔÓ ¯˜ÚpL , ¿«¿ƒ∆»¿»»∆ƒƒ»»∆∆∆¡«ƒ

ı¯‡‰4‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,5Ú¯ BÁÈ¯ ÔÈ‡Â ,6BÈ‡Â , »»∆¿≈¿«≈À¿»¿≈≈«¿≈
„ÈÓz Ï·B BÈ‡Â ¯LB7. ≈¿≈≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`l` mikkqn oi` ,xac lkn xyk epi` dkeq ly jkqd"
."'ek ux`d on eleciby xaca

אלא  מסככים "אין לכתוב הסתפק לא מדוע בלשונו וקשה
של  "הסכך ההקדמה טעם ומה הארץ" מן שגידולו בדבר
י"ב  בהלכה קשה כמו־כן דבר". מכל כשר אינו סוכה
הבית" בתוך עשאה כאילו האילן תחת סוכתו "העושה
לשון  שהוא ואף פסול. שהוא בקיצור כתב לא ומדוע
באילן  אלא שנו "לא נוסף דין ממנו למדו ובגמרא המשנה,

כשר" מצילתו מרובה חמתו אבל מחמתו, מרובה שצילתו
השתמש  הנ"ל החילוק הזכיר שלא הרמב"ם מדוע אבל
- בקיצור כתב ולא הבית", בתוך עשאה "כאילו בלשון

פסולה.
שלא  מיוחד ודיוק לימוד ישנו כאשר גם בזה: והביאור
המשנה  בלשון לכתוב מקפיד זאת בכל הרמב"ם, הביאו

שבמשנה. הדיוקים לתוכן כוונתו שאין אף
שכשמוצא  הרמב"ם בכללי שמצינו מה פי על להוסיף ויש
כטעם  אותה מביא הגמרא, מסברת יותר לו הנראית סברא
מהפסול  יותר מודגש בית של הפסול ובענייננו, להלכה.
דורותיכם  ידעו "למען הוא סוכה מצות תוכן כי סוכה, של
מארץ  אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי
משא"כ  לסוכה מנוגד - קבע דירת - שבית ומובן מצרים"

אילן.
כשר  אינו סוכה של "הסכך הרמב"ם לשון גם יובן ומעתה
אינו  שהסגנון אף כי כו'". אלא בו מסככים אין דבר, מכל
סגנון  ביופי מוסיף והוא יש בהלכה, חידוש שום מכריח

הסוכה "דפני הקודם הפרק בסיום כי onהלשון, mixyk

lkd לסגנון ובהמשך כו'" מחיצה אלא צריכים אנו שאין
דבר". מכל כשר אינו סוכה של "הסכך כתב זה

(al oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

הסוכה.2) שעל שנאמר 3)הכיסוי הארץ, מן שצומח
מגרנך  באספך וכו' לך תעשה הסוכות "חג יג): טז, (דברים
לסכך  שצריך יב.), (סוכה חכמים למדו ומכאן ומיקבך",

ויקב. גורן כמו הארץ, מן שגידולו ויקב 4)בדבר כגורן
הארץ. מן תלושים מגרנך 5)שהם "באספך שנאמר ממה

ויקב  גורן בפסולת שהמדובר (שם), חכמים למדו ומיקבך"
היקב. ומן הגורן מן אותה ומוציאים אותה שאוספים
(ראה  טומאה מקבלת אינה אדם, אוכל שאינה זו, ופסולת

ה"א). אוכלין טומאת מהל' אסור 6)בפ"א רע ריחו אבל
כדלהלן. הסוכה, מן יצא שמא א.7)מדרבנן, יג, סוכה

.·ÂÈÏecb ÔÈ‡L ¯·„a CkÒ¯aÁÓ· B‡ ,ı¯‡‰ ÔÓ ƒ≈¿»»∆≈ƒ»ƒ»»∆ƒ¿À»
Ì‡ Ï·‡ .‰ÏeÒt - ‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„· B‡ ,ı¯‡Ï»»∆¿»»∆¿«≈À¿»¿»¬»ƒ
Ú¯ BÁÈ¯L ¯·„· B‡ ,¯LBÂ Ï·Bp‰ ¯·„a CkÒÂ ¯·Ú»«¿ƒ≈¿»»«≈¿≈¿»»∆≈«
È„k ‡l‡ ,el‡a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,e¯Ó‡ ‡lL ;‰¯Lk -¿≈»∆…»¿≈¿«¿ƒ»≈∆»¿≈

‡ˆÈÂ ‰kq‰ ÁÈpÈ ‡lL8eÈ‰È ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ . ∆…«ƒ««À»¿≈≈¿»ƒ¿ƒ»≈∆…ƒ¿
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ CÎÒ ÏL ÔÈÏÚÂ ÔÈˆe‰9, ƒ¿»ƒ∆¿»¿ƒ¿¬»»¿»ƒ
˙BÎzÓ ÈÈÓa dÎkÒ .B˙·ÈLÈa BÏ ¯ˆÈ ‡lL È„k10, ¿≈∆…≈«ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ≈«»

˙B¯BÚÂ ˙BÓˆÚ· B‡11ÈÏecb ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - «¬»¿¿»ƒ¿≈∆≈»ƒ≈
‰Ï„‰ .Ú˜¯˜12ÌÈÙb ‰ÈÏÚ13„Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿«ƒ¿»»∆»¿»ƒ¿«≈»∆«

e¯˜Ú ‡Ï È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰kÒ eOÚpL14dÎkÒ . ∆«¬À»¿»∆¬≈…∆¡»ƒ¿»
ÈÏÎa15˙BÏˆÁÓ·e ıÚ16‡ˆBiÎÂ ‰·ÈÎLÏ ˙BÈeOÚ‰ ƒ¿≈≈¿«¿»»¬ƒ¿ƒ»¿«≈

Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Ô‰·»∆¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈ƒ
Ô‰È˙BÈÏ·e ÌÈÏÎŒÈ¯·La dÎkÒ17ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt , ƒ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ

ÔÈ„ÚL ÌÈ¯·La CkÒÈ ‡nL - ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó eÈ‰Â¿»¿«¿ƒÀ¿»∆»¿«≈ƒ¿»ƒ∆¬«ƒ
e¯‰Ë ‡Ï18. …»¬
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כה.8) הערה להלן וראה שם. דר 9)סוכה, אדם שאין
(סוכה  ראשו על נסרחים והעלים שההוצים סרוחה, בדירה
אלא  כאן שאין רבינו מדברי ונראה דרבא). אליבא ד.
רוקח' ('מעשה בדיעבד פסולה אינה אבל לכתחילה, זהירות

הרמב"ם). על גליון בשם מתכות 10)בהקדמה במטילי
ואף  טומאה. מקבלים ואינם כלי, שום מהם נעשו שטרם
מהארץ. צומח שיהיה שצריך פסולה, - מהארץ שיסודם

טומאה.11) מקבלים ואינם נעבדו הגביהה 12)שלא
יא.). סוכה (משנה, הסוכה על לסכך שכן 13)ועשאה

מתפשטים. שענפיהן גפנים של פסול 14)דרכן ומחובר
א.15)לסכך. טו, (משנה,16)סוכה וגמי וקש קנים של

יט:). טו:).17)סוכה (שם ונקרעו שלא 18)שבלו
מהם. הטומאה תבטל שהשבירה עד כך, כל נשברו

.‚ÔÈÏÎ‡a dÎkÒ19ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓË20ÌÈ·Ú ÈÏÈk¯t ;ÌÈ‡z Ô‰·e21 À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

˙B„aÎÓ ;ÌÈ·Ú Ô‰·e22‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz Ô‰·e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B¯ :Ô‰·23ÔÈÎkÒÓ - ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a24˙B˜¯Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;25, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ¯‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eL·ÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ

‡e‰ el‡k ·LÁ ÔÓB˜Ó È¯‰ - ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
¯ÈÂ‡26ÌÈ‡ el‡Îe27. ¬ƒ¿ƒ≈»

טומאה 19) מקבל אינו בהמה מאכל שאילו אדם. מאכל
שם). אוכלין טומאת תאנים.20)(הל' זמורות 21)ענפי

הדקל.22)הגפנים. ואינה 23)ענפי אוכל שאינה
לסכך. וכשרה טומאה את 24)מקבלת מבטלת שהפסולת

יג:). (סוכה כשר הסכך כל וכאילו שאינם 25)האוכל,
אדם. למאכל מיוחדים שאינם כגון טומאה, מקבלים

ה"כ)26) (להלן כאויר טפחים שלשה ברוחב פוסלים והם
שם. סוכה, ותהיה 27)– שיפלו כזה באופן המדובר

צילתה  תשאר אם אבל מצילתה, מרובה חמתה הסוכה
לכתחילה  אסורה אלא בדיעבד פסולה אינה מחמתה, מרובה
(כסףֿ ה"ב לעיל רבינו שכתב כמו ויצא, יניחנה שמא

משנה).

.„ıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒ28B‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙29‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
Ôˆt30Ô˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰¯Lk - ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ -31el‡Îe ,B˙¯eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
·ÈÒ ÏL ÌÈÏ·Áa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜¯˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡32ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁ33ÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙¯eˆ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏ·Á‰34. «¬»ƒ≈ƒ

בפשתי 28) "ותטמנם ו: ב, ביהושע שנאמר מה עלֿפי
במכתשת.29)העץ". כתתם סרקם 30)שלא  שלא

טומאה 31)במסרק. מקבל שאינו אףֿעלֿפי ב. יב, סוכה
באניצי). ד"ה ב'תוספות' (עיי"ש טוייתו הצומח 32)לפני

לעץ. עשב.33)מסביב טומאה 34)מין מקבלים ואינם
במגידֿמשנה). הובא ('ירושלמי',

.‰ÌÈ¯ÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ35˙B·˜a ;‰¯Lk -36- ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊ¯·a ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa37. ≈ƒ¿«≈À¿»¿»¿ƒƒ

בתוך 35) אותם ונותנים שמחודדים שם על זכרים נקראים
יב:). שם (רש"י עץ כלי פשוטי והם חקוקים 36)הברזל

שם). (רש"י הברזל נותנים חקק ובאותו בראשם,
שמחזיקים 37) אלא לעולם, שם להשאר עשוי שאינו [כיון

זה  והרי האויבים, כלפי הברזל את בכח וזורקים בעץ
שמקבלת  צורפים של סדן בה ששמים עץ של כבקעה
ועיין  ה"ג, כלים מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו טומאה,

תרכט]. סי' או"ח תשובה' 'שערי

.Â- ‰pË˜ :ÛÏÁ B‡ ÈÓb ˙ÏˆÁÓ B‡ ÌÈ˜ ˙ÏˆÁÓ«¿∆∆»ƒ«¿∆∆∆ƒ≈∆¿«»
‰·ÈÎLÏ dÓ˙Ò38Œ‡l‡ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»

CekÒÏ d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡39,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b ; ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;da ÔÈÎkÒÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»»»

‰·ÈÎLÏ40¯È˜ dÏ LÈ Ì‡Â .41ÔÈ‡ ,‰ÏB„‚ elÙ‡ - ƒ¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿»≈
da ÔÈÎkÒÓ42Ïh elÙ‡Â ;Ïea˜ŒÈÏÎk ‡È‰ È¯‰L , ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ«

ŒÈ¯·Lk ‡È‰L ÈtÓ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,dlL ¯Èw‰«ƒ∆»≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÏÎ43. ≈ƒ

היא 38) עליה שוכב הזב שאם וכתנאֿקמא, ב. יט, סוכה
טומאה. לשכיבה 39)מקבלת מיוחדת שאינה שכיון

מקבלת  אינה - מלאכתנו ונעשה עמוד לזב: לו ואומרים
נט.). (שבת שם 40)טומאה (סוכה, מועלת ומחשבתו

מסביב.41)במשנה). גבוהה ב.42)שפה כ, שם
שם).43) בסוכה (רי"ף ה"ב למעלה

.ÊÌÈ¯Ò44ÔÈÎkÒÓ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯a ÔÈ‡L ¿»ƒ∆≈¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈtLÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a45ÔaÁ¯a LÈ Ì‡Â . »∆««ƒ∆≈¿Àƒ¿ƒ≈¿»¿»
Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡46ÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¿»»≈¿«¿ƒ»∆¿««ƒ∆≈»

‡È‰L ‰n„ÈÂ ‰¯˜z‰ ˙Áz ·LÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÔÈtLÓ¿Àƒ¿≈»∆»≈≈«««ƒ¿»ƒ«∆∆ƒ
‰kÒÎ47‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL „Á‡ ¯Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ . ¿À»»«»∆»∆∆∆»∆≈¿»¿«¿»»

‰¯Lk - ÌÈÁÙË48ÂÈzÁz ÔÈLÈ ÔÈ‡Â ,49ÔLi‰Â . ¿»ƒ¿≈»¿≈¿≈ƒ«¿»¿«»≈
ÔaÁ¯a LiL ÔÈ¯Ò eÈ‰ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈzÁz«¿»…»»¿≈»»¿»ƒ∆≈¿»¿»
ÔÈ‡L Ô‰Ècˆa ÔÎÙ‰Â ,‰Úa¯‡ ÔÈ·Úa ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿»¿»«¿»»«¬»»¿ƒ≈∆∆≈
¯Òp‰ È¯‰L ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ô‰a CkÒÂ ‰Úa¯‡ Ô‰a»∆«¿»»¿ƒ≈»∆¬≈¿»∆¬≈«∆∆

BÈ·Úa CkqL ÔÈa BaÁ¯a CkqL ÔÈa ,ÏeÒt50. »≈∆ƒ≈¿»¿≈∆ƒ≈¿»¿

לכלים.45)קרשים.44) דומים סוכה 46)שהם משנה,
א. במצות 47)יד, חובתו ידי שיצא ויחשוב בביתו שישב

פסול  ודאי וביתו בנסרים, מקורה ביתו גם שהרי סוכה,
השנה  ימות כל של ביתו ולא תורה אמרה "סוכה" - לסוכה

ה"ח. להלן וראה שם). סוכה וכשנתן 48)(רש"י הסוכה.
דפנות, שלש הכשר לסכך שנשארו באופן הצד, מן הנסר את

(מגידֿמשנה). פסול באמצע פסול 49)אבל סכך שהוא
שם). יד:).50)(סוכה, (שם מתכת של כשפוד ודינו

.Á‰·ÈÊÚÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰¯˜z51ËÈh‰ ‡È‰L , ƒ¿»∆≈»∆»«¬ƒ»∆ƒ«ƒ
BÊ È¯‰ - „·Ïa ÔÈÚe˜z ÔÈ¯Ò ‡l‡ ,ÌÈ·‡‰Â¿»¬»ƒ∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»¬≈
.˙Èa ÌLÏ ‡l‡ ,‰kÒ ÌLÏ eOÚ ‡Ï È¯‰L ;‰ÏeÒt¿»∆¬≈…«¬¿≈À»∆»¿≈»ƒ

ÌÈ¯ÓÒn‰ „È‰Â ÌÈ¯Òp‰ ˜t˜t Ì‡ CÎÈÙÏ52ÌLÏ ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈
¯Ò ÏÎa ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰kÒÀ»¬≈¿≈»ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ¯ÒÂ53ÌÈ˙ÈaÓ „Á‡ ÏË Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»«∆»ƒ≈¿«ƒ
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כה.8) הערה להלן וראה שם. דר 9)סוכה, אדם שאין
(סוכה  ראשו על נסרחים והעלים שההוצים סרוחה, בדירה
אלא  כאן שאין רבינו מדברי ונראה דרבא). אליבא ד.
רוקח' ('מעשה בדיעבד פסולה אינה אבל לכתחילה, זהירות

הרמב"ם). על גליון בשם מתכות 10)בהקדמה במטילי
ואף  טומאה. מקבלים ואינם כלי, שום מהם נעשו שטרם
מהארץ. צומח שיהיה שצריך פסולה, - מהארץ שיסודם

טומאה.11) מקבלים ואינם נעבדו הגביהה 12)שלא
יא.). סוכה (משנה, הסוכה על לסכך שכן 13)ועשאה

מתפשטים. שענפיהן גפנים של פסול 14)דרכן ומחובר
א.15)לסכך. טו, (משנה,16)סוכה וגמי וקש קנים של

יט:). טו:).17)סוכה (שם ונקרעו שלא 18)שבלו
מהם. הטומאה תבטל שהשבירה עד כך, כל נשברו

.‚ÔÈÏÎ‡a dÎkÒ19ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓË20ÌÈ·Ú ÈÏÈk¯t ;ÌÈ‡z Ô‰·e21 À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

˙B„aÎÓ ;ÌÈ·Ú Ô‰·e22‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz Ô‰·e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B¯ :Ô‰·23ÔÈÎkÒÓ - ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a24˙B˜¯Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;25, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ¯‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eL·ÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ

‡e‰ el‡k ·LÁ ÔÓB˜Ó È¯‰ - ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
¯ÈÂ‡26ÌÈ‡ el‡Îe27. ¬ƒ¿ƒ≈»

טומאה 19) מקבל אינו בהמה מאכל שאילו אדם. מאכל
שם). אוכלין טומאת תאנים.20)(הל' זמורות 21)ענפי

הדקל.22)הגפנים. ואינה 23)ענפי אוכל שאינה
לסכך. וכשרה טומאה את 24)מקבלת מבטלת שהפסולת

יג:). (סוכה כשר הסכך כל וכאילו שאינם 25)האוכל,
אדם. למאכל מיוחדים שאינם כגון טומאה, מקבלים

ה"כ)26) (להלן כאויר טפחים שלשה ברוחב פוסלים והם
שם. סוכה, ותהיה 27)– שיפלו כזה באופן המדובר

צילתה  תשאר אם אבל מצילתה, מרובה חמתה הסוכה
לכתחילה  אסורה אלא בדיעבד פסולה אינה מחמתה, מרובה
(כסףֿ ה"ב לעיל רבינו שכתב כמו ויצא, יניחנה שמא

משנה).

.„ıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒ28B‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙29‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
Ôˆt30Ô˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰¯Lk - ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ -31el‡Îe ,B˙¯eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
·ÈÒ ÏL ÌÈÏ·Áa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜¯˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡32ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁ33ÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙¯eˆ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏ·Á‰34. «¬»ƒ≈ƒ

בפשתי 28) "ותטמנם ו: ב, ביהושע שנאמר מה עלֿפי
במכתשת.29)העץ". כתתם סרקם 30)שלא  שלא

טומאה 31)במסרק. מקבל שאינו אףֿעלֿפי ב. יב, סוכה
באניצי). ד"ה ב'תוספות' (עיי"ש טוייתו הצומח 32)לפני

לעץ. עשב.33)מסביב טומאה 34)מין מקבלים ואינם
במגידֿמשנה). הובא ('ירושלמי',

.‰ÌÈ¯ÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ35˙B·˜a ;‰¯Lk -36- ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊ¯·a ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa37. ≈ƒ¿«≈À¿»¿»¿ƒƒ

בתוך 35) אותם ונותנים שמחודדים שם על זכרים נקראים
יב:). שם (רש"י עץ כלי פשוטי והם חקוקים 36)הברזל

שם). (רש"י הברזל נותנים חקק ובאותו בראשם,
שמחזיקים 37) אלא לעולם, שם להשאר עשוי שאינו [כיון

זה  והרי האויבים, כלפי הברזל את בכח וזורקים בעץ
שמקבלת  צורפים של סדן בה ששמים עץ של כבקעה
ועיין  ה"ג, כלים מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו טומאה,

תרכט]. סי' או"ח תשובה' 'שערי

.Â- ‰pË˜ :ÛÏÁ B‡ ÈÓb ˙ÏˆÁÓ B‡ ÌÈ˜ ˙ÏˆÁÓ«¿∆∆»ƒ«¿∆∆∆ƒ≈∆¿«»
‰·ÈÎLÏ dÓ˙Ò38Œ‡l‡ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»

CekÒÏ d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡39,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b ; ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;da ÔÈÎkÒÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»»»

‰·ÈÎLÏ40¯È˜ dÏ LÈ Ì‡Â .41ÔÈ‡ ,‰ÏB„‚ elÙ‡ - ƒ¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿»≈
da ÔÈÎkÒÓ42Ïh elÙ‡Â ;Ïea˜ŒÈÏÎk ‡È‰ È¯‰L , ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ«

ŒÈ¯·Lk ‡È‰L ÈtÓ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,dlL ¯Èw‰«ƒ∆»≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÏÎ43. ≈ƒ

היא 38) עליה שוכב הזב שאם וכתנאֿקמא, ב. יט, סוכה
טומאה. לשכיבה 39)מקבלת מיוחדת שאינה שכיון

מקבלת  אינה - מלאכתנו ונעשה עמוד לזב: לו ואומרים
נט.). (שבת שם 40)טומאה (סוכה, מועלת ומחשבתו

מסביב.41)במשנה). גבוהה ב.42)שפה כ, שם
שם).43) בסוכה (רי"ף ה"ב למעלה

.ÊÌÈ¯Ò44ÔÈÎkÒÓ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯a ÔÈ‡L ¿»ƒ∆≈¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈtLÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a45ÔaÁ¯a LÈ Ì‡Â . »∆««ƒ∆≈¿Àƒ¿ƒ≈¿»¿»
Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡46ÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¿»»≈¿«¿ƒ»∆¿««ƒ∆≈»

‡È‰L ‰n„ÈÂ ‰¯˜z‰ ˙Áz ·LÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÔÈtLÓ¿Àƒ¿≈»∆»≈≈«««ƒ¿»ƒ«∆∆ƒ
‰kÒÎ47‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL „Á‡ ¯Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ . ¿À»»«»∆»∆∆∆»∆≈¿»¿«¿»»

‰¯Lk - ÌÈÁÙË48ÂÈzÁz ÔÈLÈ ÔÈ‡Â ,49ÔLi‰Â . ¿»ƒ¿≈»¿≈¿≈ƒ«¿»¿«»≈
ÔaÁ¯a LiL ÔÈ¯Ò eÈ‰ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈzÁz«¿»…»»¿≈»»¿»ƒ∆≈¿»¿»
ÔÈ‡L Ô‰Ècˆa ÔÎÙ‰Â ,‰Úa¯‡ ÔÈ·Úa ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿»¿»«¿»»«¬»»¿ƒ≈∆∆≈
¯Òp‰ È¯‰L ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ô‰a CkÒÂ ‰Úa¯‡ Ô‰a»∆«¿»»¿ƒ≈»∆¬≈¿»∆¬≈«∆∆

BÈ·Úa CkqL ÔÈa BaÁ¯a CkqL ÔÈa ,ÏeÒt50. »≈∆ƒ≈¿»¿≈∆ƒ≈¿»¿

לכלים.45)קרשים.44) דומים סוכה 46)שהם משנה,
א. במצות 47)יד, חובתו ידי שיצא ויחשוב בביתו שישב

פסול  ודאי וביתו בנסרים, מקורה ביתו גם שהרי סוכה,
השנה  ימות כל של ביתו ולא תורה אמרה "סוכה" - לסוכה

ה"ח. להלן וראה שם). סוכה וכשנתן 48)(רש"י הסוכה.
דפנות, שלש הכשר לסכך שנשארו באופן הצד, מן הנסר את

(מגידֿמשנה). פסול באמצע פסול 49)אבל סכך שהוא
שם). יד:).50)(סוכה, (שם מתכת של כשפוד ודינו

.Á‰·ÈÊÚÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰¯˜z51ËÈh‰ ‡È‰L , ƒ¿»∆≈»∆»«¬ƒ»∆ƒ«ƒ
BÊ È¯‰ - „·Ïa ÔÈÚe˜z ÔÈ¯Ò ‡l‡ ,ÌÈ·‡‰Â¿»¬»ƒ∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»¬≈
.˙Èa ÌLÏ ‡l‡ ,‰kÒ ÌLÏ eOÚ ‡Ï È¯‰L ;‰ÏeÒt¿»∆¬≈…«¬¿≈À»∆»¿≈»ƒ

ÌÈ¯ÓÒn‰ „È‰Â ÌÈ¯Òp‰ ˜t˜t Ì‡ CÎÈÙÏ52ÌLÏ ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈
¯Ò ÏÎa ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰kÒÀ»¬≈¿≈»ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ¯ÒÂ53ÌÈ˙ÈaÓ „Á‡ ÏË Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»«∆»ƒ≈¿«ƒ
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BÊ È¯‰ - ‰kÒ ÌLÏ ¯Lk CÎÒ BÓB˜Óa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ¿¿»»≈¿≈À»¬≈
‰¯Lk54. ¿≈»

ג,51) (נחמיה החומה" עד ירושלים "ויעזבו הפסוק מלשון
טו.)52)ח). (לסוכה המשנה בפירוש רבינו כתב כן

המסמרים  ומן ממקומם אותם שיעקור פירוש "ומפקפק,
הזזת  גם דברים: שני כאן צריכים ולפי"ז בהם". התקועים
מפירש"י  נראה וכן המסמרים. להוציא וגם ממקומם הנסרים
כט) (סי' הרא"ש אבל ומנענע". סותר "מפקפק, שכתב: שם
המסמרים". את "שמסיר כתבו: תרלא) סי' (או"ח וה'טור'

א). (או"ק שם נתנאל' ו'קרבן שם, ב"ח כמו 53)ועיין
זה. על תמה כט בסי' והרא"ש בה"ז. למעלה שנכתב

רבינו 54) לשון [ומסתימת הלל. לבית א טו, סוכה משנה,
- ואעפ"כ הפסול, הסכך כמידת הכשר הסכך שמידת נראה

צה]. והערה הט"ז להלן וראה כשרה,

.ËÌB˜Ó ÏkÓ d˙ÎÏ‰k ˙ÈOÚpL ‰kÒ55‰¯Lk -56, À»∆«¬≈¿ƒ¿»»ƒ»»¿≈»
‰È‰zL ,‡e‰Â .‰ÂˆÓ ÌLÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…«¬≈¿≈ƒ¿»¿∆ƒ¿∆

ÏˆÏ ‰ÈeOÚ57Ì"ekÚ ˙kÒ ÔB‚k ;58‰Ó‰a ˙kÒÂ59 ¬»¿≈¿À««¿À«¿≈»
Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ60‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL ‰kÒ Ï·‡ .61- ¿…«≈»∆¬»À»∆«¬≈≈≈∆»

LÈ„‚a ËËBÁ‰ ÔÎÂ .ÏˆÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ ,‰ÏeÒt62 ¿»¿ƒ∆…«¬≈¿≈¿≈«≈¿»ƒ
‰kÒ e‰OÚÂ63‰Ê LÈ„b ¯nÚ ‡Ï È¯‰L ,‰kÒ dÈ‡ - ¿»»À»≈»À»∆¬≈…ƒ≈»ƒ∆

ÁÙË ÏÏÁ ‰lÁ˙a ‰OÚ Ì‡ CÎÈÙÏ .ÏˆÏ64CLÓa ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»¬«∆«¿∆∆
dÓÈÏL‰Â ÔÎ È¯Á‡ da ËËÁÂ ,‰kÒ ÌLÏ ‰Ú·Lƒ¿»¿≈À»¿»«»«¬≈≈¿ƒ¿ƒ»
.ÏˆÏ dlL CÎÒ ‰OÚ È¯‰L ,‰¯Lk - ‰¯OÚÏ«¬»»¿≈»∆¬≈«¬»¿»∆»¿≈

שהוא.55) צורך ב.56)לאיזה ח, להתגונן 57)סוכה
ורש"י). שם (סוכה סוכה נקראת כך שם ועל בצילה,

הקיץ.58) לימי גוים בשביל 59)שעשאוה שעשאוה
סוכה),60)בהמות. ממצות (שפטורות נשים סוכת כמו

(שם). לצל כשנעשו שם) (סוכה שומרים וסוכת רועים סוכת
ונשארו 61) הגדיש, מן התחתונים העמודים שנפלו

מאליה. הסוכה ונעשתה העמרים 62)העליונים, הוציא
מאליה. הסוכה ונעשתה העליונים, ונשארו התחתונים
- החלל וביצירת העמרים בהוצאת מעשה שעשה ואע"פ

לצל. סככה עשה שלא לפי סוכה, סוכה 63)אינה משנה,
א. מקום,64)טו, בכל "אהל" נקרא טפח שחלל

בשם  הסכך נקרא - צל לשם זה על העמרים וכשהגדיש
טז.). (סוכה טפח חלל תחתיו שיש כיון סכך,

.ÈÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·ÁÂ L˜ ÈÏÈ·Á65ÔÈ‡ , ¬ƒ≈««¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈¿»ƒ≈
ÏÚ ˙BÏÈ·Á Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡nL ‰¯Êb - Ô‰a ÔÈÎkÒÓ¿«¿ƒ»∆¿≈»∆»«¬∆»¬ƒ«

ÔLaÈÏ È„k Bbb66,‰kÒ ÌLÏ Ô‰ÈzÁz ·LÈÂ CÏnÈÂ , «¿≈¿«¿»¿ƒ»≈¿≈≈«¿≈∆¿≈À»
‰kÒk ˙‡ˆÓÂ ,ÏˆÏ ‰Ê CÎÒ ‰OÚ ‡Ï ‰lÁzÓ ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ»…»»¿»∆¿≈¿ƒ¿≈¿À»

Ì¯Èz‰ Ì‡Â .‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL67˙B¯Lk -68ÔÈ‡Â . ∆«¬≈≈≈∆»¿ƒƒƒ»¿≈¿≈
ÌÈc· ‰MÓÁÂŒÌÈ¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈ·Á69. ¬ƒ»¿»≈∆¿ƒ«¬ƒ»«ƒ

סכך.66)קנים.65) לשם הקשר.67)ולא את התיר
א.68) יב, סוכה במשנה זה הי'69)כל וכן 'ירושלמי'.

ראב"ד. ועיין לאגוד. דרכם

.‡È·ÁÔÈÓÏ Ô˙B‡ e„‚‡L ˙BpË˜ ˙BÏÈ70ÔÈÎkÒÓ , ¬ƒ¿«∆»¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒ
Ô‰a71˙Bi¯Á‰Â Ï˜c‰ L‡¯ C˙BÁ‰ ÔÎÂ .72Ba ˙B„e‚‡ »∆¿≈«≈…«∆∆¿«¬À¬

ÌÈÓL È„Èa „‚‡L ,Ba ÔÈÎkÒÓ -73‰ÏÈ·Ák BÈ‡74. ¿«¿ƒ∆∆∆ƒ≈»«ƒ≈«¬ƒ»
,„Á‡‰ „vÓ Ôlk ˙Bi¯Á‰ ÈL‡¯ ¯L˜ elÙ‡Â«¬ƒ»«»≈«¬ÀÀ»ƒ«»∆»
È„Èa ÌÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡ ,˙Á‡ ‰ÏÈ·Áa e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«¬ƒ»««∆»ƒ¿≈»ƒƒ≈
ıÚ „‚B‡‰L ;da ÔÈÎkÒÓ - Ì„‡ È„Èa „Á‡Â ÌÈÓL»«ƒ¿∆»ƒ≈»»¿«¿ƒ»∆»≈≈
‰„e‚‡ È¯‰L ,‡È‰ „Á‡ ıÚk BÊÂ ;‰ÏÈ·Á BÈ‡ ,„Á‡∆»≈¬ƒ»¿¿≈∆»ƒ∆¬≈¬»

ÌÈÓL È„Èa75BÏËÏËÏ ÈeOÚ BÈ‡L „‚‡ Ïk ÔÎÂ .76, ƒ≈»»ƒ¿≈»∆∆∆≈»¿«¿¿
„‚‡ BÈ‡77. ≈∆∆

אותם.70) יתיר הקונה, כשיקנם ומיד במנין. למוכרם
חבילות 71) אותן יעשה "שמא גזירה בהן שאין ב. יג, סוכה

באגדן  להצניען דרך אין שהרי י) הלכה (כנ"ל גגו" על
שם). בגזע 73)הענפים.72)(רש"י אגודים שכולם

יג.). (שם בריאתם מתחילת להתיר 74)הדקל צריך ואינו
שם.75)אותה. ממקום 76)סוכה, מטלטלו שאם

מתפרדת. והחבילה הקשר ניתק ב.77)למקום, יג, שם

.·ÈÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙kÒ ‰OBÚ‰78CB˙a d‡OÚ el‡k - »∆À»««»ƒ»¿ƒ¬»»¿
˙Èa‰79.Ô‰Èc·e ˙BÏÈ‡‰ ÈÏÚ ‰ÈÏÚ ‰Ï„‰80CkÒÂ , «»ƒƒ¿»»∆»¬≈»ƒ»«≈∆¿ƒ≈

Ôab ÏÚ81Cekq‰ ‰È‰ Ì‡ :Ôˆv˜ CkŒ¯Á‡Â82‰a¯‰ ««»¿««»ƒ¿»ƒ»»«ƒ«¿≈
Ô‰Ó83B˙lÁzÓ ‰È‰L Cekq‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk - ≈∆¿≈»¿ƒ…»»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ»

ÚÚÏ CÈ¯ˆ - Ô‰Ó ‰a¯‰ ¯Lk84,Ô˙ˆÈˆ˜ ¯Á‡ Ô˙B‡ »≈«¿≈≈∆»ƒ¿«¬≈«»««¿ƒ»»
‰kÒ ÌLÏ ‰ÈeOÚ ‰È‰zL È„k85. ¿≈∆ƒ¿∆¬»¿≈À»

עליה.78) סוככים האילן ב.79)שענפי ט, סוכה משנה,
תשבו", וא"ו) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא שנאמר משום
ולא  - תשבו "בסוכות בגמרא): (שם חכמים דרשו ומכאן
סוכות) שתי ולא אמרתי, אחת (=סוכה האילן שתחת בסוכה

הבית". שתחת בסוכה האילנות 80)ולא עלי עליה הגביה
(למעלה  לסיכוך ופסולים לקרקע מחוברים שהם וענפיהם,

המחוברים.81)ה"ב). הענפים על כשר סכך שנתן
הקשר.82) סיכוך 83)הסכך די היה לא האילן ובענפי

שם). (סוכה, מחמתה" מרובה "צילתה - הסוכה לעשות
א.84) יא, מן 85)שם ולא "תעשה בכלל תהא שלא

ט. הלכה למעלה ראה העשוי",

.‚ÈBa ÔÈÎkÒnL ¯·c ·¯Ú86ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ≈«»»∆¿«¿ƒ¿»»∆≈¿«¿ƒ
Ba87ÏÚ ¯˙È ¯Lk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì‰ÈLa CkÒÂ¿ƒ≈ƒ¿≈∆««ƒ∆«»≈»≈«

‰ÏeÒt ,ÏeÒt‰88‰Ê ,BÓˆÚÏ ‰Ê·e BÓˆÚÏ ‰Êa CkÒ . «»¿»ƒ≈»∆¿«¿»∆¿«¿∆
‰Ê „ˆa89ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏeÒt CÎÒa LÈ Ì‡ : ¿«∆ƒ≈ƒ¿»»¿»¿»ƒ

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,„Á‡ ÌB˜Óa¿»∆»≈¿∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt90. ¿»

בו.86) לסכך בו.87)שכשר לסכך שאין 88)שפסול
הם, נפרדים אלאֿאםֿכן הכשר ברוב בטל הפסול הסכך
בסוגיית  רבינו מפרש וכן בטל. אינו - הם מעורבים אם אבל

(כסףֿמשנה). ט: בסוכה מעורבים.89)הגמרא שאינם
א.90) יח, סוכה

.„È‰kÒa Ï·‡ ;‰pË˜ ‰kÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À»¿«»¬»¿À»
‰Úa¯‡a ‰ÏÒBt ,ÚˆÓ‡a ÏeÒt CÎÒ - ‰ÏB„‚¿»¿»»¿∆¿«¿»¿«¿»»

ÌÈÁÙË91„v‰ ÔÓe .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;92ÏÒBt - ¿»ƒ»ƒ≈¿≈»ƒ««≈
˙Èa ?„ˆÈk .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁÙe ;˙Bn‡ Úa¯‡a¿«¿««»ƒ≈¿≈»≈««ƒ
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BÚˆÓ‡a ˙ÁÙpL93¯ˆÁ ÔÎÂ ;˙Át‰ ÌB˜Ó ÏÚ CkÒÂ , ∆ƒ¿«¿∆¿»¿ƒ≈«¿«¿»¿≈»≈
;‰ÈÏÚ CkqL ,‰¯„ÒÎ‡ ˙Ùwn‰‰ÏB„‚ ‰kÒ ÔÎÂ «À∆∆«¿«¿»∆ƒ≈»∆»¿≈À»¿»

˙BÙc‰ „ˆa Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ‰eÙÈw‰L∆ƒƒ»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿««¿»
Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ¯Lk‰ CÎq‰ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ :‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈¿«…∆«¿«
Ï˙k‰ el‡k ÔÈ‡B¯ - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ˙Bn‡«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«…∆
.‰¯LÎe Ï˙k‰ ÛebÓ ÏeÒt‰ CÎq‰ ‰Ê ·LÁÈÂ ,Ì˜Ú∆¡«¿≈»≈∆«¿»«»ƒ«…∆¿≈»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â94. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ»

הסוכה.91) אורך לכל הדפנות.92)כשהוא ליד
הבית.93) מאמצע התקרה את סוכה 94)שהוריד משנה,

ד.). (סוכה עקומה" "דופן חכמים בלשון ונקרא א. יז,

.ÂË‡l‡ da ÔÈ‡L Ïk ?‰pË˜ ‰kÒ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â¿≈ƒÀ»¿«»…∆≈»∆»
Ïk - ‰ÏB„‚e ;ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ¯˙È da ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.¯Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.ÊËÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,¯Lk ¯·„Â ÏeÒt ¯·„a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL ·Á¯ ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa95, ¿»∆»ƒ¿»«»…«¿»¿»ƒ

Ïk ÏÚ ¯˙BÈ ¯Lk‰ CÎq‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ»»»«¿»«»≈≈«»
,ÌeˆÓˆa ‰Ê BÓk ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk - ÏeÒt‰ CÎq‰«¿»«»»≈¿ƒ»»∆¿∆¿ƒ¿
BÊ È¯‰ - ‰LÏL „Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»∆»¿»¬≈

·LÁ ‡e‰ ıe¯Ùk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt96. ¿»ƒ¿≈∆¿»»¿»∆¿»

סכך 95) טפחים בשלשה הנפסלת קטנה בסוכה [המדובר
סככה  ד"ה תרלא סי' ובב"ח הי"גֿיד, למעלה ראה פסול,

טפחים 96)בשפודין]. בשלשה פסול שסכך קטנה [בסוכה
הוא  אם ובאויר אויר. הוא כאילו אותו רואים אויר, כמו
תהיה  שחמתה מפני פסולה זו הרי הסכך, של המידה באותה
בסוכה  אבל מגידֿמשנה. – הי"ט) (להלן מצילתה מרובה
אין  טפחים, בארבעה אלא פוסל אינו פסול שסכך גדולה,
סוכה  זו הרי הכשר, הסכך כמדת מדתו ואם כאויר, דינו

נג]. והערה ה"ח למעלה ראה כשרה.

.ÊÈ‰ÏÚÓÏÓ „‚a ‰ÈÏÚ O¯t97‰ÈzÁz O¯tL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
¯Lp‰ ÈtÓ98‰ÏeÒt -99d˙B‡Ï È„k BO¯t .100- ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰¯Lk101ÈÈÓa d¯hÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓ·e ˙B¯Ù≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿»∆»

.‰¯Lk - d˙B‡Ï È„k ,CÎqa ÔÈa≈«¿»¿≈¿»»¿≈»

השמש.97) הנופלים.98)מפני משנה,99)העלים
טומאה, מקבל שהוא בבגד, מסוככת שהרי א. י, סוכה

ה"ב). (למעלה לסכך שם,101)לייפותה.100)ופסול
שם). (רש"י עליו סכך שם שאין בגמרא.

.ÁÈd‰·‚a ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,‰kÒ ÈÈB102ÔÈËÚÓÓ Ï·‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁ¯a103ÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .104‰Úa¯‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË105,ÌL ·LBi‰L ‡ˆÓpL ; ¿»ƒ»≈¿»∆ƒ¿»∆«≈»
Ô‰L ,ÌÈÈBp‰ ˙Áz ‡l‡ ,CÎq‰ ˙Áz BÈ‡ el‡k¿ƒ≈«««¿»∆»«««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆

ה"א)102) פ"ד (למעלה ופסולה מעשרים גבוהה כשהיתה
שנמצא  סוכה, נוי בה שתלה ידי על להנמיכה ורצה

ממועטת  אינה - מעשרים פחות הנוי, עד הסוכה מקרקעית
י: (סוכה טומאה מקבל והוא סכך, אינו שהנוי לפי בזה,
טפחים, עשרה גבוהה הסוכה היתה אם וכן שם). רש"י ועיין
שם). (סוכה, כשרה והיא מעשרה אותה ממעט הנוי אין

טפחים 103) שבעה על טפחים שבעה סוכה ששיעור
ורובו  ראשו לה להכנס שיוכל כדי ה"א), פ"ד (למעלה
מרחבה  ממעטים הקירות, ליד שתלה סוכה ונויי ושולחנו.
אליה. להכנס מקום לו אין שהרי מארכה, או

מהסכך 105)מרוחקים.104) רחוק שהנוי שכל ב. י, סוכה
עצמו, בפני כסכך והוא הסכך אל בטל אינו טפחים, ארבעה

פסול. סכך הוא והרי

.ËÈ˙BBlÁ ˙BBlÁ B· eÈ‰L CÎÒ106¯ÈÂ‡‰L‰‡¯ ¿»∆»««∆»¬ƒƒ¿∆
CkÒÓ‰ ÌB˜Ó ÏÎk ¯ÈÂ‡‰ ÏÎa LÈ Ì‡ :Ô‰Ó107- ≈∆ƒ≈¿»»¬ƒ¿»»«¿À»

‰a¯Ó ‰È‰z d˙nÁL ÈtÓ ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«»»ƒ¿∆¿À»
d˙lvÓ108;CÎÒ BÈ‡ ,Ïv‰ ÏÚ ‰a¯Ó ‰nÁ‰L ÏÎÂ ; ƒƒ»»¿…∆««»¿À»««≈≈¿»

.‰¯Lk - ¯ÈÂ‡‰ ÏÚ ·¯ CÎq‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«¿»««»¬ƒ¿≈»

בסכך.106) נקבים אויר 107)נקבים מקום שיעור שיש
המסוכך. מקום פפא,108)כשיעור רב "אמר ב: כב, סוכה

מלתחת" כאיסתרא מלעיל כזוזא אינשי, דאמרי היינו
רחבה  חמתה - קטן) (=מטבע זוז כשיעור רחב כשהנקב
יצחק  רבינו פירשו וכן גדול). (=מטבע סלע כשיעור למטה

שם. ורש"י אלפסי

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109„Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿»∆»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡110‰LÏL ¯ÈÂ‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»»¬ƒ¿»

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ≈»∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt111‰LÏMÓ epËÚÓiL „Ú ,112¯·„a BËÚÓ . ¿»«∆¿«¬∆ƒ¿»ƒ¬¿»»

- ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰kÒ Ì‡ :˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÏeÒt‰«»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ
‰¯Lk113‰ÏeÒt - ‰pË˜ ‰kÒa Ì‡Â ;114„Ú , ¿≈»¿ƒ¿À»¿«»¿»«

B˙lˆ Cekq‰ ·¯ ‰È‰ .Ba ÔÈÎkÒnL ¯·„a epËÚÓiL∆¿«¬∆¿»»∆¿«¿ƒ»»…«ƒƒ»
ÏÈ‡B‰ - B˙lvÓ ‰a¯Ó B˙nÁ BËeÚÓe ,B˙nÁÓ ‰a¯Ó¿À»≈«»ƒ«»¿À»ƒƒ»ƒ

‰¯Lk ,Ïk‰ ˙nÁÓ ‰a¯Ó Ïk‰ ˙lˆÂ115. ¿ƒ««…¿À»≈«««…¿≈»

מהצל.109) השמש ריבוי חשבון לפי מחשבים שאנו
שיעור 110) נשאר ולא כולה, פני על ומהלך אחד במקום

אחד. במקום דפנות עם סוכה כאן 111)הכשר שייך שלא
כאן  אין שהרי הי"ד), (למעלה עקומה" "דופן של ההלכה
המפסיק  אויר אלא הסכך, אל נתעקם כאילו שנאמר דופן

יז.). בסוכה שלשה.112)(רש"י אויר יהיה שלא יכסה
וגם 113) משלשה. פחות הוא שהרי כאן, אין אויר שפסול

מארבעה  פחות הוא שהרי לפסול, יכול אינו הפסול הסכך
יח.). (סוכה מצטרפים האלו הפסולים שני ואין טפחים.

ראוי 114) שאינו טפחים שלשה שיעור כאן שיש שכיון
הנשארים, הטפחים לארבעת להצטרף יכול זה אין לסוכה,

שם). (סוכה, הסוכה את מכיון 115)להכשיר כלומר,
איכפת  לא - השמש על רב הצל בכללותה הסוכה שבכל

יט.). (שם הצל על השמש רבה אחד במקום אם לנו

.‡ÎepnÓ e‡¯iL È„k ,Ï˜ ˙BÈ‰Ï Cekq‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿«¿≈∆≈»ƒ∆
ÌÈÏB„b‰ ÌÈ·ÎBk‰116‰aÚÓ ‰˙È‰ .117- ˙Èa ÔÈÓk «»ƒ«¿ƒ»¿»¿À»¿ƒ«ƒ

‰¯Lk ,dÎBzÓ ÔÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡118. ««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒƒ»¿≈»
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BÚˆÓ‡a ˙ÁÙpL93¯ˆÁ ÔÎÂ ;˙Át‰ ÌB˜Ó ÏÚ CkÒÂ , ∆ƒ¿«¿∆¿»¿ƒ≈«¿«¿»¿≈»≈
;‰ÈÏÚ CkqL ,‰¯„ÒÎ‡ ˙Ùwn‰‰ÏB„‚ ‰kÒ ÔÎÂ «À∆∆«¿«¿»∆ƒ≈»∆»¿≈À»¿»

˙BÙc‰ „ˆa Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ‰eÙÈw‰L∆ƒƒ»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿««¿»
Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ¯Lk‰ CÎq‰ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ :‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈¿«…∆«¿«
Ï˙k‰ el‡k ÔÈ‡B¯ - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ˙Bn‡«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«…∆
.‰¯LÎe Ï˙k‰ ÛebÓ ÏeÒt‰ CÎq‰ ‰Ê ·LÁÈÂ ,Ì˜Ú∆¡«¿≈»≈∆«¿»«»ƒ«…∆¿≈»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â94. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ»

הסוכה.91) אורך לכל הדפנות.92)כשהוא ליד
הבית.93) מאמצע התקרה את סוכה 94)שהוריד משנה,

ד.). (סוכה עקומה" "דופן חכמים בלשון ונקרא א. יז,

.ÂË‡l‡ da ÔÈ‡L Ïk ?‰pË˜ ‰kÒ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â¿≈ƒÀ»¿«»…∆≈»∆»
Ïk - ‰ÏB„‚e ;ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ¯˙È da ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.¯Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.ÊËÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,¯Lk ¯·„Â ÏeÒt ¯·„a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL ·Á¯ ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa95, ¿»∆»ƒ¿»«»…«¿»¿»ƒ

Ïk ÏÚ ¯˙BÈ ¯Lk‰ CÎq‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ»»»«¿»«»≈≈«»
,ÌeˆÓˆa ‰Ê BÓk ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk - ÏeÒt‰ CÎq‰«¿»«»»≈¿ƒ»»∆¿∆¿ƒ¿
BÊ È¯‰ - ‰LÏL „Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»∆»¿»¬≈

·LÁ ‡e‰ ıe¯Ùk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt96. ¿»ƒ¿≈∆¿»»¿»∆¿»

סכך 95) טפחים בשלשה הנפסלת קטנה בסוכה [המדובר
סככה  ד"ה תרלא סי' ובב"ח הי"גֿיד, למעלה ראה פסול,

טפחים 96)בשפודין]. בשלשה פסול שסכך קטנה [בסוכה
הוא  אם ובאויר אויר. הוא כאילו אותו רואים אויר, כמו
תהיה  שחמתה מפני פסולה זו הרי הסכך, של המידה באותה
בסוכה  אבל מגידֿמשנה. – הי"ט) (להלן מצילתה מרובה
אין  טפחים, בארבעה אלא פוסל אינו פסול שסכך גדולה,
סוכה  זו הרי הכשר, הסכך כמדת מדתו ואם כאויר, דינו

נג]. והערה ה"ח למעלה ראה כשרה.

.ÊÈ‰ÏÚÓÏÓ „‚a ‰ÈÏÚ O¯t97‰ÈzÁz O¯tL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
¯Lp‰ ÈtÓ98‰ÏeÒt -99d˙B‡Ï È„k BO¯t .100- ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰¯Lk101ÈÈÓa d¯hÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓ·e ˙B¯Ù≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿»∆»

.‰¯Lk - d˙B‡Ï È„k ,CÎqa ÔÈa≈«¿»¿≈¿»»¿≈»

השמש.97) הנופלים.98)מפני משנה,99)העלים
טומאה, מקבל שהוא בבגד, מסוככת שהרי א. י, סוכה

ה"ב). (למעלה לסכך שם,101)לייפותה.100)ופסול
שם). (רש"י עליו סכך שם שאין בגמרא.

.ÁÈd‰·‚a ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,‰kÒ ÈÈB102ÔÈËÚÓÓ Ï·‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁ¯a103ÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .104‰Úa¯‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË105,ÌL ·LBi‰L ‡ˆÓpL ; ¿»ƒ»≈¿»∆ƒ¿»∆«≈»
Ô‰L ,ÌÈÈBp‰ ˙Áz ‡l‡ ,CÎq‰ ˙Áz BÈ‡ el‡k¿ƒ≈«««¿»∆»«««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆

ה"א)102) פ"ד (למעלה ופסולה מעשרים גבוהה כשהיתה
שנמצא  סוכה, נוי בה שתלה ידי על להנמיכה ורצה

ממועטת  אינה - מעשרים פחות הנוי, עד הסוכה מקרקעית
י: (סוכה טומאה מקבל והוא סכך, אינו שהנוי לפי בזה,
טפחים, עשרה גבוהה הסוכה היתה אם וכן שם). רש"י ועיין
שם). (סוכה, כשרה והיא מעשרה אותה ממעט הנוי אין

טפחים 103) שבעה על טפחים שבעה סוכה ששיעור
ורובו  ראשו לה להכנס שיוכל כדי ה"א), פ"ד (למעלה
מרחבה  ממעטים הקירות, ליד שתלה סוכה ונויי ושולחנו.
אליה. להכנס מקום לו אין שהרי מארכה, או

מהסכך 105)מרוחקים.104) רחוק שהנוי שכל ב. י, סוכה
עצמו, בפני כסכך והוא הסכך אל בטל אינו טפחים, ארבעה

פסול. סכך הוא והרי

.ËÈ˙BBlÁ ˙BBlÁ B· eÈ‰L CÎÒ106¯ÈÂ‡‰L‰‡¯ ¿»∆»««∆»¬ƒƒ¿∆
CkÒÓ‰ ÌB˜Ó ÏÎk ¯ÈÂ‡‰ ÏÎa LÈ Ì‡ :Ô‰Ó107- ≈∆ƒ≈¿»»¬ƒ¿»»«¿À»

‰a¯Ó ‰È‰z d˙nÁL ÈtÓ ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«»»ƒ¿∆¿À»
d˙lvÓ108;CÎÒ BÈ‡ ,Ïv‰ ÏÚ ‰a¯Ó ‰nÁ‰L ÏÎÂ ; ƒƒ»»¿…∆««»¿À»««≈≈¿»

.‰¯Lk - ¯ÈÂ‡‰ ÏÚ ·¯ CÎq‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«¿»««»¬ƒ¿≈»

בסכך.106) נקבים אויר 107)נקבים מקום שיעור שיש
המסוכך. מקום פפא,108)כשיעור רב "אמר ב: כב, סוכה

מלתחת" כאיסתרא מלעיל כזוזא אינשי, דאמרי היינו
רחבה  חמתה - קטן) (=מטבע זוז כשיעור רחב כשהנקב
יצחק  רבינו פירשו וכן גדול). (=מטבע סלע כשיעור למטה

שם. ורש"י אלפסי

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109„Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿»∆»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡110‰LÏL ¯ÈÂ‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»»¬ƒ¿»

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ≈»∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt111‰LÏMÓ epËÚÓiL „Ú ,112¯·„a BËÚÓ . ¿»«∆¿«¬∆ƒ¿»ƒ¬¿»»

- ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰kÒ Ì‡ :˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÏeÒt‰«»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ
‰¯Lk113‰ÏeÒt - ‰pË˜ ‰kÒa Ì‡Â ;114„Ú , ¿≈»¿ƒ¿À»¿«»¿»«

B˙lˆ Cekq‰ ·¯ ‰È‰ .Ba ÔÈÎkÒnL ¯·„a epËÚÓiL∆¿«¬∆¿»»∆¿«¿ƒ»»…«ƒƒ»
ÏÈ‡B‰ - B˙lvÓ ‰a¯Ó B˙nÁ BËeÚÓe ,B˙nÁÓ ‰a¯Ó¿À»≈«»ƒ«»¿À»ƒƒ»ƒ

‰¯Lk ,Ïk‰ ˙nÁÓ ‰a¯Ó Ïk‰ ˙lˆÂ115. ¿ƒ««…¿À»≈«««…¿≈»

מהצל.109) השמש ריבוי חשבון לפי מחשבים שאנו
שיעור 110) נשאר ולא כולה, פני על ומהלך אחד במקום

אחד. במקום דפנות עם סוכה כאן 111)הכשר שייך שלא
כאן  אין שהרי הי"ד), (למעלה עקומה" "דופן של ההלכה
המפסיק  אויר אלא הסכך, אל נתעקם כאילו שנאמר דופן

יז.). בסוכה שלשה.112)(רש"י אויר יהיה שלא יכסה
וגם 113) משלשה. פחות הוא שהרי כאן, אין אויר שפסול

מארבעה  פחות הוא שהרי לפסול, יכול אינו הפסול הסכך
יח.). (סוכה מצטרפים האלו הפסולים שני ואין טפחים.

ראוי 114) שאינו טפחים שלשה שיעור כאן שיש שכיון
הנשארים, הטפחים לארבעת להצטרף יכול זה אין לסוכה,

שם). (סוכה, הסוכה את מכיון 115)להכשיר כלומר,
איכפת  לא - השמש על רב הצל בכללותה הסוכה שבכל

יט.). (שם הצל על השמש רבה אחד במקום אם לנו

.‡ÎepnÓ e‡¯iL È„k ,Ï˜ ˙BÈ‰Ï Cekq‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿«¿≈∆≈»ƒ∆
ÌÈÏB„b‰ ÌÈ·ÎBk‰116‰aÚÓ ‰˙È‰ .117- ˙Èa ÔÈÓk «»ƒ«¿ƒ»¿»¿À»¿ƒ«ƒ

‰¯Lk ,dÎBzÓ ÔÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡118. ««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒƒ»¿≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

dkeq zekld - mipnf xtq - lel` f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B˙ˆ˜Ó ‰È‰iL Cekq‰ ‡e‰Â ,ÏÏ·„Ó Cekq‰ ‰È‰»»«ƒ¿À¿»¿«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»
¯Lk - ‰hÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ119‰È‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆

ÌÈÁÙË ‰LÏL „¯Bi‰Â ‰ÏBÚ‰ ÔÈa120‰È‰ Ì‡Â . ≈»∆¿«≈¿»¿»ƒ¿ƒ»»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯˙È B‡ ÁÙË ‰ÏBÚ‰ ‰Ê ·Á¯a¿…«∆»∆∆«»≈««ƒ∆
„¯È el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ¯˙È dB·‚»«»≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«

„¯Bi‰ ‰Ê ˙ÙOa Ú‚Â ‰hÓÏ121ÔeÎÓ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿«»¿»«ƒ¿«∆«≈¿∆ƒ¿∆¿À»
„¯Bi‰ ˙ÙO „‚k122. ¿∆∆¿««≈

'ירושלמי').116) בשם (כסףֿמשנה ביום הנראים
עב.117) א.118)סככה כב, סוכה משנה,119)משנה,
"שכל 120)שם. השני ליד אחד מונחים כאילו הם שהרי

הוא". כלבוד משלשה, הרי 121)פחות טפח רוחב שכל
אותה  זרוק כלומר: רמי", "חבוט בזה: ואמרו אוהל, הוא
וזוהי  הקנים, כל עם ביחד מונחת כאילו שנראה למטה,

מסיני. למשה נשכב 122)הלכה הוא למטה, שכשתפילו
האחרים. ליד

.·Î,‰ÏeÒt ‰BzÁz‰ - ‰kÒ ÈabŒÏÚ ‰kÒ ‰OBÚ‰»∆À»««≈À»««¿»¿»
˙Èa‰ CB˙a ‰kÒ ‰OÚL ÈÓk123- ‰BÈÏÚ‰Â ; ¿ƒ∆»»À»¿««ƒ¿»∆¿»

?‰ÏeÒÙ ‰BzÁz‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Lk¿≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆««¿»¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰BÈÏÚ‰ ÏÏÁ d·b ‰È‰La124B‡ ¿∆»»…«¬«»∆¿»¬»»¿»ƒ

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‰BzÁz‰ ‚b ‰È‰Â ,¯˙È»≈¿»»«««¿»»¿«≈»ƒ¿»
˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ elÙ‡ ,‰BÈÏÚ ÏL125ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»¬ƒ«¿≈«¿»¬»ƒ≈

˙È‰ ‡lL B‡ ,‰¯OÚ ‰BÈÏÚ ÏL d‰·b‰BzÁz‰ ‰ »¿»∆∆¿»¬»»∆…»¿»««¿»
elÙ‡ ‰BÈÏÚ ÏL ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈»ƒ¿»∆∆¿»¬ƒ

(Û‡) - ˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ126,‡e‰Â .‰¯Lk ‰BzÁz‰ «¿≈«¿»«««¿»¿≈»¿
;‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈzL d·b ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆…«¿≈∆»≈«∆¿ƒ«»

˙¯z ‡È‰ ‰BÈÏÚ‰ CÎÒa ,‰BzÁz‰L127. ∆««¿»ƒ¿«»∆¿»ƒƒ∆∆

וא"ו)123) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא אמרה שהתורה
בסוכה  ולא סוכה, שתחת בסוכה ולא אחת בסוכה - תשבו"

ט:). (סוכה הבית כשיעור 124)שתחת גובה בה שיש
כרים 125)סוכה. שם להניח יכול שאדם חזקה, שהיא

דין  לה יש אז - סעודתו ואוכל שם ויושב עליהם, לישן כדי
י: (סוכה סוכה תחת סוכה שהיא התחתונה ונפסלה סוכה,

יהודה). דרבי כרבנן מוחק 126)במשנה, משנה' ה'כסף
וזה  כשרה, העליונה שאף יוצא זה לפי שהרי זו, תיבה
ידי  על אפילו בה להשתמש יכול אינו שהרי איֿאפשר
קל  שאדם שאפשר זו נוסחה יישב משנה' וה'לחם הדחק.
הנוסחא  שם, בסוכה פיזרו דפוס במשניות [וגם שם. יעלה

שם]. ברא"ש וכ"ה כשרה", התחתונה כלומר,127)"אף
בהצטרף  ורק מצילתה, מרובה חמתה התחתונה שהסוכה
אם  אבל מחמתה. מרובה צילתה נעשה העליונה סכך אליה
נזקקת  ואינה מחמתה, מרובה צילתה התחתונה הסוכה
יותר  גבוהה העליונה אפילו כשרה, - העליונה לסכך

(כסףֿמשנה). מצילתה מרובה חמתה אם מעשרים,

.‚Î‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ‰kq‰ CB˙aL ‰hÓƒ»∆¿«À»ƒ¿»¬»»
ÌÈÁÙË128z ·LBi‰ ,ÈtÓ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰ÈzÁ ¿»ƒ«≈«¿∆»…»»¿≈»ƒ¿≈

‰kÒ CB˙a ‰kÒk ‡È‰L129‰ÏÈk ÔÎÂ .130‚b dÏ LiL ∆ƒ¿À»¿À»¿≈ƒ»∆∆»»
ÁÙË elÙ‡131ÔÈLÈ ÔÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ¬ƒ∆«ƒ¿»¬»»¿»ƒ≈¿≈ƒ

ÔÈ„Ò O¯Ùe ÌÈ„enÚ ‰Úa¯‡ „ÈÓÚn‰ ÔÎÂ .‰kqa da»«À»¿≈««¬ƒ«¿»»«ƒ≈«»ƒ

CB˙a ‰kÒk ‰Ê È¯‰ ,‰¯OÚ ÔÈ‰B·b Ì‡ - Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿ƒ¬»»¬≈∆¿À»¿
‰kÒ132. À»

מימרא 128) כ: (סוכה עצמה בפני כאוהל היא והרי
שם.129)דשמואל). סוכה הפרוש 130)משנה, וילון

למיטה. מסביב עמודים עד 131)על נמשך אינו ששיפועו
יא.). (סוכה טפח רוחב יש למעלה אלא הגובה,

א.132) י, סוכה משנה,

.„ÎÔÎÂ ;ÔÈ„Ò Ô‰ÈÏÚ O¯tL ÌÈ„enÚ ÈL Ï·‡¬»¿≈«ƒ∆≈«¬≈∆»ƒ¿≈
Ô‰LŒÏk ÔÈ‰B·b elÙ‡ - ÁÙË db‚a ÔÈ‡L ‰ÏÈk133, ƒ»∆≈¿«»∆«¬ƒ¿ƒ»∆≈

,‰kÒ CB˙a ‰kÒk ÔÈ‡L ;‰kqa Ì‰ÈzÁz ÔLÈÏ ¯zÓÀ»ƒ…«¿≈∆«À»∆≈»¿À»¿À»
.‚b dÏ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»»

טפחים.133) מעשרה יותר אפילו כלומר,

.‰Î‰¯Lk - ‰Ïe‡L ‰kÒ134¯Lk - ‰ÏeÊb‰ ÔÎÂ ;.‰ À»¿»¿≈»¿≈«¿»¿≈»
dÏÊ‚e ,B˙kqÓ B‡ÈˆB‰Â B¯·Á ÏÚ Û˜z Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»««¬≈¿ƒƒÀ»¿»»

˙ÏÊ‚ Ú˜¯w‰ ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - da ·LÈÂ135ÏÊb Ì‡Â . ¿»«»»»∆≈««¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»«
‰kÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈˆÚ136‡ˆÈ -137ÌÈÓÎÁ ˙wzL ; ≈ƒ¿»»≈∆À»»»∆«»«¬»ƒ

„·Ïa ÌÈˆÚ ÈÓc ‡l‡ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡L ,‡È‰138. ƒ∆≈¿««»≈ƒ∆»¿≈≈ƒƒ¿»
Ô‰· ‰pL ‡ÏÂ Ô¯aÁ ‡ÏÂ ÔÁÈp‰Â ,ÌÈ¯Ò ÏÊb elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿…ƒ¿»¿…ƒ»»∆
BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰ .‡ˆÈ - ÌeÏk¿»»»∆À»ƒ¿»«ƒ¬≈

‰¯Lk139. ¿≈»

ממה 134) כן ולמדו כז:). (סוכה אליעזר דרבי כרבנן
ישבו  בישראל האזרח "כל מב): כג, (ויקרא שכתוב
אחת. בסוכה לישב ראויין ישראל שכל מלמד - בסוכות"
פרוטה, שוה שהוא חלק בה אחד לכל שיהא ואיֿאפשר
אלא  שותפות, זו אין פרוטה שוה אחד לכל שאין ומכיון

שם). (רש"י שאולה בסוכה שיוצאים כרחנו והיא 135)על
הסוכה  וכן הי"ד). גזילה מהל' (פ"ח בעליה ברשות עומדת
כשאולה  היא והרי נגזלת אינה - לקרקע מחוברת שהיא כיון

כרבנן). לא. גזל 136)(סוכה שהרי גזילה, דין כאן ויש
(כסףֿמשנה). חובתו ידי יצא לא התורה ומן מטלטלין,

א.137) לא, דף בסוכה ומקורו שמבאר. כמו מדרבנן,
שלא 138) בתשובה לשוב הרוצים על להקל כדי כן תיקנו

ואמנם  ה"ה). גזילה מהל' בפ"א (ראה ביתם לקעקע יצטרכו
חייב  העגלה, בראש או בספינה העשויה סוכה גזל אם
גזולה  היא שהרי בה יוצא ואינו עצמה הסוכה להחזיר

נגזלת,139)(כסףֿמשנה). אינה שקרקע שביאר, כמו
וכשרה. שאולה כסוכה היא והרי

ה'תש"פ  אלול ט"ז ש"ק יום

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומן 1) התורה, מן בסוכה המחוייבים הן מי בו נתבארו

היא  וכיצד בחלק. אם בכל, אם - הפטורים הם ומי דבריהם,
וענין  מחיובה. נפטר אדם סיבות ובאלו בסוכה. ישיבה מצות
הפרק  ונסתיים ישיבתה. על לברך חייב שאדם הברכה,

החג. לימי - ונוייה סוכה עצי איסור בביאור
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.‡‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«À»
BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÌÈ·iÁ ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÀ¿¿«¿¿ƒ«»ƒƒ»≈¿≈ƒ∆∆¿
,Bn‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÔË˜ .·iÁ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ

LL Ô·k [LÓÁ Ô·k] ‡e‰L3È¯·cÓ ‰kqa ·iÁ - ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈
.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ¿

לעשותם 2) [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני
פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא

כנשים. דינם חמש 3)ועבדים לו שגמרו - חמש כבן
תלוי  והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים,

הילד. של בהתפתחותו

.·‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ô‰ÈLnLÓe ÌÈÏBÁ4‡ÏÂ . ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ«À»¿…
elÙ‡Â ,BL‡¯a LÁ elÙ‡ ‡l‡ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ∆∆≈«»»∆»¬ƒ»¿…«¬ƒ

‰kq‰ ÔÓ ¯eËt - ¯ÚËˆÓ .ÂÈÈÚa LÁ5‡ÏÂ ‡e‰ ; »¿≈»ƒ¿«≈»ƒ«À»¿…
ÂÈLnLÓ6ÔLÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰Ê ?¯ÚËˆÓ e‰ÊÈ‡Â . ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«≈∆∆≈»ƒ…

ÌÈLBÚ¯t‰Â ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ B‡ Áe¯‰ ÈtÓ ‰kqa«À»ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
.ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿≈»≈«

"תשבו 4) חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
השנה  כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף תדורו". כעין
שנקל  למקום הולך היה אלא דווקא בביתו יושב היה לא
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו

במקום 5) דר אדם אין בדירה שגם תדורו", כעין "תשבו
אין 6)שמצטער. כי בסוכה חייבים המצטער של משמשיו

החולה. כמו למשמשים כך כל זקוק (=המצטער) הוא

.‚Èa ÏÎÂ ÔÈÈ·LBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa ·iÁ Ï·‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ,‰tÁ7. À»¿ƒƒ«À»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

חתן 7) לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין
לה  אין סוכה שסתם כלתו, לשמח החתן בוש ובסוכה וכלה,

דפנות. שלוש אלא

.„‰ÂˆÓ ÈÁeÏL8‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt9ÔÈ·e ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11- ‰ÏÈla ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈ·iÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈ·iÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ¯ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»

Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ‰ÏÈla ¯ÈÚ‰ È¯ÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»
ÔÈa ,ÔÈ¯eËt ,ÔÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ¯ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ·‚ÈÂ ‡B·ÈÂ ,Úe·˜ ÌB˜Ó ¯ÓBMÏ LiL ·pb‰««»∆≈«≈»»«¿»¿ƒ¿…ƒ

¯Á‡ ÌB˜Ó12. »«≈

שבויים.8) לפדיון או תורה ללמוד בשעת 9)כגון אפילו
שעוסק  משום בנוייה. סוכה לפניהם שיש פי על ואף חנייתן

המצוה. מן פטור הולכים 10)במצוה שאינם פי על אף
במחשבת  שטרודים מפני בלילה גם פטורים ביום. אלא

שאינו 11)המצוה. ממש, מדירה הסוכה עדיפה שלא
ביתו. את ומניח עניין לאיזה מלנסוע היה 12)נמנע ואם

לעשות  חייב כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר
סוכה.

.‰ÏÎB‡ ‰È‰iL ?‰kqa ‰·ÈLÈ‰ ˙ÂˆÓ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒƒ¿««¿ƒ»«À»∆ƒ¿∆≈
ÔÈ·e ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰kqa ¯„Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈

‰ÏÈla13.‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La B˙È·a ¯„ ‡e‰L C¯„k , ««¿»¿∆∆∆»¿≈ƒ¿»¿«»»
˙‡Â È‡¯Ú B˙Èa ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L ÏÎÂ¿»ƒ¿««»ƒ∆»»∆≈¬«¿∆
."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙kqa" :¯Ó‡pL ,Ú·˜ B˙kÒÀ»∆«∆∆¡««À…≈¿ƒ¿«»ƒ
ÈÏÎe ;‰kqa - ˙B‡p‰ ˙BÚvÓe ÌÈ‡p‰ ÌÈÏk ?„ˆÈk≈«≈ƒ«»ƒ«»«»«À»¿≈
ÈÏk Ï·‡ .‰kqa - ˙BÒBÎÂ ˙BLÈL‡ ÔB‚k ,‰i˙L¿ƒ»¿¬ƒ¿«À»¬»¿≈

‰ÏÈÎ‡14‰¯Bn‰ .‰kqÏ ıeÁ - ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¬ƒ»¿¿≈¿»«À»«¿»
‰kqa -15ıeÁ dÁÈpÓ - ‰pË˜ ‰kÒ ‰˙È‰ Ì‡Â . «À»¿ƒ»¿»À»¿«»«ƒ»

‰kqÏ16. «À»

במלואים:13) ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר
ביום  הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". יומם "תשבו
ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף ובלילה,

בדירתו 14) אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית אפילו 15)רק

דולקת. כשדולקת 16)כשאינה אבל דולקת. כשאינה
לסוכה. מכניסה

.ÂÌBia ÔÈa ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ÌÈLÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ«À»»ƒ¿»≈«
Ïk ‰kqÏ ıeÁ ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈ·e≈«»¿»¿»∆¡…¿»«À»»
B‡ ,‰ˆÈak ,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ‡l‡ ;‰Ú·Lƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ«¬««≈»
elÙ‡ ,‰kqÏ ıeÁ ÌÈLÈ ÔÈ‡Â .ËÚÓ ¯˙È B‡ ˙BÁÙ»»≈¿«¿≈¿≈ƒ«À»¬ƒ

È‡¯Ú ˙L17ÌÈÓ ˙BzLÏ ¯zÓe .18ıeÁ ˙B¯t ÏÎ‡ÏÂ ¿«¬«À»ƒ¿«ƒ¿∆¡…≈
‰kqÏ ıeÁ ‰zLÈ ‡ÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁiL ÈÓe .‰kqÏ«À»ƒ∆«¿ƒ««¿¿…ƒ¿∆«À»

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ elÙ‡¬ƒ«ƒ¬≈∆¿À»

מספיקה 17) לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין לפי
בשבילו. קבע וזהו לאדם קלה שרק 18)שנה אומרים ויש ֵָ

אסור. - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים

.Ê‰·BÁ - ‰kqa ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏa ‰ÏÈÎ‡19. ¬ƒ»¿≈≈»ƒ«À»»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙t ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡20CÏÈ‡Â Ô‡kÓ . ¬ƒ»«««ƒ«»»¿≈»ƒ»¿≈»

BÈ‡ ‰ˆ¯ ;‰kqa „ÚBÒ - ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯ :˙eL¿̄»»∆¡…¿»≈«À»»»≈
- ‰kqÏ ıeÁ ˙BÈÏ˜ B‡ ˙B¯t ‡l‡ ‰Ú·L Ïk ÏÎB‡≈»ƒ¿»∆»≈¿»«À»

.ÁÒta ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„k ,ÏÎB‡≈¿ƒ¬ƒ««»«»«

בחג 19) ונאמר עשר" "בחמשה הסוכות: בחג נאמר
הלילה  המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות:
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף חובה הראשון

בכזית.20) הוא החיוב במצה גם כי

.ÁB˙Èa CB˙a BÁÏLÂ ,‰kqa Ba¯Â BL‡¯ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»…¿À«À»¿À¿»¿≈
‡Ï el‡Îe ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏÎB‡Â ,‰kqÏ ıeÁ B‡«À»¿≈¬≈∆»¿ƒ…
‰¯Êb ;‰kq‰ CB˙a BÁÏL ‰È‰iL „Ú ,‰kqa ÏÎ‡»««À»«∆ƒ¿∆À¿»¿«À»¿≈»
.‰ÏB„‚ ‰kÒa elÙ‡Â ;BÁÏL ¯Á‡ CLnÈ ‡nL∆»ƒ»≈««À¿»«¬ƒ¿À»¿»

.ËÔÈ·nLÎe .‰kq‰ CB˙a ‡¯B˜ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ≈¿«À»¿∆≈ƒ
‰kqÏ ıeÁ ÔÈ·È - ‡¯˜iL ‰na ˜c˜„Óe21È„k , ¿«¿≈«∆∆ƒ¿»»ƒ«À»¿≈

,‰ˆ¯ - Ïlt˙n‰ .ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿¿À∆∆»»«ƒ¿«≈»»
‰kqÏ ıeÁ B‡ ,‰kqa Ïlt˙Ó22. ƒ¿«≈«À»«À»
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קמג dkeq zekld - mipnf xtq - lel` f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«À»
BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÌÈ·iÁ ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÀ¿¿«¿¿ƒ«»ƒƒ»≈¿≈ƒ∆∆¿
,Bn‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÔË˜ .·iÁ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ

LL Ô·k [LÓÁ Ô·k] ‡e‰L3È¯·cÓ ‰kqa ·iÁ - ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈
.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ¿

לעשותם 2) [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני
פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא

כנשים. דינם חמש 3)ועבדים לו שגמרו - חמש כבן
תלוי  והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים,

הילד. של בהתפתחותו

.·‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ô‰ÈLnLÓe ÌÈÏBÁ4‡ÏÂ . ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ«À»¿…
elÙ‡Â ,BL‡¯a LÁ elÙ‡ ‡l‡ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ∆∆≈«»»∆»¬ƒ»¿…«¬ƒ

‰kq‰ ÔÓ ¯eËt - ¯ÚËˆÓ .ÂÈÈÚa LÁ5‡ÏÂ ‡e‰ ; »¿≈»ƒ¿«≈»ƒ«À»¿…
ÂÈLnLÓ6ÔLÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰Ê ?¯ÚËˆÓ e‰ÊÈ‡Â . ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«≈∆∆≈»ƒ…

ÌÈLBÚ¯t‰Â ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ B‡ Áe¯‰ ÈtÓ ‰kqa«À»ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
.ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿≈»≈«

"תשבו 4) חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
השנה  כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף תדורו". כעין
שנקל  למקום הולך היה אלא דווקא בביתו יושב היה לא
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו

במקום 5) דר אדם אין בדירה שגם תדורו", כעין "תשבו
אין 6)שמצטער. כי בסוכה חייבים המצטער של משמשיו

החולה. כמו למשמשים כך כל זקוק (=המצטער) הוא

.‚Èa ÏÎÂ ÔÈÈ·LBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa ·iÁ Ï·‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ,‰tÁ7. À»¿ƒƒ«À»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

חתן 7) לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין
לה  אין סוכה שסתם כלתו, לשמח החתן בוש ובסוכה וכלה,

דפנות. שלוש אלא

.„‰ÂˆÓ ÈÁeÏL8‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt9ÔÈ·e ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11- ‰ÏÈla ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈ·iÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈ·iÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ¯ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»

Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ‰ÏÈla ¯ÈÚ‰ È¯ÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»
ÔÈa ,ÔÈ¯eËt ,ÔÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ¯ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ·‚ÈÂ ‡B·ÈÂ ,Úe·˜ ÌB˜Ó ¯ÓBMÏ LiL ·pb‰««»∆≈«≈»»«¿»¿ƒ¿…ƒ

¯Á‡ ÌB˜Ó12. »«≈

שבויים.8) לפדיון או תורה ללמוד בשעת 9)כגון אפילו
שעוסק  משום בנוייה. סוכה לפניהם שיש פי על ואף חנייתן

המצוה. מן פטור הולכים 10)במצוה שאינם פי על אף
במחשבת  שטרודים מפני בלילה גם פטורים ביום. אלא

שאינו 11)המצוה. ממש, מדירה הסוכה עדיפה שלא
ביתו. את ומניח עניין לאיזה מלנסוע היה 12)נמנע ואם

לעשות  חייב כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר
סוכה.

.‰ÏÎB‡ ‰È‰iL ?‰kqa ‰·ÈLÈ‰ ˙ÂˆÓ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒƒ¿««¿ƒ»«À»∆ƒ¿∆≈
ÔÈ·e ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰kqa ¯„Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈

‰ÏÈla13.‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La B˙È·a ¯„ ‡e‰L C¯„k , ««¿»¿∆∆∆»¿≈ƒ¿»¿«»»
˙‡Â È‡¯Ú B˙Èa ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L ÏÎÂ¿»ƒ¿««»ƒ∆»»∆≈¬«¿∆
."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙kqa" :¯Ó‡pL ,Ú·˜ B˙kÒÀ»∆«∆∆¡««À…≈¿ƒ¿«»ƒ
ÈÏÎe ;‰kqa - ˙B‡p‰ ˙BÚvÓe ÌÈ‡p‰ ÌÈÏk ?„ˆÈk≈«≈ƒ«»ƒ«»«»«À»¿≈
ÈÏk Ï·‡ .‰kqa - ˙BÒBÎÂ ˙BLÈL‡ ÔB‚k ,‰i˙L¿ƒ»¿¬ƒ¿«À»¬»¿≈

‰ÏÈÎ‡14‰¯Bn‰ .‰kqÏ ıeÁ - ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¬ƒ»¿¿≈¿»«À»«¿»
‰kqa -15ıeÁ dÁÈpÓ - ‰pË˜ ‰kÒ ‰˙È‰ Ì‡Â . «À»¿ƒ»¿»À»¿«»«ƒ»

‰kqÏ16. «À»

במלואים:13) ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר
ביום  הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". יומם "תשבו
ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף ובלילה,

בדירתו 14) אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית אפילו 15)רק

דולקת. כשדולקת 16)כשאינה אבל דולקת. כשאינה
לסוכה. מכניסה

.ÂÌBia ÔÈa ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ÌÈLÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ«À»»ƒ¿»≈«
Ïk ‰kqÏ ıeÁ ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈ·e≈«»¿»¿»∆¡…¿»«À»»
B‡ ,‰ˆÈak ,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ‡l‡ ;‰Ú·Lƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ«¬««≈»
elÙ‡ ,‰kqÏ ıeÁ ÌÈLÈ ÔÈ‡Â .ËÚÓ ¯˙È B‡ ˙BÁÙ»»≈¿«¿≈¿≈ƒ«À»¬ƒ

È‡¯Ú ˙L17ÌÈÓ ˙BzLÏ ¯zÓe .18ıeÁ ˙B¯t ÏÎ‡ÏÂ ¿«¬«À»ƒ¿«ƒ¿∆¡…≈
‰kqÏ ıeÁ ‰zLÈ ‡ÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁiL ÈÓe .‰kqÏ«À»ƒ∆«¿ƒ««¿¿…ƒ¿∆«À»

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ elÙ‡¬ƒ«ƒ¬≈∆¿À»

מספיקה 17) לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין לפי
בשבילו. קבע וזהו לאדם קלה שרק 18)שנה אומרים ויש ֵָ

אסור. - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים

.Ê‰·BÁ - ‰kqa ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏa ‰ÏÈÎ‡19. ¬ƒ»¿≈≈»ƒ«À»»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙t ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡20CÏÈ‡Â Ô‡kÓ . ¬ƒ»«««ƒ«»»¿≈»ƒ»¿≈»

BÈ‡ ‰ˆ¯ ;‰kqa „ÚBÒ - ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯ :˙eL¿̄»»∆¡…¿»≈«À»»»≈
- ‰kqÏ ıeÁ ˙BÈÏ˜ B‡ ˙B¯t ‡l‡ ‰Ú·L Ïk ÏÎB‡≈»ƒ¿»∆»≈¿»«À»

.ÁÒta ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„k ,ÏÎB‡≈¿ƒ¬ƒ««»«»«

בחג 19) ונאמר עשר" "בחמשה הסוכות: בחג נאמר
הלילה  המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות:
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף חובה הראשון

בכזית.20) הוא החיוב במצה גם כי

.ÁB˙Èa CB˙a BÁÏLÂ ,‰kqa Ba¯Â BL‡¯ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»…¿À«À»¿À¿»¿≈
‡Ï el‡Îe ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏÎB‡Â ,‰kqÏ ıeÁ B‡«À»¿≈¬≈∆»¿ƒ…
‰¯Êb ;‰kq‰ CB˙a BÁÏL ‰È‰iL „Ú ,‰kqa ÏÎ‡»««À»«∆ƒ¿∆À¿»¿«À»¿≈»
.‰ÏB„‚ ‰kÒa elÙ‡Â ;BÁÏL ¯Á‡ CLnÈ ‡nL∆»ƒ»≈««À¿»«¬ƒ¿À»¿»

.ËÔÈ·nLÎe .‰kq‰ CB˙a ‡¯B˜ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ≈¿«À»¿∆≈ƒ
‰kqÏ ıeÁ ÔÈ·È - ‡¯˜iL ‰na ˜c˜„Óe21È„k , ¿«¿≈«∆∆ƒ¿»»ƒ«À»¿≈

,‰ˆ¯ - Ïlt˙n‰ .ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿¿À∆∆»»«ƒ¿«≈»»
‰kqÏ ıeÁ B‡ ,‰kqa Ïlt˙Ó22. ƒ¿«≈«À»«À»
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חוץ 21) ללמוד לו מותר - בעיון ללמוד רצה אם כלומר
בכוונה 22)לסוכה. להתפלל לו שנוח מקום באיזה כלומר

יתפלל. שם -

.ÈÈ˙ÓÈ‡Ó .˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿«»ƒ≈≈»«
eÏtÈ Ì‡L ,˙BtË ‰kq‰ CB˙Ï e„¯iMÓ ?˙BpÙÏ ¯zÓÀ»¿«ƒ∆≈¿¿«À»ƒ∆ƒƒ¿

ÏBt ÏL ÏÈL·z elÙ‡ ,ÏÒtÈ ÏÈL·z‰ CB˙Ï23‰È‰ . ¿««¿ƒƒ»≈¬ƒ«¿ƒ∆»»
Ùe B˙È·Ï ÒÎÂ ,ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ‰kqa ÏÎB‡e˜Ò ≈«À»¿»¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿

B˙B‡ Ïk) ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰«¿»ƒ≈¿«¿ƒ«¬…«À»»
ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ÔLÈ ‰È‰ .B˙„eÚÒ ¯Ó‚iL „Ú ,(‰ÏÈl‰««¿»«∆ƒ¿…¿»»»»≈¿»¿¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙe ˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,‰ÏÈla««¿»¿ƒ¿«¿««ƒ»¿«¿»ƒ≈
‡l‡ ,‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ«¬…«À»»««¿»∆»

.¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú B˙È·a ÔLÈ»≈¿≈«∆«¬∆««»«

(23- זה בשיעור בקי שאינו ומי במהרה. מתקלקל שהוא
לדירתו  זו במידה יורדים היו שאם עד כך כל ירדו אם

הסוכה. מן פטור ויוצא, עוזבה היה הקבועה

.‡È¯ÈzÈ ‡Ï - ˙È¯ÁLa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒ¿«¬ƒ…«ƒ
B˙kÒ24ÔÓ ,Ô˙B‡ ‰pÙÓe ÂÈÏk ˙‡ ‡e‰ „È¯BÓ Ï·‡ ; À»¬»ƒ∆≈»¿«∆»ƒ

˙BpÙÏ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰25da ˙ÁBt - «ƒ¿»¿»¿»≈»¿«≈»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡26ÌBi‰ ¯‡La „ÚÒÏ C¯ˆ‰ Ì‡Â . «¿»»««¿»»¿ƒÀ¿«ƒ¿…ƒ¿»«

.‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kqa ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -»ƒ∆¡…«À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»

היום 24) כל שהרי סוכתו, יסתור לא רבא, הושענא ביום
שם. לישב לאכול 25)חובתו אחר מקום לו אין כלומר

הסוכה. למקום פרט השמיני בשיעור 26)ביום סכך מוריד
השמיני. ביום סוכה מצוות שאין היכר, לעשות כדי זה

.·ÈC¯·Ó ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ·LÈÏ ÒkiL ÔÓÊ Ïk27 »¿«∆ƒ»≈≈≈«À»»ƒ¿»¿»≈
·LiL Ì„˜28·LÈÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' : …∆∆≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈

‰kq‰ ÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏ·e .'‰kqa29 «À»¿≈≈»ƒ¿»≈««À»
ÔÓf‰ ÏÚ CkŒ¯Á‡Â30ÏÚ ˙BÎ¯a‰ Ïk ¯cÒÓe , ¿««»««¿«¿«≈»«¿»«

ÒBk‰31„ÓÚÓ Lc˜Ó ‡ˆÓ .32'‰kqa ·LÈÏ' C¯·Óe , «ƒ¿»¿«≈≈…∆¿»≈≈≈«À»
·LBÈÂ33‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÎÂ .ÔÓf‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ¿≈¿««»¿»≈««¿»¿»∆»»ƒ¿«

Ïa „ÓÚÓ Lc˜Ï ,„¯ÙÒ Èa¯Â È˙Ba¯ÏL ÔBL‡¯ ÏÈ ««¿«»≈¿»«¿«≈≈…∆¿≈ƒ∆
.e¯‡aL BÓk ,˙Bkq‰ ‚Á««À¿∆≈«¿

אבל 27) לאלתר. לחזור שלא גמורה יציאה יצא אם ודווקא
לסוכה  דבר להביא או חבירו עם לדבר אלא יצא לא אם
עכשיו, כשנכנס לברך צריך ואין הסוכה מן יציאה זו אין

מקודם. בירך כבר היא 28)שהרי שהישיבה רבינו, דעת
מברך  המצוות ש"כל שישב, קודם מברך ולכן המצוה,
שעיקר  כאן כתב והראב"ד לעשייתן". (=לפני) עובר עליהן

בסוכה. האכילה היא לישב 29)המצוה ברכת כלומר
הזה.30)בסוכה. לזמן וכו' שהחיינו שמחזיק 31)ברכת

בידו. מלא המצוה.32)כוס התחלת שאז שיושב, לפני
יפסיק 33) ולא מיד, לישב צריך בסוכה לישב שמשבירך

שהחיינו. בברכת

.‚ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa34- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒƒ
‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBi·e .ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰kqa ÔÈ·LBÈ¿ƒ«À»¿»»ƒ««¿ƒƒ∆
ÔÈ‡Â da ÔÈ·LBÈ ,˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈƒ∆¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ»¿≈

'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó35,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ÔÎÂ . ¿»¿ƒ≈≈«À»¿≈À¿¿«¿¿ƒ
ÔÈ·iÁ Ô‰L ÈtÓ ,'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿»¿ƒ≈≈«À»ƒ¿≈∆≈«»ƒ

˜ÙqÓ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ36. ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ»≈

שני 34) לנהוג ומחמירים החודש בקביעות מסופקים שאנו
טובים. הספק.35)ימים על מברכים אין לעולם כי

על 36) לברך יכולה אינה שאשה רבינו, מדברי משמע
מברכות  שנשים הראב"ד ודעת מצּווה. שאינה כיוון הסוכה

מצּוות. שאינן פי על אף

.„È‰pÙÓe ÂÈÏk „È¯BÓ - ÈÈÓM‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒƒ≈»¿«∆
ÂÈÏk ˙‡ „È¯B‰Ï ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .d˙B‡37‰˙È‰ Ì‡ : »≈»¿ƒ∆≈»ƒ»¿»

‰¯BÓ da ÒÈÎÓ - ‰pË˜38ÒÈÎÓ - ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«»«¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿»«¿ƒ
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ da39‡È‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k , »¿≈¿»¿«≈»∆¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

,·BËŒÌBÈ ‡e‰L ÈtÓe ;d˙ÂˆÓ ‰¯Ó‚ ¯·kLÂ ‰ÏeÒÙ¿»¿∆¿»ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆
.dÏÒÙÏe da ˙BÁÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿»¿»¿»

אינו 37) מהתקרה ולפחות בתשיעי, גם בה לאכול ורוצה
טוב. יום שהוא כיוון - שידליקה.38)יכול מבלי

היכר.39) ויש החג, בזמן כן עושה היה שלא

.ÂË- „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa ,‰kÒ ‰OÚ ‡lL ÈÓƒ∆…»»À»≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰kÒ ‰OBÚ∆À»¿À∆≈¬ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈ¯eÒ‡ ‰kÒ ÈˆÚ .‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kÒ ‰OBÚ∆À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»¬≈À»¬ƒ
.CÎÒ ÈˆÚ ÔÈa ,˙BÙ„ ÈˆÚ ÔÈa - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÓL Ïk»¿…«¿≈∆»≈¬≈¿»≈¬≈¿»
ÈtÓ ,ÌÈÓi‰ ˙BÓL Ïk ¯Á‡ ¯·„Ï Ô‰Ó ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡≈≈ƒ≈∆¿»»«≈»¿««»ƒƒ¿≈
ŒÔÈa „Ú ‰ˆ˜Ó ‰kq‰ Blk ÈÚÈ·M‰ ÌBiL∆«¿ƒƒÀ«À»À¿»«≈

˙BLÓM‰40ÏL ˙BLÓM‰ŒÔÈ·Ï ˙ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ; «¿»¿ƒ¿À¿»¿≈«¿»∆
.ÌBi‰ ÏÎÏ ˙ˆ˜‰ ,ÈÈÓL¿ƒƒÀ¿»¿»«

זקוק 40) אינו בשחרית בו שיצא כיוון באתרוג, כן שאין מה
יותר. לו

.ÊË,d˙B‡Ï È„k ‰kqa ÔÈÏBzL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆ƒ«À»¿≈¿»»
Ô‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .‰BÓL Ïk Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈≈∆»¿»¿ƒƒ¿»¬≈∆
ŒÔÈa Ïk Ô‰Ó Ï„B· ÈÈ‡ :¯Ó‡Â Ô‡ÏzL ‰ÚLa¿»»∆¿»»¿»«≈ƒ≈≈∆»≈

!˙BLÓM‰41˙Ú ÏÎa Ô‰Ó ˜tzÒÓ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆ƒ¿«≈≈∆¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‡ÏÂ ,Ì˙B‡ ‰ˆ˜‰ ‡Ï È¯‰L ;‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆∆¬≈…ƒ¿»»¿…»»¬≈∆

.d˙BÓk e·LÁ ‡ÏÂ ,‰kq‰ ˙M„¿̃À««À»¿…∆¿¿¿»

עליהם 41) חלה שלא שכיוון סוכות, של ראשון טוב יום של
כך. אחר עליהם חלה אינה שוב יוםֿטוב, מתחילת קדושה

-mipnfxtq
zFkldalEl ¦§¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וביאור 1) הן. מה מכשיריו, וכל לולב עניני בו נתבארו

ועניין  להם. הדומין אחרים למינין מקצתן שבין ההבדל
מן  ניטלים זמן זה ובאי ושיעורן, ומדתן ומניינן נטילתן
התורה  מן נטילתן מקום הגבלת וכן ומדבריהם. התורה
הפרק  ונסתיים וענינה. שביעי ביום ערבה ודין ומדבריהם.
שהוקצו  מפני אלו ממינין ליהנות שאסור מה בביאור

החג. ימי שבעת כל למצוותם
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.‡‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈ¯Óz ˙BÙk2˙Bi¯Á Ô‰3ÏL «¿»ƒ»¬«»≈¬À∆
Ô‡ÎÏ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰ e„¯t˙iL Ì„˜ ,eÁÓˆiLk ,Ï˜c∆∆¿∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ∆»∆¿»

Ô‡ÎÏe4‡¯˜p‰ ‡e‰Â ;ËÈ·¯L BÓk ‰È‰iLk ‡l‡ , ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
·ÏeÏ5. »

מ.2) כג, לו 4)ענפים.3)ויקרא "אמר א: לב, סוכה
לענף  הכוונה, (אולי הרותא? אימא - אשי לרב רבינא
בעינא  - רש"י) עיין לכאן, וזה לכאן זה פנו ועליו שנתקשה,
אפשרות  שתהיה ּכפּות, כמו ּכּפות (דרשו וליכא" ַָכפות
ולהכפת). להאגד יכול אינו וזה ולאגדו, אותו לכפות

(5- תמרים" כפות הדר, עץ "פרי שם: אונקלוס תרגם כן
ולולבין". "אתרוגין

.·‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯„‰ ıÚ È¯t6‚B¯˙‡ ‡e‰7ÛÚÂ . ¿ƒ≈»»»»«»∆¿«¬«
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ˙·Ú ıÚ8ÔÈÙBÁ ÂÈÏÚL ,Ò„‰‰ ‡e‰ ≈»…»»«»«¬«∆»»ƒ

BˆÚ ˙‡9Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÔÈÏÚ ‰LÏL eÈ‰iL ÔB‚k ; ∆≈¿∆ƒ¿¿»»ƒ»≈«≈
ÏBÚ·‚a10‰Ê ,‰ÂLa ÔÈÏÚ‰ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ¿ƒ¿∆»¬»ƒ»¿≈∆»ƒ¿»∆∆

‰Ê ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÈLÈÏM‰ ‰ÏÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿∆»∆«¿ƒƒ¿«¿»≈∆≈∆
‰ËBL Ò„‰ ‡¯˜ Ï·‡ ,˙·Ú11. »…¬»ƒ¿»¬«∆

שם.6) קיבלו 7)ויקרא, וכך הנ"ל, אונקלוס כתרגום
- הדר" עץ "פרי שם: שנאמר ממה זאת ולמדו חז"ל.
וכן  לה.). (סוכה האתרוג והוא לעץ, בטעמו שוה שהפרי

עתה עד נון] [בן מיהושע ספק בלא היו ˘‰‡˙¯Â‚"ראינו
לפירוש  בהקדמתו (רבינו שנה" בכל הלולב עם לוקחים

ה"ד). להלן וראה זרעים. סדר והיינו 9)שם.8)המשנה,
(רש"י  זה על זה מורכבים שהם שרשרת מעשה - עבות

ההדס.10)שם). בדי משלושת ובד בד בכל לומר, רוצה
סי' (באו"ח וה'טור' כד) כלל (בתשובות, הרא"ש נקטו וכן
לד. והערה ה"ה פ"ח להלן ועיין הרמב"ם. בדעת תרמו)
רובו" או ההדס שיעור כל כן להיות ש"צריך הראב"ד ודעת

וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ב.11)(וראה לב, סוכה
משובשים  אלא כסדר, עליו שאין מפני שוטה הדס ונקרא
(=שוט  דאסא שוטתא מלשון שהוא אומרים, ויש כשוטה.
וזה  התפשטות, בלא ביושר עומד כשר שהדס הדס), של
הענפים  ריבוי שם ועל עצים, כעין בענפים מרובה נעשה

שם). ('מאירי' שוטה קוראו

.‚‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÏÁ È·¯Ú12Ï„b‰ ¯·c Ïk ÔÈ‡ , «¿≈««»¬«»≈»»»»«»≈
ÏÁ È·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ Úe„È ÔÈÓ ‡l‡ ,ÏÁp‰ ÏÚ13: ««««∆»ƒ»««ƒ¿»«¿≈««

ÏÁpk CeLÓ BlL ‰ÏÚ14˜ÏÁ ÂÈÙe ,15BlL ‰˜Â , »∆∆»«««ƒ»»¿»∆∆
‰·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‰ÊÂ ,Ì„‡16ÏÚ Ï„b ‰Ê ÔÈÓ ·¯Â . »…¿∆«ƒ¿»¬»»¿…ƒ∆»≈«

'ÏÁ È·¯Ú' ¯Ó‡ CÎÏ ,ÌÈÏÁp‰17Ï„‚ ‰È‰ elÙ‡Â . «¿»ƒ¿»∆¡««¿≈»««¬ƒ»»»≈
.¯Lk ,ÌÈ¯‰· B‡ ¯a„na«ƒ¿»∆»ƒ»≈

שם.12) בברייתא.13)ויקרא, ב לג, ולא 14)סוכה
(שם). פגימות 15)עגול עשוי אינו חודו לומר, רוצה

א.16)פגימות. לד, בסוכה 17)שם שלישית ברייתא
ת"ל  מנין? הרים ושל בעל של נחל, ערבי אלא לי "אין שם:
(פ"ג  והרא"ש רש"י). - רבים (=מלשון מכלֿמקום" ערבי,
נחל". ערבי נקרא "לכך רבינו בלשון הביא יג) סי' דסוכה
ערבי  "ת"ר שם: בסוכה הראשונה לברייתא הכוונה ולפי"ז
ואין  הנחל. על הגדל ממין כלומר, הנחל", על הגדילין נחל,

השלישית  הברייתא כדעת הלשון מריבוי זאת להוציא צורך
בכסףֿמשנה). (וראה

.„BlL ‰ÏÚL ‡l‡ ,‰·¯ÚÏ ‰ÓBc ¯Á‡ ÔÈÓ LÈÂ¿≈ƒ«≈∆«¬»»∆»∆»∆∆
¯qÓÏ ‰ÓBc ÂÈÙe ,Ï‚Ú18e‰ÊÂ ;Ì„‡ BÈ‡ BlL ‰˜Â , »…ƒ∆¿«»¿»∆∆≈»…¿∆

‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰ÙˆÙˆ ‡¯˜p‰19,‰·¯Ú ÔÈÓ ÌL LÈÂ . «ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¬»»
LÈ ‡l‡ ,¯qÓk BÈ‡Â ,˜ÏÁ dlL ‰ÏÚ‰ Èt ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆∆»»»¿≈¿«»∆»∆
‰ÊÂ ,ÔË˜ ÏbÓ Èt BÓk ,„‡Ó „Ú ÌÈpË˜ ÌÈÓÏz Ba¿»ƒ¿«ƒ«¿…¿ƒ«»»»¿∆

¯Lk20‰LnÓ ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . »≈¿»«¿»ƒ«≈ƒƒ«¿»ƒ∆
eL¯t˙ ,ea¯21. «≈ƒ¿»¿

גדולות.18) א.19)שפגימותיה לד, סוכה
(שם).20) גילא" "חילפי נקרא והיה קטנות, שפגימותיו
ו.21) הערה למעלה ראה

.‰‰Ê ÔÈ·kÚÓe ,Ô‰ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ≈ƒ¿»««≈¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡22·ÏeÏ ˙ÂˆÓ ÌÈ‡¯˜ ÔlÎÂ ,23ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ∆∆¿À»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó24„Á‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈∆¿≈ƒƒ¬≈∆¿ƒ…ƒ¿»∆»
Ô‰ÓBÏ ‰ÓBc‰ ¯Á‡ ÔÈÓ ÂÈzÁz ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -25. ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒ«≈«∆

ב.22) לד, סוכה וברייתא א. כז, מנחות הואיל 23)משנה,
להלן  וראה לז:). (סוכה שמו על נקראו מכולם, גבוה והוא

כח. והערה ו המינים 24)הלכה על נוסף אחר מין
א). לא, דף בסוכה (ברייתא ב:25)שהוזכרו שם, סוכה

דבר  ולא רימון ולא פריש לא יביא לא אתרוג, מצא "לא
אחר".

.Â‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ „‚‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…»«¬««¬»»
˙Á‡ ‰c‚‡ ÔzLÏL ˙BOÚÏÂ26ÌÏËB ‡e‰LÎe . ¿«¬¿»¿»¬À»∆»¿∆¿»

‰lÁz C¯·Ó ,Ô‰a ˙‡ˆÏ27'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ'28, »≈»∆¿»≈¿ƒ»«¿ƒ«»
BÏ ÔÈÎeÓÒ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰29‰c‚‡‰ ÏËB CkŒ¯Á‡Â . ƒ¿À»¿ƒ¿««»≈»¬À»

BÈÓÈa ˙‡f‰30C¯c ÔÏËBÂ .BÏ‡ÓOa ‚B¯˙‡Â , «…ƒƒ¿∆¿ƒ¿…¿¿»∆∆
Ô‰ÈL‡¯Â ,ı¯‡Ï ‰hÓÏ Ô‰È¯wÚ eÈ‰iL ,Ô˙ÏÈ„b¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ»≈∆¿«»»»∆¿»≈∆

¯ÈÂ‡Ï ‰ÏÚÓÏ31- „Á‡ „Á‡ ÔÏËe ,Ô„‚‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿»»¬ƒ¿ƒ…¬»»¿»»∆»∆»
‡ˆÈ32·‡ .BÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL ‡e‰Â ;Ì‡ Ï »»¿∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆¿¬»ƒ

- „Á‡ ÔÈÓ ¯ÒÁL B‡ ,„Á‡ ÔÈÓ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»∆»ƒ∆»∆»≈ƒ∆»
¯‡M‰ ‡ˆÓiL „Ú ÏhÈ ‡Ï33. …ƒ…«∆ƒ¿»«¿»

מצוה 26) "לולב שאמרו: יא:), (סוכה יהודה דרבי כרבנן
- ואנוהו" אלי "זה ב) טו, (שמות שנאמר משום לאגדו,
זו. במצוה הוא נוי זה, ואגד במצוות. לפניו התנאה

לעשייתן 27) עובר עליהן מברך המצוות שכל שנוטלן. לפני
רבינו). בדעת תרנא סי' או"ח ה'טור' פירש ולא 28)(כן

כאן רבינו כוונת ואין המינים, יתר נטילת על ÁÒÂÏמברך
שאם  הט"ו ברכות מהל' בפי"א כתב כבר שהרי הברכה,
אחר  מברך ואם לולב". "ליטול אומר: שיטול, קודם מברך
שמברך  המדובר וכאן לולב". נטילת "על אומר: הנטילה,
(כסףֿ לולב" "ליטול לומר: צריך כן ואם שנוטל, לפני

גבוה 29)משנה). שהוא לפי לו טפלים כולם כלומר,
אינם  שאם אומרים ויש מנוח'. 'רבינו – לז:) (סוכה מכולן
אחר  בזה בהם שיצא אלא הלולב את אגד "שלא לו סמוכים
שם). ('מאירי' עצמו" בפני ואחד אחד כל על מברך זה,
שרק  מט), הערה שם (ראה ה"ח להלן רבינו מדברי [ונראה
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.‡‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈ¯Óz ˙BÙk2˙Bi¯Á Ô‰3ÏL «¿»ƒ»¬«»≈¬À∆
Ô‡ÎÏ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰ e„¯t˙iL Ì„˜ ,eÁÓˆiLk ,Ï˜c∆∆¿∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ∆»∆¿»

Ô‡ÎÏe4‡¯˜p‰ ‡e‰Â ;ËÈ·¯L BÓk ‰È‰iLk ‡l‡ , ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
·ÏeÏ5. »

מ.2) כג, לו 4)ענפים.3)ויקרא "אמר א: לב, סוכה
לענף  הכוונה, (אולי הרותא? אימא - אשי לרב רבינא
בעינא  - רש"י) עיין לכאן, וזה לכאן זה פנו ועליו שנתקשה,
אפשרות  שתהיה ּכפּות, כמו ּכּפות (דרשו וליכא" ַָכפות
ולהכפת). להאגד יכול אינו וזה ולאגדו, אותו לכפות

(5- תמרים" כפות הדר, עץ "פרי שם: אונקלוס תרגם כן
ולולבין". "אתרוגין

.·‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯„‰ ıÚ È¯t6‚B¯˙‡ ‡e‰7ÛÚÂ . ¿ƒ≈»»»»«»∆¿«¬«
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ˙·Ú ıÚ8ÔÈÙBÁ ÂÈÏÚL ,Ò„‰‰ ‡e‰ ≈»…»»«»«¬«∆»»ƒ

BˆÚ ˙‡9Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÔÈÏÚ ‰LÏL eÈ‰iL ÔB‚k ; ∆≈¿∆ƒ¿¿»»ƒ»≈«≈
ÏBÚ·‚a10‰Ê ,‰ÂLa ÔÈÏÚ‰ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ¿ƒ¿∆»¬»ƒ»¿≈∆»ƒ¿»∆∆

‰Ê ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÈLÈÏM‰ ‰ÏÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿∆»∆«¿ƒƒ¿«¿»≈∆≈∆
‰ËBL Ò„‰ ‡¯˜ Ï·‡ ,˙·Ú11. »…¬»ƒ¿»¬«∆

שם.6) קיבלו 7)ויקרא, וכך הנ"ל, אונקלוס כתרגום
- הדר" עץ "פרי שם: שנאמר ממה זאת ולמדו חז"ל.
וכן  לה.). (סוכה האתרוג והוא לעץ, בטעמו שוה שהפרי

עתה עד נון] [בן מיהושע ספק בלא היו ˘‰‡˙¯Â‚"ראינו
לפירוש  בהקדמתו (רבינו שנה" בכל הלולב עם לוקחים

ה"ד). להלן וראה זרעים. סדר והיינו 9)שם.8)המשנה,
(רש"י  זה על זה מורכבים שהם שרשרת מעשה - עבות

ההדס.10)שם). בדי משלושת ובד בד בכל לומר, רוצה
סי' (באו"ח וה'טור' כד) כלל (בתשובות, הרא"ש נקטו וכן
לד. והערה ה"ה פ"ח להלן ועיין הרמב"ם. בדעת תרמו)
רובו" או ההדס שיעור כל כן להיות ש"צריך הראב"ד ודעת

וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ב.11)(וראה לב, סוכה
משובשים  אלא כסדר, עליו שאין מפני שוטה הדס ונקרא
(=שוט  דאסא שוטתא מלשון שהוא אומרים, ויש כשוטה.
וזה  התפשטות, בלא ביושר עומד כשר שהדס הדס), של
הענפים  ריבוי שם ועל עצים, כעין בענפים מרובה נעשה

שם). ('מאירי' שוטה קוראו

.‚‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÏÁ È·¯Ú12Ï„b‰ ¯·c Ïk ÔÈ‡ , «¿≈««»¬«»≈»»»»«»≈
ÏÁ È·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ Úe„È ÔÈÓ ‡l‡ ,ÏÁp‰ ÏÚ13: ««««∆»ƒ»««ƒ¿»«¿≈««

ÏÁpk CeLÓ BlL ‰ÏÚ14˜ÏÁ ÂÈÙe ,15BlL ‰˜Â , »∆∆»«««ƒ»»¿»∆∆
‰·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‰ÊÂ ,Ì„‡16ÏÚ Ï„b ‰Ê ÔÈÓ ·¯Â . »…¿∆«ƒ¿»¬»»¿…ƒ∆»≈«

'ÏÁ È·¯Ú' ¯Ó‡ CÎÏ ,ÌÈÏÁp‰17Ï„‚ ‰È‰ elÙ‡Â . «¿»ƒ¿»∆¡««¿≈»««¬ƒ»»»≈
.¯Lk ,ÌÈ¯‰· B‡ ¯a„na«ƒ¿»∆»ƒ»≈

שם.12) בברייתא.13)ויקרא, ב לג, ולא 14)סוכה
(שם). פגימות 15)עגול עשוי אינו חודו לומר, רוצה

א.16)פגימות. לד, בסוכה 17)שם שלישית ברייתא
ת"ל  מנין? הרים ושל בעל של נחל, ערבי אלא לי "אין שם:
(פ"ג  והרא"ש רש"י). - רבים (=מלשון מכלֿמקום" ערבי,
נחל". ערבי נקרא "לכך רבינו בלשון הביא יג) סי' דסוכה
ערבי  "ת"ר שם: בסוכה הראשונה לברייתא הכוונה ולפי"ז
ואין  הנחל. על הגדל ממין כלומר, הנחל", על הגדילין נחל,

השלישית  הברייתא כדעת הלשון מריבוי זאת להוציא צורך
בכסףֿמשנה). (וראה

.„BlL ‰ÏÚL ‡l‡ ,‰·¯ÚÏ ‰ÓBc ¯Á‡ ÔÈÓ LÈÂ¿≈ƒ«≈∆«¬»»∆»∆»∆∆
¯qÓÏ ‰ÓBc ÂÈÙe ,Ï‚Ú18e‰ÊÂ ;Ì„‡ BÈ‡ BlL ‰˜Â , »…ƒ∆¿«»¿»∆∆≈»…¿∆

‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰ÙˆÙˆ ‡¯˜p‰19,‰·¯Ú ÔÈÓ ÌL LÈÂ . «ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¬»»
LÈ ‡l‡ ,¯qÓk BÈ‡Â ,˜ÏÁ dlL ‰ÏÚ‰ Èt ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆∆»»»¿≈¿«»∆»∆
‰ÊÂ ,ÔË˜ ÏbÓ Èt BÓk ,„‡Ó „Ú ÌÈpË˜ ÌÈÓÏz Ba¿»ƒ¿«ƒ«¿…¿ƒ«»»»¿∆

¯Lk20‰LnÓ ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . »≈¿»«¿»ƒ«≈ƒƒ«¿»ƒ∆
eL¯t˙ ,ea¯21. «≈ƒ¿»¿

גדולות.18) א.19)שפגימותיה לד, סוכה
(שם).20) גילא" "חילפי נקרא והיה קטנות, שפגימותיו
ו.21) הערה למעלה ראה

.‰‰Ê ÔÈ·kÚÓe ,Ô‰ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ≈ƒ¿»««≈¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡22·ÏeÏ ˙ÂˆÓ ÌÈ‡¯˜ ÔlÎÂ ,23ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ∆∆¿À»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó24„Á‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈∆¿≈ƒƒ¬≈∆¿ƒ…ƒ¿»∆»
Ô‰ÓBÏ ‰ÓBc‰ ¯Á‡ ÔÈÓ ÂÈzÁz ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -25. ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒ«≈«∆

ב.22) לד, סוכה וברייתא א. כז, מנחות הואיל 23)משנה,
להלן  וראה לז:). (סוכה שמו על נקראו מכולם, גבוה והוא

כח. והערה ו המינים 24)הלכה על נוסף אחר מין
א). לא, דף בסוכה (ברייתא ב:25)שהוזכרו שם, סוכה

דבר  ולא רימון ולא פריש לא יביא לא אתרוג, מצא "לא
אחר".

.Â‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ „‚‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…»«¬««¬»»
˙Á‡ ‰c‚‡ ÔzLÏL ˙BOÚÏÂ26ÌÏËB ‡e‰LÎe . ¿«¬¿»¿»¬À»∆»¿∆¿»

‰lÁz C¯·Ó ,Ô‰a ˙‡ˆÏ27'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ'28, »≈»∆¿»≈¿ƒ»«¿ƒ«»
BÏ ÔÈÎeÓÒ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰29‰c‚‡‰ ÏËB CkŒ¯Á‡Â . ƒ¿À»¿ƒ¿««»≈»¬À»

BÈÓÈa ˙‡f‰30C¯c ÔÏËBÂ .BÏ‡ÓOa ‚B¯˙‡Â , «…ƒƒ¿∆¿ƒ¿…¿¿»∆∆
Ô‰ÈL‡¯Â ,ı¯‡Ï ‰hÓÏ Ô‰È¯wÚ eÈ‰iL ,Ô˙ÏÈ„b¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ»≈∆¿«»»»∆¿»≈∆

¯ÈÂ‡Ï ‰ÏÚÓÏ31- „Á‡ „Á‡ ÔÏËe ,Ô„‚‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿»»¬ƒ¿ƒ…¬»»¿»»∆»∆»
‡ˆÈ32·‡ .BÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL ‡e‰Â ;Ì‡ Ï »»¿∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆¿¬»ƒ

- „Á‡ ÔÈÓ ¯ÒÁL B‡ ,„Á‡ ÔÈÓ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»∆»ƒ∆»∆»≈ƒ∆»
¯‡M‰ ‡ˆÓiL „Ú ÏhÈ ‡Ï33. …ƒ…«∆ƒ¿»«¿»

מצוה 26) "לולב שאמרו: יא:), (סוכה יהודה דרבי כרבנן
- ואנוהו" אלי "זה ב) טו, (שמות שנאמר משום לאגדו,
זו. במצוה הוא נוי זה, ואגד במצוות. לפניו התנאה

לעשייתן 27) עובר עליהן מברך המצוות שכל שנוטלן. לפני
רבינו). בדעת תרנא סי' או"ח ה'טור' פירש ולא 28)(כן

כאן רבינו כוונת ואין המינים, יתר נטילת על ÁÒÂÏמברך
שאם  הט"ו ברכות מהל' בפי"א כתב כבר שהרי הברכה,
אחר  מברך ואם לולב". "ליטול אומר: שיטול, קודם מברך
שמברך  המדובר וכאן לולב". נטילת "על אומר: הנטילה,
(כסףֿ לולב" "ליטול לומר: צריך כן ואם שנוטל, לפני

גבוה 29)משנה). שהוא לפי לו טפלים כולם כלומר,
אינם  שאם אומרים ויש מנוח'. 'רבינו – לז:) (סוכה מכולן
אחר  בזה בהם שיצא אלא הלולב את אגד "שלא לו סמוכים
שם). ('מאירי' עצמו" בפני ואחד אחד כל על מברך זה,
שרק  מט), הערה שם (ראה ה"ח להלן רבינו מדברי [ונראה
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אבל  טפח. מהם יוצא לולב של שדרו שיהיה צריך אגדן אם
הלולב]. מן גבוה אחר מין להיות יכול אגדן, לא אם

החשובה 30) ימין ביד נוטלה - מצוות שלש בה שיש לפי
לז:). ירמיה 31)(סוכה א"ר חזקיה "אמר ב: מה, בסוכה

אלא  בהן יוצא אדם אין כולן המצוות כל  רשב"י, משום
דרך  שעומדים - עומדים" שטים "עצי שנאמר גדילתן, דרך

יא:):32)גדילתם". (סוכה שאמרו יהודה, דרבי כרבנן
כשר". - אגדו לא ואם לאגדו, מצוה במנחות 33)"לולב

מעכבים  מינים "ארבעה במשנה שם ששנו מה על א. כז,
לו, שאין אלא שנו לא רבא, בר חנן רב "אמר - זה" את זה
רש"י). - כאחד אגדן לא (אפילו מעכבין" אין - לו יש אבל
וחד  חד כל דנטל "ואע"ג דסוכה): (פ"ג הרי"ף כתב וכן
אגד" צריך אין לולב דקיימאֿלן חובתו, ידי נפיק  לחודיה,
מפני  חובתו, ידי יצא לבדו, ואחד אחד כל שלקח (=אע"פ

אגד"). צריך אינו "לולב היא: שהלכה

.Ê?Ô‰Ó ÏËB ‰nk34„Á‡ ·ÏeÏ35„Á‡ ‚B¯˙‡Â ,36, «»≈≈∆»∆»¿∆¿∆»
‰·¯Ú Èca ÈLe37Ò„‰ Èca ‰LÏLe ,38‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿≈«≈¬»»¿»«≈¬«¿ƒ»»

Ò„‰a ÛÈÒB‰Ï39,ÛÈÒBÓ - ‰ÏB„‚ ‰c‚‡ ‰È‰zL È„k ¿ƒ«¬«¿≈∆ƒ¿∆¬À»¿»ƒ
‡e‰ ‰ÂˆÓ ÈÈBÂ40ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÈn‰ ¯‡L Ï·‡ . ¿≈ƒ¿»¬»¿»«ƒƒ≈ƒƒ

Ô‰Ó ÔÈÚ¯Bb ÔÈ‡Â ÌÈÓ ÏÚ41- Ú¯‚ B‡ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «ƒ¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿ƒƒ»«
(ÏÒt ‡Ï :Ï"ˆ) ÏeÒt42. »…»«

ב.34) לד, סוכה תמרים"35)משנה, "כפת שכתוב מפני
(שם  אחד שלולב מכאן - "כפות" כתוב ולא וא"ו), (בלי

ולא 36)וברש"י). אחד משמע - הדר" עץ "פרי שכתוב
וברש"י). (שם לשון 37)שנים - נחל" "ערבי שכתוב

יד). סי' שם (רא"ש שנים - רבים ומיעוט רבים,
תיבות"38) בשלש עבות עץ ענף - הטעם: בגמרא "פירשו

ברש"י). והוא ליתא, בגמרא ולפנינו שם, ('מאירי'
הביא 39) וכן "ובערבה". נוסף קושטא, ודפוס רומי בדפוס

בפרק  הר"ן הביא וכן רבינו, בספרי כן שהגיהו מנוח' 'רבינו
רבינו  בשם בכסףֿמשנה (וראה רבינו בלשון הגזול לולב
כתב  וכן כלפנינו. הנוסחא כתביֿיד בכמה אבל ירוחם).
בגמרא  שמצאנו בהדס, אלא הותר שלא בתשובה, רבינו
אחד, בבד שדי כר"ע, הלכה "שהרי בו להוסיף שהתירו
שאומר  טרפון כרבי להו לידרוש לד:) (סוכה אמר והוא
להלן. עוד וראה כסףֿמשנה). ועיין שם, ('מאירי' בשלשה"

(להלן 40) חציצה משום לא בו אין לנוי, שבא דבר שכל
תקלה). ח"א רשב"א (שו"ת תוסיף בל משום ולא הי"א)
שום  אין - וערבה ואתרוג לולב בתוספת אבל בהדס, זה וכל

שם). (רשב"א שלפנינו 41)נוי כנוסחא מוכח [מכאן
גם  המדובר וכאן בערבה, ולא בהדס" "להוסיף למעלה
למעלה, קושטא ודפוס רומי בדפוס הנוסחא לפי בערבה.
באתרוג  אלא המדובר אין וכאן בערבה, גם שם מדובר
אלא  אינם הלא גורעים" "אין בהם שייך מה כן אם ובלולב,

קיג)42)אחד]. סי' אברהם רבי (תשובת אברהם רבינו
או  הוסיף "ואם כך: בידו הספר ותיקן חזר שרבינו הביא
אם  אלא לפסול שאין הראב"ד דעת וכן פסל". לא גרע,

אחר. ממין הוסיף

.Á˙BÁt ÔÈ‡ - ·ÏeÏ ?Ì‰Ó ÔÈÓ Ïk C¯‡ ¯eÚL ‰nk«»ƒ…∆»ƒ≈∆»≈»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó43‡e‰LŒÏk C¯‡ ‰È‰ Ì‡Â ;44- ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒ»»»…»∆

¯Lk45B˙¯„MÓ - B˙„È„Óe .46L‡¯Ó ‡Ï ,„·Ïa »≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»…≈…
‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰·¯ÚÂ Ò„‰Â .ÌÈÏÚ‰∆»ƒ«¬««¬»»≈»ƒ¿»

ÌÈÁÙË47Ô‰LŒÏk ÔÈk¯‡ eÈ‰ Ì‡Â ;48.ÌÈ¯Lk - ¿»ƒ¿ƒ»¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ
- ÔÈÁÏ ÔÈÏÚ ‰LÏL ‡l‡ „·e „a ÏÎa ÔÈ‡ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿»««∆»¿»»ƒ«ƒ

„a‰ L‡¯a eÈ‰iL ‡e‰Â ;ÌÈ¯Lk49·Ïel‰ „‚‡ Ì‡Â . ¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿…«»¿ƒ»««»
Ò„‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ·ÏeÏ ÏL B¯„L ‰È‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿∆»≈ƒ«¬«

¯˙BÈ B‡ ÁÙË ‰·¯ÚÂ50Â .˙BÁt ÔÈ‡ - ‚B¯˙‡ ¯eÚL «¬»»∆«≈¿ƒ∆¿≈»
‰ˆÈakÓ51‡e‰LŒÏk ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡Â .52.¯Lk - ƒ«≈»¿ƒ»»»»∆»≈

ב.43) לב, טפחים.44)סוכה מארבעה למעלה
שיעור 45) לו ואין למטה שיעור לו יש לולב א. מב, מנחות

שם).46)למעלה. (סוכה, הענפים מתפרדים שממנו הקנה
שם.47) נלמד 48)סוכה, וזה המפורש. מהשיעור למעלה

שיעור  לו שאין מד) הערה (למעלה בלולב שנאמר ממה
מנוח'). ו'רבינו צו עמ' ח"א גיאת בן יצחק (רבינו למעלה

בו 49) ונשארו ההדס) (של עליו רוב "יבשו א: לג, סוכה
ורש"י) ר"ח ועיין הרמב"ם. לפי (כצ"ל לחיין עלין שלשה
רבינו  וסובר ואחד". אחד כל ובראש חסדא, רב אמר כשר.
רק  שלא להורות כאן רבינו זאת [והביא לערבה. שהואֿהדין
כשרים, הם - לחים עלים ומלאים ארוכים שהם באופן
אלא  שאינו, כמי למעלה המיותר את רואים לומר שאפשר
שאינו  כמי העליון שאם כן, לומר שאיֿאפשר באופן אפילו
כשרים, הם אףֿעלֿפיֿכן – לחים עלין שלשה כאן אין
שם]. ובכסףֿמשנה לד, והערה ה"ה פ"ח להלן וראה

של 50) שדרו שיהיה צריך אין - אגדו לא שאם [נראה,
בגמרא  נראה וכן כח). הערה למעלה (וראה כו' יוצא לולב
(ונגביה  ולבריך" לאתרוג "ולגבהיה שהקשו: לז:) (סוכה
ולא  אתרוג)? מצות על ונברך הלולב, מן יותר האתרוג את
אגודים  שהם מפני - אותם שיגביהו וערבה, מהדס הקשו

אתו]. אגוד שאינו - מהאתרוג אלא לד,51)אתו, סוכה
יהודה. כרבי שבא 52)ב. עקיבא כרבי מביצה, למעלה

לו:). (סוכה כתפו על ואתרוגו הכנסת לבית

.ËdÈa‚iMÓ53Ô‰Èa‚‰L ÔÈa - el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ƒ∆«¿ƒ««¿»»ƒƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa ,˙Á‡k54Ï‡ÓOa ÔÈa ,ÔÈÓÈa ÔÈa , ¿««≈»∆««∆≈¿»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ -55Ô˙ÏÈ„b C¯c Ô‰Èa‚iL ,‡e‰Â .56‡lL Ï·‡ ; »»¿∆«¿ƒ≈∆∆¿ƒ»»¬»∆…
dÈa‚iL - d˙ÎÏ‰k ‰ÂˆÓe .‡ˆÈ ‡Ï - Ô˙ÏÈ„b C¯c∆∆¿ƒ»»…»»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«¿ƒ«
,Ï‡ÓOa ‚B¯˙‡Â ,ÔÈÓÈa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÏL ‰c‚‡¬À»∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ¿…

„È¯BÈÂ ‰ÏÚÈÂ ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ57LÏL ·Ïel‰ ÚÚÈÂ ¿ƒ¿»ƒ¿«¬∆¿ƒƒ«¬≈««»»
Áe¯Â Áe¯ ÏÎa ÌÈÓÚt58. ¿»ƒ¿»«»«

א.53) מב, ו.54)שם הלכה שאמרו:55)למעלה ומה
אלא  זה אין לא:) (שם בשמאל ואתרוג בימין לולב
לא  הפכו שאמרו: שמה מב.) (שם ר"ח דעת אבל לכתחילה.
בימין. ואתרוג בשמאל לולב נטל אם היינו יצא,

ו.56) הלכה למעלה ב.57)נתבאר לז, מקור 58)סוכה
ה"י. פ"ג סוכה ב'ירושלמי' הדברים

.È,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe CÈÏBÓ ?„ˆÈk≈«ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ
ÔÎÂ ,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe ‡È·Óe≈ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ¿≈
˙‡È¯˜ ˙ÚLa ?‡È·Óe CÈÏBÓ ÔÎÈ‰Â .‰„È¯ÈÂ ‰iÏÚa«¬ƒ»ƒƒ»¿≈»ƒ≈ƒƒ¿«¿ƒ«

lÁz '·BË Èk '‰Ï e„B‰'a - Ïl‰‰‡p‡'·e ,ÛBÒÂ ‰ ««≈¿«ƒ¿ƒ»»¿»»
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'‡p ‰ÚÈLB‰ '‰59,·ÏeÏ ˙ÏÈËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»»¿»«»≈ƒ¿ƒ«»
‰ÏÈla ÏËB BÈ‡Â60. ¿≈≈«»¿»

טז,59) הימיםֿא (דברי שנאמר משום ב. לז, סוכה משנה,
לה' "הודו לו וסמוך וגו'", יער עצי כל ירננו "אז לגֿלה):
בהודו). ד"ה שם ('תוספות' הושיענו" ואמרו וגו' טוב כי

הראשון",60) ביום לכם "ולקחתם שנאמר: ב. כ, מגילה
בלילה. ולא ביום

.‡ÈÔBÓÈb BÊ ‰c‚‡Ï ‰OÚ61·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL62, »»«¬À»ƒ∆∆∆¿∆»»
È„ÈŒÏÚ ‰ÁÈ˜Ï .‡ˆÈ - dÏËe ÔÈ„Ò ‰ÈÏÚ C¯kL B‡∆»«»∆»»ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿≈

‰ÁÈ˜Ï dÓL ,¯Á‡ ¯·c63„B·k C¯c ‰È‰iL ‡e‰Â . »»«≈¿»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆∆∆»
Ï·‡ .ıˆBÁ BÈ‡ B˙B‡Ï ‡e‰L ÏkL ,¯ec‰ C¯„Â¿∆∆ƒ∆»∆¿»≈≈¬»
dÏËe ‰¯„˜· B‡ ıÈˆÚa el‡‰ ÔÈÈn‰ ˙‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«∆«ƒƒ»≈¿»ƒƒ¿≈»¿»»

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64. …»»¿≈»

גמן).61) ערך ('ערוך' חוס כלומר גמי, כאנשי 62)מלשון
זהב  של בגימוניות לולביהם את אוגדים שהיו ירושלים
להלן  עוד וראה מאיר), דרבי אליבא במשנה, לו: (סוכה

סה. והערה יב כרבא.63)הלכה א. לז, מב,64)שם שם
א.

.·ÈÔÈa ÏÈc·‰Â ,‰·¯Ú‰Â Ò„‰‰ ÌÚ ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡»«∆«»ƒ«¬«¿»¬»»¿ƒ¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ - d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÏËÓa Ò„‰‰ ÔÈ·e ·Ïel‰«»≈«¬«¿«¿ƒ¿«≈»¬≈∆
ÔÈnL ,ıˆBÁ BÈ‡ - Ò„‰ ÈÏÚa Ô‰ÈÈa ÏÈc·‰ .ıˆBÁ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«¬≈¬«≈≈∆ƒ

ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa65ËeÁa ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡Ï BÏ LÈÂ . ¿ƒ≈≈¿∆∆¡…∆«»¿
B˙„È‚‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏÎ·e ,‰ÁÈLÓ· B‡ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬ƒ»

·kÚÓ66. ¿«≈

ב.65) לז, במשנה,66)שם לו: בסוכה מאיר כרבי
לפי  תוסיף", "בל כאן ואין במינו, שלא הלולב את שאוגדים
אנשי  של טעמם וזהו בגמרא). (שם מעכב אינו שהאגד
וכיון  זהב. של בגימוניות לולביהם אוגדים שהיו ירושלים
שכל  חוצץ, זה אין יא:) (סוכה לנוי הוא האגד ענין שכל

חוצץ. אינו - לנאותו שהוא

.‚È,„·Ïa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈa ÏËp‰Ï ·ÏeÏ ˙ÂˆÓƒ¿«»¿ƒ»≈¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌB˜Ó ÏÎa67ÓÊ ÏÎ·eÔ68˙aLa elÙ‡Â ,69:¯Ó‡pL ; ¿»»¿»¿««¬ƒ¿«»∆∆¡«

Bc·Ï Lc˜n·e .'ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe'¿«¿∆»∆«»ƒ«ƒ¿»¿«
,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈÏËB¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿≈∆»
ÌBÈ ÏÁ .'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿»

˙aLa Ïh BÈ‡ - ‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ˙BÈ‰Ï ˙aM‰70, ««»ƒ¿¿¿≈∆»≈ƒ»¿«»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ B„Èa epÎÈÏBÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ∆¿»«¿««ƒ¿»«ƒ

¯ÙBLa e¯ÊbL BÓk71. ¿∆»¿¿»

המקדש.67) לבית חוץ שבית 68)אפילו בזמן בין
קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש

יד.69) הלכה להלן המקדש 70)יבואר בבית אפילו
ה"ו.71)(מגידֿמשנה). שופר מהל' פ"ב

.„È?ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa BÊ ‰¯Ê‚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»¿¿≈»¿»ƒ
.ÔÈÏe·‚a elÙ‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ«»«¬ƒƒ¿ƒ
¯‡LaL ;‰ÂL ÌÈÓi‰ ¯‡L ÔÈ„Â BÈc ÔÈ‡L ,‡ˆÓƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ»∆∆ƒ¿»

Lc˜na ‡l‡ ,·ÏeÏ ÏhÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‚Á‰ ÈÓÈ72. ¿≈∆»≈»»«»ƒ…»∆»«ƒ¿»

מן 72) מצוותו הוא שגם השנה, בראש ושופר א. מג, סוכה
עליו  גזרו זאת ובכל בגבולין, ובין במקדש בין התורה
התקיעות  בשעת עוד ידעו לא הרוב שעלֿפי מפני - בשבת

שם). סוכה ור"ן ('תוספות' החודש נתקדש אם

.ÂËÏh ·ÏeÏ ‰È‰iL ,eÈ˜˙‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ÌB˜Ó ÏÎa73ÏÎÂ . ¿»»»ƒ¿«¿≈∆»≈∆«ƒ¿»¿»

eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' ÂÈÏÚ C¯·Ó ÌBÈÂ ÌBÈ»¿»≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
È¯·cÓ ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ«¿ƒ«»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ74Ôa¯ ÔÈ˜˙‰L ˙Bwz‰ Ïk ÌÚ ,BÊ ‰w˙Â . ¿ƒ¿«»»ƒ»««»∆ƒ¿ƒ«»
‰aiLk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿∆ƒ»∆

.ÔLÈÏ ÌÈ¯·c‰ e¯ÊÁÈ ,Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»««¿«¿»ƒ¿»¿»

שכתוב 73) למקרא זאת והסמיכו א. מא, סוכה משנה,
נאום  ארפאך וממכותיך לך ארוכה אעלה "כי יז) ל, (ירמיה
אין  דורש - לה" אין דורש היא, ציון לך קראו נדחה כי ה',
שם  (סוכה זכר לה שיעשו דרישה, צריכה שהיא מכלל לה,

אשר 74)בגמרא) הדבר מן תסור "לא - ציונו? והיכן
כג.) (שבת – יא) יז, (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

.ÊËÌBia Ïh ·ÏeÏ ‰È‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»»»ƒ»«
,˙BÓB˜n‰ ¯‡La ÔÎÂ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÔBL‡¯‰»ƒ∆»ƒ¿¿«»¿≈ƒ¿»«¿
.Ï‡¯OÈŒı¯‡a ‚Á‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÌBiL È‡cÂa eÚ„iL∆»¿¿««∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
˙eÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ Ï·‡¬»«¿»¿ƒ∆…»¿ƒƒ¿ƒ

.˜ÙqÓ ·Ïel‰ ÔÈÏËB eÈ‰ ‡Ï ,L„ÁŒL‡…̄…∆…»¿ƒ«»ƒ»≈

.ÊÈ‡ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓe˙‡ ÏhÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò ƒ∆»«≈«ƒ¿»»¿¬»ƒƒ…∆
Ï‡¯OÈŒı¯‡ Èa elÙ‡Â ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ˙aLa ·Ïel‰«»¿«»«»ƒ«¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
,ÌÈ˜BÁ¯‰ ÔÈÏe·b‰ Èa ÈtÓ ,L„Á‰ ˙‡ eLcwL∆ƒ¿∆«…∆ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»¿ƒ
ÔÈÂL Ïk‰ eÈ‰iL È„k ,L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿ƒ««…∆¿≈∆ƒ¿«…»ƒ
ÔÈ‡ el‡Â ˙aLa ÔÈÏËB el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·„a¿»»∆¿…ƒ¿≈¿ƒ¿«»¿≈≈
„Á‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔBL‡¯ ÌBÈ ·eiÁÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÏËB¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»

Ba ˙BÏz‰Ï Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‡e‰75. ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»

הלולב 75) נוטלים הקרובים היו קיים, המקדש שבית שבזמן
לא  ואףֿעלֿפיֿכן נוטלים, אינם והרחוקים במקדש, כמו
נראה  קיים המקדש בית כשאין אבל תורות, כשתי נראה היה

(לחםֿמשנה). תורות כשתי הדבר

.ÁÈÔBaLÁ‰ ÈtŒÏÚ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰f‰ ÔÓf·e76, «¿««∆∆«…ƒ«ƒ«∆¿
˙aLa ·ÏeÏ ÏËpÈ ‡lL ,‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰ ¯‡Lƒ¿»«»»¿∆»»∆…ƒ»≈»¿«»
ÌBÈa elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡ÏÂ ÔÈÏe·‚· ‡Ï ,ÏÏk¿»…ƒ¿ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿
.L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ Ïk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ∆«…¿ƒƒ¿ƒ««…∆

e¯‡a ¯·Îe77- ˙aLa ·Ïel‰ ˙ÏÈËa ¯eq‡‰ ¯wÚL , ¿»≈«¿∆ƒ«»ƒƒ¿ƒ««»¿«»
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»«¬ƒ∆«¿««ƒ¿»«ƒ

שני 76) עושים ואףֿעלֿפיֿכן העדים. עדות פי על ולא
מנהג  לבטל שלא ז"ל רבותינו שהזהירונו מפני ימים,

ד:). (ביצה הי"ג.77)אבותינו למעלה

.ËÈ;·Ïel‰ ˙ÏÈËa ·iÁ ,‰kq·e ¯ÙBLa ·iÁL Ïk…∆«»¿»¿À»«»ƒ¿ƒ««»
·ÏeÏ ˙ÏÈËpÓ ¯eËt ,‰kÒÂ ¯ÙBMÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ78. ¿»«»ƒ»¿À»»ƒ¿ƒ«»
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'‡p ‰ÚÈLB‰ '‰59,·ÏeÏ ˙ÏÈËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»»¿»«»≈ƒ¿ƒ«»
‰ÏÈla ÏËB BÈ‡Â60. ¿≈≈«»¿»

טז,59) הימיםֿא (דברי שנאמר משום ב. לז, סוכה משנה,
לה' "הודו לו וסמוך וגו'", יער עצי כל ירננו "אז לגֿלה):
בהודו). ד"ה שם ('תוספות' הושיענו" ואמרו וגו' טוב כי

הראשון",60) ביום לכם "ולקחתם שנאמר: ב. כ, מגילה
בלילה. ולא ביום

.‡ÈÔBÓÈb BÊ ‰c‚‡Ï ‰OÚ61·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL62, »»«¬À»ƒ∆∆∆¿∆»»
È„ÈŒÏÚ ‰ÁÈ˜Ï .‡ˆÈ - dÏËe ÔÈ„Ò ‰ÈÏÚ C¯kL B‡∆»«»∆»»ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿≈

‰ÁÈ˜Ï dÓL ,¯Á‡ ¯·c63„B·k C¯c ‰È‰iL ‡e‰Â . »»«≈¿»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆∆∆»
Ï·‡ .ıˆBÁ BÈ‡ B˙B‡Ï ‡e‰L ÏkL ,¯ec‰ C¯„Â¿∆∆ƒ∆»∆¿»≈≈¬»
dÏËe ‰¯„˜· B‡ ıÈˆÚa el‡‰ ÔÈÈn‰ ˙‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«∆«ƒƒ»≈¿»ƒƒ¿≈»¿»»

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64. …»»¿≈»

גמן).61) ערך ('ערוך' חוס כלומר גמי, כאנשי 62)מלשון
זהב  של בגימוניות לולביהם את אוגדים שהיו ירושלים
להלן  עוד וראה מאיר), דרבי אליבא במשנה, לו: (סוכה

סה. והערה יב כרבא.63)הלכה א. לז, מב,64)שם שם
א.

.·ÈÔÈa ÏÈc·‰Â ,‰·¯Ú‰Â Ò„‰‰ ÌÚ ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡»«∆«»ƒ«¬«¿»¬»»¿ƒ¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ - d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÏËÓa Ò„‰‰ ÔÈ·e ·Ïel‰«»≈«¬«¿«¿ƒ¿«≈»¬≈∆
ÔÈnL ,ıˆBÁ BÈ‡ - Ò„‰ ÈÏÚa Ô‰ÈÈa ÏÈc·‰ .ıˆBÁ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«¬≈¬«≈≈∆ƒ

ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa65ËeÁa ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡Ï BÏ LÈÂ . ¿ƒ≈≈¿∆∆¡…∆«»¿
B˙„È‚‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏÎ·e ,‰ÁÈLÓ· B‡ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬ƒ»

·kÚÓ66. ¿«≈

ב.65) לז, במשנה,66)שם לו: בסוכה מאיר כרבי
לפי  תוסיף", "בל כאן ואין במינו, שלא הלולב את שאוגדים
אנשי  של טעמם וזהו בגמרא). (שם מעכב אינו שהאגד
וכיון  זהב. של בגימוניות לולביהם אוגדים שהיו ירושלים
שכל  חוצץ, זה אין יא:) (סוכה לנוי הוא האגד ענין שכל

חוצץ. אינו - לנאותו שהוא

.‚È,„·Ïa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈa ÏËp‰Ï ·ÏeÏ ˙ÂˆÓƒ¿«»¿ƒ»≈¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌB˜Ó ÏÎa67ÓÊ ÏÎ·eÔ68˙aLa elÙ‡Â ,69:¯Ó‡pL ; ¿»»¿»¿««¬ƒ¿«»∆∆¡«

Bc·Ï Lc˜n·e .'ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe'¿«¿∆»∆«»ƒ«ƒ¿»¿«
,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈÏËB¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿≈∆»
ÌBÈ ÏÁ .'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿»

˙aLa Ïh BÈ‡ - ‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ˙BÈ‰Ï ˙aM‰70, ««»ƒ¿¿¿≈∆»≈ƒ»¿«»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ B„Èa epÎÈÏBÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ∆¿»«¿««ƒ¿»«ƒ

¯ÙBLa e¯ÊbL BÓk71. ¿∆»¿¿»

המקדש.67) לבית חוץ שבית 68)אפילו בזמן בין
קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש

יד.69) הלכה להלן המקדש 70)יבואר בבית אפילו
ה"ו.71)(מגידֿמשנה). שופר מהל' פ"ב

.„È?ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa BÊ ‰¯Ê‚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»¿¿≈»¿»ƒ
.ÔÈÏe·‚a elÙ‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ«»«¬ƒƒ¿ƒ
¯‡LaL ;‰ÂL ÌÈÓi‰ ¯‡L ÔÈ„Â BÈc ÔÈ‡L ,‡ˆÓƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ»∆∆ƒ¿»

Lc˜na ‡l‡ ,·ÏeÏ ÏhÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‚Á‰ ÈÓÈ72. ¿≈∆»≈»»«»ƒ…»∆»«ƒ¿»

מן 72) מצוותו הוא שגם השנה, בראש ושופר א. מג, סוכה
עליו  גזרו זאת ובכל בגבולין, ובין במקדש בין התורה
התקיעות  בשעת עוד ידעו לא הרוב שעלֿפי מפני - בשבת

שם). סוכה ור"ן ('תוספות' החודש נתקדש אם

.ÂËÏh ·ÏeÏ ‰È‰iL ,eÈ˜˙‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ÌB˜Ó ÏÎa73ÏÎÂ . ¿»»»ƒ¿«¿≈∆»≈∆«ƒ¿»¿»

eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' ÂÈÏÚ C¯·Ó ÌBÈÂ ÌBÈ»¿»≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
È¯·cÓ ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ«¿ƒ«»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ74Ôa¯ ÔÈ˜˙‰L ˙Bwz‰ Ïk ÌÚ ,BÊ ‰w˙Â . ¿ƒ¿«»»ƒ»««»∆ƒ¿ƒ«»
‰aiLk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿∆ƒ»∆

.ÔLÈÏ ÌÈ¯·c‰ e¯ÊÁÈ ,Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»««¿«¿»ƒ¿»¿»

שכתוב 73) למקרא זאת והסמיכו א. מא, סוכה משנה,
נאום  ארפאך וממכותיך לך ארוכה אעלה "כי יז) ל, (ירמיה
אין  דורש - לה" אין דורש היא, ציון לך קראו נדחה כי ה',
שם  (סוכה זכר לה שיעשו דרישה, צריכה שהיא מכלל לה,

אשר 74)בגמרא) הדבר מן תסור "לא - ציונו? והיכן
כג.) (שבת – יא) יז, (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

.ÊËÌBia Ïh ·ÏeÏ ‰È‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»»»ƒ»«
,˙BÓB˜n‰ ¯‡La ÔÎÂ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÔBL‡¯‰»ƒ∆»ƒ¿¿«»¿≈ƒ¿»«¿
.Ï‡¯OÈŒı¯‡a ‚Á‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÌBiL È‡cÂa eÚ„iL∆»¿¿««∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
˙eÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ Ï·‡¬»«¿»¿ƒ∆…»¿ƒƒ¿ƒ

.˜ÙqÓ ·Ïel‰ ÔÈÏËB eÈ‰ ‡Ï ,L„ÁŒL‡…̄…∆…»¿ƒ«»ƒ»≈

.ÊÈ‡ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓe˙‡ ÏhÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò ƒ∆»«≈«ƒ¿»»¿¬»ƒƒ…∆
Ï‡¯OÈŒı¯‡ Èa elÙ‡Â ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ˙aLa ·Ïel‰«»¿«»«»ƒ«¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
,ÌÈ˜BÁ¯‰ ÔÈÏe·b‰ Èa ÈtÓ ,L„Á‰ ˙‡ eLcwL∆ƒ¿∆«…∆ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»¿ƒ
ÔÈÂL Ïk‰ eÈ‰iL È„k ,L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿ƒ««…∆¿≈∆ƒ¿«…»ƒ
ÔÈ‡ el‡Â ˙aLa ÔÈÏËB el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·„a¿»»∆¿…ƒ¿≈¿ƒ¿«»¿≈≈
„Á‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔBL‡¯ ÌBÈ ·eiÁÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÏËB¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»

Ba ˙BÏz‰Ï Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‡e‰75. ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»

הלולב 75) נוטלים הקרובים היו קיים, המקדש שבית שבזמן
לא  ואףֿעלֿפיֿכן נוטלים, אינם והרחוקים במקדש, כמו
נראה  קיים המקדש בית כשאין אבל תורות, כשתי נראה היה

(לחםֿמשנה). תורות כשתי הדבר

.ÁÈÔBaLÁ‰ ÈtŒÏÚ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰f‰ ÔÓf·e76, «¿««∆∆«…ƒ«ƒ«∆¿
˙aLa ·ÏeÏ ÏËpÈ ‡lL ,‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰ ¯‡Lƒ¿»«»»¿∆»»∆…ƒ»≈»¿«»
ÌBÈa elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡ÏÂ ÔÈÏe·‚· ‡Ï ,ÏÏk¿»…ƒ¿ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿
.L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ Ïk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ∆«…¿ƒƒ¿ƒ««…∆

e¯‡a ¯·Îe77- ˙aLa ·Ïel‰ ˙ÏÈËa ¯eq‡‰ ¯wÚL , ¿»≈«¿∆ƒ«»ƒƒ¿ƒ««»¿«»
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»«¬ƒ∆«¿««ƒ¿»«ƒ

שני 76) עושים ואףֿעלֿפיֿכן העדים. עדות פי על ולא
מנהג  לבטל שלא ז"ל רבותינו שהזהירונו מפני ימים,

ד:). (ביצה הי"ג.77)אבותינו למעלה

.ËÈ;·Ïel‰ ˙ÏÈËa ·iÁ ,‰kq·e ¯ÙBLa ·iÁL Ïk…∆«»¿»¿À»«»ƒ¿ƒ««»
·ÏeÏ ˙ÏÈËpÓ ¯eËt ,‰kÒÂ ¯ÙBMÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ78. ¿»«»ƒ»¿À»»ƒ¿ƒ«»
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È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ·Ïela ·iÁ - ÚÚÏ Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«¿«¿≈««»«»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈
˙BˆÓa BÎpÁÏ79. ¿«¿¿ƒ¿

גרמן".78) שהזמן "מצוותֿעשה הן אלו מצוות ששלשת
א.79) מב, סוכה משנה,

.Î‰·¯Ú Lc˜na ÔÈ‡È·nL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆¿ƒƒ«ƒ¿»¬»»
·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ˙¯Á‡80È„È ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â . «∆∆≈¬»»∆«»¿≈»»≈¿≈

·ÏelaL ‰·¯Úa B˙·BÁ81‰ÏÚ elÙ‡ - d¯eÚLÂ . »»¬»»∆«»¿ƒ»¬ƒ»∆
„Á‡ „·a „Á‡82. ∆»¿«∆»

ãycew zegiyn zecewpã

ueg zxg` daxr ycwna oi`iany ipiqn dynl dkld"
."'ek ...alelay daxrn

שהיו  שהערבה משמע אחרת" ערבה "מביאין מלשונו
שהיא  בזה שבלולב מהערבה שונה המזבח בצדי זוקפין
כחכמים  ופסק הגברא, חיוב מצד רק ולא אחרת "חפצא"
ולא  מסיני למשה הלכה היא שבמקדש שערבה שלומדים
שבלולב. כערבה נחל" מ"ערבי שנלמדת שאול אבא כדעת
שארבעת  הריי"ץ הרבי דברי ידועים בזה: הפנימי והביאור
בקיום  שווים ישראל שכל מלמדים שבלולב המינים
וגם  תורה גם בו שיש מי את מסמל האתרוג המצוות,
בהם  שיש לולב שבבחינת יהודים גם אבל טובים, מעשים

מ  "תלמוד שהרי טובים, מעשים בעלי הם גם תורה ביא רק
וגם  השכל, כח בעיקר בהם שמאיר אלא מעשה" לידי
שיש  בוודאי טובים מעשים בו שיש הדס שבבחינת יהודי
שמאיר  אלא טובים.. מעשים למד מהיכן כי תורה גם בו
שבבחינת  יהודי ואפילו שבלב, המידות כח בעיקר בו
שלא  אלא מצוות, ולא תורה לא בו שאין הפשט אין ערבה
שמקיים  ומה המידות, כח ולא השכל כח לא בו מאיר
מאמר  וידוע הפשוטה. האמונה כח מצד הוא ולומד
דבר  היא הפשוטים האנשים של שהפשיטות הבעש"ט
בעיקר  מתבטא זה ועניין ית', עצמותו פשיטות עם אחד
האחדות; עניין ישנו המינים מארבעת אחד בכל בערבה.
כפופין", ש"עליו בלולב קינא", בחד "תלתא שגודל בהדס
גדולה  שבערבה האחדות אבל באילנו", ש"דר ובאתרוג

הערבות. שאר עם ואחדות באחווה שגדלה יותר
הערבה  במצות יותר מתבטא שבלולב האחדות עניין לכן,
שאינה  באופן הערבה את רק לקחו שאז שבמקדש
שלה, האחדות בדרגת שאינם המינים שאר עם מעורבת
"חפצא" היא שבמקדש שהערבה הרמב"ם סבר כך ומשום

שבלולב. מהערבה אחרת
החורבן  אחר ואף בשבת, גם זו מצוה קיימו זה מטעם
רבה' 'הושענא צריך אם החודש את מעברים שיהיו תיקנו

בשבת. לצאת
(222 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

לד.)80) (סוכה שאמר שאול, אבא על החולקים כחכמים

ואחת  ללולב אחת שתים, "ערבי - נחל" "ערבי שנאמר שמה
מן  אסמכתא בלי היא, מסיני למשה הלכה אלא - למקדש"

(שם). א.81)הפסוק מד, כרב 82)סוכה ב. מד, שם
ששת.

.‡Î˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?d˙ÂˆÓ ‰˙È‰ „ˆÈk≈«»¿»ƒ¿»»¿»»ƒƒ¿«
˙Bia¯Ó ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ÌÈÓi‰83ÔÈÙ˜BÊÂ ‰·¯Ú ÏL «»ƒ»¿ƒƒÀ¿ƒ∆¬»»¿¿ƒ

Ô˙B‡84ÈabŒÏÚ ÔÈÙeÙk Ô‰ÈL‡¯Â ,ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏÚ »«¿»≈«ƒ¿≈«¿»≈∆¿ƒ««≈
,d˙B‡ ÔÈ¯„BÒÂ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰L ˙Ú·e .ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»≈∆»¿ƒƒ»¿¿ƒ»

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz85˙BÈ‰Ï ˙aL ÌBÈ ÏÁ . ¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«»ƒ¿
‰·¯Ú ÔÈÙ˜BÊ ÔÈ‡ - ‚Á‰ CB˙a86ÏÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ¿∆»≈¿ƒ¬»»∆»ƒ≈»

È„k ,˙aLa d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÈÚÈ·L ÌBÈ¿ƒƒƒ¿¿«»¿ƒ»¿«»¿≈
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,dÓÒ¯ÙÏ87. ¿«¿¿»∆ƒƒ¿»

ביד 84)ענפים.83) אותה נוטלים אותה, שזוקפים ואחרי
פח. והערה כב הלכה כדלהלן נטילה, מצות לקיים כדי

במשנה.85) א מה, ארבע 86)שם יעבירנה שמא גזירה
מג:). (סוכה הרבים ברשות שאינה 87)אמות לפי

מן  שהיא לפרסמה הוצרכו כ) הלכה (כנ"ל בתורה מפורשת
שם). (סוכה שבת ודוחה התורה

.·Î˙aLŒ·¯ÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈk≈«»ƒ¿ƒƒ»≈∆∆«»
‡lL È„k ,·‰Ê ÏL ˙Bi‚È‚a d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒƒ∆»»¿≈∆…

ÔÈÏÚ‰ eLÓÎÈ88ÈabŒÏÚ d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ ¯ÁÓÏe . ƒ¿¿∆»ƒ¿»»¿ƒ»««≈
,d˙B‡ ÔÈÏËBÂ ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÚ‰ ÔÈ‡·e ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ»»¿¿ƒƒ∆»¿¿ƒ»

ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k89dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÊ ‰·¯ÚÂ . ¿∆∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿≈»
‰¯Bza Le¯Ùa90ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈ‡ , ¿≈«»≈¿ƒ»»ƒ¿«¿≈

‡e‰ „·Ïa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‡l‡ ,Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‚Á‰∆»≈∆«ƒ¿»∆»««¿ƒƒƒ¿«
„a Á˜BÏ ?‰OBÚ „ˆÈk .‰f‰ ÔÓfa d˙B‡ ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»«¿««∆≈«∆≈««
Ë·BÁÂ ,·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ,‰a¯‰ ÔÈc· B‡ „Á‡∆»«ƒ«¿≈≈¬»»∆«»¿≈
‡Ïa LÏL B‡ ÌÈÓÚt ÈÏk‰ ÏÚ B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ da»«««¿«««¿ƒ«¬«ƒ»¿…

‡e‰ ÌÈ‡È· ‚‰Ó ‰Ê ¯·cL ,‰Î¯·91. ¿»»∆»»∆ƒ¿«¿ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

למקדש  זכר הזה בזמן ערבה נטילת ענין סומך הרמב"ם
כדי  בשבת, במקדש ערבה נטילת אודות להלכה בהמשך
לערבה  מיוחד יותר יום זה היה במקדש שגם להדגיש
החילוק  לשיטתו כי בשבת. כשחל גם אותה נוטלין שהיו
הוא  המזבח בצדי שזקפו לערבה שבלולב הערבה בין
גברא  חיוב רק ולא (הערבה) המצוה של ב"חפצא" חילוק

שבלולב. הערבה על נוסף
(6 dxrd 220 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

אלא 88) אינה הכמישה העדר וסגולת א. מה, סוכה משנה,
זהב, דוקא למה כן שאם מים, בהם שנותנים ולא זהב, בכלי
משום  ולא יכמושו, שלא טעם נתנו הרי - כבוד משום ואם
חכמון). בן ישמעאל ר' בשם רוקח' ('מעשה כבוד

הערבה 89) שמצות ב מג, בסוכה הגמרא מסקנת שכן
שדעתם  זוקפין, ד"ה א מה, שם ב'תוספות' (וראה בנטילה
ד"ה  מג: שם רש"י דעת וכן לזקוף, ואחרֿכך ליטול שצריך
כג  הלכה כדלהלן בערבה מקיפים אין ואעפ"כ והביאום).
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צא. כיון 90)והערה - מסיני למשה הלכה שהיא אע"פ
זכר  שבעה כל שיטלו תיקנו לא בתורה, בפירוש שאינה

במגידֿמשנה). (וראה ב.91)למקדש מד, סוכה

.‚ÎÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»»«ƒƒ∆«ƒ¿≈«
Ô‰È·ÏeÏa92'‰ ‡p‡' :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙Á‡ ÌÚt Ô‰È„Èa ¿¿≈∆ƒ≈∆««««¿¿ƒ»»

ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .'‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡' ,'‡p ‰ÚÈLB‰ƒ»»»»«¿ƒ»»««¿ƒƒ
ÌÈÓÚt Ú·L ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ93e‚‰ ¯·Îe . «ƒƒ∆«ƒ¿≈«∆«¿»ƒ¿»»¬

Œ˙Èa ÚˆÓ‡a ‰·z ÁÈp‰Ï ,˙BÓB˜n‰ ÏÎa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿¿«ƒ«≈»¿∆¿«≈
ÌBÈ ÏÎa d˙B‡ ÔÈÙÈwÓe ˙Òk‰94eÈ‰L C¯„k , «¿∆∆«ƒƒ»¿»¿∆∆∆»

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ∆«ƒ¿≈«≈∆«ƒ¿»

ערבה 92) שמצות למעלה שפסק ואע"פ בערבה. ולא
שמואל  רבינו בשם גיאת בן יצחק רבינו כתב וכן בנטילה.

שגם שאין הלוי, לומר מקום יש בנטילה, דאמר למאן
סוכה, הגאונים' 'אוצר (ראה בלולב אלא בערבה מקיפים

.(62 עמוד התשובות א.93)חלק מה, סוכה משנה,
(94.(60 עמוד שם הגאונים' ('אוצר גאון האי רב כתב כן

.„ÎÌÈÏLe¯Èa ‚‰n‰ ‰È‰ Ck95B˙ÈaÓ Ì„‡ ‡ˆBÈ : »»»«ƒ¿»ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈
‡e‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ,B„Èa B·ÏeÏÂ ˙È¯ÁL«¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆¿

B„È· ‡e‰Â ,Ïlt˙Ó ;B„È·96ÌÈÏBÁ ¯w·Ï ‡ˆBÈÂ ; ¿»ƒ¿«≈¿¿»¿≈¿«≈ƒ
B„È· ‡e‰Â ,ÌÈÏ·‡ ÌÁÏe97,L¯„nÏ ÒkiLÎe . ¿«≈¬≈ƒ¿¿»¿∆ƒ»≈«ƒ¿»

.Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa B˙È·Ï BÁlLÓ¿«¿¿≈¿«¿¿««¿

בברייתא.95) ב מא, לאחוז 96)סוכה שאין ואףֿעלֿפי
בידו  ומעות כלים או בידו ותפילין בזרועו תורה ספר
בידו  ולולבו הוא מתפלל - בהם טרוד שלבו מפני ויתפלל,
אינה  - עליו שחביבה ומתוך היום, מצות שהיא מפני
קריאת  "קורא מפורש: בברייתא [ושם שם). (סוכה מטרידתו
קריאת  "קורא השמיט ורבינו בידו". ולולבו ומתפלל שמע
לאחוז  אסרו שלא כלל, חידוש בזה שאין מפני שמע",
וכלֿשכן  שמע קריאת בעת ביד מעות או כלים או תפילין

מצוותו]. בעת בחג משום 97)לולב זה וכל שם. סוכה,
מצוה. חביבות

.‰Î˙Ïa˜Ó98,dÏÚa „iÓ B‡ da „iÓ ·Ïel‰ ‰M‡ ¿«∆∆ƒ»«»ƒ«¿»ƒ««¿»
˙aLa ÌÈnÏ B˙¯ÈÊÁÓe99·ÏeÏ ÔÈÏËB eÈ‰L ÔÓÊa , «¬ƒ»««ƒ¿«»ƒ¿«∆»¿ƒ»

˙aLa100ÌÈn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·BËŒÌBÈ·e .101; ¿«»¿ƒƒ«««ƒ
- „ÚBn·e.ÌÈn‰ ÔÈÙÈÏÁÓ «≈«¬ƒƒ«»ƒ

א.98) מב, סוכה שהאשה 99)משנה, ואף יכמוש. שלא
שראוי  כיון לטלטלו, לה מותר - לולב ממצות פטורה

וברש"י). (שם אנשים וביום100ֿ)לנטילת המקדש, בזמן
למעלה  רבינו שכתב כמו בשבת, להיות שחל ראשון טוב

(כסף101ֿ)הט"ז. טירחא משום מחליפין, לא אבל
משנה).

.ÂÎBÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡ ,·ÏelaL Ò„‰¬«∆«»»¿»ƒ«ƒ¿≈∆≈
¯eÒ‡ ,‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ;ÁÈ¯Ï ‡l‡ Èe‡»̄∆»¿≈«¿ƒ¿À¿»«ƒ¿»»
È¯‰L ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯zÓ ,‚B¯˙‡ Ï·‡ .Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«¬»∆¿À»¿»ƒ«∆¬≈

‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰102. À¿»«ƒ¿»≈¬ƒ»

ב.102) לז, סוכה

.ÊÎ‚B¯˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â103ÈtÓ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ Ïk ¿»∆¡…∆¿»«¿ƒƒƒ¿≈
BlÎÏ ‰ˆ˜‰ - ÌBi‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰ˆ˜‰L104ÈÈÓM·e . ∆À¿»¿ƒ¿»«À¿»¿À«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ105ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓf·e . À»«¬ƒ»«¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ
ÈÈÓMa ·ÏeÏ ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ -106‚B¯˙‡‰ , ««ƒ∆≈¿ƒ»«¿ƒƒ»∆¿

ÔÓÊa ÈÈÓMa ¯eÒ‡ ‰È‰L C¯„k ,ÈÈÓMa ¯eÒ‡»«¿ƒƒ¿∆∆∆»»»«¿ƒƒƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ,˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰L∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈∆»≈

ÈÚÈ·L107- ÌÈÓi‰ ˙Ú·LÏ ÔÈ‚B¯˙‡ ‰Ú·L LÈ¯Ù‰ . ¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
¯ÁÓÏ dÏÎB‡Â ,dÓBÈÏ d· ‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk108. »««¿««≈»¿»¿¿»¿»»

עליו.103) יוחנן.104)שבירך כרבי ב. מו, סוכה
הט"ו.105) סוכה מהל' פ"ו למעלה שאףֿעל106ֿ)ראה

שבעה  כל שהיא הי"ג) פ"ו (למעלה בסוכה בו שיושבים פי
התורה  מן מצוותו שאין לולב בו נוטלים לא - התורה מן
(מגידֿמשנה). בלבד הראשון ביום אלא בגבולין,

כאביי.107) שם, שם.108)סוכה סוכה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שנוטלן  מי של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה
נוהגת  שהיתה השמחה בביאור הפרק ונסתיים בהן. יוצא אם

החג. ימי בשבעת במקדש

.‡‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ Ô‰L ,el‡‰ ÔÈÈÓ ˙Úa¯‡«¿««ƒƒ»≈∆≈»«¬««¬»»
L·È Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‚B¯˙‡Â2ÏeÊ‚ B‡3,·e‚ B‡ ¿∆¿∆»»∆»≈∆»≈»»

Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡4˙„·Úp‰ ‰¯L‡Ó ‰È‰iL B‡ ;5, ¬ƒ¿««≈∆ƒ¿∆≈¬≈»«∆¡∆∆
d„·ÚlÓ ‰¯L‡‰ eÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡6ÏL ‰È‰L B‡ ; ««ƒ∆ƒ¿»¬≈»ƒ¿»¿»∆»»∆

˙Ácp‰ ¯ÈÚ7ÏL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ƒ«ƒ««¬≈∆»»»∆»≈∆∆
‡ˆÈ ,ÏË Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ÏhÈ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú8. ¬«»ƒ…ƒ…¿«¿ƒ»¿ƒ»«»»

LeÓk ‰È‰9¯Lk - L·ÈÏ ¯Ó‚ ‡ÏÂ ,10˜Ác‰ ˙ÚL·e . »»»¿…»«ƒ«»≈ƒ¿««¿»
¯Lk L·i‰ ·ÏeÏ - ‰kq‰ ˙ÚLa B‡11‡Ï Ï·‡ , ƒ¿«««»»»«»≈»≈¬»…

ÔÈÈn‰ ¯‡L12. ¿»«ƒƒ

וֿלד:2) לג: לב: כט: בסוכה במשניות מפורשים כולם
נאמר  שלא ואףֿעלֿפי הדור. אינו שיבש מפני הפסול וטעם
מאתרוג  כולם למדו - מינים בשאר ולא באתרוג אלא "הדר"
לולב). ד"ה כט: ב'תוספות' ועיי"ש לא. (סוכה

שם.3) קונה 4)במשניות, הגזלן אין לבד שביאוש מפני
ה"א, גזילה מהל' בפ"ב רבינו שפסק כמו הגזילה, את
שלכם  שיהיה "לכם" ולקחתם כתוב הראשון ביום ובסוכות
(כסףֿמשנה). פסול ולכן י) הלכה (להלן אחר של ולא

לעבודהֿזרה.5) היתה נטיעתה מאוסה 6)שעיקר שהיא
(כסףֿמשנה). רואים 7)למצוה לשריפה, שעומדת שכיון

הגמרא  ובלשון שיעור, בה ואין נשרפה כבר כאילו אותה
שיעוריה". מיכתת "כתותי לא:): שם.8)(סוכה סוכה,

מאוסה  אינה לעבודהֿזרה מתחילתה ניטעה שלא שכיון
(כסףֿמשנה). אשרה כמו לחות.9)כלֿכך עדיין בו שיש

א.10) לא, את 11)שם כרכין בני שהורישו "מעשה
בשעת  כשר שיבש ומכאן לא:). (שם בניהם" לבני לולביהן
נטלו  אלא חובה ידי בהם יצאו שלא הראב"ד ודעת הדחק.
לולב. תורת תשתכח שלא כדי בלבד לסמל אותו

לנו 12) ואין מינים. בשאר ולא בלולב היה הנ"ל שהמעשה

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



קמט alel zekld - mipnf xtq - lel` f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

צא. כיון 90)והערה - מסיני למשה הלכה שהיא אע"פ
זכר  שבעה כל שיטלו תיקנו לא בתורה, בפירוש שאינה

במגידֿמשנה). (וראה ב.91)למקדש מד, סוכה

.‚ÎÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»»«ƒƒ∆«ƒ¿≈«
Ô‰È·ÏeÏa92'‰ ‡p‡' :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙Á‡ ÌÚt Ô‰È„Èa ¿¿≈∆ƒ≈∆««««¿¿ƒ»»

ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .'‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡' ,'‡p ‰ÚÈLB‰ƒ»»»»«¿ƒ»»««¿ƒƒ
ÌÈÓÚt Ú·L ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ93e‚‰ ¯·Îe . «ƒƒ∆«ƒ¿≈«∆«¿»ƒ¿»»¬

Œ˙Èa ÚˆÓ‡a ‰·z ÁÈp‰Ï ,˙BÓB˜n‰ ÏÎa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿¿«ƒ«≈»¿∆¿«≈
ÌBÈ ÏÎa d˙B‡ ÔÈÙÈwÓe ˙Òk‰94eÈ‰L C¯„k , «¿∆∆«ƒƒ»¿»¿∆∆∆»

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ∆«ƒ¿≈«≈∆«ƒ¿»

ערבה 92) שמצות למעלה שפסק ואע"פ בערבה. ולא
שמואל  רבינו בשם גיאת בן יצחק רבינו כתב וכן בנטילה.

שגם שאין הלוי, לומר מקום יש בנטילה, דאמר למאן
סוכה, הגאונים' 'אוצר (ראה בלולב אלא בערבה מקיפים

.(62 עמוד התשובות א.93)חלק מה, סוכה משנה,
(94.(60 עמוד שם הגאונים' ('אוצר גאון האי רב כתב כן

.„ÎÌÈÏLe¯Èa ‚‰n‰ ‰È‰ Ck95B˙ÈaÓ Ì„‡ ‡ˆBÈ : »»»«ƒ¿»ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈
‡e‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ,B„Èa B·ÏeÏÂ ˙È¯ÁL«¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆¿

B„È· ‡e‰Â ,Ïlt˙Ó ;B„È·96ÌÈÏBÁ ¯w·Ï ‡ˆBÈÂ ; ¿»ƒ¿«≈¿¿»¿≈¿«≈ƒ
B„È· ‡e‰Â ,ÌÈÏ·‡ ÌÁÏe97,L¯„nÏ ÒkiLÎe . ¿«≈¬≈ƒ¿¿»¿∆ƒ»≈«ƒ¿»

.Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa B˙È·Ï BÁlLÓ¿«¿¿≈¿«¿¿««¿

בברייתא.95) ב מא, לאחוז 96)סוכה שאין ואףֿעלֿפי
בידו  ומעות כלים או בידו ותפילין בזרועו תורה ספר
בידו  ולולבו הוא מתפלל - בהם טרוד שלבו מפני ויתפלל,
אינה  - עליו שחביבה ומתוך היום, מצות שהיא מפני
קריאת  "קורא מפורש: בברייתא [ושם שם). (סוכה מטרידתו
קריאת  "קורא השמיט ורבינו בידו". ולולבו ומתפלל שמע
לאחוז  אסרו שלא כלל, חידוש בזה שאין מפני שמע",
וכלֿשכן  שמע קריאת בעת ביד מעות או כלים או תפילין

מצוותו]. בעת בחג משום 97)לולב זה וכל שם. סוכה,
מצוה. חביבות

.‰Î˙Ïa˜Ó98,dÏÚa „iÓ B‡ da „iÓ ·Ïel‰ ‰M‡ ¿«∆∆ƒ»«»ƒ«¿»ƒ««¿»
˙aLa ÌÈnÏ B˙¯ÈÊÁÓe99·ÏeÏ ÔÈÏËB eÈ‰L ÔÓÊa , «¬ƒ»««ƒ¿«»ƒ¿«∆»¿ƒ»

˙aLa100ÌÈn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·BËŒÌBÈ·e .101; ¿«»¿ƒƒ«««ƒ
- „ÚBn·e.ÌÈn‰ ÔÈÙÈÏÁÓ «≈«¬ƒƒ«»ƒ

א.98) מב, סוכה שהאשה 99)משנה, ואף יכמוש. שלא
שראוי  כיון לטלטלו, לה מותר - לולב ממצות פטורה

וברש"י). (שם אנשים וביום100ֿ)לנטילת המקדש, בזמן
למעלה  רבינו שכתב כמו בשבת, להיות שחל ראשון טוב

(כסף101ֿ)הט"ז. טירחא משום מחליפין, לא אבל
משנה).

.ÂÎBÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡ ,·ÏelaL Ò„‰¬«∆«»»¿»ƒ«ƒ¿≈∆≈
¯eÒ‡ ,‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ;ÁÈ¯Ï ‡l‡ Èe‡»̄∆»¿≈«¿ƒ¿À¿»«ƒ¿»»
È¯‰L ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯zÓ ,‚B¯˙‡ Ï·‡ .Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«¬»∆¿À»¿»ƒ«∆¬≈

‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰102. À¿»«ƒ¿»≈¬ƒ»

ב.102) לז, סוכה

.ÊÎ‚B¯˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â103ÈtÓ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ Ïk ¿»∆¡…∆¿»«¿ƒƒƒ¿≈
BlÎÏ ‰ˆ˜‰ - ÌBi‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰ˆ˜‰L104ÈÈÓM·e . ∆À¿»¿ƒ¿»«À¿»¿À«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ105ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓf·e . À»«¬ƒ»«¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ
ÈÈÓMa ·ÏeÏ ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ -106‚B¯˙‡‰ , ««ƒ∆≈¿ƒ»«¿ƒƒ»∆¿

ÔÓÊa ÈÈÓMa ¯eÒ‡ ‰È‰L C¯„k ,ÈÈÓMa ¯eÒ‡»«¿ƒƒ¿∆∆∆»»»«¿ƒƒƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ,˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰L∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈∆»≈

ÈÚÈ·L107- ÌÈÓi‰ ˙Ú·LÏ ÔÈ‚B¯˙‡ ‰Ú·L LÈ¯Ù‰ . ¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
¯ÁÓÏ dÏÎB‡Â ,dÓBÈÏ d· ‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk108. »««¿««≈»¿»¿¿»¿»»

עליו.103) יוחנן.104)שבירך כרבי ב. מו, סוכה
הט"ו.105) סוכה מהל' פ"ו למעלה שאףֿעל106ֿ)ראה

שבעה  כל שהיא הי"ג) פ"ו (למעלה בסוכה בו שיושבים פי
התורה  מן מצוותו שאין לולב בו נוטלים לא - התורה מן
(מגידֿמשנה). בלבד הראשון ביום אלא בגבולין,

כאביי.107) שם, שם.108)סוכה סוכה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שנוטלן  מי של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה
נוהגת  שהיתה השמחה בביאור הפרק ונסתיים בהן. יוצא אם

החג. ימי בשבעת במקדש

.‡‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ Ô‰L ,el‡‰ ÔÈÈÓ ˙Úa¯‡«¿««ƒƒ»≈∆≈»«¬««¬»»
L·È Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‚B¯˙‡Â2ÏeÊ‚ B‡3,·e‚ B‡ ¿∆¿∆»»∆»≈∆»≈»»

Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡4˙„·Úp‰ ‰¯L‡Ó ‰È‰iL B‡ ;5, ¬ƒ¿««≈∆ƒ¿∆≈¬≈»«∆¡∆∆
d„·ÚlÓ ‰¯L‡‰ eÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡6ÏL ‰È‰L B‡ ; ««ƒ∆ƒ¿»¬≈»ƒ¿»¿»∆»»∆

˙Ácp‰ ¯ÈÚ7ÏL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ƒ«ƒ««¬≈∆»»»∆»≈∆∆
‡ˆÈ ,ÏË Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ÏhÈ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú8. ¬«»ƒ…ƒ…¿«¿ƒ»¿ƒ»«»»

LeÓk ‰È‰9¯Lk - L·ÈÏ ¯Ó‚ ‡ÏÂ ,10˜Ác‰ ˙ÚL·e . »»»¿…»«ƒ«»≈ƒ¿««¿»
¯Lk L·i‰ ·ÏeÏ - ‰kq‰ ˙ÚLa B‡11‡Ï Ï·‡ , ƒ¿«««»»»«»≈»≈¬»…

ÔÈÈn‰ ¯‡L12. ¿»«ƒƒ

וֿלד:2) לג: לב: כט: בסוכה במשניות מפורשים כולם
נאמר  שלא ואףֿעלֿפי הדור. אינו שיבש מפני הפסול וטעם
מאתרוג  כולם למדו - מינים בשאר ולא באתרוג אלא "הדר"
לולב). ד"ה כט: ב'תוספות' ועיי"ש לא. (סוכה

שם.3) קונה 4)במשניות, הגזלן אין לבד שביאוש מפני
ה"א, גזילה מהל' בפ"ב רבינו שפסק כמו הגזילה, את
שלכם  שיהיה "לכם" ולקחתם כתוב הראשון ביום ובסוכות
(כסףֿמשנה). פסול ולכן י) הלכה (להלן אחר של ולא

לעבודהֿזרה.5) היתה נטיעתה מאוסה 6)שעיקר שהיא
(כסףֿמשנה). רואים 7)למצוה לשריפה, שעומדת שכיון

הגמרא  ובלשון שיעור, בה ואין נשרפה כבר כאילו אותה
שיעוריה". מיכתת "כתותי לא:): שם.8)(סוכה סוכה,

מאוסה  אינה לעבודהֿזרה מתחילתה ניטעה שלא שכיון
(כסףֿמשנה). אשרה כמו לחות.9)כלֿכך עדיין בו שיש

א.10) לא, את 11)שם כרכין בני שהורישו "מעשה
בשעת  כשר שיבש ומכאן לא:). (שם בניהם" לבני לולביהן
נטלו  אלא חובה ידי בהם יצאו שלא הראב"ד ודעת הדחק.
לולב. תורת תשתכח שלא כדי בלבד לסמל אותו

לנו 12) ואין מינים. בשאר ולא בלולב היה הנ"ל שהמעשה
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פ"ז  למעלה זה (וכעין במפורש חכמים שהזכירו מה אלא
לח). הערה

.·‰Ï¯Ú ÏL ‚B¯˙‡13‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÂ14ÏLÂ ∆¿∆»¿»¿∆¿»¿≈»¿∆
Ï·Ë15È‡Óc ÏL .ÏeÒt -16¯È˜ÙiL ¯LÙ‡L ;¯Lk - ∆∆»∆¿«»≈∆∆¿»∆«¿ƒ

È‡Óc ÏÎ‡Ï BÏ ¯znL ,ÈÚ ‰È‰ÈÂ ÂÈÒÎ17ÏL ‚B¯˙‡ . ¿»»¿ƒ¿∆»ƒ∆À»∆¡…¿«∆¿∆
‰¯B‰Ë ‰Óe¯z18ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ19‡Ï - ¿»¿»¿∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ…

B¯ÈLÎÈ ‡nL ,ÏhÈ20ËÏ¯Lk - ÏË Ì‡Â .‰‡Ó21. ƒ…∆»«¿ƒ¿À¿»¿ƒ»«»≈

והתורה 13) כג), יט, (ויקרא ובהנאה באכילה האסורה
לכם  ראוי שיהי' לכם", "ולקחתם מ) כג, (שם אמרה

לה.). (סוכה ועומדת 14)ולהנאתכם באכילה שאסורה
לה:). (שם לכם" "ולקחתם בכלל ואינה לשריפה,

שהרי 15) בו, חלק וללוי לכהן יש וגם באכילה. שאסור
ד"ה  לח. פסחים ('תוספות' שלהם והמעשר התרומות
ר"ן  (עיין כשר טבל של שאתרוג אומרים ויש אתיא),

שם). חכמים 16)בסוכה, שהצריכו הארץ עם תבואת
מספק. תרומה ממנה מ"א.17)להפריש פ"ג דמאי משנה,

ב. ל, לכהן.18)וסוכה לאכילה שראוי 19)שראויה
אינו  - לאכילה ראוי שאינו לירושלים מחוץ אבל לאכילה.

בדיעבד. אפילו בו מקבל 20)יוצא אוכל שום שאין
נאמר  זה ועל תחילה, מים עליו נתנו אלאֿאםֿכן טומאה
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי לח): יא, (ויקרא
שהוא  הלולב אל האתרוג שמקרב ומכיון לכם". הוא טמא
את  מרטיב הוא הרי הכ"ה) פ"ז (למעלה במים תמיד
טומאה  לגרום ואסור טומאה לקבל ומכשירו האתרוג
"משמרת  ח): יח, (במדבר שנאמר משום לתרומה,
טומאה  לגרום אסור וכן בטהרה, לשמרה שצריך תרומותי"
"וכל  ל): כז, (ויקרא שנאמר קודש, כמו שדינו שני, למעשר
שם). ורש"י לה: (סוכה לה'" קודש וגו' הארץ מעשר

לד:).21) שם וגמרא, (משנה לאכילה ראויים שהם

.‚ÏeÒt - BL‡¯ ÌË˜pL ·ÏeÏ22˜cÒ .23Ì‡ - »∆ƒ¿«…»ƒ¿«ƒ
,ÌÈLk e‡¯iL „Ú ‰fÓ ‰Ê ÂÈ˜„Ò ÈL e˜Á¯˙ƒ¿«¬¿≈¿»»∆ƒ∆«∆≈»ƒ¿«ƒ

ÏeÒt24Ì˜Ú ‰È‰ .25,ÂÈÙÏÏÚa ·‚k B¯„L È¯‰L »»»»…¿»»∆¬≈ƒ¿¿«««
ÂÈ¯BÁ‡Ï Ì˜Ú ‰È‰ .ÏeÒt - ˙¯ËBËÁ26BÊL ,¯Lk - ¬∆∆»»»»…«¬»»≈∆

ÏeÒt - ÂÈ„„vÓ „Á‡Ï Ì˜Ú .B˙i¯· ‡È‰27e„¯Ù .28 ƒ¿ƒ»∆¡«¿««ƒ¿»»»ƒ¿¿
˙Bi¯Á‰ ÈÏÚk eÏcÏc ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚÓ ‰Ê ÂÈÏÚ29.¯Lk - »»∆≈«∆¿…ƒ«¿¿«¬≈«¬À»≈

eÏcÏciL ‡e‰Â ,ÂÈÏÚ eˆ¯Ù30ÈÏÚk ·ÏeÏ ÏL B¯„MÓ ƒ¿¿»»¿∆ƒ«¿¿ƒƒ¿∆»«¬≈
eÒt - ˙Bi¯Á‰.Ï «¬À»

העליון 22) העלה ראש שנקצץ והיינו ב. כט, סוכה משנה,
(מגידֿמשנה). הלולב כלה העליון.23)שבו העלה

התיומת"24) "נחלקה שמטעם ואףֿעלֿפי א. לב, סוכה
כט). הערה להלן (ראה נפסל אינו ד) הלכה (להלן

לפניו 25) היה שלא נראה (82 עמ' (שם, לסוכה [ב'מאירי'
רוקח' ב'מעשה וראה עקום. לולב דיני כל כאן רבינו בדברי

מכתבֿיד]. אחר נוסח לב.).26)בשם (שם השדרה לצד
הראשון.27) הלשון לפי שם, ולא 28)סוכה התפרדו

מהשדרה. הרבה שהם 29)התרחקו החריות טבע
מזה. זה הרבה ומתרחקים מתפרדים והם כעץ, מתקשים

(מגיד30ֿ) למטה תלויים שעליהם עד כלֿכך שנפרדו
כט:). (סוכה במשנה זה וכל משנה).

.„,ÔÈÏ„b Ì‰Lk :‡È‰ Ck ·ÏeÏ ÏL ÔÈÏÚ ˙i¯a¿ƒ«»ƒ∆»»ƒ¿∆≈¿≈ƒ
ÔÈÏÚ ÈL Ïk ·‚Â ;ÔabÓ ÔÈ˜e·„e ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÏ„b¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«»¿«»¿≈»ƒ

˙ÓBÈz ‡¯˜p‰ ‡e‰ ÔÈ˜e·c‰31- ˙ÓBÈz‰ ‰˜ÏÁ . «¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿¿»«¿∆
B˙i¯a ˙lÁzÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÂÈÏÚ eÈ‰ .ÏeÒt32‡ÏÂ , »»»»««««ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿…

·bŒÏÚ ‰Ê ÂÈÏÚ eÈ‰ ‡Ï .ÏeÒt - ˙ÓBÈz Ì‰Ï ‰È‰»»»∆¿∆»…»»»∆««
L‡¯ Ì‡ :‰Ê ˙Áz ‰Ê ‡l‡ ,ÔÈ·Ïel‰ Ïk C¯„k ‰Ê∆¿∆∆»«»ƒ∆»∆««∆ƒ…
Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯wÚÏ ÚÈbÓ ‰Ê∆«ƒ«»ƒ»∆¿«¿»ƒ∆«∆ƒ¿»»

¯Lk - ÔÈÏÚa ‰qÎÓ ·ÏeÏ ÏL B¯„L33ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿∆»¿À∆¿»ƒ»≈¿ƒ≈
ÏeÒt - ‰Ê ÏL B¯wÚ „ˆÏ ÚÈbÓ ‰Ê ÏL BL‡¯34. …∆∆«ƒ«¿«ƒ»∆∆»

שבלולב 31) העלין רוב שנחלקו והיינו א . לב, סוכה
התיומת  שנחלקה ואומרים, חולקים ויש (מגידֿמשנה).
לפי  וגם מכולם. העליון האמצעי העלה נחלק אם  היינו
(מגידֿמשנה). ברובו נסדק אם אלא פוסל אינו דבריהם

נסדק. בדין ה"ג למעלה ואינו 32)וראה הוא מום בעל
שם). (סוכה, שנזכרו 33)"הדר" הברזל" הר "ציני והם
כט:). (סוכה א.34)במשנה לב, שם

.‰BL‡¯ ÌË˜pL Ò„‰35- ÂÈÏÚ ·¯ e¯L .¯Lk - ¬«∆ƒ¿«…»≈»¿…»»
„Á‡ Ô˜a ÔÈÏÚ ‰LÏL e¯izL Ì‡36eÈ‰ .¯Lk , ƒƒ¿«¿¿»»ƒ¿≈∆»»≈»

ÂÈ·Ú37˙Bw¯È Ì‡ :ÂÈÏÚÓ ˙Ba¯Ó38Ì‡Â ;¯Lk - ¬»»¿À≈»»ƒ¿À»≈¿ƒ
ÏeÒt - ˙B¯BÁL B‡ ˙Bn„‡39.¯Lk - ÔËÚÓ Ì‡Â . ¬À¿»¿ƒƒ¬»»≈

Ôw˙Ók ‡e‰L ÈÙÏ ,·BËŒÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â40. ¿≈¿«¬ƒ»¿¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰ÏÈÎ‡Ï „Á‡ „Á‡ ÔËwlL B‡ ,ÔËwÏÂ ¯·Ú41È¯‰ - »«¿ƒ¿»∆ƒ¿»∆»∆»«¬ƒ»¬≈

.¯Lk ‰Ê∆»≈

טרפון 35) כרבי שהלכה לפי מהעץ. העליון החלק שנקצץ
במשנה) לד: (סוכה כשר קטומים שלשתם אפילו שאמר
ראשו, שנקטם שהדס שפסקה לב:) (שם משנה כסתם ולא
מדרשו, בבית הקודש רוח שהופיע כתב, והראב"ד פסול.

שפסול. משנה כסתם שהלכה כאן 36)לאמר מדובר
מצראה", "אסא והוא אחד, בקן עלים שבעה לו שיש בהדס
מפרשים, ויש (מגידֿמשנה). כשר שלשה שנשארו וכיון
אם  כשר ואעפ"כ עליו, רוב ונשרו רגיל בהדס שהמדובר
הערה  ה"א פ"ז למעלה וראה אחד, בקן עלים שלשה נשארו

מח. והערה וה"ח ההדסים,37)ט, על הגדל קטן פרי מין
ענב. מראה.38)ונקרא שינוי כאן ואין ההדס כמראה

(סוכה 39) ופסול "הדר" זה אין לעץ, דומה הפרי שאין כיון
שם). ורש"י ומתקן 40)לג: למצוה, ההדס את שמכשיר

ה"ח). יו"ט מהלכות (פ"ד אסור ביוםֿטוב שאז 41)כלי
ודבר  לתקן, מכוין אינו שהרי לכתחילה, כן לעשות מותר
(שם) ובגמרא מקומות. בכמה כמפורש מותר, מתכוין שאינו
כן  לא שאם אחר, הדס לו שיש באופן שהמדובר אמרו,
והרי  רישיה" "פסיק הוא הרי מכוין שאינו שאע"פ אסור,
והוא  כן, סובר רבינו גם משנה' ה'מגיד [ולדעת כמכוין. הוא
בכת"י  הוא וכן אחר", שלקטם "או רבינו בדברי גורס
מי  כלומר, משנה': ה'מגיד בזה ופירש ותימן. אוקספורד
כסףֿמשנה). (ועי' זה בהדס חובה ידי לצאת צריך שאינו
והגיה  אחד" שליקטם "או אחד בספר כתוב שהיה ונראה
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וטעו  הנ"ל) (כהמגידֿמשנה "אחר" בגליון: מישהו
להם  ויצא ובשיבוש, בפנים זו הגהה והכניסו המעתיקים

אחד"]. "אחד

.ÂdL‡¯ ÌË˜pL ‰·¯Ú42.‰¯Lk -‰ÈÏÚ eˆ¯Ù43- ¬»»∆ƒ¿«…»¿≈»ƒ¿¿»∆»
.‰ÏeÒt¿»

בגמרא 42) שהכשירו שכשם רבינו וסובר עצמו. העץ ראש
(שם  המפורשת המשנה את ודחו שנקטם, הדס לד:) (סוכה
בערבה. הדין כן לג), (הערה ה"ה למעלה שפסק כמו לב:)
בעבותו  הוא יופיו שכל הדס, בין לחלק הרמב"ן ודעת
כלֿכך  ניכרת עצו קטימת ואין עצו, את חופין שעליו
ניכרת  שהקטימה מינים ושאר ערבה לבין כשר, הוא ולפיכך
גיאת. אבן יצחק רבי והרב הרי"ף דעת נראה וכן בהם.

(מגידֿמשנה).43) בו מחוברים שהם מהקנה שנדלדלו

.ÊLlÙÓ ·˜ ·wpL ‚B¯˙‡44‡e‰LŒÏk45ÏeÒt -46; ∆¿∆ƒ«∆∆¿À»»∆»
¯q‡k ‰È‰ Ì‡ - LlÙÓ BÈ‡LÂ47.ÏeÒt ,¯˙È B‡ ¿∆≈¿À»ƒ»»¿ƒ»»≈»

‡e‰L Ïk ¯ÒÁ48Bcc Ïh .ÏeÒt -49L‡¯‰ ‡e‰Â ; »«»∆»ƒ««¿»…
ÈeÏ˙ ‡e‰L ıÚ‰ Ïh .ÏeÒt - B· BzLBML ÔËw‰«»»∆«¿»ƒ«»≈∆»

‡nb BÓB˜Ó ¯‡LÂ ,‚B¯˙‡‰ ¯wÚÓ ÔÏÈ‡a Ba50- »ƒ»≈ƒ«»∆¿¿ƒ¿«¿À»
ÏeÒt51˙ÈÊÊÁ ‰˙ÏÚ .52LÏLe ÌÈLa Ì‡ :ÂÈÏÚ‰ »»¿»¬»ƒ»»ƒƒ¿«ƒ¿»

˙BÓB˜Ó53‰˙ÏÚ Ì‡ - „Á‡ ÌB˜Óa Ì‡Â ;ÏeÒt - ¿»¿ƒ¿»∆»ƒ»¿»
ÏeÒt ,Ba¯ ÏÚ54- ‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,Bcc ÏÚ Ì‡Â ; «À»¿ƒ«««¬ƒ»∆

ÏeÒt55,B¯qÁÓ BÈ‡L ,BlL ‰BˆÈÁ‰ Ìe¯w‰ ÛÏ˜ . »ƒ¿««¿«ƒ»∆∆≈¿«¿
Blk ÛÏ˜ Ì‡ :B˙i¯· ‡È‰L ˙BÓk ˜¯È ¯‡L ‡l‡∆»ƒ¿»»…¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«À

ÏeÒt -56¯Lk - ‡e‰LŒÏk epnÓ ¯‡L Ì‡Â ;57. »¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆»≈

עד 44) שנקב מפרשים ויש לו.). בסוכה (רש"י לעבר מעבר
שבתוכו. הזרע כלום.45)חדרי חסר ואינו מחט, עלֿידי

שהוא 46) כל חסר "ניקב, לד:): (סוכה במשנה הוא כן
לא  אם אפילו פסול שניקב הרי "וחסר") גרס (ולא פסול"
אלאֿ פוסל הנקב שאין הראב"ד ודעת (מגידֿמשנה). חסר
כל  וחסר "ניקב הנוסחא לפי וזהו שהוא, כל חסר אםֿכן

ששמו 47)שהוא". מטבע של כגודל היה הנקב רוחב
כגון  האתרוג, בעצם חסרון היה כשלא והמדובר איסר,

לו.). (סוכה בו שתחב יתד ע"י מבשר 48)שנקב שנחסר
עצמו. פסול"49)האתרוג - פיטמתו "ניטלה היינו

שם. סוכה, האתרוג50)שבמשנה חסר שהוא.והרי כל
(מגידֿמשנה).51) ברי"ף הוא כא,52)כן (ויקרא ילפת

בהן  שיש אבעבועות כמין והן "חזזן", אונקלוס תרגם כ)
עצמו. מהאתרוג קצת וגבוהות כמנומר.53)ממש שנראה

ב.54) לה, ב.55)סוכה לד, סוכה שאינו 56)משנה,
לה:). (שם לה,57)"הדר" שם וגמרא ב. לד, שם משנה,

א. לו, ב.

.ÁÁeÙ˙ ‡e‰L ‚B¯˙‡58Le·k ,Áe¯Ò ,59˜eÏL ,60, ∆¿∆»«»«»»
¯nÓ ,Ô·Ï ,¯BÁL61Èz¯kk ˜¯È ,62ÏeÒt -63BÏcb . »»»¿À»»…««¿ƒ»ƒ¿

ÒeÙ„a64e‰OÚ .ÏeÒt - ˙¯Á‡ ‰i¯a ÔÈÓk e‰OÚÂ ƒ¿¿»»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»»»
ÔÈtc ÔÈt„ e‰OÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B˙i¯a ÔÈÓk65.¯Lk , ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆»»«ƒ«ƒ»≈

ÌBÈz‰66¯Òa‰Â67Ì‰lL ÔÈ‚B¯˙‡‰L ÌB˜Ó .¯Lk , «¿¿«…∆»≈»∆»∆¿ƒ∆»∆
ÌÈ¯BÁL eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈ¯Lk - ‰ËeÚÓ ˙e¯ÁL ÔÈÚk¿≈«¬¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÈLek Ì„‡k ¯˙BÈa68. ¿≈¿»»ƒ¬≈∆»¿»»

וברש"י 58) לו. (סוכה נרקב או והתנפח מים עליו שנפלו
כמו 61)מבושל.60)בחומץ.59)שם). צבעים כמה
ירק.62)נמר. שם.63)מין בסוכה, זה בעודו 64)כל

מדת  לפי וגדל דפוס, כמין מסביבו עשאו בעץ ומחובר קטן
לו:). (שם ותמונתו של 65)הדפוס ריחיים של גלגל כעין

ששני 66)מים. או בזה זה דבוקים אתרוגים שני שגדלו
שהוא  כל למטה ומחוברין מלמעלה חלוקים האתרוג חצאי

האי). רב בשם תיום, ערך נגמר 67)('ערוך' לא שעדיין
עקיבא). רבי של החולקים כחכמים לו. (שם בישולו

א.68) לו, שם

.ËÔÈÓeÓ ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ì‰L e¯Ó‡L el‡ Ïk»≈∆»«¿∆≈¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa - ‰·‚e ÏÊ‚ ÈtÓ B‡ e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿≈»≈¿≈»¿ƒ
Ïk‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡L ÌÚ ÈL ·BËŒÌBÈa Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿»¬»¿≈ƒƒ¿»«»ƒ«…

¯Lk69,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‡e‰L ˙eÏÒt‰Â . »≈¿««¿»∆ƒ¬«»ƒ
ÔÈa - ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‚B¯˙‡ B˙B‡L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆∆¿»«¬ƒ»≈

.ÏeÒt ,ÌÈÓÈ ¯‡La ÔÈa ,ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

חנינא 69) שרב לו:), (סוכה שאמרו ממה הגאונים למדו כן
שהואֿהדין  – שני ביוםֿטוב החסר באתרוג חובתו ידי יצא

(מגידֿמשנה). המומים לכל

.ÈB·ÏeÏa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¿ƒ∆«¿»
‰zÓa BÏ epziL „Ú ;epnÓ epÏ‡LiL ,B¯·Á ÏL70. ∆¬≈∆ƒ¿»∆ƒ∆«∆ƒ¿∆¿«»»

È„È B· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ BÏ B˙¿»«¿»¿«¬ƒ¬≈∆≈¿≈
ÊÁÓe B˙·BÁdÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ ‰znL ;B¯È »«¬ƒ∆«»»«¿»¿«¬ƒ¿»

‰zÓ71‡ˆÓpL ,‡ˆÈ ‡Ï - B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â . «»»¿ƒ…∆¡ƒ…»»∆ƒ¿»
ÏeÊ‚Î72ÔË˜Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .73‰B˜ ÔËw‰L ,74 ¿»¿≈¿ƒ¿»»∆«»»∆

Ì‡L ‡ˆÓÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó BÈ‡Â¿≈«¿∆«¬≈ƒƒ«»¿ƒ¿»∆ƒ
ÔÈÓ Ïk „Á‡Â ,·Ïel‰ „Á‡Â .¯ÊBÁ BÈ‡ BÏ B¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ≈≈¿∆»«»¿∆»»ƒ
,Ïe‡L Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ - BaL ÔÈÈÓ Úa¯‡Ó ÔÈÓÂ»ƒ≈«¿«ƒƒ∆ƒ»»∆»≈∆»

ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa Ba ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡75. ≈¿ƒ¿ƒ

ביום 70) לכם "ולקחתם מ) כג, (ויקרא שנאמר מפני
שאינו  מכאן משלכם", - "לכם חכמים ודרשו וגו'" הראשון
(סוכה  חבירו של בלולבו ראשון ביו"ט חובתו ידי יוצא

כל 71)מא:). נפקע - החזיר שלא זמן שכל שם. סוכה,
שאינם  במתנה, שמתנים תנאי ככל הוא והתנאי הנותן, כח

כלל. מהמתנה קנה 72)גורעים לא שמעולם שמתברר
שם). (סוכה, התנאי קיים לא שהרי זו, לפני 73)מתנה

בו. לו 74)שיצא מקנה כשגדול התורה מן גמור קנין
שם). שם):75)(סוכה, (ויקרא תורה אמרה שהרי

וענף  תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם
ולא  "לכם" אמרה כולם שעל הרי נחל", וערבי  עבות עץ

אחרים. של

.‡ÈÔÈ‡ - ˙eÙzLa ‚B¯˙‡ B‡ ·ÏeÏ ewL ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»»∆¿¿À»≈
BÏ ÔziL „Ú ,ÔBL‡¯a B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿≈»»ƒ«∆ƒ≈

‰zÓa B˜ÏÁ76˙ÒÈÙzÓ ÔÈ‚B¯˙‡ ewL ÔÈÁ‡‰ . ∆¿¿«»»»«ƒ∆»∆¿ƒƒ¿ƒ«
˙Èa‰77ÏBÎÈ Ì‡ :B· ‡ˆÈÂ ‚B¯˙‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏËÂ , ««ƒ¿»«∆»≈∆∆¿¿»»ƒ»

‡ˆÈ - CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÁ‡‰ ÔÈ‡Â BÏÎ‡Ï78eÈ‰ Ì‡Â ; ¿»¿¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»
.‰zÓa Ì˜ÏÁ BÏ eziL „Ú ,‡ˆÈ ‡Ï - ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ…»»«∆ƒ¿∆¿»¿«»»
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וטעו  הנ"ל) (כהמגידֿמשנה "אחר" בגליון: מישהו
להם  ויצא ובשיבוש, בפנים זו הגהה והכניסו המעתיקים

אחד"]. "אחד

.ÂdL‡¯ ÌË˜pL ‰·¯Ú42.‰¯Lk -‰ÈÏÚ eˆ¯Ù43- ¬»»∆ƒ¿«…»¿≈»ƒ¿¿»∆»
.‰ÏeÒt¿»

בגמרא 42) שהכשירו שכשם רבינו וסובר עצמו. העץ ראש
(שם  המפורשת המשנה את ודחו שנקטם, הדס לד:) (סוכה
בערבה. הדין כן לג), (הערה ה"ה למעלה שפסק כמו לב:)
בעבותו  הוא יופיו שכל הדס, בין לחלק הרמב"ן ודעת
כלֿכך  ניכרת עצו קטימת ואין עצו, את חופין שעליו
ניכרת  שהקטימה מינים ושאר ערבה לבין כשר, הוא ולפיכך
גיאת. אבן יצחק רבי והרב הרי"ף דעת נראה וכן בהם.

(מגידֿמשנה).43) בו מחוברים שהם מהקנה שנדלדלו

.ÊLlÙÓ ·˜ ·wpL ‚B¯˙‡44‡e‰LŒÏk45ÏeÒt -46; ∆¿∆ƒ«∆∆¿À»»∆»
¯q‡k ‰È‰ Ì‡ - LlÙÓ BÈ‡LÂ47.ÏeÒt ,¯˙È B‡ ¿∆≈¿À»ƒ»»¿ƒ»»≈»

‡e‰L Ïk ¯ÒÁ48Bcc Ïh .ÏeÒt -49L‡¯‰ ‡e‰Â ; »«»∆»ƒ««¿»…
ÈeÏ˙ ‡e‰L ıÚ‰ Ïh .ÏeÒt - B· BzLBML ÔËw‰«»»∆«¿»ƒ«»≈∆»

‡nb BÓB˜Ó ¯‡LÂ ,‚B¯˙‡‰ ¯wÚÓ ÔÏÈ‡a Ba50- »ƒ»≈ƒ«»∆¿¿ƒ¿«¿À»
ÏeÒt51˙ÈÊÊÁ ‰˙ÏÚ .52LÏLe ÌÈLa Ì‡ :ÂÈÏÚ‰ »»¿»¬»ƒ»»ƒƒ¿«ƒ¿»

˙BÓB˜Ó53‰˙ÏÚ Ì‡ - „Á‡ ÌB˜Óa Ì‡Â ;ÏeÒt - ¿»¿ƒ¿»∆»ƒ»¿»
ÏeÒt ,Ba¯ ÏÚ54- ‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,Bcc ÏÚ Ì‡Â ; «À»¿ƒ«««¬ƒ»∆

ÏeÒt55,B¯qÁÓ BÈ‡L ,BlL ‰BˆÈÁ‰ Ìe¯w‰ ÛÏ˜ . »ƒ¿««¿«ƒ»∆∆≈¿«¿
Blk ÛÏ˜ Ì‡ :B˙i¯· ‡È‰L ˙BÓk ˜¯È ¯‡L ‡l‡∆»ƒ¿»»…¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«À

ÏeÒt -56¯Lk - ‡e‰LŒÏk epnÓ ¯‡L Ì‡Â ;57. »¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆»≈

עד 44) שנקב מפרשים ויש לו.). בסוכה (רש"י לעבר מעבר
שבתוכו. הזרע כלום.45)חדרי חסר ואינו מחט, עלֿידי

שהוא 46) כל חסר "ניקב, לד:): (סוכה במשנה הוא כן
לא  אם אפילו פסול שניקב הרי "וחסר") גרס (ולא פסול"
אלאֿ פוסל הנקב שאין הראב"ד ודעת (מגידֿמשנה). חסר
כל  וחסר "ניקב הנוסחא לפי וזהו שהוא, כל חסר אםֿכן

ששמו 47)שהוא". מטבע של כגודל היה הנקב רוחב
כגון  האתרוג, בעצם חסרון היה כשלא והמדובר איסר,

לו.). (סוכה בו שתחב יתד ע"י מבשר 48)שנקב שנחסר
עצמו. פסול"49)האתרוג - פיטמתו "ניטלה היינו

שם. סוכה, האתרוג50)שבמשנה חסר שהוא.והרי כל
(מגידֿמשנה).51) ברי"ף הוא כא,52)כן (ויקרא ילפת

בהן  שיש אבעבועות כמין והן "חזזן", אונקלוס תרגם כ)
עצמו. מהאתרוג קצת וגבוהות כמנומר.53)ממש שנראה

ב.54) לה, ב.55)סוכה לד, סוכה שאינו 56)משנה,
לה:). (שם לה,57)"הדר" שם וגמרא ב. לד, שם משנה,

א. לו, ב.

.ÁÁeÙ˙ ‡e‰L ‚B¯˙‡58Le·k ,Áe¯Ò ,59˜eÏL ,60, ∆¿∆»«»«»»
¯nÓ ,Ô·Ï ,¯BÁL61Èz¯kk ˜¯È ,62ÏeÒt -63BÏcb . »»»¿À»»…««¿ƒ»ƒ¿

ÒeÙ„a64e‰OÚ .ÏeÒt - ˙¯Á‡ ‰i¯a ÔÈÓk e‰OÚÂ ƒ¿¿»»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»»»
ÔÈtc ÔÈt„ e‰OÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B˙i¯a ÔÈÓk65.¯Lk , ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆»»«ƒ«ƒ»≈

ÌBÈz‰66¯Òa‰Â67Ì‰lL ÔÈ‚B¯˙‡‰L ÌB˜Ó .¯Lk , «¿¿«…∆»≈»∆»∆¿ƒ∆»∆
ÌÈ¯BÁL eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈ¯Lk - ‰ËeÚÓ ˙e¯ÁL ÔÈÚk¿≈«¬¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÈLek Ì„‡k ¯˙BÈa68. ¿≈¿»»ƒ¬≈∆»¿»»

וברש"י 58) לו. (סוכה נרקב או והתנפח מים עליו שנפלו
כמו 61)מבושל.60)בחומץ.59)שם). צבעים כמה
ירק.62)נמר. שם.63)מין בסוכה, זה בעודו 64)כל

מדת  לפי וגדל דפוס, כמין מסביבו עשאו בעץ ומחובר קטן
לו:). (שם ותמונתו של 65)הדפוס ריחיים של גלגל כעין

ששני 66)מים. או בזה זה דבוקים אתרוגים שני שגדלו
שהוא  כל למטה ומחוברין מלמעלה חלוקים האתרוג חצאי

האי). רב בשם תיום, ערך נגמר 67)('ערוך' לא שעדיין
עקיבא). רבי של החולקים כחכמים לו. (שם בישולו

א.68) לו, שם

.ËÔÈÓeÓ ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ì‰L e¯Ó‡L el‡ Ïk»≈∆»«¿∆≈¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa - ‰·‚e ÏÊ‚ ÈtÓ B‡ e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿≈»≈¿≈»¿ƒ
Ïk‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡L ÌÚ ÈL ·BËŒÌBÈa Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿»¬»¿≈ƒƒ¿»«»ƒ«…

¯Lk69,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‡e‰L ˙eÏÒt‰Â . »≈¿««¿»∆ƒ¬«»ƒ
ÔÈa - ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‚B¯˙‡ B˙B‡L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆∆¿»«¬ƒ»≈

.ÏeÒt ,ÌÈÓÈ ¯‡La ÔÈa ,ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

חנינא 69) שרב לו:), (סוכה שאמרו ממה הגאונים למדו כן
שהואֿהדין  – שני ביוםֿטוב החסר באתרוג חובתו ידי יצא

(מגידֿמשנה). המומים לכל

.ÈB·ÏeÏa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¿ƒ∆«¿»
‰zÓa BÏ epziL „Ú ;epnÓ epÏ‡LiL ,B¯·Á ÏL70. ∆¬≈∆ƒ¿»∆ƒ∆«∆ƒ¿∆¿«»»

È„È B· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ BÏ B˙¿»«¿»¿«¬ƒ¬≈∆≈¿≈
ÊÁÓe B˙·BÁdÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ ‰znL ;B¯È »«¬ƒ∆«»»«¿»¿«¬ƒ¿»

‰zÓ71‡ˆÓpL ,‡ˆÈ ‡Ï - B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â . «»»¿ƒ…∆¡ƒ…»»∆ƒ¿»
ÏeÊ‚Î72ÔË˜Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .73‰B˜ ÔËw‰L ,74 ¿»¿≈¿ƒ¿»»∆«»»∆

Ì‡L ‡ˆÓÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó BÈ‡Â¿≈«¿∆«¬≈ƒƒ«»¿ƒ¿»∆ƒ
ÔÈÓ Ïk „Á‡Â ,·Ïel‰ „Á‡Â .¯ÊBÁ BÈ‡ BÏ B¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ≈≈¿∆»«»¿∆»»ƒ
,Ïe‡L Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ - BaL ÔÈÈÓ Úa¯‡Ó ÔÈÓÂ»ƒ≈«¿«ƒƒ∆ƒ»»∆»≈∆»

ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa Ba ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡75. ≈¿ƒ¿ƒ

ביום 70) לכם "ולקחתם מ) כג, (ויקרא שנאמר מפני
שאינו  מכאן משלכם", - "לכם חכמים ודרשו וגו'" הראשון
(סוכה  חבירו של בלולבו ראשון ביו"ט חובתו ידי יוצא

כל 71)מא:). נפקע - החזיר שלא זמן שכל שם. סוכה,
שאינם  במתנה, שמתנים תנאי ככל הוא והתנאי הנותן, כח

כלל. מהמתנה קנה 72)גורעים לא שמעולם שמתברר
שם). (סוכה, התנאי קיים לא שהרי זו, לפני 73)מתנה

בו. לו 74)שיצא מקנה כשגדול התורה מן גמור קנין
שם). שם):75)(סוכה, (ויקרא תורה אמרה שהרי

וענף  תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם
ולא  "לכם" אמרה כולם שעל הרי נחל", וערבי  עבות עץ

אחרים. של

.‡ÈÔÈ‡ - ˙eÙzLa ‚B¯˙‡ B‡ ·ÏeÏ ewL ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»»∆¿¿À»≈
BÏ ÔziL „Ú ,ÔBL‡¯a B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿≈»»ƒ«∆ƒ≈

‰zÓa B˜ÏÁ76˙ÒÈÙzÓ ÔÈ‚B¯˙‡ ewL ÔÈÁ‡‰ . ∆¿¿«»»»«ƒ∆»∆¿ƒƒ¿ƒ«
˙Èa‰77ÏBÎÈ Ì‡ :B· ‡ˆÈÂ ‚B¯˙‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏËÂ , ««ƒ¿»«∆»≈∆∆¿¿»»ƒ»

‡ˆÈ - CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÁ‡‰ ÔÈ‡Â BÏÎ‡Ï78eÈ‰ Ì‡Â ; ¿»¿¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»
.‰zÓa Ì˜ÏÁ BÏ eziL „Ú ,‡ˆÈ ‡Ï - ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ…»»«∆ƒ¿∆¿»¿«»»
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¯t ‰ÊÂ ‚B¯˙‡ ‰Ê ‰˜ Ì‡ÂLÈ79„Á‡k ewL B‡ , ¿ƒ»»∆∆¿¿∆»ƒ∆»¿∆»
‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ LÈ¯Ùe ÔBn¯Â ‚B¯˙‡∆¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«««ƒ≈≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰zÓa B˜ÏÁ BÏ ÔziL „Ú ,‚B¯˙‡a»∆¿«∆ƒ≈∆¿¿«»»¿««ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ BÏÎ‡ Ì‡L80. ∆ƒ¬»≈«¿ƒƒ»»

זה 76) וכל קלז:). (בבאֿבתרא שלו כולו שיהיה שצריך
בכל  בו, לצאת לקחוהו אם אבל לאוכלו, אותו קנו אם דוקא
ראוי  שאינו יודעים היו שלקחוהו שבשעה בו, יוצאין אופן
אחד  כל שיטלנו שבשעה לקחוהו כן דעת ועל להתחלק,
בהרבה  סמכו זה ועל שלו. כולו שיהא - בו לצאת מהם
ביום  בו יוצאים הקהל וכל אחד, לולב שלוקחים מקומות

(מגידֿמשנה). בין 77)הראשון החלוקה לפני הירושה
בכללו  שהבית הבית", "תפיסת נקראת היורשים
לכל  מיוחד כאן ואין הנכסים, את תופס כולה) (=המשפחה

בירושה. שותפים וכולם חלקם,78)אחד על שויתרו
אתרוג. אחד לכל שיש לכל 79)מאחר אתרוג שאין כיון

מחילתם  מועילה ולא בו, רוצים שכולם אפשר ואחד, אחד
מחמת 80)בסתמא. הם שמקפידים ודאי - שוויו מחמת

(לחםֿמשנה). המצוה לקיים רוצים הם שגם המצוה,

.·ÈÔ‰a ÁÓOÏ ‰ÂˆÓ ˙B„ÚBn‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡81 ««ƒ∆»«¬ƒ¿»ƒ¿…«»∆
,‰¯˙È ‰ÁÓO ÌBÈ Lc˜na ‰˙È‰ ˙Bkq‰ ‚Áa -¿««À»¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
˙Ú·L ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆ƒ¿«

'ÌÈÓÈ82?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .83·BËŒÌBÈŒ·¯Ú »ƒ¿≈«»ƒ∆∆
ÌÈLpÏ ÌB˜Ó Lc˜na ÔÈw˙Ó eÈ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»¿«¿ƒ«ƒ¿»»«»ƒ
el‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,‰hÓlÓ ÌÈL‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈∆…ƒ¿»¿≈

el‡ ÌÚ84·BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBnÓ ÁÓOÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe . ƒ≈«¿ƒƒƒ¿…«ƒ»≈
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÎÂ ;ÔBL‡¯‰»ƒ¿≈¿»»ƒ≈À∆≈
ÌÈa¯Ú‰ŒÔÈa ÏL „ÈÓz e·È¯˜iL ¯Á‡Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ≈««∆«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ Ïk ÌÚ ÌBi‰ ¯‡LÏ ÁÓOÏƒ¿…«ƒ¿»«ƒ»«»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

zekeqd bga ,oda genyl devn zecrend lky it lr s`"
'd iptl mzgnye xn`py ,dxizi dgny mei ycwna dzid

zray mkiwel`."mini

עם  יתירה" ה"שמחה שקישר שמזה המפרשים וכתבו
את  כלל להזכיר מבלי אלוקיכם" ה' לפני "ושמחתם הפסוק
היא  היתירה השמחה הרמב"ם שלדעת מלמד המים, ניסוך

להבין: צריך זה ולפי מהתורה, חיוב
מתחילה  מדוע מהתורה, חיוב הוא יתירה" ה"שמחה אם א.
שדוחה  פשיטא הלא ראשון, יו"ט ממוצאי רק השמחה

שבות. נאסרה שלא במקדש ובוודאי שיר, כלי איסור
על  מדבר הנ"ל שהפסוק הרמב"ם של מקורו הוא היכן ב.
- אחר דין ממנו למדה הגמרא הלא יתירה" "שמחה

ימים. שבעת כל הלולב נוטלין היו שבמקדש
וכל  הארץ עמי אותה עושין היו "ולא כתב י"ד בהלכה ג.

וראש  ישראל, חכמי גדולי אלא שירצה ישיבות מי י
כל  אבל כו' מעשה... ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין
ולשמוע". לראות באים כולם והנשים האנשים העם

ראשי  בין לחלק מניין מהתורה, חיוב הוא אם ולכאורה
הארץ. ועמי העם

הנ"ל  השמחה את עושין היו אלו שדווקא המקור מהו ד.
מעשה". ואנשי "חסידים רק הוזכרו במשנה והלא

שבעת  "ושמחתם.... הפסוק את בהביאו בזה: הביאור
של  נוספת מצוה שישנה לומר הרמב"ם התכוון לא ימים"
שחיוב  מכיון אלא הידועה, יו"ט משמחת יותר שמחה
נהגו  פעמים, שלוש בתורה מופיע הסוכות בחג השמחה
חביבות  את בנפשם שהרגישו הם (שבעיקר ישראל גדולי
מדוייק  זה עניין הסוכות. בחג זו בשמחה להרבות המצוה)
אותה  במקדששמחהיתירה"ולאמזכיר בלשונושכתב"היתה

וכד'. ציווי בלשון
בית  שמחת את העושים רשימת גם לכך, בהתאם
מתוארים  שבה סוכה, במסכת מהגמרא הועתקה השואבה

השואבה. בית שמחת בזמן תנאים כמה של מעשיהם
שהיה  חנניה בן יהושע מרבי הרמב"ם למד ישראל" "חכמי

אתונה. חכמי עם להתווכח ונשלח בחכמתו ידוע
הוא  שרבי כיון שמעון, מרבי הרמב"ם למד ישיבות" "ראשי

תלמידים. לו שיש למי תואר
נשיא  שהיה גמליאל בן שמעון מרבן למד "הסנהדרין"

הסנהדרין.
ברשימת  הוא גם המוזכר הזקן מהלל למד "הזקנים"

השואבה. בית בשמחת המשתתפים
('c xen` zyxt ,fi wlg y"ewl it lr)

לפני 81) "ושמחת יא): טז, (דברים מפורש השבועות בחג
בחגך", "ושמחת יד): סז, (שם הסוכות ובחג אלקיך", ה'
הוקשו  שהרי הסוכות, וחג השבועות לחג הוקש הפסח וחג

ד:). השנה (ראש לזה זה המועדים ממה 82)כל חוץ
שם). (דברים בחגך" "ושמחת סוכה 83)שנאמר משנה,

א. עבירה.84)נא, לידי ויבואו

.‚È‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ?BÊ ‰ÁÓO ‰˙È‰ C‡È‰Â85ÔÈbÓe , ¿≈«»¿»ƒ¿»∆»ƒ«∆¿«¿ƒ
ÌÈÏ··e ¯BpÎa86ÌÈzÏˆÓ·e87„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿∆»
‡e‰L ¯ÈLŒÈÏÎa- ‰ta Ú„BiL ÈÓe ;Ba ÔbÏ Ú„BÈ ƒ¿ƒƒ∆≈«¿«≈ƒ∆≈««∆

ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ„˜B¯Â .‰ta88ÔÈÁtËÓe89ÔÈÊfÙÓe «∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯k¯ÎÓe90ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ú„BiL BÓk „Á‡Â „Á‡ Ïk , ¿«¿¿ƒ»∆»¿∆»¿∆≈«¿¿ƒ

‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡ BÊ ‰ÁÓOÂ .˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈL È¯·cƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»…
·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡91. ∆««»¿…∆

מ"ד.85) פ"ג בביכורים המשנה שהי'86)מלשון כלי זה
עד  ביותר, מתוקים ניגוניו שהיו נבל, ונקרא מיתרים כמה לו
ה"ו). דסוכה פ"ה ('ירושלמי' שבעולם שיר כלי כל שמנבל

בזו 87) זו (=שמכים) שמקישים מתכת של קערות שתי
נ:). (פירוש 88)(סוכה בצלצל" וההכאה הניגון "הוא

מ"ב). פ"ה ביצה להרמב"ם, על 89)המשניות כף מכים
יחי  ויאמרו כף "ויכו יב): יא, (מלכיםֿב שכתבו כמו כף,

"וטפחו". מתורגם: "ויכו" - הכתוב 90)המלך" מלשון
ומכרכר", מפזז דוד המלך את "ותרא טז): ו, (שמואלֿב
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יו"ט). (תוס' ריקוד לשון אסור 91)שהוא שבשבת פירוש,
שהי  שהשיר ואף שיר. ובכלי בחליל על לחלל שרים ו

שמחה  של שיר - ויו"ט שבת דוחה היה בכלי, הקרבנות
(מגידֿמשנה). ושבת ביו"ט ואסור דוחה, אינו

.„ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ .BÊ ‰ÁÓOa ˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿…»ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ‡l‡ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÂ ı¯‡‰ŒÈnÚ d˙B‡»«≈»»∆¿»ƒ∆ƒ¿∆∆»¿≈«¿≈
ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÔÈ¯„‰q‰Â ˙B·ÈLÈ‰ ÈL‡¯Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»≈«¿ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L Ì‰ - ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ˜f‰Â¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¬∆≈∆»¿«¿ƒ
‚Á ÈÓÈa Lc˜na ÔÈÁnOÓe ÔÈbÓe ÔÈ˜tÒÓe¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈«
ÔÈ‡a Ôlk ,ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ .˙Bkq‰«À¬»»»»»¬»ƒ¿«»ƒÀ»»ƒ

.ÚÓLÏÂ ˙B‡¯Ïƒ¿¿ƒ¿…«

.ÂË‰Âˆn‰ ˙iOÚa Ì„‡ ÁÓOiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»
‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰„B·Ú - Ô‰· ‰evL Ï‡‰ ˙·‰‡·e92. ¿«¬«»≈∆ƒ»»∆¬»¿»ƒ

,epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯ ,BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ¿»«≈««¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«ƒ∆
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz' :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬∆…»«¿»∆¡…∆

ÒÈ‚n‰ ÏÎÂ .'··Ï ·eË·e ‰ÁÓOa93˜ÏBÁÂ BzÚc ¿ƒ¿»¿≈»¿»«≈ƒ«¿¿≈
- el‡ ˙BÓB˜Óa ÂÈÈÚa „ak˙Óe BÓˆÚÏ „B·k»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈
Ï‡' :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ¯È‰Ê‰ ‰Ê ÏÚÂ .‰ËBLÂ ‡ËBÁ≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ¿……¿»««
BÙeb Ï˜Óe BÓˆÚ ÏÈtLn‰ ÏÎÂ .'CÏÓ ÈÙÏ ¯c‰˙zƒ¿««ƒ¿≈∆∆¿»««¿ƒ«¿≈≈
„·BÚ‰ ,„aÎÓ‰ ,ÏB„b‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«»«¿À»»≈
„BÚ È˙l˜e' :¯Ó‡ Ï‡¯OÈ CÏÓ „Âc ÔÎÂ .‰·‰‡Ó≈«¬»¿≈»ƒ∆∆ƒ¿»≈»«¿«…ƒ
,„B·k‰Â ‰l„b‰ ÔÈ‡Â .'ÈÈÚa ÏÙL È˙ÈÈ‰Â ˙‡fÓƒ…¿»ƒƒ»»¿≈»¿≈«¿À»¿«»

CÏn‰Â' :¯Ó‡pL ,'‰ ÈÙÏ ÁÓOÏ ‡l‡94ÊfÙÓ „Âc ∆»ƒ¿…«ƒ¿≈∆∆¡«¿«∆∆»ƒ¿«≈
B‚Â '‰ ÈÙÏ ¯k¯ÎÓe.' ¿«¿≈ƒ¿≈¿

ãycew zegiyn zecewpã

lÎ`d zad`ae zevnd ziiyra mc` gnyiy dgnyd"
xkxkne fftn cece xn`py ..`id dlecb dcear da deivy

."'d iptl

זאת  עם וביחד ביותר, קשה עבודה היינו גדולה, עבודה
עד  לבב וטוב שמחה מתוך להיעשות העבודה צריכה
לשמוח  אפשר היאך ולכאורה, ומכרכר". "מפזז של לאופן
ממשיך  כך על הגשמי. בעוה"ז נמצאים כאשר כזה באופן
זמן  ובכל מקום בכל כי ה'" "לפני הוא זה שעניין הרמב"ם
וממילא  מישראל, ואחד אחד כל עם ביחד הקב"ה נמצא
השו"ע  בתחילת שכתוב כמו ה'" "לפני היהודי נמצא

תמיד". לנגדי ה' "שויתי
ומגלה  מישראל לכאו"א פנים מאיר שהקב"ה וכשם
של  הנהגתו גם לפנים" הפנים ש"כמים הרי להם, אהבתו
העבודה  וזוהי הא־ל" "אהבת - אופן באותו היא יהודי
ומצב  במעמד שנמצא עד תמיד" לנגדי ה' "שויתי להיות
ית' ממנו גם נמשך ואז יהודי להוולד שזכה על שמחה של

תמידי. באופן חיים" מלך פני "באור של העניין
(el oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ה'.92) בעבודת עליונה כלומר 93)מדריגה "גס", מלשון
"המלך".94)מתגאה. צ"ל:



meil cg` wxt m"anx ixeriylel` f"hÎi -t"yz'd

ה'תש"פ  אלול י' ראשון יום

-rcndxtq
daEWY zFkld¦§§¨

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לך 1) שאין התשובה; את המעכבים דברים וארבעה עשרים

התשובה. בפני העומד דבר

.‡ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚÂ ‰Úa¯‡2.‰·eLz‰ ˙‡ «¿»»¿∆¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
ÔÈ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â ,ÏB„b ÔBÚ Ô‰Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆»»¿»∆∆»≈∆≈

˜ÈtÒÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰3ÈÙÏ ‰·eLz ˙BNÚÏ B„Èa «»»«¿ƒ¿»«¬¿»¿ƒ
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈËÁn‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .B‡ËÁ Ï„b4; …∆∆¿¿≈≈««¬ƒ∆»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ ÌÈa¯‰ ˙‡ ·kÚÓ‰ ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e5. ƒ¿«»∆«¿«≈∆»«ƒƒ«¬ƒ¿»

ÔB‚k ,‰Ú¯Ï C¯„· ‰·BË C¯cÓ B¯·Á ˙‡ ‰hn‰Â (·¿««∆∆¬≈ƒ∆∆»¿∆∆¿»»¿
˙ÈÒÓ6ÁÈcÓe7‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï ‡ˆBÈ B· ‰‡B¯‰ (‚ . ≈ƒ«ƒ«»∆¿≈¿«¿»»

‰ÁÓ el‡ - B˙eL¯a B·e ÏÈ‡B‰ ;B„Èa ‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»
Ïk ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e .B‡ÈËÁÓk ‡ˆÓÂ ,L¯Bt ‰È‰ Ba»»≈¿ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿«»∆…

ÌÈ¯Á‡a ˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L8ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ∆∆¿»¿»¿««¬≈ƒ≈»ƒ≈
(„ .ÌBÏLÎa ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÌÈa«̄ƒ¿…ƒ»∆»«ƒ≈¿ƒ¿»
,‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰ ‰Ê ÏÏÎ·e !·eL‡Â ‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰Â¿»≈∆¡»¿»ƒ¿«∆»≈∆¡»

¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ9! ¿«ƒƒ¿«≈

בשם 2) האלה הדברים את הביא יומא  מסכת בסוף הרי"ף
מקור  על מתשובותיו באחת רבינו השיב וכבר ברייתא.
ולא  בגמרא אינו המניין "זה לשונו: וזה זו ברייתא
זולתו  חיברם אם אמנם וכו'. בספרא ולא בתוספתא
ובתלמוד, במשנה מוזכרים רובם אבל אפשר; מהמחברים
("תשובות  שנתבאר" ממה יוצא נתבאר שלא והשאר
תרצ"ד). ירושלים פרימן, הוצאת סז, סימן הרמב"ם"
ולא  בלב תתעורר שלא בעדה עוצרים מפריעים. - מעכבין

כמו 3)תבוא. לו, מסייעים אין השמים מן כלומר:
לטהר  "הבא כמאמרם: תשובה, לעשות הבא לכל שמסייעים
בתשובה  מעצמו שב אם אבל לח:); (יומא אותו" מסייעים
תשובה", "בעל ונקרא: מתקבלת, שתשובתו וודאי - שלימה
ה"עשרים  את חילק רבינו זה. פרק סוף לקמן כמבואר
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יו"ט). (תוס' ריקוד לשון אסור 91)שהוא שבשבת פירוש,
שהי  שהשיר ואף שיר. ובכלי בחליל על לחלל שרים ו

שמחה  של שיר - ויו"ט שבת דוחה היה בכלי, הקרבנות
(מגידֿמשנה). ושבת ביו"ט ואסור דוחה, אינו

.„ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ .BÊ ‰ÁÓOa ˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿…»ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ‡l‡ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÂ ı¯‡‰ŒÈnÚ d˙B‡»«≈»»∆¿»ƒ∆ƒ¿∆∆»¿≈«¿≈
ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÔÈ¯„‰q‰Â ˙B·ÈLÈ‰ ÈL‡¯Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»≈«¿ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L Ì‰ - ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ˜f‰Â¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¬∆≈∆»¿«¿ƒ
‚Á ÈÓÈa Lc˜na ÔÈÁnOÓe ÔÈbÓe ÔÈ˜tÒÓe¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈«
ÔÈ‡a Ôlk ,ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ .˙Bkq‰«À¬»»»»»¬»ƒ¿«»ƒÀ»»ƒ

.ÚÓLÏÂ ˙B‡¯Ïƒ¿¿ƒ¿…«

.ÂË‰Âˆn‰ ˙iOÚa Ì„‡ ÁÓOiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»
‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰„B·Ú - Ô‰· ‰evL Ï‡‰ ˙·‰‡·e92. ¿«¬«»≈∆ƒ»»∆¬»¿»ƒ

,epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯ ,BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ¿»«≈««¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«ƒ∆
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz' :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬∆…»«¿»∆¡…∆

ÒÈ‚n‰ ÏÎÂ .'··Ï ·eË·e ‰ÁÓOa93˜ÏBÁÂ BzÚc ¿ƒ¿»¿≈»¿»«≈ƒ«¿¿≈
- el‡ ˙BÓB˜Óa ÂÈÈÚa „ak˙Óe BÓˆÚÏ „B·k»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈
Ï‡' :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ¯È‰Ê‰ ‰Ê ÏÚÂ .‰ËBLÂ ‡ËBÁ≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ¿……¿»««
BÙeb Ï˜Óe BÓˆÚ ÏÈtLn‰ ÏÎÂ .'CÏÓ ÈÙÏ ¯c‰˙zƒ¿««ƒ¿≈∆∆¿»««¿ƒ«¿≈≈
„·BÚ‰ ,„aÎÓ‰ ,ÏB„b‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«»«¿À»»≈
„BÚ È˙l˜e' :¯Ó‡ Ï‡¯OÈ CÏÓ „Âc ÔÎÂ .‰·‰‡Ó≈«¬»¿≈»ƒ∆∆ƒ¿»≈»«¿«…ƒ
,„B·k‰Â ‰l„b‰ ÔÈ‡Â .'ÈÈÚa ÏÙL È˙ÈÈ‰Â ˙‡fÓƒ…¿»ƒƒ»»¿≈»¿≈«¿À»¿«»

CÏn‰Â' :¯Ó‡pL ,'‰ ÈÙÏ ÁÓOÏ ‡l‡94ÊfÙÓ „Âc ∆»ƒ¿…«ƒ¿≈∆∆¡«¿«∆∆»ƒ¿«≈
B‚Â '‰ ÈÙÏ ¯k¯ÎÓe.' ¿«¿≈ƒ¿≈¿

ãycew zegiyn zecewpã

lÎ`d zad`ae zevnd ziiyra mc` gnyiy dgnyd"
xkxkne fftn cece xn`py ..`id dlecb dcear da deivy

."'d iptl

זאת  עם וביחד ביותר, קשה עבודה היינו גדולה, עבודה
עד  לבב וטוב שמחה מתוך להיעשות העבודה צריכה
לשמוח  אפשר היאך ולכאורה, ומכרכר". "מפזז של לאופן
ממשיך  כך על הגשמי. בעוה"ז נמצאים כאשר כזה באופן
זמן  ובכל מקום בכל כי ה'" "לפני הוא זה שעניין הרמב"ם
וממילא  מישראל, ואחד אחד כל עם ביחד הקב"ה נמצא
השו"ע  בתחילת שכתוב כמו ה'" "לפני היהודי נמצא

תמיד". לנגדי ה' "שויתי
ומגלה  מישראל לכאו"א פנים מאיר שהקב"ה וכשם
של  הנהגתו גם לפנים" הפנים ש"כמים הרי להם, אהבתו
העבודה  וזוהי הא־ל" "אהבת - אופן באותו היא יהודי
ומצב  במעמד שנמצא עד תמיד" לנגדי ה' "שויתי להיות
ית' ממנו גם נמשך ואז יהודי להוולד שזכה על שמחה של

תמידי. באופן חיים" מלך פני "באור של העניין
(el oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ה'.92) בעבודת עליונה כלומר 93)מדריגה "גס", מלשון
"המלך".94)מתגאה. צ"ל:



meil cg` wxt m"anx ixeriylel` f"hÎi -t"yz'd

ה'תש"פ  אלול י' ראשון יום

-rcndxtq
daEWY zFkld¦§§¨

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לך 1) שאין התשובה; את המעכבים דברים וארבעה עשרים

התשובה. בפני העומד דבר

.‡ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚÂ ‰Úa¯‡2.‰·eLz‰ ˙‡ «¿»»¿∆¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
ÔÈ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â ,ÏB„b ÔBÚ Ô‰Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆»»¿»∆∆»≈∆≈

˜ÈtÒÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰3ÈÙÏ ‰·eLz ˙BNÚÏ B„Èa «»»«¿ƒ¿»«¬¿»¿ƒ
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈËÁn‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .B‡ËÁ Ï„b4; …∆∆¿¿≈≈««¬ƒ∆»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ ÌÈa¯‰ ˙‡ ·kÚÓ‰ ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e5. ƒ¿«»∆«¿«≈∆»«ƒƒ«¬ƒ¿»

ÔB‚k ,‰Ú¯Ï C¯„· ‰·BË C¯cÓ B¯·Á ˙‡ ‰hn‰Â (·¿««∆∆¬≈ƒ∆∆»¿∆∆¿»»¿
˙ÈÒÓ6ÁÈcÓe7‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï ‡ˆBÈ B· ‰‡B¯‰ (‚ . ≈ƒ«ƒ«»∆¿≈¿«¿»»

‰ÁÓ el‡ - B˙eL¯a B·e ÏÈ‡B‰ ;B„Èa ‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»
Ïk ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e .B‡ÈËÁÓk ‡ˆÓÂ ,L¯Bt ‰È‰ Ba»»≈¿ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿«»∆…

ÌÈ¯Á‡a ˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L8ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ∆∆¿»¿»¿««¬≈ƒ≈»ƒ≈
(„ .ÌBÏLÎa ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÌÈa«̄ƒ¿…ƒ»∆»«ƒ≈¿ƒ¿»
,‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰ ‰Ê ÏÏÎ·e !·eL‡Â ‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰Â¿»≈∆¡»¿»ƒ¿«∆»≈∆¡»

¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ9! ¿«ƒƒ¿«≈

בשם 2) האלה הדברים את הביא יומא  מסכת בסוף הרי"ף
מקור  על מתשובותיו באחת רבינו השיב וכבר ברייתא.
ולא  בגמרא אינו המניין "זה לשונו: וזה זו ברייתא
זולתו  חיברם אם אמנם וכו'. בספרא ולא בתוספתא
ובתלמוד, במשנה מוזכרים רובם אבל אפשר; מהמחברים
("תשובות  שנתבאר" ממה יוצא נתבאר שלא והשאר
תרצ"ד). ירושלים פרימן, הוצאת סז, סימן הרמב"ם"
ולא  בלב תתעורר שלא בעדה עוצרים מפריעים. - מעכבין

כמו 3)תבוא. לו, מסייעים אין השמים מן כלומר:
לטהר  "הבא כמאמרם: תשובה, לעשות הבא לכל שמסייעים
בתשובה  מעצמו שב אם אבל לח:); (יומא אותו" מסייעים
תשובה", "בעל ונקרא: מתקבלת, שתשובתו וודאי - שלימה
ה"עשרים  את חילק רבינו זה. פרק סוף לקמן כמבואר
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שאין  א) הן: ואלו חלוקות, לחמש דברים" וארבעה
תשובה  דרכי הנועלים ב) תשובה, לעשות בידו מספיקים
בתשובה  לשוב אותם לעושה שאיֿאפשר ג) עושיהם. מפני
דברים  ה) מהם, לשוב חזקתו אין אותם שהעושה ד) גמורה.
המלך). (עבודת מהם לפרוש אותם העושה לאדם לו שקשה

בנפשם 4) שנתחייב ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא "כדי
עשוק  אדם יז): כח, (משלי ואומר צווח והכתוב בגיהנם"

פז.). (יומא בו יתמכו אל ינוס בור עד - נפש כמו 5)בדם
תשובה  לעשות בידו הספיקו לא גחזי: על חכמינו שאמרו
ללמוד  נתנם ולא אלישע של מישיבתו תלמידים שדחה מפני

קז:). (סנהדרין לעבודהֿזרה.6)תורה היחיד את 7)את
ב) הלכה ה, פרק כוכבים עבודת (הלכות כמבואר הרבים,
דברי  את העתיק התשובה בשער צדיקים" "ארחות ובספר
מדרך  חבירו או הרבים, את "והמטה כתוב: ושם אלה, רבינו

רעה". לדרך נד:).8)טובה ח,9)(שבת פרק (יומא
ט), ולעולם משנה מאוד, קשה תשובתו - כן המחשב כל כי

על  לו, ונסלח שישוב חושב שהוא מכיוון לחטוא, יחדל לא
התשובה). שער צדיקים", ("ארחות בעיניו קלה העבירה כן

.·ÌÈÏÚBp‰ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe10‰·eLz‰ ÈÎ¯c ≈∆¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ«¿≈«¿»
¯eav‰ ÔÓ L¯Bt‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .Ô‰ÈNBÚ ÈÙa11, ƒ¿≈≈∆¿≈≈«≈ƒ«ƒ

BÈ‡Â ,Ô‰nÚ ‰È‰È ‡Ï ‰·eLz eNÚiL ÔÓÊaL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«∆«¬¿»…ƒ¿∆ƒ»∆¿≈
È¯·c ÏÚ ˜ÏBÁ‰Â (· .ÔÈNBÚL ˙eÎfa Ô‰nÚ ‰ÎBÊ∆ƒ»≈«¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
BÈ‡Â ,Ô‰Ó L¯ÙÏ BÏ ˙Ó¯Bb Bz˜ÏÁnL ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿ƒ∆«¬À¿∆∆ƒ¿≈∆¿≈
ÔÂÈkL ,˙Bˆn‰ ÏÚ ‚ÈÚÏn‰Â (‚ .‰·eLz‰ ÈÎ¯c Ú„BÈ≈««¿≈«¿»¿««¿ƒ««ƒ¿∆≈»
Ì‡Â ;ÔNBÚ ‡ÏÂ Ô‰È¯Á‡ Û„B¯ BÈ‡ ÂÈÈÚa efa˙pL∆ƒ¿«¿≈»≈≈«¬≈∆¿…»¿ƒ
¯·cL ,ÂÈ˙Ba¯ ‰f·Ó‰Â („ ?‰kÊÈ ‰na - ‰NÚÈ ‡Ï…«¬∆«∆ƒ¿∆¿«¿«∆«»∆»»

ÈÊÁ‚k B„¯ËÏe BÙÁ„Ï BÏ Ì¯Bb ‰Ê12,„¯ËpL ÔÓÊ·e ; ∆≈¿»¿¿»¿¿≈¬ƒƒ¿«∆ƒ¿»
˙Ó‡‰ C¯c BÏ ‰¯BÓe „nÏÓ ‡ˆÓÈ ‡Ï13‡BN‰Â (‰ . …ƒ¿»¿«≈∆∆∆»¡∆¿«≈

;‰·eLz C¯c BÏ ÁÈp‰ ‡Ï È¯‰L ,˙BÁÎBz‰ ˙‡∆«»∆¬≈…ƒƒ«∆∆¿»
BÏ ÔÈÚÈ„BnL ÔÓÊaL ,‰·eLzÏ ˙Ó¯Bb ‰ÁÎBz‰L∆«»»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«∆ƒƒ
BÓk ,‰·eL˙a ¯ÊBÁ ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ÂÈ‡ËÁ Ì„‡Ï»»»¬»»«¿ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÌÈ¯ÓÓ" ;"ÁkLz Ï‡Â ¯ÎÊ" :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»¿…¿«ƒ¿««¿ƒ
‡ÏÂ Ï· ÌÚ" ;"·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙ ‡ÏÂ" ;"Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆¿…»«»∆≈«»»¿…
ÈB‰" :¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ˙‡ ÁÈÎB‰ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ ."ÌÎÁ»»¿≈¿«¿»ƒ«∆ƒ¿»≈¿»«

¯BL Ú„È" ;"‡ËBÁ ÈBb‰L˜ Èk ÈzÚcÓ" ;"e‰B˜ ≈»«≈ƒ«¿ƒƒ»∆
:¯Ó‡pL ,ÌÈ‡hÁÏ ÁÈÎB‰Ï Ï‡‰ e‰eˆ ÔÎÂ ."‰z‡»»¿≈ƒ»»≈¿ƒ«¿«»ƒ∆∆¡«
eÁÈÎB‰ ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÔÎÂ ."CNÁz Ï‡ ÔB¯‚· ‡¯˜"¿»¿»««¿¿≈»«¿ƒƒƒ
„ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰·eL˙· e¯ÊÁL „Ú Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ

ÏB„b ÌÎÁ Ï‡¯NiÓ Ï‰˜Â Ï‰˜ ÏÎa14Œ‡¯ÈÂ Ô˜ÊÂ ¿»»»¿»»ƒƒ¿»≈»»»¿»≈ƒ≈
Ì‰Ï ·e‰‡Â ÂÈ¯eÚpÓ ÌÈÓL15ÌÈa¯Ï ÁÈÎBÓ ‡‰iL , »«ƒƒ¿»¿»»∆∆¿≈ƒ«»«ƒ

BÈ‡ ˙BÁÎBz‰ ˙‡ ‡BNL ‰ÊÂ .‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»ƒ¿»¿∆∆≈∆«»≈
„ÓÚÈ CÎÈÙÏ ,ÂÈ¯·c ÚÓBL ‡ÏÂ ÁÈÎBnÏ ‡a»«ƒ«¿…≈«¿»»¿ƒ»«¬…

.ÌÈ·BË ÂÈÈÚa Ì‰L ,ÂÈ˙‡hÁa¿«…»∆≈¿≈»ƒ

תשובה 10) שערי מוצא הוא לשוב, ובא מתעורר כשהוא
ומבאר. הולך שהוא כמו בפניו, נכנס 11)נעולים אינו

ישראל. מכלל אינו כאילו בתעניתם, מתענה ואינו בצרתם
הפורשים  "כל אומר: י) הלכה א, פרק אבל (הלכות ורבינו
מעל  המצוות עול שפרקו האנשים והם: הציבור. מדרכי

המצוות  בעשיית ישראל בכלל נכללים ואינם צווארם,
כבני  הם הרי אלא כנסיות... בתי וישיבת המועדות ובכיבוד

לעצמם" קז:).12)חורין נועל 13)(סנהדרין הוא ובזה
בפניו. התשובה שערי את טז.).14)בעצמו (תענית

בלעם 15) מפי להיאמר התוכחות היו "ראויות שאמרו: כמו
ישראל  היו בלעם, הוכיחם אילו אלא - משה מפי והברכות
אומות  היו משה, בירכם ואילו מוכיחנו! שונא אומרים:
הקדושֿברוךֿהוא: אמר בירכם! אוהבם אומרות: העולם
שיתבררו  ששונאם, בלעם ויברכם שאוהבם משה יוכיחם

א). פרשה (דבריםֿרבה, ישראל" ביד והתוכחות הברכות

.‚BÏ ¯LÙ‡ È‡ ,Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ì‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ∆¿»
Ì„‡ ÔÈaL ˙BBÚ Ì‰L ÈÙÏ ,‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ·eLiL∆»ƒ¿»¿»¿ƒ∆≈¬∆≈»»
BÏ ¯ÈÊÁiL È„k BÏ ‡ËÁL B¯·Á Ú„BÈ BÈ‡Â ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈«¬≈∆»»¿≈∆«¬ƒ
˙‡ Ïl˜Ó‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .BÏ ÏÁÓÏ epnÓ Ï‡LÈ B‡ƒ¿«ƒ∆ƒ¿…¿≈≈«¿«≈∆
epnÓ Ï‡LiL È„k Úe„È Ì„‡ Ïl˜ ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿…ƒ≈»»»«¿≈∆ƒ¿«ƒ∆
‰·b Ú„BÈ BÈ‡L ÈÙlL ,·pb ÌÚ ˜ÏBÁ‰Â (· .‰¯tk«»»¿«≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈≈«¿≈»
BÏ ‡È·Óe ÌÈa¯Ï ·Bb ·pb‰ ‡l‡ ,‡È‰ ÈÓ ÏL BÊ∆ƒƒ∆»««»≈¿«ƒ≈ƒ

˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,„BÚÂ ;Á˜BÏ ‡e‰Â16·pb‰ „È ¿≈«»∆«¬ƒ«««»
„Ú ‰ÈÏÚ ÊÈ¯ÎÓ BÈ‡Â ‰„·‡ ‡ˆBn‰Â (‚ .B‡ÈËÁÓe«¬ƒ¿«≈¬≈»¿≈«¿ƒ»∆»«
,‰·eLz ‰NÚiLk ÔÓÊ ¯Á‡Ï - ‰ÈÏÚ·Ï d¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ»ƒ¿»∆»¿««¿«¿∆«¬∆¿»

¯BL ÏÎB‡‰Â („ .¯ÈÊÁÈ ÈÓÏ Ú„BÈ BÈ‡17ÌÈiÚ ≈≈«¿ƒ«¬ƒ¿»≈¬ƒƒ
,Ì‰ ÔÈÏÏÓ‡ Ì„‡ŒÈa el‡ ;˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙ÈÂƒƒ¿«¿»≈¿≈»»À¿»ƒ≈
ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÈÏB‚Â ,ÌÈÓÒ¯ÙÓe ÌÈÚe„È ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈
ep¯ÈÊÁÈÂ ‡e‰ ÈÓ ÏL ‰Ê ¯BL Ú„iL È„k ¯ÈkÓ Ì‰Ï»∆«ƒ¿≈∆≈«∆∆ƒ¿«¬ƒ∆
„Ú Ú„BÈ BÈ‡ ,ÔÈc ˙Bh‰Ï „ÁL Ïa˜Ó‰Â (‰ .BÏ¿«¿«≈…«¿«ƒ≈≈««

ÚÈb‰ ÔÎÈ‰18dÁk ‡È‰ ‰nÎÂ BÊ ‰Èh‰19È„k ≈»ƒƒ««»»¿«»ƒ…»¿≈
¯ÈÊÁiL20‡e‰L ,„BÚÂ ;ÌÈÏ‚¯ BÏŒLÈ ¯·c‰L , ∆«¬ƒ∆«»»∆«¿«ƒ»∆

.B‡ÈËÁÓe ‰Ê „È ˜ÈÊÁÓ«¬ƒ«∆«¬ƒ

דרכו 16) יעזוב לבל מעודדו הוא עימו חולק שהוא בזה
לחטוא. מעיד 17)ויוסיף וכן מנטובה. אוקספורד, בנוסח

בדלי"ת, שוד ומצא רבינו יד בכתיבת שבדק עוז" ה"מגדל
ובספרים  ו), יב, (תהלים עניים משוד הכתוב: כלשון
הראב"ד  השיג זו נוסחה ועל שור. [=כגרסתנו] אחרים:
שוד  אלא ואינו ברי"ש שור שונה שהוא דומה וכתב:
ממנו  ולוקח בחובו העני את דוחק שהוא כלומר: בדלי"ת,
"שלי  ואומר: משוויין בפחות מטלטליו או קרקעותיו את

נוטל". אין 18)אני העיניים את יעוור והשוחד הואיל
הדין. את שהיטה כלל מרגיש המשוחד הדיין

ניזוקו19) אנשים וכמה ולהזיק, שהיטה להשחית זה ידי על
הדין. ידו.20)את על שניזוקו לאלה

.„B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»≈∆¿»
·eLÏ21·¯ ÈÈÚa ÌÈl˜ ÌÈ¯·c Ì‰L ÈÙÏ ,Ô‰Ó »≈∆¿ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿≈≈…

.‡ËÁ ‰Ê ÔÈ‡L ‰n„È ‡e‰Â ,‡ËBÁ ‡ˆÓÂ ,Ì„‡‰»»»¿ƒ¿»≈¿¿«∆∆≈∆≈¿
˙˜tÒÓ dÈ‡L ‰„eÚqÓ ÏÎB‡‰ (‡ :Ô‰ el‡Â22 ¿≈≈»≈ƒ¿»∆≈»«¿∆∆

ÏÊb ˜·‡ ‰fL ,‰ÈÏÚ·Ï23‡lL ‰n„Ó ‡e‰Â ;‡e‰ ƒ¿»∆»∆∆¬«»≈¿¿«∆∆…
(· !B˙eL¯· ‡l‡ ÈzÏÎ‡ ÌeÏk :¯Ó‡ÈÂ ‡ËÁ»»¿…«¿»«¿ƒ∆»ƒ¿

BËB·Úa LnzLn‰24ÈÚ ÏL25ÈÚ ÏL ËB·Ú‰L , «ƒ¿«≈«¬∆»ƒ∆»¬∆»ƒ
ÔÈ‡ :BaÏa ¯Ó‡ÈÂ ,‰L¯ÁÓe Ìc¯˜ ÔB‚k ‡l‡ BÈ‡≈∆»¿«¿…«¬≈»¿…«¿ƒ≈»
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ÏkzÒn‰ (‚ !B˙B‡ ÈzÏÊ‚ ‡Ï È¯‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ«¬≈…»«¿ƒ«ƒ¿«≈
˙BÈ¯Úa26‡e‰L ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓ , «¬»«¬∆««¿∆≈¿»¿∆

Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â !dÏˆ‡ Èz·¯˜ B‡ ÈzÏÚ· ÈÎÂ :¯ÓB‡≈¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ∆¿»¿≈≈«
ÏL ÔÙe‚Ï ˙Ó¯B‚ ‡È‰L ,ÏB„b ÔBÚ ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯L∆¿ƒ«»≈«ƒ»»∆ƒ∆∆¿»∆
È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙BÈ¯Ú¬»∆∆¡«¿…»«¬≈¿«¿∆¿«¬≈

"ÌÎÈÈÚ27BaÏa ¯ÓB‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰ („ . ≈≈∆«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈¿ƒ
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌL „ÓBÚ B¯·Á ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L∆≈≈¿¿ƒ∆≈¬≈≈»¿…ƒƒ«
ÌÈ·Bh‰ ÂÈNÚÓ C¯Ú ‡l‡ ,BLi· ‡ÏÂ ˙L· BÏ…∆¿…ƒ¿∆»»««¬»«ƒ
‰‡¯iL È„k ,B˙ÓÎÁ B‡ B¯·Á ‰NÚÓ ÏeÓÏ B˙ÓÎÁÂ¿»¿»¿«¬≈¬≈»¿»¿≈∆≈»∆
„LBÁ‰Â (‰ .ÈeÊa B¯·ÁÂ „aÎÓ ‡e‰L BÏÏkÓƒ¿»∆¿À»«¬≈»¿«≈
:¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L BaÏa ¯ÓB‡ ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ≈¿ƒ∆≈≈¿¿ƒ∆≈
‰NÚ ‡nL „LÁ ‡l‡ ÌL LÈ ÈÎÂ ?BÏ È˙ÈNÚ ‰Ó∆»ƒƒ¿ƒ∆»∆»¬»∆»»»
ÌÈNnL ,ÔBÚ ‰fL Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ;‰NÚ ‡Ï B‡…»»¿≈≈«∆∆»∆≈ƒ

‰¯·Ú ÏÚ·k BzÚ„a ¯Lk Ì„‡28. »»»≈¿«¿¿««¬≈»

שום 21) רואה שאינו מאחר להבא, גם זו בדרכו יאחז אלא
במעשיו. מתוך 22)עוול או בושה מתוך מזמינו שהעני

שהוא  בשעה אצלו ואוכל לו נענה והוא עימו, לסעוד נימוס
לבעליה. גם מספיקה אינה שהסעודה גזל 23)יודע לא

לעולם. זה על בתשובה יהרהר לא ולכן ממש,
להשתמש;25)במשכונו.24) אסור עשיר של בעבוטו גם

נפחתים  ודמיו ערך בעל כרגיל שהוא עשיר של עבוטו אלא
משום  בו מהשתמש ממילא נזהר הוא תשמיש, ידי על
כגון  ברזל, עשוי כרגיל שהוא עני של עבוטו כן לא גזילה;
מורה  הוא - ערך פחותי שהם וכדומה, ומחרישה קרדום
נפחתים  דמיהם אלה גם כי לב, על שם ואינו לעצמו היתר

פב:). מציעא (בבא תשמיש ערווה.26)מרוב מן ריבוי
ברכות 27) (ירושלמי, הם עבירה סרסורי שני והעין הלב

ה). הלכה א, (שבת 28)פרק זה בעוון חז"ל הפליגו וכבר
צז.).

.‰CLnÈ Ì˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ»≈
CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó L¯ÙÏ Ì‰ ÌÈL˜Â „ÈÓz Ì‰È¯Á‡«¬≈∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ

Úc Ôlk Ô‰Â ,Ô‰a ˜a„È ‡nL Ô‰Ó ¯‰f‰Ï Ì„‡˙B »»¿ƒ»≈≈∆∆»ƒ¿«»∆¿≈À»≈
˙eÏÈÎ¯ :Ô‰ el‡Â .„‡Ó „Ú ˙BÚ¯29Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,30, »«¿…¿≈≈¿ƒ¿»»«

‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ·e ,‰ÓÁ ÏÚ·e31;ÚL¯Ï ¯aÁ˙n‰Â , ««≈»«««¬»»»»¿«ƒ¿«≈»»»
‡e‰ .BaÏa ÌÈÓL¯ Ì‰Â ÂÈNÚnÓ „ÓBÏ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ«¬»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a ¯·Îe ."ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â" :‰ÓÏL ¯Ó‡L∆»«¿……¿…∆¿ƒƒ≈«¿»≈«¿
Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡ Ïk CÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙BÚc ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿…»∆

.‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓÁÂŒÏ˜ ,„ÈÓz»ƒ«»…∆¿««¿»

בעיירות.29) המחזר כרוכל זה אל מזה והולך דברים הטוען
ז,30) פרק דעות (הלכות כמבואר חבירו, בגנות המספר

ב). כלשון 31)הלכה לחבירו, להרע מחשבות החושב
בלחמו  עץ נשחיתה מחשבות: חשבו עלי כי הכתוב:

יט). יא, (ירמיה החיים מארץ ונכרתנו

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,‰·eLz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚnL32‡l‡ ;d˙B‡ ∆¿«¿ƒ∆«¿»≈¿ƒ»∆»

‰·eLzŒÏÚa ‰Ê È¯‰ ,Ô‰Ó ‰·eLz Ì„‡ ‰NÚ Ì‡33, ƒ»»»»¿»≈∆¬≈∆««¿»
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ34. ¿∆≈∆»»«»

אפשרית.32) לבלתי לנמנע, אותה עושין שאמרו 33)אין
פאה  (ירושלמי, התשובה בפני העומד דבר כל אין חז"ל:

א). הלכה א, ג).34)פרק פרק (סוף לעיל כמבואר

ה'תש"פ  אלול י"א שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בחירתו 1) את שוללת אינה ה' ידיעת האדם; ביד שהבחירה

האדם. של

.‡BÓˆÚ ˙Bh‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰e˙ Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¿̄¿»»»¿»ƒ»»¿««¿
‰ˆ¯ Ì‡Â ;B„Èa ˙eL¯‰ - ˜Ècˆ ˙BÈ‰ÏÂ ‰·BË C¯„Ï¿∆∆»¿ƒ¿«ƒ»¿¿»¿ƒ»»
˙eL¯‰ - ÚL¯ ˙BÈ‰ÏÂ ‰Ú¯ C¯„Ï BÓˆÚ ˙Bh‰Ï¿««¿¿∆∆»»¿ƒ¿»»»¿

B„Èa2„Á‡k ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ . ¿»∆»«»≈»»»»»¿««
Ì„‡ ÏL ‰Ê ÔÈÓ Ô‰ :¯ÓBÏk ;"Ú¯Â ·BË ˙Ú„Ï epnÓƒ∆»««»»¿«≈ƒ∆∆»»
,ÔÈÚ‰ ‰Êa BÏ ‰ÓBc ÈL ÔÈÓ ÔÈ‡Â ÌÏBÚa „ÈÁÈ ‰È‰»»»ƒ»»¿≈ƒ≈ƒ∆¿∆»ƒ¿»

iLBÓˆÚÓ ‡e‰ ‡‰3·Bh‰ Ú„BÈ Bz·LÁÓ·e BzÚ„a ∆¿≈≈«¿¿«¿¿«¬«¿≈««
·kÚiL ÈÓ ÔÈ‡Â ıÙÁ ‡e‰L ‰Ó Ïk ‰NBÚÂ ,Ú¯‰Â¿»«¿∆»«∆»≈¿≈ƒ∆¿«≈
Ôt" - ‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ .Ú¯‰ B‡ ·Bh‰ ˙BNÚlÓ B„Èa¿»ƒ«¬«»»¿≈»∆≈∆

."B„È ÁÏLÈƒ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

."el dpezp mc` lkl zeyx"

הרמב"ם, כאן שמזכיר חופשית בחירה עניין להבין: צריך
ספר  לסוף איחרו מדוע וא"כ בתשובה, יסודי עניין הוא
הוא  הלא תשובה, הלכות בתחילת מיד כתבו ולא המדע,
שהוא  היינו והמצוה", התורה עמוד והוא גדול... "עיקר

והמצוות". התורה כל של ו"עמוד" עיקר
בעצם  היא לתשובה בחירה בין שהשייכות לומר ויש
כדי  הבחירה עניין כל־כך נוגע לא במצוות בכל כי מהותם,
אבל  מיוחדת, כוונה ללא גם יקיימן שאדם ויכול לקיימן,
ישנה  שלאדם והידיעה ההכרה היא התשובה עניין מהות
ורק  התורה ציווי על לעבור שהחליט והוא חופשית, בחירה

תשובה. לידי לבוא יכול כך מתוך
עניין  כאן לרמז רוצה שהרמב"ם לומר, יש יותר ובעומק
לא  נעשית האמיתית התשובה כי התשובה, באופן נוסף
אלא  מהעונש שירא מפני או האדם על צרות שבאו מחמת
האמת  דרך שזוהי פנימית מהכרה מעצמו, תשובה שעושה
עניין  כאן הקדים ולכן בקב"ה, להדבק פנימי ומרצון
בבחירה  נעשה שהחטא שכשם ללמדך החופשית הבחירה
מתוך  לבוא צריכה הנעלית התשובה גם כך חופשית,
ח"ו. וייסורים צרות עליו שבאו בגלל ולא חופשית בחירה
על  מקץ בפרשת המפרשים שאלת גם תתורץ על־פי־זה
אנחנו  אשמים "אבל שאמרו שאחרי לאחיו, ראובן דברי
תחטאו  אל אליכם אמרתי "הלא להם אמר כו'" אחינו על
הרי  בדבריו, התועלת מה ולכאורה שמעתם", ולא בילד
וכשמישהו  מעשיהם, על מתחרטים כבר שהאחים ראה

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



קנה daeyz zekld - rcnd xtq - lel` `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏkzÒn‰ (‚ !B˙B‡ ÈzÏÊ‚ ‡Ï È¯‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ«¬≈…»«¿ƒ«ƒ¿«≈
˙BÈ¯Úa26‡e‰L ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓ , «¬»«¬∆««¿∆≈¿»¿∆

Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â !dÏˆ‡ Èz·¯˜ B‡ ÈzÏÚ· ÈÎÂ :¯ÓB‡≈¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ∆¿»¿≈≈«
ÏL ÔÙe‚Ï ˙Ó¯B‚ ‡È‰L ,ÏB„b ÔBÚ ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯L∆¿ƒ«»≈«ƒ»»∆ƒ∆∆¿»∆
È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙BÈ¯Ú¬»∆∆¡«¿…»«¬≈¿«¿∆¿«¬≈

"ÌÎÈÈÚ27BaÏa ¯ÓB‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰ („ . ≈≈∆«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈¿ƒ
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌL „ÓBÚ B¯·Á ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L∆≈≈¿¿ƒ∆≈¬≈≈»¿…ƒƒ«
ÌÈ·Bh‰ ÂÈNÚÓ C¯Ú ‡l‡ ,BLi· ‡ÏÂ ˙L· BÏ…∆¿…ƒ¿∆»»««¬»«ƒ
‰‡¯iL È„k ,B˙ÓÎÁ B‡ B¯·Á ‰NÚÓ ÏeÓÏ B˙ÓÎÁÂ¿»¿»¿«¬≈¬≈»¿»¿≈∆≈»∆
„LBÁ‰Â (‰ .ÈeÊa B¯·ÁÂ „aÎÓ ‡e‰L BÏÏkÓƒ¿»∆¿À»«¬≈»¿«≈
:¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L BaÏa ¯ÓB‡ ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ≈¿ƒ∆≈≈¿¿ƒ∆≈
‰NÚ ‡nL „LÁ ‡l‡ ÌL LÈ ÈÎÂ ?BÏ È˙ÈNÚ ‰Ó∆»ƒƒ¿ƒ∆»∆»¬»∆»»»
ÌÈNnL ,ÔBÚ ‰fL Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ;‰NÚ ‡Ï B‡…»»¿≈≈«∆∆»∆≈ƒ

‰¯·Ú ÏÚ·k BzÚ„a ¯Lk Ì„‡28. »»»≈¿«¿¿««¬≈»

שום 21) רואה שאינו מאחר להבא, גם זו בדרכו יאחז אלא
במעשיו. מתוך 22)עוול או בושה מתוך מזמינו שהעני

שהוא  בשעה אצלו ואוכל לו נענה והוא עימו, לסעוד נימוס
לבעליה. גם מספיקה אינה שהסעודה גזל 23)יודע לא

לעולם. זה על בתשובה יהרהר לא ולכן ממש,
להשתמש;25)במשכונו.24) אסור עשיר של בעבוטו גם

נפחתים  ודמיו ערך בעל כרגיל שהוא עשיר של עבוטו אלא
משום  בו מהשתמש ממילא נזהר הוא תשמיש, ידי על
כגון  ברזל, עשוי כרגיל שהוא עני של עבוטו כן לא גזילה;
מורה  הוא - ערך פחותי שהם וכדומה, ומחרישה קרדום
נפחתים  דמיהם אלה גם כי לב, על שם ואינו לעצמו היתר

פב:). מציעא (בבא תשמיש ערווה.26)מרוב מן ריבוי
ברכות 27) (ירושלמי, הם עבירה סרסורי שני והעין הלב

ה). הלכה א, (שבת 28)פרק זה בעוון חז"ל הפליגו וכבר
צז.).

.‰CLnÈ Ì˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ»≈
CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó L¯ÙÏ Ì‰ ÌÈL˜Â „ÈÓz Ì‰È¯Á‡«¬≈∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ

Úc Ôlk Ô‰Â ,Ô‰a ˜a„È ‡nL Ô‰Ó ¯‰f‰Ï Ì„‡˙B »»¿ƒ»≈≈∆∆»ƒ¿«»∆¿≈À»≈
˙eÏÈÎ¯ :Ô‰ el‡Â .„‡Ó „Ú ˙BÚ¯29Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,30, »«¿…¿≈≈¿ƒ¿»»«

‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ·e ,‰ÓÁ ÏÚ·e31;ÚL¯Ï ¯aÁ˙n‰Â , ««≈»«««¬»»»»¿«ƒ¿«≈»»»
‡e‰ .BaÏa ÌÈÓL¯ Ì‰Â ÂÈNÚnÓ „ÓBÏ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ«¬»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a ¯·Îe ."ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â" :‰ÓÏL ¯Ó‡L∆»«¿……¿…∆¿ƒƒ≈«¿»≈«¿
Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡ Ïk CÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙BÚc ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿…»∆

.‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓÁÂŒÏ˜ ,„ÈÓz»ƒ«»…∆¿««¿»

בעיירות.29) המחזר כרוכל זה אל מזה והולך דברים הטוען
ז,30) פרק דעות (הלכות כמבואר חבירו, בגנות המספר

ב). כלשון 31)הלכה לחבירו, להרע מחשבות החושב
בלחמו  עץ נשחיתה מחשבות: חשבו עלי כי הכתוב:

יט). יא, (ירמיה החיים מארץ ונכרתנו

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,‰·eLz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚnL32‡l‡ ;d˙B‡ ∆¿«¿ƒ∆«¿»≈¿ƒ»∆»

‰·eLzŒÏÚa ‰Ê È¯‰ ,Ô‰Ó ‰·eLz Ì„‡ ‰NÚ Ì‡33, ƒ»»»»¿»≈∆¬≈∆««¿»
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ34. ¿∆≈∆»»«»

אפשרית.32) לבלתי לנמנע, אותה עושין שאמרו 33)אין
פאה  (ירושלמי, התשובה בפני העומד דבר כל אין חז"ל:

א). הלכה א, ג).34)פרק פרק (סוף לעיל כמבואר

ה'תש"פ  אלול י"א שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בחירתו 1) את שוללת אינה ה' ידיעת האדם; ביד שהבחירה

האדם. של

.‡BÓˆÚ ˙Bh‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰e˙ Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¿̄¿»»»¿»ƒ»»¿««¿
‰ˆ¯ Ì‡Â ;B„Èa ˙eL¯‰ - ˜Ècˆ ˙BÈ‰ÏÂ ‰·BË C¯„Ï¿∆∆»¿ƒ¿«ƒ»¿¿»¿ƒ»»
˙eL¯‰ - ÚL¯ ˙BÈ‰ÏÂ ‰Ú¯ C¯„Ï BÓˆÚ ˙Bh‰Ï¿««¿¿∆∆»»¿ƒ¿»»»¿

B„Èa2„Á‡k ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ . ¿»∆»«»≈»»»»»¿««
Ì„‡ ÏL ‰Ê ÔÈÓ Ô‰ :¯ÓBÏk ;"Ú¯Â ·BË ˙Ú„Ï epnÓƒ∆»««»»¿«≈ƒ∆∆»»
,ÔÈÚ‰ ‰Êa BÏ ‰ÓBc ÈL ÔÈÓ ÔÈ‡Â ÌÏBÚa „ÈÁÈ ‰È‰»»»ƒ»»¿≈ƒ≈ƒ∆¿∆»ƒ¿»

iLBÓˆÚÓ ‡e‰ ‡‰3·Bh‰ Ú„BÈ Bz·LÁÓ·e BzÚ„a ∆¿≈≈«¿¿«¿¿«¬«¿≈««
·kÚiL ÈÓ ÔÈ‡Â ıÙÁ ‡e‰L ‰Ó Ïk ‰NBÚÂ ,Ú¯‰Â¿»«¿∆»«∆»≈¿≈ƒ∆¿«≈
Ôt" - ‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ .Ú¯‰ B‡ ·Bh‰ ˙BNÚlÓ B„Èa¿»ƒ«¬«»»¿≈»∆≈∆

."B„È ÁÏLÈƒ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

."el dpezp mc` lkl zeyx"

הרמב"ם, כאן שמזכיר חופשית בחירה עניין להבין: צריך
ספר  לסוף איחרו מדוע וא"כ בתשובה, יסודי עניין הוא
הוא  הלא תשובה, הלכות בתחילת מיד כתבו ולא המדע,
שהוא  היינו והמצוה", התורה עמוד והוא גדול... "עיקר

והמצוות". התורה כל של ו"עמוד" עיקר
בעצם  היא לתשובה בחירה בין שהשייכות לומר ויש
כדי  הבחירה עניין כל־כך נוגע לא במצוות בכל כי מהותם,
אבל  מיוחדת, כוונה ללא גם יקיימן שאדם ויכול לקיימן,
ישנה  שלאדם והידיעה ההכרה היא התשובה עניין מהות
ורק  התורה ציווי על לעבור שהחליט והוא חופשית, בחירה

תשובה. לידי לבוא יכול כך מתוך
עניין  כאן לרמז רוצה שהרמב"ם לומר, יש יותר ובעומק
לא  נעשית האמיתית התשובה כי התשובה, באופן נוסף
אלא  מהעונש שירא מפני או האדם על צרות שבאו מחמת
האמת  דרך שזוהי פנימית מהכרה מעצמו, תשובה שעושה
עניין  כאן הקדים ולכן בקב"ה, להדבק פנימי ומרצון
בבחירה  נעשה שהחטא שכשם ללמדך החופשית הבחירה
מתוך  לבוא צריכה הנעלית התשובה גם כך חופשית,
ח"ו. וייסורים צרות עליו שבאו בגלל ולא חופשית בחירה
על  מקץ בפרשת המפרשים שאלת גם תתורץ על־פי־זה
אנחנו  אשמים "אבל שאמרו שאחרי לאחיו, ראובן דברי
תחטאו  אל אליכם אמרתי "הלא להם אמר כו'" אחינו על
הרי  בדבריו, התועלת מה ולכאורה שמעתם", ולא בילד
וכשמישהו  מעשיהם, על מתחרטים כבר שהאחים ראה
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הלב  שבירת לידי המביאתו ר"ל וצוקה בצרה נמצא
האנושית  שההנהגה הרי לזה, גרם עצמו שהוא ולהכרה
צער  להוסיף ולא ולנחמו לבו על לדבר להשתדל מחייבת

צערו. על
ה  שראובן עכשיו אלא עושים הם שאמנם לומר תכוון

לפני  להיות צריכה הייתה האמיתית התשובה אבל תשובה,
והיה  התשובה דרך הורה עצמו שהוא כשם הצרות, שבאו
ועליהם  אביו, יצועי שבלבל על ותעניתו" ב"שקו עסוק
אלא  עכשיו עליהם שבאה הצרה בגלל לא בתשובה לחזור
בילד" תחטאו "אל אז להם שהסביר כפי העוון, גודל מפני
לא  שגם אלא גילו מחמת עונשין בר לאו שהוא רק שלא

אלינו". "בהתחננו אליו והתאכזרתם אלי שמעתם
(198 cenr 'l wlg y"ewl itÎlr)

לג:),2) (ברכות שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל
בימי  לו יארעו אשר ומאורעותיו האדם מקרי כל כלומר:
או  חכם עשיר, או עני קצר, או ארוך להיותו כגון: חייו,
- רשע או צדיק להיות אבל הוא; שמים בידי הכל - טיפש
שני  לפניו נתן האדם. ביד מסר זאת שמים, בידי אינו
- המות ודרך החיים דרך הרע, ודרך הטוב דרך דרכים:

שם). רש"י, (מלשון יבחר באשר לו יבחר את 3)והוא
עצמו  דברי לפי רבינו, שאב ממנו" "כאחד של זה פירושו
שתירגם  אונקלוס מתרגום (פ"ח), אבות למסכת בהקדמתו

" הכתוב: È„ÈÁÈאת ‰Â‰ Ì„‡ Ë·בעלמא‰‡ Ú„ÈÓÏ ‰ÈÓ≈
.˘È·Â.מאתנו כאחד הוא: הרווח שפירושו בעוד

.·ÈLtË ÌÈ¯ÓB‡L ,‰Ê ¯·c Ez·LÁÓa ¯·ÚÈ Ï‡««¬…¿«¬«¿¿»»∆∆¿ƒƒ¿≈
ÈÓÏb ·¯Â ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡4ŒLB„w‰L ,Ï‡¯NÈŒÈa À»»¿…»¿≈¿≈ƒ¿»≈∆«»

B˙i¯a ˙lÁzÓ Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊBb ‡e‰ŒCe¯a5˙BÈ‰Ï »≈«»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿
Èe‡¯ Ì„‡ Ïk ‡l‡ .Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡ - ÚL¯ B‡ ˜Èc«̂ƒ»»≈«»»≈∆»»»»»

ea¯ ‰LÓk ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï BÏ6ÌÚ·¯Èk ÚL¯ B‡7B‡ , ƒ¿«ƒ¿∆«≈»»¿»»¿»
ÏÎÒ B‡ ÌÎÁ8ÈÏÈÎ B‡ ,È¯ÊÎ‡ B‡ ÔÓÁ¯ B‡ ,9B‡ »»»»«¬»«¿»ƒƒ«

ÚBL10˙BÚc‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ,11e‰tÎiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡Â .12 «¿≈¿»»«≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈
ÈMÓ „Á‡Ï BÎLBnL ÈÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ¿…≈»»¿…ƒ∆¿¿∆»ƒ¿≈

ÌÈÎ¯c‰13BÊŒÈ‡Ï ‰ËB BzÚcÓe BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»≈«¿ƒ«¿∆¿≈
‡Ï ÔBÈÏÚ ÈtÓ" :¯Ó‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰ˆ¯iL C¯„∆∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿¿»»«ƒƒ∆¿…

"·Bh‰Â ˙BÚ¯‰ ‡ˆ˙14ÏÚ ¯ÊBb ‡¯Ba‰ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk , ≈≈»»¿«¿«≈«≈≈«
‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ ;Ú¯ ˙BÈ‰Ï ‡ÏÂ ·BË ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰»»»ƒ¿¿…ƒ¿«¿≈»∆≈
CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ˙‡ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ ‡ËBÁ‰ ‰Ê ,‡ˆÓ -ƒ¿»∆«≈ƒ¿ƒ∆«¿¿ƒ»
‰NÚM ‰Ó ÏÚÂ ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ÔB˜Ïe ˙Bk·Ï BÏ Èe‡»̄ƒ¿¿≈«¬»»¿««∆»»
‰Ó" :ÂÈ¯Á‡ ·e˙kL ‡e‰ .‰Ú¯ dÏÓ‚e BLÙÏ¿«¿¿»»»»∆»«¬»«

ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i15ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,"'B‚Â ƒ¿≈»»»¿¿»«¿»«ƒ
Èe‡¯ - ˙BÚ¯‰ Ïk eÈNÚ ezÚcÓe ,eÈ„Èa e˙eL¯e¿≈¿»≈ƒ«¿≈»ƒ»»»»
‰zÚ ˙eL¯‰L ,eÚL¯ ·ÊÚÏÂ ‰·eL˙a ¯ÊÁÏ eÏ»«¬…ƒ¿»¿«¬…ƒ¿≈∆»¿«»

eÈ„Èa16eÈÎ¯„ ‰NtÁ" :ÂÈ¯Á‡ ·e˙kL ‡e‰ . ¿»≈∆»«¬»«¿¿»¿»≈
."'B‚Â ‰·eLÂ ‰¯B˜ÁÂ¿«¿»¿»»¿

יסודי 4) הלכות (עיין צורה. בלי כגולם שהם מדעת, נבערים
ה"ח). פ"ד, בגורל 5)התורה המאמינים הפטליסטים, הם

בעולם, המתרחש כל של קדומה בגזירה (פטום), עיוור
ומזלו. גורלו לשנות האדם ביד מצינו 6)ושאין שכן

מעשי  יגיעו מתי לומר: חייב מישראל ואחד אחד "שכל
כה). פ' (תדב"א ויעקב יצחק אברהם, אבות: למעשי

הרבים.7) את והחטיא שחטא הקשה 8)בןֿנבט זה על
"אותו  טז:): (נדה אמרו חז"ל הלא מימוניות": "הגהות בעל
טיפה  ונוטל שמו "לילה" ההריון על הממונה מלאך
עליה: תהא מה זו "טיפה ואומר: הקב"ה לפני ומעמידה
משמע  בפירוש הרי - וכו' טיפש" או חכם חלש, או גבור
בעל  מביא הזאת הסתירה את ליישב שמים? בידי זה שגם
מרוטנברג  מאיר ר' רבו לו שתירץ התירוץ את "ההגהות"
כאן  שאמר "מה והוא: אינזיסהיים, במגדל אסור בהיותו
בסכלות, או בחכמה לאחוז - פירושו סכל" או "חכם רבינו:
עורף; להן לפנות או והחכמה, התורה על לשקוד כלומר:
(נדה  שאמרו ומה האדם. ביד וזה - ברע או בטוב לבחור
טיפש", או "חכם להיות האדם על גוזר שהקב"ה טז:),

- בהכנה טיפש או חכם לב לו לעשות בידי כוונתם: וזה
מתחילת  בכשרון מחונן יהיה שהאדם שייתכן שמים".
מחייב  זה אין אבל חכמה, לב לו עשה שה' כלומר: לידתו,
לא  לעולם למודיו, על ישקוד לא אם כי בפועל. חכם שיהא
וכן  מטבעו. בכח חכם שהוא זאת למרות בפועל חכם יהיה
בור  ימיו כל שיישאר מחייבו זה אין טיפש בלב שנולד אדם
ידועות  למעלות יגיע וילמד, יתאמץ אם אלא ועםֿהארץ;
או  מעלה בעל בטבע נולד האדם אין "כי החכמה. בסולם
מן  מלאכה בעל מטבעו נולד שאינו כמו חסרון, בעל
או  למעלה מוכן בטבע יוולד אפשר אבל המלאכות,

פ"ח). לאבות, בהקדמתו רבינו (לשון קמצן 9)לחסרון"
ה"א).10)נפרז. פ"א, דעות הלכות (ראה פזרן. נדיב

אותו.12)המידות.11) והרע.13)שיכריח הטוב
שכר 14) למתן כוונתם אין כאן, האמורים והטוב" "הרעות

של  והטובים הרעים המעשים אלא ה', מאת הבא עונש או
בחיים,15)האדם. גורלו ועל ה' על להתאונן לו שאין

לעצמו  גרם ובזה לבו, ובזדון ברצונו שעשה חטאיו על אלא
לו. הגיע אשר רשע.16)כל דרך ולעזוב במעשים לפשפש

.‚‰Ê ¯·„Â17„enÚ ‡e‰Â ,‡e‰ ÏB„b ¯wÚ18‰¯Bz‰ ¿»»∆ƒ»»¿««»
˙‡ ÌBi‰ EÈÙÏ Èz˙ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»∆∆¡«¿≈»«ƒ¿»∆«∆
,"ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" :·È˙Îe ,"ÌÈiÁ‰««ƒ¿ƒ¿≈»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«
˙BNÚÏ Ì„‡‰ ıtÁiL ÏÎÂ .ÌÎ„Èa ˙eL¯‰L ,¯ÓBÏk¿«∆»¿¿∆¿∆¿…∆«¿…»»»«¬

ÌÈÚ¯ ÔÈa ,ÌÈ·BË ÔÈa - ‰NBÚ ,Ì„‡‰ Èa ‰NÚnÓ19. ƒ«¬≈¿≈»»»∆≈ƒ≈»ƒ
‰Ê Ì··Ï ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓ" :¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»∆¡«ƒƒ≈¿»»¿»»∆

"Ì‰Ï20‡ÏÂ Ì„‡‰ È· ‰ÙBk ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk , »∆¿«∆≈«≈∆¿≈»»»¿…
¯eÒÓ Ïk‰ ‡l‡ ,‰Ú¯ B‡ ‰·BË ˙BNÚÏ Ô‰ÈÏÚ ¯ÊB‚≈¬≈∆«¬»»»∆»«…»

.Ì‰Ï»∆

ויכלתו.17) כרצונו לעשות בידו שעליו 18)שהברירה
ומצוותיה. התורה מאליה 19)נשענת באה והברכה

רבי  שאמר הוא הרע. לעושה - והקללה הטוב, לעושה
נותן" אנכי "ראה הפסוק: על פ"ד) (דבריםֿרבה, אלעזר
"מפי  שעה באותה בסיני, הזה הדבר הקב"ה משאמר וגו':
הרעה  באה מאליה אלא - והטוב" הרעות תצא לא עליון
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הטובה. עושה על - והטובה הרעה, עושה כאילו 20)על
בהם. אלא תלוי הדבר אין

.„B‡ ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊB‚ ‰È‰ Ï‡‰ el‡ƒ»≈»»≈«»»»ƒ¿«ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ CLBnL ¯·c ÌN ‰È‰ el‡ B‡ ;ÚL»̄»ƒ»»»»»∆≈∆»»»

Bz„ÏBz ¯wÚa21ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ C¯„Ï22ÚcÓÏ B‡ ,23ÔÓ ¿ƒ««¿¿∆∆ƒ«¿»ƒ¿««ƒ
‰Ú„Ï B‡ ,˙BÚcn‰24‰NÚÓÏ B‡ ,˙BÚc‰ ÔÓ25ÔÓ ««»¿≈»ƒ«≈¿«¬∆ƒ

È¯·B‰ ÌÈLth‰ ÌalÓ ÌÈ„BaL BÓk ,ÌÈNÚn‰««¬ƒ¿∆ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÓL26:ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ eÏ ‰eˆÓ ‰È‰ C‡È‰ - »«ƒ≈«»»¿«∆»«¿≈«¿ƒƒ

eÎÏz Ï‡Â ÌÎÈÎ¯„ e·ÈËÈ‰ !CÎ ‰NÚz Ï‡Â CÎ ‰NÚ¬≈»¿««¬∆»≈ƒ«¿≈∆¿«≈¿
,ÂÈÏÚ ¯Ê‚ ¯·k B˙i¯a ˙lÁzÓ ‡e‰Â !ÌÎÚL¯ È¯Á‡«¬≈ƒ¿¬∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«»»

Bz„ÏBz B‡27ÊeÊÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯·„Ï B˙B‡ CLÓz «¿ƒ¿…¿»»∆ƒ∆¿»»
‰ÊŒÈ‡·e ?dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ‰È‰ ÌB˜n ‰Óe ?epnÓƒ∆«»»»¿»«»À»¿≈∆
¯ÎN ÌlLÓ B‡ ÚL¯‰ ÔÓ Ú¯Ù ËtLÓ ‰ÊÈ‡Â ÔÈ„ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»»¿«≈»»

ËtLÓ ‰NÚÈ ‡Ï ı¯‡‰ Ïk ËÙBL‰ ?˜ÈcvÏ28!? ««ƒ¬≈»»»∆…«¬∆ƒ¿»
‰Ó Ïk ‰NBÚ Ì„‡‰ ‰È‰È C‡È‰ :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…«≈«ƒ¿∆»»»∆»«
ÌÏBÚa ‰NÚÈ ÈÎÂ - BÏ ÌÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ eÈ‰ÈÂ ıtÁiL∆«¿…¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿ƒ≈»∆»»
:¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,BˆÙÁ ‡ÏÂ BB˜ ˙eL¯· ‡lL ¯·c»»∆…ƒ¿¿…∆¿¿«»≈
,Úc !?"ı¯‡·e ÌÈÓMa ‰NÚ '‰ ıÙÁ ¯L‡ Ïk"…¬∆»≈»»«»«ƒ»»∆«
ÔÈ¯eÒÓ eÈNÚnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰NÚÈ BˆÙÁk Ïk‰L∆«…¿∆¿≈»∆¿««ƒ∆«¬≈¿ƒ
Áe¯‰Â L‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ¯ˆBi‰L ÌLk ?„ˆÈk !eÏ»≈«¿≈∆«≈»≈ƒ¿»≈¿»«
,‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ı¯‡‰Â ÌÈn‰Â ,‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚƒ¿«¿»¿««ƒ¿»»∆¿ƒ¿«»

ÏbÏb‰Â29ÌÏBÚ‰ ˙Bi¯a ¯‡L ÔÎÂ ,ÏebÚa ··BÒ ¿««¿«≈¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»
Ô‚‰Ók ˙BÈ‰Ï30Ì„‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ‰Îk - Ba ıÙÁL ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈»»»≈ƒ¿»»»

,BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ ÏÎÂ B„Èa B˙eL¿̄¿»¿»«¬»¿ƒ¿…ƒ¿∆
BzÚ„·e BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CLBÓ ‡ÏÂ ‰ÙBÎ ‡Ï…∆¿…≈∆»≈«¿¿«¿
.˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡‰L Ïk ‰NBÚ ,Ï‡‰ BÏ Ô˙pL∆»«»≈∆…∆»»»»«¬
- ‰·BË ‰NÚ Ì‡ :ÂÈNÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈc CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»»»
‡e‰ .BÏ ÔÈÚ¯Ó - ‰Ú¯ ‰NÚ Ì‡Â ;BÏ ÔÈ·ÈËÓ¿ƒƒ¿ƒ»»»»¿≈ƒ
Ìb" ;"ÌÎÏ ˙‡f ‰˙È‰ ÌÎ„iÓ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L∆«»ƒ≈ƒ∆¿∆»¿»…»∆«
:‰ÓÏL ¯Ó‡ ‰Ê ÔÈÚ·e ."Ì‰ÈÎ¯„a e¯Áa ‰n‰≈»»¬¿«¿≈∆¿ƒ¿»∆»«¿……
E‡È·È ‰l‡ŒÏkŒÏÚ Èk Ú„Â ...E˙e„ÏÈa ¯eÁa ÁÓN"¿«»¿«¿∆¿«ƒ«»≈∆¿ƒ¬
Ák E„Èa LiL Úc :¯ÓBÏk ;"ËtLna ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«ƒ¿»¿««∆≈¿»¿…«

ÔÈc‰ ˙‡ ÔzÏ ‰z‡ „È˙ÚÂ ,˙BNÚÏ31! «¬¿»ƒ«»ƒ≈∆«ƒ

לידתו.21) מראשית באדם הטבועה סגולה או תכונה טבעו.
רע.22) או להשקפה 23)טוב החכמות; מן לחכמה

ודעות. להקשות 24)באמונות ואין נפש. תכונת מידה,
ה"ב), פ"א, דעות (הלכות למעלה רבינו שכתב ממה
טבע  לפי ברייתו מתחילת לאדם שהן מהן "יש שבדעות
שכתב  מה לומר: שיש - כאן שכתב ממה ההיפך שזה גופו"
כגון: מצוה, או עוון בהן יפול שלא הדעות באותן יתכן שם
להוצאת  (הערה בהן וכיוצא חריפות עצלות, עצבות,

יום.25)מנטובה). יום אדם בידי החוזים 26)העשויים
ואין  האדם נולד שבו במזל תלוי הכל האומרים בכוכבים

ומזגו.27)לשנותו. טוב 28)טבעו שכר ישלם למה
מדעתו  שלא שעשה מעשים על יענישהו למה או לאדם,
רבינו  כותב - יודע "ואני קדומה. גזירה בהכרח אלא ורצונו,
מחכמי  יחידים דברי שתמצאו שאפשר - מאגרותיו באחת

ובמשנה  קנו.), (שבת כגון: בתלמוד, ע"ה רבותינו האמת,
גרמו  אדם של לידתו שבעת מהם שמשמע ובמדרשות,
לאדם  ראוי ואין בעיניכם... זה יקשה אל - וכך כך הכוכבים
ויתלה  בהן הראיות נתאמתו שכבר דעת של דברים להניח
דבר, ממנו שנתעלם שאפשר ע"ה, החכמים מן יחיד בדברי
מן  פסוקים שכמה תראו הלא וכדומה. רמז בהם שיש או
שאי  דעת של בראיות שנודע ולפי כפשוטם; אינם התורה
(אונקלוס) המתרגם תרגמו כפשוטו, הדבר שיהיה אפשר

ולעולם אותו, סובלת שהדעת „Â˙Úענין Ì„‡ ÍÈÏ˘È Ï‡
"¯ÂÁ‡Ï ‡ÏÂ ÌÈÙÏ Ô‰ ÌÈÈÚ‰ ÈÎ ,ÂÈ¯Á‡,הרמב"ם (אגרות

כו). עמ' ליפסיאה, המקיף 29)דפוס התשיעי הגלגל הוא
וארבע  עשרים במשך המהירה בתנועתו העולם כל את
יסודי  (הלכות כמבואר היומי, הגלגל גם ונקרא שעות,

ה"א). פ"ג, מששת 30)התורה בהן שהטביע טבען כפי
(פ"ח). אבות למסכת רבינו הקדמת השווה בראשית. ימי

סג:).31) (שבת

.‰Ïk Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z ‡nL∆»…««¬…«»»≈«»
B‡ ˜Ècˆ ‰È‰È ‰fL Ú„È ‰È‰iL Ì„˜Â ,‰È‰iM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿∆»«∆∆ƒ¿∆«ƒ
È‡ - ˜Ècˆ ‰È‰i ‡e‰L Ú„È Ì‡ :Ú„È ‡Ï B‡ ÚL»̄»…»«ƒ»«∆ƒ¿∆«ƒƒ

˜Ècˆ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡32‰È‰iL Ú„iL ,¯Ó‡z Ì‡Â ; ∆¿»∆…ƒ¿∆«ƒ¿ƒ…«∆»«∆ƒ¿∆
ÏÚ ¯·c‰ Ú„È ‡Ï È¯‰ - ÚL¯ ‰È‰iL ¯LÙ‡Â ,˜Èc«̂ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆»»¬≈…»««»»«

BÈ¯a33‰cÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡ BÊ ‰Ï‡L ˙·eLzL ,Úc ?34 À¿«∆¿«¿≈»¬À»≈∆∆ƒ»
ÌÈÓ¯ ÌÈ¯¯‰Â ÌÈÏB„b ÌÈ¯wÚ ‰nÎÂ ,ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e¿»»ƒƒ»¿«»ƒ»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»ƒ
‰Ê ¯·„a ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ ‰z‡ CÈ¯ˆ Ï·‡ ;da ÌÈÈeÏz¿ƒ»¬»»ƒ«»≈«¿»ƒ¿»»∆

ÈL ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k :¯ÓB‡ È‡L35È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ∆¬ƒ≈¿»≈«¿¿∆∆≈ƒ≈ƒ¿¿≈
‡È‰L ‰ÚcÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ,‰¯Bz‰«»∆«»»≈≈«ƒ≈»∆ƒ
‡e‰ ‡l‡ ;ÌÈL ÌzÚ„Â Ì‰L Ì„‡ŒÈ·k epnÓ ıeÁƒ∆ƒ¿≈»»∆≈¿«¿»¿«ƒ∆»
Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡Â ,„Á‡ BzÚ„Â BÓL ,‰lÚ˙Èƒ¿«∆¿¿«¿∆»¿≈«¿∆»»
Ák ÔÈ‡L ÌLÎe .BÈ¯a ÏÚ ‰Ê ¯·c ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«ƒ»»∆«À¿¿≈∆≈…«

˙zÓ‡ ‡ˆÓÏÂ ‚ÈN‰Ï Ì„‡a36Èk" :¯Ó‡pL ,‡¯Ba‰ »»»¿«ƒ¿ƒ¿…¬ƒ««≈∆∆¡«ƒ
‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ Ck - "ÈÁÂ Ì„‡‰ È‡¯È ‡Ï…ƒ¿«ƒ»»»»»»≈…«»»»¿«ƒ

BzÚc ‡ˆÓÏÂ37Èk" :¯Ó‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .‡¯Ba ÏL ¿ƒ¿…«¿∆≈∆«»ƒ»«ƒ
."ÈÎ¯c ÌÎÈÎ¯„ ‡ÏÂ ÌÎÈ˙B·LÁÓ È˙B·LÁÓ ‡Ï…«¿¿««¿¿≈∆¿…«¿≈∆¿»»

ÔkL ÔÂÈÎÂ38Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ák ea ÔÈ‡ - ‡e‰ ¿≈»∆≈≈»…«≈«≈«≈«
Ï·‡ ;ÌÈNÚn‰Â ÌÈ‡e¯a‰ Ïk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»»«¿ƒ¿««¬ƒ¬»
ÔÈ‡Â ,Ì„‡‰ „Èa Ì„‡‰ ‰NÚnL ,˜ÙÒ ‡Ïa Ú„≈«¿…»≈∆«¬≈»»»¿«»»»¿≈
˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ BÎLBÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿¿…≈»»«¬

Ck39„·Ïa ˙c‰ ˙Ïa˜ ÈtÓ ‡ÏÂ .40,‰Ê ¯·c Ú„B »¿…ƒ¿≈«»««»ƒ¿««»»∆
‰Ê ÈtÓe .‰ÓÎÁ‰ È¯·cÓ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«»¿»ƒ¿≈∆
ÈÙk ÂÈNÚÓ ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcL ,‰‡e·pa ¯Ó‡∆¡««¿»∆»ƒ∆»»»««¬»¿ƒ
È¯·c ÏkL ¯wÚ‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú¯ Ì‡Â ·BË Ì‡ ÂÈNÚÓ«¬»ƒ¿ƒ«¿∆»ƒ»∆»ƒ¿≈

.Ba ÔÈÈeÏz ‰‡e·p‰«¿»¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zaeyzy rc" "'ek ...didiy dn lk rcei d"awd `lde"
."'ek mi ipn dagxe dcn ux`n dkex` ef dl`y

המחבר  זה נהג ש"לא הראב"ד קושיית א: קשה ולכאורה
כו'". בקושיא.. הדבר והניח החכמים... מנהג
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קנז daeyz zekld - rcnd xtq - lel` `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הטובה. עושה על - והטובה הרעה, עושה כאילו 20)על
בהם. אלא תלוי הדבר אין

.„B‡ ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊB‚ ‰È‰ Ï‡‰ el‡ƒ»≈»»≈«»»»ƒ¿«ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ CLBnL ¯·c ÌN ‰È‰ el‡ B‡ ;ÚL»̄»ƒ»»»»»∆≈∆»»»

Bz„ÏBz ¯wÚa21ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ C¯„Ï22ÚcÓÏ B‡ ,23ÔÓ ¿ƒ««¿¿∆∆ƒ«¿»ƒ¿««ƒ
‰Ú„Ï B‡ ,˙BÚcn‰24‰NÚÓÏ B‡ ,˙BÚc‰ ÔÓ25ÔÓ ««»¿≈»ƒ«≈¿«¬∆ƒ

È¯·B‰ ÌÈLth‰ ÌalÓ ÌÈ„BaL BÓk ,ÌÈNÚn‰««¬ƒ¿∆ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÓL26:ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ eÏ ‰eˆÓ ‰È‰ C‡È‰ - »«ƒ≈«»»¿«∆»«¿≈«¿ƒƒ

eÎÏz Ï‡Â ÌÎÈÎ¯„ e·ÈËÈ‰ !CÎ ‰NÚz Ï‡Â CÎ ‰NÚ¬≈»¿««¬∆»≈ƒ«¿≈∆¿«≈¿
,ÂÈÏÚ ¯Ê‚ ¯·k B˙i¯a ˙lÁzÓ ‡e‰Â !ÌÎÚL¯ È¯Á‡«¬≈ƒ¿¬∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«»»

Bz„ÏBz B‡27ÊeÊÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯·„Ï B˙B‡ CLÓz «¿ƒ¿…¿»»∆ƒ∆¿»»
‰ÊŒÈ‡·e ?dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ‰È‰ ÌB˜n ‰Óe ?epnÓƒ∆«»»»¿»«»À»¿≈∆
¯ÎN ÌlLÓ B‡ ÚL¯‰ ÔÓ Ú¯Ù ËtLÓ ‰ÊÈ‡Â ÔÈ„ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»»¿«≈»»

ËtLÓ ‰NÚÈ ‡Ï ı¯‡‰ Ïk ËÙBL‰ ?˜ÈcvÏ28!? ««ƒ¬≈»»»∆…«¬∆ƒ¿»
‰Ó Ïk ‰NBÚ Ì„‡‰ ‰È‰È C‡È‰ :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…«≈«ƒ¿∆»»»∆»«
ÌÏBÚa ‰NÚÈ ÈÎÂ - BÏ ÌÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ eÈ‰ÈÂ ıtÁiL∆«¿…¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿ƒ≈»∆»»
:¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,BˆÙÁ ‡ÏÂ BB˜ ˙eL¯· ‡lL ¯·c»»∆…ƒ¿¿…∆¿¿«»≈
,Úc !?"ı¯‡·e ÌÈÓMa ‰NÚ '‰ ıÙÁ ¯L‡ Ïk"…¬∆»≈»»«»«ƒ»»∆«
ÔÈ¯eÒÓ eÈNÚnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰NÚÈ BˆÙÁk Ïk‰L∆«…¿∆¿≈»∆¿««ƒ∆«¬≈¿ƒ
Áe¯‰Â L‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ¯ˆBi‰L ÌLk ?„ˆÈk !eÏ»≈«¿≈∆«≈»≈ƒ¿»≈¿»«
,‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ı¯‡‰Â ÌÈn‰Â ,‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚƒ¿«¿»¿««ƒ¿»»∆¿ƒ¿«»

ÏbÏb‰Â29ÌÏBÚ‰ ˙Bi¯a ¯‡L ÔÎÂ ,ÏebÚa ··BÒ ¿««¿«≈¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»
Ô‚‰Ók ˙BÈ‰Ï30Ì„‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ‰Îk - Ba ıÙÁL ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈»»»≈ƒ¿»»»

,BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ ÏÎÂ B„Èa B˙eL¿̄¿»¿»«¬»¿ƒ¿…ƒ¿∆
BzÚ„·e BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CLBÓ ‡ÏÂ ‰ÙBÎ ‡Ï…∆¿…≈∆»≈«¿¿«¿
.˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡‰L Ïk ‰NBÚ ,Ï‡‰ BÏ Ô˙pL∆»«»≈∆…∆»»»»«¬
- ‰·BË ‰NÚ Ì‡ :ÂÈNÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈc CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»»»
‡e‰ .BÏ ÔÈÚ¯Ó - ‰Ú¯ ‰NÚ Ì‡Â ;BÏ ÔÈ·ÈËÓ¿ƒƒ¿ƒ»»»»¿≈ƒ
Ìb" ;"ÌÎÏ ˙‡f ‰˙È‰ ÌÎ„iÓ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L∆«»ƒ≈ƒ∆¿∆»¿»…»∆«
:‰ÓÏL ¯Ó‡ ‰Ê ÔÈÚ·e ."Ì‰ÈÎ¯„a e¯Áa ‰n‰≈»»¬¿«¿≈∆¿ƒ¿»∆»«¿……
E‡È·È ‰l‡ŒÏkŒÏÚ Èk Ú„Â ...E˙e„ÏÈa ¯eÁa ÁÓN"¿«»¿«¿∆¿«ƒ«»≈∆¿ƒ¬
Ák E„Èa LiL Úc :¯ÓBÏk ;"ËtLna ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«ƒ¿»¿««∆≈¿»¿…«

ÔÈc‰ ˙‡ ÔzÏ ‰z‡ „È˙ÚÂ ,˙BNÚÏ31! «¬¿»ƒ«»ƒ≈∆«ƒ

לידתו.21) מראשית באדם הטבועה סגולה או תכונה טבעו.
רע.22) או להשקפה 23)טוב החכמות; מן לחכמה

ודעות. להקשות 24)באמונות ואין נפש. תכונת מידה,
ה"ב), פ"א, דעות (הלכות למעלה רבינו שכתב ממה
טבע  לפי ברייתו מתחילת לאדם שהן מהן "יש שבדעות
שכתב  מה לומר: שיש - כאן שכתב ממה ההיפך שזה גופו"
כגון: מצוה, או עוון בהן יפול שלא הדעות באותן יתכן שם
להוצאת  (הערה בהן וכיוצא חריפות עצלות, עצבות,

יום.25)מנטובה). יום אדם בידי החוזים 26)העשויים
ואין  האדם נולד שבו במזל תלוי הכל האומרים בכוכבים

ומזגו.27)לשנותו. טוב 28)טבעו שכר ישלם למה
מדעתו  שלא שעשה מעשים על יענישהו למה או לאדם,
רבינו  כותב - יודע "ואני קדומה. גזירה בהכרח אלא ורצונו,
מחכמי  יחידים דברי שתמצאו שאפשר - מאגרותיו באחת

ובמשנה  קנו.), (שבת כגון: בתלמוד, ע"ה רבותינו האמת,
גרמו  אדם של לידתו שבעת מהם שמשמע ובמדרשות,
לאדם  ראוי ואין בעיניכם... זה יקשה אל - וכך כך הכוכבים
ויתלה  בהן הראיות נתאמתו שכבר דעת של דברים להניח
דבר, ממנו שנתעלם שאפשר ע"ה, החכמים מן יחיד בדברי
מן  פסוקים שכמה תראו הלא וכדומה. רמז בהם שיש או
שאי  דעת של בראיות שנודע ולפי כפשוטם; אינם התורה
(אונקלוס) המתרגם תרגמו כפשוטו, הדבר שיהיה אפשר

ולעולם אותו, סובלת שהדעת „Â˙Úענין Ì„‡ ÍÈÏ˘È Ï‡
"¯ÂÁ‡Ï ‡ÏÂ ÌÈÙÏ Ô‰ ÌÈÈÚ‰ ÈÎ ,ÂÈ¯Á‡,הרמב"ם (אגרות

כו). עמ' ליפסיאה, המקיף 29)דפוס התשיעי הגלגל הוא
וארבע  עשרים במשך המהירה בתנועתו העולם כל את
יסודי  (הלכות כמבואר היומי, הגלגל גם ונקרא שעות,

ה"א). פ"ג, מששת 30)התורה בהן שהטביע טבען כפי
(פ"ח). אבות למסכת רבינו הקדמת השווה בראשית. ימי

סג:).31) (שבת

.‰Ïk Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z ‡nL∆»…««¬…«»»≈«»
B‡ ˜Ècˆ ‰È‰È ‰fL Ú„È ‰È‰iL Ì„˜Â ,‰È‰iM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿∆»«∆∆ƒ¿∆«ƒ
È‡ - ˜Ècˆ ‰È‰i ‡e‰L Ú„È Ì‡ :Ú„È ‡Ï B‡ ÚL»̄»…»«ƒ»«∆ƒ¿∆«ƒƒ

˜Ècˆ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡32‰È‰iL Ú„iL ,¯Ó‡z Ì‡Â ; ∆¿»∆…ƒ¿∆«ƒ¿ƒ…«∆»«∆ƒ¿∆
ÏÚ ¯·c‰ Ú„È ‡Ï È¯‰ - ÚL¯ ‰È‰iL ¯LÙ‡Â ,˜Èc«̂ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆»»¬≈…»««»»«

BÈ¯a33‰cÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡ BÊ ‰Ï‡L ˙·eLzL ,Úc ?34 À¿«∆¿«¿≈»¬À»≈∆∆ƒ»
ÌÈÓ¯ ÌÈ¯¯‰Â ÌÈÏB„b ÌÈ¯wÚ ‰nÎÂ ,ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e¿»»ƒƒ»¿«»ƒ»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»ƒ
‰Ê ¯·„a ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ ‰z‡ CÈ¯ˆ Ï·‡ ;da ÌÈÈeÏz¿ƒ»¬»»ƒ«»≈«¿»ƒ¿»»∆

ÈL ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k :¯ÓB‡ È‡L35È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ∆¬ƒ≈¿»≈«¿¿∆∆≈ƒ≈ƒ¿¿≈
‡È‰L ‰ÚcÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ,‰¯Bz‰«»∆«»»≈≈«ƒ≈»∆ƒ
‡e‰ ‡l‡ ;ÌÈL ÌzÚ„Â Ì‰L Ì„‡ŒÈ·k epnÓ ıeÁƒ∆ƒ¿≈»»∆≈¿«¿»¿«ƒ∆»
Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡Â ,„Á‡ BzÚ„Â BÓL ,‰lÚ˙Èƒ¿«∆¿¿«¿∆»¿≈«¿∆»»
Ák ÔÈ‡L ÌLÎe .BÈ¯a ÏÚ ‰Ê ¯·c ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«ƒ»»∆«À¿¿≈∆≈…«

˙zÓ‡ ‡ˆÓÏÂ ‚ÈN‰Ï Ì„‡a36Èk" :¯Ó‡pL ,‡¯Ba‰ »»»¿«ƒ¿ƒ¿…¬ƒ««≈∆∆¡«ƒ
‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ Ck - "ÈÁÂ Ì„‡‰ È‡¯È ‡Ï…ƒ¿«ƒ»»»»»»≈…«»»»¿«ƒ

BzÚc ‡ˆÓÏÂ37Èk" :¯Ó‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .‡¯Ba ÏL ¿ƒ¿…«¿∆≈∆«»ƒ»«ƒ
."ÈÎ¯c ÌÎÈÎ¯„ ‡ÏÂ ÌÎÈ˙B·LÁÓ È˙B·LÁÓ ‡Ï…«¿¿««¿¿≈∆¿…«¿≈∆¿»»

ÔkL ÔÂÈÎÂ38Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ák ea ÔÈ‡ - ‡e‰ ¿≈»∆≈≈»…«≈«≈«≈«
Ï·‡ ;ÌÈNÚn‰Â ÌÈ‡e¯a‰ Ïk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»»«¿ƒ¿««¬ƒ¬»
ÔÈ‡Â ,Ì„‡‰ „Èa Ì„‡‰ ‰NÚnL ,˜ÙÒ ‡Ïa Ú„≈«¿…»≈∆«¬≈»»»¿«»»»¿≈
˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ BÎLBÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿¿…≈»»«¬

Ck39„·Ïa ˙c‰ ˙Ïa˜ ÈtÓ ‡ÏÂ .40,‰Ê ¯·c Ú„B »¿…ƒ¿≈«»««»ƒ¿««»»∆
‰Ê ÈtÓe .‰ÓÎÁ‰ È¯·cÓ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«»¿»ƒ¿≈∆
ÈÙk ÂÈNÚÓ ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcL ,‰‡e·pa ¯Ó‡∆¡««¿»∆»ƒ∆»»»««¬»¿ƒ
È¯·c ÏkL ¯wÚ‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú¯ Ì‡Â ·BË Ì‡ ÂÈNÚÓ«¬»ƒ¿ƒ«¿∆»ƒ»∆»ƒ¿≈

.Ba ÔÈÈeÏz ‰‡e·p‰«¿»¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zaeyzy rc" "'ek ...didiy dn lk rcei d"awd `lde"
."'ek mi ipn dagxe dcn ux`n dkex` ef dl`y

המחבר  זה נהג ש"לא הראב"ד קושיית א: קשה ולכאורה
כו'". בקושיא.. הדבר והניח החכמים... מנהג
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מהתרחשותו, כתוצאה באה הדבר שידיעת מובן הרי ב.
גם  יודע הוא כאחד, ועתיד הווה עבר הקב"ה שאצל ומכיון
קושיית  וא"כ קרה, כבר הדבר אצלו כי לקרות העתיד את
ש"תשובת  כתב ומדוע קיימת, לא מלכתחילה הרמב"ם

כו'". מדה מארץ ארוכה זו שאלה
שהידיעה הנ"ל שהכלל אחרי וי"ל ובאה מסובבת

אינו  ית' שהוא ומכיון השכל, גדרי ע"פ הוא ההתרחשות,
שיודע  הדבר מצד אינה ידיעתו הרי השכל, בגדרי מוגדר
כביכול  עצמו שצמצם אחרי אבל עצמו, הדבר מצד אלא
גם  (אבל מהדבר למסובבת הידיעה הפכה השכל, בגדרי
כאחד  ועתיד שעבר מצד העתיד את יודע הוא זו בבחינה
כי  כו'" כח בנו ש"אין הרמב"ם כוונת וזוהי לפניו),

השכל. לגדרי מקום אין הצמצום" "לפני כשמדובר
(474 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

בהכרח,32) זאת מחייבת הקדושֿברוךֿהוא של ידיעתו כי
ברצונו? תלוי והכל בבחירתו חפשי שהאדם אמרנו והרי

שלם 33) שהוא הקדושֿברוךֿהוא אצל כזה דבר ייתכן ולא
השלימות. יא,34)בתכלית (איוב הכתוב כלשון מידתה,

שם.35)ט). בביאורנו וראה י, מציאותו 36)הלכה
האמתית. ידיעתו.37)ומהותו באדם 38)אופן כח שאין

והראב"ד  הבורא. של ידיעתו ואופן דעתו ולהבין להשיג
אדם  שאין חכמים: מנהג המחבר זה נהג "לא ואמר: השיג
בשאלות  החל והוא להשלימו. ידע ולא בדבר מתחיל
היה  וטוב לאמונה; והחזירו בקושיא הדבר והניח קושיות
ויניח  לבם יעורר ולא התמימים בתמימות הדבר להניח לו
זה". על בלבם הרהור יבוא אחת שעה ואולי בספק, דעתם
ליישב  כחו את עצמו הראב"ד מנסה השגתו את שגמר אחר
"וכל  ואומר: מסיים הוא אבל הנדונה, החמורה השאלה את
השאלה  את לסתור התאמצות כל כלומר: שוה", איננו זה
לעורר  כלל כדאי ואין הן רפויות התשובות היא. לשוא
מצאה  הראב"ד השגת בהפסדן. יוצא ששכרן כאלה שאלות
נכתבה  שלימה וספרות והמחקרית, התלמודית בספרות הד
הריב"ש, שו"ת (ראה הסתומה. רבינו תשובת את לבאר
מגין  וה"כסףֿמשנה" מ"טו). פ"ג, אבות תיו"ט, קיח; סימן
נתכוון, שרבינו לתרץ "ויש ואומר: זו רבינו תשובת על
לכן  דעתו, ותבלבל זו קושיא לו תקשה אדם איזה שאם
זו  שאלה מטבע שאין שידע כדי אלה דברים לפניו הציע

היות - כאלה שאלות לשאול אין ולכן ·ÁÎÂליישבה, ÔÈ‡˘
Ú„ÂÈ ÍÈ‡ :Ú„ÈÏ ובעל ומעשיהם". הברואים כל הקב"ה

שרבינו  ואומר, הנידון הענין את יפה מסביר המלך" "עבודת
ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó Ô‡Î ‚‰- בקושיא הדבר הניח שלא רק ולא

משרשה: השאלה את עקר אלא - הראב"ד משיגו כדברי
מההשגה  למעלה שהם דברים לבאר כאן בא לא רבינו
(דבר  ה"נמנע" בגדר שהוא ענין על פה עמד אלא האנושית,
ש"הידיעה" אפשר איך והוא: להיות), אפשר שאי
כפול  שתים תאמר: כאילו זה הלא יחד, יתאימו ו"הבחירה"
הוא  נמנע דבר וכל "נמנע", דבר שזה שלש, - הן שתים
לפי  "נמנע" דבר זה אמת, רבינו: השיב זה ועל שקר?
כבר  שהוכח מאחר אולם האנושית; השגתנו וכח ידיעתנו

ושה  הקב"ה, של ידיעתו כידיעתנו לא למעלה כי יא
"נמנע" שאלת כאן אין שוב - מציאותו כידיעת מהשגתנו
עסק  לנו אין זו ובכגון מהשגתנו, למעלה שהיא שאלה אלא

פתרונן. למצוא בןֿאדם בהן ילאה לשוא כי הוא 39)כלל,
והרשות  צפוי "הכל מ"טו): פ"ג, (אבות עקיבא רבי שאמר
בניֿאדם, מעשי כל ויודע צופה שה' פי על שאף - נתונה"
כרצונו  רשע או צדיק להיות לאדם נתונה הרשות זאת בכל
רבינו, (מפירוש בחירתו את שוללת הקב"ה של ידיעתו ואין

גרידא.40)שם). שבלב אמונה מתוך

ה'תש"פ  אלול י"ב שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
האדם 1) היות לכאורה, שמשמעותם, הפסוקים ביאור

במעשיו. מוכרח

.‡Ô‰L ,ÌÈ‡È· È¯·„·e ‰¯Bza LÈ ‰a¯‰ ÌÈ˜eÒt¿ƒ«¿≈≈«»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈
‰Ê ¯wÚ ÔÈ¯˙BÒk ÔÈ‡¯2,Ì„‡‰ ·¯ Ô‰a ÔÈÏLÎÂ , ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»∆…»»»

¯ÊB‚ ‡e‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L Ô‰Ó ÔzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ¿«¬∆««¿»≈∆∆«»»≈
ÏL BaÏ ÔÈ‡LÂ ,‰·BË B‡ ‰Ú¯ ˙BNÚÏ Ì„‡‰ ÏÚ«»»»«¬»»»¿∆≈ƒ∆
È‡ È¯‰Â .‰ˆ¯È ¯L‡ ÏÎÏ B˙Bh‰Ï BÏ ¯eÒÓ Ì„‡»»»¿«¿…¬∆ƒ¿∆«¬≈¬ƒ
Ô˙B‡ Ïk Le¯t Ú„z epnnL ,ÏB„b ¯wÚ ¯‡·Ó¿»≈ƒ»»∆ƒ∆≈«≈»»
‰È„Ó ÈL‡ B‡ „Á‡ Ì„‡L ÔÓÊa :ÌÈ˜eÒt‰«¿ƒƒ¿«∆»»∆»«¿≈¿ƒ»
BzÚcÓ ‰NBÚL ‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ‰NBÚÂ ,ÌÈ‡ËBÁ¿ƒ¿∆«≈≈¿∆∆ƒ«¿

Ú¯t‰Ï Èe‡¯ - eÚ„B‰L BÓk BBˆ¯·e3,epnÓ ƒ¿¿∆«¿»¿ƒ»«ƒ∆
,‡ËÁ LÈ .Ú¯tÈ CÈ‡ Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â¿«»»≈«≈ƒ»≈≈≈¿
‰f‰ ÌÏBÚa B‡ËÁ ÏÚ epnÓ ÌÈÚ¯ÙpL Ô˙B ÔÈc‰L∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒƒ∆«∆¿»»«∆

BÙe‚a4BBÓÓa B‡5ÌÈpËw‰ ÂÈ·a B‡6ÏL ÂÈaL ; ¿¿»¿»»«¿«ƒ∆»»∆
ÏÏÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙Úc Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈpËw‰ Ì„‡»»«¿«ƒ∆≈»∆««¿…ƒƒƒ¿«
- "˙eÓÈ B‡ËÁa LÈ‡" :·È˙Îe ,Ô‰ BÈ˜k ,˙BˆÓƒ¿¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆¿»

LÈ‡ ‰NÚiL „Ú7ÔÈÚ¯ÙpL Ô˙B ÔÈc‰L ,‡ËÁ LÈÂ . «∆≈»∆ƒ¿≈≈¿∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ
˜Ê ÌeL ÂÈÏÚ ¯·BÚÏ ÔÈ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚÏ epnÓƒ∆»»«»¿≈»≈»»∆∆
‰f‰ ÌÏBÚa epnÓ ÔÈÚ¯ÙpL ,‡ËÁ LÈÂ .‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ∆»»«∆

‡a‰ ÌÏBÚÏÂ8. ¿»»«»

כרצונו:2) ולהיות לחיות האדם של החפשית הבחירה עיקר
רשע. או צדיק טוב, או ואשלמה 3)רע כפעלו. לו לשלם

להון. ואפרע יונתן: מתרגם יא), מא, (תהלים להם
שונים.4) וחליים מיחושים עליו נפסדים 5)שבאים נכסיו

וכלים. לטמיון יורדים אבותם.6)או בעוון שמתים
בעוון 7) שימות לו אפשר "איש" לכלל הגיע שלא זמן וכל

- יומתו" בחטאו "איש תצא): (ספרי, אמרו וכן אבותיו.
וכן  אבותם. בעוון מתים קטנים עצמם: בעוון מתים גדולים
ובנותיו  בניו מכעס וינאץ ה' וירא ע"ב: ח, כתובות במסכת
על  כועס - לקב"ה מנאצים שאבות דור יט) לב, (דברים

קטנים. כשהם ומתים ובנותיהם עולם 8)בניהם הוא
אלא  שם ושאין מותו, אחרי לאדם הבא העולם, הנפשות:

ה"ח). (פ"ח, לקמן כמבואר בלבד, נפש חיי

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9;‰·eL˙ ‰NÚ ‡lL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…»»¿»
ÒÈ¯˙k ‰·eLz‰ - ‰·eL˙ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡10ÈÙa ¬»ƒ»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
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˙eÚ¯t‰11,BBˆ¯·e BzÚcÓ ‡ËBÁ Ì„‡‰L ÌLÎe . «À¿»¿≈∆»»»≈ƒ«¿ƒ¿
BBˆ¯·e BzÚcÓ ‰·eL˙ ‰NBÚ ‡e‰ Ck12. »∆¿»ƒ«¿ƒ¿

חטאותיו.9) על ממנו מגן 10)שנפרעים יקדמנה ולא מגן.
בתריסין. יקדמינה ולא תרגומו: לב), יט, (מלכיםֿב

מ"יא).11) פ"ד, חיצוני.12)(אבות מכריח וכח אונס ללא

.‚ÌÈ‡ËÁ B‡ ÏB„b ‡ËÁ Ì„‡ ‡ËÁiL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆∆¡»»»≈¿»¬»ƒ
‡‰iL ,˙Ó‡‰ Ôic ÈÙÏ ÔÈc‰ ÔziL „Ú ,ÌÈa«̄ƒ«∆ƒ≈«ƒƒ¿≈««»¡∆∆¿≈

ÔBÚ¯t‰13‰NÚL el‡ ÌÈ‡ËÁ ÏÚ ‡ËBÁ‰ ‰fÓ «≈»ƒ∆«≈«¬»ƒ≈∆»»
ÔÈ‡Â ‰·eLz‰ epnÓ ÔÈÚBnL ,BzÚcÓe BBˆ¯aƒ¿ƒ«¿∆¿ƒƒ∆«¿»¿≈
„·‡ÈÂ ˙eÓiL È„k ,BÚL¯Ó ·eLÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿»≈ƒ¿¿≈∆»¿…«
¯Ó‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ‡e‰ .‰NÚiL B‡ËÁa¿∆¿∆«¬∆∆«»»»«

"'B‚Â ‰f‰ ÌÚ‰ ·Ï ÔÓL‰" :e‰ÈÚLÈ È„ÈŒÏÚ14ÔÎÂ , «¿≈¿«¿»«¿≈≈»»«∆¿¿≈
Ó eÈ‰iÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏ ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ
ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c ÌÈÊB·e15˙ÓÁ ˙BÏÚ „Ú ÂÈ‡È·a ƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«¬¬«

ÌBˆ¯a e‡ËÁ :¯ÓBÏk ;"‡t¯Ó ÔÈ‡Ï „Ú BnÚa '‰¿««¿≈«¿≈¿«»¿ƒ¿»
,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏ e·iÁ˙pL „Ú ,ÚLÙÏ ea¯‰Â¿ƒ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«¿ƒ¿…«≈∆«¿»
˜fÁ‡ È‡Â" :‰¯Bza ·e˙k CÎÈÙÏ .‡t¯n‰ ‡È‰L∆ƒ««¿≈¿ƒ»»«»«¬ƒ¬«≈
Ú¯‰Â ‰lÁz BÓˆÚÓ ‡ËÁL ÈÙÏ - "‰Ú¯t ·Ï ˙‡∆≈«¿…¿ƒ∆»»≈«¿¿ƒ»¿≈«
‰ÓkÁ˙ ‰·‰" :¯Ó‡pL ,Bˆ¯‡a ÌÈ¯b‰ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«»ƒ¿«¿∆∆¡«»»ƒ¿«¿»

ÚÓÏ ÔÈc‰ Ô˙ - "BÏ16Ú¯ÙpL „Ú epnÓ ‰·eLz‰ »««ƒƒ¿…««¿»ƒ∆«∆ƒ¿«
‰ÓÏÂ .BaÏ ˙‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˜fÁ CÎÈÙÏ ,epnÓƒ∆¿ƒ»ƒ≈«»»∆ƒ¿»»
‰NÚÂ ÁlL :¯ÓB‡Â ‰LÓ „Èa BÏ ÁÏBL ‰È‰»»≈«¿«∆¿≈«««¬≈
‰z‡ ÔÈ‡ :‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ¯·Îe !‰·eLz¿»¿»»««»»≈«»
ÌÏe‡Â .'B‚Â ÈzÚ„È EÈ„·ÚÂ ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÁlLÓ¿«≈«∆∆¡«¿«»«¬»∆»«¿ƒ¿¿»
,ÌÏBÚ‰ È‡·Ï ÚÈ„B‰Ï È„k ?"EÈz„ÓÚ‰ ˙‡Ê ¯e·Úa«¬…∆¡«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿»≈»»
,‡ËBÁÏ ‰·eLz‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚBnL ÔÓÊaL∆ƒ¿«∆≈««»»«¿»«≈
‰lÁza ‰NÚL BÚL¯a ˙eÓÈ ‡l‡ ,·eLÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»∆»»¿ƒ¿∆»»«¿ƒ»

BÏ eÈ‰L ˙BBÚ ÈÙÏ ,ÔBÁÈÒ ÔÎÂ .BBˆ¯a17·iÁ˙ , ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿«≈
EÈ˜Ï‡ '‰ ‰L˜‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰·eLz‰ ÔÓ BÚÓÏ¿»¿ƒ«¿»∆∆¡«ƒƒ¿»¡…∆

"B··Ï ˙‡ ın‡Â BÁe¯ ˙‡18ÈÙÏ ,ÌÈÚk‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ≈∆¿»¿≈«¿«¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ eNÚL „Ú ,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓ Ô‰È˙B·ÚBz¬≈∆»«≈∆«¿»«∆»ƒ¿»»
˙‡ ˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÌÚƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ≈≈»¿»¿«≈∆
."ÌÓÈ¯Á‰ ÔÚÓÏ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡¯˜Ï ÌaÏƒ»ƒ¿««ƒ¿»»ƒƒ¿»≈¿«««¬ƒ»
ÚÓ ,ÚLÙÏ ea¯‰L ÈÙÏ ,e‰iÏ‡ ÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»≈ƒ≈≈ƒ»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…«»«
‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,‰·eLz ÚLÙÏ ÌÈa¯n‰ Ô˙B‡Ó≈»««¿ƒƒ¿…«¿»∆∆¡«¿«»
Ô‰Ó zÚÓ :¯ÓBÏk ,"˙Èp¯Á‡ ÌaÏ ˙‡ ˙aÒ‰¬ƒ…»∆ƒ»¬…«ƒ¿«»«¿»≈∆

‰·eLz‰19‰Ú¯t ÏÚ Ï‡‰ ¯Ê‚ ‡lL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»ƒ¿≈»≈∆…»«»≈««¿…
‡ÏÂ ,Bˆ¯‡a ‡ËÁÏ ÔBÁÈÒ ÏÚ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈÏ Ú¯‰Ï¿»«¿ƒ¿»≈¿…«ƒ«¬…¿«¿¿…

·ÈÚ˙‰Ï ÌÈÚk‰ ÏÚ20„·ÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡ÏÂ , ««¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»≈«¬…
e·iÁ˙ ÌlÎÂ ,ÔÓˆÚÓ e‡ËÁ Ôlk ‡l‡ - Ì"ekÚ«∆»À»»¿≈«¿»¿À»ƒ¿«¿

.‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏƒ¿…«≈∆«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ozp ,el dnkgzp dad xn`py ...dligz envrn `hgy itl"
."daeyz epnn repnl oicd

חומרת  את כאן לתאר רוצה שהרמב"ם כיון להבין: צריך

המתארים  הפסוקים את ציין לא מדוע פרעה, של מעשיו
היאורה  הילוד הבן "כל ישראל עם כלפי פשעיו את

וכד'. כו'" תשליכוהו
בחירה  לפרעה היתה לא מדוע הרמב"ם מסביר שבזה אלא
אבל  בחירה, לו היתה שבתחילה אמת הן כי חופשית,
הבחירה, ממנו נלקחה כנגדי..." והתריס "שהרשיע מאחר
ית' שהוא לו, נתחכמה הבה במילים הפסוק שמרמז והוא
אשמע  אשר ה' "מי שאמר וכיון אדם, בני על עלילה נורא
מדה, כנגד מדה ה' הראהו ית', במציאותו וכפר בקולו"
אינו  שאפילו עד ובמחשבותיו בבחירתו גם השולט שהוא
מצד  היא לו" נתחכמה "הבה בו שנזרקה שהמחשבה מבין

אדם". בני על עלילה "נורא
.(37 dxrd 63 cenr 'e wlg y"ewl itÎlr)

שלא 14)העונש.13) כדי יבין, ולא נכוחות יראה שלא
הקב"ה  אין שלפעמים בזה אנו רואים יירפא. ולא ישוב

רשעתם.רוצ  גודל מפני וזהו החוטאים, של בתשובתם ה
שלא 16)ומתקלסים.15) הקב"ה שראה "כיון ומצינו:

אמר  - ואילך מכאן הראשונות, המכות מחמש בו חזר
שאפרע  כדי לבו, מחזיק אני לשוב ירצה אם אפילו - הקב"ה
פ"יג) (שם, דרשו וכן פ"יא). (שמותֿרבה, ממנו" הדין כל
יוחנן: רבי אמר - לבו" את הכבדתי אני "כי הפסוק: על
שיעשה  ממנו היתה "לא לומר: למינים פה פתחון מכאן
שיעשה  - לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
לו  אמר לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
הוא  - ללצים אם אלא מינים! של פיהם ייסתם לקיש: ריש
ראשונה, פעם באדם בו מתרה "הקב"ה לד): (משליג, יליץ
התשובה, מן לבו נועל והוא - בו חוזר ואינו שלישית שניה,

שחטא". מה ממנו לפרוע שבאו 17)כדי בטרם עוד
לגבולו. על 18)בניֿישראל ישראל בידי אותו תת למן

היה: חטאו שכל החושבים כרבים לא המרובים. עוונותיו
הם  תמהים ולכן בגבולו, עבור לבניֿישראל נתן שלא
את  אימצו השמים מן הלא סיחון, נענש מדוע ושואלים:
לבו  את אימץ וה' מכבר קשה עונש שנתחייב אלא - לבבו?
חובו, ממנו לגבות מקום למצוא כדי בישראל גם להתגרות
רבינו  (מדברי הקודמים חטאיו על ישראל בידי ונהרג

פ"ח). לאבות, האדם 19)בהקדמתו מן התשובה ומניעת
גופו  אברי תנועת של וביטולה כמניעתה היא רצונו וביטול
אצל  שמצינו כמו כרצונו, להניעם יוכל שלא עונש בתור
(מלכיםֿ אליו להשיבה יכול ולא ידו שיבשה בןֿנבט ירבעם
בסנוורים  שהוכו י) יט, (בראשית סדום באנשי וכן ד). יג, א
שם). רבינו, (מדברי הפתח את למצוא יכלו ולא

תועבה.20) מעשי לעשות
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˙eÚ¯t‰11,BBˆ¯·e BzÚcÓ ‡ËBÁ Ì„‡‰L ÌLÎe . «À¿»¿≈∆»»»≈ƒ«¿ƒ¿
BBˆ¯·e BzÚcÓ ‰·eL˙ ‰NBÚ ‡e‰ Ck12. »∆¿»ƒ«¿ƒ¿

חטאותיו.9) על ממנו מגן 10)שנפרעים יקדמנה ולא מגן.
בתריסין. יקדמינה ולא תרגומו: לב), יט, (מלכיםֿב

מ"יא).11) פ"ד, חיצוני.12)(אבות מכריח וכח אונס ללא

.‚ÌÈ‡ËÁ B‡ ÏB„b ‡ËÁ Ì„‡ ‡ËÁiL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆∆¡»»»≈¿»¬»ƒ
‡‰iL ,˙Ó‡‰ Ôic ÈÙÏ ÔÈc‰ ÔziL „Ú ,ÌÈa«̄ƒ«∆ƒ≈«ƒƒ¿≈««»¡∆∆¿≈

ÔBÚ¯t‰13‰NÚL el‡ ÌÈ‡ËÁ ÏÚ ‡ËBÁ‰ ‰fÓ «≈»ƒ∆«≈«¬»ƒ≈∆»»
ÔÈ‡Â ‰·eLz‰ epnÓ ÔÈÚBnL ,BzÚcÓe BBˆ¯aƒ¿ƒ«¿∆¿ƒƒ∆«¿»¿≈
„·‡ÈÂ ˙eÓiL È„k ,BÚL¯Ó ·eLÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿»≈ƒ¿¿≈∆»¿…«
¯Ó‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ‡e‰ .‰NÚiL B‡ËÁa¿∆¿∆«¬∆∆«»»»«

"'B‚Â ‰f‰ ÌÚ‰ ·Ï ÔÓL‰" :e‰ÈÚLÈ È„ÈŒÏÚ14ÔÎÂ , «¿≈¿«¿»«¿≈≈»»«∆¿¿≈
Ó eÈ‰iÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏ ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ
ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c ÌÈÊB·e15˙ÓÁ ˙BÏÚ „Ú ÂÈ‡È·a ƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«¬¬«

ÌBˆ¯a e‡ËÁ :¯ÓBÏk ;"‡t¯Ó ÔÈ‡Ï „Ú BnÚa '‰¿««¿≈«¿≈¿«»¿ƒ¿»
,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏ e·iÁ˙pL „Ú ,ÚLÙÏ ea¯‰Â¿ƒ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«¿ƒ¿…«≈∆«¿»
˜fÁ‡ È‡Â" :‰¯Bza ·e˙k CÎÈÙÏ .‡t¯n‰ ‡È‰L∆ƒ««¿≈¿ƒ»»«»«¬ƒ¬«≈
Ú¯‰Â ‰lÁz BÓˆÚÓ ‡ËÁL ÈÙÏ - "‰Ú¯t ·Ï ˙‡∆≈«¿…¿ƒ∆»»≈«¿¿ƒ»¿≈«
‰ÓkÁ˙ ‰·‰" :¯Ó‡pL ,Bˆ¯‡a ÌÈ¯b‰ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«»ƒ¿«¿∆∆¡«»»ƒ¿«¿»

ÚÓÏ ÔÈc‰ Ô˙ - "BÏ16Ú¯ÙpL „Ú epnÓ ‰·eLz‰ »««ƒƒ¿…««¿»ƒ∆«∆ƒ¿«
‰ÓÏÂ .BaÏ ˙‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˜fÁ CÎÈÙÏ ,epnÓƒ∆¿ƒ»ƒ≈«»»∆ƒ¿»»
‰NÚÂ ÁlL :¯ÓB‡Â ‰LÓ „Èa BÏ ÁÏBL ‰È‰»»≈«¿«∆¿≈«««¬≈
‰z‡ ÔÈ‡ :‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ¯·Îe !‰·eLz¿»¿»»««»»≈«»
ÌÏe‡Â .'B‚Â ÈzÚ„È EÈ„·ÚÂ ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÁlLÓ¿«≈«∆∆¡«¿«»«¬»∆»«¿ƒ¿¿»
,ÌÏBÚ‰ È‡·Ï ÚÈ„B‰Ï È„k ?"EÈz„ÓÚ‰ ˙‡Ê ¯e·Úa«¬…∆¡«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿»≈»»
,‡ËBÁÏ ‰·eLz‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚBnL ÔÓÊaL∆ƒ¿«∆≈««»»«¿»«≈
‰lÁza ‰NÚL BÚL¯a ˙eÓÈ ‡l‡ ,·eLÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»∆»»¿ƒ¿∆»»«¿ƒ»

BÏ eÈ‰L ˙BBÚ ÈÙÏ ,ÔBÁÈÒ ÔÎÂ .BBˆ¯a17·iÁ˙ , ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿«≈
EÈ˜Ï‡ '‰ ‰L˜‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰·eLz‰ ÔÓ BÚÓÏ¿»¿ƒ«¿»∆∆¡«ƒƒ¿»¡…∆

"B··Ï ˙‡ ın‡Â BÁe¯ ˙‡18ÈÙÏ ,ÌÈÚk‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ≈∆¿»¿≈«¿«¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ eNÚL „Ú ,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓ Ô‰È˙B·ÚBz¬≈∆»«≈∆«¿»«∆»ƒ¿»»
˙‡ ˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÌÚƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ≈≈»¿»¿«≈∆
."ÌÓÈ¯Á‰ ÔÚÓÏ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡¯˜Ï ÌaÏƒ»ƒ¿««ƒ¿»»ƒƒ¿»≈¿«««¬ƒ»
ÚÓ ,ÚLÙÏ ea¯‰L ÈÙÏ ,e‰iÏ‡ ÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»≈ƒ≈≈ƒ»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…«»«
‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,‰·eLz ÚLÙÏ ÌÈa¯n‰ Ô˙B‡Ó≈»««¿ƒƒ¿…«¿»∆∆¡«¿«»
Ô‰Ó zÚÓ :¯ÓBÏk ,"˙Èp¯Á‡ ÌaÏ ˙‡ ˙aÒ‰¬ƒ…»∆ƒ»¬…«ƒ¿«»«¿»≈∆

‰·eLz‰19‰Ú¯t ÏÚ Ï‡‰ ¯Ê‚ ‡lL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»ƒ¿≈»≈∆…»«»≈««¿…
‡ÏÂ ,Bˆ¯‡a ‡ËÁÏ ÔBÁÈÒ ÏÚ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈÏ Ú¯‰Ï¿»«¿ƒ¿»≈¿…«ƒ«¬…¿«¿¿…

·ÈÚ˙‰Ï ÌÈÚk‰ ÏÚ20„·ÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡ÏÂ , ««¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»≈«¬…
e·iÁ˙ ÌlÎÂ ,ÔÓˆÚÓ e‡ËÁ Ôlk ‡l‡ - Ì"ekÚ«∆»À»»¿≈«¿»¿À»ƒ¿«¿

.‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏƒ¿…«≈∆«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ozp ,el dnkgzp dad xn`py ...dligz envrn `hgy itl"
."daeyz epnn repnl oicd

חומרת  את כאן לתאר רוצה שהרמב"ם כיון להבין: צריך

המתארים  הפסוקים את ציין לא מדוע פרעה, של מעשיו
היאורה  הילוד הבן "כל ישראל עם כלפי פשעיו את

וכד'. כו'" תשליכוהו
בחירה  לפרעה היתה לא מדוע הרמב"ם מסביר שבזה אלא
אבל  בחירה, לו היתה שבתחילה אמת הן כי חופשית,
הבחירה, ממנו נלקחה כנגדי..." והתריס "שהרשיע מאחר
ית' שהוא לו, נתחכמה הבה במילים הפסוק שמרמז והוא
אשמע  אשר ה' "מי שאמר וכיון אדם, בני על עלילה נורא
מדה, כנגד מדה ה' הראהו ית', במציאותו וכפר בקולו"
אינו  שאפילו עד ובמחשבותיו בבחירתו גם השולט שהוא
מצד  היא לו" נתחכמה "הבה בו שנזרקה שהמחשבה מבין

אדם". בני על עלילה "נורא
.(37 dxrd 63 cenr 'e wlg y"ewl itÎlr)

שלא 14)העונש.13) כדי יבין, ולא נכוחות יראה שלא
הקב"ה  אין שלפעמים בזה אנו רואים יירפא. ולא ישוב

רשעתם.רוצ  גודל מפני וזהו החוטאים, של בתשובתם ה
שלא 16)ומתקלסים.15) הקב"ה שראה "כיון ומצינו:

אמר  - ואילך מכאן הראשונות, המכות מחמש בו חזר
שאפרע  כדי לבו, מחזיק אני לשוב ירצה אם אפילו - הקב"ה
פ"יג) (שם, דרשו וכן פ"יא). (שמותֿרבה, ממנו" הדין כל
יוחנן: רבי אמר - לבו" את הכבדתי אני "כי הפסוק: על
שיעשה  ממנו היתה "לא לומר: למינים פה פתחון מכאן
שיעשה  - לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
לו  אמר לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
הוא  - ללצים אם אלא מינים! של פיהם ייסתם לקיש: ריש
ראשונה, פעם באדם בו מתרה "הקב"ה לד): (משליג, יליץ
התשובה, מן לבו נועל והוא - בו חוזר ואינו שלישית שניה,

שחטא". מה ממנו לפרוע שבאו 17)כדי בטרם עוד
לגבולו. על 18)בניֿישראל ישראל בידי אותו תת למן

היה: חטאו שכל החושבים כרבים לא המרובים. עוונותיו
הם  תמהים ולכן בגבולו, עבור לבניֿישראל נתן שלא
את  אימצו השמים מן הלא סיחון, נענש מדוע ושואלים:
לבו  את אימץ וה' מכבר קשה עונש שנתחייב אלא - לבבו?
חובו, ממנו לגבות מקום למצוא כדי בישראל גם להתגרות
רבינו  (מדברי הקודמים חטאיו על ישראל בידי ונהרג

פ"ח). לאבות, האדם 19)בהקדמתו מן התשובה ומניעת
גופו  אברי תנועת של וביטולה כמניעתה היא רצונו וביטול
אצל  שמצינו כמו כרצונו, להניעם יוכל שלא עונש בתור
(מלכיםֿ אליו להשיבה יכול ולא ידו שיבשה בןֿנבט ירבעם
בסנוורים  שהוכו י) יט, (בראשית סדום באנשי וכן ד). יג, א
שם). רבינו, (מדברי הפתח את למצוא יכלו ולא

תועבה.20) מעשי לעשות
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È„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰z ‡l‡ ,‰·eLzÓ24¯ÊÁ‡L „Ú ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿¿»ƒ«∆∆¡…
‰ÓBc‰ Ïk BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Ó‡‰ C¯c Ú„‡Â ÔÈ·‡Â¿»ƒ¿≈«∆∆»¡∆¿«∆∆»«∆

.el‡ ÌÈ˜eÒÙÏƒ¿ƒ≈

הנכונה.21) הדרך את למצוא אותם של 22)לסייע כסופו
שמך". ליראה לבבי "יחד חפצה.23)הפסוק: ונו"א:

טוב.24) מרצון מעשיה העושה נדיבה", "רוח של כמשמעה

.‰‰¯BÈ Ôk ÏÚ ,'‰ ¯LÈÂ ·BË" :„Âc ¯Ó‡L ‰Ê e‰Óe«∆∆»«»ƒ¿»»«≈∆
"'B‚Â ÌÈÂÚ C¯„È .C¯ca ÌÈ‡hÁ25ÁÏML ‰Ê ? «»ƒ«»∆«¿≈¬»ƒ¿∆∆»«

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe '‰ ÈÎ¯c ÌÈÚÈ„BÓ Ì‰Ï ÌÈ‡È·¿ƒƒ»∆ƒƒ«¿≈«¬ƒƒ»
;ÔÈ·‰Ïe „ÓÏÏ Ák Ì‰a Ô˙pL ,„BÚÂ .‰·eL˙aƒ¿»»∆»«»∆…«ƒ¿…¿»ƒ
ÈÎ¯„a CLÓ ‡e‰L ÔÓÊ ÏkL ,Ì„‡ ÏÎa BÊ ‰cnL∆ƒ»¿»»»∆»¿«∆ƒ¿»¿«¿≈
‡e‰Â .Ì˙B‡ Û„B¯Â Ô‰Ï ‰e‡˙Ó - ˜„v‰Â ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«∆∆ƒ¿«∆»∆¿≈»¿
- ¯‰hÏ ‡a :‰Î¯·Ï ÌB¯ÎÊ eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó«∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ«≈

B˙B‡ ÔÈÚiÒÓ26.¯·c‰ ÏÚ ¯ÊÚ BÓˆÚ ‡ˆÓÈ :¯ÓBÏk , ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿∆¿»««»»
È¯‰ - "Ì˙‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ" :‰¯Bza ·e˙k ‡BÏ‰Â«¬»«»«¬»¿ƒ…»¬≈

¯Ê‚27ÌÚ‰ Ì˜Â" :·È˙Îe ?Ú¯ ˙BNÚÏ ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ »«««ƒ¿ƒƒ«¬»¿ƒ¿»»»
ÏÚ ¯Ê‚ È¯‰ - "ı¯‡‰ ¯Î È‰Ï‡ È¯Á‡ ‰ÊÂ ‰f‰«∆¿»»«¬≈¡…≈≈«»»∆¬≈»««

Ï‡¯NÈ28?Ô‰Ó Ú¯Ù ‰nÏÂ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÏ ƒ¿»≈«¬…»ƒ«»¿»»ƒ¿«≈∆
‡e‰ ‰È‰iL ,Úe„i‰ ÈBÏt LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…»««ƒ¿ƒ«»«∆ƒ¿∆
„·ÚÏ ÌÈBf‰ Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰Bf‰«∆∆»»∆»¿∆»≈»«ƒ«¬…
‰È‰ ‡Ï ,„·ÚÏ ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ…»»«¬……»»

BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ ,„·BÚ29ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó ‡l‡ ‡¯Ba‰30. ≈¿…ƒ«≈∆»ƒ¿»∆»
Ô‰· ‰È‰È ‰f‰ ÌÚ‰ :¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆»≈»»«∆ƒ¿∆»∆
¯Ê‚ ¯·k ÚL¯‰ ¯Ó‡È ‰Ê ÈtÓ ‡Ï .ÌÈÚL¯e ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿≈∆…«»»»¿»ƒ¿«
eÈ‰iL ‰LÓÏ ÚÈ„B‰L ÈtÓ ,ÚL¯ ‰È‰iL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿∆»»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ¿
ÔBÈ·‡ ÏcÁÈ ‡Ï Èk ¯Ó‡pL ÔÈÚk .Ï‡¯NÈa ÌÈÚL¿̄»ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒ…∆¿«∆¿

ı¯‡‰ ·¯wÓ31Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÈi¯ˆn‰ ÔÎÂ . ƒ∆∆»»∆¿≈«ƒ¿ƒƒ»∆»¿∆»≈»
Ú¯‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈÚ¯n‰Â ÌÈ¯ˆn‰«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ…»»¿»«
‡l‡ ,Úe„È LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ;B„Èa ˙eL¯‰ ,Ì‰Ï»∆»¿¿»∆…»««ƒ»«∆»
.Ì‰Ï ‡Ï ı¯‡a „aÚzL‰Ï „È˙Ú BÚ¯Ê ÛBqL BÚÈ„B‰ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈¿∆∆…»∆

e¯Ó‡ ¯·Îe32Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈…«»»»≈«≈«≈«
.˙BÈ‰Ï ÔÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."mdn rxtp dnle ,dxfÎdcear cearl l`xyi lr xfb ixd"

פרק  תשובה בהל' הרמב"ם תירץ כבר זו שאלה ולכאורה
יודע  שיהיה וקודם שיהיה, מה כל יודע שהקב"ה "שאף ה'
ידיעתו  אין כי מכרחת ידיעתו שאין כו' צדיק יהיה שזה
עליו". גוזר ולא מושכו הקב"ה (ידיעת) ואין כו' כידיעתנו
של  בדיבורו בא הדבר כשאין דווקא שזהו לומר ויש
הרמב"ם  כלשון בו" "גזר הרי בדיבור, בא אם אבל הקב"ה,
איש  על גזר "שלא האחר לתירוץ כאן הוצרך ולכן כאן,

כו'". ידוע
(.3 dxrd 132 cenr 'd wlg y"ewl itÎlr)

בבחירתו 25) לא כי משמע, האלה הכותבים מתוך הלא
דרכו? תלויה האדם של לח:).26)החפשית (יומא

גזר 27) "שלא שאמר: (ה"ג), למעלה רבינו דברי על מוסב
ומרצונו  מעצמו שחטא אלא לישראל", להרע פרעה על האל
שה' אנו רואים הלא - התשובה את ממנו למנוע הדין ונתן

במצרים? ועינויים בניֿישראל עבדות על זה 28)גזר גם
ישראל  "וכן שם: שנאמר ההיא, ההלכה דברי על מוסב
- התשובה" את לפשוע המרבים מאותם מנע אליהו בימי
לעבוד  מכבר זה עליהם גזר ה' כי משמע, זה ממקרא הלא

אותם? ענש ומדוע הארץ, נכר רבינו.29)אלוהי למשה
ורשעים 30) ה' עובדי צדיקים ורעים: טובים בו שיהיו

ע"ז. הכרח 31)עובדי מזה אין אבל עולם: של כמנהגו
המצרים  "וענין יאמר: הראב"ד אביון. יהיה אחד שכל כלל,
אמר: הבורא כי הוא: מהם אחד עמו. ונימוקיו שאלה" אינה
וטיבעו  מהם והמיתו בפרך בהם עבדו והם - אותם" "ועינו
לרעה  עזרו והם מעט קצפתי אני שנאמר: כענין מהם,
מוצאים  אנו כזה נתחייבו. ולפיכך - טו) א, (זכריה

הקב" גזר "כך פ"ל): ישראל (שמותֿרבה שיהיו ה
עליהם  עמדו - ויחזירם שירצה עד במצרים משועבדים
כבעבדים  בהם לנהוג היה ה': להם אמר בחוזק. ושיעבדום
מעט  קצפתי אני אלא - הגזירה שתשלם עד צרכיהם ויעשו

לרעה". עזרו הגדולה 32)והם שאלתו על רבינו חוזר כאן
והבחירה": "הידיעה שאלת היא ה"ה): (פ"ה, לעיל הנזכרת
כבר  ידע שה' אחרי ברע. טו בטוב לבחור לאדם אפשר איך
שוללת  ה' ידיעת הלא רשע. או צדיק יהיה שזה מראש
צדיק  להיות לאדם לו אפשר ואי האדם, בחירת את בהכרח
שכן, נאמר: ואם רשע? שיהיה מראש ה' שידע אחרי
ואינה  בוריה על אינה ה' שידיעת יוצא הרי - שאפשר
שאם  לומר: ברצותו זו לשאלה רבינו כאן וחזר שלימה?
האיש  את מחייבת ה' גזירת שאין להוכיח הצלחנו אמנם
סוף  סוף שוללת המוקדמת ידיעתו אבל רשע, להיות הפרטי
אמרנו  וכבר משיב: הוא זה ועל כרחו? בעל  בחירתו את
רבינו  דברי והשווה (שם), לעיל עיין וכו'. באדם כח שאין
ראיותיו  את רבינו סיכם זה פרק סיום עם כ). ח"ג, (מו"נ
הרע  או הטוב לעשות בבחירתו חפשי שהאדם המכריעות,
הדרכים. משני לאחד וימשכנו שיכפהו מי ואין כרצונו,
עד  רבינו בעיני מבוססת כך כל היא זו מוסכמת הנחה
דברים  המניח "וכל מתשובותיו: באחת עליה שיאמר
שחיברנו, המדע" וב"ספר אבות למס' בפרושנו שביארנו
מן  בהגדה ומחפש הולך והוא עולם, יסודי על בנויים שהם
מן  אחד בדברי או המדרשים, מן במדרש או ההגדות,
דברינו  על בה שישיב אחת מילה שימצא עד ז"ל הגאונים
ודי  לדעת, עצמו מאבד אלא אינו - ותבונה דעת דברי שהם
דפוס  קנט, סימן הרמב"ם (תשובות לנפשו" שעשה מה לו

ליפסיא).

ה'תש"פ  אלול י"ג רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעלת 1) מעולה כמה תשובה; בעל אדם התנהגות

התשובה.

.‡,e¯‡aL BÓk BÏ ‰e˙ Ì„‡ Ïk ˙eL¯e ÏÈ‡B‰ƒ¿»»»¿»¿∆≈«¿
ÂÈÙa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰·eLz ˙BNÚÏ Ì„‡ ÏczLÈƒ¿«≈»»«¬¿»¿ƒ¿«¿ƒ
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ÂÈtk ¯ÚÏÂ ÂÈ‡ËÁÓ2‡e‰Â ˙eÓiL È„k ,ÂÈ‡ËÁÓ ≈¬»»¿ƒ¿…«»≈¬»»¿≈∆»¿
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,‰·eLzŒÏÚ·««¿»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»

לג,2) (ישעיה בשוחד מתמוך כפיו נוער הכתוב: מלשון
גם  אלא לבד, שפתיים" ב"וידוי די לא כלומר: טו),

ועוון. חטא מכל להתרחק

.·,˙eÓÏ ‰ËB ‡e‰ el‡k BÓˆÚ Ì„‡ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆»»«¿¿ƒ∆»
B˙ÚLa ˙eÓÈ ‡nLÂ3CÎÈÙÏ ,B‡ËÁa „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ¿∆»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ»
„iÓ ÂÈ‡ËÁÓ ·eLÈ4,·eL‡ ÔÈ˜Ê‡Lk ,¯Ó‡È ‡ÏÂ ; »≈¬»»ƒ»¿……«¿∆«¿ƒ»

¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .ÔÈ˜ÊiL Ì¯Ë ˙eÓÈ ‡nL∆»»∆∆∆«¿ƒ∆¿……»«
"ÌÈ·Ï EÈ„‚· eÈ‰È ˙Ú ÏÎa" :B˙ÓÎÁa5. ¿»¿»¿»≈ƒ¿¿»∆¿»ƒ

עוד 3) שהספיק ובטרם כחוטא, בה עומד שהוא זו בשעה
בתשובה. יום 4)לחזור "שוב י) משנה ב, פרק (אבות

את  תלמידיו "שאלו קנג.): (שבת ואמרו מיתתך". לפני אחד
וכל  להם: אמר ימות? יום איזהו יודע אדם וכי אליעזר: רבי
ימיו  כל ונמצא מחר ימות שמא היום, ישוב שכן!

שיקראוך,5)בתשובה". עת בכל ומזומן מוכן שתהא כדי
במעשה  שעה בכל עצמך "התקן אומר: בפירושו ז"ל ורש"י
החכם  שלמה ומשל בשלום. תיכנס - היום תמות שאם טוב,
לו  קבע ולא לסעודה המלך שהזמינו לאדם הזה הדבר את
וסך. ורוחץ כסותו מכבס מיד - פיקח או הוא חכם אם זמן,
שעה  כל יהיו וכן - הסעודה אל ייקרא עת עד מחר יום וכן
במסכת  רבותינו דרשוהו כך וסך. רחוץ והוא לבנים בגדיו

(שם). שבת"

.‚Ô‰a LiL ˙B¯·ÚÓ ‡l‡ ‰·eLz ÔÈ‡L ¯Ó‡z Ï‡«…«∆≈¿»∆»≈¬≈∆≈»∆
CÈ¯ˆL ÌLk ‡l‡ ;‰·‚e ÏÊ‚Â ˙eÊ ÔB‚k ,‰NÚÓ«¬∆¿¿¿»≈¿≈»∆»¿≈∆»ƒ
˙BÚ„a NtÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,el‡Ó ·eLÏ Ì„‡6 »»»≈≈»»ƒ¿«≈¿≈

k‰ ÔÓ ·eLÏÂ ,BÏ LiL ˙BÚ¯ÔÓe ‰·È‡‰ ÔÓe ÒÚ »∆∆¿»ƒ«««ƒ»≈»ƒ
Ïez‰‰ ÔÓe ‰‡w‰7„B·k‰Â ÔBÓn‰ ˙ÙÈ„¯Óe «ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿ƒ««»¿«»
˙BÏÎ‡n‰ ˙ÙÈ„¯Óe8CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈¿ƒ«««¬»¿«≈»∆ƒ«…»ƒ

LiL Ô˙B‡Ó ÌÈL˜ ˙BBÚ‰ el‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»¿≈»¬»ƒ≈»∆≈
‡e‰ ‰L˜ ,el‡a Ú˜L Ì„‡L ÔÓÊaL ,‰NÚÓ Ô‰a»∆«¬∆∆ƒ¿«∆»»ƒ¿»¿≈»∆
Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì‰Ó L¯ÙÏƒ¿…≈∆¿≈≈«¬…»»«¿

'B‚Â9." ¿

מגונות.6) הלהוט 8)ליצנות.7)מידות וסובא כזולל
הבריות. את ללסטם גם וסופו והשתייה, האכילה אחר

כגון:9) מחשבה, רק מעשה, בהן שאין עבירות כלומר:
ומושחתות. רעות מידות

.„˜Á¯Ó ‡e‰L ‰·eLzŒÏÚa Ì„‡ ‰n„È Ï‡Â¿«¿«∆»»««¿»∆¿À»
- ‰NÚL ˙B‡hÁ‰Â ˙BBÚ‰ ÈtÓ ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏÚnÓƒ«¬«««ƒƒƒ¿≈»¬¿««»∆»»
‡¯Ba‰ ÈÙÏ ‡e‰ „ÓÁÂ ·e‰‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡≈«»»≈∆»»¿∆¿»ƒ¿≈«≈
B¯ÎNL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÌÏBÚÓ ‡ËÁ ‡Ï el‡k¿ƒ…»»≈»¿…∆»∆¿»
L·ÎÂ epnÓ L¯Ùe ‡ËÁ‰ ÌÚË ÌÚË È¯‰L ,‰a¯‰«¿≈∆¬≈»««««≈¿≈«ƒ∆¿»«
,ÔÈ„ÓBÚ ‰·eL˙ŒÈÏÚaL ÌB˜Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B¯ˆÈƒ¿»¿¬»ƒ»∆«¬≈¿»¿ƒ

Ba „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡10:¯ÓBÏk , ≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¬…¿«
,ÌÏBÚÓ e‡ËÁ ‡lL el‡ ˙ÏÚnÓ ‰ÏB„b Ô˙ÏÚÓ«¬»»¿»ƒ«¬«≈∆…»¿≈»

.Ì‰Ó ¯˙BÈ Ì¯ˆÈ ˙‡ ÌÈL·Bk Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆

אמר 10) ולקרוב לרחוק שלום שלום שנאמר: לד:) (ברכות
ל"רחוק" שלום לומר: ה' הקדים יט). נז, (ישעיה ה'
שלום  שאמר בטרם עוד תשובה לבעל כלומר: שנתקרב,

אליו. קרוב תמיד שהיה גמור צדיק זהו ל"קרוב",

.‰Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â ,‰·eLz‰ ÏÚ eeˆ Ôlk ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒÀ»ƒ««¿»¿≈ƒ¿»≈
‰·eL˙· ‡l‡ ÔÈÏ‡‚11ÛBqL ,‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ ¯·Îe . ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆

,ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓe Ô˙eÏb ÛBÒa ‰·eLz ˙BNÚÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬¿»¿»»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
,'B‚Â ÌÈ¯·c‰ Ïk EÈÏÚ e‡·È Èk ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»ƒ»…»∆»«¿»ƒ¿

."'B‚Â EÈ˜Ï‡ '‰ ·LÂ ...EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú z·LÂ¿«¿»«¡…∆¿»¡…∆¿

(11- תשובה עושים ישראל "אם אומר: אליעזר רבי
אם  יהושע: רבי לו אמר נגאלים. אין - לאו ואם נגאלים;
הקדושֿ אלא נגאלים?! אין - תשובה עושים ישראל אין
וישראל  כהמן קשות שגזירותיו מלך להם מעמיד ברוךֿהוא

למו  ומחזירם תשובה צז:).עושים (סנהדרין טב"

.Â‰ÈÎMÏ Ì„‡‰ ˙‡ ˙·¯˜nL ,‰·eLz ‰ÏB„b12, ¿»¿»∆¿»∆∆∆»»»«¿ƒ»
:¯Ó‡Â ,"EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿»≈«¡…∆¿∆¡«
·eLz Ì‡" :¯Ó‡Â ,"'‰ Ì‡ È„Ú Ìz·L ‡ÏÂ"¿…«¿∆»«¿À¿∆¡«ƒ»
¯ÊÁz Ì‡ :¯ÓBÏk ,"·eLz ÈÏ‡ ,'‰ Ì‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿À≈«»¿«ƒ«¬…
˙‡ ˙·¯˜Ó ‰·eLz‰ .˜a„˙ Èa - ‰·eL˙aƒ¿»ƒƒ¿»«¿»¿»∆∆∆
,ÌB˜n‰ ÈÙÏ Èe‡N ‰Ê ‰È‰ LÓ‡ :ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ∆∆»»∆»ƒ¿≈«»
,„ÓÁÂ ·e‰‡ ‡e‰ ÌBi‰Â ,‰·ÚB˙Â ˜Á¯Óe ıwLÓ¿À»¿À»¿≈»¿«»¿∆¿»

„È„ÈÂ ·B¯˜13ŒLB„w‰L ÔBLlaL ,‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ . »¿»ƒ¿≈«»≈∆«»∆«»
˙‡ ·¯˜Ó da ,ÌÈ‡ËBÁ‰ ˜ÈÁ¯Ó ‡e‰ŒCe¯a»«¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆
‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈa¯ ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ÌÈ·M‰«»ƒ≈»ƒ≈«ƒ∆∆¡«¿»»
Ì‰Ï ¯Ó‡È Ìz‡ ÈnÚ ‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡È ¯L‡ ÌB˜Óaƒ¿¬∆≈»≈»∆…«ƒ«∆≈»≈»∆

"ÈÁ Ï‡ Èa14e·˙k" :B˙ÚL¯a e‰ÈÎÈa ¯Ó‡Â . ¿≈≈»¿∆¡«ƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ¿
È¯È¯Ú ‰f‰ LÈ‡‰ ˙‡15;"ÂÈÓÈa ÁÏˆÈ ‡Ï ¯·b ∆»ƒ«∆¬ƒƒ∆∆…ƒ¿«¿»»

Ì˙BÁ ‰„e‰È CÏÓ ÌÈ˜ÈB‰ÈŒÔ· e‰Èk ‰È‰È Ì‡"16 ƒƒ¿∆»¿»∆¿»ƒ∆∆¿»»
E˜z‡ Ì˘Ó Èk ÈÈÓÈ „ÈŒÏÚ17·ML ÔÂÈÎÂ ."'B‚Â ««¿ƒƒƒƒ»∆¿∆¿¿¿≈»∆»
Ba Ï·a¯Êa ¯Ó‡ ,B˙eÏ‚a18Ì‡ ‡e‰‰ ÌBia" : ¿»∆¡«ƒ¿À»∆¿««¿À

Ì‡ Èc·Ú Ï‡ÈzÏ‡LŒÔa Ï·a¯Ê EÁw‡ ˙B‡·ˆ '‰¿»∆»¬¿À»∆∆¿«¿ƒ≈«¿ƒ¿À
"Ì˙BÁk EÈzÓNÂ '‰19. ¿«¿ƒ«»

פו.).12) כל 13)(יומא מה): תהילים (ילקוט, מצינו וכן
מוסיף  הקדושֿברוךֿהוא שבידו מעבירה תשובה העושה
תשובה  משעשו קורח, בבני וראה בוא חביב. שם לו וקורא
לבני  שושנים על למנצח שנאמר: וידידים, שושנים נקראו:

א). מה, (תהילים ידידות שיר משכיל ובפסוק 14)קורח
רבתי, (פסיקתא אמרו וכן עמי". לאחיכם: "אמרו שלאחריו:
א, (הושע עמי לא אתם כי שאמר: הפה "הוא מד): פרק
(שם  אתה עמי - עמי ללא ואמרתי ואמר: וריפא חזר ט),

כה). בנים 15)ב, לו יש אם בנים. מחוסר וגלמוד, בודד
(רד"ק). לו יהיה לא - לו אין ואם בחייו; ימותו -

והיא 16) "חותם", נקראת: הכתבים בה שחותמים הטבעת
בלילה. ולא ביום לא האדם מיד תסור אנתק 17)לא

משם. היה 18)ואסירך זרובבל שהרי דווקא, לאו בנו
בספר  כמפורש בןֿיכניה, בןֿאסיר, בןֿשאלתיאל, בןֿפדייה,
כבנים. הם הרי בנים בני אלא - יז) ג, (דבריֿהימיםֿא
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ÂÈtk ¯ÚÏÂ ÂÈ‡ËÁÓ2‡e‰Â ˙eÓiL È„k ,ÂÈ‡ËÁÓ ≈¬»»¿ƒ¿…«»≈¬»»¿≈∆»¿
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,‰·eLzŒÏÚ·««¿»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»

לג,2) (ישעיה בשוחד מתמוך כפיו נוער הכתוב: מלשון
גם  אלא לבד, שפתיים" ב"וידוי די לא כלומר: טו),

ועוון. חטא מכל להתרחק

.·,˙eÓÏ ‰ËB ‡e‰ el‡k BÓˆÚ Ì„‡ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆»»«¿¿ƒ∆»
B˙ÚLa ˙eÓÈ ‡nLÂ3CÎÈÙÏ ,B‡ËÁa „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ¿∆»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ»
„iÓ ÂÈ‡ËÁÓ ·eLÈ4,·eL‡ ÔÈ˜Ê‡Lk ,¯Ó‡È ‡ÏÂ ; »≈¬»»ƒ»¿……«¿∆«¿ƒ»

¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .ÔÈ˜ÊiL Ì¯Ë ˙eÓÈ ‡nL∆»»∆∆∆«¿ƒ∆¿……»«
"ÌÈ·Ï EÈ„‚· eÈ‰È ˙Ú ÏÎa" :B˙ÓÎÁa5. ¿»¿»¿»≈ƒ¿¿»∆¿»ƒ

עוד 3) שהספיק ובטרם כחוטא, בה עומד שהוא זו בשעה
בתשובה. יום 4)לחזור "שוב י) משנה ב, פרק (אבות

את  תלמידיו "שאלו קנג.): (שבת ואמרו מיתתך". לפני אחד
וכל  להם: אמר ימות? יום איזהו יודע אדם וכי אליעזר: רבי
ימיו  כל ונמצא מחר ימות שמא היום, ישוב שכן!

שיקראוך,5)בתשובה". עת בכל ומזומן מוכן שתהא כדי
במעשה  שעה בכל עצמך "התקן אומר: בפירושו ז"ל ורש"י
החכם  שלמה ומשל בשלום. תיכנס - היום תמות שאם טוב,
לו  קבע ולא לסעודה המלך שהזמינו לאדם הזה הדבר את
וסך. ורוחץ כסותו מכבס מיד - פיקח או הוא חכם אם זמן,
שעה  כל יהיו וכן - הסעודה אל ייקרא עת עד מחר יום וכן
במסכת  רבותינו דרשוהו כך וסך. רחוץ והוא לבנים בגדיו

(שם). שבת"

.‚Ô‰a LiL ˙B¯·ÚÓ ‡l‡ ‰·eLz ÔÈ‡L ¯Ó‡z Ï‡«…«∆≈¿»∆»≈¬≈∆≈»∆
CÈ¯ˆL ÌLk ‡l‡ ;‰·‚e ÏÊ‚Â ˙eÊ ÔB‚k ,‰NÚÓ«¬∆¿¿¿»≈¿≈»∆»¿≈∆»ƒ
˙BÚ„a NtÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,el‡Ó ·eLÏ Ì„‡6 »»»≈≈»»ƒ¿«≈¿≈

k‰ ÔÓ ·eLÏÂ ,BÏ LiL ˙BÚ¯ÔÓe ‰·È‡‰ ÔÓe ÒÚ »∆∆¿»ƒ«««ƒ»≈»ƒ
Ïez‰‰ ÔÓe ‰‡w‰7„B·k‰Â ÔBÓn‰ ˙ÙÈ„¯Óe «ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿ƒ««»¿«»
˙BÏÎ‡n‰ ˙ÙÈ„¯Óe8CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈¿ƒ«««¬»¿«≈»∆ƒ«…»ƒ

LiL Ô˙B‡Ó ÌÈL˜ ˙BBÚ‰ el‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»¿≈»¬»ƒ≈»∆≈
‡e‰ ‰L˜ ,el‡a Ú˜L Ì„‡L ÔÓÊaL ,‰NÚÓ Ô‰a»∆«¬∆∆ƒ¿«∆»»ƒ¿»¿≈»∆
Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì‰Ó L¯ÙÏƒ¿…≈∆¿≈≈«¬…»»«¿

'B‚Â9." ¿

מגונות.6) הלהוט 8)ליצנות.7)מידות וסובא כזולל
הבריות. את ללסטם גם וסופו והשתייה, האכילה אחר

כגון:9) מחשבה, רק מעשה, בהן שאין עבירות כלומר:
ומושחתות. רעות מידות

.„˜Á¯Ó ‡e‰L ‰·eLzŒÏÚa Ì„‡ ‰n„È Ï‡Â¿«¿«∆»»««¿»∆¿À»
- ‰NÚL ˙B‡hÁ‰Â ˙BBÚ‰ ÈtÓ ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏÚnÓƒ«¬«««ƒƒƒ¿≈»¬¿««»∆»»
‡¯Ba‰ ÈÙÏ ‡e‰ „ÓÁÂ ·e‰‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡≈«»»≈∆»»¿∆¿»ƒ¿≈«≈
B¯ÎNL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÌÏBÚÓ ‡ËÁ ‡Ï el‡k¿ƒ…»»≈»¿…∆»∆¿»
L·ÎÂ epnÓ L¯Ùe ‡ËÁ‰ ÌÚË ÌÚË È¯‰L ,‰a¯‰«¿≈∆¬≈»««««≈¿≈«ƒ∆¿»«
,ÔÈ„ÓBÚ ‰·eL˙ŒÈÏÚaL ÌB˜Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B¯ˆÈƒ¿»¿¬»ƒ»∆«¬≈¿»¿ƒ

Ba „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡10:¯ÓBÏk , ≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¬…¿«
,ÌÏBÚÓ e‡ËÁ ‡lL el‡ ˙ÏÚnÓ ‰ÏB„b Ô˙ÏÚÓ«¬»»¿»ƒ«¬«≈∆…»¿≈»

.Ì‰Ó ¯˙BÈ Ì¯ˆÈ ˙‡ ÌÈL·Bk Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆

אמר 10) ולקרוב לרחוק שלום שלום שנאמר: לד:) (ברכות
ל"רחוק" שלום לומר: ה' הקדים יט). נז, (ישעיה ה'
שלום  שאמר בטרם עוד תשובה לבעל כלומר: שנתקרב,

אליו. קרוב תמיד שהיה גמור צדיק זהו ל"קרוב",

.‰Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â ,‰·eLz‰ ÏÚ eeˆ Ôlk ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒÀ»ƒ««¿»¿≈ƒ¿»≈
‰·eL˙· ‡l‡ ÔÈÏ‡‚11ÛBqL ,‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ ¯·Îe . ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆

,ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓe Ô˙eÏb ÛBÒa ‰·eLz ˙BNÚÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬¿»¿»»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
,'B‚Â ÌÈ¯·c‰ Ïk EÈÏÚ e‡·È Èk ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»ƒ»…»∆»«¿»ƒ¿

."'B‚Â EÈ˜Ï‡ '‰ ·LÂ ...EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú z·LÂ¿«¿»«¡…∆¿»¡…∆¿

(11- תשובה עושים ישראל "אם אומר: אליעזר רבי
אם  יהושע: רבי לו אמר נגאלים. אין - לאו ואם נגאלים;
הקדושֿ אלא נגאלים?! אין - תשובה עושים ישראל אין
וישראל  כהמן קשות שגזירותיו מלך להם מעמיד ברוךֿהוא

למו  ומחזירם תשובה צז:).עושים (סנהדרין טב"

.Â‰ÈÎMÏ Ì„‡‰ ˙‡ ˙·¯˜nL ,‰·eLz ‰ÏB„b12, ¿»¿»∆¿»∆∆∆»»»«¿ƒ»
:¯Ó‡Â ,"EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿»≈«¡…∆¿∆¡«
·eLz Ì‡" :¯Ó‡Â ,"'‰ Ì‡ È„Ú Ìz·L ‡ÏÂ"¿…«¿∆»«¿À¿∆¡«ƒ»
¯ÊÁz Ì‡ :¯ÓBÏk ,"·eLz ÈÏ‡ ,'‰ Ì‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿À≈«»¿«ƒ«¬…
˙‡ ˙·¯˜Ó ‰·eLz‰ .˜a„˙ Èa - ‰·eL˙aƒ¿»ƒƒ¿»«¿»¿»∆∆∆
,ÌB˜n‰ ÈÙÏ Èe‡N ‰Ê ‰È‰ LÓ‡ :ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ∆∆»»∆»ƒ¿≈«»
,„ÓÁÂ ·e‰‡ ‡e‰ ÌBi‰Â ,‰·ÚB˙Â ˜Á¯Óe ıwLÓ¿À»¿À»¿≈»¿«»¿∆¿»

„È„ÈÂ ·B¯˜13ŒLB„w‰L ÔBLlaL ,‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ . »¿»ƒ¿≈«»≈∆«»∆«»
˙‡ ·¯˜Ó da ,ÌÈ‡ËBÁ‰ ˜ÈÁ¯Ó ‡e‰ŒCe¯a»«¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆
‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈa¯ ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ÌÈ·M‰«»ƒ≈»ƒ≈«ƒ∆∆¡«¿»»
Ì‰Ï ¯Ó‡È Ìz‡ ÈnÚ ‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡È ¯L‡ ÌB˜Óaƒ¿¬∆≈»≈»∆…«ƒ«∆≈»≈»∆

"ÈÁ Ï‡ Èa14e·˙k" :B˙ÚL¯a e‰ÈÎÈa ¯Ó‡Â . ¿≈≈»¿∆¡«ƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ¿
È¯È¯Ú ‰f‰ LÈ‡‰ ˙‡15;"ÂÈÓÈa ÁÏˆÈ ‡Ï ¯·b ∆»ƒ«∆¬ƒƒ∆∆…ƒ¿«¿»»

Ì˙BÁ ‰„e‰È CÏÓ ÌÈ˜ÈB‰ÈŒÔ· e‰Èk ‰È‰È Ì‡"16 ƒƒ¿∆»¿»∆¿»ƒ∆∆¿»»
E˜z‡ Ì˘Ó Èk ÈÈÓÈ „ÈŒÏÚ17·ML ÔÂÈÎÂ ."'B‚Â ««¿ƒƒƒƒ»∆¿∆¿¿¿≈»∆»
Ba Ï·a¯Êa ¯Ó‡ ,B˙eÏ‚a18Ì‡ ‡e‰‰ ÌBia" : ¿»∆¡«ƒ¿À»∆¿««¿À

Ì‡ Èc·Ú Ï‡ÈzÏ‡LŒÔa Ï·a¯Ê EÁw‡ ˙B‡·ˆ '‰¿»∆»¬¿À»∆∆¿«¿ƒ≈«¿ƒ¿À
"Ì˙BÁk EÈzÓNÂ '‰19. ¿«¿ƒ«»

פו.).12) כל 13)(יומא מה): תהילים (ילקוט, מצינו וכן
מוסיף  הקדושֿברוךֿהוא שבידו מעבירה תשובה העושה
תשובה  משעשו קורח, בבני וראה בוא חביב. שם לו וקורא
לבני  שושנים על למנצח שנאמר: וידידים, שושנים נקראו:

א). מה, (תהילים ידידות שיר משכיל ובפסוק 14)קורח
רבתי, (פסיקתא אמרו וכן עמי". לאחיכם: "אמרו שלאחריו:
א, (הושע עמי לא אתם כי שאמר: הפה "הוא מד): פרק
(שם  אתה עמי - עמי ללא ואמרתי ואמר: וריפא חזר ט),

כה). בנים 15)ב, לו יש אם בנים. מחוסר וגלמוד, בודד
(רד"ק). לו יהיה לא - לו אין ואם בחייו; ימותו -

והיא 16) "חותם", נקראת: הכתבים בה שחותמים הטבעת
בלילה. ולא ביום לא האדם מיד תסור אנתק 17)לא

משם. היה 18)ואסירך זרובבל שהרי דווקא, לאו בנו
בספר  כמפורש בןֿיכניה, בןֿאסיר, בןֿשאלתיאל, בןֿפדייה,
כבנים. הם הרי בנים בני אלא - יז) ג, (דבריֿהימיםֿא
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בילקוט,19) הובאת כהנא, דרב (פסיקתא חז"ל ואמרו
וביטלה  הגזירה שביטלה תשובה "גדולה כב): ירמיה
ה', נאום אני, "חי שנאמר: - מניין? השבועה את השבועה,
משם  ימיני... יד על חותם בןֿיהויקים כניהו יהיה אם כי
מניין? הגזירה את וגו'. אקחך" ההוא ביום וכתיב: אתקנך;
"ובני  וכתיב: ערירי". הזה האיש את "כתבו שנאמר: -

וגו'. שאלתיאל" אסיר, יכניה:

.Ê‰lÚÓ ‰nk20‰Ê ‰È‰ LÓ‡ - ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ «»¿À»«¬««¿»∆∆»»∆
eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰Ó Ïc·ÓÀ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈∆∆¡«¬≈∆»
,‰Ú BÈ‡Â ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆≈¿≈«¬∆
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"'B‚Â ‰lÙ˙ ea¯˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿¿ƒ»¿¿∆ƒ¿

ÔÈÙ¯BËÂ21˙‡Ê Lw· ÈÓ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÙa Ô˙B‡ ¿¿ƒ»¿»»∆∆¡«ƒƒ≈…
ÌÈ˙Ïc ¯bÒÈÂ ÌÎa Ì‚ ÈÓ" ;"È¯ˆÁ ÒÓ¯ ÌÎ„iÓƒ∆¿∆¿…¬≈»ƒ«»∆¿ƒ¿…¿»«ƒ
Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMa ˜a„Ó ‡e‰ ÌBi‰Â ;"'B‚Â¿¿«À¿»«¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
:¯Ó‡pL ,„iÓ ‰ÚÂ ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ '‰a ÌÈ˜·c‰«¿≈ƒ«¡…≈∆≈¿«¬∆ƒ»∆∆¡«
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â"¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆¿∆ƒ¿
¯·Î Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNÂ ˙Áa Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒ»¿««¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ."EÈNÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‰ˆ»̄»»¡…ƒ∆«¬∆¿…∆»
‰„e‰È ˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ÌÈe‡˙nL∆ƒ¿«ƒ»∆∆∆¡«¿»¿»«ƒ¿«¿»

ÌÏBÚ ÈÓÈk ,ÌÈÏLe¯ÈÂ22"˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe23. ƒ»»ƒƒ≈»¿»ƒ«¿…ƒ

הלשון.20) על נופל כמו:21)לשון ומרסקים, חובטים
ועולליהם  ג). משנה ג, פרק (חולין בכותל וטרפה דרסה
יטרפון  ועולמהון יונתן: תרגם א), יד, (הושע ירוטשו

משה.22)(הערוך). ה'23)בימי שקיבל שלמה, בימי
על  רבוצה הייתה מעלה של ואש ברצון קרבנותיהם את

כא:). (יומא כארי המזבח

.ÁÌÈÂÚÂ ÌÈÏÙL ˙BÈ‰Ï Ôk¯c ,‰·eL˙ŒÈÏÚa«¬≈¿»«¿»ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ
Ì‰ÈNÚÓa ÌÈÏÈÒk‰ Ô˙B‡ eÙ¯Á Ì‡ .¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»«¿ƒƒ¿«¬≈∆
,CÎÂ Ck ‰NBÚ ˙ÈÈ‰ LÓ‡ :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿»∆∆∆»ƒ»∆»»»

eLÈb¯È Ï‡ - CÎÂ Ck ¯ÓB‡ ˙ÈÈ‰ LÓ‡Â24‡l‡ ,Ô‰Ï ¿∆∆»ƒ»≈»»»««¿ƒ»∆∆»
ÔÓÊ ÏkL ;Ì‰Ï ˙eÎÊ BfL ÔÈÚ„BÈÂ ÌÈÁÓNe ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ∆¿»∆∆»¿«
- Ô‰Ó ÌÈÓÏÎÂ e¯·ÚL Ì‰ÈNÚnÓ ÌÈLBa Ì‰L∆≈ƒƒ«¬≈∆∆»¿¿ƒ¿»ƒ≈∆
‡e‰ ¯eÓb ‡ËÁÂ .˙Ïcb˙Ó Ì˙ÏÚÓe ‰a¯Ó Ì˙eÎÊ¿»¿À»«¬»»ƒ¿«∆∆¿≈¿»

ÌÈBL‡¯‰ EÈNÚÓ ¯ÎÊ :‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓBÏ25B‡ ! «¿««¿»¿…«¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯·c ¯ÈkÊ‰Ï B‡ ,BLi·Ï È„k ÂÈÙÏ Ô¯ÈkÊ‰Ï¿«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿¿«¿ƒ¿»ƒ
Ïk‰ - ‰NÚ ‰Ó B¯ÈkÊ‰Ï È„k Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ«ƒ»∆¿≈¿«¿ƒ∆»»«…
‰¯È‰Ê‰L ,ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ÏÏÎa ÂÈÏÚ ¯‰ÊÓe ,¯eÒ‡»À¿»»»ƒ¿«»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
."B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÏÚ ‰¯Bz»»∆»∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

להם.24) לב ישימו נח:).25)אל מציעא (בבא

ה'תש"פ  אלול י"ד חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גוף 1) יש אם הבא; בעולם הרשעים ופירעון הצדיקים שכר

וכדומה. ושתייה אכילה או הבא, בעולם

.‡,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡È‰ ÌÈ˜ÈcvÏ ‰eÙv‰ ‰·Bh‰«»«¿»««ƒƒƒ«≈»»«»
dnÚ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â ,Ô‰nÚ ˙ÂÓ ÔÈ‡L ÌÈiÁ‰ ,‡È‰Â¿ƒ««ƒ∆≈»∆ƒ»∆¿«»∆≈ƒ»

zÎ¯‡‰Â CÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ .‰Ú»̄»∆»«»¿««ƒ«»¿«¬«¿»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ."ÌÈÓÈ2- "CÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :e„ÓÏ »ƒƒƒ«¿»»¿¿««ƒ«»

BlkL ÌÏBÚÏ - "ÌÈÓÈ zÎ¯‡‰Â" ;·BË BlkL ÌÏBÚÏ»»∆À¿«¬«¿»»ƒ¿»∆À
C¯‡3,‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ¯ÎN .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰ e‰ÊÂ , »…¿∆»»«»¿«««ƒƒ

ÔBÚ¯Ùe ;BÊ ‰·BËa eÈ‰ÈÂ ‰Ê ÌÚÏ ekÊiL4ÌÈÚL¯‰ ∆ƒ¿¿…«∆¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»ƒ
ÏÎÂ .e˙eÓÈÂ e˙¯kÈ ‡l‡ ,el‡ ÌÈiÁÏ ekÊÈ ‡lL ,‡e‰∆…ƒ¿¿«ƒ≈∆»ƒ»¿¿»¿»
ÈÁ BÈ‡L ˙n‰ ‡e‰ ,el‡ ÌÈiÁÏ ‰ÎBÊ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¿«ƒ≈«≈∆≈«
˙¯k e‰ÊÂ ,‰Ó‰ak „·‡Â BÚL¯a ˙¯Î ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««¿≈»¿∆»≈
LÙp‰ ˙¯kz ˙¯k‰" :¯Ó‡pL ,‰¯Bza ‰·e˙k‰«¿»«»∆∆¡«ƒ»≈ƒ»≈«∆∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"‡È‰‰5ÌÏBÚa - "˙¯k‰" :6 «ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»≈»»
d˙B‡L ,¯ÓBÏk ;‡a‰ ÌÏBÚÏ - "˙¯kz" ,‰f‰«∆ƒ»≈»»«»¿«∆»
‰ÎBÊ dÈ‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa Ûeb‰ ÔÓ ‰L¯tL LÙp‰«∆∆∆»¿»ƒ«»»«∆≈»»
˙˙¯Î ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ìb ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ7. ¿«≈»»«»∆»«ƒ»»«»ƒ¿∆∆

ה"ד).2) פ"ה, התורה יסודי (הלכות למעלה עיין
לט:).3) ענשם.4)(קידושין כלומר: חובם, שטר שילום
סד:).5) וערירי.6)(סנהדרין זמנו קודם מרן 7)שימות

ממה  וכן כאן, רבינו שכתב "ממה אומר: ה"כסףֿמשנה"
ממנה" גדולה נקמה שאין "הנקמה (ה"ה): להלן שכתב
הזה  ה"כרת" אלא לרשע אחר וצער עונש שום שאין נראה,
דברי  כפי ולא התורה דברי כפי לא אינו זה ודבר בלבד;
- כרת אלא אדם עונש אין האלה הדברים לפי שהרי רז"ל.
פוטר  ונמצאת אדם, לכל כרת מחייבת התורה אין והלא
כל  על התשובה העונש?! מן החוטאים כל את זו בטענה
בביאור). ה"ה, (סוף בפרקנו לקמן ראה ז"ל. הרמב"ן נתן זה

.·˙BLÙ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈¿ƒ»∆»«¿
ÏÈ‡B‰ .˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓk Ûe‚ ‡Ïa „·Ïa ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ¿«¿…¿«¿¬≈«»≈ƒ
‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ - ˙BiÂb Ba ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ≈…¬ƒ»¿…¿ƒ»¿…
Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ì„‡ŒÈa ˙BÙe‚L ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ¯·„»»ƒ»«¿»ƒ∆¿≈»»¿ƒƒ»∆

Ú¯‡È ‡ÏÂ .‰f‰ ÌÏBÚa8ÌÈ¯·c‰ ÔÓ Ba ¯·c »»«∆¿…∆¡«»»ƒ«¿»ƒ
‰„ÈÓÚÂ ‰·ÈLÈ ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ˙BÙebÏ ÔÈÚ¯‡nL∆¿…¿ƒ«»»«∆¿¿ƒ»«¬ƒ»
e¯Ó‡ Ck .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜BÁNe ·ˆÚÂ ‰˙ÈÓe ‰LÂ¿≈»ƒ»¿∆∆¿¿«≈»∆»»¿

ÌÈÓÎÁ9‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌÈBL‡¯‰ ¬»ƒ»ƒƒ»»«»≈…¬ƒ»
ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ ‡l‡ ,LÈÓL˙ ‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ¿…¿ƒ»¿…«¿ƒ∆»«ƒƒ¿ƒ
È¯‰ .‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â Ô‰ÈL‡¯a Ì‰È˙B¯ËÚÂ¿«¿≈∆¿»≈∆¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»¬≈
‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L EÏ ¯¯a˙ƒ¿»≈¿∆≈»¿ƒ∆≈»¬ƒ»
C¯c - "ÌÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ" :e¯Ó‡L ‰ÊÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿∆∆»¿«ƒƒ¿ƒ∆∆

‰„ÈÁ10‡Ïa ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ˜Ècv‰ :¯ÓBÏk ,e¯Ó‡ ƒ»»¿¿«««ƒƒ¿ƒ»¿…
‰ÚÈ‚È ‡Ï·e ÏÓÚ11Ô‰È˙B¯ËÚ" :e¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ . »»¿…¿ƒ»¿≈∆∆»¿«¿≈∆

eÚ„iL ˙Úc :¯ÓBÏk ,"Ô‰ÈL‡¯a12eÎÊ dÏÏ‚aL - ¿»≈∆¿«««∆»¿∆ƒ¿»»»
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ13‰¯ËÚ‰ ‡È‰Â ,Ô‰nÚ ‰ÈeˆÓ - ¿«≈»»«»¿»ƒ»∆¿ƒ»¬»»

‰¯ËÚa" :‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰lL14BlŒ‰¯hÚL ∆»∆»ƒ¿»∆»«¿……»¬»»∆ƒ¿»
ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ."Bn‡ƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»«

ÁezL È„k Ûe‚ ‰ÁÓN‰ ÔÈ‡Â ,"ÌL‡¯15;L‡¯‰ ÏÚ …»¿≈«ƒ¿»¿≈∆»««»…
Ô‡k ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰¯ËÚ Ck16e‰Óe .‰ÚÈ„È‰ ‡È‰ »¬»»∆»¿¬»ƒ»ƒ«¿ƒ»«

ÌÈÚ„BiL - "‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰" :e¯Ó‡L e‰Ê∆∆»¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
ÌÈ‡M ‰Ó ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙zÓ‡Ó ÔÈ‚ÈNÓe«ƒƒ≈¬ƒ««»»«∆≈»

ÏÙM‰ ÏÙ‡‰ Ûeba Ì‰Â ÌÈÚ„BÈ17. ¿ƒ¿≈«»»≈«»≈
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יארע.8) בקל: אותו שמנקדים יז:).9)ויש (ברכות
משל.10) המנוחה 11)דרך סמל היא "ישיבה" שהרי

עטרת 12)והשלוה. היא בחייהם להם שקנו הדעת
שבראשם. הבורא,13)תפארת להכרת הגיעו שבה מפני

עוה"ב. לחיי ממש,14)המביאה לעטרה הכוונה שאין
כל  על חזרנו יצחק: ר' אמר רבה) (שה"ש מצינו שכן
בנה", לשלמה עטרה בתֿשבע שעשתה מצינו ולא המקרא

ה"ג). (פ"י, לקמן ראה וסמל. משל כולו שהרי 15)אלא
הוא. מופשט שם בראשיהם"16)"שמחה" "ועטרותיהם

עמהם. אשר והדעת החכמה את ומסמל הוא, משל
לשון17) רבינו בעוה"ז. על משיג הראב"ד לשון. על נופל

אין  שאומר: למי קרובים בעיני הזה האיש "דברי ואומר:
לא  ראשי! וחיי בלבד. לנשמות אלא לגופות המתים תחיית
הצדיקים  "עתידים אמרו: שהרי זה. על חז"ל דעת היתה
"צדיקים  אמרו: וכן קיא:); (כתובות בלבושיהם" שיעמדו
עומדים  אלא לעפרם, חוזרים אינם להחיותם הקב"ה שעתיד
אלה  וכל כיו"ב. הרבה ועוד צב.), (סנהדרין בגוייתם"
שהבורא  אפשר אבל חיים; עומדים הם בגוויתם כי מוכיחים
וכגווית  המלאכים כגוויות ובריאות חזקות גויותיהם ישים
ולא  וכפשוטן כמשמען העטרות ויהיו לטוב, זכור אליהו
הראב"ד  ובין רבינו בין מפשר וה"כסףֿמשנה" משל"? יהיה
ואין  והראב"ד רבינו בין חילוק שאין נראה "לי ואומר:
העולם  - לרבינו בלבד: בשמות אלא בשיטותיהם הבדל
בסוף  בדבריו כמבואר הבא", "עולם יקרא: המות שלאחר
הביאם  שהראב"ד חז"ל, מאמרי אותם וכל זה. פרק
את  יפקוד כשהבורא התחיה", ל"עולם הם בהם, להסתייע
התחיה: לעולם קורא שהראב"ד אלא אותם, להחיות המתים
דברי  ואלו ואלו כהוגן, שניהם דברי עלו ובכך הבא. עולם
"עולם  זה בפרק רבינו הזכיר שלא פי על ואף חיים ". אלהים
לעיל  המתים בתחיית אמונתנו על דיבר כבר אולם התחיה",
בין  היהדות בתורת גדול כיסוד אותה וקבע ה"ו), (פ"ג,
פ"י), (סנהדרין למשנה בפירושו הדת עיקרי שלשהֿעשר
משה  מיסודי יסוד הוא המתים "ותחיית שם: דבריו ואלה
שלא  למי יהודית בדת דבקות ואין דת ואין ע"ה; רבינו

בזה". יאמין

.‚‰Ê ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ LÙ Ïk18‰ÓLp‰ dÈ‡ , »∆∆»¬»¿ƒ¿»∆≈»«¿»»
ÛebÏ ‰ÎÈ¯v‰19LÙp‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,20‰L ,‰Úc‰ ‡È «¿ƒ»¿∆»««∆∆∆ƒ«≈»

˙BÚc‰ d‚ÈN‰Â ,dÁÎ ÈÙk ‡¯Ba‰Ó ‰‚ÈN‰L∆ƒƒ»≈«≈¿ƒ…»¿«ƒ»«≈
˙B„¯Ùp‰21ÌÈNÚn‰ ¯‡Le22e¯‡aL ‰¯ev‰ ‡È‰Â ; «ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ«»∆≈«¿

‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ÈÚÈ·¯ ˜¯Ùa dÈÚ23‡È‰ , ƒ¿»»¿∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿¿≈«»ƒ
ÔÈ‡L ÈÙÏ - el‡ ÌÈiÁ .‰Ê ÔÈÚa LÙ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ≈¿ƒ∆≈
,Ûeb‰ ˙BÚ¯B‡nÓ ‡l‡ ˙Ân‰ ÔÈ‡L ,˙ÂÓ Ì‰nÚƒ»∆»∆∆≈«»∆∆»ƒ¿¿«
‰˙È‰Â ¯Ó‡pL ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆ e‡¯˜ Ûeb ÌL ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿¿««ƒ∆∆¡«¿»¿»

ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ‰¯e¯ˆ È„‡ LÙ24ÔÈ‡L ¯ÎN‰ e‰ÊÂ . ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿∆«»»∆≈
‰·BË ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â epnÓ ‰ÏÚÓÏ ¯ÎN»»¿«¿»ƒ∆¿«»∆≈«¬∆»»

ÌÈ‡È·p‰ Ïk dÏ ee‡˙‰L ‡È‰Â25. ¿ƒ∆ƒ¿«»»«¿ƒƒ

וכדומה.18) כט) כה, (שמואלֿא אדוני נפש והיתה כגון:
לגוף 19) הצריכה למינהו חי כל נחלת החיונית הנשמה היא

היא. גם תאבד מותו ושעם בו, הנפש 20)ותלויה צורת
החיונית. הנשמה נשמת מעלה 21)החיונית, מלאכי הם

"שכלים  או נפרדות, צורות ונקראים: השונות, למדרגותיהם
בגוף, מחוברות שאינן רוחניות צורות שהם מפני נפרדים",
ה"ג). פ"ב, התורה יסודי (הלכות לעיל כמבואר

מרכבה.22) ומעשה בראשית ח"ט).23)מעשה (הלכות
בתרגום 24) וכן יפרדו. ולא לעד הצרורים הנצחיים החיים

עלמא. חיי בגנז גניזא דרבוני נפשא ותהא שם: יונתן
כ)25) לא, (תהלים ליראיך צפנת אשר טובך רב מה כמו:

(ה"ז). בסמוך לקמן כמבואר וכדומה,

.„dÏ e‡¯˜ ˙BÓL ‰nÎÂ26ÏLÓ C¯c .27,"'‰ ¯‰" : ¿«»≈ƒ¿¿»∆∆»»«
,"'‰ ˙B¯ˆÁ"Â ,"L„w‰ C¯„"Â ,"BL„˜ ÌB˜Ó"e¿»¿¿∆∆«…∆¿«¿
,"'‰ ˙È·"e ,"'‰ ÏÎÈ‰"Â ,"'‰ Ï‰‡"Â ,"'‰ ÌÚ"Â¿…«¿…∆¿≈«≈
‰·BËÏ ,ÏLÓ C¯c dÏ e‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ ."'‰ ¯ÚL"Â¿«««¬»ƒ»¿»∆∆»»¿»

‰„eÚÒ :ÌÈ˜ÈcvÏ ˙nÊÓ‰ BÊ28ÏÎa dÏ ÔÈ¯B˜Â , «¿À∆∆««ƒƒ¿»¿ƒ»¿»
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זו.26) שאינה 27)לטובה האוזן את לשבר כדי ודמיון,
מגשמיות. מופשטים דברים פ"ג,28)שומעת (אבות

הבא. עולם לחיי שכוונתה: לסעודה", מתוקן "והכל מ"טו)
של  כוס כאן אין - הסעודה היא זו "ואם משיג: הראב"ד
עתיד  קיט:): (פסחים חז"ל שאמרו למה כוונתו ברכה".
לזרעו  חסדו שיגמול ביום לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה
של  כוס הקב"ה נוטל ושותים שאוכלים לאחר יצחק, של
נוטל  והוא לדוד שמגיע עד האבות... כל על ומחזר ברכה
אין  הלא רבינו, כדברי הוא אם שואל: הוא ולכן ומברך".
"אותה  מתרץ: והכס"מ מניין? ברכה של וכוס - סעודה כאן
ששנינו: ומה התחיה"; ל"עולם מיועדת ברכה של כוס
המות, שאחר הבא" "עולם היינו - לסעודה" מתוקן "והכל
הבא  עולם היא: רבינו שיטת כי הנפשות". "עולם שהוא
גוף  בו אין עוה"ב הם. שונים דברים שני המתים ותחיית
שתיה  ולא אכילה לא בו אין ולכן לנפשות, אלא ואינו כלל
היא  שהתורה - גוף שיש ודאי התחיה בעולם אבל וכדומה;
מפורש  רבינו וכדברי ושתיה. אכילה שם ויש - לגופות גם
לבוא  לעתיד הצדיקים "סעודת קלה): (בראשית, בזוהר גם
וישתו  ויאכלו האלהים את ויחזו הכתוב: עלֿדרך תהיה
השגה  שישיגו עד ניזונים שזכו הצדיקים יא). כד, (שמות
הסעודה. וזוהי - זו אלא ושתיה אכילה ואין ה', בזיו שלימה
יום  ארבעים ה' עם שם ויהי בו: שכתוב ממשה, - ומניין?
לד, (שמות שתה לא ומים אכל לא לחם לילה, וארבעים
של  מזיו ניזון שהיה מפני - שתה? ולא אכל לא מדוע כח).
אמר  לבוא, לעתיד הצדיקים סעודת תהא זו ובדרך מעלה.
העם  להמוני - הבר? שור ומהו לויתן, מהו כן אם יהודה: ר'
ישראל  ביד כח ואין נמשכת שהגלות החכמים שראו תוקנו.
וחיזקום  שבתורה פסוקים על סמכו הצרות, עול לסבול
גדולה  בסעודה ולשתות לאכול הם שמזומנים ועודדום
עול  וסובל נושא ההמון רוב זה ועל - להם יתקן שהקב"ה
בה', לשמוח הוא: וכיסופם הצדיקים אמונת אבל הגלות.
ולא  "בך" - ד) א, (שה"ש בך ונשמחה נגילה ככתוב:

באכילה.
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יארע.8) בקל: אותו שמנקדים יז:).9)ויש (ברכות
משל.10) המנוחה 11)דרך סמל היא "ישיבה" שהרי

עטרת 12)והשלוה. היא בחייהם להם שקנו הדעת
שבראשם. הבורא,13)תפארת להכרת הגיעו שבה מפני

עוה"ב. לחיי ממש,14)המביאה לעטרה הכוונה שאין
כל  על חזרנו יצחק: ר' אמר רבה) (שה"ש מצינו שכן
בנה", לשלמה עטרה בתֿשבע שעשתה מצינו ולא המקרא

ה"ג). (פ"י, לקמן ראה וסמל. משל כולו שהרי 15)אלא
הוא. מופשט שם בראשיהם"16)"שמחה" "ועטרותיהם

עמהם. אשר והדעת החכמה את ומסמל הוא, משל
לשון17) רבינו בעוה"ז. על משיג הראב"ד לשון. על נופל

אין  שאומר: למי קרובים בעיני הזה האיש "דברי ואומר:
לא  ראשי! וחיי בלבד. לנשמות אלא לגופות המתים תחיית
הצדיקים  "עתידים אמרו: שהרי זה. על חז"ל דעת היתה
"צדיקים  אמרו: וכן קיא:); (כתובות בלבושיהם" שיעמדו
עומדים  אלא לעפרם, חוזרים אינם להחיותם הקב"ה שעתיד
אלה  וכל כיו"ב. הרבה ועוד צב.), (סנהדרין בגוייתם"
שהבורא  אפשר אבל חיים; עומדים הם בגוויתם כי מוכיחים
וכגווית  המלאכים כגוויות ובריאות חזקות גויותיהם ישים
ולא  וכפשוטן כמשמען העטרות ויהיו לטוב, זכור אליהו
הראב"ד  ובין רבינו בין מפשר וה"כסףֿמשנה" משל"? יהיה
ואין  והראב"ד רבינו בין חילוק שאין נראה "לי ואומר:
העולם  - לרבינו בלבד: בשמות אלא בשיטותיהם הבדל
בסוף  בדבריו כמבואר הבא", "עולם יקרא: המות שלאחר
הביאם  שהראב"ד חז"ל, מאמרי אותם וכל זה. פרק
את  יפקוד כשהבורא התחיה", ל"עולם הם בהם, להסתייע
התחיה: לעולם קורא שהראב"ד אלא אותם, להחיות המתים
דברי  ואלו ואלו כהוגן, שניהם דברי עלו ובכך הבא. עולם
"עולם  זה בפרק רבינו הזכיר שלא פי על ואף חיים ". אלהים
לעיל  המתים בתחיית אמונתנו על דיבר כבר אולם התחיה",
בין  היהדות בתורת גדול כיסוד אותה וקבע ה"ו), (פ"ג,
פ"י), (סנהדרין למשנה בפירושו הדת עיקרי שלשהֿעשר
משה  מיסודי יסוד הוא המתים "ותחיית שם: דבריו ואלה
שלא  למי יהודית בדת דבקות ואין דת ואין ע"ה; רבינו

בזה". יאמין

.‚‰Ê ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ LÙ Ïk18‰ÓLp‰ dÈ‡ , »∆∆»¬»¿ƒ¿»∆≈»«¿»»
ÛebÏ ‰ÎÈ¯v‰19LÙp‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,20‰L ,‰Úc‰ ‡È «¿ƒ»¿∆»««∆∆∆ƒ«≈»

˙BÚc‰ d‚ÈN‰Â ,dÁÎ ÈÙk ‡¯Ba‰Ó ‰‚ÈN‰L∆ƒƒ»≈«≈¿ƒ…»¿«ƒ»«≈
˙B„¯Ùp‰21ÌÈNÚn‰ ¯‡Le22e¯‡aL ‰¯ev‰ ‡È‰Â ; «ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ«»∆≈«¿

‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ÈÚÈ·¯ ˜¯Ùa dÈÚ23‡È‰ , ƒ¿»»¿∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿¿≈«»ƒ
ÔÈ‡L ÈÙÏ - el‡ ÌÈiÁ .‰Ê ÔÈÚa LÙ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ≈¿ƒ∆≈
,Ûeb‰ ˙BÚ¯B‡nÓ ‡l‡ ˙Ân‰ ÔÈ‡L ,˙ÂÓ Ì‰nÚƒ»∆»∆∆≈«»∆∆»ƒ¿¿«
‰˙È‰Â ¯Ó‡pL ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆ e‡¯˜ Ûeb ÌL ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿¿««ƒ∆∆¡«¿»¿»

ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ‰¯e¯ˆ È„‡ LÙ24ÔÈ‡L ¯ÎN‰ e‰ÊÂ . ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿∆«»»∆≈
‰·BË ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â epnÓ ‰ÏÚÓÏ ¯ÎN»»¿«¿»ƒ∆¿«»∆≈«¬∆»»

ÌÈ‡È·p‰ Ïk dÏ ee‡˙‰L ‡È‰Â25. ¿ƒ∆ƒ¿«»»«¿ƒƒ

וכדומה.18) כט) כה, (שמואלֿא אדוני נפש והיתה כגון:
לגוף 19) הצריכה למינהו חי כל נחלת החיונית הנשמה היא

היא. גם תאבד מותו ושעם בו, הנפש 20)ותלויה צורת
החיונית. הנשמה נשמת מעלה 21)החיונית, מלאכי הם

"שכלים  או נפרדות, צורות ונקראים: השונות, למדרגותיהם
בגוף, מחוברות שאינן רוחניות צורות שהם מפני נפרדים",
ה"ג). פ"ב, התורה יסודי (הלכות לעיל כמבואר

מרכבה.22) ומעשה בראשית ח"ט).23)מעשה (הלכות
בתרגום 24) וכן יפרדו. ולא לעד הצרורים הנצחיים החיים

עלמא. חיי בגנז גניזא דרבוני נפשא ותהא שם: יונתן
כ)25) לא, (תהלים ליראיך צפנת אשר טובך רב מה כמו:

(ה"ז). בסמוך לקמן כמבואר וכדומה,

.„dÏ e‡¯˜ ˙BÓL ‰nÎÂ26ÏLÓ C¯c .27,"'‰ ¯‰" : ¿«»≈ƒ¿¿»∆∆»»«
,"'‰ ˙B¯ˆÁ"Â ,"L„w‰ C¯„"Â ,"BL„˜ ÌB˜Ó"e¿»¿¿∆∆«…∆¿«¿
,"'‰ ˙È·"e ,"'‰ ÏÎÈ‰"Â ,"'‰ Ï‰‡"Â ,"'‰ ÌÚ"Â¿…«¿…∆¿≈«≈
‰·BËÏ ,ÏLÓ C¯c dÏ e‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ ."'‰ ¯ÚL"Â¿«««¬»ƒ»¿»∆∆»»¿»

‰„eÚÒ :ÌÈ˜ÈcvÏ ˙nÊÓ‰ BÊ28ÏÎa dÏ ÔÈ¯B˜Â , «¿À∆∆««ƒƒ¿»¿ƒ»¿»
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌB˜Ó»»»«»

זו.26) שאינה 27)לטובה האוזן את לשבר כדי ודמיון,
מגשמיות. מופשטים דברים פ"ג,28)שומעת (אבות

הבא. עולם לחיי שכוונתה: לסעודה", מתוקן "והכל מ"טו)
של  כוס כאן אין - הסעודה היא זו "ואם משיג: הראב"ד
עתיד  קיט:): (פסחים חז"ל שאמרו למה כוונתו ברכה".
לזרעו  חסדו שיגמול ביום לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה
של  כוס הקב"ה נוטל ושותים שאוכלים לאחר יצחק, של
נוטל  והוא לדוד שמגיע עד האבות... כל על ומחזר ברכה
אין  הלא רבינו, כדברי הוא אם שואל: הוא ולכן ומברך".
"אותה  מתרץ: והכס"מ מניין? ברכה של וכוס - סעודה כאן
ששנינו: ומה התחיה"; ל"עולם מיועדת ברכה של כוס
המות, שאחר הבא" "עולם היינו - לסעודה" מתוקן "והכל
הבא  עולם היא: רבינו שיטת כי הנפשות". "עולם שהוא
גוף  בו אין עוה"ב הם. שונים דברים שני המתים ותחיית
שתיה  ולא אכילה לא בו אין ולכן לנפשות, אלא ואינו כלל
היא  שהתורה - גוף שיש ודאי התחיה בעולם אבל וכדומה;
מפורש  רבינו וכדברי ושתיה. אכילה שם ויש - לגופות גם
לבוא  לעתיד הצדיקים "סעודת קלה): (בראשית, בזוהר גם
וישתו  ויאכלו האלהים את ויחזו הכתוב: עלֿדרך תהיה
השגה  שישיגו עד ניזונים שזכו הצדיקים יא). כד, (שמות
הסעודה. וזוהי - זו אלא ושתיה אכילה ואין ה', בזיו שלימה
יום  ארבעים ה' עם שם ויהי בו: שכתוב ממשה, - ומניין?
לד, (שמות שתה לא ומים אכל לא לחם לילה, וארבעים
של  מזיו ניזון שהיה מפני - שתה? ולא אכל לא מדוע כח).
אמר  לבוא, לעתיד הצדיקים סעודת תהא זו ובדרך מעלה.
העם  להמוני - הבר? שור ומהו לויתן, מהו כן אם יהודה: ר'
ישראל  ביד כח ואין נמשכת שהגלות החכמים שראו תוקנו.
וחיזקום  שבתורה פסוקים על סמכו הצרות, עול לסבול
גדולה  בסעודה ולשתות לאכול הם שמזומנים ועודדום
עול  וסובל נושא ההמון רוב זה ועל - להם יתקן שהקב"ה
בה', לשמוח הוא: וכיסופם הצדיקים אמונת אבל הגלות.
ולא  "בך" - ד) א, (שה"ש בך ונשמחה נגילה ככתוב:

באכילה.
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"˙ÁLŒ¯‡a" :ÏLÓ C¯c ÌÈ‡È·p‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL32, ∆ƒ«¿ƒƒ∆∆»»¿≈««
"ÔBc·‡"Â33"‰zÙ˙"Â ,34"‰˜eÏÚ"Â ,35ÔBLÏ ÏÎÂ , «¬«¿»¿∆«¬»¿»¿

ÔÈ‡L ‰ÈÏk‰ ‡È‰L ÈÙÏ ,BÏ ÔÈ‡¯B˜ ‰˙ÁL‰Â ‰ÈÏk¿»»¿«¿»»¿ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»∆≈
ÌÏBÚÏ ¯ÊBÁ BÈ‡L „ÒÙ‰‰Â ,‰Óe˜z ‰È¯Á‡36. «¬∆»¿»¿«∆¿≈∆≈≈¿»

החיים.29) עץ האילן מן הנכרת עשה 30)כענף כשלא
יג.). (שבועות עמו ועוונו תשובה, הנאמר 31)החוטא

(ויקרא  עמה מקרב ההיא הנפש את והאבדתי כרת: בעונש
לו  ראויה שהיתה הגדול הנועם את הנפש שאבדה ל), כג,
כבוד  ממקום שלוקחה וטהורה, זכה שהיתה מפאת
חמור. ואבדון גדול עונש וזה - מהם למעלה או המלאכים

כד).32) נה, יב).33)(תהלים פח, ל,34)(שם (ישעיה
בניֿבןֿ השריפה מקום תופת: מן ונגזר אש, מדורת לג).
בניהם  את מעבירים היו ששם ירושלים, של בדרומה הנוס
יהודה  מלך יאשיה מימות היה מקום שאותו ולפי באש.
- טמא וכל נבילות שם שהשליכו שבמקומות, הפחות
שכר  שנקרא כמו וגיהנם. תופת הרשעים: דין נקרא לפיכך
שורש  (רד"ק, המקומות כל מבחר להיותו גןֿעדן, הצדיקים:

יט.). (עירובין ראה מים 35)תופת). תולעת טו) ל, (משלי
מוצצת  חיה בצורת רעה רוח מפרשים: ויש דם. המוצצת

טרּפּה. רבינו 36)דם כאילו לטעות, מקום נתנה זו הלכה ְַָ
וכך  בביאורנו), ה"א למעלה (עיין גיהנם של בדינה כופר
העונש  את המתאר ז"ל, רבינו מדברי צרפת רבני הבינו
הבא  עולם מחיי וכריתתה הנפש באבדן ביותר הגדול
"ספר  את לגנוז שרצו וכמעט גיהנם. של מדינה ומתעלם
צרפת  לרבני אגרת וערך ז"ל הרמב"ן קם לולא המדע",
תובע  הוא ובה העולם), לבריאת תתקצ"ב ד"א (בשנת
מה  הודיעונו רבותינו, "ומחסדכם, ושואל: רבינו של עלבונו
ככופר  הוא כי אומרים, שאתם שמענו כי ההוא? ולספר לכם
ממנה  למעלה שאין "הנקמה שאמר: מפני גיהנם, של בדינה
כי  לשמועה האמנתי לא ואני - הנפש" שתיכרת היא:
לשון  באותה אמרוה רבותינו הלא מלא. אחריו קראתם
ואיני  מקום, בכל "כרת" אומר שהוא "לפי אמור): (ספרא,
כג, (ויקרא הנפש את והאבדתי אומר: כשהוא מהו; יודע
מלכפור  וחסֿושלום אבדון. אלא שאינו הכרת על לימד - ל)
תלמידכם: צעיר אני בעיני הוא וכך ותפתה... גיהנם שיש
בה  ונידונים לגיהנם תחילה יורדים כריתות חייבי כל
וזהו  לה. והולכת ומתבטלת כלה ונפשם חודש, שניםֿעשר

ז"ל  כלה שאמרו גופם חודש, שניםֿעשר "לאחר יז.): (ר"ה
הצדיקים", רגלי כפות תחת מפזרתם ורוח נשרפת ונשמתם
במקום  ולא דין במקום אינה ואילך שעה מאותה כלומר:
ומה  קיימים. הרב דברי ונמצאו - ואובדת בטלה אלא תענוג,
האבדון", הוא - נקמה אחריה שאין "הנקמה שאמר:
תחילה  שנתייסר אחרי ותכליתו, האבדון לסוף כוונתו:
שבתחילתה, הראשון בדין שיכפור לו וחלילה גיהנם. בעונש
- חטאיהם" כפי אותם "דנים ה"ה): פ"ג, (לעיל אמר שהרי
זוהי  העוברים... חטאת להתם נידונים הם בגיהנם ובודאי
ושמנוהו  כפים, על נשאנוהו לכן הזה. הספר בדברי דעתנו
אברהם  הגדול והרב לוניל בני כל ראו וכבר העינים. בין
אחד  ואין לגנזו. ציוו ולא ההוא הספר (הראב"ד) דוד בר'
בו  וחזו לו איוּו כולם אבל חוגר; חרבו לומדיו על מהם

קנאות", "אגרות קובץ הרמב"ן, (אגרת סוגר" ואין ופתחו
לפסיאה).

.Â¯ÎN ÔÈ‡L ,‰n„˙e ,BÊ ‰·BË EÈÈÚa Ï˜z ‡nL∆»≈«¿≈∆»¿«∆∆≈¿«
‡l‡ ,˙Ó‡‰ ÈÎ¯„a ÌÏL Ì„‡‰ ˙BÈ‰Â ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿»»»»≈¿«¿≈»¡∆∆»
˙B¯eˆ ÏÚB·e ,˙B·BË ˙BÏÎ‡Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ B˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿∆«¬»≈
,ÔLŒÈÏ‰‡a ÔÎBLÂ ,‰Ó˜¯Â LL È„‚a L·BÏÂ ,˙B‡»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ¿»¿≈¿»√≈≈
,el‡Ï ÌÈÓBc‰ ÌÈ¯·„e ,·‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏÎa LnzLÓeƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ»≈
ÌÈÏÈÂ‡‰ ÌÈLth‰ ÌÈi·¯Ú‰ el‡ ÔÈn„nL BÓk¿∆¿«ƒ≈»«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ»¡ƒƒ

‰nÊa ÌÈÙeËM‰37,eÚ„È ‰Ú„ŒÈÏÚ·e ÌÈÓÎÁ‰ Ï·‡ . «¿ƒ¿ƒ»¬»«¬»ƒ«¬≈≈»≈¿
Ì‰a ÔÈ‡Â ,Ì‰ Ï·‰Â È‡·‰ È¯·c el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL∆»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈¬«»∆∆≈¿≈»∆

dÈ‡Â .˙ÏÚBz;‰f‰ ÌÏBÚa eÏˆ‡ ‰ÏB„‚ ‰·BË ∆∆¿≈»»¿»∆¿≈»»«∆
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ,‰iÂ‚e Ûe‚ ÈÏÚa e‡L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»«¬≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ

el‡‰38Ì‰Ï ‰e‡˙Ó LÙp‰ ÔÈ‡Â Ì‰ Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ »≈»¿≈«≈¿≈«∆∆ƒ¿«»»∆
BˆÙÁ ‡ˆÓiL È„k Ûeb‰ C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ ,Ôz„nÁÓe¿««¿»∆»ƒ¿≈…∆«¿≈∆ƒ¿»∆¿

BÈ¯a ÏÚ „ÓÚÈÂ39Ïk e‡ˆÓ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ; ¿«¬…«À¿ƒ¿«∆≈»ƒ¿¿»
da ‰È‰zL ‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ .ÌÈÏËa el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿≈ƒ«»«¿»∆ƒ¿∆»
‰f‰ ÌÏBÚa C¯c ÌeL ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰«∆∆»»«»≈∆∆»»«∆
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L .d˙B‡ Ú„ÈÏÂ d‚ÈN‰Ï¿«ƒ»¿≈«»∆≈»¿ƒ»»«∆
d˙B‡ Ï·‡ ;ÔÈe‡˙Ó e‡ dÏÂ Ûeb‰ ˙·BË ‡l‡∆»««¿»»ƒ¿«ƒ¬»»

C¯Ú dÏ ÔÈ‡Â ,„‡Ó „Ú ‰ÏB„b ‰·Bh‰40˙B·BËa «»¿»«¿…¿≈»≈∆¿
,˙Ó‡‰ C¯„a Ï·‡ ;ÏLÓ C¯c ‡l‡ ‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆∆»∆∆»»¬»¿∆∆»¡∆
Ûeb‰ ˙B·BËa ‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰ ˙·BË C¯ÚpL∆«¬…««∆∆»»«»¿«

ÔÎ BÈ‡ - ‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ‰f‰ ÌÏBÚa41‡l‡ ; »»«∆¿«¬»¿ƒ¿∆≈≈∆»
C¯Ú dÏ ÔÈ‡Â ¯˜Á ÔÈ‡ „Ú ‰ÏB„b ‰·Bh‰ d˙B‡»«»¿»«≈≈∆¿≈»≈∆
zÙˆ ¯L‡ E·eË ·¯ ‰Ó" :„Âc ¯Ó‡L ‡e‰ .ÔBÈÓ„Â¿ƒ¿∆»«»ƒ»«¿¬∆»«¿»

.'B‚Â EÈ‡¯Èlƒ≈∆¿

תשעה 37) לעולם: ירדו זנות קבים עשרה מט:): (קידושין
וכו'. ערביא ודומיהן.38)נטלה ושתייה על 39)אכילה

השלימה. גופו ומה 40)בריאות מלשון: ודמיון, שיווי
יח). מ, (ישעיה לו תערכו שום 41)דמות שאין מפני

רבינו  יאמר וכן רחוק, דמיון גם ולו ביניהם, כלל דמיון
שלא  כמו כי יודע, "הוי פ"י): (סנהדרין למשנה בפירושו
כן  - הקולות משיג החרש ואין הצבעים, עין הסומא ישיג
אינם  שהדגים וכמו הנפשיים. התענוגים הגופות ישיגו לא
הפכי  שהוא המים ביסוד היותם לפי האש, יסוד את יודעים
וכן  הרוחני. העולם תענוג הגופני הזה בעולם נודע אין כן -
מותו  אחרי מעלה לאותה ויעלה מאתנו מי כשיזכה אנחנו

בהם". רוצה ואינו הגופניים התענוגים משיג אינו -

.Ê,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰e‡˙‰Â „Âc dÓk ‰nÎÂ¿«»»«»ƒ¿ƒ¿«»¿«≈»»«»
‡ÏeÏ" :¯Ó‡pL42ı¯‡a '‰ ·eËa ˙B‡¯Ï ÈzÓ‡‰ ∆∆¡«≈∆¡«¿ƒƒ¿¿¿∆∆

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeÚÈ„B‰ ¯·k ."ÌÈiÁ43, «ƒ¿»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ
ÏÚ d‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ˙·BhL∆«»»«»≈…«»»»¿«ƒ»«

dÈ¯a44dÓˆÚÂ dÈÙÈÂ dÏ„b Ú„BÈ ÔÈ‡Â ,45‡l‡ À¿»¿≈≈«»¿»¿»¿»¿»¿»∆»
ÌÈ‡a˙nL ˙B·Bh‰ ÏkLÂ ;Bc·Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«¿∆»«∆ƒ¿«¿ƒ
,ÛebaL ÌÈ¯·„Ï ‡l‡ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈÏ ÌÈ‡È·p‰ Ì‰a»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«

ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ Ï‡¯NÈ Ô‰a ÔÈ‰pL46·eLzL ÔÓfa ∆∆¡ƒ»∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ««¿«∆»
ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ˙·BË Ï·‡ ;Ï‡¯NÈÏ ‰ÏLÓn‰«∆¿»»¿ƒ¿»≈¬»««≈»»«»≈
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ÌÈ‡È·p‰ ‰en„ ‡ÏÂ ,ÔBÈÓ„Â C¯Ú dÏ47‡lL È„k , »≈∆¿ƒ¿¿…ƒ»«¿ƒƒ¿≈∆…
ÔÈÚ" :¯Ó‡ e‰ÈÚLiL ‡e‰ .ÔBÈÓca d˙B‡ e˙ÁÙÈƒ¿¬»«ƒ¿∆¿«¿»»««ƒ
,"BÏŒ‰kÁÓÏ ‰NÚÈ E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯Œ‡Ï…»»»¡…ƒ»¿«¬∆ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‡È· ÔÈÚ d˙B‡ ‰˙‡¯ ‡lL ‰·Bh‰ :¯ÓBÏk¿««»∆…»¬»»≈»ƒ¿…
ÌÈ‰Ï‡‰ d˙B‡ ‰NÚ - ÌÈ‰Ï‡ ‡l‡ d˙B‡ ‰‡»̄»»∆»¡…ƒ»»»»¡…ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÏ ‰kÁnL Ì„‡Ï48ÌÈ‡È·p‰ Ïk : »»»∆¿«∆»¿¬»ƒ»«¿ƒƒ
Ï ‡l‡ e‡a ‡Ï Ôlk‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ï·‡ ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ À»…ƒ¿∆»ƒ«»ƒ«¬»»»«»

.E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ -«ƒ…»»»¡…ƒ»∆

נקוד 42) "למה ד.): (ברכות חז"ל שאמרו למה כיוון רבינו
שאתה  בך אני מובטח הקב"ה: לפני דוד אמר לולא? על
אם  יודע איני אבל לבוא, לעתיד לצדיקים טוב שכר משלם

לאו". אם ביניהם חלק לי לד:).43)יש כמו 44)(שם,
באמת. ויקרא).45)שהיא (פ' תנחומא כלשון תקפה.

ראה 46) לבד. מלכות שעבוד אלא עוה"ז ובין ביניהם שאין
ה"ב). (פ"ט, שנאמר:47)לקמן כמו ומשלים, בדמיונות

יא). יב, (הושע אדמה הנביאים לד:).48)וביד (ברכות

.ÁÈtÓ ‡Ï ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ e‡¯wL ‰Ê∆∆»¿¬»ƒ»»«»…ƒ¿≈
„·B‡ ÌÏBÚ‰ ‰ÊÂ ,‰zÚ ÈeˆÓ BÈ‡L49CkŒ¯Á‡Â ∆≈»«»¿∆»»≈¿««»

‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ;Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡ - ÌÏBÚ‰ B˙B‡ ‡B·È»»»≈«»»≈∆»¬≈
zÙˆ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,„ÓBÚÂ ÈeˆÓ50zÏÚt EÈ‡¯Èl »¿≈∆∆¡«¬∆»«¿»ƒ≈∆»«¿»

Ô˙B‡L ÈtÓ ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ e‰e‡¯˜ ‡ÏÂ ."'B‚Â¿¿…¿»»«»∆»ƒ¿≈∆»
e‡L ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ¯Á‡ Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡a ÌÈiÁ‰««ƒ»ƒ»»»«««≈»»«∆∆»
Ì„‡ ÏÎÏ ‡ˆÓp‰ e‰ÊÂ ,LÙÂ Ûe‚a Ba ÌÈÓi«̃»ƒ¿»∆∆¿∆«ƒ¿»¿»»»

.‰BL‡¯a»ƒ»

לתהו 49) חוזר העולם שאין כמכחיש נראה הראב"ד: אומר
(סנהדרין  אמרו והרי עולמו, מחדש והקדושֿברוךֿהוא ובהו
שהוא  ונמצא חריב", וחד עלמא הוה שנין אלפי שיתא צז.):
שאין  ביארנו כבר ה"כסףֿמשנה": ומתרץ חדש? עולם
שקיבלו  והקבלה המות, אחר שהוא בעולם אלא מדבר רבינו
הבא. עולם על רבינו לדברי ענין אינה יחרב, שהעולם חז"ל

ח). אות (ויקרא, בתנחומא מפורש רבינו הרי 50)וכדברי
ועומד. צפון קיים, הוא

ה'תש"פ  אלול ט"ו שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הצדיקים 1) שכר כאילו מהם, שנראה הפסוקים ביאור

הזה. בעולם הכול הרשעים ופירעון

.‡‰·Bh‰Â ,˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔznL Ú„BpL ¯Á‡Ó≈««∆»∆««¿»»∆ƒ¿¿«»
‡È‰ ,‰¯Bza ·e˙k‰ '‰ C¯c e¯ÓL Ì‡ dÏ ‰kÊpL∆ƒ¿∆»ƒ»«¿∆∆«»«»ƒ

·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ2zÎ¯‡‰Â CÏ «≈»»«»∆∆¡«¿««ƒ«»¿«¬«¿»
e·ÊÚL ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ÌÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰Â ;"ÌÈÓÈ»ƒ¿«¿»»∆¿ƒƒ»¿»ƒ∆»¿
:¯Ó‡pL ,˙¯k‰ ‡È‰ ‰¯Bza ˙B·e˙k‰ ˜„v‰ ˙BÁ¯‡»¿«∆∆«¿«»ƒ«»≈∆∆¡«

˙¯k‰"3‰Ê e‰Ó - "d· dBÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz ƒ»≈ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»«∆
ÌÎÏ ÚÈbÈ - eÚÓLz Ì‡ :dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ·e˙kL∆»¿»«»À»ƒƒ¿¿«ƒ«»∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ ;Ck Ìk˙‡ ‰¯˜È - eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,Ck»¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿∆∆¿»»¿»»
‰ÓÁÏÓe ,·Ú¯Â Ú·N ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»»«∆¿«¿»»ƒ¿»»

,˙eÏ‚Â ı¯‡‰ ˙·ÈLÈÂ ,˙eÏÙLÂ ˙eÎÏÓe ,ÌBÏLÂ¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ«»»∆¿»
B„ÒÙ‰Â ‰NÚÓ ˙ÁÏˆ‰Â4˙È¯a‰ È¯·c Ïk ¯‡Le ,5- ¿«¿»««¬∆¿∆¿≈¿»»ƒ¿≈«¿ƒ

e‡L ÔÓÊ·e .eÈ‰ÈÂ eÈ‰ ˙Ó‡ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ Ïk»»«¿»ƒ¡∆»¿ƒ¿ƒ¿«∆»
ÌÏBÚ‰ ˙B·BË eÈÏ‡ eÚÈbÈ ,‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ÌÈNBÚƒ»ƒ¿«»«ƒ≈≈»»
‰‡¯˜z ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ e‡L ÔÓÊ·e ;Ôlk ‰f‰«∆À»ƒ¿«∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿∆»
Ô˙B‡ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .˙B·e˙k‰ ˙BÚ¯‰ e˙B‡»»»«¿¿««ƒ≈≈»
Ô˙B‡ ‡ÏÂ ˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔzÓ ÛBÒ Ô‰ ˙B·Bh‰«≈««¿»»∆ƒ¿¿…»
Ïk ÏÚ ¯·BÚÓ ÔÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰ ÛBÒ Ô‰ ˙BÚ¯‰»»≈«¿»»∆¿ƒ≈≈«»

Ú¯Î‰ ‡e‰ Ck ‡l‡ .˙Bˆn‰6LB„w‰ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk «ƒ¿∆»»∆¿«»«¿»ƒ«»
ıÚ ,BÊ ‰¯Bz eÏ Ô˙ ‡e‰ Ce¯aÏÎÂ ,‡È‰ ÌÈiÁŒ »»«»»≈«ƒƒ¿»

BÚ„BÈÂ da ·e˙k‰ Ïk ‰NBÚ‰7‰BÎ ‰¯eÓ‚ ‰Úc8, »∆»«»»¿¿≈»¿»¿»
·¯Â ÂÈNÚÓ Ï„b ÈÙÏe .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ da ‰ÎBÊ∆»¿«≈»»«»¿ƒ…∆«¬»¿…
‰NÚ Ì‡L ,‰¯Bz· eÁÈË·‰Â .‰ÎBÊ ‡e‰ B˙ÓÎÁ»¿»∆¿ƒ¿ƒ»«»∆ƒ«¬∆
,„ÈÓz d˙ÓÎÁa ‰b‰Â LÙ ˙·BË·e ‰ÁÓNa d˙B‡»¿ƒ¿»¿«∆∆¿∆¿∆¿»¿»»»ƒ
,d˙BNÚlÓ e˙B‡ ÌÈÚBn‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk epnÓ ¯ÈÒiL∆»ƒƒ∆»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¬»
eÏ ÚÈtLÈÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·Ú¯Â ‰ÓÁÏÓe ÈÏÁ ÔB‚k¿…ƒƒ¿»»¿»»¿«≈»∆¿«¿ƒ«»
,‰¯Bz‰ ˙BNÚÏ eÈ„È ˙‡ ˙B˜ÈÊÁn‰ ˙B·Bh‰ Ïk»«««¬ƒ∆»≈«¬«»
˜ÒÚ ‡lL È„k ,·‰ÊÂ ÛÒk Èea¯Â ÌBÏLÂ Ú·N ÔB‚k¿«¿»¿ƒ∆∆¿»»¿≈∆…«¬…
·L ‡l‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„a eÈÓÈ Ïk»»≈ƒ¿»ƒ∆«»ƒ»∆∆»≈≈
‰kÊpL È„k ,‰Âˆn‰ ˙BNÚÏÂ ‰ÓÎÁa „ÓÏÏ ÌÈÈet¿ƒƒ¿…¿»¿»¿«¬«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿∆
¯Á‡ ,‰¯Bza ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»¿≈≈«»««
elŒ‰È‰z ‰˜„ˆe" :‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BËa ÁÈË·‰L∆ƒ¿ƒ«¿»»«∆¿»»ƒ¿∆»

"'B‚Â9‰¯Bz‰ ·ÊÚ Ì‡L ,‰¯Bza eÚÈ„B‰ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»«»∆ƒ«¬…«»
˙ÚcÓ10ÔÓLiÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˜ÒÚÂ ƒ««¿«¬…¿«¿≈«¿«»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«

Ïk ÌÈ·ÊBÚ‰ ÔÓ ¯ÈÒÈ ˙Ó‡‰ ÔicL ,"ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ¿À«ƒ¿»∆««»¡∆»ƒƒ»¿ƒ»
ËÚ·Ï Ì‰È„È e˜fÁ Ô‰L ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BË11, »»«∆∆≈ƒ¿¿≈∆ƒ¿…

˙B˜lÓ Ô˙B‡ ÌÈÚBn‰ ˙BÚ¯‰ Ïk Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe≈ƒ¬≈∆»»»«¿ƒ»ƒƒ¿
·e˙kL ‡e‰ .ÌÚL¯a e„·‡iL È„k ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈∆…¿¿ƒ¿»∆»
z„·ÚÂ .'B‚Â '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :‰¯Bza«»««¬∆…»«¿»∆¿¿»«¿»
Ïk Le¯t ‡ˆÓ ."Ca '‰ epÁlLÈ ¯L‡ EÈ·È‡ ˙‡∆…¿∆¬∆¿«¿∆»ƒ¿»≈»
Ì‡ :¯ÓBÏk ,BÊ C¯c ÏÚ ˙BÏÏw‰Â ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡»«¿»¿«¿»«∆∆¿«ƒ
ÚÈtLÓ - Bk¯c Ìz¯ÓLe ‰ÁÓNa '‰ ˙‡ Ìz„·Ú¬«¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿∆«¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌkÓ ˙BÏÏw‰ ˜ÈÁ¯Óe el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÌÎÏ»∆«¿»»≈«¿ƒ«¿»ƒ∆«
È„k da ˜ÒÚÏÂ ‰¯Bza ÌkÁ˙‰Ï ÌÈÈeÙ eÈ‰zL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»¿«¬…»¿≈
BlkL ÌÏBÚÏ - EÏ ·ËÈÈÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊzL∆ƒ¿¿«≈»»«»¿ƒ«¿¿»∆À
Ì˙‡ˆÓÂ ,C¯‡ BlkL ÌÏBÚÏ - ÌÈÓÈ CÈ¯‡˙Â ,·BË¿«¬ƒ»ƒ¿»∆À»…¿ƒ¿≈∆
,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ :˙BÓÏBÚ‰ ÈLÏ ÌÈÎBÊƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ»»«∆
‰t ‰˜È ‡Ï Ì‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ‡È·n‰«¿ƒƒ¿«≈»»«»∆ƒ…ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,‰kÊÈ ‰na BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰ÓÎÁ»¿»«¬ƒƒ≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«
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ÌÈ‡È·p‰ ‰en„ ‡ÏÂ ,ÔBÈÓ„Â C¯Ú dÏ47‡lL È„k , »≈∆¿ƒ¿¿…ƒ»«¿ƒƒ¿≈∆…
ÔÈÚ" :¯Ó‡ e‰ÈÚLiL ‡e‰ .ÔBÈÓca d˙B‡ e˙ÁÙÈƒ¿¬»«ƒ¿∆¿«¿»»««ƒ
,"BÏŒ‰kÁÓÏ ‰NÚÈ E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯Œ‡Ï…»»»¡…ƒ»¿«¬∆ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‡È· ÔÈÚ d˙B‡ ‰˙‡¯ ‡lL ‰·Bh‰ :¯ÓBÏk¿««»∆…»¬»»≈»ƒ¿…
ÌÈ‰Ï‡‰ d˙B‡ ‰NÚ - ÌÈ‰Ï‡ ‡l‡ d˙B‡ ‰‡»̄»»∆»¡…ƒ»»»»¡…ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÏ ‰kÁnL Ì„‡Ï48ÌÈ‡È·p‰ Ïk : »»»∆¿«∆»¿¬»ƒ»«¿ƒƒ
Ï ‡l‡ e‡a ‡Ï Ôlk‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ï·‡ ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ À»…ƒ¿∆»ƒ«»ƒ«¬»»»«»

.E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ -«ƒ…»»»¡…ƒ»∆

נקוד 42) "למה ד.): (ברכות חז"ל שאמרו למה כיוון רבינו
שאתה  בך אני מובטח הקב"ה: לפני דוד אמר לולא? על
אם  יודע איני אבל לבוא, לעתיד לצדיקים טוב שכר משלם

לאו". אם ביניהם חלק לי לד:).43)יש כמו 44)(שם,
באמת. ויקרא).45)שהיא (פ' תנחומא כלשון תקפה.

ראה 46) לבד. מלכות שעבוד אלא עוה"ז ובין ביניהם שאין
ה"ב). (פ"ט, שנאמר:47)לקמן כמו ומשלים, בדמיונות

יא). יב, (הושע אדמה הנביאים לד:).48)וביד (ברכות

.ÁÈtÓ ‡Ï ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ e‡¯wL ‰Ê∆∆»¿¬»ƒ»»«»…ƒ¿≈
„·B‡ ÌÏBÚ‰ ‰ÊÂ ,‰zÚ ÈeˆÓ BÈ‡L49CkŒ¯Á‡Â ∆≈»«»¿∆»»≈¿««»

‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ;Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡ - ÌÏBÚ‰ B˙B‡ ‡B·È»»»≈«»»≈∆»¬≈
zÙˆ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,„ÓBÚÂ ÈeˆÓ50zÏÚt EÈ‡¯Èl »¿≈∆∆¡«¬∆»«¿»ƒ≈∆»«¿»

Ô˙B‡L ÈtÓ ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ e‰e‡¯˜ ‡ÏÂ ."'B‚Â¿¿…¿»»«»∆»ƒ¿≈∆»
e‡L ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ¯Á‡ Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡a ÌÈiÁ‰««ƒ»ƒ»»»«««≈»»«∆∆»
Ì„‡ ÏÎÏ ‡ˆÓp‰ e‰ÊÂ ,LÙÂ Ûe‚a Ba ÌÈÓi«̃»ƒ¿»∆∆¿∆«ƒ¿»¿»»»

.‰BL‡¯a»ƒ»

לתהו 49) חוזר העולם שאין כמכחיש נראה הראב"ד: אומר
(סנהדרין  אמרו והרי עולמו, מחדש והקדושֿברוךֿהוא ובהו
שהוא  ונמצא חריב", וחד עלמא הוה שנין אלפי שיתא צז.):
שאין  ביארנו כבר ה"כסףֿמשנה": ומתרץ חדש? עולם
שקיבלו  והקבלה המות, אחר שהוא בעולם אלא מדבר רבינו
הבא. עולם על רבינו לדברי ענין אינה יחרב, שהעולם חז"ל

ח). אות (ויקרא, בתנחומא מפורש רבינו הרי 50)וכדברי
ועומד. צפון קיים, הוא

ה'תש"פ  אלול ט"ו שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הצדיקים 1) שכר כאילו מהם, שנראה הפסוקים ביאור

הזה. בעולם הכול הרשעים ופירעון

.‡‰·Bh‰Â ,˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔznL Ú„BpL ¯Á‡Ó≈««∆»∆««¿»»∆ƒ¿¿«»
‡È‰ ,‰¯Bza ·e˙k‰ '‰ C¯c e¯ÓL Ì‡ dÏ ‰kÊpL∆ƒ¿∆»ƒ»«¿∆∆«»«»ƒ

·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ2zÎ¯‡‰Â CÏ «≈»»«»∆∆¡«¿««ƒ«»¿«¬«¿»
e·ÊÚL ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ÌÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰Â ;"ÌÈÓÈ»ƒ¿«¿»»∆¿ƒƒ»¿»ƒ∆»¿
:¯Ó‡pL ,˙¯k‰ ‡È‰ ‰¯Bza ˙B·e˙k‰ ˜„v‰ ˙BÁ¯‡»¿«∆∆«¿«»ƒ«»≈∆∆¡«

˙¯k‰"3‰Ê e‰Ó - "d· dBÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz ƒ»≈ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»«∆
ÌÎÏ ÚÈbÈ - eÚÓLz Ì‡ :dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ·e˙kL∆»¿»«»À»ƒƒ¿¿«ƒ«»∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ ;Ck Ìk˙‡ ‰¯˜È - eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,Ck»¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿∆∆¿»»¿»»
‰ÓÁÏÓe ,·Ú¯Â Ú·N ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»»«∆¿«¿»»ƒ¿»»

,˙eÏ‚Â ı¯‡‰ ˙·ÈLÈÂ ,˙eÏÙLÂ ˙eÎÏÓe ,ÌBÏLÂ¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ«»»∆¿»
B„ÒÙ‰Â ‰NÚÓ ˙ÁÏˆ‰Â4˙È¯a‰ È¯·c Ïk ¯‡Le ,5- ¿«¿»««¬∆¿∆¿≈¿»»ƒ¿≈«¿ƒ

e‡L ÔÓÊ·e .eÈ‰ÈÂ eÈ‰ ˙Ó‡ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ Ïk»»«¿»ƒ¡∆»¿ƒ¿ƒ¿«∆»
ÌÏBÚ‰ ˙B·BË eÈÏ‡ eÚÈbÈ ,‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ÌÈNBÚƒ»ƒ¿«»«ƒ≈≈»»
‰‡¯˜z ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ e‡L ÔÓÊ·e ;Ôlk ‰f‰«∆À»ƒ¿«∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿∆»
Ô˙B‡ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .˙B·e˙k‰ ˙BÚ¯‰ e˙B‡»»»«¿¿««ƒ≈≈»
Ô˙B‡ ‡ÏÂ ˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔzÓ ÛBÒ Ô‰ ˙B·Bh‰«≈««¿»»∆ƒ¿¿…»
Ïk ÏÚ ¯·BÚÓ ÔÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰ ÛBÒ Ô‰ ˙BÚ¯‰»»≈«¿»»∆¿ƒ≈≈«»

Ú¯Î‰ ‡e‰ Ck ‡l‡ .˙Bˆn‰6LB„w‰ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk «ƒ¿∆»»∆¿«»«¿»ƒ«»
ıÚ ,BÊ ‰¯Bz eÏ Ô˙ ‡e‰ Ce¯aÏÎÂ ,‡È‰ ÌÈiÁŒ »»«»»≈«ƒƒ¿»

BÚ„BÈÂ da ·e˙k‰ Ïk ‰NBÚ‰7‰BÎ ‰¯eÓ‚ ‰Úc8, »∆»«»»¿¿≈»¿»¿»
·¯Â ÂÈNÚÓ Ï„b ÈÙÏe .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ da ‰ÎBÊ∆»¿«≈»»«»¿ƒ…∆«¬»¿…
‰NÚ Ì‡L ,‰¯Bz· eÁÈË·‰Â .‰ÎBÊ ‡e‰ B˙ÓÎÁ»¿»∆¿ƒ¿ƒ»«»∆ƒ«¬∆
,„ÈÓz d˙ÓÎÁa ‰b‰Â LÙ ˙·BË·e ‰ÁÓNa d˙B‡»¿ƒ¿»¿«∆∆¿∆¿∆¿»¿»»»ƒ
,d˙BNÚlÓ e˙B‡ ÌÈÚBn‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk epnÓ ¯ÈÒiL∆»ƒƒ∆»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¬»
eÏ ÚÈtLÈÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·Ú¯Â ‰ÓÁÏÓe ÈÏÁ ÔB‚k¿…ƒƒ¿»»¿»»¿«≈»∆¿«¿ƒ«»
,‰¯Bz‰ ˙BNÚÏ eÈ„È ˙‡ ˙B˜ÈÊÁn‰ ˙B·Bh‰ Ïk»«««¬ƒ∆»≈«¬«»
˜ÒÚ ‡lL È„k ,·‰ÊÂ ÛÒk Èea¯Â ÌBÏLÂ Ú·N ÔB‚k¿«¿»¿ƒ∆∆¿»»¿≈∆…«¬…
·L ‡l‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„a eÈÓÈ Ïk»»≈ƒ¿»ƒ∆«»ƒ»∆∆»≈≈
‰kÊpL È„k ,‰Âˆn‰ ˙BNÚÏÂ ‰ÓÎÁa „ÓÏÏ ÌÈÈet¿ƒƒ¿…¿»¿»¿«¬«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿∆
¯Á‡ ,‰¯Bza ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»¿≈≈«»««
elŒ‰È‰z ‰˜„ˆe" :‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BËa ÁÈË·‰L∆ƒ¿ƒ«¿»»«∆¿»»ƒ¿∆»

"'B‚Â9‰¯Bz‰ ·ÊÚ Ì‡L ,‰¯Bza eÚÈ„B‰ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»«»∆ƒ«¬…«»
˙ÚcÓ10ÔÓLiÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˜ÒÚÂ ƒ««¿«¬…¿«¿≈«¿«»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«

Ïk ÌÈ·ÊBÚ‰ ÔÓ ¯ÈÒÈ ˙Ó‡‰ ÔicL ,"ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ¿À«ƒ¿»∆««»¡∆»ƒƒ»¿ƒ»
ËÚ·Ï Ì‰È„È e˜fÁ Ô‰L ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BË11, »»«∆∆≈ƒ¿¿≈∆ƒ¿…

˙B˜lÓ Ô˙B‡ ÌÈÚBn‰ ˙BÚ¯‰ Ïk Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe≈ƒ¬≈∆»»»«¿ƒ»ƒƒ¿
·e˙kL ‡e‰ .ÌÚL¯a e„·‡iL È„k ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈∆…¿¿ƒ¿»∆»
z„·ÚÂ .'B‚Â '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :‰¯Bza«»««¬∆…»«¿»∆¿¿»«¿»
Ïk Le¯t ‡ˆÓ ."Ca '‰ epÁlLÈ ¯L‡ EÈ·È‡ ˙‡∆…¿∆¬∆¿«¿∆»ƒ¿»≈»
Ì‡ :¯ÓBÏk ,BÊ C¯c ÏÚ ˙BÏÏw‰Â ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡»«¿»¿«¿»«∆∆¿«ƒ
ÚÈtLÓ - Bk¯c Ìz¯ÓLe ‰ÁÓNa '‰ ˙‡ Ìz„·Ú¬«¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿∆«¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌkÓ ˙BÏÏw‰ ˜ÈÁ¯Óe el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÌÎÏ»∆«¿»»≈«¿ƒ«¿»ƒ∆«
È„k da ˜ÒÚÏÂ ‰¯Bza ÌkÁ˙‰Ï ÌÈÈeÙ eÈ‰zL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»¿«¬…»¿≈
BlkL ÌÏBÚÏ - EÏ ·ËÈÈÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊzL∆ƒ¿¿«≈»»«»¿ƒ«¿¿»∆À
Ì˙‡ˆÓÂ ,C¯‡ BlkL ÌÏBÚÏ - ÌÈÓÈ CÈ¯‡˙Â ,·BË¿«¬ƒ»ƒ¿»∆À»…¿ƒ¿≈∆
,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ :˙BÓÏBÚ‰ ÈLÏ ÌÈÎBÊƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ»»«∆
‰t ‰˜È ‡Ï Ì‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ‡È·n‰«¿ƒƒ¿«≈»»«»∆ƒ…ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,‰kÊÈ ‰na BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰ÓÎÁ»¿»«¬ƒƒ≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«
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Ì˙È‚Le '‰ ˙‡ Ìz·ÊÚ Ì‡Â13‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ¿ƒ¬«¿∆∆¿ƒ∆¿«¬»¿ƒ¿∆
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‡Ï ,˜qÚ˙Ó BÈ‡ ,ÔB·Ú¯e ‰ÓÁÏÓ·e ÈÏÁa ‰f‰«∆»…ƒ¿ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«≈…
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈÎBÊ Ô‰aL ,˙BˆÓ· ‡ÏÂ ‰ÓÎÁ·¿»¿»¿…¿ƒ¿∆»∆ƒ¿«≈»»«»

ליום 2) - לך" ייטב "למען לט:): (קידושין חז"ל ואמרו
וכו'. טוב בעוה"ז:3)שכולו - "הכרת" סד:) (סנהדרין

הקודם. בפרק כמבואר לעוה"ב, - המפורשים 4)"תכרת"
כח). דברים, כו: (ויקרא, התוכחה כוונתו 5)בפרשיות

אלה  מכל והלא סט), (שם, וגו' הברית דברי אלה לכתוב:
בעולם  ולפרט, לכלל לאדם, מיועד והעונש שהשכר משמע

הקודמים? לדברינו סותר וזה - הדברים 6)הזה סדר
הציע. אוקספורד: ונוסח בתורה.7)והצעתם. הכתוב כל את

שלא 8) בתורה פנים מגלה ואינו הכתובים את מעקם שאינו
לצדקה.9)כהלכה. לנו תהיה עוה"ז טובת כלומר:

נצחים  לחיי זה ידי על לזכות ולעשות, לשמור לנו שתאפשר
האנושי. למין והתכלית העיקר שהם הנפשות, בעולם

והכרח.10) אונס בלי שכחו 11)במתכוון, טובה מרוב כי 
מיטיבם. ה' במתים 12)את לא.): (שבת חכמינו אמרו שכן

מן  חפשי נעשה אדם שמת "כיון - ו) פח, (תהלים חפשי
בדברים 13)המצוות". עצמית ובשכחה בהתמסרות ועסקתם

שולל. האדם את ויין 14)המוליכים זנות הכתוב: כדברי
יא). ד, (הושע לב יקח ותירוש

.·,Ì‰ÈÓÎÁÂ Ì‰È‡È· ,Ï‡¯NÈ Ïk ee‡˙ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ¿«»ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
˙BiÎÏnÓ eÁeiL È„k ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ15ÔÈ‡L , ƒ«»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿À∆≈»

e‡ˆÓÈÂ ,Ô‚‰k ˙BˆÓ·e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ Ô‰Ï ˙BÁÈpÓ«ƒ»∆«¬…¿»¿ƒ¿«…∆¿ƒ¿¿
ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊiL È„k ,‰ÓÎÁ· ea¯ÈÂ ÚBb¯Ó Ì‰Ï»∆«¿«¿«¿¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿«≈»»
‰ÓÎÁ‰Â ‰Úc‰ ‰a¯z ÌÈÓi‰ Ô˙B‡aL ÈÙÏ .‡a‰«»¿ƒ∆¿»«»ƒƒ¿∆«≈»¿«»¿»
,"'‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk" :¯Ó‡pL ,˙Ó‡‰Â¿»¡∆∆∆¡«ƒ»¿»»»∆≈»∆
˙‡ LÈ‡Â ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ e„nÏÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡Â¿∆¡«¿…¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ∆
."ÌÎ¯NaÓ Ô·‡‰ ·Ï ˙‡ È˙¯ÈÒ‰Â" :¯Ó‡Â ,"e‰Ú≈̄≈¿∆¡««¬ƒ…ƒ∆≈»∆∆ƒ¿«¿∆
‰ÓÎÁ ÏÚa ,„Âc Ú¯fÓ „ÓÚiL CÏn‰ B˙B‡L ÈtÓƒ¿≈∆«∆∆∆«¬…ƒ∆«»ƒ««»¿»
‰LÓÏ ·B¯˜ ‡e‰ ÏB„‚ ‡È·Â ,‰ÓÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰Èƒ¿∆≈ƒ¿……¿»ƒ»»¿∆

ea¯16,'‰ŒC¯c Ì˙B‡ ‰¯BÈÂ ÌÚ‰ Ïk „nÏÈ CÎÈÙÏe ; «≈¿ƒ»¿«≈»»»¿∆»∆∆
˙È¯Á‡a ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,BÚÓLÏ ÌÈÈBb‰ Ïk e‡B·ÈÂ¿»»«ƒ¿»¿∆∆¡«¿»»¿«¬ƒ
ÛBÒÂ ."ÌÈ¯‰‰ L‡¯a '‰ ˙Èa ¯‰ ‰È‰È ÔBÎ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒ¿∆«≈¿…∆»ƒ¿

Blk ¯ÎN‰ Ïk17˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ‰B¯Á‡‰ ‰·Bh‰Â »«»»À¿«»»«¬»∆≈»∆¿≈
ÁÈLn‰ ˙BÓÈ Ï·‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡e‰ ,ÔBÚ¯‚Â¿≈»«≈»»«»¬»¿«»ƒ«
‡l‡ ,CÏB‰ B‚‰Ók ÌÏBÚÂ ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰»»«∆¿»¿ƒ¿»≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¯·Îe .Ï‡¯NÈÏ ¯ÊÁz ˙eÎÏn‰L∆««¿«¬…¿ƒ¿»≈¿»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰18ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡" : »ƒƒ≈≈»»«∆ƒ«»ƒ«
"„·Ïa ˙BiÎÏÓ „eaÚL ‡l‡19. ∆»ƒ¿«¿Àƒ¿»

מלכויות.15) הנה 16)משעבוד יד) אות תולדות (מדרש
כולו  - יג) נב, (ישעיה מאד וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל
ונישא  האבות מן גדול שיהיה בןֿדוד: משיח על נאמר
הנבואה). במובן למשה וקרוב השררה, (במובן ממשה

התכליתי.17) הסופי, השכר עדיין אינו זה כל כלומר:
סג.).18) הגויים.19)(שבת עול צוארנו מעל שנפרוק

ביתר  זה כל מבואר וכן יג). פרק מלכים, (הלכות השווה
פ"י). (סנהדרין למשנה רבינו בפירוש שאת

ה'תש"פ  אלול ט"ז ש"ק יום

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
לרבינו, המשנה פירוש פי (על הארץ ליישוב טובה שחברתם

ז). משנה ה, פרק בפירוש 4)אבות רבינו יאמר וכה
עושה  האדם שאין "לפי א): משנה י, פרק (סנהדרין המשנה
ממנו  שיסור או תועלת, ממנו לו שתגיע כדי אלא מעשה
הבל  המעשה אותו אצלו יהיה כן, אינו ואם הפסד; איזה
לא  המעשים אלה עשה תורה: לבעל ייאמר היאך וריק.
שכר  לנחול כדי ולא יתברך, השם מאת העונש יראת מחמת
משיגים  בניֿאדם כל שלא לפי מאוד, עד קשה דבר זה טוב?
התירו  לכן מאהבה). ה' את (שעבד אבינו כאברהם האמת את
- המצוות את לעשות אמונתם, על שיתיישבו כדי להמון
העונש, מיראת - העבירות מן ולהינזר שכר; לתקוות

וידעוה". האמת את שישיגו עד זה על אותם "מזרזים

.·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„‚ ‰·‰‡ '‰«¬»¿»¿≈»«»¿…«∆¿≈«¿
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‰‚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
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»∆»
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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»»
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‰‚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
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»»»«»∆≈«¬««»»
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·‰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

בתורה ועוסק יושב שהיה בןֿפדת, אלעזר רבי בשוק 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
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ה'תש"פ  אלול י' ראשון יום
יום ראשוןֿ שני י ֿ'י "א אלול 

שכה. תעשה לא מצות קסב. עשה מצות
שכו. תעשה לא מצות קסג. עשה מצות

― הקס"ב לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכה

קדׁש" מקראֿ k`)הּזה ,bk `xwie). ְִֶֶַָֹ

― השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲֲֶֶֶֶָָָָָֹמלאכה

.(my)תעׂשּו" ֲַ

― הקס"ג מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּביֹום

[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה ck)לחדׁש ,my)ל קדם ּוכבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
oeylלׁשֹונם lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna epakrzd xak) ְָ

(l"fg."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ּביֹום ְְְְְֶֶַָָָָָָֹמלאכה

תעׂשּו" לא dk)עבדה ,my). ֲֲַָֹֹ

ה'תש"פ  אלול י"א שני יום

שכז. תעשה לא מצות קסו. עשה מצות
שכח. תעשה לא מצות קסז. עשה מצות

קצט.
― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

"ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִֶַַַַָָֻּבּיֹום
מקראֿקדׁש" dl)הראׁשֹון ,bk `xwie). ְִִֶָָֹ

― השכ"ז מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּביֹוםמלאכ אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ה ְְְְְִֶַַָָָֻ

תעׂשּו" לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת .(my)זה: ְֲֲֶֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה מקראֿקדׁש el)הּׁשמיני my)ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ּבכלֿיֹום ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye oey`x)

(zekeq lyׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם ely)יֹום dziayd ipica dpey)ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ּבכלֿיֹוםֿטֹוב נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכלֿיֹום
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹוםֿטֹוב.
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם אףֿעלּֿפי ּבּׁשּבת, ואסּורים ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹוםֿטֹוב

יֹוםֿטֹוב ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ai.:)ּכמֹו dvia). ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּו(my)עבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכלֿהעֹוׂשה
לֹו מּמהּֿׁשּצרי הּמלאכה היתה אּלאֿאם לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "א(gqta)ּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא לכלֿנפׁש יאכל ai,אׁשר zeny) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

(fhּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:(oqipl)אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו b)"לאֿתאכל ,fh mixac)זה ּכּנּוי .zaiz) ִֵֶַָָָֹֹ
("eilr"ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום aezkd)הערּבים zpeke)זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. לאֿתאכל "מּנין(gk:)ׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ
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ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו לאֿתאכל "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכלֿהּנסחאֹות
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת

ה'תש"פ  אלול י"ב שלישי יום

קצז. תעשה לא מצות קנו. עשה מצות
קצח.

― הקנ"ו אתֿהחמץהּמצוה לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

eh)מּבּתיכם" ,ai zeny):ּכן ּגם לּה קֹוראים וחכמים , ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות

מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ
(b dkld:ולאֿתעׂשה עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:

מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב hi)לאֿתעׂשה, my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ּכלֿאכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת
ְִָּפסחים.

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לחם, ׁשאינם אףֿעלּֿפי חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח gnw)ּכגֹון zaexrz mr milk`n) ְְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא "ּכלֿמחמצת אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא "ּכלֿמחמצת הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ
מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.
ּבפסחים אסּורים(bn.)נתּבאר ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים
יׁש ּפרס(xahvn)אם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

(mgl xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)אבל ;ֲָ

מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם ְֲִַַָָעל

ה'תש"פ  אלול י"ג רביעי יום

קנח. עשה מצות רא. ר. תעשה לא מצות
― מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

הּימים, ּכלֿׁשבעת ּבכלֿמֹוׁשבֹותינּו חמץ יראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׂשאר ל ולאֿיראה חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹוהּוא

"ּבכלּֿגבל(f ,bi zeny)ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין הם אּלא f:)ענינים, dvia): ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ּבחמץ הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ"ּפתח
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין ּכלֹומר: ׂשאר", הינּו ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹחמץ

(uingnd)והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָעצמֹו
חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב אינֹו ― ּברׁשּותֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָחמץ

ׁשּיהא וקנהּו ּולׁשֹון(f`y)ּבּפסח מעׂשה. עֹוׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבּכרם ּכלאים והמקּים ּבּפסח חמץ "המׁשּיר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּתֹוספּתא.

לֹוקה". אינֹו ―ֵֶ

― הר"א יּמצאהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ּברׁשּותנּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻחמץ

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת אמרֹו: (myוהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
(hi ,aiּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים לפי (k`.)ׁשהזּכרנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות אמרּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובפרּוׁש

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ׁשּתי(d.)יּמצא. ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּמצות

"ּבכלּֿגבּל וגֹו' "לאֿיראה f)ּבאמרֹו: ,bi my)והענינים ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשם ּבבּתיכם". "לאֿיּמצא ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהזהיר

ׁשּכלֿלאו vni`")נתּבאר la"e "d`xi la" :mipydn)לֹומד ְִֵֵֶָָָ
עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמןֿהאחר

ּבלֿיּמצא. ועל ּבלֿיראה על לאוין: ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשני

― הקנ"ח ּבלילהּמצוה מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָט"ו

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבאר
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָחֹובה;

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו

ה'תש"פ  אלול י"ד חמישי יום
קנז. עשה מצות
יום שלישיֿ חמישי י "בֿ י "ד אלול 

ההגדה dxez)נוסח dpyn xtqn)

קע. עשה מצות
― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ
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קסט lel` c"iÎa"i iyingÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו לאֿתאכל "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכלֿהּנסחאֹות
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת

ה'תש"פ  אלול י"ב שלישי יום

קצז. תעשה לא מצות קנו. עשה מצות
קצח.

― הקנ"ו אתֿהחמץהּמצוה לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

eh)מּבּתיכם" ,ai zeny):ּכן ּגם לּה קֹוראים וחכמים , ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות

מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ
(b dkld:ולאֿתעׂשה עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:

מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב hi)לאֿתעׂשה, my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ּכלֿאכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת
ְִָּפסחים.

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לחם, ׁשאינם אףֿעלּֿפי חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח gnw)ּכגֹון zaexrz mr milk`n) ְְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא "ּכלֿמחמצת אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא "ּכלֿמחמצת הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ
מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.
ּבפסחים אסּורים(bn.)נתּבאר ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים
יׁש ּפרס(xahvn)אם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

(mgl xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)אבל ;ֲָ

מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם ְֲִַַָָעל

ה'תש"פ  אלול י"ג רביעי יום

קנח. עשה מצות רא. ר. תעשה לא מצות
― מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

הּימים, ּכלֿׁשבעת ּבכלֿמֹוׁשבֹותינּו חמץ יראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׂשאר ל ולאֿיראה חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹוהּוא

"ּבכלּֿגבל(f ,bi zeny)ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין הם אּלא f:)ענינים, dvia): ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ּבחמץ הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ"ּפתח
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין ּכלֹומר: ׂשאר", הינּו ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹחמץ

(uingnd)והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָעצמֹו
חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב אינֹו ― ּברׁשּותֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָחמץ

ׁשּיהא וקנהּו ּולׁשֹון(f`y)ּבּפסח מעׂשה. עֹוׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבּכרם ּכלאים והמקּים ּבּפסח חמץ "המׁשּיר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּתֹוספּתא.

לֹוקה". אינֹו ―ֵֶ

― הר"א יּמצאהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ּברׁשּותנּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻחמץ

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת אמרֹו: (myוהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
(hi ,aiּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים לפי (k`.)ׁשהזּכרנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות אמרּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובפרּוׁש

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ׁשּתי(d.)יּמצא. ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּמצות

"ּבכלּֿגבּל וגֹו' "לאֿיראה f)ּבאמרֹו: ,bi my)והענינים ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשם ּבבּתיכם". "לאֿיּמצא ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהזהיר

ׁשּכלֿלאו vni`")נתּבאר la"e "d`xi la" :mipydn)לֹומד ְִֵֵֶָָָ
עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמןֿהאחר

ּבלֿיּמצא. ועל ּבלֿיראה על לאוין: ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשני

― הקנ"ח ּבלילהּמצוה מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָט"ו

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבאר
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָחֹובה;

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו

ה'תש"פ  אלול י"ד חמישי יום
קנז. עשה מצות
יום שלישיֿ חמישי י "בֿ י "ד אלול 
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קע. עשה מצות
― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ
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לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים
labene)המסּפר reaw gqep `ll)לסּפר וכלֿמהּֿׁשּיֹוסיף . ְְְִֵֵֶַַַַָ

והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ּבדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולהארי
ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשּו
― ּגמלנּו אׁשר ּכלֿהחסד על יתעּלה לֹו ּולהֹודֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּבח, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמצרים,

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: g)אמרֹו ,bi zeny). ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הּפרּוׁש מראׁש(zlikn`)ּובא יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַֹהחדׁש?
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד לא(my)יכֹול ; ְְֲִֶַַַָֹ

,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאמרּתי
הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

בנ ּכיֿיׁשאל והיה ׁשּנאמר ci)"מּכלל my)אם יכֹול ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָ
מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד אּתה ― ְְְִִִִֵַַַַָָָָיׁשאל
ׁשּלא אףֿעלּֿפי ― לבנ והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִִֶַַַַַָֹלֹו?
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן אּלא לי אין .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאל
מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אחרים לבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּבינֹו

הּזה" אתֿהּיֹום זכֹור b)אלֿהעם my)לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור ׁשאמר g)ּכמֹו ,k my). ְְְֶֶַַַַָָָ

לׁשֹונם ידעּת dcbdd)ּוכבר gqepa),חכמים ּכּלנּו "אפּלּו : ְְְֲֲִִַָָָָָָֻ
עלינּו מצוה ― אתֿהּתֹורה יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ְְְִִִֵֶַָָָָָֻֻּכּלנּו
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ּביציאת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלסּפר

ְִָּפסחים.

עד קכה מעמוד לעיל נדפס ההּגדה ַַַָָֹנסח
קכח עמוד

― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום

`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

ה'תש"פ  אלול ט"ו שישי יום

קסח. עשה מצות
― הקס"ח ּבּסּכההּמצוה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ

"ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ּבכלֿימי ימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשבעת
ימים" ׁשבעת an)ּתׁשבּו ,bk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵַָָָ

סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבמּסכּתא זֹו ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻמצוה
זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִֵַַָָָואין

ה'תש"פ  אלול ט"ז ש"ק יום

קסט. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש ט "וֿ ט "ז אלול 
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם n)"ּולקחּתם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר,(n`.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר ְְְֲִִִִַַָָָָאבל

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִִֵַַַָָָָמןֿהּתֹורה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו, בו שואל באשר רוצה להכניס בת שלש לגן ילדים, ויש הצעה להכניסה להגן 

ששם שפת הלימוד הוא באידיש ושואל חוו"ד.

הנה לדעתי נכון הדבר, כי העיקר במה שנוגע בחינוך הילדים והילדות בכלל ובפרט התחלת 

החינוך הוא הענין דיראת שמים ומכיון שהכל מודים שהחינוך דשם הוא טוב יותר מבאחרים במקצוע 

זה, אין להתחשב עם נמוקים אחרים, כי הכל בטל מפני העיקר.

בברכת הסתדרות מתאימה ופרנסה טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד, ונחת אידישן חסידישן 

נחת מכל ילידי' שי' וכוח"ט לשנה טובה ומתוקה.
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:íL øeâì íéøöî eàáú-àì øîàì eðéýìà ýåýé EçìL àì øaãî äzà ø÷L eäéîøé-ìàâCeøa ék ¤«¦§§À̈¤ µ¤©¨´§©¥½´Ÿ§¨£º§¨³¡Ÿ¥ÆÆ¥½Ÿ«Ÿ¨¬Ÿ¦§©−¦¨¬¨«¦À¨Æ
:ìáa eðúà úBìâäìe eðúà úéîäì íécNkä-ãéá eðúà úz ïòîì eða Eúà úéqî äiøð-ïaãòîL-àìå ¤¥´¦½̈©¦¬Ÿ§−¨®§©©Á¥̧Ÿ¨³§©«©©§¦Æ§¨¦´Ÿ½̈§©§¬Ÿ−̈¨¤«§«Ÿ¨©Á

ì ýåýé ìB÷a íòä-ìëå íéìéçä éøN-ìëå çø÷-ïa ïðçBé:äãeäé õøàa úáLäçø÷-ïa ïðçBé çwiå ¨¨̧¤¨¥¹©§¨¨¥¯©£¨¦²§¨¨−̈§´§¨®¨¤−¤§¤¬¤§¨«©¦©º¨³̈¤¨¥Æ©Æ
:äãeäé õøàa øeâì íL-eçcð øLà íéBbä-ìkî eáL-øLà äãeäé úéøàL-ìk úà íéìéçä éøN-ìëå§¨¨¥´©£¨¦½¥−¨§¥¦´§¨®£¤À̈¦¨©¦Æ£¤´¦§½̈¨−§¤¬¤§¨«

åíéçaè-áø ïãàøæeáð çépä øLà Lôpä-ìk úàå Cìnä úBða-úàå óhä-úàå íéLpä-úàå íéøábä-úà¤©Â§¨¦§¤©¨¦´§¤©©»§¤§´©¤¤¼§¥´¨©¤À¤£¤³¦¦Æ©Æ§©§£¨´©©¨¦½
:eäiøð-ïa Ceøa-úàå àéápä eäéîøé úàå ïôL-ïa í÷éçà-ïa eäéìãb-úàæàì ék íéøöî õøà eàáiå ¤§©§−̈¤£¦¨´¤¨¨®§¥Æ¦§§¨´©¨¦½§¤¨−¤¥¦¨«©¨Ÿ ÆÆ¤´¤¦§©½¦¦²¬Ÿ

:ñçðtçz-ãò eàáiå ýåýé ìB÷a eòîLç:øîàì ñçðtçúa eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéåèEãéa ç÷ ¨§−§´§¨®©¨−Ÿ©©§©§¥«©§¦³§©§¨Æ¤«¦§§½̈§©§©§¥−¥«Ÿ©´§¨§º
:íéãeäé íéLðà éðéòì ñçðtçúa äòøt-úéa çúôa øLà ïaìna èìna ízðîèe úBìãb íéðáàézøîàå £¨¦´§ŸÀ§©§¨³©¤Æ¤Æ©©§¥½£¤²§¤¬©¥©§−Ÿ§©§©§¥®§¥¥−£¨¦¬§¦«§¨©§¨´

íäéìàézîNå écáò ìáa-Cìî øvàøãëeáð-úà ézç÷ìå çìL éððä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk £¥¤¿«Ÿ¨©Á§¨̧§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¦§¦³Ÿ¥Æ©Æ§Â¨©§¦¤§©§¤©³¤«¤¨¤Æ©§¦½§©§¦´
:íäéìò BøéøôL (åøåøôù)-úà äèðå ézðîè øLà älàä íéðáàì ìònî Bàñëàéäkäå àáe (äàáå) ¦§½¦©²©¨£¨¦¬¨¥−¤£¤´¨¨®§¦§¨¨¬¤©§¦−£¥¤«¾̈§¦−̈

:áøçì áøçì øLàå éáMì éáMì øLàå úånì úånì øLà íéøöî õøà-úàáééäìà ézáa Là ézväå ¤¤´¤¦§¨®¦£¤¯©¨´¤©À̈¤©£¤³©§¦Æ©¤½¦©£¤¬©¤−¤¤¨«¤§¦©´¦¥À§¨¥Æ¡Ÿ¥´
:íBìLa íMî àöéå Bãâa-úà äòøä äèòé-øLàk íéøöî õøà-úà äèòå íáLå íôøNe íéøöî¦§©½¦§¨−̈§¨¨®§¨¨Á¤¤̧¤¦§©¹¦©£¤©§¤³¨«Ÿ¤Æ¤¦§½§¨¨¬¦−̈§¨«

i"yx
(Ë)á íúðîèå.èìî בתיבה היא נופל יסוד זו מ"ם

פניו  וילט כמו לט ויסודו מעשה מעמד מקום כמו
יט ) א  במלט (מלכים במלבן, הטיט בתוך אותה לאט

בלע"ז: ודוגמתו åøéøôù.(È)אנוולופמנטו אהלו,

שפרה שמים כו)ברוחו õøà(È·):(איוב úà äèòå
.íéøöî ויגלול יכרוך כאשר ויצא שללה כל יכרוך

מוליך  כשהוא כתיפיו מעל וישליכו בגדו את הרועה
לפניו: צאנו

cec zcevn
(‡Î).ÏÎÏÂשלחני אשר לכל  מאז  שמעתם שלא  וכמו ר"ל

ÂÎÂ'.(Î·)אליכם : ‰˙ÚÂידעו למען שוב בהם להתרות  חזר
הרעה: בבוא 

(‡).‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ למעלה :‡˙ ‡ÌÈ¯ÓÂ.(·)האמורים
אומרים: שוב  אמר  הדברים  שארכו ולפי אומרים ÈÎ(‚)היו 

.'ÂÎÂ ÍÂ¯·ולכן ברוך  עם ומריבה  תגר להם שהיה יתכן 
להם לנבאות ירמיה  את  בהם  מסית שהוא בזה חשדוהו

הכשדים : ביד  נמסרים  יהיו למען שם ÂÎÂ'.להשאר  ˙ÈÓ‰Ï
לבבל : יגלה  והקצת ימית  הקצת ˘·Â.(‰)ר"ל אשר‡˘¯

יהודה: בארץ לגור וכו' ‰Ù˘.(Â)חזרו ÏÎ ˙‡Âהעבדים
ÂÎÂ'.ושפחות: ‰ÈÓ¯È ˙‡Â:בטובתם שלא לקחו אותם  גם 

(Ê).'ÂÎÂ ÂÚÓ˘ ‡Ï ÈÎ:ללכת שלא להם  צוה Ú„אשר
.ÒÁÙÁ˙:מצרים מארץ ·Ô·ÏÓ.(Ë)היא  ËÏÓ·:הלבנים עשיית  במקום בחומר לפתח :·Á˙Ù.טמנם ‡Ì‰ÈÏ.(È)סמוך  ˙¯Ó‡Â

ההם: היהודים ˘ÁÏÂ.אל  È‰:פה לבוא  לבי אעיר  שליחותי:È„·Ú.ר "ל  עושה להאבנים:ËÂ‰.ר"ל ממעל  אהלו  יטה
(‡È).˙ÂÓÏ וכו':‡˘¯ ברעב  ימות  ברעב  למות Ì·˘Â.(È·)הראוי ÌÙ¯˘Â:בשבי יקח  וזהב מכסף ואלהיהם מעץ אלהיהם ר "ל 

.‰ËÚÂולא עמו  להביאם  כליו כל  בגדו  עם שכורך למקום  ממקום כשנוסע הרועה כמו  הכל לקחת  יכרוך  מצרים  ארץ  שלל
מהם: מה מידו:ÈÂˆ‡.ישאיר שלהם לקחת מצרים  אנשי יוכלו ולא בשלום משם  יצא נ"נ

oeiv zcevn
(·).‰È¯ÊÚבשתי נקרא  והיה למעלה  הנזכר יזניהו  שהוא  יתכן

ופיתוי:ÈÒÓ˙.(‚)הרשעים:‰ÌÈ„Ê.השמות: הסתה  מלשון
(Ë).Ì˙ÓËÂ:והצפנה הטמנה  החומר·ËÏÓ.מל' נקרא  כן

המלטי  בהו דעביד  ואע "ג ובדרז"ל ומחול מסיד  (ב"ב העשוי

בסיד :ו) הקורות  מקום  שתיקן המקום·Ô·ÏÓ.ופי' הוא 
הלבנים: שם וכן˘Â¯È¯Ù.(È)שעושים  היפה  האוהל  יקרא  כן 
שפרה שמים  כו)ברוחו שפר(איוב אמרי הנותן מל ' והוא

מט) סגריר.(בראשית משקל  על  הבערהÈ˙ˆ‰Â.(È·)ובא ענין
היער בסבכי ותצת כמו ט)ושריפה שבי:Ì·˘Â.:(ישעיה מלשון

.‰ËÚÂלטבת מעטה  וכן כריכה  ענין כא)יעטה. ‡˙:(יחזקאל
.Â„‚·:בגדו עם

f wxt l`ipc - miaezk

æ-÷øô ìàéðãgÎd

äïëå dpL (äéðù) ïéa dnôa ïéòìò úìúe úî÷ä ãç-øèNìå áãì äéîc äðéðú éøçà äåéç eøàå©£´¥¨Á¨¢¦¸¦§¨¹̈¨§¨´§ÀŸ§¦§©©Æ¢¦©½§¨¬¦§¦²§ª©−¥´¦©®§¥Æ
:àébN øNa éìëà éîe÷ dì ïéøîàåóBò-éc òaøà ïétb dìå øîðk éøçà eøàå úéåä äæç äðc øúàa ¨§¦´©½¬¦«£ª−¦§©¬©¦«¨©̧§¹̈¨¥´£¥À©£³¨«¢¦Æ¦§©½§©̧©¦¬©§©²¦−

:dì áéäé ïèìLå àúåéçì ïéLàø äòaøàå dab (äéáâ)-ìòæeøàå àéìéì éåæça úéåä äæç äðc øúàa ©©©®§©§§¨³¥¦Æ§¥´§½̈§¨§−̈§¦¬©«¨©´§¨Á¨¥̧£¥¹§¤§¥´¥«§À̈©£´
ä÷cîe äìëà ïáøáø dì ìæøô-éc ïépLå àøézé àôéwúå éðúîéàå äìéçc äàòéáø (äéòéáø) äåéç¥¨´§¦¨¿̈§¦¨Á§¥«§¨¦̧§©¦¹̈©¦À¨§¦©̧¦¦«©§¤¬©Æ©§§½̈¨«§¨´©¡½̈

:dì øNò ïéðø÷å déîã÷ éc àúåéç-ìk-ïî äépLî àéäå äñôø dìâøa (äéìâøá) àøàLeçìkzNî §¨−̈§©§©´¨§¨®§¦´§©§À̈¦¨¥«¨¨Æ¦´¨«¨©½§©§©¬¦£©−©«¦§©©̧
(åø÷òúà) àúéîã÷ àiðø÷-ïî úìúe ïäéðéa (ïåäéðéá) ú÷ìñ äøéòæ éøçà ïø÷ eìàå àiðø÷a úéåä£¥¹§©§©À̈©Â£¤´¤¨¢¦³§¥¨Æ¦§¨´¥«¥¥½§À̈¦©§©¨Æ©§¨´¨½̈

:ïáøáø ìlîî íôe àã-àðø÷a àLðà éðéòk ïéðéò eìàå dîã÷ (äéîã÷)-ïî äø÷òúà¤§£©−¨¦¢¨©®©£¸©§¦¹§©§¥³£¨¨Æ§©§¨½̈ª−§©¦¬©§§¨«

i"yx
(‰).éøçà:אחרת.äðéðú:הים מן שניה äéîãשעלתה

.áåãì בבל אחר שתמלוך פרס למלכות רמז זה
כדוב: בבשר ומסורבלים כדוב ושותים äéîãשאוכלים

.áåãì תר דיבא כמו כתיב זאב לדב שאף זאב של גום
זאב  מיער אריה הכם ע"כ שנא' פרס מלכות נקראת

ישדדם: úîé÷ä.ערבות ãç øèùìå רמז עמדה א' ולצד
שתמלוך  אחת שנה פרס תמתין בבל מלכות לשיפסוק

äéîåôá.מדי: ïéòìò úìúå רבותינו צלעות. שלש
ומשלימות  בה מורדות תמיד היו מדינות ג' פירשו
בין  בפומה זהו פולטתן ופעמים בולעתן פעמים עמה
אומר  ואני לתוכן. פעמים לשניה חוץ פעמים שניה
כורש  לפרס שיעמדו מלכים שלשה עלעין תלת

הבית: שבנה ודריוש àéâù.ואחשורוש øùá בשר
åâå'.(Â)הרבה: òáøà ïéôâ.ïéùàø äòáøàå'ד הם

את  במותו מוקדון אלכסנדרוס להם שחלק מושלים
שהחיה  גוריון בן יוסף בספר שכתוב כמו מלכותו
על  נמר ונקרא אנטיוכוס מלכות היא השלישית הזאת
ומשונות  מנומרות ישראל על גזרות גוזרת שהיתה שם

מזו: äì.זו áäé ïèìùå:לה נתנה éåæçá(Ê)וממשלה
.àéìéì בלילה ראה הראשונות השלש אחרת, בלילה

כנגד  שקולה שהיא שם על אחרת בלילה וזו אחת,
רבה: בויקרא äì.שלשתן ìæøô éã ïéðùå ברזל שיני

הדק:ä÷ãîå.לה: ושוחקת מותר àøàùå.מדיקה
øùò.אכילתה: ïéðø÷å המלאך לו פי' זו קרנות עשר

לאספסיינוס  קודם לרומי שיעמדו מלכים עשרה שהם
הבית: את הנה:åìàå.(Á)שחרב לשון וארו כמו

.ïáøáø ììîî שחרף שאחז"ל טיטוס הוא גאוה, דברי
פנים: בעזות להיכל ונכנס וגידף

cec zcevn
(‰).Â¯‡Âמה וזמן לדוב  דמתה לה שניה  אחרת חיה והנה 

אמרו וכן שניה בין בפיה צלעות  ושלשה אחד לצד  הועמדה
פרס מלכות על  מרמז והוא  הרבה  בשר אכלי קומי לה 
שהקימת ומה  כדוב בבשר  ומסורבלים  כדוב ושותים  שאוכלים

בבל  אחר  מדי משלה  אשר השנה משך  תמשול בארצה ורק  בבל  מפלת אחר מיד רב בממשל תמשול  שלא  לרמז הוא חד  לסטר
על  ירמוז שגיא ובשר הבית שבנה ודריוש ואחשורוש כורש  והם  תעמיד  אשר המלכים שלשת  על  ירמז עלעין ותלת לה וקודם

מה): (ישעיה  מסתרים ומטמני חשך אוצרות  לך ונתתי בכורש כמ"ש  העושר אחרת·‡˙¯.(Â)רב  והנה הייתי רואה זה אחר 
ע "ש יון מלכות  על מרמז והוא לה  ניתן  וממשלה ההיא לחיה היו  ראשים וארבע עוף  כשל  כנפים  ארבע  גופה  ועל  כנמר  עולה 
מות שאחרי ירמז ראשין  וארבעה ארבע  וגפין בחברבורות המנומר  הזה כנמר  מזה  זה  משונות  ישראל  על גזרות שגזרו

ופרס: וא "י ומצרים רומא והם מלכיות לארבע מלכותו נחלקה  יון מלך  מוקדון מלך רואה·‡˙¯.(Ê)אלכסנדרוס  זה אחר 
והמה ברזל  של  שינים  ולה ומרובה  יתירה  חוזק  ולה  אימה  ובעלת  נוראה הרביעי ' חיה עולה והנה הלילה שינת  במראה  הייתי

ברגלה: ודרכה רמסה והנשאר הדק ושחקה  ואכלה  È˘Ó‰.גדולות  ‡È‰Âכי ועל לפניה עלו  אשר החיות כל  מן משונה היתה
משונה שהיתה  אמר ואך  הראשונות  בשלש שאמר כמו דומה היתה למה  אמר לא לזה שבעולם  החיות בכל דמיון לה  מצא  לא

בראשה:ÔÈ¯˜Â.מהן: קרנות עשר לה הייתי ÏÎ˙˘Ó.(Á)והיה מןמתבונן וג' ביניהם עלה  קטנה  אחרת קרן והנה בהקרנות
מלפניה : נעקרו הראשונות  והואÂÏ‡Â.הקרנות ונפלאים  גדולים  דברים מדבר פה  ואף זה  בקרן היה אדם  כעיני עינים  והנה 

ישמעאל  מלכות תשפוט  כי ירמוז עשר וקרנין  בפרך ומעבדת רב זמן ומושלת למאוד עד החזקה  ישמעאל מלכות על  מרמז
אוהלים שוכני ישמעאל ומלכות ואפריקי ומצרים ומיכה  וחלימן ואצפהן בראשן והם אדירים  מלכיות  עשר  ובהם הישוב  ברוב 
לתורת ותשוב ממזרח עם תצא כי  הגואל  לביאת  סמוך  להיות העתיד הדבר על  ירמוז  זעירה וקרן וכוש ואלברבר ופלשתים

המקום: מול  נפלאות ומדבר ונבון חכם יהיה ממזרח  הבא מהעם והמלך מלכיות , שלש  מהם ותשחית ישמעאל 

oeiv zcevn
(‰).¯Ë˘ÏÂ:סטר ת "א אל"ף:·‡˙¯.(Â)צלע בלא  בתר כמו

(Ê).‰ÒÙ¯:( סח (תהלים כסף ברצי מתרפס  כמו רמסה



קעי bnÎan wxt dinxi - mi`iap

áî-÷øô äéîøéakÎ`k

àë:íëéìà éðçìL-øLà ìëìe íëéýìà ýåýé ìB÷a ízòîL àìå íBiä íëì ãbàåáëeòãz òãé äzòå ¨©¦¬¨¤−©®§´Ÿ§©§¤À§Æ§¨´¡«Ÿ¥¤½§−Ÿ£¤§¨©¬¦£¥¤«§©¨Æ¨´Ÿ©¥«§½
:íL øeâì àBáì ízöôç øLà íB÷na eúeîz øácáe áòøa áøça ék¦À©¤²¤¨¨¨¬©¤−¤¨®©¨Æ£¤´£©§¤½¨−¨¬¨«

âî-÷øô äéîøéaiÎ`

àíäéýìà ýåýé BçìL øLà íäéýìà ýåýé éøác-ìk-úà íòä-ìk-ìà øaãì eäéîøé úBlëk éäéå©§¦Á§©¸¦§§¹̈§©¥´¤¨¨À̈¤¨¦§¥Æ§¨´¡Ÿ¥¤½£¤¯§¨²§¨¬¡Ÿ¥¤−
:älàä íéøácä-ìk úà íäéìàáíéøîà íéãfä íéLðàä-ìëå çø÷-ïa ïðçBéå äéòLBä-ïá äéøæò øîàiå £¥¤®¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤©¸Ÿ¤£©§¨³¤©«§¨Æ§¨´̈¤¨¥½©§¨¨£¨¦−©¥¦®Ÿ§¦´

:íL øeâì íéøöî eàáú-àì øîàì eðéýìà ýåýé EçìL àì øaãî äzà ø÷L eäéîøé-ìàâCeøa ék ¤«¦§§À̈¤ µ¤©¨´§©¥½´Ÿ§¨£º§¨³¡Ÿ¥ÆÆ¥½Ÿ«Ÿ¨¬Ÿ¦§©−¦¨¬¨«¦À¨Æ
:ìáa eðúà úBìâäìe eðúà úéîäì íécNkä-ãéá eðúà úz ïòîì eða Eúà úéqî äiøð-ïaãòîL-àìå ¤¥´¦½̈©¦¬Ÿ§−¨®§©©Á¥̧Ÿ¨³§©«©©§¦Æ§¨¦´Ÿ½̈§©§¬Ÿ−̈¨¤«§«Ÿ¨©Á

ì ýåýé ìB÷a íòä-ìëå íéìéçä éøN-ìëå çø÷-ïa ïðçBé:äãeäé õøàa úáLäçø÷-ïa ïðçBé çwiå ¨¨̧¤¨¥¹©§¨¨¥¯©£¨¦²§¨¨−̈§´§¨®¨¤−¤§¤¬¤§¨«©¦©º¨³̈¤¨¥Æ©Æ
:äãeäé õøàa øeâì íL-eçcð øLà íéBbä-ìkî eáL-øLà äãeäé úéøàL-ìk úà íéìéçä éøN-ìëå§¨¨¥´©£¨¦½¥−¨§¥¦´§¨®£¤À̈¦¨©¦Æ£¤´¦§½̈¨−§¤¬¤§¨«

åíéçaè-áø ïãàøæeáð çépä øLà Lôpä-ìk úàå Cìnä úBða-úàå óhä-úàå íéLpä-úàå íéøábä-úà¤©Â§¨¦§¤©¨¦´§¤©©»§¤§´©¤¤¼§¥´¨©¤À¤£¤³¦¦Æ©Æ§©§£¨´©©¨¦½
:eäiøð-ïa Ceøa-úàå àéápä eäéîøé úàå ïôL-ïa í÷éçà-ïa eäéìãb-úàæàì ék íéøöî õøà eàáiå ¤§©§−̈¤£¦¨´¤¨¨®§¥Æ¦§§¨´©¨¦½§¤¨−¤¥¦¨«©¨Ÿ ÆÆ¤´¤¦§©½¦¦²¬Ÿ

:ñçðtçz-ãò eàáiå ýåýé ìB÷a eòîLç:øîàì ñçðtçúa eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéåèEãéa ç÷ ¨§−§´§¨®©¨−Ÿ©©§©§¥«©§¦³§©§¨Æ¤«¦§§½̈§©§©§¥−¥«Ÿ©´§¨§º
:íéãeäé íéLðà éðéòì ñçðtçúa äòøt-úéa çúôa øLà ïaìna èìna ízðîèe úBìãb íéðáàézøîàå £¨¦´§ŸÀ§©§¨³©¤Æ¤Æ©©§¥½£¤²§¤¬©¥©§−Ÿ§©§©§¥®§¥¥−£¨¦¬§¦«§¨©§¨´

íäéìàézîNå écáò ìáa-Cìî øvàøãëeáð-úà ézç÷ìå çìL éððä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk £¥¤¿«Ÿ¨©Á§¨̧§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¦§¦³Ÿ¥Æ©Æ§Â¨©§¦¤§©§¤©³¤«¤¨¤Æ©§¦½§©§¦´
:íäéìò BøéøôL (åøåøôù)-úà äèðå ézðîè øLà älàä íéðáàì ìònî Bàñëàéäkäå àáe (äàáå) ¦§½¦©²©¨£¨¦¬¨¥−¤£¤´¨¨®§¦§¨¨¬¤©§¦−£¥¤«¾̈§¦−̈

:áøçì áøçì øLàå éáMì éáMì øLàå úånì úånì øLà íéøöî õøà-úàáééäìà ézáa Là ézväå ¤¤´¤¦§¨®¦£¤¯©¨´¤©À̈¤©£¤³©§¦Æ©¤½¦©£¤¬©¤−¤¤¨«¤§¦©´¦¥À§¨¥Æ¡Ÿ¥´
:íBìLa íMî àöéå Bãâa-úà äòøä äèòé-øLàk íéøöî õøà-úà äèòå íáLå íôøNe íéøöî¦§©½¦§¨−̈§¨¨®§¨¨Á¤¤̧¤¦§©¹¦©£¤©§¤³¨«Ÿ¤Æ¤¦§½§¨¨¬¦−̈§¨«

i"yx
(Ë)á íúðîèå.èìî בתיבה היא נופל יסוד זו מ"ם

פניו  וילט כמו לט ויסודו מעשה מעמד מקום כמו
יט ) א  במלט (מלכים במלבן, הטיט בתוך אותה לאט

בלע"ז: ודוגמתו åøéøôù.(È)אנוולופמנטו אהלו,

שפרה שמים כו)ברוחו õøà(È·):(איוב úà äèòå
.íéøöî ויגלול יכרוך כאשר ויצא שללה כל יכרוך

מוליך  כשהוא כתיפיו מעל וישליכו בגדו את הרועה
לפניו: צאנו

cec zcevn
(‡Î).ÏÎÏÂשלחני אשר לכל  מאז  שמעתם שלא  וכמו ר"ל

ÂÎÂ'.(Î·)אליכם : ‰˙ÚÂידעו למען שוב בהם להתרות  חזר
הרעה: בבוא 

(‡).‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ למעלה :‡˙ ‡ÌÈ¯ÓÂ.(·)האמורים
אומרים: שוב  אמר  הדברים  שארכו ולפי אומרים ÈÎ(‚)היו 

.'ÂÎÂ ÍÂ¯·ולכן ברוך  עם ומריבה  תגר להם שהיה יתכן 
להם לנבאות ירמיה  את  בהם  מסית שהוא בזה חשדוהו

הכשדים : ביד  נמסרים  יהיו למען שם ÂÎÂ'.להשאר  ˙ÈÓ‰Ï
לבבל : יגלה  והקצת ימית  הקצת ˘·Â.(‰)ר"ל אשר‡˘¯

יהודה: בארץ לגור וכו' ‰Ù˘.(Â)חזרו ÏÎ ˙‡Âהעבדים
ÂÎÂ'.ושפחות: ‰ÈÓ¯È ˙‡Â:בטובתם שלא לקחו אותם  גם 

(Ê).'ÂÎÂ ÂÚÓ˘ ‡Ï ÈÎ:ללכת שלא להם  צוה Ú„אשר
.ÒÁÙÁ˙:מצרים מארץ ·Ô·ÏÓ.(Ë)היא  ËÏÓ·:הלבנים עשיית  במקום בחומר לפתח :·Á˙Ù.טמנם ‡Ì‰ÈÏ.(È)סמוך  ˙¯Ó‡Â

ההם: היהודים ˘ÁÏÂ.אל  È‰:פה לבוא  לבי אעיר  שליחותי:È„·Ú.ר "ל  עושה להאבנים:ËÂ‰.ר"ל ממעל  אהלו  יטה
(‡È).˙ÂÓÏ וכו':‡˘¯ ברעב  ימות  ברעב  למות Ì·˘Â.(È·)הראוי ÌÙ¯˘Â:בשבי יקח  וזהב מכסף ואלהיהם מעץ אלהיהם ר "ל 

.‰ËÚÂולא עמו  להביאם  כליו כל  בגדו  עם שכורך למקום  ממקום כשנוסע הרועה כמו  הכל לקחת  יכרוך  מצרים  ארץ  שלל
מהם: מה מידו:ÈÂˆ‡.ישאיר שלהם לקחת מצרים  אנשי יוכלו ולא בשלום משם  יצא נ"נ

oeiv zcevn
(·).‰È¯ÊÚבשתי נקרא  והיה למעלה  הנזכר יזניהו  שהוא  יתכן

ופיתוי:ÈÒÓ˙.(‚)הרשעים:‰ÌÈ„Ê.השמות: הסתה  מלשון
(Ë).Ì˙ÓËÂ:והצפנה הטמנה  החומר·ËÏÓ.מל' נקרא  כן

המלטי  בהו דעביד  ואע "ג ובדרז"ל ומחול מסיד  (ב"ב העשוי

בסיד :ו) הקורות  מקום  שתיקן המקום·Ô·ÏÓ.ופי' הוא 
הלבנים: שם וכן˘Â¯È¯Ù.(È)שעושים  היפה  האוהל  יקרא  כן 
שפרה שמים  כו)ברוחו שפר(איוב אמרי הנותן מל ' והוא

מט) סגריר.(בראשית משקל  על  הבערהÈ˙ˆ‰Â.(È·)ובא ענין
היער בסבכי ותצת כמו ט)ושריפה שבי:Ì·˘Â.:(ישעיה מלשון

.‰ËÚÂלטבת מעטה  וכן כריכה  ענין כא)יעטה. ‡˙:(יחזקאל
.Â„‚·:בגדו עם

f wxt l`ipc - miaezk

æ-÷øô ìàéðãgÎd

äïëå dpL (äéðù) ïéa dnôa ïéòìò úìúe úî÷ä ãç-øèNìå áãì äéîc äðéðú éøçà äåéç eøàå©£´¥¨Á¨¢¦¸¦§¨¹̈¨§¨´§ÀŸ§¦§©©Æ¢¦©½§¨¬¦§¦²§ª©−¥´¦©®§¥Æ
:àébN øNa éìëà éîe÷ dì ïéøîàåóBò-éc òaøà ïétb dìå øîðk éøçà eøàå úéåä äæç äðc øúàa ¨§¦´©½¬¦«£ª−¦§©¬©¦«¨©̧§¹̈¨¥´£¥À©£³¨«¢¦Æ¦§©½§©̧©¦¬©§©²¦−

:dì áéäé ïèìLå àúåéçì ïéLàø äòaøàå dab (äéáâ)-ìòæeøàå àéìéì éåæça úéåä äæç äðc øúàa ©©©®§©§§¨³¥¦Æ§¥´§½̈§¨§−̈§¦¬©«¨©´§¨Á¨¥̧£¥¹§¤§¥´¥«§À̈©£´
ä÷cîe äìëà ïáøáø dì ìæøô-éc ïépLå àøézé àôéwúå éðúîéàå äìéçc äàòéáø (äéòéáø) äåéç¥¨´§¦¨¿̈§¦¨Á§¥«§¨¦̧§©¦¹̈©¦À¨§¦©̧¦¦«©§¤¬©Æ©§§½̈¨«§¨´©¡½̈

:dì øNò ïéðø÷å déîã÷ éc àúåéç-ìk-ïî äépLî àéäå äñôø dìâøa (äéìâøá) àøàLeçìkzNî §¨−̈§©§©´¨§¨®§¦´§©§À̈¦¨¥«¨¨Æ¦´¨«¨©½§©§©¬¦£©−©«¦§©©̧
(åø÷òúà) àúéîã÷ àiðø÷-ïî úìúe ïäéðéa (ïåäéðéá) ú÷ìñ äøéòæ éøçà ïø÷ eìàå àiðø÷a úéåä£¥¹§©§©À̈©Â£¤´¤¨¢¦³§¥¨Æ¦§¨´¥«¥¥½§À̈¦©§©¨Æ©§¨´¨½̈

:ïáøáø ìlîî íôe àã-àðø÷a àLðà éðéòk ïéðéò eìàå dîã÷ (äéîã÷)-ïî äø÷òúà¤§£©−¨¦¢¨©®©£¸©§¦¹§©§¥³£¨¨Æ§©§¨½̈ª−§©¦¬©§§¨«

i"yx
(‰).éøçà:אחרת.äðéðú:הים מן שניה äéîãשעלתה

.áåãì בבל אחר שתמלוך פרס למלכות רמז זה
כדוב: בבשר ומסורבלים כדוב ושותים äéîãשאוכלים

.áåãì תר דיבא כמו כתיב זאב לדב שאף זאב של גום
זאב  מיער אריה הכם ע"כ שנא' פרס מלכות נקראת

ישדדם: úîé÷ä.ערבות ãç øèùìå רמז עמדה א' ולצד
שתמלוך  אחת שנה פרס תמתין בבל מלכות לשיפסוק

äéîåôá.מדי: ïéòìò úìúå רבותינו צלעות. שלש
ומשלימות  בה מורדות תמיד היו מדינות ג' פירשו
בין  בפומה זהו פולטתן ופעמים בולעתן פעמים עמה
אומר  ואני לתוכן. פעמים לשניה חוץ פעמים שניה
כורש  לפרס שיעמדו מלכים שלשה עלעין תלת

הבית: שבנה ודריוש àéâù.ואחשורוש øùá בשר
åâå'.(Â)הרבה: òáøà ïéôâ.ïéùàø äòáøàå'ד הם

את  במותו מוקדון אלכסנדרוס להם שחלק מושלים
שהחיה  גוריון בן יוסף בספר שכתוב כמו מלכותו
על  נמר ונקרא אנטיוכוס מלכות היא השלישית הזאת
ומשונות  מנומרות ישראל על גזרות גוזרת שהיתה שם

מזו: äì.זו áäé ïèìùå:לה נתנה éåæçá(Ê)וממשלה
.àéìéì בלילה ראה הראשונות השלש אחרת, בלילה

כנגד  שקולה שהיא שם על אחרת בלילה וזו אחת,
רבה: בויקרא äì.שלשתן ìæøô éã ïéðùå ברזל שיני

הדק:ä÷ãîå.לה: ושוחקת מותר àøàùå.מדיקה
øùò.אכילתה: ïéðø÷å המלאך לו פי' זו קרנות עשר

לאספסיינוס  קודם לרומי שיעמדו מלכים עשרה שהם
הבית: את הנה:åìàå.(Á)שחרב לשון וארו כמו

.ïáøáø ììîî שחרף שאחז"ל טיטוס הוא גאוה, דברי
פנים: בעזות להיכל ונכנס וגידף

cec zcevn
(‰).Â¯‡Âמה וזמן לדוב  דמתה לה שניה  אחרת חיה והנה 

אמרו וכן שניה בין בפיה צלעות  ושלשה אחד לצד  הועמדה
פרס מלכות על  מרמז והוא  הרבה  בשר אכלי קומי לה 
שהקימת ומה  כדוב בבשר  ומסורבלים  כדוב ושותים  שאוכלים

בבל  אחר  מדי משלה  אשר השנה משך  תמשול בארצה ורק  בבל  מפלת אחר מיד רב בממשל תמשול  שלא  לרמז הוא חד  לסטר
על  ירמוז שגיא ובשר הבית שבנה ודריוש ואחשורוש כורש  והם  תעמיד  אשר המלכים שלשת  על  ירמז עלעין ותלת לה וקודם

מה): (ישעיה  מסתרים ומטמני חשך אוצרות  לך ונתתי בכורש כמ"ש  העושר אחרת·‡˙¯.(Â)רב  והנה הייתי רואה זה אחר 
ע "ש יון מלכות  על מרמז והוא לה  ניתן  וממשלה ההיא לחיה היו  ראשים וארבע עוף  כשל  כנפים  ארבע  גופה  ועל  כנמר  עולה 
מות שאחרי ירמז ראשין  וארבעה ארבע  וגפין בחברבורות המנומר  הזה כנמר  מזה  זה  משונות  ישראל  על גזרות שגזרו

ופרס: וא "י ומצרים רומא והם מלכיות לארבע מלכותו נחלקה  יון מלך  מוקדון מלך רואה·‡˙¯.(Ê)אלכסנדרוס  זה אחר 
והמה ברזל  של  שינים  ולה ומרובה  יתירה  חוזק  ולה  אימה  ובעלת  נוראה הרביעי ' חיה עולה והנה הלילה שינת  במראה  הייתי

ברגלה: ודרכה רמסה והנשאר הדק ושחקה  ואכלה  È˘Ó‰.גדולות  ‡È‰Âכי ועל לפניה עלו  אשר החיות כל  מן משונה היתה
משונה שהיתה  אמר ואך  הראשונות  בשלש שאמר כמו דומה היתה למה  אמר לא לזה שבעולם  החיות בכל דמיון לה  מצא  לא

בראשה:ÔÈ¯˜Â.מהן: קרנות עשר לה הייתי ÏÎ˙˘Ó.(Á)והיה מןמתבונן וג' ביניהם עלה  קטנה  אחרת קרן והנה בהקרנות
מלפניה : נעקרו הראשונות  והואÂÏ‡Â.הקרנות ונפלאים  גדולים  דברים מדבר פה  ואף זה  בקרן היה אדם  כעיני עינים  והנה 

ישמעאל  מלכות תשפוט  כי ירמוז עשר וקרנין  בפרך ומעבדת רב זמן ומושלת למאוד עד החזקה  ישמעאל מלכות על  מרמז
אוהלים שוכני ישמעאל ומלכות ואפריקי ומצרים ומיכה  וחלימן ואצפהן בראשן והם אדירים  מלכיות  עשר  ובהם הישוב  ברוב 
לתורת ותשוב ממזרח עם תצא כי  הגואל  לביאת  סמוך  להיות העתיד הדבר על  ירמוז  זעירה וקרן וכוש ואלברבר ופלשתים

המקום: מול  נפלאות ומדבר ונבון חכם יהיה ממזרח  הבא מהעם והמלך מלכיות , שלש  מהם ותשחית ישמעאל 

oeiv zcevn
(‰).¯Ë˘ÏÂ:סטר ת "א אל"ף:·‡˙¯.(Â)צלע בלא  בתר כמו

(Ê).‰ÒÙ¯:( סח (תהלים כסף ברצי מתרפס  כמו רמסה



`קעב dpyn iyy wxt milk zkqn

‡Èúëzî ìLå ïáà ìL øepz–øBäè;úBëzî éìk íeMî àîèå.áwð,íbôð,÷cñð;äìôè Bì äNò,óñeî Bà ©¤¤¤§¤©¤¤¨§¨¥¦§¥©§¦©¦§©¦§©¨¨§¥¨¨
èéè ìL–àîè.á÷pa àäé änk?øeàä Ba àöiL éãk.äøéëa ïëå,úëzî ìLå ïáà ìL äøék–äøBäè;äàîèe ¤¦¨¥©¨§¥©¤¤§¥¤¥¥¨§¥§¦¨¦¨¤¤¤§¤©¤¤§¨§¥¨

úBëzî éìk íeMî.äáwð,äîbôð,ä÷cñð;ïéèetèt dì äNò–äàîè.èéèa dçøî,õeçaî ïéa íéðôaî ïéa ¦§¥©§¦§¨¦§§¨¦§§¨¨¨¨¦§¦§¥¨¥§¨§¦¥¦¦§¦¥¦©
–äøBäè.äãeäé éaøøîBà:íéðôaî–äàîè,õeçaîe–äøBäè. §¨©¦§¨¥¦¦§¦§¥¨¦©§¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡õøàa íéèetèt äLGL äNBòä,úBéäì èéèa ïøaçåäøãwä úà ïäéìò úôBL–äàîè.ïéøîñî äLGL òá÷ ¨¤§¨¦§¦¨¨¤§¦§¨§¦¦§¥£¥¤¤©§¥¨§¥¨¨©§¨©§§¦

äøãwä úà ïäéìò úôBL úBéäì õøàa,úáLBé äøãwä àäzL íB÷î ïLàøa äNòL ét ìò óà–äøBäè.äNBòä ¨¨¤¦§¥£¥¤¤©§¥¨©©¦¤¨¨§Ÿ¨¨¤§¥©§¥¨¤¤§¨¨¤
äøék íéðáà ézL,èéèa ïøaçå–äàîè.äãeäé éaøøäèî,úéLéìL äNòiL ãò,ìúëì CBîñiL ãò Bà.úçà §¥£¨¦¦¨§¦§¨§¦§¥¨©¦§¨§©¥©¤©£¤§¦¦©¤¦§§Ÿ¤©©

èéèa,èéèa àHL úçàå–äøBäè. §¦§©©¤§¦§¨

`i.xedh zkzn lye oa` ly:äå÷îá äøäè åì ùéå åøéåàî àîèî åðéàù ,ñøç éìë ïéãî øåäè úëúî ìùå .éøîâì øåäè ïáà ìùilk meyn `nhe
.zekznìù íéøéëå øåðúî õåç ,ò÷ø÷ë àåä éøä ò÷ø÷ì øáåçîä ìëã ,àîèî åðéà ò÷ø÷ì øáåçî àåä íàå .äàîåèä áà äùòðå åáâî äàîåè ìá÷îù

åäá áéúëã ñøç(à"é àø÷éå):äöéúð åá ùéù úà ,õúåé íéøéëå øåðú.wcqp mbtp awipåéô ìò äùòù åà .÷ãñäå íâôäå á÷ðä íåúñì ãéñ ìù ìåôè äùòå
:ñøç ìù øåðú ïéãë ,àîè ,èéè ìù úôñåú.dxika oke:øåðú ìù á÷ð øåòéùë ,øåàä åðîî àöéù éãë ,äøéë ìù á÷ð øåòéù ïëå.oihetht dl dyreàëä

ïéìéâø äáùåî íå÷îá äøéëä äîâôð åà äá÷éðùë àìà ,øåðúì ïéùåòù åîë äîâôð åà äá÷éðù äøéëì äìôè ïéùåò ïéàù [éôì] äìéôè äì äùòå éðú àì
:ïéèåôèô ïúåà ìò úáùåé äøéëäù ,æ"òìá ã"éôéøè åîë äøéëä éìâø ïä ,ïéèåôèô úåùòì á÷ðä íå÷îá.hiha dgxnìéòåî èéè ìù çåøéî ïéàù .äøåäè

'øë äëìä ïéàå .äøã÷ä äáâ ìò åà äëåúá ïéçéðî àìà äîöò äøéëä êåúá ïéìùáîå ïéôåà ïéàù éôì ,äøéëá àì ìáà ,åëåúá íçìä ïéôåàù øåðúá àìà
:äãåäé

e`.mihetht dyly dyerd:õøàá íéáùåé íéìâø äùìù.hiha mxaige:ã"éôéøè ïéøå÷ù ìæøá éìë ïéòë ,íùàøá äìòîì.mixnqn dyly rawõòðù
:ò÷ø÷á íúåàxedh.d:äàîåè íéìá÷î ïéàå åîã ò÷ø÷ë ò÷ø÷ì íéøáåçîä úåëúî éìëã.d`nh hiha mxaigeïúåð ïùàøáù èéèäù ,ñøç ìù äøéëë

:ñøç úøåú ïäì.ziyily dyriy cr:ïéèåôèô äùìù ïéòë.lzekl jenqiy cr e`:ãçà ãöî äøéã÷ä úà êåîñé ìúåëäù.hiha zg`øáéç úçà
:äùàøá èéèá äúøéáçì.hiha `ly zg`e:äãåäé 'øë äëìä ïéàå ,àéä äãåäé 'øå .øáéç àì úéùéìùäù

`xephxa yexit
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øBäè ,úëzî ìLå ïáà ìL øepz–,ixnbl xedh oa` ly xepz ÇÆÆÆÀÆÇÆÆÈ
טומאה; מקבל  שאינו  אבן כלי z`nehnככל xedh zkzn ly xepze

,qxg ilk;במקוה טהרה לו  ויש מאוירו , טומאה מקבל àîèåÀÈÅשאינו
úBëzî éìk íeMî,לקרקע מחובר כשאינו  מגבו , טומאה שמקבל  – ÄÀÅÇÀ

לקרקע מחובר הוא אם אבל  מתכות. כלי שכלכדין  נטמא, אינו
שכתוב  חרס, של וכיריים מתנור  חוץ כקרקע, הוא הרי  לקרקע המחובר

לה ):בהם יא , נתיצה.(ויקרא בו שיש את – יותץ" וכירים áwðÄÇ"תנור 
או  מתכת, של  או אבן  של  התנור  –íbôð קצת שנחסר בשפתו, – ÄÀÇ

שבירה, ידי על äìôèאםe`;÷cñðמשפתו Bì äNò שמירח – ÄÀÇÈÈÀÅÈ
הסדק, את לחבר  כדי  או  הנקב את לסתום כדי  טיט óñeîעליו BàÈ

èéè ìL,הפגימה את לתקן כדי  –àîè,חרס של תנור כדין  – ÆÄÈÅ
חרס. של כתנור נעשה המוסף או הטפילה ידי á÷paשעל  àäé änkÇÈÀÅÇÆÆ

של כתנור נחשב יהא הטפילה ידי ועל כלי , שם ממנו  שיתבטל –
øeàäחרס? Ba àöiL éãk.דרכו יוצא האש  שלהב –äøéëa ïëå ÀÅÆÅÅÈÀÅÀÄÈ

והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  –,úëzî ìLå ïáà ìL äøékÄÈÆÆÆÀÆÇÆÆ
äøBäèכלי מטומאת טהורה מתכת לגמרי,ושל טהורה אבן  של – ÀÈ

úBëzîחרס; éìk íeMî äàîèe. בתנור שבארנו כמו –äáwð ÀÅÈÄÀÅÇÀÄÀÈ
בתנור , לעיל  ששנינו כשיעור מתכת, של או אבן של  הכירה –e`

äîbôð,בשפתה –e`ä÷cñð,בטיט ועשאה –m`dì äNò ÄÀÀÈÄÀÀÈÈÈÈ
ïéèetètהקדירה את עליהן  ששופת חרס, של רגלים –zx`tz" ;y"x) ÄÀÄ

lry ,dxikl milbx md mihethtdy ,my x`eany ,`xephxa oiir ;"l`xyi
oipr yexita miwgcpy miyxtnd x`y oiire ,mbtd e` awpd mzqp mci

,(dfäàîè.חרס של כירה משום –èéèa dçøî כירה מירח – ÀÅÈÅÀÈÀÄ
בטיט, מתכת של או  אבן  של õeçaî,שלמה ïéa íéðôaî ïéaÅÄÄÀÄÅÄÇ

äøBäè אותה עושה זה אין  הוא, לצורך שלא והמירוח שהואיל – ÀÈ
חרס. של  äàîèככירה ,íéðôaî :øîBà äãeäé éaø מירח אם – ÇÄÀÈÅÄÄÀÄÀÅÈ

חרס, של כירה משום טמאה היא הרי הכירה, õeçaîeÄÇ,מבפנים

äøBäè.חרס של  ככירה אותה עושה אינו מבחוץ שהמירוח – ÀÈ
ד )ובתוספתא פרק נחלקו (סוף בטיט שמירחו  בתנור  שאף מפורש,

יהודה ורבי  שמפרש חכמים ברטנורא ועיין ישראל"; "תפארת (רש"י;

אחרת). בדרך  הרמב"ם  dcedi.בעקבות iaxk dkld oi`e

א ה נ ש מ ר ו א ב

GL äNBòäíéèetèt äL,טיט של רגליים, –õøàa שנתנם – ÈÆÀÈÄÀÄÈÈÆ
èéèaבארץ, ïøaçå,בקרקע למטה –úà ïäéìò úôBL úBéäì ÀÄÀÈÀÄÄÀÅÂÅÆÆ

äøãwäל ממעל הפטפוטים,– שבין  חיבורäàîèאש  ידי שעל  – ÇÀÅÈÀÅÈ
טומאה. המקבלת חרס של  ככירה דינה GLהטיט òá÷ïéøîñî äL ÈÇÀÈÇÀÀÄ

מתכת, של  –õøàa,בקרקע אותם שנעץ –ïäéìò úôBL úBéäì ÈÈÆÄÀÅÂÅÆ
äøãwä úà,שבינם לאש ממעל  –ïLàøa äNòL ét ìò óà ÆÇÀÅÈÇÇÄÆÈÈÀÙÈ

úáLBé äøãwä àäzL íB÷î כעין מסמר כל  בראש  שעשה – ÈÆÀÅÇÀÅÈÆÆ
הקדירה, את עליהם להושיב נוח שיהא כדי  מטיט, –äøBäèמושב ÀÈ

מתכת. של ככירה ודינה חרס, כירת íéðáàמטומאת ézL äNBòäÈÆÀÅÂÈÄ
äøékממעל קדירה עליהן להושיב זו יד  על זו אבנים שתי שהניח – ÄÈ

האבנים, שבין  èéèaלאש  ïøaçå,בקרקע –äàîèידי שעל  – ÀÄÀÈÀÄÀÅÈ
בשלוש צורך ואין  טומאה; המקבלת חרס של  ככירה דינה הטיט חיבור 

רחבות שהאבנים לפי בפטפוטים, כמו äãeäé(ר "ש).אבנים éaøÇÄÀÈ
úéLéìL äNòiL ãò ,øäèî אבנים שתי  שאין  סובר  יהודה רבי  – ÀÇÅÇÆÇÂÆÀÄÄ

שלישית, אבן  להן הוסיף כן אם אלא טומאה, לקבל כירה נקראות

CBîñiL ãò Bà שתי את ìúëìהאבנים,– סומך  יהא והכותל – ÇÆÄÀÀÙÆ
èéèaהקדירה. úçà ח בטיט,– בקרקע אחת אבן  àHLיבר úçàå ÇÇÀÄÀÇÇÆ
èéèa,בטיט חיבר לא אחת ואבן  –äøBäè טומאה מקבלת אינה – ÀÄÀÈ

חכמים. לדעת אף

חיבור היינו במשנתנו האמור  בטיט חיבור שכל  המפרשים, לפי משנתנו בארנו 
שבארנו כמו  חכמים, לדעת הסיפא מתיישבת זו  לשיטה שכן  בקרקע, למטה

לעיל.
מבארים: hihaויש oxaige ux`a mihetht dyely dyerd,בראשם למעלה –

וכן הפטפוטים; שלשת את המחברת בראשם טיט של טבעת כעין  שעשה

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iyy wxt milk zkqn

·øepzä ìòå äéìò úôBL äéäL ïáàä,äøékä ìòå äéìò,çtkä ìòå äéìò–äàîè.ïáàä ìòå äéìò,äéìò ¨¤¤¤¨¨¥¨¤¨§©©©¨¤¨§©©¦¨¨¤¨§©©ª¨§¥¨¨¤¨§©¨¤¤¨¤¨
òìqä ìòå,ìúkä ìòå äéìò–äøBäè.íéìLeøéaL íéøéæpä úøék äúéä Bæå,òìqä ãâðkL.íéçahä úøék,ïîæa §©©¤©¨¤¨§©©Ÿ¤§¨§¨§¨¦©©§¦¦¤¦¨©¦¤§¤¤©¤©¦©©©¨¦¦§©

ïáà ãöa ïáà ïúBð àeäL,ïäî úçà úàîèð,ïlk eàîèð àG. ¤¥¤¤§©¤¤¦§¥©©¥¤¦§§ª¨
‚íéøéë ézL ïàNòL íéðáà LGL,äðBöéçä ïî úçà úàîèð,úéòöîàä,äàîhä úà úLnLîä–äàîè; ¨£¨¦¤£¨¨§¥¦©¦¦§¥©©¦©¦¨¨¤§¨¦©§©¤¤¤©§¥¨§¥¨

äøBähä úà úLnLîä–äøBäè.äøBähä äìhð–äàîèì úéòöîàä äèìçä.äàîhä äìhð–äèìçä ©§©¤¤¤©§¨§¨¦§¨©§¨ª§§¨¨¤§¨¦§ª§¨¦§¨©§¥¨ª§§¨
äøäèì úéòöîàä.úBðBöéçä íézL eàîèð,äìBãb úéòöîàä äúéä íà–ïàkî äúéôL éãk Bæì ïúBð,éãk Bæìå ¨¤§¨¦§©£¨¦§§§©¦©¦¦¨§¨¨¤§¨¦§¨¥¨§¥§¦¨¦¨§¨§¥

a.xepzd lre dilr ztey didy oa`d:èéèá úøáåçî ïáàäå.oa`d lre dilr:èéèá àìù úçàå èéèá úçà åðééä.rlqd lreéîé úùùî øáåçîä
:úéùàøá.dxedhìòå äéìò úôåù äéäù ïáà ,åøîà ïàëî .äàîåè åì ïéà äöéúð åì ïéàù úà ,äàîåè åì ùé äöéúð åì ùéù úà ,íä íéàîè õúåé áéúëã

ïäì ïéàù éðôî ,äøåäè ,ìúåëä ìòå äéìò ,òìñä ìòå äéìò ,ïáàä ìòå äéìò .äöéúð ïäì ùéù éðôî ,äàîè ,çôåëä ìòå äéìò ,äøéëä ìòå äéìò ,øåðúä
:äöéúð.mixifpd zxik:äìùá òåøæä ïäëä ïäî ç÷åìù øéæð éîìù ìùáì.migah zxikïäéìò ïéúôåùå åæ øçà åæ íéðáà äáøä íéøãñîå ,íéáøì íéøëåîù

á ÷øôá ìéòì ïðúã úåîàåúîä ïéøîì÷à äåäã éãéî ,úåøåäè úåøçàä úçàä úàîèðùëå ,úåøã÷ éúùì úçà ïáà úàöîðù ,äáøä úåøéã÷['æ äðùî]íàù
:ïìåë åàîèð àì ïäî úçà äàîèð

b.mixik izy o`yry mipa` yly:åæìå åæì úùîùî úéòöîàä ïáàäù.d`nhl zynynd zirvn`dàéäù äðåöéçì úùîùîä úéòöîàä ìù äéöç
:äøåäè ,äøåäè àéäù äðåöéçì úùîùîä äéöçå .äàîè ,äàîè.d`nhl zirvn`d dhlgp:äàîè äìåëå.odilr zetyl:úåðåöéçä éúù ìò.dxifgd

`xephxa yexit

המשנה: hihaבהמשך  oxaige dxik mipa` izy dyerd,בראשן –d`nh שהטיט –
חרס תורת להן  נותן  xephxa`).שבראשן  ;y"xd)ששנינו מה זה, פירוש ולפי 

hihaבסיפא: `ly zg`e hiha zg`רבי דברי  המשך  שזה לבאר , נדחקים –
בטיט  לחברתה אחת וחיבר  כירה אבנים שלוש שעשה הדברים, ופירוש יהודה,

חיבר. לא והשלישית למעלה,
הפירושים שני  מביאים y"`xd).ויש ;y"xd) שדווקא היא, הגר "א דעת אבל

של כירה לעשותם ובאבנים בפטפוטים מועיל בקרקע למטה בטיט החיבור 
שבין סוברים, ויש כלל . מועיל  אינו  בראשם למעלה בטיט החיבור אבל חרס,

מועיל  בראשם למעלה חיבור  ובין בקרקע למטה "zx`tzחיבור  oiir ;m"anx)
.("l`xyi

i p y m e i
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ïáàä,בטיט בקרקע המחוברת –úôBL äéäL,הקדירה –äéìò ÈÆÆÆÈÈÅÈÆÈ
çtkä ìòå äéìò ,äøékä ìòå äéìò ,øepzä ìòå האבן על – ÀÇÇÇÈÆÈÀÇÇÄÈÈÆÈÀÇÇËÈ

על או הכירה, ועל האבן  על  או שביניהם, לאש  ממעל  התנור , ועל
הכופח, ועל היא äàîèהאבן  שנחשבת טומאה, מקבלת האבן – ÀÅÈ

הכופח. מן או הכירה מן  או  התנור מן ïáàäכחלק ìòå äéìò– ÈÆÈÀÇÈÆÆ
הקודמת, במשנה ששנינו בטיט שלא ואחת בטיט אחת היינו האחרת,

òìqä ìòå äéìò,מברייתו בארץ המחובר –ìúkä ìòå äéìò ÈÆÈÀÇÇÆÇÈÆÈÀÇÇÙÆ
בקרקע, בטיט שחיברה לאבן ודומה מחובר , שהכותל  פי על אף –

äøBäèשנאמר במפרשים, מבואר הטעם טומאה; מקבלת אינה – ÀÈ
לה ): יא , יש(ויקרא נתיצה לו שיש  את ודרשו : יותץ", וכירים "תנור 

להם  אין אלו  וכל טומאה; לו  אין  נתיצה לו  שאין  את טומאה; לו 
ברטנורא).נתיצה ר "ש; כהנים; שאינה (תורת שהאבן הדברים, פירוש 

שייך לא הרי – וכותל וסלע ועומדת; כנתוצה היא הרי בטיט מחוברת
נתיצה בועז ).בהם ישראל", "תפארת  íéøéæpä(עיין úøék äúéä BæåÀÈÀÈÄÇÇÀÄÄ

òìqä ãâðkL ,íéìLeøéaL הנזירים היו שעליה הכירה כלומר  – ÆÄÈÇÄÆÀÆÆÇÆÇ
(mzexifp ini z`lna) שבעזרת הנזירים בלשכת שלמיהם מבשלים

הסלע כנגד אבן היתה תיטמא.(רמב"ם ),הנשים שלא úøékÄÇכדי 
íéçahä,למכירה בשר תבשילי  שמבשלים –ïúBð àeäL ïîæa ÇÇÈÄÄÀÇÆÅ

ïáà ãöa ïáà אחת בין  ריווח ומניח אבנים, של  שורה שמסדר – ÆÆÀÇÆÆ
לאש ממעל קדירה ושופת בטיט, בארץ מחוברת אחת וכל לחברתה,
שתי על עומדת שהקדירה באופן לאבן , אבן  שבין בריווח המונחת

חוץ קדירות לשתי  משמשת אבן כל  ונמצאת סמוכות, מן אבנים
ישראל"),החיצונות "תפארת ברטנורא ; ïäî(ר "ש; úçà úàîèð– ÄÀÅÇÇÅÆ

מהאבנים, אחת נטמאה ïlkאם eàîèð àG הקלמרין כדין שדינם – ÄÀÀËÈ
ז). (ב, לעיל  ששנינו  המותאמת

האבנים  את נותנים הכירות שבכל  אחרת, בדרך  הסיפא את מפרש הגר"א
הקדירה  תחת האש ועורכים שתיהן , על הקדירה ושופתים זו , כנגד זו מרוחקות
אבל הקדירה; את עליהן לשפות לזו  זו האבנים שצריכות באופן  האבנים, בין

זו  בצד זו  האבנים את נותן  זו odipia),בכירה geeix `ll ,efl ef zekenq epiid)
הקדירה  את לשפות צריך שאינו  ונמצא האבן, סביבות האש את עורך  והוא
אחת  נטמאה אם הלכך  אחת, אבן על לשפות יכול  הוא אלא אבנים שתי על 

כולן. נטמאו  לא מהן,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

GLíéøéë ézL ïàNòL íéðáà L בטיט מהן  אחת כל  שחיבר – ÈÂÈÄÆÂÈÈÀÅÄÇÄ
לזו זו  שחיברן  או  לשתי(רמב"ם ),בארץ, משמשת האמצעית והאבן

כירות, שתי עשויות שהן  באופן שבצידה, ïîהאבנים úçà úàîèðÄÀÅÇÇÄ
äðBöéçä,החיצונות האבנים מן  אחת נטמאה אם –úéòöîàä– ÇÄÈÈÆÀÈÄ

הוא: האמצעית האבן äàîèדין  ,äàîhä úà úLnLîä– ÇÀÇÆÆÆÇÀÅÈÀÅÈ
טמא; אותה, המשמש הטמאה, האבן שבצד úàחציה úLnLîäÇÀÇÆÆÆ

äøBäè ,äøBähä,טהור אותה, המשמש הטהורה, שבצד וחציה – ÇÀÈÀÈ
טוב"). יום  "תוספות äøBähä(עיין äìhð החיצונה האבן ניטלה – ÄÀÈÇÀÈ

äàîèìהטהורה, úéòöîàä äèìçä האמצעית האבן כל  – ËÀÀÈÈÆÀÈÄÀËÀÈ
אחרונה"),טמאה "משנה טוב"; יום  "תוספות כולה (עיין שנעשתה לפי 

הטמאה. עם אחת äàîhäכירה äìhð,הטמאה החיצונה האבן  – ÄÀÈÇÀÅÈ
äøäèì úéòöîàä äèìçä,כנתוצה הטמאה הכירה שנחשבת – ËÀÀÈÈÆÀÈÄÀÇÂÈ

כולה האמצעית האבן  טהרה "תפארת הלכך  אחרונה "; "משנה  (רמב"ם ;

úéòöîàäישראל"). äúéä íà ,úBðBöéçä íézL eàîèð– ÄÀÀÀÇÄÇÄÄÈÀÈÈÆÀÈÄ
האמצעית, ומבוארäìBãbהאבן  קדירות; שתי  שפיתת מכדי – ÀÈ

טפח, הוא קדירה שפיתת כדי  המקום ששיעור ג), (ה, ïúBðÅבתוספתא
ïàkî äúéôL éãk Bæìå ,ïàkî äúéôL éãk Bæìשני היינו – ÈÀÅÀÄÈÄÈÀÈÀÅÀÄÈÄÈ

החיצונות, האבנים לשתי הסמוכים האמצעית האבן של הצדדים

טמאים, הם קדירה, שפיתת כדי  בו  שיש  מקום øàMäåÀÇÀÈבשיעור 
øBäè אינו ואף הטמאות, האבנים את משמש  אינו שהשאר מאחר – È

שנטמאו  האמצעית האבן  של  החלקים לאותם "תפארת נצרך (עיין

לעיל:ישראל"). ששנינו  למה דומה זה dhlgedואין  ,dxedhd dlhip"
,"d`nehl zirvn`d נוח ששם שפיתה, מכדי  יותר  שהיא פי על אף

ויסמוך כשיחזור לכירה שוב להצטרף הוא שראוי השאר, בחיבור  לו 
להיקצץ, ועומד לכלום, ראוי  אינו השאר כאן אבל  שניטלה, האבן  לו 

חיבור נחשב אינו  ליקצץ העומד אחרונה").וכל äúéä("משנה  íàåÀÄÈÀÈ
äpè÷,קטנה היתה האמצעית האבן אם –àîè ìkä האמצעית אף – ÀÇÈÇÙÈÅ

טמאה. úéòöîàäכולה äìhð,החיצונות שנטמאו  לאחר  –íà ÄÀÈÈÆÀÈÄÄ
äéìò úBtLì ìBëé,החיצונות האבנים שתי על  כלומר  הכירה, על  – ÈÄÀÈÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡Èúëzî ìLå ïáà ìL øepz–øBäè;úBëzî éìk íeMî àîèå.áwð,íbôð,÷cñð;äìôè Bì äNò,óñeî Bà ©¤¤¤§¤©¤¤¨§¨¥¦§¥©§¦©¦§©¦§©¨¨§¥¨¨
èéè ìL–àîè.á÷pa àäé änk?øeàä Ba àöiL éãk.äøéëa ïëå,úëzî ìLå ïáà ìL äøék–äøBäè;äàîèe ¤¦¨¥©¨§¥©¤¤§¥¤¥¥¨§¥§¦¨¦¨¤¤¤§¤©¤¤§¨§¥¨

úBëzî éìk íeMî.äáwð,äîbôð,ä÷cñð;ïéèetèt dì äNò–äàîè.èéèa dçøî,õeçaî ïéa íéðôaî ïéa ¦§¥©§¦§¨¦§§¨¦§§¨¨¨¨¦§¦§¥¨¥§¨§¦¥¦¦§¦¥¦©
–äøBäè.äãeäé éaøøîBà:íéðôaî–äàîè,õeçaîe–äøBäè. §¨©¦§¨¥¦¦§¦§¥¨¦©§¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡õøàa íéèetèt äLGL äNBòä,úBéäì èéèa ïøaçåäøãwä úà ïäéìò úôBL–äàîè.ïéøîñî äLGL òá÷ ¨¤§¨¦§¦¨¨¤§¦§¨§¦¦§¥£¥¤¤©§¥¨§¥¨¨©§¨©§§¦

äøãwä úà ïäéìò úôBL úBéäì õøàa,úáLBé äøãwä àäzL íB÷î ïLàøa äNòL ét ìò óà–äøBäè.äNBòä ¨¨¤¦§¥£¥¤¤©§¥¨©©¦¤¨¨§Ÿ¨¨¤§¥©§¥¨¤¤§¨¨¤
äøék íéðáà ézL,èéèa ïøaçå–äàîè.äãeäé éaøøäèî,úéLéìL äNòiL ãò,ìúëì CBîñiL ãò Bà.úçà §¥£¨¦¦¨§¦§¨§¦§¥¨©¦§¨§©¥©¤©£¤§¦¦©¤¦§§Ÿ¤©©

èéèa,èéèa àHL úçàå–äøBäè. §¦§©©¤§¦§¨

`i.xedh zkzn lye oa` ly:äå÷îá äøäè åì ùéå åøéåàî àîèî åðéàù ,ñøç éìë ïéãî øåäè úëúî ìùå .éøîâì øåäè ïáà ìùilk meyn `nhe
.zekznìù íéøéëå øåðúî õåç ,ò÷ø÷ë àåä éøä ò÷ø÷ì øáåçîä ìëã ,àîèî åðéà ò÷ø÷ì øáåçî àåä íàå .äàîåèä áà äùòðå åáâî äàîåè ìá÷îù

åäá áéúëã ñøç(à"é àø÷éå):äöéúð åá ùéù úà ,õúåé íéøéëå øåðú.wcqp mbtp awipåéô ìò äùòù åà .÷ãñäå íâôäå á÷ðä íåúñì ãéñ ìù ìåôè äùòå
:ñøç ìù øåðú ïéãë ,àîè ,èéè ìù úôñåú.dxika oke:øåðú ìù á÷ð øåòéùë ,øåàä åðîî àöéù éãë ,äøéë ìù á÷ð øåòéù ïëå.oihetht dl dyreàëä

ïéìéâø äáùåî íå÷îá äøéëä äîâôð åà äá÷éðùë àìà ,øåðúì ïéùåòù åîë äîâôð åà äá÷éðù äøéëì äìôè ïéùåò ïéàù [éôì] äìéôè äì äùòå éðú àì
:ïéèåôèô ïúåà ìò úáùåé äøéëäù ,æ"òìá ã"éôéøè åîë äøéëä éìâø ïä ,ïéèåôèô úåùòì á÷ðä íå÷îá.hiha dgxnìéòåî èéè ìù çåøéî ïéàù .äøåäè

'øë äëìä ïéàå .äøã÷ä äáâ ìò åà äëåúá ïéçéðî àìà äîöò äøéëä êåúá ïéìùáîå ïéôåà ïéàù éôì ,äøéëá àì ìáà ,åëåúá íçìä ïéôåàù øåðúá àìà
:äãåäé

e`.mihetht dyly dyerd:õøàá íéáùåé íéìâø äùìù.hiha mxaige:ã"éôéøè ïéøå÷ù ìæøá éìë ïéòë ,íùàøá äìòîì.mixnqn dyly rawõòðù
:ò÷ø÷á íúåàxedh.d:äàîåè íéìá÷î ïéàå åîã ò÷ø÷ë ò÷ø÷ì íéøáåçîä úåëúî éìëã.d`nh hiha mxaigeïúåð ïùàøáù èéèäù ,ñøç ìù äøéëë

:ñøç úøåú ïäì.ziyily dyriy cr:ïéèåôèô äùìù ïéòë.lzekl jenqiy cr e`:ãçà ãöî äøéã÷ä úà êåîñé ìúåëäù.hiha zg`øáéç úçà
:äùàøá èéèá äúøéáçì.hiha `ly zg`e:äãåäé 'øë äëìä ïéàå ,àéä äãåäé 'øå .øáéç àì úéùéìùäù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

א י ה נ ש מ ר ו א ב

øBäè ,úëzî ìLå ïáà ìL øepz–,ixnbl xedh oa` ly xepz ÇÆÆÆÀÆÇÆÆÈ
טומאה; מקבל  שאינו  אבן כלי z`nehnככל xedh zkzn ly xepze

,qxg ilk;במקוה טהרה לו  ויש מאוירו , טומאה מקבל àîèåÀÈÅשאינו
úBëzî éìk íeMî,לקרקע מחובר כשאינו  מגבו , טומאה שמקבל  – ÄÀÅÇÀ

לקרקע מחובר הוא אם אבל  מתכות. כלי שכלכדין  נטמא, אינו
שכתוב  חרס, של וכיריים מתנור  חוץ כקרקע, הוא הרי  לקרקע המחובר

לה ):בהם יא , נתיצה.(ויקרא בו שיש את – יותץ" וכירים áwðÄÇ"תנור 
או  מתכת, של  או אבן  של  התנור  –íbôð קצת שנחסר בשפתו, – ÄÀÇ

שבירה, ידי על äìôèאםe`;÷cñðמשפתו Bì äNò שמירח – ÄÀÇÈÈÀÅÈ
הסדק, את לחבר  כדי  או  הנקב את לסתום כדי  טיט óñeîעליו BàÈ

èéè ìL,הפגימה את לתקן כדי  –àîè,חרס של תנור כדין  – ÆÄÈÅ
חרס. של כתנור נעשה המוסף או הטפילה ידי á÷paשעל  àäé änkÇÈÀÅÇÆÆ

של כתנור נחשב יהא הטפילה ידי ועל כלי , שם ממנו  שיתבטל –
øeàäחרס? Ba àöiL éãk.דרכו יוצא האש  שלהב –äøéëa ïëå ÀÅÆÅÅÈÀÅÀÄÈ

והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  –,úëzî ìLå ïáà ìL äøékÄÈÆÆÆÀÆÇÆÆ
äøBäèכלי מטומאת טהורה מתכת לגמרי,ושל טהורה אבן  של – ÀÈ

úBëzîחרס; éìk íeMî äàîèe. בתנור שבארנו כמו –äáwð ÀÅÈÄÀÅÇÀÄÀÈ
בתנור , לעיל  ששנינו כשיעור מתכת, של או אבן של  הכירה –e`

äîbôð,בשפתה –e`ä÷cñð,בטיט ועשאה –m`dì äNò ÄÀÀÈÄÀÀÈÈÈÈ
ïéèetètהקדירה את עליהן  ששופת חרס, של רגלים –zx`tz" ;y"x) ÄÀÄ

lry ,dxikl milbx md mihethtdy ,my x`eany ,`xephxa oiir ;"l`xyi
oipr yexita miwgcpy miyxtnd x`y oiire ,mbtd e` awpd mzqp mci

,(dfäàîè.חרס של כירה משום –èéèa dçøî כירה מירח – ÀÅÈÅÀÈÀÄ
בטיט, מתכת של או  אבן  של õeçaî,שלמה ïéa íéðôaî ïéaÅÄÄÀÄÅÄÇ

äøBäè אותה עושה זה אין  הוא, לצורך שלא והמירוח שהואיל – ÀÈ
חרס. של  äàîèככירה ,íéðôaî :øîBà äãeäé éaø מירח אם – ÇÄÀÈÅÄÄÀÄÀÅÈ

חרס, של כירה משום טמאה היא הרי הכירה, õeçaîeÄÇ,מבפנים

äøBäè.חרס של  ככירה אותה עושה אינו מבחוץ שהמירוח – ÀÈ
ד )ובתוספתא פרק נחלקו (סוף בטיט שמירחו  בתנור  שאף מפורש,

יהודה ורבי  שמפרש חכמים ברטנורא ועיין ישראל"; "תפארת (רש"י;

אחרת). בדרך  הרמב"ם  dcedi.בעקבות iaxk dkld oi`e

א ה נ ש מ ר ו א ב

GL äNBòäíéèetèt äL,טיט של רגליים, –õøàa שנתנם – ÈÆÀÈÄÀÄÈÈÆ
èéèaבארץ, ïøaçå,בקרקע למטה –úà ïäéìò úôBL úBéäì ÀÄÀÈÀÄÄÀÅÂÅÆÆ

äøãwäל ממעל הפטפוטים,– שבין  חיבורäàîèאש  ידי שעל  – ÇÀÅÈÀÅÈ
טומאה. המקבלת חרס של  ככירה דינה GLהטיט òá÷ïéøîñî äL ÈÇÀÈÇÀÀÄ

מתכת, של  –õøàa,בקרקע אותם שנעץ –ïäéìò úôBL úBéäì ÈÈÆÄÀÅÂÅÆ
äøãwä úà,שבינם לאש ממעל  –ïLàøa äNòL ét ìò óà ÆÇÀÅÈÇÇÄÆÈÈÀÙÈ

úáLBé äøãwä àäzL íB÷î כעין מסמר כל  בראש  שעשה – ÈÆÀÅÇÀÅÈÆÆ
הקדירה, את עליהם להושיב נוח שיהא כדי  מטיט, –äøBäèמושב ÀÈ

מתכת. של ככירה ודינה חרס, כירת íéðáàמטומאת ézL äNBòäÈÆÀÅÂÈÄ
äøékממעל קדירה עליהן להושיב זו יד  על זו אבנים שתי שהניח – ÄÈ

האבנים, שבין  èéèaלאש  ïøaçå,בקרקע –äàîèידי שעל  – ÀÄÀÈÀÄÀÅÈ
בשלוש צורך ואין  טומאה; המקבלת חרס של  ככירה דינה הטיט חיבור 

רחבות שהאבנים לפי בפטפוטים, כמו äãeäé(ר "ש).אבנים éaøÇÄÀÈ
úéLéìL äNòiL ãò ,øäèî אבנים שתי  שאין  סובר  יהודה רבי  – ÀÇÅÇÆÇÂÆÀÄÄ

שלישית, אבן  להן הוסיף כן אם אלא טומאה, לקבל כירה נקראות

CBîñiL ãò Bà שתי את ìúëìהאבנים,– סומך  יהא והכותל – ÇÆÄÀÀÙÆ
èéèaהקדירה. úçà ח בטיט,– בקרקע אחת אבן  àHLיבר úçàå ÇÇÀÄÀÇÇÆ
èéèa,בטיט חיבר לא אחת ואבן  –äøBäè טומאה מקבלת אינה – ÀÄÀÈ

חכמים. לדעת אף

חיבור היינו במשנתנו האמור  בטיט חיבור שכל  המפרשים, לפי משנתנו בארנו 
שבארנו כמו  חכמים, לדעת הסיפא מתיישבת זו  לשיטה שכן  בקרקע, למטה

לעיל.
מבארים: hihaויש oxaige ux`a mihetht dyely dyerd,בראשם למעלה –

וכן הפטפוטים; שלשת את המחברת בראשם טיט של טבעת כעין  שעשה

izdw - zex`ean zeipyn
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·øepzä ìòå äéìò úôBL äéäL ïáàä,äøékä ìòå äéìò,çtkä ìòå äéìò–äàîè.ïáàä ìòå äéìò,äéìò ¨¤¤¤¨¨¥¨¤¨§©©©¨¤¨§©©¦¨¨¤¨§©©ª¨§¥¨¨¤¨§©¨¤¤¨¤¨
òìqä ìòå,ìúkä ìòå äéìò–äøBäè.íéìLeøéaL íéøéæpä úøék äúéä Bæå,òìqä ãâðkL.íéçahä úøék,ïîæa §©©¤©¨¤¨§©©Ÿ¤§¨§¨§¨¦©©§¦¦¤¦¨©¦¤§¤¤©¤©¦©©©¨¦¦§©

ïáà ãöa ïáà ïúBð àeäL,ïäî úçà úàîèð,ïlk eàîèð àG. ¤¥¤¤§©¤¤¦§¥©©¥¤¦§§ª¨
‚íéøéë ézL ïàNòL íéðáà LGL,äðBöéçä ïî úçà úàîèð,úéòöîàä,äàîhä úà úLnLîä–äàîè; ¨£¨¦¤£¨¨§¥¦©¦¦§¥©©¦©¦¨¨¤§¨¦©§©¤¤¤©§¥¨§¥¨

äøBähä úà úLnLîä–äøBäè.äøBähä äìhð–äàîèì úéòöîàä äèìçä.äàîhä äìhð–äèìçä ©§©¤¤¤©§¨§¨¦§¨©§¨ª§§¨¨¤§¨¦§ª§¨¦§¨©§¥¨ª§§¨
äøäèì úéòöîàä.úBðBöéçä íézL eàîèð,äìBãb úéòöîàä äúéä íà–ïàkî äúéôL éãk Bæì ïúBð,éãk Bæìå ¨¤§¨¦§©£¨¦§§§©¦©¦¦¨§¨¨¤§¨¦§¨¥¨§¥§¦¨¦¨§¨§¥

a.xepzd lre dilr ztey didy oa`d:èéèá úøáåçî ïáàäå.oa`d lre dilr:èéèá àìù úçàå èéèá úçà åðééä.rlqd lreéîé úùùî øáåçîä
:úéùàøá.dxedhìòå äéìò úôåù äéäù ïáà ,åøîà ïàëî .äàîåè åì ïéà äöéúð åì ïéàù úà ,äàîåè åì ùé äöéúð åì ùéù úà ,íä íéàîè õúåé áéúëã

ïäì ïéàù éðôî ,äøåäè ,ìúåëä ìòå äéìò ,òìñä ìòå äéìò ,ïáàä ìòå äéìò .äöéúð ïäì ùéù éðôî ,äàîè ,çôåëä ìòå äéìò ,äøéëä ìòå äéìò ,øåðúä
:äöéúð.mixifpd zxik:äìùá òåøæä ïäëä ïäî ç÷åìù øéæð éîìù ìùáì.migah zxikïäéìò ïéúôåùå åæ øçà åæ íéðáà äáøä íéøãñîå ,íéáøì íéøëåîù

á ÷øôá ìéòì ïðúã úåîàåúîä ïéøîì÷à äåäã éãéî ,úåøåäè úåøçàä úçàä úàîèðùëå ,úåøã÷ éúùì úçà ïáà úàöîðù ,äáøä úåøéã÷['æ äðùî]íàù
:ïìåë åàîèð àì ïäî úçà äàîèð

b.mixik izy o`yry mipa` yly:åæìå åæì úùîùî úéòöîàä ïáàäù.d`nhl zynynd zirvn`dàéäù äðåöéçì úùîùîä úéòöîàä ìù äéöç
:äøåäè ,äøåäè àéäù äðåöéçì úùîùîä äéöçå .äàîè ,äàîè.d`nhl zirvn`d dhlgp:äàîè äìåëå.odilr zetyl:úåðåöéçä éúù ìò.dxifgd

`xephxa yexit

המשנה: hihaבהמשך  oxaige dxik mipa` izy dyerd,בראשן –d`nh שהטיט –
חרס תורת להן  נותן  xephxa`).שבראשן  ;y"xd)ששנינו מה זה, פירוש ולפי 

hihaבסיפא: `ly zg`e hiha zg`רבי דברי  המשך  שזה לבאר , נדחקים –
בטיט  לחברתה אחת וחיבר  כירה אבנים שלוש שעשה הדברים, ופירוש יהודה,

חיבר. לא והשלישית למעלה,
הפירושים שני  מביאים y"`xd).ויש ;y"xd) שדווקא היא, הגר "א דעת אבל

של כירה לעשותם ובאבנים בפטפוטים מועיל בקרקע למטה בטיט החיבור 
שבין סוברים, ויש כלל . מועיל  אינו  בראשם למעלה בטיט החיבור אבל חרס,

מועיל  בראשם למעלה חיבור  ובין בקרקע למטה "zx`tzחיבור  oiir ;m"anx)
.("l`xyi
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ïáàä,בטיט בקרקע המחוברת –úôBL äéäL,הקדירה –äéìò ÈÆÆÆÈÈÅÈÆÈ
çtkä ìòå äéìò ,äøékä ìòå äéìò ,øepzä ìòå האבן על – ÀÇÇÇÈÆÈÀÇÇÄÈÈÆÈÀÇÇËÈ

על או הכירה, ועל האבן  על  או שביניהם, לאש  ממעל  התנור , ועל
הכופח, ועל היא äàîèהאבן  שנחשבת טומאה, מקבלת האבן – ÀÅÈ

הכופח. מן או הכירה מן  או  התנור מן ïáàäכחלק ìòå äéìò– ÈÆÈÀÇÈÆÆ
הקודמת, במשנה ששנינו בטיט שלא ואחת בטיט אחת היינו האחרת,

òìqä ìòå äéìò,מברייתו בארץ המחובר –ìúkä ìòå äéìò ÈÆÈÀÇÇÆÇÈÆÈÀÇÇÙÆ
בקרקע, בטיט שחיברה לאבן ודומה מחובר , שהכותל  פי על אף –

äøBäèשנאמר במפרשים, מבואר הטעם טומאה; מקבלת אינה – ÀÈ
לה ): יא , יש(ויקרא נתיצה לו שיש  את ודרשו : יותץ", וכירים "תנור 

להם  אין אלו  וכל טומאה; לו  אין  נתיצה לו  שאין  את טומאה; לו 
ברטנורא).נתיצה ר "ש; כהנים; שאינה (תורת שהאבן הדברים, פירוש 

שייך לא הרי – וכותל וסלע ועומדת; כנתוצה היא הרי בטיט מחוברת
נתיצה בועז ).בהם ישראל", "תפארת  íéøéæpä(עיין úøék äúéä BæåÀÈÀÈÄÇÇÀÄÄ

òìqä ãâðkL ,íéìLeøéaL הנזירים היו שעליה הכירה כלומר  – ÆÄÈÇÄÆÀÆÆÇÆÇ
(mzexifp ini z`lna) שבעזרת הנזירים בלשכת שלמיהם מבשלים

הסלע כנגד אבן היתה תיטמא.(רמב"ם ),הנשים שלא úøékÄÇכדי 
íéçahä,למכירה בשר תבשילי  שמבשלים –ïúBð àeäL ïîæa ÇÇÈÄÄÀÇÆÅ

ïáà ãöa ïáà אחת בין  ריווח ומניח אבנים, של  שורה שמסדר – ÆÆÀÇÆÆ
לאש ממעל קדירה ושופת בטיט, בארץ מחוברת אחת וכל לחברתה,
שתי על עומדת שהקדירה באופן לאבן , אבן  שבין בריווח המונחת

חוץ קדירות לשתי  משמשת אבן כל  ונמצאת סמוכות, מן אבנים
ישראל"),החיצונות "תפארת ברטנורא ; ïäî(ר "ש; úçà úàîèð– ÄÀÅÇÇÅÆ

מהאבנים, אחת נטמאה ïlkאם eàîèð àG הקלמרין כדין שדינם – ÄÀÀËÈ
ז). (ב, לעיל  ששנינו  המותאמת

האבנים  את נותנים הכירות שבכל  אחרת, בדרך  הסיפא את מפרש הגר"א
הקדירה  תחת האש ועורכים שתיהן , על הקדירה ושופתים זו , כנגד זו מרוחקות
אבל הקדירה; את עליהן לשפות לזו  זו האבנים שצריכות באופן  האבנים, בין

זו  בצד זו  האבנים את נותן  זו odipia),בכירה geeix `ll ,efl ef zekenq epiid)
הקדירה  את לשפות צריך שאינו  ונמצא האבן, סביבות האש את עורך  והוא
אחת  נטמאה אם הלכך  אחת, אבן על לשפות יכול  הוא אלא אבנים שתי על 

כולן. נטמאו  לא מהן,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

GLíéøéë ézL ïàNòL íéðáà L בטיט מהן  אחת כל  שחיבר – ÈÂÈÄÆÂÈÈÀÅÄÇÄ
לזו זו  שחיברן  או  לשתי(רמב"ם ),בארץ, משמשת האמצעית והאבן

כירות, שתי עשויות שהן  באופן שבצידה, ïîהאבנים úçà úàîèðÄÀÅÇÇÄ
äðBöéçä,החיצונות האבנים מן  אחת נטמאה אם –úéòöîàä– ÇÄÈÈÆÀÈÄ

הוא: האמצעית האבן äàîèדין  ,äàîhä úà úLnLîä– ÇÀÇÆÆÆÇÀÅÈÀÅÈ
טמא; אותה, המשמש הטמאה, האבן שבצד úàחציה úLnLîäÇÀÇÆÆÆ

äøBäè ,äøBähä,טהור אותה, המשמש הטהורה, שבצד וחציה – ÇÀÈÀÈ
טוב"). יום  "תוספות äøBähä(עיין äìhð החיצונה האבן ניטלה – ÄÀÈÇÀÈ

äàîèìהטהורה, úéòöîàä äèìçä האמצעית האבן כל  – ËÀÀÈÈÆÀÈÄÀËÀÈ
אחרונה"),טמאה "משנה טוב"; יום  "תוספות כולה (עיין שנעשתה לפי 

הטמאה. עם אחת äàîhäכירה äìhð,הטמאה החיצונה האבן  – ÄÀÈÇÀÅÈ
äøäèì úéòöîàä äèìçä,כנתוצה הטמאה הכירה שנחשבת – ËÀÀÈÈÆÀÈÄÀÇÂÈ

כולה האמצעית האבן  טהרה "תפארת הלכך  אחרונה "; "משנה  (רמב"ם ;

úéòöîàäישראל"). äúéä íà ,úBðBöéçä íézL eàîèð– ÄÀÀÀÇÄÇÄÄÈÀÈÈÆÀÈÄ
האמצעית, ומבוארäìBãbהאבן  קדירות; שתי  שפיתת מכדי – ÀÈ

טפח, הוא קדירה שפיתת כדי  המקום ששיעור ג), (ה, ïúBðÅבתוספתא
ïàkî äúéôL éãk Bæìå ,ïàkî äúéôL éãk Bæìשני היינו – ÈÀÅÀÄÈÄÈÀÈÀÅÀÄÈÄÈ

החיצונות, האבנים לשתי הסמוכים האמצעית האבן של הצדדים

טמאים, הם קדירה, שפיתת כדי  בו  שיש  מקום øàMäåÀÇÀÈבשיעור 
øBäè אינו ואף הטמאות, האבנים את משמש  אינו שהשאר מאחר – È

שנטמאו  האמצעית האבן  של  החלקים לאותם "תפארת נצרך (עיין

לעיל:ישראל"). ששנינו  למה דומה זה dhlgedואין  ,dxedhd dlhip"
,"d`nehl zirvn`d נוח ששם שפיתה, מכדי  יותר  שהיא פי על אף

ויסמוך כשיחזור לכירה שוב להצטרף הוא שראוי השאר, בחיבור  לו 
להיקצץ, ועומד לכלום, ראוי  אינו השאר כאן אבל  שניטלה, האבן  לו 

חיבור נחשב אינו  ליקצץ העומד אחרונה").וכל äúéä("משנה  íàåÀÄÈÀÈ
äpè÷,קטנה היתה האמצעית האבן אם –àîè ìkä האמצעית אף – ÀÇÈÇÙÈÅ

טמאה. úéòöîàäכולה äìhð,החיצונות שנטמאו  לאחר  –íà ÄÀÈÈÆÀÈÄÄ
äéìò úBtLì ìBëé,החיצונות האבנים שתי על  כלומר  הכירה, על  – ÈÄÀÈÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïàkî äúéôL,øBäè øàMäå;äpè÷ äúéä íàå–àîè ìkä.úéòöîàä äìhð,ì ìBëé íàäøBé äéìò úBtL §¦¨¦¨§©§¨¨§¦¨§¨§©¨©Ÿ¨¥¦§¨¨¤§¨¦¦¨¦§¨¤¨¨
äìBãb–äàîè.døéæçä–äøBäè.èéèa dçøî–úà äéìò ìMáì éãk äp÷éqiMî äàîè úìa÷îäöéaä. §¨§¥¨¤¡¦¨§¨¥§¨§¦§©¤¤ª§¨¦¤©¦¤¨§¥§©¥¨¤¨¤©¥¨
„eàîèðå äøék ïàNòL íéðáà ézL,kî úçà ïáà Bæì Cîñïà,ïàkî úçà ïáà Bæìå–äàîè Bæ ìL déöç §¥£¨¦¤£¨¨¦¨§¦§§¨©¨¤¤©©¦¨§¨¤¤©©¦¨¤§¨¤§¥¨

äøBäè déöçå,äøBäè déöçå äàîè Bæ ìL déöçå.úBøBäè eìhð–ïúàîèì elà eøæç. §¤§¨§¨§¤§¨¤§¥¨§¤§¨§¨¦§§¨§¥§ª§¨¨
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡íéçôè äLGMî úBçt äúçôpL íézá éìòa ìL úeúlwä–äàîè,ïìòîìî äìLa äøã÷e ïhîlî ÷éqî àeäL; ©©¨¤©£¥¨¦¤¦§£¨¨¦§¨§¨¦§¥¨¤©¦¦§©¨§¥¨§¥¨¦§©§¨
ïàkî øúé–äøBäè.øBøö Bà ïáà ïúð–äøBäè.èéèa dçøî–àaäìe ïàkî äàîè úìa÷î.úáeLz äúéä Bæ ¨¥¦¨§¨¨©¤¤§§¨¥§¨§¦§©¤¤ª§¨¦¨§©¨¨§¨§©
äãeäé éaø,úecä ét ìò Bà øBaä ét ìò BðúpL øepza. ©¦§¨©©¤§¨©¦©©¦©

·úBøã÷ ìea÷ úéa Ba LiL ïBëc–äøék íeMî øBäè,ìea÷ éìk íeMî àîèå.BlL ïéããvä–Bðéà íäa òâBpä ¨¤¤¥¦§¥¨¦¦¨§¨¥¦§¦¦©§¨¦¤©¥©¨¤¥

:úéòöîàì.dxedh:äìåãâä äøåéä úøéë õúð åìéàëå äðåùàø äøéë äìèáù.dpwiqiyn d`neh zlawn:äùãç äøéëë ÷ñéä éòáã
c.o`kn zg` oa` efle o`kn zg` oa` efl jnqäéöç úåéòöîà íéðáà éúù êëìä .úåøåäè úåðåöéçäå äàîè úéòöîàä ,úåøéë ùìù åéùëò åàöîðå

:øåäèì ùîùîù ,øåäè [øåäèä ãö ìù] åæ ìù äéöçå åæ ìù.zexedhd zepevigd elhipïéà éøäù ,úåàîè ïìåëå ,äìçúáë ïúàîåèì úåéòöîà åøæç
:øåäèì ùîùî ïàë

f`.miza ilra ly zezlwd:úì÷ àø÷ð äáùåî íå÷îå äøéëì éåùòä ñéñá.dzgtpyéøä ,íéçôè äùìùî úåçô úçôä ÷îåò äéäå .äúéò÷ø÷
:äìòîìî äøéëáù äøã÷ä ìùáúú äèîìî úçôá ÷éñé íàù ,äàîåè úìá÷î äøéëä.o`kn xzi:íéçôè äùìùî øúåé ä÷åîò úçôä äéä íà.dxedh

:úìùáúî äðéàå äøéëáù äøéã÷ä ïî ä÷åçø ùàä éøäù.xexv e` oa` ozpéôì ,äøåäè ,íéçôè äùìù úçôä ÷îåò äéäé àìù éãë úçôä íå÷î ìò
:äøéëä úéò÷ø÷î äáåùç äðéàù.dgxn:èéèá åæ ïáàì.d`neh zlawn÷îåò ïéà éøäå ,úáùçð àéä äøéëä úéò÷ø÷î åæ ïáàù .àáäìå ïàëî ,äøéëä

:íéçôè äùìù úçôä.dcedi iax zaeyz `id efe:äòáøà åúìçú øåðú ÷øôá ìéòì íéîëçå äãåäé 'ø å÷ìçðùëit lre xead it lr epzpy xepza
.zecd:íúä ïðéòá éîð éëä ,äìòîìî äìùá äøã÷å äèîìî ÷éñî àäéù àëä ïðéòáã éëéä éëã ,åéøáãì äéàø äãåäé 'ø àéáä ïàëî

a.oekcïìô êåã åîë .íå÷î ïåùì[:çé úåëøá]ùé íéîòôå ,äèéìáä äúåà ìò äúåà ïéáéùåî äøéëä ïî äøã÷ä ïéàéöåîùëù äøéëä ïî èìåá íå÷î àåäå .

`xephxa yexit

äìBãb äøBé,גדול דוד –äàîè האבנים שתי  של זו כירה – ÈÀÈÀÅÈ
כירה. היא נחשבת שעדיין  בטומאתה, נשארת –døéæçäהחיצונות ÆÁÄÈ

למקומה, האמצעית האבן את טהור,äøBäèהחזיר  הכל כלומר – ÀÈ
הגדולה היורה כירת נתץ וכאילו  הראשונה, הכירה שבטלה (הר"ש ;לפי 

èéèaברטנורא). dçøî בטיט ומירחה האמצעית את החזיר – ÅÀÈÀÄ
בקרקע, äàîèוחיברה úìa÷î,ולהבא מכאן –éãk äp÷éqiMî ÀÇÆÆËÀÈÄÆÇÄÆÈÀÅ

äöéaä úà äéìò ìMáì.חדשה כירה כדין  – ÀÇÅÈÆÈÆÇÅÈ
הפיסקה את מפרש שהוא משמע, הרמב"ם dxedh",מדברי  dxifgd"בדרך

לשפות  יכול  אם האמצעית, "ניטלה יז ): טו, כלים (הל ' כותב הוא שכן אחרת,
טמאה. היא הרי  גדולה, יורה חיצונות שתיים dxedh.על ± dfn xizi oiwgexn eid

.didyk xedh lkd ixd ± zirvn`d z` xifgdמכאן טומאה מקבל בטיט, מירחה
עליה לבשל  כדי  מהן  אחת לכל  שיסיקנה והוא הביצה".ולהבא,

i y i l y m e i
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úçà ïáà Bæì Cîñ ,eàîèðå äøék ïàNòL íéðáà ézLÀÅÂÈÄÆÂÈÈÄÈÀÄÀÀÈÇÈÆÆÇÇ
ïàkî úçà ïáà Bæìå ,ïàkî הכירה בקצה אחת אבן הניח – ÄÈÀÈÆÆÇÇÄÈ

הכירה  בקצה אחת ואבן  שנטמאו, האבנים משתי לאחת סמוך  מכאן ,

ונעשו  כדינן , והוסקו  בטיט, וחיברן  שנטמאה, לאחרת סמוך מכאן ,
החיצונות  ושתי  טמאות האמצעיות אבניה ששתי  כירות, שלוש  עכשיו 

Bæטהורות, ìL déöçå ,äøBäè déöçå äàîè Bæ ìL déöçÆÀÈÆÀÅÈÀÆÀÈÀÈÀÆÀÈÆ
äøBäè déöçå äàîè הראשונות האבנים משתי  אחת כל – ÀÅÈÀÆÀÈÀÈ

טמא, פנים שלצד  חציה האמצעיות, האבנים משתי היינו שנטמאו,
משמש שהוא לפי  טהור, לה שנסמכה הטהורה האבן שלצד וחציה

הטהורה. הכירה úBøBäèאת eìhð שנסמכו הטהורות האבנים שתי  – ÄÀÀ
elàלהן , eøæç, שנטמאו הראשונות האבנים שתי  –ïúàîèì– ÈÀÅÀËÀÈÈ

הכירה  את עוד משמשות ואינן  הואיל טמאות, שכולן  כבתחילה,
הטהורה.

א ה נ ש מ ר ו א ב

íézá éìòa ìL úeúlwä שוליים לה שיש קטנה כירה כעין – ÇÇÈÆÇÂÅÈÄ
הקדירה את עליה ושופתים גחלים בה ונותנים מאד , (הר"ש ;עבים

ישראל "), "תפארת  נתרחקה äúçôpLהגר "א; כך  ידי ועל קרקעיתה, – ÆÄÀÂÈ
הקדירה, משולי GMîהאש  úBçtíéçôè äL הפחת עומק אם – ÈÄÀÈÀÈÄ

טפחים, משלושה לפיäàîèפחות טומאה, מקבלת היא הרי – ÀÅÈ
לשימושה, עדיין היא ïhîlîשראויה ÷éqî àeäL– בפחת ÆÇÄÄÀÇÈ

ïìòîìîהקרקעית, äìLa äøã÷e אותה על  היא שמתבשלת – ÀÅÈÀÅÈÄÀÇÀÈ
שלמטה. ïàkîהאש  øúéשיעור על  יתיר  הוא הפחת עומק אם – ÈÅÄÈ

ולמעלה, טפחים משלושה היינו  טומאה,äøBäèזה, מקבלת אינה – ÀÈ
ונמצא  מתבשלת, הקדירה ואין  הקדירה משולי רחוקה שהאש  לפי

תשמישה. øBøöבטל  Bà ïáà ïúð למעט כדי  הפחת, מקום על – ÈÇÆÆÀ
עומקה, נחשבת äøBäèאת האבן שאין לפי  בטהרתה, היא עדיין – ÀÈ

הקלתות. מקרקעית èéèaכחלק dçøî בקרקעית האבן את חיבר  – ÅÀÈÀÄ
בטיט, àaäìeהקלתות ïàkî äàîè úìa÷î המירוח ידי שעל  – ÀÇÆÆËÀÈÄÈÀÇÈ

הפחת  עומק ונמצא הקלתות, מקרקעית כחלק האבן נחשבת בטיט
טפחים. משלושה øepzaפחות ,äãeäé éaø úáeLz äúéä BæÈÀÈÀÇÇÄÀÈÇÇ

úecä ét ìò Bà øBaä ét ìò BðúpL,(ו (ה, לעיל ששנינו – ÆÀÈÇÄÇÇÄÇ
מלמעלה, בשלה הקדירה ואין מלמטה מסיק הוא אם שכאן שכשם

ניסוק  ואינו  הבור בתוך מלמטה מסיק אם שם כך  טהורה, הקלתּות
טהור התנור במפרשים ).מלמעלה, רבי(עיין שתשובת מפרשים, ויש 

מירוח  בלא אבן  נתינת שכאן שכשם שנתן, האבן לענין  היא יהודה
חיבור אינה בתנור  שם כך  חיבור, אינה אחרונה ").בטיט ("משנה

מענין (חוץ הרמב"ם לפי משנתנו וכך"zezlwd"בארנו  כהר "ש) שבארנוהו 
מפרש: הר "ש אבל המפרשים. רוב אותה שנרחב dzgtpyמבארים היינו –

הקדירה, מושב zlwd.מקום d`nh ,migth dyelyn zegt טפחים שלושה אבל 
טהורה  מתבשלת, הקדירה ואין יוצא שהחום לתשמישו , ראוי  שאינו  ויותר,
מירחה  כן  אם אלא חיבור, אינו  הפחיתה, למעט צרור או  אבן נתן  הקלת.

בטיט.

i r i a x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

úBøã÷ ìea÷ úéa Ba LiL ïBëcמכותל היוצאת בליטה היינו – ÈÆÆÅÄÀÅ
אותן  כשמסלקים לקדירות, מקום המשמש קיבול, בית ולה הכירה,

הכירה ברטנורא ),מן  ריקות(רש"י; לקדירות ועיין או  ישראל"; ("תפארת 

izdw - zex`ean zeipyn
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äøék íeMî àîè.BlL áçøä–øéàî éaøøäèî,äãeäé éaøåànèî.äøék åéab ìò äNBòå ìqä úà äôBkä ïëå. ¨¥¦¦¨¨©©¤©¦¥¦§©¥§©¦§¨§©¥§¥©¤¤©©§¤©©¨¦¨
‚dkøàì ä÷ìçpL äøék–äøBäè;daçøìe–äàîè.Baçøì ïéa Bkøàì ïéa ÷ìçpL çtk–øBäè.äøékä øöç, ¦¨¤¤§§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¥¨ª¨¤¤¡©¥§¨§¥§¨§¨£©©¦¨

úBòaöà LGL ääBáb àéäL ïîæa–øéåàáe òbîa äànhî.ïàkî äúeçt–øéåàa äànhî dðéàå òbîa äànhî. ¦§©¤¦§¨¨¤§¨¦©§¨§©¨¨£¦§¨¦¨¦©§¨§©¨§¥¨¦©§¨¨£¦
dúBà ïéøòLî ãöék?ìàòîLé éaøøîBà:ïhîì ïìòîìî ãeôMä úà ïúBð,øéåàa äànhî Bcâðëe.øæòéìà éaø ¥©§©£¦¨©¦¦§¨¥¥¥¤©§¦§©§¨§©¨§¤§¦©§¨¨£¦©¦¡¦¤¤

á÷òé ïaøîBà:äøékä äàîèð–øöçä úàîèð;øöçä äàîèð–äøékä úàîèð àG. ¤©£Ÿ¥¦§§¨©¦¨¦§¥¤¨¥¦§§¨¤¨¥¦§¥©¦¨
„äøékä ïî úLøôî äúéä,úBòaöà LGL ääBáb àéäL ïîæa–øéåàáe òbîa äànhî;ïàkî äúeçt,Bà ¨§¨ª§¤¤¦©¦¨¦§©¤¦§¨¨¤§¨¦©§¨§©¨¨£¦§¨¦¨

ä÷ìç äúéäL–äøBäè.äøéë éèetèt,úBòaöà LGL ìL äLGL–øéåàáe òbîa íéànhî.ïàkî úBçt–ìk ¤¨§¨£¨¨§¨¦§¥¦¨§¨¤¨¤§¨¦©§¦§©¨¨£¦¨¦¨¨

:ùìù åà úåøéã÷ éúù ìåá÷ úéá åì.dxik meyn xedh:äøéëë øáåçîá àîèî åðéà ,éîð éà .àåä àîèð àì äøéëä úàîèð íàã.ely miccvdåéìúåë
:äøéëä ïî ïðéàù ïåëã ìù.ely agxd:áçø äì éø÷ äøéëä ãöì êìåäå áéçøî ïåëãäù éôìå .ïåëã ìù åìåáé÷ úéá ãöì äîöò äøéëä ìúåë àåäiax

.xdhn xi`n:äøéëë áéùç àìã.`nhn dcedi iaxe:äãåäé éáøë äëìäå .äøéëë áéùçã.lqd z` dtekd oke.äøéëì õåç èìåáå ,äøéë åéáâ ìò äðáå
äå:ïåëãë åðéã ,äèéìáä äúåà ìò úåøã÷ íéúôåùå äøéëä éðôåãì õåç èìåá ìñä áçåøå äøéë åéìò äðáùëå ,õò éìë íåùî àîèî àåä ìñ
b.dxedh dkx`l dwlgpy dxikåæ úåîéé÷ úåúéôù éúù äáçøì ä÷ìçð íàå ,úåúéôù éúù åìèá äëøàì ä÷ìçðùëå .úåøã÷ éúù úúéôù íå÷î äøéë

:äãáì åæå äãáì.gtek:äúéôùä íå÷î ìèá åáçøì ÷ãñðù ïéá åëøàì ÷ãñðù ïéáå .úçà äøã÷ úúéôù íå÷î.dxikd xvgñøç ìù äìåãâ úáçî ïéòë
:øöçì úøáåçî òöîàá úáùåé äøéëäå.zerav` yly,øåðúä ÷øôá ìéòì ïðúãë ,ùìù äúìçú äøéë øåòéùù íùë .úåòáöà ùìù íéäåáâ øöçä éìúåëù

ãéå ,äøéëì ãé åîë éåäã íåùî ,éîð éà .ïðáøãî òâîá äàîèî åäéîå .áåùç äìù øéåà ïéà ùìùî úåçôå ,ùìùî úåçô ïéà åäáâ äøéëä øöç øåòéù êë
:øéåà åì ïéàå òâî åì ùé.dze` oixryn cvik:øöçä øéåà áùçð äî øòùì åðà íéëéøöå äáøä øöçî ääåáâ äøéëã íåùî.cetyd z` ozepãçà åùàø

äìúð åìéàë øöçä éìúåëî äìòîì àåäù ô"òà õøù íù äìúð íà ãåôùä ïî äèîìù ìëå ,äåáâä äøéëä ìúåë ìò øçà åùàøå êåîðä øöçä ìúåë ìò
:øöçä øéåà áùçð äæ ìëã ,äèîì.dxikd z`nhp `l:á÷òé ïá øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .øöçì äìôè äøéë ïéàå ,äøéëì äìôè øöçã

c.zyxten dzidäîöòì åæå äîöòì åæ àìà ,ãçé íéøáåçî äøéëäå øöçä äìçúî ïîåàä äðá àìù:.dwlgåæ øîåì êéøö ïéàå åæå .ììë ìåáé÷ úéá àìá
:éðú÷.dxik ihethtïä íà ïëù ìëå ,äîöò äøéëë øéåàáå òâîá íéàîèéîå äøéëë íéáùçð ,úåòáöà ùìù íéäåáâ íäå íéìâø äùìù íäù ,äøéëä éìâø

`xephxa yexit

אחר), באופן שמפרש äøékרמב"ם  íeMî øBäè נטמאה שאם – ÈÄÄÈ
מהכירה, חלק שאינו  לפי הדכון, נטמא לא íeMîהכירה àîèåÀÈÅÄ

ìea÷ éìk תלושה כשהכירה חרס, כלי כשאר  טומאה שמקבל – ÀÄÄ
ישראל"). מהו("תפארת  המשנה, מפרשת dxik:ועכשיו meyn xedh

BlL ïéããvä,שבצדדיו הדכון דפנות –àîè Bðéà íäa òâBpä ÇÀÈÄÆÇÅÇÈÆÅÈÅ
äøék íeMî טומאת משום נטמא אינו הדכון בצדדי הנוגע דבר – ÄÄÈ

BlLהכירה. áçøä קיבולו בית לצד  עצמה הכירה כותל  היינו – ÈÇÇÆ
"רחב" נקרא הכירה לצד והולך  מרחיב שהדכון ולפי  הדכון; של

ברטנורא ), øäèî(ר"ש; øéàî éaø,מתוכה הכירה נטמאה שאם – ÇÄÅÄÀÇÅ
הדכון  של  תוכו שהוא חלק אותו  טמא, הכירה גב שכל פי  על אף

שבין  הדופן  הרי  לכירה, שייך הדכון  ואין  שהואיל  בטהרתו , נשמר 
ג), י, (לעיל כירות שתי  שבין האמצעית האבן  כמו  דינו לדכון הכירה

צד  טהור שאותו הטהורה את ישראל").המשמש  äãeäé("תפארת éaøåÀÇÄÀÈ
ànèîטפל ואין  לכירה, בעיקר הוא שייך  שלדעתו הרחב, את – ÀÇÅ

העיקר äøék(שם).מבטל åéab ìò äNBòå ìqä úà äôBkä ïëåÀÅÇÆÆÇÇÀÆÇÇÈÄÈ
אותה  על קדרות ומעמידים לכירה, חוץ בולט הסל שולי  ורוחב –
טומאה  מקבל עצמו הסל ברם כדכון . דינה הבליטה הרי הבליטה,

עץ. כלי  משום

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äøék,קדירות שתי לשפיתת מקום בה שיש  –ä÷ìçpL מלמעלה – ÄÈÆÆÀÀÈ
השפיתות,dkøàìלמטה, שתי  בתוך  הכירה, לאורך  –äøBäè– ÀÈÀÈÀÈ

קדירות; לשפיתת עוד  ראויה שאינה לרחבה daçøìeלפי  שנחלקה – ÀÈÀÈ
השפיתות, שתי  לשפיתת äàîèבין מקום חלק בכל יש שעדיין  לפי  – ÀÅÈ

אחת. אחת,çtkקדירה קדירה לשפיתת אלא מקום בו  שאין – ËÈ
Baçøì ïéa Bkøàì ïéa ÷ìçpL,למטה מלמעלה –øBäè– ÆÆÁÇÅÀÈÀÅÀÈÀÈ

השפיתה. מקום äøékäשבטל øöç,חרס של  גדולה מחבת כעין  – ÂÇÇÄÈ
קדירות  עליה גם נותנים היו  ופעמים באמצעה, לה מחוברת והכירה

ולחימום GL(הר"ש),לבישול ääBáb àéäL ïîæaúBòaöà L– ÄÀÇÆÄÀÈÈÆÀÈ
בתחילה  הכירה כשיעור  אצבעות, שלוש גבוהות החצר שמחיצות

ב), ה, לעיל øéåàáe(עיין  òbîa äànhî הכירה נטמאה שאם – ÄÇÀÈÀÇÈÈÂÄ
החצר נטמאה אם וכן הכירה; חצר  גם עמה נטמאה באויר, או  במגע

הכירה נטמאה באויר, או  ïàkî(רמב "ם);במגע äúeçt גובה אם – ÀÈÄÈ
אצבעות, משלוש  פחות היה החצר של òbîaהמחיצות äànhîÄÇÀÈÀÇÈ

øéåàa äànhî dðéàå אלא נחשבת החצר  אין  זה שבכגון  לפי  – ÀÅÈÄÇÀÈÈÂÄ
ג, (כלעיל  במגע אלא טומאה מקבלת אינה יד  וכל לכירה, יד כמו 

אם  אבל  חברתה, גם נטמאה במגע מהן  אחת נטמאה אם הלכך ד );
חיבור שאינה לפי  טמאה, חברתה אין בלבד, מאויר מהן אחת נטמאה

מדרבנן  אלא ו).לה יז , כלים  הל' dúBà(רמב"ם  ïéøòLî ãöék– ÅÇÀÇÂÄÈ
משערים  כיצד הרבה, מהחצר גבוהה והכירה הואיל  כלומר  החצר, את

טומאה? לענין החצר אויר  מגיע היכן  øîBà:עד ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅ
ïhîì ïìòîìî ãeôMä úà ïúBð:גורסים ויש  –,olrnl ohnln ÅÆÇÀÄÀÇÀÈÀÇÈ

הנמוך הכותל על  למטה השפוד של  האחד  הקצה את סומך  כלומר
הכירה, של  הגבוה הכותל על למעלה האחר  קצהו ואת החצר, של

באלכסון, מונח השפוד  øéåàaונמצא äànhî Bcâðëe היתה אם – ÀÆÀÄÇÀÈÈÂÄ
שאויר פי על אף השפוד, של האלכסון מכנגד למטה באויר  טומאה

החצר כאוויר נחשב הוא מקום מכל  החצר, מכתלי למעלה הוא זה
בו. Yלהיטמא äøékä äàîèð :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄÀÀÈÇÄÈ

äøékä úàîèð àG Y øöçä äàîèð ;øöçä úàîèð שכן – ÄÀÅÆÈÅÄÀÀÈÆÈÅÄÀÅÇÄÈ
לכי טפלה אליעזרחצר שרבי מפרשים, יש לחצר . טפלה כירה ואין רה,

גבוהה  שאינה לחצר  אצבעות שלוש גבוהה שהיא חצר בין מבדיל  אינו

אצבעות ישראל").שלוש  awri.("תפארת  oa xfril` iaxk dkld oi`e

i y i n g m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äúéä,הכירה חצר –äøékä ïî úLøôî האומן עשה שלא – ÈÀÈËÀÆÆÄÇÄÈ
לעצמה, וזו לעצמה זו  אלא יחד, מחוברות והכירה החצר מתחילה

GL ääBáb àéäL ïîæaúBòaöà L גבוהות החצר  שמחיצות – ÄÀÇÆÄÀÈÈÆÀÈ
אצבעות, øéåàáeשלוש  òbîa äànhî שאינן פי  על שאף – ÄÇÀÈÀÇÈÈÂÄ

החצר, או  הכירה מהן, אחת נטמאה שאם כמחוברות, דינן מחוברות
חברתה; גם נטמאה באויר , או  ïàkîבמגע äúeçt גובה אם – ÀÈÄÈ

אצבעות, משלוש פחות החצר  של ä÷ìçהמחיצות äúéäL Bà– ÆÈÀÈÂÈÈ
לכירה מחוברת היא ואפילו כלל, מחיצות הרש"ש ;בלא (חידושי

ישראל"), ואם äøBäè"תפארת כלל, לכירה חיבור  החצר  אין  – ÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïàkî äúéôL,øBäè øàMäå;äpè÷ äúéä íàå–àîè ìkä.úéòöîàä äìhð,ì ìBëé íàäøBé äéìò úBtL §¦¨¦¨§©§¨¨§¦¨§¨§©¨©Ÿ¨¥¦§¨¨¤§¨¦¦¨¦§¨¤¨¨
äìBãb–äàîè.døéæçä–äøBäè.èéèa dçøî–úà äéìò ìMáì éãk äp÷éqiMî äàîè úìa÷îäöéaä. §¨§¥¨¤¡¦¨§¨¥§¨§¦§©¤¤ª§¨¦¤©¦¤¨§¥§©¥¨¤¨¤©¥¨
„eàîèðå äøék ïàNòL íéðáà ézL,kî úçà ïáà Bæì Cîñïà,ïàkî úçà ïáà Bæìå–äàîè Bæ ìL déöç §¥£¨¦¤£¨¨¦¨§¦§§¨©¨¤¤©©¦¨§¨¤¤©©¦¨¤§¨¤§¥¨

äøBäè déöçå,äøBäè déöçå äàîè Bæ ìL déöçå.úBøBäè eìhð–ïúàîèì elà eøæç. §¤§¨§¨§¤§¨¤§¥¨§¤§¨§¨¦§§¨§¥§ª§¨¨
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡íéçôè äLGMî úBçt äúçôpL íézá éìòa ìL úeúlwä–äàîè,ïìòîìî äìLa äøã÷e ïhîlî ÷éqî àeäL; ©©¨¤©£¥¨¦¤¦§£¨¨¦§¨§¨¦§¥¨¤©¦¦§©¨§¥¨§¥¨¦§©§¨
ïàkî øúé–äøBäè.øBøö Bà ïáà ïúð–äøBäè.èéèa dçøî–àaäìe ïàkî äàîè úìa÷î.úáeLz äúéä Bæ ¨¥¦¨§¨¨©¤¤§§¨¥§¨§¦§©¤¤ª§¨¦¨§©¨¨§¨§©
äãeäé éaø,úecä ét ìò Bà øBaä ét ìò BðúpL øepza. ©¦§¨©©¤§¨©¦©©¦©

·úBøã÷ ìea÷ úéa Ba LiL ïBëc–äøék íeMî øBäè,ìea÷ éìk íeMî àîèå.BlL ïéããvä–Bðéà íäa òâBpä ¨¤¤¥¦§¥¨¦¦¨§¨¥¦§¦¦©§¨¦¤©¥©¨¤¥

:úéòöîàì.dxedh:äìåãâä äøåéä úøéë õúð åìéàëå äðåùàø äøéë äìèáù.dpwiqiyn d`neh zlawn:äùãç äøéëë ÷ñéä éòáã
c.o`kn zg` oa` efle o`kn zg` oa` efl jnqäéöç úåéòöîà íéðáà éúù êëìä .úåøåäè úåðåöéçäå äàîè úéòöîàä ,úåøéë ùìù åéùëò åàöîðå

:øåäèì ùîùîù ,øåäè [øåäèä ãö ìù] åæ ìù äéöçå åæ ìù.zexedhd zepevigd elhipïéà éøäù ,úåàîè ïìåëå ,äìçúáë ïúàîåèì úåéòöîà åøæç
:øåäèì ùîùî ïàë

f`.miza ilra ly zezlwd:úì÷ àø÷ð äáùåî íå÷îå äøéëì éåùòä ñéñá.dzgtpyéøä ,íéçôè äùìùî úåçô úçôä ÷îåò äéäå .äúéò÷ø÷
:äìòîìî äøéëáù äøã÷ä ìùáúú äèîìî úçôá ÷éñé íàù ,äàîåè úìá÷î äøéëä.o`kn xzi:íéçôè äùìùî øúåé ä÷åîò úçôä äéä íà.dxedh

:úìùáúî äðéàå äøéëáù äøéã÷ä ïî ä÷åçø ùàä éøäù.xexv e` oa` ozpéôì ,äøåäè ,íéçôè äùìù úçôä ÷îåò äéäé àìù éãë úçôä íå÷î ìò
:äøéëä úéò÷ø÷î äáåùç äðéàù.dgxn:èéèá åæ ïáàì.d`neh zlawn÷îåò ïéà éøäå ,úáùçð àéä äøéëä úéò÷ø÷î åæ ïáàù .àáäìå ïàëî ,äøéëä

:íéçôè äùìù úçôä.dcedi iax zaeyz `id efe:äòáøà åúìçú øåðú ÷øôá ìéòì íéîëçå äãåäé 'ø å÷ìçðùëit lre xead it lr epzpy xepza
.zecd:íúä ïðéòá éîð éëä ,äìòîìî äìùá äøã÷å äèîìî ÷éñî àäéù àëä ïðéòáã éëéä éëã ,åéøáãì äéàø äãåäé 'ø àéáä ïàëî

a.oekcïìô êåã åîë .íå÷î ïåùì[:çé úåëøá]ùé íéîòôå ,äèéìáä äúåà ìò äúåà ïéáéùåî äøéëä ïî äøã÷ä ïéàéöåîùëù äøéëä ïî èìåá íå÷î àåäå .

`xephxa yexit

äìBãb äøBé,גדול דוד –äàîè האבנים שתי  של זו כירה – ÈÀÈÀÅÈ
כירה. היא נחשבת שעדיין  בטומאתה, נשארת –døéæçäהחיצונות ÆÁÄÈ

למקומה, האמצעית האבן את טהור,äøBäèהחזיר  הכל כלומר – ÀÈ
הגדולה היורה כירת נתץ וכאילו  הראשונה, הכירה שבטלה (הר"ש ;לפי 

èéèaברטנורא). dçøî בטיט ומירחה האמצעית את החזיר – ÅÀÈÀÄ
בקרקע, äàîèוחיברה úìa÷î,ולהבא מכאן –éãk äp÷éqiMî ÀÇÆÆËÀÈÄÆÇÄÆÈÀÅ

äöéaä úà äéìò ìMáì.חדשה כירה כדין  – ÀÇÅÈÆÈÆÇÅÈ
הפיסקה את מפרש שהוא משמע, הרמב"ם dxedh",מדברי  dxifgd"בדרך

לשפות  יכול  אם האמצעית, "ניטלה יז ): טו, כלים (הל ' כותב הוא שכן אחרת,
טמאה. היא הרי  גדולה, יורה חיצונות שתיים dxedh.על ± dfn xizi oiwgexn eid

.didyk xedh lkd ixd ± zirvn`d z` xifgdמכאן טומאה מקבל בטיט, מירחה
עליה לבשל  כדי  מהן  אחת לכל  שיסיקנה והוא הביצה".ולהבא,

i y i l y m e i
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úçà ïáà Bæì Cîñ ,eàîèðå äøék ïàNòL íéðáà ézLÀÅÂÈÄÆÂÈÈÄÈÀÄÀÀÈÇÈÆÆÇÇ
ïàkî úçà ïáà Bæìå ,ïàkî הכירה בקצה אחת אבן הניח – ÄÈÀÈÆÆÇÇÄÈ

הכירה  בקצה אחת ואבן  שנטמאו, האבנים משתי לאחת סמוך  מכאן ,

ונעשו  כדינן , והוסקו  בטיט, וחיברן  שנטמאה, לאחרת סמוך מכאן ,
החיצונות  ושתי  טמאות האמצעיות אבניה ששתי  כירות, שלוש  עכשיו 

Bæטהורות, ìL déöçå ,äøBäè déöçå äàîè Bæ ìL déöçÆÀÈÆÀÅÈÀÆÀÈÀÈÀÆÀÈÆ
äøBäè déöçå äàîè הראשונות האבנים משתי  אחת כל – ÀÅÈÀÆÀÈÀÈ

טמא, פנים שלצד  חציה האמצעיות, האבנים משתי היינו שנטמאו,
משמש שהוא לפי  טהור, לה שנסמכה הטהורה האבן שלצד וחציה

הטהורה. הכירה úBøBäèאת eìhð שנסמכו הטהורות האבנים שתי  – ÄÀÀ
elàלהן , eøæç, שנטמאו הראשונות האבנים שתי  –ïúàîèì– ÈÀÅÀËÀÈÈ

הכירה  את עוד משמשות ואינן  הואיל טמאות, שכולן  כבתחילה,
הטהורה.

א ה נ ש מ ר ו א ב

íézá éìòa ìL úeúlwä שוליים לה שיש קטנה כירה כעין – ÇÇÈÆÇÂÅÈÄ
הקדירה את עליה ושופתים גחלים בה ונותנים מאד , (הר"ש ;עבים

ישראל "), "תפארת  נתרחקה äúçôpLהגר "א; כך  ידי ועל קרקעיתה, – ÆÄÀÂÈ
הקדירה, משולי GMîהאש  úBçtíéçôè äL הפחת עומק אם – ÈÄÀÈÀÈÄ

טפחים, משלושה לפיäàîèפחות טומאה, מקבלת היא הרי – ÀÅÈ
לשימושה, עדיין היא ïhîlîשראויה ÷éqî àeäL– בפחת ÆÇÄÄÀÇÈ

ïìòîìîהקרקעית, äìLa äøã÷e אותה על  היא שמתבשלת – ÀÅÈÀÅÈÄÀÇÀÈ
שלמטה. ïàkîהאש  øúéשיעור על  יתיר  הוא הפחת עומק אם – ÈÅÄÈ

ולמעלה, טפחים משלושה היינו  טומאה,äøBäèזה, מקבלת אינה – ÀÈ
ונמצא  מתבשלת, הקדירה ואין  הקדירה משולי רחוקה שהאש  לפי

תשמישה. øBøöבטל  Bà ïáà ïúð למעט כדי  הפחת, מקום על – ÈÇÆÆÀ
עומקה, נחשבת äøBäèאת האבן שאין לפי  בטהרתה, היא עדיין – ÀÈ

הקלתות. מקרקעית èéèaכחלק dçøî בקרקעית האבן את חיבר  – ÅÀÈÀÄ
בטיט, àaäìeהקלתות ïàkî äàîè úìa÷î המירוח ידי שעל  – ÀÇÆÆËÀÈÄÈÀÇÈ

הפחת  עומק ונמצא הקלתות, מקרקעית כחלק האבן נחשבת בטיט
טפחים. משלושה øepzaפחות ,äãeäé éaø úáeLz äúéä BæÈÀÈÀÇÇÄÀÈÇÇ

úecä ét ìò Bà øBaä ét ìò BðúpL,(ו (ה, לעיל ששנינו – ÆÀÈÇÄÇÇÄÇ
מלמעלה, בשלה הקדירה ואין מלמטה מסיק הוא אם שכאן שכשם

ניסוק  ואינו  הבור בתוך מלמטה מסיק אם שם כך  טהורה, הקלתּות
טהור התנור במפרשים ).מלמעלה, רבי(עיין שתשובת מפרשים, ויש 

מירוח  בלא אבן  נתינת שכאן שכשם שנתן, האבן לענין  היא יהודה
חיבור אינה בתנור  שם כך  חיבור, אינה אחרונה ").בטיט ("משנה

מענין (חוץ הרמב"ם לפי משנתנו וכך"zezlwd"בארנו  כהר "ש) שבארנוהו 
מפרש: הר "ש אבל המפרשים. רוב אותה שנרחב dzgtpyמבארים היינו –

הקדירה, מושב zlwd.מקום d`nh ,migth dyelyn zegt טפחים שלושה אבל 
טהורה  מתבשלת, הקדירה ואין יוצא שהחום לתשמישו , ראוי  שאינו  ויותר,
מירחה  כן  אם אלא חיבור, אינו  הפחיתה, למעט צרור או  אבן נתן  הקלת.

בטיט.

i r i a x m e i
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úBøã÷ ìea÷ úéa Ba LiL ïBëcמכותל היוצאת בליטה היינו – ÈÆÆÅÄÀÅ
אותן  כשמסלקים לקדירות, מקום המשמש קיבול, בית ולה הכירה,

הכירה ברטנורא ),מן  ריקות(רש"י; לקדירות ועיין או  ישראל"; ("תפארת 

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriay wxt milk zkqn

äøék íeMî àîè.BlL áçøä–øéàî éaøøäèî,äãeäé éaøåànèî.äøék åéab ìò äNBòå ìqä úà äôBkä ïëå. ¨¥¦¦¨¨©©¤©¦¥¦§©¥§©¦§¨§©¥§¥©¤¤©©§¤©©¨¦¨
‚dkøàì ä÷ìçpL äøék–äøBäè;daçøìe–äàîè.Baçøì ïéa Bkøàì ïéa ÷ìçpL çtk–øBäè.äøékä øöç, ¦¨¤¤§§¨§¨§¨§¨§¨§¨§¥¨ª¨¤¤¡©¥§¨§¥§¨§¨£©©¦¨

úBòaöà LGL ääBáb àéäL ïîæa–øéåàáe òbîa äànhî.ïàkî äúeçt–øéåàa äànhî dðéàå òbîa äànhî. ¦§©¤¦§¨¨¤§¨¦©§¨§©¨¨£¦§¨¦¨¦©§¨§©¨§¥¨¦©§¨¨£¦
dúBà ïéøòLî ãöék?ìàòîLé éaøøîBà:ïhîì ïìòîìî ãeôMä úà ïúBð,øéåàa äànhî Bcâðëe.øæòéìà éaø ¥©§©£¦¨©¦¦§¨¥¥¥¤©§¦§©§¨§©¨§¤§¦©§¨¨£¦©¦¡¦¤¤

á÷òé ïaøîBà:äøékä äàîèð–øöçä úàîèð;øöçä äàîèð–äøékä úàîèð àG. ¤©£Ÿ¥¦§§¨©¦¨¦§¥¤¨¥¦§§¨¤¨¥¦§¥©¦¨
„äøékä ïî úLøôî äúéä,úBòaöà LGL ääBáb àéäL ïîæa–øéåàáe òbîa äànhî;ïàkî äúeçt,Bà ¨§¨ª§¤¤¦©¦¨¦§©¤¦§¨¨¤§¨¦©§¨§©¨¨£¦§¨¦¨

ä÷ìç äúéäL–äøBäè.äøéë éèetèt,úBòaöà LGL ìL äLGL–øéåàáe òbîa íéànhî.ïàkî úBçt–ìk ¤¨§¨£¨¨§¨¦§¥¦¨§¨¤¨¤§¨¦©§¦§©¨¨£¦¨¦¨¨

:ùìù åà úåøéã÷ éúù ìåá÷ úéá åì.dxik meyn xedh:äøéëë øáåçîá àîèî åðéà ,éîð éà .àåä àîèð àì äøéëä úàîèð íàã.ely miccvdåéìúåë
:äøéëä ïî ïðéàù ïåëã ìù.ely agxd:áçø äì éø÷ äøéëä ãöì êìåäå áéçøî ïåëãäù éôìå .ïåëã ìù åìåáé÷ úéá ãöì äîöò äøéëä ìúåë àåäiax

.xdhn xi`n:äøéëë áéùç àìã.`nhn dcedi iaxe:äãåäé éáøë äëìäå .äøéëë áéùçã.lqd z` dtekd oke.äøéëì õåç èìåáå ,äøéë åéáâ ìò äðáå
äå:ïåëãë åðéã ,äèéìáä äúåà ìò úåøã÷ íéúôåùå äøéëä éðôåãì õåç èìåá ìñä áçåøå äøéë åéìò äðáùëå ,õò éìë íåùî àîèî àåä ìñ
b.dxedh dkx`l dwlgpy dxikåæ úåîéé÷ úåúéôù éúù äáçøì ä÷ìçð íàå ,úåúéôù éúù åìèá äëøàì ä÷ìçðùëå .úåøã÷ éúù úúéôù íå÷î äøéë

:äãáì åæå äãáì.gtek:äúéôùä íå÷î ìèá åáçøì ÷ãñðù ïéá åëøàì ÷ãñðù ïéáå .úçà äøã÷ úúéôù íå÷î.dxikd xvgñøç ìù äìåãâ úáçî ïéòë
:øöçì úøáåçî òöîàá úáùåé äøéëäå.zerav` yly,øåðúä ÷øôá ìéòì ïðúãë ,ùìù äúìçú äøéë øåòéùù íùë .úåòáöà ùìù íéäåáâ øöçä éìúåëù

ãéå ,äøéëì ãé åîë éåäã íåùî ,éîð éà .ïðáøãî òâîá äàîèî åäéîå .áåùç äìù øéåà ïéà ùìùî úåçôå ,ùìùî úåçô ïéà åäáâ äøéëä øöç øåòéù êë
:øéåà åì ïéàå òâî åì ùé.dze` oixryn cvik:øöçä øéåà áùçð äî øòùì åðà íéëéøöå äáøä øöçî ääåáâ äøéëã íåùî.cetyd z` ozepãçà åùàø

äìúð åìéàë øöçä éìúåëî äìòîì àåäù ô"òà õøù íù äìúð íà ãåôùä ïî äèîìù ìëå ,äåáâä äøéëä ìúåë ìò øçà åùàøå êåîðä øöçä ìúåë ìò
:øöçä øéåà áùçð äæ ìëã ,äèîì.dxikd z`nhp `l:á÷òé ïá øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .øöçì äìôè äøéë ïéàå ,äøéëì äìôè øöçã

c.zyxten dzidäîöòì åæå äîöòì åæ àìà ,ãçé íéøáåçî äøéëäå øöçä äìçúî ïîåàä äðá àìù:.dwlgåæ øîåì êéøö ïéàå åæå .ììë ìåáé÷ úéá àìá
:éðú÷.dxik ihethtïä íà ïëù ìëå ,äîöò äøéëë øéåàáå òâîá íéàîèéîå äøéëë íéáùçð ,úåòáöà ùìù íéäåáâ íäå íéìâø äùìù íäù ,äøéëä éìâø

`xephxa yexit

אחר), באופן שמפרש äøékרמב"ם  íeMî øBäè נטמאה שאם – ÈÄÄÈ
מהכירה, חלק שאינו  לפי הדכון, נטמא לא íeMîהכירה àîèåÀÈÅÄ

ìea÷ éìk תלושה כשהכירה חרס, כלי כשאר  טומאה שמקבל – ÀÄÄ
ישראל"). מהו("תפארת  המשנה, מפרשת dxik:ועכשיו meyn xedh

BlL ïéããvä,שבצדדיו הדכון דפנות –àîè Bðéà íäa òâBpä ÇÀÈÄÆÇÅÇÈÆÅÈÅ
äøék íeMî טומאת משום נטמא אינו הדכון בצדדי הנוגע דבר – ÄÄÈ

BlLהכירה. áçøä קיבולו בית לצד  עצמה הכירה כותל  היינו – ÈÇÇÆ
"רחב" נקרא הכירה לצד והולך  מרחיב שהדכון ולפי  הדכון; של

ברטנורא ), øäèî(ר"ש; øéàî éaø,מתוכה הכירה נטמאה שאם – ÇÄÅÄÀÇÅ
הדכון  של  תוכו שהוא חלק אותו  טמא, הכירה גב שכל פי  על אף

שבין  הדופן  הרי  לכירה, שייך הדכון  ואין  שהואיל  בטהרתו , נשמר 
ג), י, (לעיל כירות שתי  שבין האמצעית האבן  כמו  דינו לדכון הכירה

צד  טהור שאותו הטהורה את ישראל").המשמש  äãeäé("תפארת éaøåÀÇÄÀÈ
ànèîטפל ואין  לכירה, בעיקר הוא שייך  שלדעתו הרחב, את – ÀÇÅ

העיקר äøék(שם).מבטל åéab ìò äNBòå ìqä úà äôBkä ïëåÀÅÇÆÆÇÇÀÆÇÇÈÄÈ
אותה  על קדרות ומעמידים לכירה, חוץ בולט הסל שולי  ורוחב –
טומאה  מקבל עצמו הסל ברם כדכון . דינה הבליטה הרי הבליטה,

עץ. כלי  משום

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äøék,קדירות שתי לשפיתת מקום בה שיש  –ä÷ìçpL מלמעלה – ÄÈÆÆÀÀÈ
השפיתות,dkøàìלמטה, שתי  בתוך  הכירה, לאורך  –äøBäè– ÀÈÀÈÀÈ

קדירות; לשפיתת עוד  ראויה שאינה לרחבה daçøìeלפי  שנחלקה – ÀÈÀÈ
השפיתות, שתי  לשפיתת äàîèבין מקום חלק בכל יש שעדיין  לפי  – ÀÅÈ

אחת. אחת,çtkקדירה קדירה לשפיתת אלא מקום בו  שאין – ËÈ
Baçøì ïéa Bkøàì ïéa ÷ìçpL,למטה מלמעלה –øBäè– ÆÆÁÇÅÀÈÀÅÀÈÀÈ

השפיתה. מקום äøékäשבטל øöç,חרס של  גדולה מחבת כעין  – ÂÇÇÄÈ
קדירות  עליה גם נותנים היו  ופעמים באמצעה, לה מחוברת והכירה

ולחימום GL(הר"ש),לבישול ääBáb àéäL ïîæaúBòaöà L– ÄÀÇÆÄÀÈÈÆÀÈ
בתחילה  הכירה כשיעור  אצבעות, שלוש גבוהות החצר שמחיצות

ב), ה, לעיל øéåàáe(עיין  òbîa äànhî הכירה נטמאה שאם – ÄÇÀÈÀÇÈÈÂÄ
החצר נטמאה אם וכן הכירה; חצר  גם עמה נטמאה באויר, או  במגע

הכירה נטמאה באויר, או  ïàkî(רמב "ם);במגע äúeçt גובה אם – ÀÈÄÈ
אצבעות, משלוש  פחות היה החצר של òbîaהמחיצות äànhîÄÇÀÈÀÇÈ

øéåàa äànhî dðéàå אלא נחשבת החצר  אין  זה שבכגון  לפי  – ÀÅÈÄÇÀÈÈÂÄ
ג, (כלעיל  במגע אלא טומאה מקבלת אינה יד  וכל לכירה, יד כמו 

אם  אבל  חברתה, גם נטמאה במגע מהן  אחת נטמאה אם הלכך ד );
חיבור שאינה לפי  טמאה, חברתה אין בלבד, מאויר מהן אחת נטמאה

מדרבנן  אלא ו).לה יז , כלים  הל' dúBà(רמב"ם  ïéøòLî ãöék– ÅÇÀÇÂÄÈ
משערים  כיצד הרבה, מהחצר גבוהה והכירה הואיל  כלומר  החצר, את

טומאה? לענין החצר אויר  מגיע היכן  øîBà:עד ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅ
ïhîì ïìòîìî ãeôMä úà ïúBð:גורסים ויש  –,olrnl ohnln ÅÆÇÀÄÀÇÀÈÀÇÈ

הנמוך הכותל על  למטה השפוד של  האחד  הקצה את סומך  כלומר
הכירה, של  הגבוה הכותל על למעלה האחר  קצהו ואת החצר, של

באלכסון, מונח השפוד  øéåàaונמצא äànhî Bcâðëe היתה אם – ÀÆÀÄÇÀÈÈÂÄ
שאויר פי על אף השפוד, של האלכסון מכנגד למטה באויר  טומאה

החצר כאוויר נחשב הוא מקום מכל  החצר, מכתלי למעלה הוא זה
בו. Yלהיטמא äøékä äàîèð :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄÀÀÈÇÄÈ

äøékä úàîèð àG Y øöçä äàîèð ;øöçä úàîèð שכן – ÄÀÅÆÈÅÄÀÀÈÆÈÅÄÀÅÇÄÈ
לכי טפלה אליעזרחצר שרבי מפרשים, יש לחצר . טפלה כירה ואין רה,

גבוהה  שאינה לחצר  אצבעות שלוש גבוהה שהיא חצר בין מבדיל  אינו

אצבעות ישראל").שלוש  awri.("תפארת  oa xfril` iaxk dkld oi`e

i y i n g m e i
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äúéä,הכירה חצר –äøékä ïî úLøôî האומן עשה שלא – ÈÀÈËÀÆÆÄÇÄÈ
לעצמה, וזו לעצמה זו  אלא יחד, מחוברות והכירה החצר מתחילה

GL ääBáb àéäL ïîæaúBòaöà L גבוהות החצר  שמחיצות – ÄÀÇÆÄÀÈÈÆÀÈ
אצבעות, øéåàáeשלוש  òbîa äànhî שאינן פי  על שאף – ÄÇÀÈÀÇÈÈÂÄ

החצר, או  הכירה מהן, אחת נטמאה שאם כמחוברות, דינן מחוברות
חברתה; גם נטמאה באויר , או  ïàkîבמגע äúeçt גובה אם – ÀÈÄÈ

אצבעות, משלוש פחות החצר  של ä÷ìçהמחיצות äúéäL Bà– ÆÈÀÈÂÈÈ
לכירה מחוברת היא ואפילו כלל, מחיצות הרש"ש ;בלא (חידושי

ישראל"), ואם äøBäè"תפארת כלל, לכירה חיבור  החצר  אין  – ÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéàîè ïä ïkL,äòaøà ïä elôàå. ¤¥¥§¥¦©£¦¥©§¨¨
‰ïäî ãçà ìhð–øéåàa íéànhî íðéàå òbîa ïéànhî;éøácøéàî éaø.ïBòîL éaøøäèî.äæ íéðL äNò ¦©¤¨¥¤¦©§¦§©¨§¥¨¦©§¦¨£¦¦§¥©¦¥¦©¦¦§§©¥¨¨§©¦¤

äæ ãâðk–øéåàáe òbîa ïéànhî;éøácøéàî éaø.ïBòîL éaøøäèî.úBòaöà LGMî ïéäBáb eéä,ïhîìe LGMî §¤¤¤¦©§¦§©¨¨£¦¦§¥©¦¥¦©¦¦§§©¥¨§¦¦¨¤§¨¦¨§©¨
–øéåàáe òbîa íéànhî;ïìòîìe LGMî–òbîa ïéànhî,øéåàa ïéànhî ïðéàå;éøácøéàî éaø.ïBòîL éaø ¦©§¦§©¨¨£¦¦¨§©§¨¦©§¦§©¨§¥¨¦©§¦¨£¦¦§¥©¦¥¦©¦¦§

øäèî.äôOä ïî íéëeLî eéä,úBòaöà LGL CBúa–øéåàáe òbîa íéànhî;úBòaöà LGMî õeç–íéànhî §©¥¨§¦¦©¨¨§¨¤§¨¦©§¦§©¨¨£¦¦¨¤§¨¦©§¦
òbîa,øéåàa íéànhî íðéàå;éøácøéàî éaø.ïBòîL éaøøäèî. §©¨§¥¨¦©§¦¨£¦¦§¥©¦¥¦©¦¦§§©¥
ÂïúBà ïéøòLî ãöék?ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïäéðéa äpkä úà ïúBð,õeçìå äpkä ïî–øBäè;äpkä ïî ¥©§©£¦¨©¨¦§¤©§¦¥¥¥¤©©¨¥¥¤¦©©¨§©¨¦©©¨

:äøéëë íéðåãéð íäù úåòáöà ùìùî íéúåçô.drax` od elit`e:äøéëë íéðåãéð ,íéìâø
d.odn cg` lhipïéàå òâîá íéàîèéî êëìä ,õåúðë àìå õåúðë áéùçå äøéã÷ä úà íäéìò úôåù úåéäì úö÷ åæç éúëà ,ïäî ãçà ìèéðå äùìù åéä

:øéåàá ïéàîèéî.xdhn oerny iaxe:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .òâîá ïéàîèéî ïéà øéåàá ïéàîèéî ïéàù äøéë éèåôèô ìë øîåà ïåòîù éáø äéäùdyr
.mipy:ïéèåôèô éðùá äøéëä äúìçúî ïîåàä äùò.xie`ae rbna mi`nhin:äàîè àéäù ìéòì ïðúã ,äøéë ïàùòù íéðáà éúùë åäì ååäã.mideab eid

:íéèåôèôä.xdhn oerny 'xe:äøéëë áéùç àì úåòáöà ùìùî äìòîì èåôèô ìëã .øéåàá ïéá òâîá ïéá ,äìòîìå úåòáöà ùìù ìò óãåòä åúåàeid
.dtyd on mikeynäîå ,äôùä ïî õåç íéèåôèôä íéàöîð àúùäå ,äøéëä éìâø ïäù ïéèåôèôä ïéëùîð úåèéìá ïúåàîå ,äøéëä óåâá ïééåùò úåèéìá ïéîë

'øë äëìä åäìåëáå .ïåòîù 'øå øéàî 'ø éâéìô àäá ùìùì õåçî ïäî ùéù äîáå ,øéåàáå òâîá àîèéîå äîöò äøéëë áùçð äôùì ùìù êåúá ïäî ùéù
:øéàî

e.mze` oixryn cvik,àîèå äôùì ùìù êåúá àåä íà úòãì íéìåëé åðà ïéà íäéðéá õøù àöîðùëå ,äæî äæ íé÷åçø íéèåôèôäù éôìùìùì õåç åà
íéøôñä úà äá íéìâøñîù äîàä ïúåðå éðùì ïëå äôùä ïî úåòáöà ùìù äæ èåôèôì ããåî êëìä ,øéåàá ïéá òâîá ïéá ïåòîù 'øìå øéåàá øéàî 'øì øåäèå

`xephxa yexit

נטמאה  אם וכן טהורה; החצר  במגע, בין מאווירה בין  הכירה נטמאה
טהורה הכירה äøéë(רמב"ם ).החצר , éèetèt רגליים כעין – ÄÀÅÄÈ

הכירה מן  למעלה eply),הבולטות qenixta enk) את שופתים שעליהן 
ועיין הקדירה הכירה ; רגלי שמפרש: ברטנורא  עיין הגר"א ; (רמב "ם;

ישראל"), "תפארת טוב"; יום שלושה GLäL"תוספות הם אם – ÀÈ
GLפטפוטים, ìLúBòaöà Lשלוש הכירה מן למעלה הבולטים – ÆÈÆÀÈ
øéåàáeאצבעות, òbîa íéànhî בין הכירה, נטמאה שאם – ÄÇÀÄÀÇÈÈÂÄ

ככירה הם שנחשבים הפטפוטים, נטמאו  באויר, בין  (רמב"ם );במגע

הכירה נטמאה הפטפוטים נטמאו שאם להיפך , הדין  ("משנה והוא

ïàkîאחרונה"). úBçt,אצבעות משלוש פחות בולטים היו  –ìk ÈÄÈÈ
íéàîè ïä ïkL סמוכה שעליהם הקדירה הם, שנמוכים שכל  – ÆÅÅÀÅÄ

ומיטמאים  ככירה, הם שנחשבים שכן כל ולפיכך  שבכירה, לאש יותר 

לעיל , שבארנו  כמו  ובאוויר , äòaøàבמגע ïä elôàå,פטפוטים – ÇÂÄÅÇÀÈÈ
שלושה אלא לעשות דרך  שאין פי על אף ככירה, הם (m`eנידונים

.(dxikk mpi`y el d`xpy ,"dpexg` dpyn" oiir ± drax`n xzei md

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïäî ãçà ìhð,הכירה של  הפטפוטין  משלושה –òbîa ïéànhî ÄÇÆÈÅÆÄÇÀÄÀÇÈ
שנשארו , הפטפוטים שני  נטמאו  במגע, הכירה נטמאה אם –íðéàåÀÅÈ

øéåàa íéànhî הפטפוטים נטמאו  לא באוויר , הכירה נטמאה שאם – ÄÇÀÄÈÂÄ
øéàîעמה; éaø éøác שנישארו הפטפוטים ושני  הואיל שלדעתו – ÄÀÅÇÄÅÄ

כל על  מיטמאים לפיכך קדירה, עליהם לשפות קצת הם ראויים עדיין 

לעיל כשיטתו באוויר, מיטמאים אינם אבל "יד"; משום במגע פנים
חכמים  ועשו  חכמים, מגזירת אלא אינו  במגע שמיטמאים שמה ג), (ה,

של כדי  באוויר , ייטמאו שלא וקדשים היכר תרומה עליהם ישרפו א

הרא "ש). øäèî(הר"ש ; ïBòîL éaø,במגע אף הפטפוטים את – ÇÄÄÀÀÇÅ
במגע  מיטמאים אין באוויר  מיטמאים שאין  כירה פטפוטי  כל שלדעתו 

äæ(תוספתא ). ãâðk äæ íéðL äNò האומן עשה לא שמתחילה – ÈÈÀÇÄÆÀÆÆÆ
הקדירה, לשפיתת ותיקנם זה כנגד זה בלבד פטפוטים שני אלא

øéåàáe òbîa ïéànhî;פטפוטים שלושה כמו –éaø éøác ÄÇÀÄÀÇÈÈÂÄÄÀÅÇÄ
øéàî מתחילה המתוקנים פטפוטים ששני במפרשים, טעמו  ומבואר – ÅÄ

לעיל ששנינו  כירה, שעשאן  אבנים שתי כדין דינם קדירה לשפיתת

כאן: גורס הרמב"ם אבל  טמאה. שהיא א), le`(ו , rbna `nhin
,xiee`aכותב הוא ז ):שכן יז , כלים  זה (הל' הפטפוטים שני  לה "עשה

לא  באוויר, נטמאת ואם נטמאו; במגע, הכירה נטמאת אם זה, כנגד 
רבינטמאו " של טעמו בענין אחרונה " ו"משנה ישראל" "תפארת (עיין

הרמב"ם ). גירסת  לפי øäèîמאיר ïBòîL éaø פחות שלדעתו  – ÇÄÄÀÀÇÅ
מגע  טומאת לענין בין לכירה, כלל  חיבור  אינם פטפוטים משלושה

לעיל, בארנו כבר הרמב"ם, גירסת ולפי  אוויר . טומאת לענין בין 
מיטמאים  אינם באוויר  מיטמאים שאין כירה פטפוטי  כל שלדעתו 

GMîבמגע. ïéäBáb eéäúBòaöà L בלטו הפטפוטים אם – ÈÀÄÄÈÆÀÈ
אצבעות: משלוש  יותר  הכירה מן  GMîïhîìeלמעלה Lלצד – ÄÈÀÇÈ

øéåàáeהכירה, òbîa íéànhî;הכירה כדין  –GMî,ïìòîìe L ÄÇÀÄÀÇÈÈÂÄÄÈÀÇÀÈ
òbîa ïéànhî,עמה מיטמאים במגע, הכירה נטמאה שאם –ïðéàå ÄÇÀÄÀÇÈÀÅÈ
øéåàa ïéànhî מיטמאים אינם מאוויר , הכירה נטמאה שאם – ÄÇÀÄÈÂÄ

øäèîעמה; ïBòîL éaø .øéàî éaø éøác שלמעלה מה – ÄÀÅÇÄÅÄÇÄÄÀÀÇÅ
משלוש שלמעלה כל שלדעתו באוויר , בין  במגע בין  אצבעות, משלוש

הכירה. מן  אינו äôOäאצבעות ïî íéëeLî eéä הפטפוטים היו  – ÈÀÄÄÇÈÈ
ולחוץ, הכירה משפת והולכים GLמתרחבים CBúaúBòaöà L– ÀÈÆÀÈ

הכירה, לשפת אצבעות שלוש  בתוך  מהם שיש  מה íéànhîÄÇÀÄכל
øéåàáe òbîa,הכירה עם –GMî õeçúBòaöà L מה אבל  – ÀÇÈÈÂÄÄÈÆÀÈ

הכירה, לשפת אצבעות לשלוש חוץ òbîaשיש íéànhî עם – ÄÇÀÄÀÇÈ
øéåàaהכירה, íéànhî íðéàå.עמה –øéàî éaø éøác– ÀÅÈÄÇÀÄÈÂÄÄÀÅÇÄÅÄ

מיטמא  הלכך מדרבנן, מיטמא אצבעות משלוש  חוץ אף שלדעתו 
לעיל , שיטתו שביארנו  כמו  באויר , מיטמא ולא ïBòîLבמגע éaøÇÄÄÀ

øäèî.הכירה מן אינו  אצבעות משלוש  חוץ שלדעתו  במגע, אף – ÀÇÅ

i y y m e i
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ïúBà ïéøòLî ãöék לשפת הפטפוטין שבין  האצבעות שלוש את – ÅÇÀÇÂÄÈ
שלשת  דרך העובר מעגל  ידי על נמדד זה שיעור  האם כלומר  הכירה,
ידי על  או הכירה, משפת אצבעות שלוש של במרחק הפטפוטין,

המחבר  בהם משולש שסומן המקומות באותם הפטפוטין שלושת את
אצבעות? שלוש של המידה øîBà:קצה ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ

äpkä úà ïúBð,הסרגל היינו –ïäéðéa, הפטפוטין שלשת בין – ÅÆÇÇÈÅÅÆ
המידה  את הפטפוטין משלושת אחד בכל שמסמנים שלאחר  כלומר

לפטפוט, פטפוט בין סרגל נותנים הכירה, משפת אצבעות שלוש  של
הנעשה  משולש פי  על הפטפוטין  שבין  האוויר  את שמודדים כלומר

izdw - zex`ean zeipyn
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íéðôìå,äpkä íB÷îe–àîè. §¦§¦§©©¨¨¥
È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù

‡íéøñða BööçL øepzä,úBòéøéa Bà,ãçà íB÷îa õøL àöîð–àîè ìkä.L÷a ä÷e÷ôe äúeçt úøek ©©¤£¨¦§¨¦¦¦¦§¨¤¤§¨¤¨©Ÿ¨¥©¤¤§¨§¨§©
ìLîeøepzä øéåàì úìL,dëBúa õøMä–àîè øepzä;øepza õøMä–ïéàîè dëBúaL ïéìëà.òéìà éaøåøæ §ª§¤¤©£¦©©©¤¤§¨©©¨¥©¤¤©©Ÿ¨¦¤§¨§¥¦§©¦¡¦¤¤
øäèî.øîàøæòéìà éaø:øeîçä úîa äìévä íà,ìwä ñøç éìëa ìévz àG?Bì eøîà:øeîçä úîa äìévä íà, §©¥¨©©¦¡¦¤¤¦¦¦¨§¥¤¨©¦¦§¦¤¤©©¨§¦¦¦¨§¥¤¨

íéìäà íé÷ìBç ïkL,ìwä ñøç éìëa ìévz,ñøç éìk íé÷ìBç ïéàL? ¤¥§¦Ÿ¨¦©¦¦§¦¤¤©©¤¥§¦§¦¤¤
·äîìL äúéä,ätwä ïëå,úîçä ïëå,dëBúa õøMä–øBäè øepzä;øepza õøMä–ïéøBäè dëBúaL ïéìëà. ¨§¨§¥¨§¥©ª¨§¥©¥¤©¤¤§¨©©¨©¤¤©©Ÿ¨¦¤§¨§¦

:øåäè õåçìå ìâøñä ïîå ,äðëä íå÷î éîð åðééäã ,àîè íéðôìå ìâøñä ïîå ,ìâøñîå ,äðë úàø÷ð àéäå ,äæì äæî íéúðéá
g`.evvgy xepzd:åéôî äìòîì ãò å÷ìçå åúéòöîàá äöéçî äùòù.`nh lkd:äöéçî ìù éðùä øáòáù íéìëåà åìéôàdwewte dzegt zxeek

.ywaàéåä àéä éìë åàìã àúùä ìáà ,ìéöî óèù éìë åìéôàã ,äëåúáù íéìëåà ìò úìöî äúéä äîéìù äåä éàã ,àéä éìë åàìã ,äúåçô è÷ð éëäì
:äëåúáù íéìëåà ìò úìöî ïéàå éìë àéåä àì ù÷á ä÷å÷ô äúúéçôã â"òàã ,äè÷ð àúåáøì ù÷á ä÷å÷ôå .àîìòá äöéçîë.zlyleyne:äéåìúdlivd m`

.xengd zna:äòáù úàîåè íéìëå íãà àîèì äøåîç åúàîåèù ô"òàå ,úîä ìäåàá äàîåèä éðôá úööåç ù÷á ä÷å÷ôå äúåçô úøååëãlivz `l
.lwd qxg ilka:íé÷ùîå íéìëåà àìà àîèî åðéàù.mild` miwleg okyúìöîå äöéçîë úøååë àéåä êëìä ,äöéçîá íéìäåà ÷åìçì íãà éðá êøãù

:äàîåèä ïî úîä ìäåàá.qxg ilk miwleg oi`yäöéçî ú÷åìç úìòåîù ,íéìäåà íé÷ìåç ïëù ,ø÷éòå øçà ùåøéô .äöéçîá ñøç éìë ÷åìçì êøã ïéàù
è ,úåòéøéá åà íéøñðá åööçù úéá ,äáò ñåâñ ÷øô úåìäà úëñîá ïðú àäã ,íéìäåàáäöéçîä ú÷åìç ïéàå .íéøåäè äöéçîä êåúáù íéìë ,úéáá äàîå

:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .àîè ìëä ãçà íå÷îá õøù àöîð ,úåòéøéá åà íéøñðá åööçù øåðú àëä ïðú øåðú éáâã ,ñøç éìëá úìòåî
a.dnily dzid:úøååëä.xedh xepzdáéúëã(à"é àø÷éå)úò÷åùî äìåë éàã ,éøééà øåðúä ïî äìòîì äéôáå .åëåú êåú ìà àìå ,åëåú ìà íäî ìåôé øùà

:éîã êåú ãçë øåðúá.oixedh dkezay milke`áéúëã(íù):åëåú êåúáù àìå ,àîèé åëåúá øùà ìë.eawipïéà áåù ,ïúàîåè éãéî ïúåà øäèîä á÷ð

`xephxa yexit

סרגל; אותו ידי  õeçìåעל  äpkä ïî, לסרגל שמחוץ מה –øBäè ÄÇÇÈÀÇÈ
במגע; אף שמעון  רבי ולדעת מאיר, רבי  לדעת באוויר  –äpkä ïîÄÇÇÈ

äpkä íB÷îe ,íéðôìå,הסרגל מקום ואף לסרגל  שמבפנים מה – ÀÄÀÄÀÇÇÈ
àîè באוויר בין במגע בין  ברטנורא);– ש(ר"ש ; מפרשים, "dpkd"ויש ÈÅ

אצבעות, שלוש  הכירה מן יותר  ורחב עגול, שהוא הכירה, בסיס היינו 
הפטפוטין , בין  הכנה את שנותנים גמליאל, בן שמעון  רבן ואומר 

עיגול, שהיא הכנה ידי  על נמדד הפטפוטים שבין שהאוויר ונמצא
כ "תוך" נחשב הכירה לשפת סביב אצבעות שלוש ששיעור היינו 

ששנינו : וזהו  xedhהפטפוטין , ,uegle dpkd on מחוץ הוא שכן  –
אצבעות; שלוש של nh`לשיעור  ,dpkd mewne ,miptle dpkd on–

אצבעות שלוש של  השיעור  תוך טוב";שהוא יום  "תוספות  עיין (רמב"ם ;

אחרונה "). "משנה ישראל"; "תפארת 
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ða BööçL øepzäúBòéøéa Bà ,íéøñהתנור בפנים שעשה – ÇÇÆÂÈÄÀÈÄÄÄ
של שלמחיצה במחיצה הדין והוא לשפתו ; עד  יריעות של או נסרים

טיט של  או  אחרונה"),אבנים ãçà("משנה  íB÷îa õøL àöîð– ÄÀÈÆÆÀÈÆÈ
התנור, של  אחד  חלק àîèבתוך  ìkä והמשקים האוכלים אפילו  – ÇÙÈÅ

של האחר  להצילשבצד  חרס בכלי  מועילה מחיצה שאין  המחיצה,
הטומאה. äúeçtמן úøekעל ונתבטלה שוליה, שנפחתו  כגון – ÇÆÆÀÈ

כלי מתורת כך  ישראל "),ידי  L÷a("תפארת  ä÷e÷ôe וסתומה – ÀÈÀÇ
הפחת, במקום øepzäבקש øéåàì úìLìLîe הכוורת ותלויה – ÀËÀÆÆÇÂÄÇÇ

התנור , חלל לתוך  dëBúaויורדת õøMäבתוך שרץ נמצא אם – ÇÆÆÀÈ
àîèהכוורת, øepzä אינה כלי , מתורת הכוורת ובטלה הואיל – ÇÇÈÅ

חרס. בכלי מועילה שאינה מחיצה, øepzaאלא õøMä נמצא ואם – ÇÆÆÇÇ
בתנור , dëBúaLשרץ ïéìëà,הכוורת שבתוך  –ïéàîè מהטעם – ÙÈÄÆÀÈÀÅÄ

שבתוכה  האוכלים על מצלת אינה כלי , ואינה שהואיל  דלעיל,

הקש סתימת אין בקש , סתום הפחת שמקום פי על ואף מלהיטמא.
הוא  ופיה שלימה, היתה הכוורת אם ברם, כלי. להיחשב לה מועילה

על בין מצלת והיא תוכה", כ "תוך תוכה נחשב הרי  מהתנור, למעלה
מלהתפשט, שבתוכה הטומאה על ובין  מלהיטמא, שבתוכה האוכלים

להלן  a).כמבואר  dpyn)øäèî øæòéìà éaøå פחותה בכוורת – ÀÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
הקש , סתימת מועילה שלדעתו  בקש , ולכן ופקוקה כלי , שתיחשב

וכדומה, נסרים במחיצת אבל הטומאה. בפני  חוצצת רביהיא אף

חוצצת שאינה מודה "תוספות אליעזר עיין ישראל "; "תפארת  (הר"ש ;

אחרונה"). "משנה  טוב"; úîaיום  äìévä íà :øæòéìà éaø øîàÈÇÇÄÁÄÆÆÄÄÄÈÀÅ
øeîçäש המת – באוהל הנמצאת בקש  ופקוקה פחותה כוורת כן  ÆÈ

הטומאה מן שבתוכה מה על ג),מצילה ט , אהלות  פי(עיין על  אף
שבעה, טומאת וכלים אדם לטמא חמורה המת ìévzשטומאת àGÇÄ

ìwä ñøç éìëa?ומשקים אוכלים אלא מטמא שאינו  –Bì eøîà ÄÀÄÆÆÇÇÈÀ
אליעזר: לרבי חכמים –íé÷ìBç ïkL ,øeîçä úîa äìévä íàÄÄÄÈÀÅÆÈÆÅÀÄ

íéìäà בנסרים שחצצו בית שהרי אוהלים, לחלק מועילה שמחיצה – ÙÈÄ
טהורים למחיצה שמחוץ הכלים בבית, וטומאה ביריעות, (אהלות או

ב), ìwäטו, ñøç éìëa ìévzכלי בתנור  תציל  שכוורת התאמר , – ÇÄÄÀÄÆÆÇÇ
ñøçחרס, éìk íé÷ìBç ïéàL,חרס בכלי מועילה מחיצה שאין  – ÆÅÀÄÀÄÆÆ

שרץ  נמצא ביריעות, או  בנסרים שחצצו  "תנור  ברישא: ששנינו כמו 
טמא". הכל אחד `xfril.במקום iaxk dkld oi`e

מפרשים: יש אבל הרמב"ם, לפי החכמים תשובת xengd,בארנו zna dlivd m`
milde` miwleg oky,במחיצה אוהלים לחלוק אדם בני  שדרך  –qxg ilka livz

qxg ilka miwleg oi`y ,lwd במחיצה חרס כלי  לחלוק אדם בני דרך  שאין  –
על כותב והוא הפירושים, שני מביא מברטנורא הרב א). ג , זבחים (רש"י

ש  הרמב"ם של  עיקרהפירוש aeh").הוא mei zetqez" oiir)

y c e w z a y
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äúéä– התנור לאויר המשולשלת הכוורת –ätwä ïëå ,äîìL ÈÀÈÀÅÈÀÅÇËÈ
תיבה, או  סל  מין  –úîçä ïëå מאלו אחת כל עור; של נאד  – ÀÅÇÅÆ

אפילו  או  התנור , מפי  למעלה ופיה התנור, לאויר משולשלת כשהיא

התנור  לפי  ישראל").שווה "תפארת  טוב "; יום  dëBúa("תוספות  õøMäÇÆÆÀÈ
החמת, או  הקופה או  הכוורת בתוך השרץ נמצא אם –øBäè øepzäÇÇÈ

שנאמר  לג):– יא, תוכו "(ויקרא  אל  מהם יפול אשר  חרש  כלי  "וכל
ekez",ודרשו : l`",התנור בתוך שהוא הכלי לתוך תוכו, תוך  אל ולא

היתה  החמת או  הקופה או הכוורת אם ברם, טמא. אינו זה שבכגון 
נחשב  זה הרי התנור , חלל בתוך שפיה היינו  התנור , בתוך שקועה

טמא; והתנור  אחד , øepzaכ"תוך " õøMäבתוך שרץ נמצא ואם – ÇÆÆÇÇ
dëBúaLהתנור , ïéìëà,החמת או הקופה או הכוורת שבתוך  – ÙÈÄÆÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéàîè ïä ïkL,äòaøà ïä elôàå. ¤¥¥§¥¦©£¦¥©§¨¨
‰ïäî ãçà ìhð–øéåàa íéànhî íðéàå òbîa ïéànhî;éøácøéàî éaø.ïBòîL éaøøäèî.äæ íéðL äNò ¦©¤¨¥¤¦©§¦§©¨§¥¨¦©§¦¨£¦¦§¥©¦¥¦©¦¦§§©¥¨¨§©¦¤

äæ ãâðk–øéåàáe òbîa ïéànhî;éøácøéàî éaø.ïBòîL éaøøäèî.úBòaöà LGMî ïéäBáb eéä,ïhîìe LGMî §¤¤¤¦©§¦§©¨¨£¦¦§¥©¦¥¦©¦¦§§©¥¨§¦¦¨¤§¨¦¨§©¨
–øéåàáe òbîa íéànhî;ïìòîìe LGMî–òbîa ïéànhî,øéåàa ïéànhî ïðéàå;éøácøéàî éaø.ïBòîL éaø ¦©§¦§©¨¨£¦¦¨§©§¨¦©§¦§©¨§¥¨¦©§¦¨£¦¦§¥©¦¥¦©¦¦§

øäèî.äôOä ïî íéëeLî eéä,úBòaöà LGL CBúa–øéåàáe òbîa íéànhî;úBòaöà LGMî õeç–íéànhî §©¥¨§¦¦©¨¨§¨¤§¨¦©§¦§©¨¨£¦¦¨¤§¨¦©§¦
òbîa,øéåàa íéànhî íðéàå;éøácøéàî éaø.ïBòîL éaøøäèî. §©¨§¥¨¦©§¦¨£¦¦§¥©¦¥¦©¦¦§§©¥
ÂïúBà ïéøòLî ãöék?ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïäéðéa äpkä úà ïúBð,õeçìå äpkä ïî–øBäè;äpkä ïî ¥©§©£¦¨©¨¦§¤©§¦¥¥¥¤©©¨¥¥¤¦©©¨§©¨¦©©¨

:äøéëë íéðåãéð íäù úåòáöà ùìùî íéúåçô.drax` od elit`e:äøéëë íéðåãéð ,íéìâø
d.odn cg` lhipïéàå òâîá íéàîèéî êëìä ,õåúðë àìå õåúðë áéùçå äøéã÷ä úà íäéìò úôåù úåéäì úö÷ åæç éúëà ,ïäî ãçà ìèéðå äùìù åéä

:øéåàá ïéàîèéî.xdhn oerny iaxe:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .òâîá ïéàîèéî ïéà øéåàá ïéàîèéî ïéàù äøéë éèåôèô ìë øîåà ïåòîù éáø äéäùdyr
.mipy:ïéèåôèô éðùá äøéëä äúìçúî ïîåàä äùò.xie`ae rbna mi`nhin:äàîè àéäù ìéòì ïðúã ,äøéë ïàùòù íéðáà éúùë åäì ååäã.mideab eid

:íéèåôèôä.xdhn oerny 'xe:äøéëë áéùç àì úåòáöà ùìùî äìòîì èåôèô ìëã .øéåàá ïéá òâîá ïéá ,äìòîìå úåòáöà ùìù ìò óãåòä åúåàeid
.dtyd on mikeynäîå ,äôùä ïî õåç íéèåôèôä íéàöîð àúùäå ,äøéëä éìâø ïäù ïéèåôèôä ïéëùîð úåèéìá ïúåàîå ,äøéëä óåâá ïééåùò úåèéìá ïéîë

'øë äëìä åäìåëáå .ïåòîù 'øå øéàî 'ø éâéìô àäá ùìùì õåçî ïäî ùéù äîáå ,øéåàáå òâîá àîèéîå äîöò äøéëë áùçð äôùì ùìù êåúá ïäî ùéù
:øéàî

e.mze` oixryn cvik,àîèå äôùì ùìù êåúá àåä íà úòãì íéìåëé åðà ïéà íäéðéá õøù àöîðùëå ,äæî äæ íé÷åçø íéèåôèôäù éôìùìùì õåç åà
íéøôñä úà äá íéìâøñîù äîàä ïúåðå éðùì ïëå äôùä ïî úåòáöà ùìù äæ èåôèôì ããåî êëìä ,øéåàá ïéá òâîá ïéá ïåòîù 'øìå øéåàá øéàî 'øì øåäèå

`xephxa yexit

נטמאה  אם וכן טהורה; החצר  במגע, בין מאווירה בין  הכירה נטמאה
טהורה הכירה äøéë(רמב"ם ).החצר , éèetèt רגליים כעין – ÄÀÅÄÈ

הכירה מן  למעלה eply),הבולטות qenixta enk) את שופתים שעליהן 
ועיין הקדירה הכירה ; רגלי שמפרש: ברטנורא  עיין הגר"א ; (רמב "ם;

ישראל"), "תפארת טוב"; יום שלושה GLäL"תוספות הם אם – ÀÈ
GLפטפוטים, ìLúBòaöà Lשלוש הכירה מן למעלה הבולטים – ÆÈÆÀÈ
øéåàáeאצבעות, òbîa íéànhî בין הכירה, נטמאה שאם – ÄÇÀÄÀÇÈÈÂÄ

ככירה הם שנחשבים הפטפוטים, נטמאו  באויר, בין  (רמב"ם );במגע

הכירה נטמאה הפטפוטים נטמאו שאם להיפך , הדין  ("משנה והוא

ïàkîאחרונה"). úBçt,אצבעות משלוש פחות בולטים היו  –ìk ÈÄÈÈ
íéàîè ïä ïkL סמוכה שעליהם הקדירה הם, שנמוכים שכל  – ÆÅÅÀÅÄ

ומיטמאים  ככירה, הם שנחשבים שכן כל ולפיכך  שבכירה, לאש יותר 

לעיל , שבארנו  כמו  ובאוויר , äòaøàבמגע ïä elôàå,פטפוטים – ÇÂÄÅÇÀÈÈ
שלושה אלא לעשות דרך  שאין פי על אף ככירה, הם (m`eנידונים

.(dxikk mpi`y el d`xpy ,"dpexg` dpyn" oiir ± drax`n xzei md
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ïäî ãçà ìhð,הכירה של  הפטפוטין  משלושה –òbîa ïéànhî ÄÇÆÈÅÆÄÇÀÄÀÇÈ
שנשארו , הפטפוטים שני  נטמאו  במגע, הכירה נטמאה אם –íðéàåÀÅÈ

øéåàa íéànhî הפטפוטים נטמאו  לא באוויר , הכירה נטמאה שאם – ÄÇÀÄÈÂÄ
øéàîעמה; éaø éøác שנישארו הפטפוטים ושני  הואיל שלדעתו – ÄÀÅÇÄÅÄ

כל על  מיטמאים לפיכך קדירה, עליהם לשפות קצת הם ראויים עדיין 

לעיל כשיטתו באוויר, מיטמאים אינם אבל "יד"; משום במגע פנים
חכמים  ועשו  חכמים, מגזירת אלא אינו  במגע שמיטמאים שמה ג), (ה,

של כדי  באוויר , ייטמאו שלא וקדשים היכר תרומה עליהם ישרפו א

הרא "ש). øäèî(הר"ש ; ïBòîL éaø,במגע אף הפטפוטים את – ÇÄÄÀÀÇÅ
במגע  מיטמאים אין באוויר  מיטמאים שאין  כירה פטפוטי  כל שלדעתו 

äæ(תוספתא ). ãâðk äæ íéðL äNò האומן עשה לא שמתחילה – ÈÈÀÇÄÆÀÆÆÆ
הקדירה, לשפיתת ותיקנם זה כנגד זה בלבד פטפוטים שני אלא

øéåàáe òbîa ïéànhî;פטפוטים שלושה כמו –éaø éøác ÄÇÀÄÀÇÈÈÂÄÄÀÅÇÄ
øéàî מתחילה המתוקנים פטפוטים ששני במפרשים, טעמו  ומבואר – ÅÄ

לעיל ששנינו  כירה, שעשאן  אבנים שתי כדין דינם קדירה לשפיתת

כאן: גורס הרמב"ם אבל  טמאה. שהיא א), le`(ו , rbna `nhin
,xiee`aכותב הוא ז ):שכן יז , כלים  זה (הל' הפטפוטים שני  לה "עשה

לא  באוויר, נטמאת ואם נטמאו; במגע, הכירה נטמאת אם זה, כנגד 
רבינטמאו " של טעמו בענין אחרונה " ו"משנה ישראל" "תפארת (עיין

הרמב"ם ). גירסת  לפי øäèîמאיר ïBòîL éaø פחות שלדעתו  – ÇÄÄÀÀÇÅ
מגע  טומאת לענין בין לכירה, כלל  חיבור  אינם פטפוטים משלושה

לעיל, בארנו כבר הרמב"ם, גירסת ולפי  אוויר . טומאת לענין בין 
מיטמאים  אינם באוויר  מיטמאים שאין כירה פטפוטי  כל שלדעתו 

GMîבמגע. ïéäBáb eéäúBòaöà L בלטו הפטפוטים אם – ÈÀÄÄÈÆÀÈ
אצבעות: משלוש  יותר  הכירה מן  GMîïhîìeלמעלה Lלצד – ÄÈÀÇÈ

øéåàáeהכירה, òbîa íéànhî;הכירה כדין  –GMî,ïìòîìe L ÄÇÀÄÀÇÈÈÂÄÄÈÀÇÀÈ
òbîa ïéànhî,עמה מיטמאים במגע, הכירה נטמאה שאם –ïðéàå ÄÇÀÄÀÇÈÀÅÈ
øéåàa ïéànhî מיטמאים אינם מאוויר , הכירה נטמאה שאם – ÄÇÀÄÈÂÄ

øäèîעמה; ïBòîL éaø .øéàî éaø éøác שלמעלה מה – ÄÀÅÇÄÅÄÇÄÄÀÀÇÅ
משלוש שלמעלה כל שלדעתו באוויר , בין  במגע בין  אצבעות, משלוש

הכירה. מן  אינו äôOäאצבעות ïî íéëeLî eéä הפטפוטים היו  – ÈÀÄÄÇÈÈ
ולחוץ, הכירה משפת והולכים GLמתרחבים CBúaúBòaöà L– ÀÈÆÀÈ

הכירה, לשפת אצבעות שלוש  בתוך  מהם שיש  מה íéànhîÄÇÀÄכל
øéåàáe òbîa,הכירה עם –GMî õeçúBòaöà L מה אבל  – ÀÇÈÈÂÄÄÈÆÀÈ

הכירה, לשפת אצבעות לשלוש חוץ òbîaשיש íéànhî עם – ÄÇÀÄÀÇÈ
øéåàaהכירה, íéànhî íðéàå.עמה –øéàî éaø éøác– ÀÅÈÄÇÀÄÈÂÄÄÀÅÇÄÅÄ

מיטמא  הלכך מדרבנן, מיטמא אצבעות משלוש  חוץ אף שלדעתו 
לעיל , שיטתו שביארנו  כמו  באויר , מיטמא ולא ïBòîLבמגע éaøÇÄÄÀ

øäèî.הכירה מן אינו  אצבעות משלוש  חוץ שלדעתו  במגע, אף – ÀÇÅ

i y y m e i
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ïúBà ïéøòLî ãöék לשפת הפטפוטין שבין  האצבעות שלוש את – ÅÇÀÇÂÄÈ
שלשת  דרך העובר מעגל  ידי על נמדד זה שיעור  האם כלומר  הכירה,
ידי על  או הכירה, משפת אצבעות שלוש של במרחק הפטפוטין,

המחבר  בהם משולש שסומן המקומות באותם הפטפוטין שלושת את
אצבעות? שלוש של המידה øîBà:קצה ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ

äpkä úà ïúBð,הסרגל היינו –ïäéðéa, הפטפוטין שלשת בין – ÅÆÇÇÈÅÅÆ
המידה  את הפטפוטין משלושת אחד בכל שמסמנים שלאחר  כלומר

לפטפוט, פטפוט בין סרגל נותנים הכירה, משפת אצבעות שלוש  של
הנעשה  משולש פי  על הפטפוטין  שבין  האוויר  את שמודדים כלומר

izdw - zex`ean zeipyn
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íéðôìå,äpkä íB÷îe–àîè. §¦§¦§©©¨¨¥
È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù

‡íéøñða BööçL øepzä,úBòéøéa Bà,ãçà íB÷îa õøL àöîð–àîè ìkä.L÷a ä÷e÷ôe äúeçt úøek ©©¤£¨¦§¨¦¦¦¦§¨¤¤§¨¤¨©Ÿ¨¥©¤¤§¨§¨§©
ìLîeøepzä øéåàì úìL,dëBúa õøMä–àîè øepzä;øepza õøMä–ïéàîè dëBúaL ïéìëà.òéìà éaøåøæ §ª§¤¤©£¦©©©¤¤§¨©©¨¥©¤¤©©Ÿ¨¦¤§¨§¥¦§©¦¡¦¤¤
øäèî.øîàøæòéìà éaø:øeîçä úîa äìévä íà,ìwä ñøç éìëa ìévz àG?Bì eøîà:øeîçä úîa äìévä íà, §©¥¨©©¦¡¦¤¤¦¦¦¨§¥¤¨©¦¦§¦¤¤©©¨§¦¦¦¨§¥¤¨

íéìäà íé÷ìBç ïkL,ìwä ñøç éìëa ìévz,ñøç éìk íé÷ìBç ïéàL? ¤¥§¦Ÿ¨¦©¦¦§¦¤¤©©¤¥§¦§¦¤¤
·äîìL äúéä,ätwä ïëå,úîçä ïëå,dëBúa õøMä–øBäè øepzä;øepza õøMä–ïéøBäè dëBúaL ïéìëà. ¨§¨§¥¨§¥©ª¨§¥©¥¤©¤¤§¨©©¨©¤¤©©Ÿ¨¦¤§¨§¦

:øåäè õåçìå ìâøñä ïîå ,äðëä íå÷î éîð åðééäã ,àîè íéðôìå ìâøñä ïîå ,ìâøñîå ,äðë úàø÷ð àéäå ,äæì äæî íéúðéá
g`.evvgy xepzd:åéôî äìòîì ãò å÷ìçå åúéòöîàá äöéçî äùòù.`nh lkd:äöéçî ìù éðùä øáòáù íéìëåà åìéôàdwewte dzegt zxeek

.ywaàéåä àéä éìë åàìã àúùä ìáà ,ìéöî óèù éìë åìéôàã ,äëåúáù íéìëåà ìò úìöî äúéä äîéìù äåä éàã ,àéä éìë åàìã ,äúåçô è÷ð éëäì
:äëåúáù íéìëåà ìò úìöî ïéàå éìë àéåä àì ù÷á ä÷å÷ô äúúéçôã â"òàã ,äè÷ð àúåáøì ù÷á ä÷å÷ôå .àîìòá äöéçîë.zlyleyne:äéåìúdlivd m`

.xengd zna:äòáù úàîåè íéìëå íãà àîèì äøåîç åúàîåèù ô"òàå ,úîä ìäåàá äàîåèä éðôá úööåç ù÷á ä÷å÷ôå äúåçô úøååëãlivz `l
.lwd qxg ilka:íé÷ùîå íéìëåà àìà àîèî åðéàù.mild` miwleg okyúìöîå äöéçîë úøååë àéåä êëìä ,äöéçîá íéìäåà ÷åìçì íãà éðá êøãù

:äàîåèä ïî úîä ìäåàá.qxg ilk miwleg oi`yäöéçî ú÷åìç úìòåîù ,íéìäåà íé÷ìåç ïëù ,ø÷éòå øçà ùåøéô .äöéçîá ñøç éìë ÷åìçì êøã ïéàù
è ,úåòéøéá åà íéøñðá åööçù úéá ,äáò ñåâñ ÷øô úåìäà úëñîá ïðú àäã ,íéìäåàáäöéçîä ú÷åìç ïéàå .íéøåäè äöéçîä êåúáù íéìë ,úéáá äàîå

:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .àîè ìëä ãçà íå÷îá õøù àöîð ,úåòéøéá åà íéøñðá åööçù øåðú àëä ïðú øåðú éáâã ,ñøç éìëá úìòåî
a.dnily dzid:úøååëä.xedh xepzdáéúëã(à"é àø÷éå)úò÷åùî äìåë éàã ,éøééà øåðúä ïî äìòîì äéôáå .åëåú êåú ìà àìå ,åëåú ìà íäî ìåôé øùà

:éîã êåú ãçë øåðúá.oixedh dkezay milke`áéúëã(íù):åëåú êåúáù àìå ,àîèé åëåúá øùà ìë.eawipïéà áåù ,ïúàîåè éãéî ïúåà øäèîä á÷ð

`xephxa yexit

סרגל; אותו ידי  õeçìåעל  äpkä ïî, לסרגל שמחוץ מה –øBäè ÄÇÇÈÀÇÈ
במגע; אף שמעון  רבי ולדעת מאיר, רבי  לדעת באוויר  –äpkä ïîÄÇÇÈ

äpkä íB÷îe ,íéðôìå,הסרגל מקום ואף לסרגל  שמבפנים מה – ÀÄÀÄÀÇÇÈ
àîè באוויר בין במגע בין  ברטנורא);– ש(ר"ש ; מפרשים, "dpkd"ויש ÈÅ

אצבעות, שלוש  הכירה מן יותר  ורחב עגול, שהוא הכירה, בסיס היינו 
הפטפוטין , בין  הכנה את שנותנים גמליאל, בן שמעון  רבן ואומר 

עיגול, שהיא הכנה ידי  על נמדד הפטפוטים שבין שהאוויר ונמצא
כ "תוך" נחשב הכירה לשפת סביב אצבעות שלוש ששיעור היינו 

ששנינו : וזהו  xedhהפטפוטין , ,uegle dpkd on מחוץ הוא שכן  –
אצבעות; שלוש של nh`לשיעור  ,dpkd mewne ,miptle dpkd on–

אצבעות שלוש של  השיעור  תוך טוב";שהוא יום  "תוספות  עיין (רמב"ם ;

אחרונה "). "משנה ישראל"; "תפארת 

א ה נ ש מ ר ו א ב

ða BööçL øepzäúBòéøéa Bà ,íéøñהתנור בפנים שעשה – ÇÇÆÂÈÄÀÈÄÄÄ
של שלמחיצה במחיצה הדין והוא לשפתו ; עד  יריעות של או נסרים

טיט של  או  אחרונה"),אבנים ãçà("משנה  íB÷îa õøL àöîð– ÄÀÈÆÆÀÈÆÈ
התנור, של  אחד  חלק àîèבתוך  ìkä והמשקים האוכלים אפילו  – ÇÙÈÅ

של האחר  להצילשבצד  חרס בכלי  מועילה מחיצה שאין  המחיצה,
הטומאה. äúeçtמן úøekעל ונתבטלה שוליה, שנפחתו  כגון – ÇÆÆÀÈ

כלי מתורת כך  ישראל "),ידי  L÷a("תפארת  ä÷e÷ôe וסתומה – ÀÈÀÇ
הפחת, במקום øepzäבקש øéåàì úìLìLîe הכוורת ותלויה – ÀËÀÆÆÇÂÄÇÇ

התנור , חלל לתוך  dëBúaויורדת õøMäבתוך שרץ נמצא אם – ÇÆÆÀÈ
àîèהכוורת, øepzä אינה כלי , מתורת הכוורת ובטלה הואיל – ÇÇÈÅ

חרס. בכלי מועילה שאינה מחיצה, øepzaאלא õøMä נמצא ואם – ÇÆÆÇÇ
בתנור , dëBúaLשרץ ïéìëà,הכוורת שבתוך  –ïéàîè מהטעם – ÙÈÄÆÀÈÀÅÄ

שבתוכה  האוכלים על מצלת אינה כלי , ואינה שהואיל  דלעיל,

הקש סתימת אין בקש , סתום הפחת שמקום פי על ואף מלהיטמא.
הוא  ופיה שלימה, היתה הכוורת אם ברם, כלי. להיחשב לה מועילה

על בין מצלת והיא תוכה", כ "תוך תוכה נחשב הרי  מהתנור, למעלה
מלהתפשט, שבתוכה הטומאה על ובין  מלהיטמא, שבתוכה האוכלים

להלן  a).כמבואר  dpyn)øäèî øæòéìà éaøå פחותה בכוורת – ÀÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
הקש , סתימת מועילה שלדעתו  בקש , ולכן ופקוקה כלי , שתיחשב

וכדומה, נסרים במחיצת אבל הטומאה. בפני  חוצצת רביהיא אף

חוצצת שאינה מודה "תוספות אליעזר עיין ישראל "; "תפארת  (הר"ש ;

אחרונה"). "משנה  טוב"; úîaיום  äìévä íà :øæòéìà éaø øîàÈÇÇÄÁÄÆÆÄÄÄÈÀÅ
øeîçäש המת – באוהל הנמצאת בקש  ופקוקה פחותה כוורת כן  ÆÈ

הטומאה מן שבתוכה מה על ג),מצילה ט , אהלות  פי(עיין על  אף
שבעה, טומאת וכלים אדם לטמא חמורה המת ìévzשטומאת àGÇÄ

ìwä ñøç éìëa?ומשקים אוכלים אלא מטמא שאינו  –Bì eøîà ÄÀÄÆÆÇÇÈÀ
אליעזר: לרבי חכמים –íé÷ìBç ïkL ,øeîçä úîa äìévä íàÄÄÄÈÀÅÆÈÆÅÀÄ

íéìäà בנסרים שחצצו בית שהרי אוהלים, לחלק מועילה שמחיצה – ÙÈÄ
טהורים למחיצה שמחוץ הכלים בבית, וטומאה ביריעות, (אהלות או

ב), ìwäטו, ñøç éìëa ìévzכלי בתנור  תציל  שכוורת התאמר , – ÇÄÄÀÄÆÆÇÇ
ñøçחרס, éìk íé÷ìBç ïéàL,חרס בכלי מועילה מחיצה שאין  – ÆÅÀÄÀÄÆÆ

שרץ  נמצא ביריעות, או  בנסרים שחצצו  "תנור  ברישא: ששנינו כמו 
טמא". הכל אחד `xfril.במקום iaxk dkld oi`e

מפרשים: יש אבל הרמב"ם, לפי החכמים תשובת xengd,בארנו zna dlivd m`
milde` miwleg oky,במחיצה אוהלים לחלוק אדם בני  שדרך  –qxg ilka livz

qxg ilka miwleg oi`y ,lwd במחיצה חרס כלי  לחלוק אדם בני דרך  שאין  –
על כותב והוא הפירושים, שני מביא מברטנורא הרב א). ג , זבחים (רש"י

ש  הרמב"ם של  עיקרהפירוש aeh").הוא mei zetqez" oiir)

y c e w z a y
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äúéä– התנור לאויר המשולשלת הכוורת –ätwä ïëå ,äîìL ÈÀÈÀÅÈÀÅÇËÈ
תיבה, או  סל  מין  –úîçä ïëå מאלו אחת כל עור; של נאד  – ÀÅÇÅÆ

אפילו  או  התנור , מפי  למעלה ופיה התנור, לאויר משולשלת כשהיא

התנור  לפי  ישראל").שווה "תפארת  טוב "; יום  dëBúa("תוספות  õøMäÇÆÆÀÈ
החמת, או  הקופה או  הכוורת בתוך השרץ נמצא אם –øBäè øepzäÇÇÈ

שנאמר  לג):– יא, תוכו "(ויקרא  אל  מהם יפול אשר  חרש  כלי  "וכל
ekez",ודרשו : l`",התנור בתוך שהוא הכלי לתוך תוכו, תוך  אל ולא

היתה  החמת או  הקופה או הכוורת אם ברם, טמא. אינו זה שבכגון 
נחשב  זה הרי התנור , חלל בתוך שפיה היינו  התנור , בתוך שקועה

טמא; והתנור  אחד , øepzaכ"תוך " õøMäבתוך שרץ נמצא ואם – ÇÆÆÇÇ
dëBúaLהתנור , ïéìëà,החמת או הקופה או הכוורת שבתוך  – ÙÈÄÆÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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eáwð,ïéìëàì éeNòä–íéúéæa ïøeòL.ïé÷Lîì éeNòä–íé÷Lîa ïøeòL.Cëìe Cëì éeNòä–Bøîçì BúBà íéìéhî, ¦¨¤¨§Ÿ¨¦¦¨§¥¦¤¨§©§¦¦¨§©§¦¤¨§¨§¨©¦¦§ª§
ä÷Lî ñðBëa. §¥©§¤

‚øepzä ét ìò äðeúð àéäL äãéøñ,íétb dì ïéàå BëBúì úò÷BLå,dëBúa õøMä–àîè øepzä;øepza õøMä §¦¨¤¦§¨©¦©©§©©§§¥¨©©¦©¤¤§¨©©¨¥©¤¤©©
–ïéàîè dëBúaL íéìëà,íéìk àlà ñøç éìk ãiî ïéìévî ïéàL.ïéøBäè ïé÷Lî äàìî àéäL úéáç,äðeúðe Ÿ¨¦¤§¨§¥¦¤¥©¦¦¦©§¦¤¤¤¨¥¦¨¦¤¦§¥¨©§¦§¦§¨

øepz ìL BzLçpî ähîì,øepza õøMä–ïéøBäè ïé÷Lnäå úéáçä.øepzä øéåàì äéôe äéeôk äúéä,õøMä §©¨¦§ª§¤©©¤¤©©¤¨¦§©©§¦§¦¨§¨§¨¦¨©£¦©©©¤¤
øepza–øBäè úéáçä éìeLaL çôBè ä÷Lî. ©©©§¤¥©¤§¥¤¨¦¨

,ïúàîåèî ïúåà øäèîä á÷ð àåä äîëå .åïåúáù äî ïéáå øåðúä ïéá íéööåç ïðéàå ïäéìò éìë úøåú.milke`l ieyrd:íéúéæ àéöåîë åøåòéùjkl ieyrd
.jkle:íé÷ùîìå íéìëåàì.exnegl eze` oilihn:äàîåèä éðôî ìéöî åðéà áåù ,íéìëåàì éåùòä øåòéùî úåçô àéäù ïé÷ùî ìù øåòéùë á÷ð íàåqpeka
.dwyn:ä÷ùî àéöåîî ìåãâ àåäå .éìëä êåúá á÷ðä êøã íéîä íéñðëð íéîä ìò á÷ðä ãöî éìëä ïéîéùîùë

b.`cixq,úùø äùòî .äëáù ïéòë äéåùò äáå÷ð ñøç ìù çåì àåäù øîåà í"áîøå .ìåáé÷ úéá äì ïéàå äá ùåìì ùîúùî íåúçðäù äðè÷ äáéøò ïéîë
:àúãøñ ãáåò ïðéîâøúî.miitb:íéðæàå íéðâåà.qxg ilk cin milivn oi`y,ñøç éìë øéåàá àîèéìî.milk `l`ïéàå ìéàåä åæåäáåùç äðéà íéðæà äì

:éìë.xepz ly ezyegpìà÷æçéá åì äîåãå .åúéúçúå åúéò÷ø÷(å"ì æ"é):êúùåçð êôùä ïòé.mixedh oiwynde ziagdäèîì àäã ,åøéåàì åñðëð àìã
àîèî ñøç éìë øéåà ïéàù ,êëá ïééä àîèð àì ,äéôá øåðúä øéåàî ñðëðå äçåúô úéáçä åìéôàå úéáçä øéåàá øåðúä øéåà øáåçî åìéôàå .éîéé÷ åúùåçðî

:åëåúá àìà äèîì àìå äìòîì àì.dietk dzidçôåè äá ùéù ïéé úéçåìçì úéáçä éìåùá ùéå ,õøù åá ùéù øåðú ìù åéô ìò äðåúðå äéô ìò úéáçä
:øåðúä êåúá ïééä úéçåìçì äúéä àìù ïåéë ,úéáçä êåúì ñðëðù øåðúä øéåà éðôî úéçåìçìä äúåà úàîèð àì ,çéôèäì úðî ìò

`xephxa yexit

ïéøBäèשנאמר ודרשו :(שם):– יטמא", בתוכו  אשר "ekeza","כל  ÀÄ
תוכו . שבתוך  מה או eáwðולא בקופה או בכוורת נקב נעשה – ÄÈ

ïéìëàìבחמת, éeNòä,לאוכלים העשוי הכלי  –íéúéæa ïøeòL ÆÈÀÙÈÄÄÈÀÅÄ
נקב  בו  נעשה שאם זית, המוציא בנקב כלי מתורת להיבטל  שיעורו –

בין  חוצץ ואינו כלי  תורת עליו  אין הכלי, מן זית לצאת יכול  שדרכו
שבתוכו. מה ובין  ïé÷Lîìהתנור éeNòä,למשקים העשוי הכלי – ÆÈÀÇÀÄ

íé÷Lîa ïøeòL משקים יכולים שאם משקה, הכונס בנקב היינו  – ÄÈÀÇÀÄ
הנקב אותו  דרך  לכלי dwyn),להיכנס `ivend awpn lecb `ede) בטלה

הטומאה, בפני חוצץ אינו  ושוב כלי, תורת Cëìeמעליו Cëì éeNòäÆÈÀÈÀÈ
ולמשקים, לאוכלים –ä÷Lî ñðBëa ,Bøîçì BúBà íéìéhî– ÇÄÄÀËÀÀÅÇÀÆ

בלבד משקה כונס הנקב lirl),שאפילו epx`ay enk) חוצץ הכלי  אין

הטומאה. בפני

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äãéøñבצק ללישת ששימשה עריבה מין מפרשים:(הערוך );– ויש  ÀÄÈ
רשת מעשה העשוי רמב"ם ),כלי הגאונים ; ìò(פירוש äðeúð àéäLÆÄÀÈÇ

BëBúì úò÷BLå ,øepzä ét למעלה ושפתה התנור, חלל  לתוך  – ÄÇÇÀÇÇÀ
אחרונה"), "משנה ישראל"; íétb("תפארת dì ïéàå אזניים היינו  – ÀÅÈÇÇÄ

מבארים:("הערוך "), מסגרותmitbויש  מסביב, מחיצות (הר"ש),–

dëBúa õøMä,הסרידה בתוך שרץ נמצא אם –àîè øepzä– ÇÆÆÀÈÇÇÈÅ
הטומאה; בפני  חוצצת אינה ולכן כלי , חשובה הסרידה שאין  לפי

øepza õøMä,התנור בתוך  השרץ נמצא אם –dëBúaL íéìëà ÇÆÆÇÇÙÈÄÆÀÈ
הסרידה, שבתוך  –ïéàîè,התנור אויר  מטומאת –ïéìévî ïéàL ÀÅÄÆÅÇÄÄ
ñøç éìk ãiî,"תוכו "תוך משום חרס, כלי  באויר  מלהיטמא – ÄÇÀÄÆÆ

íéìk àlà; כלי חשובה אינה אזניים, לה ואין הואיל והסרידה, – ÆÈÅÄ
שאין  כלי היא זו שסרידה כלומר מחיצות, היינו  ש "גפים" והמפרשים,

כאן : מבארים "תוך", milkלו `l` qxg ilk cin oilivn oi`yשיש –

תוך äðeúðe(הר "ש).להם ,ïéøBäè ïé÷Lî äàìî àéäL úéáçÈÄÆÄÀÅÈÇÀÄÀÄÀÈ
øepz ìL BzLçpî ähîìמתחתיתו מקרקעיתו , למטה –oeylk) ÀÇÈÄÀËÀÆÇ
"jzyegp jtyd ori" :aezkd,(לו טז , יחזקאל –øepza õøMä אם – ÇÆÆÇÇ

בתנור, שרץ ïéøBäèנמצא ïé÷Lnäå úéáçäשפי פי  על  אף – ÆÈÄÀÇÇÀÄÀÄ
אוויר ונמצא שוליים, לתנור  שאין וכגון התנור , לאויר פתוח החבית
והמשקים  החבית מקום מכל התנור , של  האויר  עם מחובר  החבית

והרי בלבד, בתוכו  אלא מטמא חרס כלי  אויר שאין  טהורים, שבתוכה
ממנו . למטה אלא התנור, בתוך  אינם והמשקה äéeôkהחבית äúéäÈÀÈÀÈ

התנור, פי על  החבית –äéôe,החבית של –øepzä øéåàì– ÄÈÇÂÄÇÇ
שלמעלה  החבית ששולי אלא התנור, חלל בתוך נתון החבית פי ואפילו 

לתנור, מחוץ øepzaהיו õøMä,בתנור שרץ נמצא אם –ä÷Lî ÇÆÆÇÇÇÀÆ
çôBè, בו הנוגעת היד  את להרטיב כדי בו שיש  משקה –éìeLaL ÅÇÆÀÅ
úéáçä,החבית בשולי למעלה שנשאר  –øBäè ואין שהואיל  – ÆÈÄÈ

שבארנו  כמו  טהור, הוא לפיכך  ממנו, למעלה אלא באוויר המשקה
ולא  הכלי מן  למעלה לא מטמא חרס כלי  אויר שאין  לעיל , הטעם

שאין  התנור , מאויר נטמאת החבית ואין בתוכו ; אלא ממנו למטה
משקה  ברם, בלבד. ומשקים אוכלים אלא חרס, כלי מאויר מיטמא כלי 

המשקה  היינו התנור , בתוך הנמצא בחלק החבית, שבדפנות טופח
טמא הריהו  התנור, אויר  אחרונה ").שכנגד "משנה עיין ישראל"; ("תפארת

ברישא: ששנינו  oixedh,בענין oiwyn d`ln `idy ziag שהוא במפרשים, מבואר
במשקה  דווקא מדובר  ובסיפא הואיל  אלא טהורים, אוכלים מלאה לחבית הדין 

,ziagd ileyay gteh,הכפויה החבית בשולי להישאר אוכלים דרך אין  שהרי 
ברישא: גם המשנה נקטה oiwyn;לפיכך  d`ln `idy המשנה משום גם או 

במשקים דווקא שם שמדובר  aeh").הבאה, mei zetqez")שמשנתנו מבארים, ויש
נטמאים, המשקים היו  שאילו טהורה, החבית שאף להשמיענו  "משקים" נקטה

חכמים מגזירת כלי  מטמא שמשקה לפי  החבית, את מטמאים אלו  (xbd"`;היו 
.("l`xyi zx`tz"

izdw - zex`ean zeipyn

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה 
טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

ממכתב ח"י אלול, תשי"ח



קעט b dpyn ipiny wxt milk zkqn

eáwð,ïéìëàì éeNòä–íéúéæa ïøeòL.ïé÷Lîì éeNòä–íé÷Lîa ïøeòL.Cëìe Cëì éeNòä–Bøîçì BúBà íéìéhî, ¦¨¤¨§Ÿ¨¦¦¨§¥¦¤¨§©§¦¦¨§©§¦¤¨§¨§¨©¦¦§ª§
ä÷Lî ñðBëa. §¥©§¤

‚øepzä ét ìò äðeúð àéäL äãéøñ,íétb dì ïéàå BëBúì úò÷BLå,dëBúa õøMä–àîè øepzä;øepza õøMä §¦¨¤¦§¨©¦©©§©©§§¥¨©©¦©¤¤§¨©©¨¥©¤¤©©
–ïéàîè dëBúaL íéìëà,íéìk àlà ñøç éìk ãiî ïéìévî ïéàL.ïéøBäè ïé÷Lî äàìî àéäL úéáç,äðeúðe Ÿ¨¦¤§¨§¥¦¤¥©¦¦¦©§¦¤¤¤¨¥¦¨¦¤¦§¥¨©§¦§¦§¨

øepz ìL BzLçpî ähîì,øepza õøMä–ïéøBäè ïé÷Lnäå úéáçä.øepzä øéåàì äéôe äéeôk äúéä,õøMä §©¨¦§ª§¤©©¤¤©©¤¨¦§©©§¦§¦¨§¨§¨¦¨©£¦©©©¤¤
øepza–øBäè úéáçä éìeLaL çôBè ä÷Lî. ©©©§¤¥©¤§¥¤¨¦¨

,ïúàîåèî ïúåà øäèîä á÷ð àåä äîëå .åïåúáù äî ïéáå øåðúä ïéá íéööåç ïðéàå ïäéìò éìë úøåú.milke`l ieyrd:íéúéæ àéöåîë åøåòéùjkl ieyrd
.jkle:íé÷ùîìå íéìëåàì.exnegl eze` oilihn:äàîåèä éðôî ìéöî åðéà áåù ,íéìëåàì éåùòä øåòéùî úåçô àéäù ïé÷ùî ìù øåòéùë á÷ð íàåqpeka
.dwyn:ä÷ùî àéöåîî ìåãâ àåäå .éìëä êåúá á÷ðä êøã íéîä íéñðëð íéîä ìò á÷ðä ãöî éìëä ïéîéùîùë

b.`cixq,úùø äùòî .äëáù ïéòë äéåùò äáå÷ð ñøç ìù çåì àåäù øîåà í"áîøå .ìåáé÷ úéá äì ïéàå äá ùåìì ùîúùî íåúçðäù äðè÷ äáéøò ïéîë
:àúãøñ ãáåò ïðéîâøúî.miitb:íéðæàå íéðâåà.qxg ilk cin milivn oi`y,ñøç éìë øéåàá àîèéìî.milk `l`ïéàå ìéàåä åæåäáåùç äðéà íéðæà äì

:éìë.xepz ly ezyegpìà÷æçéá åì äîåãå .åúéúçúå åúéò÷ø÷(å"ì æ"é):êúùåçð êôùä ïòé.mixedh oiwynde ziagdäèîì àäã ,åøéåàì åñðëð àìã
àîèî ñøç éìë øéåà ïéàù ,êëá ïééä àîèð àì ,äéôá øåðúä øéåàî ñðëðå äçåúô úéáçä åìéôàå úéáçä øéåàá øåðúä øéåà øáåçî åìéôàå .éîéé÷ åúùåçðî

:åëåúá àìà äèîì àìå äìòîì àì.dietk dzidçôåè äá ùéù ïéé úéçåìçì úéáçä éìåùá ùéå ,õøù åá ùéù øåðú ìù åéô ìò äðåúðå äéô ìò úéáçä
:øåðúä êåúá ïééä úéçåìçì äúéä àìù ïåéë ,úéáçä êåúì ñðëðù øåðúä øéåà éðôî úéçåìçìä äúåà úàîèð àì ,çéôèäì úðî ìò

`xephxa yexit

ïéøBäèשנאמר ודרשו :(שם):– יטמא", בתוכו  אשר "ekeza","כל  ÀÄ
תוכו . שבתוך  מה או eáwðולא בקופה או בכוורת נקב נעשה – ÄÈ

ïéìëàìבחמת, éeNòä,לאוכלים העשוי הכלי  –íéúéæa ïøeòL ÆÈÀÙÈÄÄÈÀÅÄ
נקב  בו  נעשה שאם זית, המוציא בנקב כלי מתורת להיבטל  שיעורו –

בין  חוצץ ואינו כלי  תורת עליו  אין הכלי, מן זית לצאת יכול  שדרכו
שבתוכו. מה ובין  ïé÷Lîìהתנור éeNòä,למשקים העשוי הכלי – ÆÈÀÇÀÄ

íé÷Lîa ïøeòL משקים יכולים שאם משקה, הכונס בנקב היינו  – ÄÈÀÇÀÄ
הנקב אותו  דרך  לכלי dwyn),להיכנס `ivend awpn lecb `ede) בטלה

הטומאה, בפני חוצץ אינו  ושוב כלי, תורת Cëìeמעליו Cëì éeNòäÆÈÀÈÀÈ
ולמשקים, לאוכלים –ä÷Lî ñðBëa ,Bøîçì BúBà íéìéhî– ÇÄÄÀËÀÀÅÇÀÆ

בלבד משקה כונס הנקב lirl),שאפילו epx`ay enk) חוצץ הכלי  אין

הטומאה. בפני

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äãéøñבצק ללישת ששימשה עריבה מין מפרשים:(הערוך );– ויש  ÀÄÈ
רשת מעשה העשוי רמב"ם ),כלי הגאונים ; ìò(פירוש äðeúð àéäLÆÄÀÈÇ

BëBúì úò÷BLå ,øepzä ét למעלה ושפתה התנור, חלל  לתוך  – ÄÇÇÀÇÇÀ
אחרונה"), "משנה ישראל"; íétb("תפארת dì ïéàå אזניים היינו  – ÀÅÈÇÇÄ

מבארים:("הערוך "), מסגרותmitbויש  מסביב, מחיצות (הר"ש),–

dëBúa õøMä,הסרידה בתוך שרץ נמצא אם –àîè øepzä– ÇÆÆÀÈÇÇÈÅ
הטומאה; בפני  חוצצת אינה ולכן כלי , חשובה הסרידה שאין  לפי

øepza õøMä,התנור בתוך  השרץ נמצא אם –dëBúaL íéìëà ÇÆÆÇÇÙÈÄÆÀÈ
הסרידה, שבתוך  –ïéàîè,התנור אויר  מטומאת –ïéìévî ïéàL ÀÅÄÆÅÇÄÄ
ñøç éìk ãiî,"תוכו "תוך משום חרס, כלי  באויר  מלהיטמא – ÄÇÀÄÆÆ

íéìk àlà; כלי חשובה אינה אזניים, לה ואין הואיל והסרידה, – ÆÈÅÄ
שאין  כלי היא זו שסרידה כלומר מחיצות, היינו  ש "גפים" והמפרשים,

כאן : מבארים "תוך", milkלו `l` qxg ilk cin oilivn oi`yשיש –

תוך äðeúðe(הר "ש).להם ,ïéøBäè ïé÷Lî äàìî àéäL úéáçÈÄÆÄÀÅÈÇÀÄÀÄÀÈ
øepz ìL BzLçpî ähîìמתחתיתו מקרקעיתו , למטה –oeylk) ÀÇÈÄÀËÀÆÇ
"jzyegp jtyd ori" :aezkd,(לו טז , יחזקאל –øepza õøMä אם – ÇÆÆÇÇ

בתנור, שרץ ïéøBäèנמצא ïé÷Lnäå úéáçäשפי פי  על  אף – ÆÈÄÀÇÇÀÄÀÄ
אוויר ונמצא שוליים, לתנור  שאין וכגון התנור , לאויר פתוח החבית
והמשקים  החבית מקום מכל התנור , של  האויר  עם מחובר  החבית

והרי בלבד, בתוכו  אלא מטמא חרס כלי  אויר שאין  טהורים, שבתוכה
ממנו . למטה אלא התנור, בתוך  אינם והמשקה äéeôkהחבית äúéäÈÀÈÀÈ

התנור, פי על  החבית –äéôe,החבית של –øepzä øéåàì– ÄÈÇÂÄÇÇ
שלמעלה  החבית ששולי אלא התנור, חלל בתוך נתון החבית פי ואפילו 

לתנור, מחוץ øepzaהיו õøMä,בתנור שרץ נמצא אם –ä÷Lî ÇÆÆÇÇÇÀÆ
çôBè, בו הנוגעת היד  את להרטיב כדי בו שיש  משקה –éìeLaL ÅÇÆÀÅ
úéáçä,החבית בשולי למעלה שנשאר  –øBäè ואין שהואיל  – ÆÈÄÈ

שבארנו  כמו  טהור, הוא לפיכך  ממנו, למעלה אלא באוויר המשקה
ולא  הכלי מן  למעלה לא מטמא חרס כלי  אויר שאין  לעיל , הטעם

שאין  התנור , מאויר נטמאת החבית ואין בתוכו ; אלא ממנו למטה
משקה  ברם, בלבד. ומשקים אוכלים אלא חרס, כלי מאויר מיטמא כלי 

המשקה  היינו התנור , בתוך הנמצא בחלק החבית, שבדפנות טופח
טמא הריהו  התנור, אויר  אחרונה ").שכנגד "משנה עיין ישראל"; ("תפארת

ברישא: ששנינו  oixedh,בענין oiwyn d`ln `idy ziag שהוא במפרשים, מבואר
במשקה  דווקא מדובר  ובסיפא הואיל  אלא טהורים, אוכלים מלאה לחבית הדין 

,ziagd ileyay gteh,הכפויה החבית בשולי להישאר אוכלים דרך אין  שהרי 
ברישא: גם המשנה נקטה oiwyn;לפיכך  d`ln `idy המשנה משום גם או 

במשקים דווקא שם שמדובר  aeh").הבאה, mei zetqez")שמשנתנו מבארים, ויש
נטמאים, המשקים היו  שאילו טהורה, החבית שאף להשמיענו  "משקים" נקטה

חכמים מגזירת כלי  מטמא שמשקה לפי  החבית, את מטמאים אלו  (xbd"`;היו 
.("l`xyi zx`tz"

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כט במשנה:דף åëå'.שנינו ïøãñëì ïéøæBç úéLéîça©£¦¦§¦¦§¦§¨

הגמרא: éàîמבררת øãñì.פרשיות ארבע קריאת גמר לאחר הגמרא חוזרים מביאה §¥¤©
בזה: úBiLøtמחלוקת øãñì ,øîà énà éaøהשבוע,øæBç àeä שבשבתות ©¦©¦¨©§¥¤¨¨¦¥

השבוע  פרשת קורא אינו פרשיות, ארבע úBøèôä.שקורא øãñì ,øîà äéîøé éaø©¦¦§§¨¨©§¥¤©§¨
שבוע øæBç,שבכל àeä מוסיף ולאחריה השבוע, פרשת קורא אלו בשבתות שגם ¥

סיים  שבו בענין ומפטיר הפרשיות, .קריאת

אמי: לרבי ïðúcראיה ,àøazñî énà éaøc déúååk ,éiaà øîà,במשנתנוìkì ¨©©©¥§¨¥§©¦©¦¦§©§¨¦§©©Ÿ
ïé÷éñôî,המאורע מעין וקוראים השבוע בפרשת íéLãç,מלקרות éLàøì ©§¦¦§¨¥¢¨¦

ïàîì àîìLá .íéøetkä íBéìe ,úBãîònìå ,úBiðòzì ,íéøetìe ,äkeðçì§£¨§¦©©£¦§©©£¨§©¦¦¦§¨¨§©
,øæBç àeä úBiLøt øãñì øîàc,מפניהן הקריאה נדחית פרשיות eðééäשבארבע §¨©§¥¤¨¨¦¥©§

לסדר  חוזר לומר ושייך מפניהם , השבוע בפרשת הקריאה נדחית אלו זמנים בכל שגם

משום  ìBçaהפרשיות äLøt àkéàc בשני בחול גם השבוע בפרשת שקוראים - §¦¨¨¨¨©
øæBçובחמישי, àeä úBøèôä øãñì øîàc ïàîì àlà מפני נדחית הקריאה ואין ¤¨§©§¨©§¥¤©§¨¥

בהפטרות, מפסיקים בחול שהם אלו בזמנים שגם לומר ניתן כיצד קשה פרשיות, ארבע

àkéà.וכי éî ìBça äøèôä©§¨¨©¦¦¨
דעת  ירמיה:תירוץ המשנה,Cãéàåרבי יתרץ והחולק -àúéàãk àäå àúéàãk àä §¦¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

קריאת  מפני הקריאה נדחית הפטרה, בלא קריאה רק שיש בחול כלומר, כדינו, אופן כל -

מעין  במקומה וקוראים ההפטרה רק נדחית הפטרה, גם שיש ובשבת אלו, זמנים

המאורע.

הקריאה  לדחות בלא המאורע מעין בתורה לקרוא שניתן שהיכן עולה ירמיה רבי מדברי

כך  עושים הגמרא:.הרגילה, ä÷ñôäמקשה éì änì úBiðòzáe התורה מקריאת ©©£¦¨¨¦©§¨¨
דהיינו שניהם, לקיים ניתן הרי התענית, קריאת àîBécלצורך àðéðòa àøôvî éø÷éì¦§¥¦©§¨§¦§¨¨§¨

וחמישי, שני àúéðòz.פרשתaיקראäçðîaרקåבקריאת §§¦§¨§©£¦¨
הגמרא: נדחית מתרצת היתה לא תענית של בשחרית בתורה קוראים היו אם אכן

בשחרית, כלל התורה קריאת אין שבתענית אלא התענית, קריאת מפני זו קריאה

àðeäו  áøì déì òéiñî,בשחרית בתורה קוראים היו לא שבתעניות øîàcהסובר §©©¥§©¨§¨©
àøôvî ,àðeä áøהתענית יום אם àéôepékשל ובודקים העיר אנשי מתאספים - ©¨¦©§¨¦§¨

ממנה  שיחדלו ומזהירים עבירה בידם בתורה.יש אז לקרוא פנאי ואין הגמרא:, מבארת

ïðéãáò éëéä.התענית יום àøôvîבסדר ,éiaà øîàעדàîBéc débìôì חצות - ¥¦©§¦¨¨©©©¥¦©§¨§©§¥§¨
àúîcהיום, éléîa ïðéðéiòî ומפ העיר אנשי מעשי את בודקים שבידם - מעבירות אותם ו רישים ,àîBéc débìtîעדàéðôì §©§¦¨§¦¥§¨¨¦©§¥§¨§©§¨

éøèôîe[-ערב], àø÷ àîBéc àòáéø,ומפטירים בתורה קוראים היו היום רבע -àîBéc àòáéøåהאחרוןéîçø eòa מבקשים - ¦§¨§¨§¨©§§¥§¦§¨§¨¨©£¥
תחנונים  ושאר מנחה בתפילת עזראøîàpL,רחמים בימי חטאיהם על ישראל ג)כשהתענו ט ä'(נחמיה úøBz øôña eàø÷iå' ¤¤¡©©¦§§§¥¤©

.'íéåçzLîe íécååúî (íåéä) úéòéáøe íBiä úéòéáø íäéäìà¡Ÿ¥¤§¦¦©§¦¦¦§©¦¦§©£¦
הגמרא: àðàשואלת Cetéàå הוא העיר בני במעשי והעיון הראשון, היום בחצי הוא ומתפללים בתורה שקוראים בפסוק שהאמור §¥£¨

השני. הגמרא:בחצי áéúëcמשיבה ,Czòc à÷ìñ àìנכריות נשים בנישואי ישראל שחטאו כששמע עזרא ד)שאמר ט (עזרא Ÿ¨§¨©§¨¦§¦
áéúëe ,'áøòä úçðîì ãò íîBLî áLBé éðàå äìBbä ìòî ìò ìàøNé éäìà éøáãa ãøç ìk eôñàé éìàå' בהמשך §¥©¥¨§¨¨¥§¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥©©©©¨©£¦¥§¥©§¦§©¨¨¤§¦

ה) ט éúéðòzî(שם ézî÷ áøòä úçðîáe' כן ואם רחמים, מבקשים ערב לפנות שרק ומבואר אלהי'. ה' אל כּפי ואפרׂשה וגו' §¦§©¨¤¤©§¦¦©£¦¦ְְֱֶֶַַָָָֹ

במעשי  מעיינים הראשון ובחצי דווקא, השני היום בחצי היינו ומתפללים, בתורה קוראים היום שבחצי אביי שאמר מה גם ודאי

העיר. בני

i"yx

úåéùøô øãñìÐelld zezayay
e`xw `lc ,zeiyxt xcq ewiqtd

.elld zeiyxt rax` `l`øãñì
øæåç àåä úåøèôäÐdpd cry

elld zeiyxt rax` oirn oixihtn
.`ziixaa lirl zeiepydúåéðòúì

úåãîòîìåÐzaya ipd jgxk lr
legae ,oiwiqtn ipzwe ,eed `l

.dxhtd `kil'åë àúéàãë àäÐ
.meid zyxt lega oiwiqtn i`ce

dxhtd yiy zaya la`Ð
oixewe ,zexhtda oiwiqtn

.rxe`nd oirn dxhtdaúåéðòúáå
ú÷ñôä éì äîìÐiaxl .zeiyxt

xyt`c `kid xn`c ,jixt dinxi
`ki`c oeik ,zeiprz .opiwqtn `l
ewqti dnl dgpna d`ixw

?zixgyàéôåðéë àøôöîÐ
oixidfne oiwceae ,mc` ipa oitq`n
ick ,elcgie dxiar mcia yi m`
i`pt oi` jkitl .ziprzd lawziy

.dxeza zexwl zixgyaéìéîá
àúîãÐdxiar didz m` miwcea
.mciaàðà êåôéàåÐipdc xnel

zixgy `xwc zeiriax izy
.edpiblt'åâå áøòä úçðîáåÐ

'd l` itk dyxt`e" `xwc `tiqe"
ipde ,ingx era `iptl :`nl`

`xfr xtqa ediiexz i`xw.

מה־שכתב אודות סוחרים המתחרים איתו וכו'. מהעצות בזה להסיח דעת מהם, ועל־פי מה שכתוב כמים הפנים לפנים כן לב האדם 
לאדם, הרי סוף סוף פועל היסח הדעת ממנו ומענייניו.

ממכתב ח"י אלול, תשי"ח
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,dndaél äîminéì äî íéiçminïéñpeëîdaiyn .minyb inn ©¦©¦©¦§¨¦

mewn lkn ,dnda ziizyl `l` xzed `ly s`y :`xnbdïðéòa§¦¨
íãàì éæçc éãéîoeikc ,mc` ziizyl miie`x eidi mindy jixv - ¦¦§¨¥§¨¨

mikixv ,dvignk zeidl miqtd z` miaiygny el` md mindy
.miaeyg min zeidl md

:ze`xia iqt oia lehlhd z` exizd izn zx`ane dtiqen `xnbd
àôeb[`ziixaa xn`p-]ãáìa äîäáì àlà úBàøéa éqt eøúeä àì ¨Ÿ§©¥¥¨¤¨¦§¥¨¦§©
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המשך בעמוס לס
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"çéø eðúð íéàãecä" :áéúëc éàî :àáø Løc¯elà ¨©¨¨©¦§¦©¨¦¨§¥©¥

eðéçút ìòå" .àèç íòè eîòè àlL ìàøNé éøeça©¥¦§¨¥¤Ÿ¨£©©¥§§©§¨¥
"íéãâî ìk¯ïäéçút úBãébnL ìàøNé úBða elà ¨§¨¦¥§¦§¨¥¤©¦¦§¥¤
ì .ïäéìòáì.ïäéìòáì ïäéçút úBãâBàL :øçà ïBL §©£¥¤¨©¥¤§¦§¥¤§©£¥¤
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."äaøä íéìLî ïwéz øwçå ïféà[å] íòä úà úòc ãnéì ãBò íëç úìä÷ äéäL øúBéå" :áéúëc éàî :àáø Løc .íéîòè óìàå̈¨¤§¨¦¨©¨¨©¦§¦§¥¤¨¨Ÿ¤¤¨¨¦¥©©¤¨¨§¦¥§¦¥¦¥§¨¦©§¥
"íòä úà úòc ãnéì"¯"äaøä íéìLî ïwéz øwçå ïféà[å]" .déì éîãc éàîa døañàå ,íéîòè éðîéña déøîâàc¯øîà ,àleò øîà ¦¥©©¤¨¨§©§©¥§¦¨¥§¨¦§©§©¨§©§¨¥¥§¦¥§¦¥¦¥§¨¦©§¥¨©¨¨©

éaøáø øîà ."íélzìz åéúBvåå÷" .íéðæà dì äNòå äîìL àaL ãò ,íéðæà dì ïéàL äôéôëì äîBc äøBz äúéä äléçza :øæòéìà ©¦¡¦¤¤©§¦¨¨§¨¨¨¦§¦¨¤¥¨¨§©¦©¤¨§ŸŸ§¨¨¨¨§©¦§ª¨©§©¦¨©©
"áøBòk úBøBçL" .úBëìä ìL íéìéz éìéz õB÷å õB÷ ìk ìò LBøãì LiL ãnìî :àá÷eò øî øîà ,àcñç¯ïàöBî äzà éîa¯éîa ¦§¨¨©¨§¨§©¥¤¥¦§©¨¨¦¥¦¦¤£¨§¨¥§¦©¨§¨§¦
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אין הדבר תלוי אלא ברצונכם, שאם רק תרצו תצליחו לעשות חיל בלימוד התורה, תורת חיים.
ממכתב כ"ב אלול, ה'תשח"י



קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc oiaexir(oey`x meil)

,'òBøî äðìëàú àì øLà ãàî úBòø íéðàz ãçà(ä) ãecäå úBøkaä©©ª§©¨¤¨§¥¦¨§Ÿ£¤Ÿ¥¨©§¨¥©
dinxi d`x ,xbqnde yxgd mr laal dipki zelb xg`y epiide
iptl mipken ,mip`z mi`ln zyegp ixiq ipy d`eapd d`xna
zexdnnd zeaeyg mip`z epiid ,zeaeh mip`z cg`a ,'d lkid

.ozrx aexn zelk`p opi`y zerx mip`z xg`ae ,lyazdlíéðàz'§¥¦
.íéøeîb íéòLø elà 'úBòøä íéðàz' ,íéøeîb íé÷écö elà 'úBáBhä©¥©¦¦§¦§¥¦¨¨¥§¨¦§¦

íéekéñ ìèáe íøáñ ãáà øîàz ànLåmdl oi`e mzewz dca` ± §¤¨Ÿ©¨©¦§¨¨©¦¨
,zetvl dnløîBì ãeîìz(ci f mixiyd xiy),'çéø eðúð íéàãecä' ©§©©¨¦¨§¥©

y ,mip`zd i`cec ipya mifnxpd el`l dpeekdeïéãéúò elàå elà¥§¥£¦¦
,çéø eðziL.'d ipt z` eywai mleky epiide ¤¦§¥©

xen`d weqtd zece` zxg` dyxc d`ian `xnbd(my mixiyd xiy)

icFC mipWi mB miWcg micbn lM EpigzR lre gix Epzp mi`cECd'©¨¦¨§¥©§©§¨¥¨§¨¦£¨¦©§¨¦¦
:'Kl iYptváéúëc éàî ,àáø Løcweqtd zpeek `id dn ±íéàãecä' ¨©§¦¨¨©¨¨©¦§¦©¨¦

eðéçút ìòå' .àèç íòè eîòè àlL ìàøNé éøeça elà ,'çéø eðúð̈§¥©¥©¥¦§¨¥¤Ÿ¨£©©¥§§©§¨¥
ïäéçút úBãébnL ,ìàøNé úBða elà ,'íéãâî ìk[dcp igzt-] ¨§¨¦¥§¦§¨¥¤©¦¦§¥¤

ïäéìòáì.dpnid yextiy icka dlral z`f zxtqn mc d`exyk ± §©£¥¤
àðéøçà àðLéì,zxg` oeyl ±úBãâBàL[zexyew-]ì ïäéçútjxev ¦§¨©£¦¨¤§¦§¥¤§

,ïäéìòa.mixg`l zelrap opi`y,'Cì ézðôö éãBc íéðLé íb íéLãç' ©£¥¤£¨¦©§¨¦¦¨©§¦¨
xcb zeidl xece xec lka eycgzpy minkg zexifb md 'miycg'
izptv icec' ,mnvr dxezd ixac md 'mipyi' ,dxiard iptn biiqle

y ,jnyl el` lk izxnye izptvy epiid ,'jlìàøNé úñðk äøîà̈§¨§¤¤¦§¨¥
ìò ézøæb úBøéæb äaøä ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¦¤¨©§¥§¥¨©§¦©

.íézîéi÷å ,éìò zøæbM änî øúBé éîöò©§¦¥¦©¤¨©§¨¨©§¦©§¦
mb miycg' weqtd xe`ia zece` ozne `yn d`ian `xnbd

:'mipyiïðaøcî àeääì àcñç áø déì øîà[mkg eze`l-]à÷ äåäc ¨©¥©¦§¨§©¦§©¨¨©£¨¨
dén÷ àzãbà øcñî,eiptl dcb` ixac xcqn didy ±Cì òéîL éî §©¥©©§¨©¥¦§¦©¨

weqtd zece` zrny m`d ±eäî ,'íéðLé íb íéLãç'.exe`iaøîà £¨¦©§¨¦©¨©
déì'miycg' ,`cqg axl mkg eze`å úBl÷ úBöî elà'mipyi'elà ¥¥¦§©¦¥

,úBøeîç úBöî.ozniiwn `idy l`xyi zqpk zxne`ydéì øîà ¦§£¨©¥
,`cqg axéëådíéîòt íéîòt äøBz[minrt dnk-],äðzéðlry §¦¨§¨¦§¨¦¦§¨

od xg` wlge zepyi od dizevnn wlgy weqtd yxtzi ok
.ok xnel okzi `l `lde ,zeycg,eìlä àlàod ,'mipyi'éøácî ¤¨©¨¦¦§¥

,eìläå ,äøBzod ,'miycg'íéøôBñ éøácî.[minkg-] ¨§©¨¦¦§¥§¦
:`axn ztqep dyxcáéúëc éàî ,àáø Løcaezkd zpeek `id dn ± ¨©¨¨©¦§¦

(ai ai zldw)'Bâå äaøä íéøôñ úBNò øäfä éða änäî øúBéå'uw oi` §¥¥¥¨§¦¦¨¥£§¨¦©§¥§¥¥
xn`p ok iptly ,'xUA zrbi dAxd bdle(`i weqt my)minkg ixaC' , §©©©§¥§¦©¨¨¦§¥£¨¦

,'cg` drxn EpYp zFRq` ilrA mirEhp zFxnUnkE zFpaxCM©¨§Ÿ§©§§§¦©£¥£ª¦§¥Ÿ¤¤¨
azky dn edfe ,dt lra dynl exqnpy dxezd ixacl dpeekde
inkg mda ewlgpy `l` ,epiax dyn `edy cg` drexn epzipy
eixg`ly weqtd `ae ,egkype zeaald ehrnzpy xg`l l`xyi

,xnelk ,'xdfd ipa dndn xzeie' xne`eíéøôBñ éøáãa øäfä ,éða§¦¦¨¥§¦§¥§¦
,mniiwl [minkg-]î øúBéa xdfp jpd xy`äøBz éøácazkay ¥¥¦§¥¨

,ipiqa dpzipyïäa Lé äøBz éøácLzevn `l` mda oi`y el`k ¤¦§¥¨¥¨¤
å äNòzevn `l` mda oi`y yi okå ,äNòú àìmle`íéøôBñ éøáã £¥§Ÿ©£¤§¦§¥§¦

y ,xzei mixengî áéiç íéøôBñ éøác ìò øáBòä ìkäúé,miny icia ¨¨¥©¦§¥§¦©¨¦¨
xn`py(g i zldw)excby xcb uxetdy ,'Wgp EPkXi xcB uxtE'Ÿ¥¨¥¦§¤¨¨

.ygp zkiypa yprp minkgíà ,øîàz ànLok`,Lnî ïäa Lé ¤¨Ÿ©¦¥¨¤©¨
,mixteq ixacaeázëð àl äî éðtî`id jzaeyz ,yxetna dxeza ¦§¥©Ÿ¦§§

jk lryàø÷ øîà[weqta xn`p-],'õ÷ ïéà äaøä íéøôñ úBNò' ¨©§¨£§¨¦©§¥¥¥
mixtql uw oi`y ,mixteqd ixac lk z` aezkl xyt` i`y

.mazekl mikxvpd
weqta xn`p cer :xen`d weqtd meiq z` zyxec `xnbdai my)

(aidéøa àtt áø øîà ,'øNa úòéâé äaøä âäìå'[epa-]øa àçà áøc §©©©§¥§¦©¨¨¨©©¨¨§¥§©©¨©
déîMî àcà[enyn-],àleò øa àçà áøcaezkdìkL ãnìî ©¨¦§¥§©©¨©¨§©¥¤¨

âéòìnä[breld-],úçúBø äàBöa ïBcéð ,íéîëç éøác ìòyi jky ©©§¦©¦§¥£¨¦¦§¨©©
weqta exkfedy] minkgd ixac lr birlndy ,weqtd z` yexcl

a oecip ,[mcewd.d`ev `ide ,xya zribi
:ef dyxc dgec `xnbdé÷úîó[dywn-],'âòì' áéúk éî ,àáø dì ©§¦¨¨¨¦§¦©©

`ld ,minkg ixac lr brela xacn aezkdy zyxc ok lry'âäì'©©

,áéúk.brl oeyl eyxecl oi`eàlàdbed oeyl 'bdl' yexcl yi §¦¤¨
y aezkd cnlne ,dxezaïäa äâBää ìkzr lka ,[dxez ixaca-] ¨©¤¨¤

`ed mda dbed `edyíòBèmda,øNa íòè`ed mlerly epiide ¥©©¨¨
.mrh mda `ven

:minkg ixaca zexidfd zece` dyrn d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaéaø äéäå ,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäL àáé÷ò éaøa äNòî©£¤§©¦£¦¨¤¨¨¨§¥¨£¦§¨¨©¦

Bì ïéñéðëî eéä íBéå íBé ìëa .BúøLî éñøbä òLBäé,`aiwr iaxl §ª©©©§¦§¨§§¨¨¨©§¦¦
äcîa íéîdlihp icke dizy ick witqnd ,[mieqn xeriya-] ©¦§¦¨

.dcerqlïéøeñàä úéa øîBL Bàöî ãçà íBéiqxbd ryedi iaxl ¤¨§¨¥©¦¨£¦
,ecia minde `aiwr iaxl qpkpyBì øîà,ryedi iaxl xneyd ¨©

y ip` d`exïéaeøî Eîéî íBiä,dizyl jxevd ickn mdànL ©¥¤§¦¤¨
øBzçì[xetgl-]ïéøeñàä úéael` min ici lréøö äzà,Clry ©§¥¨£¦©¨¨¦

.xiwd ipale hihd z` jkxn dz` odiciCôLydxneïééöçly ¨©¤§¨
,mindBì ïúðå`edy xzepd xeriya minïééöç.calaàaLk- §¨©¤§¨§¤¨

iqxbd ryedi iax qpkp xy`kàáé÷ò éaø ìöà,ecia mind ivge ¥¤©¦£¦¨
,dhrend mind zenka `aiwr iax gkepeBì øîàiaxl `aiwr iax ¨©

,iqxbd ryediéiça ïééeìz éiçå éðà ï÷fL òãBé äzà ïéà ,òLBäé,E §ª©¥©¨¥©¤¨¥£¦§©©§¦§©¤
min hrn z`ad recne ,il `ian jpd xy` z` `l` il oi`y

.calaçñ[xtiq-]Bì`aiwr iaxl iqxbd ryedi iaxBúBà ìk ¨¨
òøBànä.xneyd mr el rxi` xy`Bì øîàiaxl `aiwr iax ©§¨¨©

,iqxbd ryediéãé ìBhàL íéî éì ïz.dcerqlBì øîàryedi iax ¥¦©¦¤¤¨©¨©
elit` `ld ,iqxbdìïéòébî ïéà úBzLike ,[oiwitqn-]éãé ìBhéìE ¦§¥©¦¦¦¨¤

,ïéòébîm`e ,dlihpl mbe dizyl mb miwitqn oi`y i`cey ,dinza ©¦¦
.dizyl min jl ex`yi `l ,mda jici lehzBì øîà,`aiwr iax ¨©

L ,äNòà äî`ld,ïäéìò íéáéiçi` lr xnelk ,dlihp in lr ¨¤¡¤¤©¨¦£¥¤
aeig ,mici zlihp.äúéî,ok lreáèeîy,éîöò úúéî úeîàxqegn ¦¨¨¨¦©©§¦

,min,éøéáç úòc ìò øBáòà àìå.zt zlik` lr dlihp exfbyeøîà §Ÿ¤¡©©©£¥©¨§
,[extiq-]íòè àìztd on `aiwr iaxBì àéáäL ãò ,íeìkiax Ÿ¨©§©¤¥¦

iqxbd ryediåéãé ìèðå íéî.dcerql,øáca íéîëç eòîMLk ©¦§¨©¨¨§¤¨§£¨¦©¨¨
Búeð÷æa äî ,eøîàbdp `aiwr iax ly,Ckixaca xdfp dky ¨§©§¦§¨

,mxeara envr xrivy ick cr ,minkgBúeãìéaxzei leki didy §©§
,zeprzdle leaqlänëå änk úçà ìò.minkg ixaca xdfpyäîe ©©©©¨§©¨©

ïéøeñàä úéáabdp,Ck,oicd on xeht didy s`ïéøeñàä úéáa àlL §¥¨£¦¨¤Ÿ§¥¨£¦
änëå änk úçà ìò.xaca xdfp didy ©©©©¨§©¨

:mici zlihp zpwze aexir zpwz zece` mixac d`ian `xnbd
ïéáeøéò äîìL ïwézL äòLa ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàoi`y ± ¨©©§¨¨©§¥§¨¨¤¦¥§ŸŸ¥¦

,aexir `la zxg` cigid zeyxl zg` cigid zeyxn `ivedl
miaxd zeyxn mb `ivedl exizie etilgi `ny yygn ok owize

,cigid zeyxlåowizyk okíéãé úìéèð,zexdhl biiq `idy §§¦©¨©¦
zr dze`aâ éaì çîNé Eaì íëç íà éða' äøîàå ìB÷ úa äúöéí ¨§¨©§¨§¨§¦¦¨©¦¤¦§©¦¦©

'éðà(eh bk ilyn),øîBàåcer(`i fk my)äáéLàå éaì çnNå éða íëç' ¨¦§¥£©§¦§©©¦¦§¨¦¨
.'øáã éôøçŸ§¦¨¨

el`] mixiyd xiya miweqt lr `axn dyxc d`ian `xnbd
:[lirl yxcpd 'gix epzp mi`cecd' weqtd iptlyéàî ,àáø Løc̈©¨¨©

áéúëcaezkd zpeek `id dn ±(bi-ai f mixiyd xiy)àöð éãBã äëì' ¦§¦§¨¦¥¥
çzt ïôbä äçøt íà äàøð íéîøkì äîékLð ,íéøôka äðéìð äãOä©¨¤¨¦¨©§¨¦©§¦¨©§¨¦¦§¤¦¨§¨©¤¤¦©

,'Cì éãBc úà ïzà íL íéðBnøä eöðä øãîqä,eyexit edféãBc äëì' ©§¨©¥¥¨¦¦¨¤¥¤©¨§¨¦
ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ìàøNé úñðk äøîà ,'äãOä àöð¥¥©¨¤¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨¨¦¤

ïäa LiL íéëøk éáLBék éððéãz ìà ,íìBòly zexiarúBéøòå ìæb ¨©§¦¥¦§§¥§¨¦¤¥¨¤¤¤©£¨
,ø÷L úòeáLe àåL úòeáLee dkl ok lreEàøàå àa ,'äãOä àöð' §©¨§§©¤¤¥¥©¨¤Ÿ§©§£

L ,íéîëç éãéîìzjk jezae mdizenc` z` micaeräøBza ïé÷ñBò ©§¦¥£¨¦¤§¦©¨
,'íéøôBka' àlà 'íéøôka' éø÷z ìà ,'íéøôka äðéìð' .÷çcä CBzî¦©§¨¨¦¨©§¨¦©¦§¥©§¨¦¤¨©§¦

zòtLäL ,åNò ìL Bòøæ Eàøàå àazzpe.Ea eøôk ïäå äáBè ïäì Ÿ§¤§£©§¤¥¨¤¦§©§¨¨¤¨§¥¨§§
záe úBiñðk éza elà ,'íéîøkì äîékLð',úBLøãî éeayi mda ©§¦¨©§¨¦¥¨¥§¥¦¨¥¦§¨

.mxkk zexey zexey.àø÷î éìòa elà ,'ïôbä äçøt íà äàøð'¦§¤¦¨§¨©¤¤¥©£¥¦§¨
.àøîb éìòa elà ,'íéðBnøä eöðä' .äðLî éìòa elà ,'øãîqä çzt'¦©©§¨©¥©£¥¦§¨¥¥¨¦¦¥©£¥§¨¨

,'Cì éãBc úà ïzà íL'my,éúBðáe éða çáL éìãBâå éãBák Eàøà ¨¤¥¤©¨©§£§¦§§¦¤©¨©§©
lk epigzt lre gix epzp mi`cecd' jyndd xn`p mdilry

.lirl yxcpk ,'micbn
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המשך בעמוס דג



xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc oiaexir(ipy meil)

íékLnL[zixgya]áéøòîe[axra],Løãnä úéáì ïäéìòepiid ¤©§¦©£¦£¥¤§¥©¦§¨
.axrae xweaa ea cenll,øîà äaø,'axerk zexegy' zeaizd ©¨¨©

,dxezd ixacl m`ven dz` ina ,ornynk zeyxcpL éîaaexn §¦¤
dxeza elnráøBòk ïäéìò åéðt øéçLn.xegy `edy df,øîà àáø ©§¦¨¨£¥¤§¥¨¨¨©

,dxez ixacl m`ven dz` inaåéða ìò éøæëà Bîöò íéNnL éîa§¦¤¥¦©§©§¨¦©¨¨
áøBòk Búéa éða ìòå,eipa lr ixfk` `edy dfàä ék,df dyrnk ± §©§¥¥§¥¦¨

áø éáì ìéæà÷ äåä àðúî øa àcà áøcdaiyid l` jlil dpt ± §©©¨©©§¨£¨¨¨¦§¥©
,dxez cenlleäúéác déì äøîà,[ezy`-]ãéáòà éàî Cãéc é÷eðé ¨§¨¥§¦§§¥¦¨©©£¦

eäì.mze` oef` j`ide jiclil dyr` dn ±eîéìL éî ,dì øîà §¨©¨¦§¦
àîâàa éîøe÷micner min mewn] mb`a zewxi exzep `l m`d ± §¥§©§¨

.[mda mignv milcby
d"awd zece` xn`p :zxg` dyxc(i f mixac)ìà åéàðBNì ílLîe'§©¥§§¨¤

àìîìéà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,'Bãéáàäì åéðtdid [`l m`-] ¨¨§©£¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦§¨¥
áeúk àø÷î,'eipt l`'øLôà éàdid,BøîBàìo`k xn`py ¦§¨¨¦¤§¨§§

`ed d"awdyBëéìLäì Lwáîe åéðt ìò éBOî àNBpL íãàk ìBëéák¦§¨§¨¨¤¥©©¨¨§©¥§©§¦
,epnîmiyrnd hrn lr ryxl mlyl xdnn d"awdy epiide ¦¤

.`ad mlerl ecia`dl zpn lr ,dyry miaehd
xn`p cer(my),àìéà éaø øîà ,'BàðBNì øçàé àì'`weec,åéàðBNì Ÿ§©¥§§¨©©¦¦¨§§¨

mdløçàé àìc àeä,mdl mlyl,íéøeîb íé÷écöì øçàé ìáà`ly §Ÿ§©¥£¨§©¥§©¦¦§¦
.dfd mlera mxky mdl zzleðééäåmixacd od el`e ±éaø øîàc §©§§¨©©¦

áéúëc éàî ,éåì ïa òLBäéaezkd zpeek `id dn ±(`i f mixac) §ª©¤¥¦©¦§¦
mihRWOd z`e miTgd z`e devOd z` YxnWe'Eeöî éëðà øLà §¨©§¨¤©¦§¨§¤©ª¦§¤©¦§¨¦£¤¨Ÿ¦§©§

,'íúBNòì íBiäy epiid,íBiäzrd `ed ,dfd mleraàìå ,íúBNòì ©©£¨©©£¨§Ÿ
,øçîì,`ad mlera,íúBNòìcer .dzin xg`l zeevn meiw oi`y §¨¨©£¨

qtd on cenll yi,we,íúBNòì íBiäe,íøëN ìa÷ì øçîìxen`ke ©©£¨§¨¨§©¥§¨¨
.dfd mlera mxky milawn miwicvd oi`y

àîézéàå ébç éaø øîà[z`f xn`y mixne` yie-]øa ìàeîL éaø ¨©©¦©©§¦¥¨©¦§¥©
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:di`xd z` dgec `xnbdàéä àìå,`ziixad on di`x oi` ± §Ÿ¦

y xnel xyt`yäãeäé éaøzian xzeia lhlhl oi`y xn`y ©¦§¨
a xeriy ,miz`q.øîà÷ ïéqt àìa øBa§Ÿ©¦¨¨©

:`xnbd zl`eyéëä éà`ld ,jk xn`p m` ±eðééä±ezhiy ynn ef ¦¨¦©§
,øæòìà ïa ïBòîL éaøc,ecal xeaa `ed xeriydy yxetna xn`y §©¦¦§¤¤§¨¨

.ewlgp dnae
:`xnbd daiyneäééðéa àkéàxeaa `ed mdipia lcadd ±éøàC ¦¨¥©§¨¦

ïéè÷åxeriyd oi` dcedi iax zrcl .raexn epi`y ,[xve jex`-] §¨¦
oi` j` ,miz`q zian xzei didi `ly ,xead ly elceba `l` ielz
xn`y xfrl` oa oerny iax zrcl eli`e ,reax didiy jxev
ze`xia iqt exzed `l ,'miz`q zia` miz`q zia' `ed xeriydy

.reax ghyd xy`k `l` ,miiz`q zia `edy xeaa
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdïa ïBòîL éaø øîà ììk§¨¨©©¦¦§¤

øéåà ìk ,øæòìà,dxewn epi`e gezt mewn ±BLéîLzL ¤§¨¨¨£¦¤©§¦
[eyeniyy-],äøéãì,cinz mc` ly d`ivie dqipkl xnelkïBâk §¦¨§

eléôà ,øöçå äö÷eî øäñå øéc`ed dghyúéáe íéøBk úLîç úéa ¦§©©§¤§¨¥£¦¥£¥¤¦¥
øzeî ,íéøBk úøNòxeriy oi`e dxic mewn `ed ixdy ,da lhlhl £¤¤¦¨

.dlcebläøéc ìëå,dxewn mewn ±øéåàì dLéîLzLdyeniyy ± §¨¦¨¤©§¦¨©£¦
,dl dvegny geztd mewnd zxinylúBãOaL ïéðbøea ïBâk± §§¨¦¤©¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוס י

ezny in` cenr ak sc ± iyily wxtoiaexir
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.eiptl ie`ynk el dnece ,`ed jexa yecwd ly

íúåùòì øçîì àìåcizrl dzin xg`ly Ð

zevn miiwl `a m` ,`ealinc .liren epi` Ð

zay axra gxhyxn`ck ,zaya lk`i Ð

.iab lr zkqnaíéôàoia ,mipt :rnyn Ð

jix`n zewgey mit` ,zenerf oia zewgey

zenerf mit`e ,`al cizrl miwicvl xg`ne

mlerl mzeprxet xg`ne ,miryxl jix`n

.`adïéñôå øåáswid llg mr xead agex Ð

.zen` izy oiwegxd oiqtdøåá àîìéã åàÐ

izy zwgxd cal ,miz`q ziaa ixy dicegl

.zen`åøåáá åéðéò ïúåð íãàcenll `a m`e Ð

xg` mewnl xzid o`kn,cnl `ed xead on Ð

it lr s` ,jkld ,miz`q zia `l` epi` ixde

ok lr xzei swedystxw ixyinl ez` `l Ð

.dxicl swed `ly ,`nlrc miz`q zian xzei

åéðéò ïúåð íãà åúöéçîá àîìéã åà`a m`e Ð
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.zen` izyïéè÷å êéøàmiyng lr d`n Ð

lr s` ,dcedi iaxl okynd xvgk miz`q eedc
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miray iedc ,miz`q zialr miixiye dn`

oiwxit i`da xn`ck ,miixiye dn` miray

oihw (`,bk)=.eagxa xvw Ðøéåà ìëlr s` Ð

mc` zxicl eyinyz m` ,dxewn epi`y it

.cinz d`ivile dqipkläøéã ìëå`idy Ð

dvegy xie` zxinyl dieyr `ide ,bba dqekn

.dl

dpyn`xnbäéìò ïéáééçmiax ez` :`nl` Ð

.dvign ilhaneíù àëéà àëä
úåöéçî òáøàswid xkid zen` izy yiy Ð

.gex lkl otecøåöã àîìåñdeab xd rlq Ð
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.daehl inp iedc (`,`iw oixcdpq) "wlg"a rnynck daeyza

åàdy`x ick `l` xead on oiwgexn edi `l oiqte yexit Ð xn`w oiqt `la xea `nlc

ira i` ,inp oiqtc yxtl oi` la` .dxt ly daexe

i` :jenqa opixn`wcn ,miz`q zia cr wigxn

iaxl oia oerny iaxl oia ?ediipia i`n Ð ikd

oerny iaxc ,ediipia `ki` `aeh df itle .dcedi

,dxt ly daexe dy`x ick wigxdl `l` ixy `l

mb i`ce `l` !miz`q zia cr xizn dcedi iaxe

dy`x ick `l` wigxdl ixy `l dcedi iax

exeaa eipir ozep mc`c ab lr s` ,dxt ly daexe

.xzei xizdl oi` Ð dvigna `le

øåá(`,dk) oiwxta xn`c `de Ð xn`w oiqte

deab cenr dpae miz`q zian xzei stxw

dnl xea i`d inp ikd ,ehrin drax` agxe dxyr

,zeaeh zevigna mzdc :xnel yie ?herin ied `l

zia `l` lkd oia exizd `l Ð oiqta la`

.miz`q

àäådizezlc `lnl` milyexi opgei iax xn`

dagx dedc milyexi ip`y :xn`z m`e ±

dxyr yly `l` `kil oiqte ,zen` dxyr yy

zxev milyexil dide li`ed :xnel yie !yilye

`nw wxta xn`ck ,dvignk aiygc ,gztd

,hrnl jixv oi` Ð gztd zxev el yi m`e :(`,`i)
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.`gip Ð ok lr xzi iab (`,e)

ïéáééçm`e Ð miaxd zeyx meyn dilr
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,oiccv rax`n zyletn dzid milyexic :xnel
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àéù÷`wlq `w Ð dcedi iaxc` dcedi iaxc

yly dcedi iaxlc dywnc dizrc

,dvign meyn dxewe igle ,`ziixe`c zevign

izy i`c !dvign elhane miax ez` `l `nl`

:ipyne .icin jixt ded `l Ð `ziixe`c zevign

elit` :inp i` .`ziixe`c zevign izy xaqw

miax ez` `l Ð `ziixe`c zevign yly xaqw
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ïåøî úéá úåìòî,dxvw dlrne ,c`n oitewf Ð

,cgi mipy `le df xg` dfa da oikldne

,"oexn ipak" :(`,gi) dpyd y`xa opixn`ck

.oexn zia zelrnkäì ïéñðëð íéáøäù øöçÐ

.xyr ly zevxt e` migzt jxcàçéð àìã
äéúùéîùúoigztdy .dqixcl miaxl Ð

`lc `hiyte .dtewq`a yi oicecibe ,oixvw

.zevignl miax zriwa dlhanéáø åàì àìà
äãåäé`gip `lc `kidc opirny`e Ð

dizyinyz.icen Ðêúòã à÷ìñ úåøåááÐ

.xead jeza iean ied ikidúåøåáìxea yiy Ð

my oikldn dxvw zg` dtyae ,cg` ey`xa

.oixaery crìåâìéâ úéá éìéáùddeab dlrn Ð

.l`xyi ux`a `id dtewfeìàøùé áäåà òùåäé
äéä`picen l`xyi ux`c zecxene zelrnae Ð

oiaiigc jl `pin` ike ,odilr oiaiig oi`c jlÐ

.`pin`w zevx` x`ya

äðùîíéáøä øåáixkcn `in iwqt i` Ð

.iccd`ãéçéä øàáiwqt `l `dc ixy inp Ð

.`iníéáøä øàáì.`zeilrnl izxz `ki`c Ð

äøåâç.milag ly swid Ð
àøîâ
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àîéìéà:lirl xn`c ,diteb opgei iaxn iieyw`l ivn ded Ð xevc `nleq siwnc meyn

.miaxd zeyx meyn dilr oiaiig Ð dlila zelerp dizezlc `lnl` ,milyexi

`ail` `kde ,dvign ilhane miax ez`c dil zi`c ,dcedi iaxc `ail` ied mzd :`nye

opaxc.àîìéã:jenqa `nrh yxtnck ,l`xyi ux`a `weece Ð zxn`w zecxene zelrn

Ð ux`l dvega la` .did l`xyi ade` ryedi

elit` Ð opaxl la` ,dcedi iaxc `ail`e aiig

ilhane miax ez` `lc ,xeht ux`l dvega

dyrz l`xyi ux` lk opaxlc :dnize .dvign

.xcbc `pzzne xevc `nleq ici lr cigid zeyx

miax ez` `le ,zlbic dl siwnc ,inp laae

"xcd" wxta xn`c ,opgei iaxle !ozvign ilhane

`ly miz`q zian xzei stxw :(a,fq oiaexir)

wxefd Ð miixek elit`e xek elit` ,dxicl swed

dnc ,mixek sl`l elit` oicd `ede .aiig ekezl

dieyr dpi`y dvignc :xnel yie ?didi xeriy

elit`e ,i`d ilek dvign `aiyg `l mc` icia

.dvign ilhane miax ez`c ecen opax

àðô÷ø÷epiid Ð jyix Ð jyixl dizifg

enk iede .iia` ly eax didy ,dax

zay) "ininga jyixc `yixe ixixwa jyix"

cenll l`xyi ux`l dax jldy epivne .(`,dp

"zexifb ipiic ipy" wxt seqa opgei iax iptl dxez

jldy epivn `l envr iia` la` .(`,`iw zeaezk)

iax z` iia` d`x `ly :cere] .my dxez cenll

.[ded opgei iax ly ecinlz dax la` ,opgei

ìú`d dil riny ded `l Ð 'ek hwlznd

l`xyi ux`ay zecxene zelrn :opgei iax xn`c

.oiaiig Ð ux`l dvega la` ,'ek

éðîmlerl `nil :xn`z m`e Ð opax `nili`

.ixy lhlhl elit`c ol rnynwe ,opax

!eliwd milbx ilerac ,opirny `l ze`xia iqtnc

.ipyn `w `ticrc :xnel yie

àìà`nwele :xn`z m`e Ð dcedi iax e`l

`iddac ,zexenb zevign izy yiy oebk

jgxk lrc :xnel yie !dcedi iax dcen i`ce

izyn dvxtpa i`c .zegex rax`n dvxtpya

,dizyinyz `gip `lc `ixi` i`n Ð zegex

.opaxl jixtck ,inp dizyinyz `gip elit`

àúzexdh zkqnaÐ zeyletnd ze`ean rny

epiide ,zeziba :opiqxb (e dpyn iyy wxt)

oebke :l`ppg epiax yxit .zezibd zgzy zexea

,cv lkn migth dyly lzekd on wegx xeady

ikd elit`c ol rnyn `we .o`ke o`k jxc oiklede

Ð lzekl lzekn jled xea i`c ,dvign ilha `l

hwp `le xea hwpc `de .cigid zeyx iedc `hiyt

xeaac meynÐ lzekd on dyly zblten dvign

inp miaxd zeyxy ab lr s`c ,ith yecg ied

cigid zeyx ied ikd elit` Ð ekeza zkldn

.zaylåäæéàåm`e Ð 'ek leblb zia iliay

eid leblb zia iliay jgxk lr `de :xn`z

zeyx iede li`ed ,rax` jezn dxyr mihwlzn

iaxc iiez`l `kd jixv dn ok m`e ,zayl cigid

miaxd zeyx ipyn `l i`n`c :`iyw cere ?i`pi

yie !?lirl ipynck ,dil `kixhvi` d`nehl

dnle :xn`z m`e .miaxd zeyx ied Ð ikd elit` .'ek uexl leki card oi` elit` :opixn` `lcn ,zayl cigid zeyx `edy ied `yecig xwirc rnync ,i`pi iaxcn iziin ikd meync :xnel

`zvign iedz `lc ,dbxcn oirk ieyr `di `ly ,dizyinyz `gip `di `ly opirac :xnel yie !rax` jezn dxyr hwlzny oeik ,cigid zeyx ied inp leki elit` ?uexl leki card oi` il

.(`zvign `ied `lc (a,ht oiaexir) "zebb lk" wxta xn`c ,zqxcpòùåäéleki card oi`y i`pi iax yxtnck ,llk dizyinyz `gip `lc leblb zia iliay `wec Ð did l`xyi ade`

eed Ð miaxl exqenl ie`xe dizyinyz `gipe li`ed .cigi ly eedc ab lr s` ,wgvi epiaxl miaxd zeyx ied Ð efa oi`veie efa dl miqpkp miaxy xvge ,zexeal yletn iean la` .uexl

:lirlc `iepyl oiicr jixvc rnync `l` xn`w `l ikdle ,miax zriwa ici lr dcedi iaxl miaxd zeyxäøåâç.dvign :yexit
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc oiaexir(ipy meil)

àîéìéà,l`xyi ux`a miaxd zeyx oi`y mrhdy xn`p m` ± ¦¥¨
`edéwîc íeMîdì ól`xyi ux` z` siwny ±øBöc àîìeñxd ± ¦§©¦¨§¨§

,rlqk sewf `edy deabàñéb Cäî,df cvn ±øãâc àðzçîe± ¥©¦¨©§¨¨§¨¥
xcb `xwpd mewnay migth dxyr wenr uixgeàñéb Cäî± ¥©¦¨

zeyxk aygp epi` zevign ztwen `idy oeike ,ipyd cvdn
oiaiig oi` l`xyi ux` wxy opgei iax xn` recn ok m` ,miaxd

ixd ,miaxd zeyx meyn dilrénð ìáaok mb ±éwîdì óxdpúøt ¨¤©¦©¦¨§¨
àñéb Cäî,df cvn ±àñéb éàäî úìâéãå,ipyd cvdn lwcg xdpe ± ¥©¦¨§¦§©¥©¦¨

llk oi` ,ok m`y ,dyw cere .dvignk ynyn xdpd zty retiye
,mlera miaxd zeyxénð àîìò àleëcok mb mlerd lk ixdy ± §¨¨§¨©¦

y ,zevigna swenéwîómi eze`ñBðéé÷Bài`ce `l` .eicv lkn ©¦§¨
,cigid zeyxk miptay mewnd z` zeaiygn mpi` el` zevign
miaxd zeyx oi` recn ,opgei iax ly eixac mipaen oi` ok m`e

:inic axl xnel iia` siqede .l`xyi ux`aúBìòî àîìéc¦§¨©£
zøîà÷ úBãøBîeopgei iax mya zxn`y mixacd zpeek `ny ± ¨¨¨§©§

mdilr miaiig oi` ,l`xyi ux`ay zecixide zeilrdy ,`id
.miaxd zeyx meyndéì øîà,iia`l inic axàðô÷ø÷mc` ± ¨©¥©§©§¨

dnece ,dpekpd dxeva opgei iax ixac z` yxtl zpeek ok` ,aeyg
eli`k ipira `edCLéøì déúéæçjy`x z` izi`x ±éãenò éaoia ± £¦¥§¥¨¥©¥

,opgei iax ly eyxcn zia ly micenrdàäì ïðçBé éaø øîà ék¦¨©©¦¨¨§¨
àzòîL.ef dkld opgei iax xn`yk ±énð øîzéàziaa epipy oke ± §©§¨¦§©©¦

c ,iia` ixack yxcndàúà ék`ayky ±ïéáøl`xyi ux`n ¦¨¨¨¦
,laaløîàmyadì éøîàå ,ïðçBé éaømixne` yie ±df xacyøîà ¨©©¦¨¨§¨§¥¨¨©

ïéáéiç ïéà ìàøNé õøàaL úBãøBîe úBìòî ,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø©¦©¨¨©©¦¨¨©£¨¤§¤¤¦§¨¥¥©¨¦
L éôì ,íéaøä úeLø íeMî ïäéìòzecxene zeilrøaãî éìâãk ïðéà £¥¤¦§¨©¦§¦¤¥¨§¦§¥¦§¨

dpgn didy mewndy ,xacnay l`xyi dpgn didy enk ±
did oprdy ,zecxene zelrn da oi`y ,dwlg rwxw did ,l`xyi
d`ved ipic lke ,rwxwd z` xyiine l`xyi dpgn iptl jled
oi` jkitle ,xacna l`xyi dpgnn micnel ,zaya miaxd zeyxl
da oi`y dwlg rwxwa `l` miaxd zeyxl d`ved lr miaiig

.zecxene zeilr
ezirwxwy zngn zevign swenk aygpy mewna dpc `xnbd
iab lr mikled miaxe ,dvignk aygp rwxwd retiye ,zrteyn

:dvignd z` lhan miaxd jelid m` ,rwxwd retiydépéî àòa§¨¦¥
[epnn l`y-]òaøà CBzî äøNò èwìúnä ìz ,àáøî äáçø± ©£¨¥¨¨¥©¦§©¥£¨¨¦©§©

zligzn zen` rax` jezay cr ,hrn hrn diabnd oexcn
oic el yie ,[` xeiv] ezirwxwn migth dxyr deab `ed ,eretiy

,dxyr dvignïéò÷Ba íéaøå[mikldn-]íeMî åéìò ïéáéiç ,Ba §©¦§¦©¨¦¨¨¦
,åéìò ïéáéiç ïéà Bà íéaøä úeLølhan miaxd jelid m`d ,xnelk §¨©¦¥©¨¦¨¨

epi` miaxd jelidy e` ,miaxd zeyx `ed ixde ,dvignd z`
z` `xnbd zx`ane .cigid zeyx `ed ixde ,dvignd z` lhan

:wtqdïðaøc àaélàdpyna exn`y ,minkg zrcl ±(`"r lirl) ©¦¨§©¨¨
n epi` ze`xia iqta miaxd jelidy,zevignd z` lhaéòaéú àìŸ¦¨¥

Cìc ,wtzqdl jl oi` i`ce ±àzLä,dzrn ixdy ±íúä äîe ¨©§¨©¨¨
dézLéîLz àçéðcmewn `edy it lr s` ,ze`xia iqta my m` ± §¦¨©§¦§¥

,jelidl gepïðaø éøîàminkg exn` ±dì éìháîe íéaø eúà àì ¨§¥©¨¨Ÿ¨©¦§©§¥¨
àzöéçî,dvignd z` lhan miaxd jelid oi`y -àëä,o`k ± §¦§¨¨¨

,lzadézLéîLz àçéð àìc,ea jldl gep epi`y mewn `edy ±àì §Ÿ¦¨©§¦§¥Ÿ
ïkL ìk.dvignd z` lhan miaxd jelid oi`y `edCì éòaéú ék ¨¤¥¦¦¨¥¨

`l` ,dfa wtzqdl jl oi` `l` ±àaélàezhiyl -,äãeäé éaøc ©¦¨§©¦§¨
,dvignd z` lhan miaxd jelid ze`xia iqtay xn`y

,wtzqdl yi ezhiylyéàîyiy ,lza miaxd jelida oicd edn ± ©
,xneldézLéîLz àçéðc àeä íúäiax xn` ze`xia iqta wxy ± ¨¨§¦¨©§¦§¥

n miaxd jelidy dcedigep mewn `edy oeik ,dvignd z` lha
,ea jldldézLéîLz àçéð àìc àeä àëä`edy lza o`k la` ± ¨¨§Ÿ¦¨©§¦§¥

,ea jldl gep epi`y mewnàzöéçî éìháîe íéaø eúà àìoi` ± Ÿ¨©¦§©§¥§¦§¨
,dvignd z` lhan miaxd jelidàîìéc Bàc ,xnel yi `ny ±àì ¦§¨Ÿ

àðLmewnl ,gep `ed ea jeliddy mewn oia wlgl oi`y ± §¨

miaxd jelidy dcedi iax xaeq mdipyae ,gep epi` ea jeliddy
.dvignd z` lhan

déì øîà,dagxl `axïéáéiçjelidy ,miaxd zeyx meyn eilr ¨©¥©¨¦
xfg .gep epi` ea jeliddy mewna s` dvignd z` lhan miaxd

:`axn l`ye dagxeléôàåy sewf lz `ed m`Bì ïéìBòwxazxfr ©£¦¦§
déì øîà .äöéçîä úà ìèáî íéáøä êåìéä ,ìáç,`axïéà,ok` ± ¤¤¨©¥¥

eilr miaiige ,dvignd z` lhan miaxd jelid dfk ote`a mb
:`axn dagx l`y cer .miaxd zeyx meynúéa úBìòîa eléôàå©£¦§©£¥

ïBøîdtewf dilr `idy ,oexn zia `xwpd mewn ly dilra ± ¥
cva df mc` ipa ipy my jldl mileki oi`e ,ce`n dxve ,ce`n
`ed oicd dfa mb ike ,dlrnd iciv ipyn wenr wnr yiy ,df

.dvignd z` lhan miaxd jelidydéì øîà,`axïéàmb ,ok` ± ¨©¥¥
meyn eilr miaiige ,dvignd z` lhan miaxd jelid efk dlrna

.miaxd zeyx
:dpynn `ax ixac lr dywn `xnbd,déáéúéàdpyna epipy ¥¦¥

(i"n e"t zexdh),Bæa dì ïéñðëð íéaøäL øöç,cg` cva ±Bæa ïéàöBéå ¨¥¤¨©¦¦§¨¦¨§§§¦§
zaygp xvgd ixd ,xg` cva ±ì íéaøä úeLøoipr,äàîeèwtqy §¨©¦§§¨

zeyxa d`neh wtq oick ,xedh didi ef xvga didiy d`neh
.miaxdì ãéçiä úeLøeoiprúaLlhan epi` miaxd jelidy meyn §©¨¦§©¨

:dl`yd z` `xnbd zx`ane .dvignd z`épîdiepy in zrck ± ©¦
,ef dpynàîéìéàzrck `id ef dpyny xn`p m` ±ïðaøepzpyna ¦¥¨©¨¨

(`"r),zevign lhan miaxd jelid oi` ze`xia iqtay mixaeqy ,
,zay oiprl cigid zeyx xvgd zaygp jk meyneàzLädzrn ± ©§¨

,denzl yidézLéîLz àçéðc íúä äîe,ze`xia iqta my m`y ± ©¨¨§¦¨©§¦§¥
,ea jldl gepy mewn `edy s`,ïðaø éøîàyíéaø eúà àì ¨§¥©¨¨Ÿ¨©¦

àzöéçî éìháîe,dvignd z` lhan miaxd jelid oi`y ±àëä± §©§¥§¦§¨¨¨
,da mixaer miaxy xvga o`kdézLéîLz àçéð àìc`idy ± §Ÿ¦¨©§¦§¥

libx oke ,mixv digzt xvgd oky ,my jldl gep `ly mewn
,dtewqi` digzta didiyïkL ìk àìmiaxd jelid oi`y `ed Ÿ¨¤¥

zaygpy eprinydl dpynd dkxved dnle ,dvignd z` lhan
.zay oiprl cigid zeyx ef xvgåàì àlàef dpyn ,i`ce `l` ± ¤¨©

zrck,àéä äãeäé éaølhan miaxd jelidy xn` ze`xia iqtay ©¦§¨¦
iax xn` ze`xia iqtay s`y ,xnel dpynd d`ae ,mzvign z`
meyn wx df oi` ,dvignd z` lhan miaxd jelidy dcedi
mewn `idy ,da mixaer miaxdy xvga la` ,gep mda jeliddy
lhan miaxd jelid oi`y dcedi iax dcen ,my jldl gep `ly
epi`y mewn s` dcedi iaxly xn`y `axl dywe ,dvignd z`

.dvignd z` lhan miaxd jelid ,jelidl gep
:`xnbd zvxznàìmewna mb miax jelid dcedi iaxl zn`a ± Ÿ

xvgy dxn`y dpynde ,dvignd z` lhan jelidl gep epi`y
,zay oiprl `id cigid zeyx efa mi`veie efa dl miqpkpyíìBòì§¨

y xnel yiïðaødpynd dkxved `l opax zhiyl zn`ae ,`id ©¨¨
,df oic eprinydley meyn `ed ,dpynd z`f dazky dnúeLø§

déì àëéøèöéà äàîeèì íéaøäeprinydl dpynd dkxvedy ± ¨©¦§§¨¦§§¦¨¥
,df oic dazky ab`e ,d`neh oiprl miaxd zeyx zaygp ef xvgy

.zay oiprl cigid zeyx `id zaygpy oicd z` s` dazk
:`ax lr ztqep `iyew d`ian `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©

(e"n e"t zexdh),leônä úBàBáîúBL[zegeztd-]úBøBáazexitg - §©§¨§
,zelebrïéçéLa,zexve zekex` zexitg ±úBøòîáedxitg ± §¦¦¦§¨

zeaygp od ixd ,dxewne zraexnì ãéçiä úeLøoipr,úaLmeyn §©¨¦§©¨
,zevignd z` milhan mda mixaerd miaxd oi`yíéaøä úeLøe§¨©¦

ìoipr,äàîeèwtq oick xedh didi mda `vniy d`neh wtqy §§¨
,`iyewd z` `xnbd zx`any mcewe .miaxd zeyxa d`neh
,dxen dpynd oeyl zehyty ,dpynd z` `xnbd zx`an
:`xnbd dywne ,zexead jeza mi`vnp zeyletnd ze`eandy

Czòc à÷ìñ úBøBáa`id dpynd zpeeky jzrca dlrz ike ± §©§¨©§¨
didiy dfk xac jiiy `l ixde ,zexea jeza mi`vnpy ze`eanl

,xea jeza ieanàlàzegeztd ze`eanl ,`id dpynd zpeek i`ce ¤¨
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc oiaexir(iyily meil)

àøîâ
dcedi iaxe `aiwr iax zwelgna dkldd wqt z` d`ian `xnbd

:dpyna `aa oaäëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©§¥£¨¨
,àáa ïa äãeäé éaøkwx miqt ici lr lhlhl eliwd `ly xn`y §©¦§¨¤¨¨

,l`eny ly ztqep `xnin `xnbd d`iane .miax ly x`aaøîàå§¨©
àlà ,úBàøéa éqt eøúeä àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé áø©¥¨©©§¨¨©§¥Ÿ§©¥¥¨¤¨

,ãáìa íéiç íéî øàáìexizd `ly xn`y ,`aa oa dcedi iaxke ¦§¥©¦©¦¦§©
.xeaa `le x`aa `l` miqt ici lr lhlhl

:`xnbd zx`anàëéøöeizy z` eprinydl l`eny jxvede ± §¦¨
,elld zexnindïðéòîLà éàcwx l`eny eprinyn did m`y ± §¦©§§¦¨

yàðéîà äåä ,àáa ïa äãeäé éaøk äëìäiaxy ,xnel leki iziid ± £¨¨§©¦§¨¤¨¨£¨£¦¨
xaeq `aa oa dcediïéñpeëî eléôàå íéaøcly mewn `edy lky ± §©¦©£¦§¨¦

min ly xeaa elit`e ,ze`xia iqt ici lr ea lhlhl exizd ,miax
,miqpeknéðz÷c éàäåoi`y ,`aa oa dcedi iax xn`y dne ± §©§¨¨¥

l `l` miqt oiyer,íéaøä øàawx ok xn`àáé÷ò éaøcî é÷etàì §¥¨©¦§©¥¦§©¦£¦¨
ly x`aa mb mixizn miqty ,`aiwr iax xn`y dnn `ivedl ±
`l x`aa s`y ,xnele eilr welgl `aa oa dcedi iax `ae ,cigi

,miaxl `l` exizdïì òîLî à÷y eprinyd ±xn`y dna l`en ¨©§©¨
,íéiç íéî øàáì àlà úBàøéa éqt eøúeä àìcjiiyd mewna s`y §Ÿ§©¥¥¨¤¨¦§¥©¦©¦

.xeaa `le x`aa wx `aa oa dcedi iax xizd `l miaxléàå§¦
ïðéòîLàl `l` ze`xia iqt exzed `ly `xnind z` wxíéî øàa ©§§¦¨§¥©¦

àðéîà äåä ,íéiçxizn miig min x`a lkay ,xnel leki iziid ± ©¦£¨£¦¨
,l`enyàðL àìx`aa oia ±àðL àìå ,íéaøcx`aa oiae ±,ãéçéc Ÿ§¨§©¦§Ÿ§¨§¨¦

ïì òîLî à÷y l`eny eprinyd okl ±,àáa ïa äãeäé éaøk äëìä ¨©§©¨£¨¨§©¦§¨¤¨¨
.cigi ly x`aa `le ,miax ly x`aa `l` exizd `ly xn`y

äðùî
lecb `ed m` s` ,zevign swen `edy mewn lk ,dxezd on
exfb minkge ,eleka lhlhl xzene ,`ed cigid zeyx ,ce`n
lr migth drax`e dn` mirayn xzei lecb `edy mewny
,miaxd zeyxl zvw dnec `edy ,migth drax`e dn` miray
dxifb ihxta ,dpyna mi`pz ewlgpe ,cigid zeyxk epic didi `l

.ef
ãBòåzay zevign zeklda oicäpébä ,àáa ïa äãeäé éaø øîà± §¨©©¦§¨¤¨¨©¦¨

,zewxi my mirxefy mewnótøwäå,xirl uegn lecb mewn ± §©©§©
,mivr my gipdl ieyryïäL`ed mlceby ±íééøéLå änà íéòáL ¤¥¦§¦©¨§¦©¦

,[migth drax` `ede ,dn`n zegt hren xeriy cere ,xnelk-]
,íéçôè äøNò dBáb øãb úBôwenä ,íééøéLå änà íéòáL ìò©¦§¦©¨§¦©¦©¨¨¥¨©£¨¨§¨¦

dëBúa ïéìèìèî,cigid zeyx oickäøéîBL da àäiL ãáìáe± §©§§¦§¨¦§©¤§¥¨¥¨
,mixneyl dieyry dkeqBàda `diyäøéc úéa,ea mixcy zia ± ¥¦¨

,øéòì äëeîñ àäzL Bàezrc ,ezial dkenq `idy oeiky ¤§¥§¨¨¦
oa dcedi iax xaqy .my mixcy enk df ixde ,xicz my ynzydl
dn` mirayn xzei lecb epi`y mewn s`y ,minkg exfby ,`aa
,xnelk ,dxicl swed m` wx ,cigid zeyxk epic didi `l ,miixiye

.mda xecl zeynyn zevigndyeléôà ,øîBà äãeäé éaøm`ïéà ©¦§¨¥£¦¥
da,[dpiba e` stxwa±]øBa àlà,dlebr dxitg ±çéLådxitg ± ¨¤¨§¦©

,dxve dkex`äøòîe,el`n cg` da yiy ,xnelk ,dxewn dxitg ± §¨¨
dëBúa ïéìèìèî.cigid zeyx oickda ïéà eléôà ,øîBà àáé÷ò éaø §©§§¦§¨©¦£¦¨¥£¦¥¨

elà ìkî úçàdxic liaya swidd dyrp `ly ,lirl mixen`d ©©¦¨¥
ok it lr s` ,llkdëBúa ïéìèìèî,cigid zeyx oickàäiL ãáìáe §©§§¦§¨¦§©¤§¥

,íééøéLå änà íéòáL ìò íééøéLå änà íéòáL da`ly ,xnelk ¨¦§¦©¨§¦©¦©¦§¦©¨§¦©¦
dn` miray lr miixiye dn` mirayn xzei lecb swidd didi

.miixiye
mda oi`y dpibe stxw oica mi`pz zwelgn cer d`ian dpynd

:miixiye dn` miray lr miixiye dn` mirayøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
,øîBàmiray lr miixiye dn` miray mda oi`y stxwe dpib ¥

,dxicl swed `le miixiye dn`,daçø ìò øúé dkøà äúéä íà¦¨§¨¨§¨¤¤©¨§¨
xzei jex` cg` cv `l` ,miey dagxe dkx` eid `ly ,xnelk

e ,ipyd cvdneléôàa wx xzei jex` `ed m`ïéà ,úçà änà £¦©¨©©¥
dëBúa ïéìèìèîdghy oi` m` elit`e ,zen` rax`n xzei §©§§¦§¨

dn` miray lr miixiye dn` miray ly mewnn xzei daexn

ea oi`y mewna lhlhl minkg exizd `ly meyn ,miixiye
.zraexn dxeva `edyk `l` ,miixiye dn` mirayéñBé éaø©¦¥

eléôà ,øîBàm`dkøà`eddaçøa íéðL ét,[dagxn-]ïéìèìèî ¥£¦¨§¨¦§©¦§¨§¨§©§§¦
dëBúa.cigid zeyx oick §¨

:o`k cr mixkfend mi`pzd lk lr zwlegy drc d`ian dpynd
,øæòìà éaøî ézòîL ,éàòlà éaø øîàxzen stxw e` dpiby ¨©©¦¦§©¨©§¦¥©¦¤§¨¨

,cigid zeyx oick dleka lhlhleléôàåm`àéädlecbøBk úéák ©£¦¦§¥
.dxic zia da oi` m` s`e ,mihig xek zrixf mewnk ±

dkld mr cgi i`rl` iax xn`y zekld izy cer d`ian dpynd
:efepnî ézòîL ïëå,[xfrl` iaxn-]ïäî ãçà çëML øöç éLðà §¥¨©§¦¦¤©§¥¨¥¤¨©¤¨¥¤

áøéò àìålhia zayae ,xvgd ipa x`y mr aexira wlg ozp `le ± §Ÿ¥©
`ivedl mdilr xeq`i `ly ick ,xvgd ipa lkl ezeyx z`

,xvgl mdizanBúéaaxir `ly df mc` lyñéðëälî øeñà ¥¨¦§©§¦
àéöBäìe,xvgl epnnY Bì,ekxvlíäì ìáà,xvgd ipa x`yl - §¦£¨¨¤

øzeî.xvgd jxc ezial qipkdle `ivedlepnî ézòîL ïëå ¨§¥¨©§¦¦¤
,[xfrl` iaxn-]a ïéàöBiLzlik`ïéìa÷øòici [xn ayr oin±] ¤§¦§©§©§¦

xexn zlik` zaegåéãéîìz ìk ìò ézøæçå .çñôa,xfrl` iax ly §¤©§¦©§¦©¨©§¦¨
ézLwáeizytige -,øáç éìel` zekld rnyy `ed s` xn`iy ¦©§¦¦¨¥

,xfrl` iaxn.éúàöî àìå§Ÿ¨¨¦

àøîâ
oa dcedi iax xn` 'cere' dpynd dxn` recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .`aaàðz éàî`aa oa dcedi iax xn` oic dfi` ± ©¨¨
stxwe dpib iabl okl mcewéðz÷cz` dpynd dxn` jk meyny ± §¨¨¥

oeyla el` eixacàîéìéà .'ãBòå'y ,xnel dvxp m`e ±àðúc íeMî §¦¥¨¦§¨¨
àøîeçì àãç déì`xneg okl mcew `aa oa dcedi iax xn`y ± ¥£¨§§¨

,xg` xac iabl zg`éúéøçà éðz÷å`xneg xne` `ed dzre ± §¨¨¥©£¦¦
,ztqepéðz÷ éëä íeMîeixac z` dpynd d`iad jk meyn ± ¦¨¦¨¨¥
oeyla,ãBòå,mipey mipipra exn`p zexnegd izyy it lr s`e §

,dywi ok m`àäåixd -àøîeçì àãç déì àðúc äãeäé éaø± §¨©¦§¨§¨¨¥£¨§§¨
lirl dpyna dpyy(.gi)miyer oi`y xn`y ,`xnegl cg` oic

t,miiz`q zian xzei lecb mewn xizdl ze`xia iqéúéøçà éðz÷å§¨¨¥©£¦¦
dixg`y dpynae ±(.ak lirl)xn`y ,`xneg cer dcedi iax xn`

z` zehdl jixv ,ze`xia iqt oia zxaery miaxd jxc yi m`y
,miqtl uegn l` miaxd jelidéðz÷ àìådpynd d`iad `le ± §Ÿ¨¨¥

oeyla eixac z`.ãBòå§
opi` zexnegd izyyk mb ,'cere' xnel jiiy ok` :`xnbd zvxzn

e ,oipr eze`a zewqeríúä`ly mrhd ,dcedi iax ixaca ,my ± ¨¨
c meyn `ed ,'cere' dpynd dxn`ïðaø äe÷ñôàminkg ixacy ± ©§§¨©¨¨

iax ixac xg` dpey`xd dpynay ,dcedi iax ixac oia miwiqtn
la` ,eilr ewlgy minkg ixac z` dpynd d`iad ,dcediàëä̈¨

,`aa oa dcedi iax ixaca ,o`k ±ïðaø äe÷ñôà àìewqted `l ± Ÿ©§§¨©¨¨
dxn` jk meyne ,minkg ixac ici lr `aa oa dcedi iax ixac

.'cere' dpynd
:`xnbd dywnïðaø äe÷ñôàc àëéä ìëåmewn lka ike ± §¨¥¨§©§§¨©¨¨

,eilr ewlgpy minkg ixac ici lr `pz ixac ewqtedyéðz÷ àì± Ÿ¨¨¥
zxne` dpynd oi`àäå ,'ãBòå'ixde -äkeñc øæòéìà éaøixac ± §§¨©¦¡¦¤¤§¨

dkeq zkqna xfril` iax(.fl),ïðaø äe÷ñôàceixac ewqtedy ± §©§§¨©¨¨
,minkg ixac ici lrãBòå éðz÷ådpynd dxn` ok it lr s`e ± §¨¨¥§

:`xnbd zvxzn .'cere' mipexg`d eixacaíúä,dkeqa my ± ¨¨
äe÷ñôàc àeä déúléîaxfril` iax ixac z` ewiqtd minkg ± §¦§¥§©§§¨

elkei `ly dwqtd aygp df oi`e ,xfril` iax ea xaicy oipra
la` ,'cere' mipexg`d eixaca xnelàëäiax ixaca ,o`k ± ¨¨

,dcediäe÷ñôà éúéøçà àúléîaiax ixac z` ewiqtd minkg ± §¦§¨©£¦¦©§§¨
iqt iabl xaic dcedi iaxy ,dcedi iax ea xaic `ly oipra dcedi
meyne ,xdqe xice stxwe dpib oiprl mb exaic minkge ,ze`xia

.'cere' mipexg`d dcedi iax ixaca xnel ozip `l jk
:dpyna epipyda ïéà eléôà øîBà àáé÷ò éaø[stxwa e` dpiba-] ©¦£¦¨¥£¦¥¨
elà ìkî ãçà,`aiwr iaxe `aa oa dcedi iax exn`y mixacd ¤¨¦¨¥

dëBúa ïéìèìèî.cigid zeyx oick §©§§¦§¨
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קפט
ezny in` cenr bk sc ± iyily wxtoiaexir

àøîâïéñðåëî åìéôà íéáøã àðéîà äåäxn`wc i`de ,`aa oa wgvi epiax ixy Ð

miaxd x`aab lr s` :xninl edi` `z`e ,ixy cigid x`a :xn`c `aiwr iax meyn Ð

miaxc ,edpip miig minccigic ,oi` Ð,x`al elit` oiqt oiyer oi` :xn`w ikde .`l Ð

.miax ly `l`äðùîäøéîåùdxicl swedc ab lr s`e .oixney zkeq Ðzia Ð

.`l ith ,ixyc `ed miz`qøéòì äëåîñÐ

da ynzydl ezrc ,ezial daexwe li`edc

.inc dxicl swedke ,cinzíéòáù àäúù ãáìáå
íééøéùå äîà íéòáù ìò íééøéùå äîà`le Ð

.xn`w ikd inp `nw `pz :jixt `xnbae .xzei

úçà äîà åìéôà äáçø ìò øúåé äëøà äéä íà
oi`e ,dkx`a siqede dagx hrinc ab lr s` Ð

miz`q zia `l` dleka.oilhlhn oi` Ð

swed `lc `kid opax exyc `ed raexnc

.dxicl'åë çëùù øöç éùðàlhia xgnle Ð

`ivedln odilr zxqe` `idy ,exagl ezeyx

xvgl odizan.àéöåäìå ñéðëäì øåñà åúéáÐ

.ekxvl ,xvgløúåî ïäì ìáàilk `iadl Ð

.xvg jxc ezial odizaïéìá÷øòá.xexn my Ð

øáç éì éúù÷áåm` ,elld mixac dylyl Ð

iabc yxtn `xnbae .iz`vn `le ,eitn orny

iabe ,miz`q zian xzei exy `l stxwe dpib

la` ,ezia xeq` mdl s`c ixaq xvg iyp`

xvgl odizanyxtn `xnbae .xzen Ð

.`ed xexn e`lc ixaq oilawxrae .ediizbelt

`xnbàðú éàîdpiba ,`aa oa dcedi iax Ð

.lirlc stxweãåòå øîà÷ãxn`c rnync Ð

.izixg` `xneg da lirløîàã íåùî àîéìéà
àøîåçì àãçoiyer oi`c xn`c ,oiqt iab Ð

`xneg xn`w `zyde .miaxd x`al `l` oze`

ith ixy `l dxicl swedc ab lr s`c ,izixg`

.miz`q zianàðúã éàòìà øá äãåäé éáø àäå
àøîåçì àãç ìéòìmiz`q zia cr xn`c ÐÐ

ith ,oi`dpwlqi :izixg` `pz xcde .`l Ð

"cere" `pz `le .oiccvl`cga e`lc meyn Ð

`tiqe ,swid zcna ixii` `yixc ,`id `zln

.zevign lehiaa ixii`ïðáø äå÷ñôà`wc Ð

dpibl `l` miz`q zia exn` `l :el exn` ipz

.'ekäá éðú äåä àì ïðáø äå÷ñôàã àëéä ìëå
ãåòå`yixc `kid oebk ,da xninl jiiy i` Ð

.`zlin `cga `tiqeäëåñã øæòéìà éáø àäåÐ

:xne` xfril` iax ,(`,fk) dkeq zkqna opzc

.dkeqa lek`l mc` aiig zecerq dxyr rax`

xn` cere .davw xacl oi` :mixne` minkge

oey`xd aeh mei ilil lk` `ly in :xfril` iax

meyn :`nl` .oexg`d aeh mei ilil milyi

ixii` opeaygae ,dkeqc dcerqa `tiqe `yixc

rnye .dewqt`c ab lr s` "cere" :`pz Ð

"cere" dcedi iaxca `pz `lc i`d :dpinÐ

`aa oa dcedi iaxcae ,`ed inc `lc meyn

.dil ipzc il dnlíúädizlna dkeq iab Ð

.zecerqa `l` opax dil excd` `l ,dewqt`

oizipznc dcedi iax la``l` ixii` `l Ð

.xdqe xice stxwe dpiba opax excd`e ,miz`q zia ze`xia iqtameyn dinrh mlerle

diwqt` `lc `aa oa dcedi iaxle .dwqtd."cere" `pz Ð
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àäåxea xninl dil ded ok m` :xn`z m`e Ð `aiwr iaxn iwet`l miaxd x`a hwpc

`gxe`c :xnel yie .`aiwr iax epiid ok m`c Ð `l cigid x`a jgxk lre .miaxd

,oiqpekn elit` miaxc xn`wc `d :inp i` .cigid x`a epiidc hrnny oiprn ipzinl `zlnc

ny` `l` ,i`w `aa oa :wgvi epiax xne` e`l.l`e

àìzeidl leki Ð 'ek `py `le miaxc `py

iax hwpc `de .`aa oa dcedi iaxk iedc

xea iwet`l epiid ,miaxd x`a `aa oa dcedi

.miaxdàåäùm`e Ð miixiye dn` miray

d`n didy ,miyp zxfre ziad xdn slile :xn`z

d`n did l`xyi zxfre dn` ynge miyly

okynn zayc ilin lkc :xnel yie !raye mipeny

,dxicl oitwen iaiyg zexfrd :inp i` .edl opixnb

.dlild lk da mixney eidy

ãáìáåyxtl d`xp Ð dxiney da `diy

jixv inp dn` mirayn zegtc

`l Ð miz`q zian xziae .dxic zia e` dxiney

swed seqale gzt `l` ,dxic ziae dxineya ibq

mirayac xnel oi` la` .ziad jxevl stxwd

jixv oi` zegta la` ,dxiney jixv `wec dn`

`diy `xaq oi`c ,dxineya ibq oi` xziae ,melk

oi` inp `de .oiiedyn dylya miwelg dyly

`le ,dxineya ibq inp mirayn xziac xnel

miixiye dn` mirayn xivac `l` xninl `z`

,`aiwr iax bilt i`na ok m`c Ð llk jixv `l

`aa oa dcedi iaxc yxitc l`ppg epiax yexitl

.ixii` `l `aiwr iaxe ,hren xaca ixii`

jixv Ð hren xace ,miixiye dn` 'ra ediiexzlc

yexitl elit`e .jixv `l o`kn zegtae ,dxiney

iaxl el exn`c ,`nw `pz epiid :yxitc ,i"yx

dcedi iaxc d`xp yexitl mb mewn lknÐ dcedi

,`nw `pz enk hren xac dil zi` inp `aa oa

:zepyle xefgl `aiwr iaxl jixhvi` ikd meync

xzia i` :cere .'ek dn` miray da `diy calae

m` Ð `aa oa wgvi epiax ixii` inp miz`q zian

xea `l` da oi` elit` wgvi epiax xn`w ikid ok

welig oi` inp wgvi epiaxlc rnyn dxrne giye

,lirl xn`w diteb dcedi iaxe .xzil miz`q oia

l`ppg epiaxl ,cere .miz`q zia cr :oiqt iab

oa wgvi epiax epiid Ð `nw `pz epiid yxitc

oeik .'ek calae zepyl jxved i`n`e :xnelk .`aa

`lc jixhv` `de ,`aa oa dcedi iax` i`wc

iaxc oeik ,miz`q zian xzia elit` ixyc `nip

jkl !miz`q zian xzia ixii` `aa oa dcedi

sweda elit` :i"yx yxity dne .ziyixtck d`xp

zian xzia `aa oa dcedi iax ixy `l dxicl

Ð swed seqale gzta `l` ,d`xp oi` Ð miz`q

opax exy `dc ,miz`q zian xzia elit` ipdn

.mixek dxyra elit` dvwene xdqe xica lirl

ane zexivg dnkelr zexzi milyexia eidy ze`e

mleka `aa oa dcedi iax xeq`i ike ,miz`q zia

ipdn `lc xn`wc `ed dxineya `weece ?lhlhl

Ð swed seqale gzt la` ,miz`q zian xzia

ax ozyinyzy itl ,xvge dvwene xdqe xicac :wlgl yi `ny ,i"yxle .xzei elit` ipdn

zian xzia ipdn `l swed seqale gzt elit` Ð stxw la` ,oixek dxyr elit` Ð xzei

.miz`q

àîéìéà.`xnegl ediiexz eed `lc ab lr s` ,cg` oiprn ediiexz eedc `kid oky lke .cg` oiprn ediiexz eed `lc ab lr s` ,cere ipzinl jiiyc :yexit Ð `xnegl `cg ipzc meyn

.qxhpewd yxitck (`,gk) dlibnc iriax wxtae (`,fk) dkeqa enkàëäab lr s`e ,cere ipzw (mye `,cl dvia) "oii ick `iand" wxtac :dniz Ð dewqt` izixg` `zlna

oi`iven oi` :ikd xza ipzwe .wilcne eiptlyn aabn :mixne` minkge ,wilcne xvgd on aabne [eipiy ea uevgl] eiptlyn mqiw mc` lhep :xne` xfril` iax ,ipzwc .izixg` `zlina wiqt`c

oi`y xne`y ,mz epiaxl j` .`xnbde dpynd my jtdn i"yx ,edine .'ek dvwend lr mc` cner ,xfril` iax xn` cere :ikd xza ipzwe .dnily `aa wiqtne .'ek mivrd on `l xe`d z`

.sicr `xizidc gkc ,izixg` `zlina wiqt`c ab lr s` "cere" ipzinl jiiye ,ilew ixz eed mzdc :xnel yie !dyw ,lif`e miiqn `w xe`c `zlinc ,jtdl jixv
iax

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

àøîâ:ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà ,óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©§¥
áø øîà ,óñBé áø øîàå .àáa ïa äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨¤¨¨§¨©©¥¨©©
àlà úBàøéá éqt eøzeä àì :ìàeîL øîà ,äãeäé§¨¨©§¥Ÿ§©¥¦¨¤¨
äëìä ïðéòîLà éàc ,àëéøöe .ãáìa íéiç íéî øàáì¦§¥©¦©¦¦§©§¦¨§¦©§©¦©£¨¨

àáa ïa äãeäé éaøk¯eléôàå ,íéaøc àðéîà äåä §©¦§¨¤¨¨£¨¨¦¨§©¦©£¦
íéaøä øàa éðú÷c éàäå .ïéñpeëî¯éaøcî é÷etàì §¨¦§©§¨¨¥§¥¨©¦§©¥¦§©¦

àlà úBàøéá éqt eøzeä àìc ïì òîLî à÷ .àáé÷ò£¦¨¨©§©¨§Ÿ§©¥¦¨¤¨
íéiç íéî øàa ïðéòîLà éàå .íéiç íéî øàáì¯ ¦§¥©¦©¦§¦©§©¦©§¥©¦©¦

à÷ ,ãéçéc àðL àìå íéaøc àðL àì :àðéîà äåä£¨¨¦¨¨§¨§©¦§¨§¨§¨¦¨
.àáa ïa äãeäé éaøk äëìä :ïì òîLîäðùîãBòå ©§©¨£¨¨§©¦§¨¤¨¨§

íéòáL ïäL ótøwäå äpébä :àáa ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤¨¨©¦¨§©©§¥¤¥¦§¦
úBô÷enä ,íééøéLå änà íéòáL ìò íééøéLå änà©¨§¦©¦©¦§¦©¨§¦©¦©¨

íéçôè äøNò dBáb øãb¯ãáìáe ,dëBúa ïéìèìèî ¨¥¨©£¨¨§¨¦§©§§¦§¨¦§©
äëeîñ àäzL Bà ,äøéc úéa Bà äøéîBL da àäiL¤§¥¨¥¨¥¦¨¤§¥§¨
øBa àlà da ïéà eléôà :øîBà äãeäé éaø .øéòì̈¦©¦§¨¥£¦¥¨¤¨
:øîBà àáé÷ò éaø .dëBúa ïéìèìèî äøòîe çéLå§¦©§¨¨§©§§¦§¨©¦£¦¨¥
,dëBúa ïéìèìèî elà ìkî úçà da ïéà eléôà£¦¥¨©©¦¨¥§©§§¦§¨
íéòáL ìò íééøéLå änà íéòáL da àäiL ãáìáe¦§©¤§¥¨¦§¦©¨§¦©¦©¦§¦
dkøà äúéä íà :øîBà øæòéìà éaø .íééøéLå änà©¨§¦©¦©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨¨§¨

úçà änà eléôà daçø ìò øúé¯ïéìèìèî ïéà ¨¥©¨§¨£¦©¨©©¥§©§§¦
daçøa íéðL ét dkøà eléôà :øîBà éñBé éaø .dëBúa§¨©¦¥¥£¦¨§¨¦§©¦§¨§¨
éaøî ézòîL ,éàòìà éaø øîà .dëBúa ïéìèìèî§©§§¦§¨¨©©¦¤§©¨©§¦¥©¦
:epnî ézòîL ïëå .øBk úéák àéä eléôàå :øæòìà¤§¨¨©£¦¦§¥§¥¨©§¦¦¤

áøéò àìå ïäî ãçà çëML øöç éLðà¯Búéa ©§¥¨¥¤¨©¤¨¥¤§Ÿ¥¥¥
.øzeî íäì ìáà ,Bì àéöBäìe ñéðëälî øeñàïëå ¨¦§©§¦§¦£¨¨¤¨§¥

ìò ézøæçå ,çñta ïéìa÷øòa ïéàöBiL epnî ézòîL̈©§¦¦¤¤§¦§©§©§¦©¤©§¨©§¦©
.éúàöî àìå øáç éì ézLwáe åéãéîìz ìkàøîâ ¨©§¦¨¦©§¦¦¨¥§Ÿ¨¨¦

déì àðúc íeMî àîéìéà ?"ãBòå" éðú÷c àpz éàî©©¨§¨¨¥§¦¥¨¦§¨¨¥
"ãBòå" éðú÷ éëä íeMî éúéøçà éðú÷å àøîeçì àãç£¨§§¨§¨¨¥©£¦¦¦¨¦¨¨¥§

¯éðú÷å àøîeçì àãç déì àðúc äãeäé éaø àäå§¨©¦§¨§¨¨¥£¨§§¨§¨¨¥
àëä ,ïðaø de÷ñôà íúä !"ãBòå" éðú÷ àìå ,éúéøçà©£¦¦§¨¨¨¥§¨¨©§©©¨©¨¨
àì ïðaø de÷ñôàc àëéä ìëå .ïðaø de÷ñôà àì̈©§©©¨©§¨¥¨§©§©©¨©¨
de÷ñôàc ,äkeñc øæòéìà éaø àäå ?"ãBòå" éðú÷̈¨¥§§¨©¦¡¦¤¤§¨§©§©
,de÷ñôàc àeä déúléîa íúä !"ãBòå" éðú÷å ïðaø©¨©§¨¨¥§¨¨§¦§¥§©§©
:øîBà àáé÷ò éaø" .de÷ñôà éúéøçà àúléîa àëä̈¨§¦§¨©£¦¦©§©©¦£¦¨¥
."dëBúa ïéìèìèî elà ìkî ãçà da ïéà eléôà£¦¥¨¤¨¦¨¥§©§§¦§¨

éáø

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

עירובין. פרק שני - עושין פסין דף כג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



קצ
ezny ina cenr bk sc ± iyily wxtoiaexir

àî÷ àðú åðééä àáé÷ò éáøla` ,stxwle dpibl `l` miz`q zia exn` `l :el exn`c Ð

dxic zia `ki`c `kid :`nl` 'ek did m`dxicl swed `lyae ,`aeh elit` Ðzia Ð

.`aiwr iaxk ,miz`qèòåî øáã åäééðéá àëéàdn` miray lr xzi miz`q ziay Ð

`nw `pzl .onwl ipzck ,mireax miixiye`aiwr iaxle ,minily miz`q ziaa ixy ÐÐ

,`l eze ,miixiye miray lr miixiye miray

miz`q od dnke :`icda opixn` `wckxvgk Ð

.okyndèòåî øáã.dl yxtn onwl Ðéðä àðî
éìéîea xryl okynd xvgl dil opiraxnc Ð

:zay xeqi`íéùîçá éàîmiyng agex `d Ð

oke" :mirlwd zecna iaizk ikdc ,d`n ekx`e

agexe jxe` d`n mirlw jxe`a oetv z`tl

."dn` miyng dgxfn dncw z`tl xvgdàìà
íéùîç ìåè äøåú äøîàlr xzi ekx`y Ð

mixzepd miyng aaqe ,eagxmiray edl eedcÐ

odn dyr :cvik .oiraexn migth drax`e zen`

okx`e ,agex dn` xyr ly zerevx yng

axrnl zg`de gxfnl zg`d akyd .miyngÐ

zg` miy cer .miyng dkx`e miray dagx ixd

mexcl zg`e oetvl.miray lr miray ixd Ð

lr xyr oxwe oxw lkl oinebt zepxwdy `l`

miyngd on leh ,ztqedy ztqezd iptn xyr

miye dxyr lr dxyr ly zekizg rax`

zepxw rax`azg` drevx dx`yp .e`lnzpe Ð

lr migth miyy `idy zen` xyr lr xyr ly

ly zerevx miyly oze` dyre ,migth miyy

migth ipylk jxe` ,zerevx miyly ixd) Ð

ze`n yly od oleky ,(dn` xyr zg`e zg`

gex lkl miray oz ,zen`miray ixd Ð

,migth drax`e miray lr migth drax`e

.miigth lr miigth oinebt zepxwdy `l`

dpeny odn leh ,dn` mixyr jcia ex`yp

jcia ex`ype ,e`lnzpe zepxwl miye migth

agexa migth drax`e dn` xyr dpeny

miigthewlgl z`a m`y .hren xac epiide Ð

ipy agexl ztqezd ribn oi` ,oda siwdle

drevx dipin carnl zira `dc .rav` iyily

migth drax`e zen`ylye mipeny miz`n ly

.zegexd rax` siwdl ,jxe`àø÷ã äéèùôÐ

.okyn oiprláéúë éàîái`n ,`xwc miynga Ð

.`idúôù ìò ïëùî ãîòämy oilky Ð

ly dgzta dl miqpkpyn ,xvg ly miyngd

.gxfnäîà íéùîç åäéù éãëiptl xvg ly Ð

.okyndçåø ìëì íéøùòåekx` okyndy Ð

."miyxw mixyr" (ek zeny) aizkck miyly

ody "miyxw dyy" aizkck ,zen` xyr ytez okyn ly eagxe .ivge dn` yxwd agexe

o`kn dn`de o`kn dn`de ,agex zen` yly ody "zervewnl miyxw ipye" ,zen` ryz

milydl o`kn dn` ivge o`kn dn` ivge dn` ekx` rlv ly miyxw ly oiiaer zeqkl

ex`yp ,xvg ly dagx rvn`ae miyng seql ecinrn dz`yke .xyrl llgd `lnle

hrnn miyxwd iaery `l` .zegexd ylyl zen` mixyr xvg ly miyng lr miyngdn

eiptle .gex lk ly mixyrd llka milzkd iaere ,aiyg dllg `kde .cv lkl dn` odn

.oelie epiide jqn `l` ,miyxw eid `l egxfnläáçøá íéðùî øúé äëøàokynd xvgk Ð

draxn `lc ab lr s`e ,ixyc `edagexa mipyn ith la` .agexa mipyk jxe` epiide Ð

.ixzyin `l Ðéñåé éáø åðééä.dagxa mipy it elit` dkx` :xn`c Ðåäééðéá àëéà
ïðáø äåòáéøã àòåáéø,edine .oilhlhn oi` dagxa mipyn xzei dkx` :xaq xfril` iax Ð

`xqzin `l `raxn i` edine `reaix dil zile ,aizkck ,dagxa mipy it dkx` dxwir

dagxa mipyn xzei dkx` did m` :ipzwck ,ikdamipy itn xiva `d .oilhlhn oi` ÐÐ

dagxa mipy it dkx` elit` ,edine .ikd opixen iiexe` dligzkle ,xwir zraexn ,xaq iqei iaxe .oilhlhnelit`" xn`wcne .`ixy Ð".`ed ikd e`l `xwirnc llkn Ðéáøë äëìä
éñåé.zraexn ira `lc Ðàáé÷ò éáøë äëìäå.dxicl ztwen ira `lc Ðåäééååøúå`lewl ,l`enyc `zzrny jpd Ð.àðéîà äåädkx`ae ,`aa oa wgvi epiaxk ira dxic l`enyc Ð

.dl xaq iqei iaxk dagx lr xzeiàì ïéè÷å êéøà.ira raexn `aiwr iax `dc Ðåáåø òøæðmiperxfa Ðdpib dil dede ,iypi` ixiic `l miperxfac .ezxic lhia Ðs` lhlhl xeq`e Ð

zepli` rhepa la` .`aex iabl dil lihac ,rxfp epi`ya.cinz zepli` lva stezqdl `gxe`c ,ezxic lhia `l Ðàìà.zilnxk dyrpc ,miz`q zian xzei drixf mewn eze`a yiy Ð

rxfp epi`ye ,`id zilnxk dxicl swed `ly miz`q zian xzei stxwc.xeq` elek jkitl ,zilnxkl d`elna dvext xvg ied Ðíéúàñ úéá ìáàdiytp itp`a ixy dxic e`lac ÐÐ

odipia dvign oi`y ,dfl df oivexte xvg ied rxfp epi`ye ,stxw iexw ied drixf mewnc ab lr s`e .ixy inp `kd,`id oerny iaxe .`ed `xab cgce li`ed ,iccd` ixq` `l ikd elit` Ð

.miza ilra ipy ly `id elit` ,iccd` ixq` `l xvge stxw zeyx xn`cïä ãçà úåùø úåââ ãçàå úåôéôø÷ ãçàå úåøöç ãçà øîåà ïåòîù éáø ïðúãëmilkl dfl dfn lhlhl Ð

xvgl o`ivede ziad jeza ezayy milkl `l la` .daxd milra ly od elit`e ,okeza ezayy.`xab cgc elit`e ,od zeieyx izy stxwe ziac ,bbl e` stxwl xvgn o`ivedl xeq` Ð
ìéèá
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éáø.wgvi epiaxl el exn`c `nw `pz epiid :qxhpewd yxit Ð `nw `pz epiid `aiwr

miray `icda xn`w `aiwr iaxc ,ediipia `ki` oihwe jix` xninl ivn dedc :`iywe

zi`c `da dcedi iax` ibilt `l `nzqne xn` `w `l el exn`ae ,dn` miray lr dn`

ipync :xnel yi ,edine !dxrne giy xea era `nlic :cere .oihwe jix` elit` lirl dil

:l`ppg epiax yxitk d`xp mewn lkne .xity

.`aa oa dcedi iax epiid Ð `nw `pz epiidc

miraya ixii` `aa oa dcedi iaxc oeik ,yexit

jxved dn Ð 'eke dn` miray lr miixiye dn`

iy calae zepyl ez `aiwr iax:ipyne ?'ek da `d

,dil zil `aiwr iaxlc .hren xac ediipia `ki`

epiax jenqa ipzwc `de .dil zi` dcedi iaxl

minkg ea epzp `le ,yi hren xac xne` wgvi

.dil zi` mlerle ,mvnvl eyg `ly epiid ,xeriy

d`xp `aiwr iax iptl exkfedy i`pz edlekc

.hren xac edl zi`c

øáãcvik"a dil aiyg `lc `de Ð yi hren

dyly iab ipzwc (`,fp oiaexir) "oixarn

dn` mirax`e d`n zepevigd oia yi m` :mixtk

:inp i` .mvnvl yg `l Ð yilye zg` dn`e

.hren xac dil zilc ,`aiwr iaxk `iz`

äéèùôlehc rnyn Ð aizk i`na `xwc

`zknq` ied miyng aaqe miyng

(`,gp oiaexir) "oixarn cvik"a ,edine .`nlra

!'ek miyng lehic dil iran `de :jixt

àéðúäådedc oicd `ede Ð xne` xfril` iax

`l` ,`aiwr iax epiid ok m`c jxtinl ivn

.xfril` iaxc` xfril` iaxc jxtinl dil `gipc

éà`xwirnc ab lr s` Ð iqei iax epiid ikd

lkn Ð `aiwr iax epiid inp jxtinl `ki`

.jxtinl `kil iqei iax epiid mewn

àëéàyxit Ð opax `eraxc `reax ediipia

it dkxe` dligzkl ira xfril` iaxc :qxhpewd

.zraexn dligzkl ira iqei iaxe ,dagxa mipy

i`c .carice dligzkl o`k jiiy oi`c :`iywe

`a m`e ,ixy `nlr ileklÐ dligzkl swed xak

xnl :`l` ?siwi `ly el xn`p ike Ð siwdl

yexitk d`xpe .dil zi`ck xnle ,dil zi`ck

epiid Ð opaxc deraxc :yxitc ,l`ppg epiax

iaxc (a,hn oiaexir) "ede`ivedy in"c `zbelt

izziay :xne`d iab ,opaxe qepbihp` oa `pipg

Ð zelebr ,gex lkl dn` mitl` el yi inewna

:mixne` minkge ,qepbihp` oa `pipg iax ixac

xkyp `diy ick ,zraexn `lahk zeraexn

it lr xzi dkx` i` xfril` iaxl ,`zyde .zeiefl

mipyxn`we ,iz`w iiethl iqei iaxe .`pipg iaxk oilhlhn oi` Ð oeqkl`a elit` dagxa

.oilhlhnc

òøæð]miz`q ziaa la` ,miz`q zian xzei rwxw `wecc l`ppg epiaxl d`xpe Ð eaex

elek rxfpa xingnc `aa oa dcedi iaxl `dc ,ezxic ilha `l elek rxfp elit` Ð

xzia dil `irain `dine .drexf dlek `id dpib mzqc ab lr s` ,dxiney dpibl ipdnc dcen

lhazn epi` ax eyinyzy itl `nyc ,dvwene xdqe xica s` ezxic lhia m` miz`q zian

.[stxwl xvge dvwene xdqe xic oia wlgl jixv i"yxl mb ik .drixf meyn

éáøì,aex iabl ,jixt oky lknc d`xp Ð lha herin dil ded eaex rxfpc oeik oerny

elit` ixy Ð eherin `d :rnyn ,miz`q zian xzia epiide eaex rxfp xn`wcnc

rxfp `aexc `kid oky lk ,`lewl elit` eaex iabl lhac meyn epiid ,miz`q zian xzia

.`xnegl `aex iabl lhac `nipc ,miz`q zia elit`
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc oiaexir(iyily meil)

zrc :`xnbd dywn .`aiwr iax zrc z` zx`an `xnbdéaø©¦
eðééä àáé÷òzrc,àn÷ àpzck ,xnelklirl dpynay minkg zr £¦¨©§©¨©¨

(.gi)mdy ,miiz`q zia ly xeriyd xn`p `ly exn` md s`y ,
stxwe dpiba wx ,miixiye dn` miray lr miixiye dn` miray
,dxicl etwedy zenewn la` ,dxicl etwed `ly zenewn mdy
dpynay ,dywe ,mleka lhlhl xzen df xeriyn xzeia s`
dpyna mixen`d mi`pzd lk lr welgl `a `aiwr iaxy d`xp

:`xnbd zvxzn .o`k creäééðéa àkéàiaxe `nw `pz ewlgp ± ¦¨¥©§
a `aiwrèòeî øácmiixiye dn` miray lr sqepd ohw xeriya ± ¨¨¨

x`ean day `ziixa d`ian `xnbd .miixiye dn` miray lr
:df xeriyèòeî øác ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúcohw xeriy ±Lé §©§¨©¦§¨¥¨¨¨¥

sqepa,íéøéLå änà íéòáL ìò,ea lhlhl xzen df xeriya s`y ©¦§¦©¨§¦©¦
,øeòéL Ba íéîëç eðúð àìåz` mb hxtl minkg eyg `ly ,xnelk §Ÿ¨§£¨¦¦

,dfd xeriydänëå`edøeòéLea rexfl ie`xy mewn ,dfíéúàñ §©¨¦¨©¦
lecb `edy ,mihig,ïkLnä øöçkxzei hrn `ed df xeriye ©£©©¦§¨

ewcwcy ,xaq `nw `pz .miixiye dn` miray lr sqepa rav`n
minkgexizd ,miz`q zia dzid okynd xvgy oeike ,mxeriya

,df xeriy xikfdl minkg eyg `ly `l` ,df xeriy cr lhlhl
xzei `edy lke ,jk lk minkg ewcwc `ly xaq `aiwr iaxe
xeq` dxicl swen epi` m`y exn` ,miixiye dn` mirayn

.ea lhlhl
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîaygl ,el` mixac epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

ixeqi`a xryle ,eze` miraxnyk okynd xvg ghy `vei dnk
:`xnbd daiyn .df xeriy itl zayàø÷ øîàc ,äãeäé áø øîà± ¨©©§¨§¨©§¨

okynd xvg zecin iabl weqta xn`py(gi fk zeny),øöçä Cøà'Ÿ¤¤¨¥
,'íéMîça íéMîç áçøå ,änàá äàîmiying' edn oaen `le ¥¨¨©¨§Ÿ©£¦¦©£¦¦

y ,jk df weqt yexcl yie ,'miyingaíéMîç ìBè ,äøBz äøîà̈§¨¨£¦¦
,okynd xvg jxe` ghyn dn`áañåaiaq mze`íéMîçdn` §©¥£¦¦

fnxn df weqt .okynd xvg z` raxzy ,xnelk ,mixg`d
oiprl epiide ,zxg` dkld oiprl zernyn yi dfk reaixly

.zay ixeqi`a cigid zeyx xeriy
:`xnbd zl`eyáéúk éàîa àø÷c déèLt,weqtd zehyt itl ± ©§¥¦§¨§©§¦

.weqta xn`py 'miynga' ly yexitd dn ,okynd xvga xacny
:`xnbd daiyn,éiaà øîà,xnel weqtd `ayãîòäyiy ± ¨©©©¥©£¥

d z` cinrdlíéMîç úôN ìò ïkLîmiying milk eay mewna ± ¦§¨©§©£¦¦
,xvgd gztn dn`äiL éãkàaiaq xvgdn ex`yi df ote`ay ± §¥¤§¥

okyndåéðôì änà íéMîç,okynd iptl ±çeø ìëì änà íéøNòå £¦¦©¨§¨¨§¤§¦©¨§¨©
çeøåeagxe ,dn` miyely ekxe` did okyndy ,miccvd x`yl ± §©

miying dvwa ,xvgd agex rvn`a cner `edyke ,zen` xyr
mixyr eixeg`ne eiciv ipyn yiy `vnp ,xvgd zligzn dn`
miyng' weqta xn`py dn edfe .[b xeiv] gex lkl zen`
lr miying ly xvg didi okynd iptly epiidc ,'miynga

.zen` miying
:dpyna epipy'åë dkøà äúéä íà ,øîBà øæòéìà éaødagx lr xzi ©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨¨§¨

dxizq dywn `xnbd .dkeza milhlhn oi` ,zg` dn` elit`
xfril` iax xn`y okzi ji` :`xnbd dywn .xfril` iax ixaca
,dkeza milhlhn oi` ,zg` dn` elit` dagxn xzei dkx` m`y

àéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±äúéä íà ,øîBà øæòéìà éaø §¨©§¨©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨
y ,efk dxeva [stxwd e` dpibd-]daçøa íéðL ét ìò øúé ,dkøà̈§¨¤¤©¦§©¦§¨§¨

,dagxn mipy itn xzei jex` ±eléôàaïéìèìèî ïéà ,úçà änà £¦©¨©©¥§©§§¦
,dëBúamilhlhn ,mipy itn zegt dagxn xzei dkxe` m` la` §¨

:`xnbd zvxzn .df lr df xfril` iax ixac miywe ,daáø øîà̈©©
ïéúéðúî énð ïðz ék ,éiaà øa éáéaiax ixaca epipyy dn s` ± ¦¦©©©¥¦§©©¦©§¦¦

zg` dn` elit` dagx lr xzi dkx` m`y ,epizpyna xfril`
,da milhlhn oi`ïðz daçøa íéðL ét [ìò øúé]`ed eyexit ± ¤¤©¦§©¦§¨§¨§©

.dagxn mipy itn zg` dn`a xzei `ed dkx`y
:`xnbd dywnéëä éàdpyna xfril` iax xq` `ly ,ok m` ± ¦¨¦

c ,dyw ,dagxn mipy itn xzei dkx` m` wxéñBé éaø eðééädfy ± ©§©¦¥
.iqei iaxe xfril` iax ewlgp dnae ,dpyna iqei iax xn`y dn

:`xnbd zvxzneäééðéa àkéà,iqei iaxe xfril` iax ewlgp ± ¦¨¥©§
a,ïðaø äeòaéøc àòeaéøxn`py dnn minkg eyxcy dna ,xnelk ¦¨§¦§¨©¨¨

dler `ed dnk ,okynd xvg ghy z` xryl yiy 'miynga'
xwiry ,xaqe ,ef dyxc yxc `l xfril` iaxy .zraexn xvga
xvgk eagxn mipy it ekx`y mewna `ed cigid zeyx ly dpic
lr xzi ekxe` `weec didiy jixv oi`y ,exn`y `l` ,okynd
.ea lhlhl xzen ok mb ,mieey eagxe ekx` m` s` `l` ,eagx
cigid zeyx oic xwiry ,xaq ok lre ,ef dyxc xaq iqei iax eli`e
ekx` oi` m` s`y exn`y `l` ,miey eagxe ekx`y mewna `ed
lhlhl xzen eagxn mipy itn xzei epi` ekx`y lk ,miey eagxe
ekx`y mewn zeyrl yiy dligzkl zexedl yi jk meyne ,ea

.miey eagxe
:dpyna epipy'åë øîBà éñBé éaødagxa mipy it dkx` elit` ©¦¥¥

iax zwelgna dkldd wqt edn dpc `xnbd .dkeza milhlhn
:`aiwr iaxe `aa oa dcedi iax zwelgnae ,iqei iaxe xfril`
éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©¥¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥

.ea lhlhl xzen ,eagxn mipy it ekx`y stxw s`yéáéa áøå§©¦¦
àáé÷ò éaøk äëìäù ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàmewny xn`y ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦£¦¨

,miixiye dn` miray lr miixiye dn` mirayn zegt `edy
:`xnbd zxne` .dxicl swed `l m` s` ekeza lhlhl xzen

àle÷ì eäééåøúå,lwdl md ,elld l`eny ly zexnind izye - §©§©§§¨
.lwind ixack el` zewelgn izya l`eny wqtyàëéøöe± §¦¨

,elld zexnind izy z` eprinydl l`eny jxvedeïðéòîLà éàc§¦©§§¦¨
y wx eprinyn l`eny did m`y ±,éñBé éaøk äëìädid `le £¨¨§©¦¥

,`aiwr iaxk dkldy eprinynàðéîà äåä,xnel leki iziid ± £¨£¦¨
dagxn mipy it dkxe`yk s`y iqei iaxk dkldy s`y

dkeza milhlhn oi` mewn lkn ,dkeza milhlhnàkéàc ãò± ©§¦¨
da didiyïì òîLî à÷ ,äøéc úéa Bà äøéîBL,l`eny eprinyn ± ¥¨¥¦¨¨©§©¨

`l` ,ok oicd oi`y,àáé÷ò éaøk äëìäea oi`y lky xn`y £¨¨§©¦£¦¨
didiy jixv oi` ,miixiye dn` miray lr miixiye dn` miray

.dxic zia e` dxiney eaïðéòîLà éàål`eny did m`e ± §¦©§§¦¨
y wx eprinynàðéîà äåä ,àáé÷ò éaøk äëìä,xnel leki iziid ± £¨¨§©¦£¦¨£¨£¦¨

,ekeza lhlhl xzen miey eagexe ekxe`y zevign swid wxy
swid la`éøàcïéh÷å C,xvw cg` ecve jex` cg` ecivy ±àì± §¨¦§©¦Ÿ

,ekeza milhlhn oi`ïì òîLî à÷y ,l`eny eprinyd ±äëìä ¨©§©¨£¨¨
,éñBé éaøk.ea milhlhn ,eagxn mipy it ekx`yk s`y §©¦¥

xzen m` ,mirxf ea erxfpe ,dxicl swedy mewna dpc `xnbd
:`ziixaa epipy .ea lhlhlótø÷my gipdl ieyry lecb mewn - ©§©

,mivràeäLlecb,äøéãì óweäL ,íéúàñ úéaî øúBée,Baeø òøæð ¤¥¦¥¨©¦¤©§¦¨¦§©
,miperxifa rexfd mewny ,dxicl swedy mewnk aygp epi` aey
s` ,rxfp stxwd aexy oeike ,dxicl ea miynzyn mc` ipa oi`

e ,stxwd aexl lha ,rxfp `ly herindäpéâk àeä éøämewnk ± £¥§¦¨
,dxicl ieyr epi`y mewn `edy ,zewxi ea mirxefyøeñàå§¨

m` la` .ea lhlhlBaeø òhðminxeb zepli`d oi` ,zepli`a ¦©
stezqdl mc` ipa jxcy ,dxicl ieyr epi`y mewnk aygiy

e ,zepli` lva cinzàeä éøäoiicrøzeîe ,øöçkhl.eleka lhl £¥§¨¥¨
m`y `ziixaa exn`y dn :`xnbd zx`an,Baeø òøæðxeq` ¦§©

,ea lhlhlïøîà àì ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàdxn` `l ± ¨©©¨§¥§©§ª©Ÿ£¨¨
,df oic `ziixadàlà`ed rxfpy mewndyk,íéúàñ úéaî øúBé ¤¨¥¦¥¨©¦

ìáàwx `ed ,rxfpy mewnd m`øzeî ,íéúàñ úéalka lhlhl £¨¥¨©¦¨
,dxicl ynyn epi`y mewn `ed rxfpy mewndy s`y .stxwd
xzen dxicl ynyn epi` m` s` ,miz`q zian xzei epi`y lk
mewndy ,zenewn ibeq ipy swid eze`a yiy `vnpe .ea lhlhl
xzene ,dxicl ieyr epi`y mewnl aygp `edy ,dpib `xwp rxfpy
`ly mewnde ,miiz`q zian xzei lecb epi`y meyn ea lhlhl
xzen jk meyne ,dxicl ieyry mewn `edy ,xvg `ed rxfp
oeik ,dfl df md mivext el` zenewn ipyy s`e .ea lhlhl
z` df mixqe` mpi` ,mda lhlhl xzeny zenewn md mdipyy
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc oiaexir(iriax meil)

daeø éaâì déì ìéèaaygpe ,rxfpy stxwd aexl lha `ed ixd ± ¨¦¥§©¥¨
,stxwd lk rxfp eli`kdéì äåäå`ed ixde ±úéaî øúBé ótø÷ ©£¨¥©§©¥¦¥

íéúàñ,dxicl swed `lyøeñàå.ea lhlhl ¨©¦§¨
:`xnbd daiynøîzéà éëä øîzéà éà àlàxn`py dn `l` ± ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

`iaa ryedi axc dixa `ped ax myajgxk lr ,`ziixad ixac xe
stxwd ly eaex rxfp m`y `ziixad dxn`y dnny ,xn`p jk
lhlhl xeq` eaex rxfp m` wxy ,wiicl yi ,ekeza lhlhl xeq`

,eaéøL àèeòéî àälhlhl xzen ,eherin wx rxfp m` la` ± ¨¦¨¨¥
e ,ekeza,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàrxfp m`y exn`y dny ¨©©¨§¥§©§ª©

,ekeza lhlhl xzen eherinéåä àìc àlà ,ïøîà àìmewndy ± Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¥
epi` rxfpd,íéúàñ úéa,xvgdn wlgidl aeyg epi` f`y ¥¨©¦

epi`y xvgd aex iabl lha `ede ,envr ipta mewnk aygidle
,rexfìáà`ed rxfpd wlgd m`,íéúàñ úéaaeyg xeriy `edy £¨¥¨©¦

,rxfp `ly stxwd x`yl lha epi` ,envr ipta mewnk aygidl
eøeñàaygp rxfpd mewndy oeiky ,rxfp `ly mewna s` lhlhl ¨

,dfl dfn lhlhl xeq`e ,xvg aygp rxfp `ly mewnde ,stxw
okle ,el xeq`d mewnl e`elna uext ,rxfp `ly wlgdy `vnp

e .rxfp `ly mewna s` lhlhl xeq`ïàîkax xn` in zrcke ± §©
,df oic ryedi axc dixa `pedïðaøkmiwlegy minkg zrck ± §©¨¨

oerny iax lr(.ht oldl)lk ,zetitxwe zexivge zebby mixaeqe ,
mixqe`y mixeic mda oi` m` s`e ,envr ipta zeyx aygp cg`
oeiky `ped ax xn` jkitle ,dfl dfn lhlhl xeq` ,df lr df
md ixd dfl df mivext rxfp `ly mewnde rxfpy mewndy

.eleka lhlhl xeq`e df lr df mixqe`
:ryedi axc dixa `ped ax ixaca xg` oeyl d`ian `xnbdáøå§©

àle÷ì éðúî ,ézôécî äéîøéaxc dixa `ped ax ixac z` dpy ± ¦§§¨¦¦§¦©§¥§¨
,eixac z` mcew `xnbd d`iady itkn xzei lwin `edy ryedi

,xeq` eaex rxfpa wxy dpyndn cenll yiy ,xn` jkyàä̈
éøL àèeòéîe ,eleka lhlhl xzen eherin rxfp m` la` ±áø øîà ¦¨¨¥¨©©

ïøîà àì ,òLBäé áøc déøa àðeäeherin rxfp m`y exn` `l ± ¨§¥§©§ª©Ÿ£¨¨
,eleka lhlhl xzenàlà`ed rxfpd wlgdyk,íéúàñ úéas`y ¤¨¥¨©¦

did ,zevign swen did m`y oeik ,envr ipta mewnl aygp `edy
df mivext mdy dzr s` ,ekezl rxfp `ly wlgdn lhlhl xzen

,df lr df mixqe` mpi` ,dflìáà`ed rxfpd wlgd m`øúBé £¨¥
,íéúàñ úéaîdid zevign swen did eli`e ,zilnxkk epicy ¦¥¨©¦

zevign swen epi`y dzr ,ekezl rxfp `ly wlgdn lhlhl xeq`
,dfl df mivext rxfp `ly wlgde `ed `l` ,envr iptaøeñà̈

uext `edy oeik ,xeq` rxfp `ly wlga s`e ,stxwd lka lhlhl
e .el xeq`d mewnl e`elnaïàîkdixa `ped ax xn` in zrcke ± §©

,df oic ryedi axckzrc,ïBòîL éaølhlhl xzeny xn`y §©¦¦§
.miiz`q zia `edy stxwl xvgn

epipy .stxwa mixeic milhan mpi` zepli` izn dpc `xnbd
y stxwy :`ziixaaBaeø òhð,zepli`aøzeîe ,øöçk àeä éøä ¦©£¥§¨¥¨

jxcy oeik ,mixeic zlhan dpi` zepli` zrihpy ,eleka lhlhl
.zepli` lva cinz stezqdl mc` ipa,éîéáà øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©£¦¦

àeäådf oi` ,mixeic zlhan zepli` zrihp oi`y exn`y dn ± §
k `l`úBàìaèöà ïééeNòL,zexey zexey zepli`d mirehpy ± ¤£¦¦§©§¨

.my zayl d`pe,úBàìaèöà ïééeNò ïéàL ét ìò óà øîà ïîçð áøå§©©§¨¨©©©¦¤¥£¦¦§©§¨
.mixeic milhan mpi` ok mb ,mieqn xcq `la mirehp md `l`

:`xnbd zxtqnòìwà äãeäé øîoncfd ±éáìly ezial ±àðeä áø ©§¨¦§©§¥©¨
eäðäì eäðæç ,äãeäé øastxwa mirehp eidy zepli`l d`xe ± ©§¨£¨§§©§

,miiz`q zian xzei lecb didyúBàìaèöà éãéáò àìceid `ly ± §Ÿ£¦¥¦§©§¨
,zexey zexey mixceqneäééeâa éìèìèî à÷åeid ok it lr s`e ± §¨§©§§¥§©©§

,mdipia milhlhndéì øîàxa `ped ax z` dcedi xn l`y ± ¨©¥
,dcediéîéáàc àäì øî dì øáñ àìxn`y dn z` xaeq jpi` ike ± Ÿ¨©¨©§¨©£¦¦

lhlhl xeq` ze`lahv` oiieyr zepli`d oi`yky ,inia`
,mdipiadéì øîà,dcedi xa `ped ax el aiyd ±ïîçð áøk àðà ¨©¥£¨§©©§¨

éì àøéáñoi` m` s`y xn`y ,ongp axk df oica xaeq ip` ± §¦¨¦
.mdipia lhlhl xzen ze`lahvi` oiieyr zepli`d

aygiy ,dxicl swed `ly mewn jetdl ozip cvik dpc `xnbd
:dxicl swedótø÷ ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàlecb `edyøúBé ¨©©©§¨¨©§¥©§©¥

,äøéãì óweä àlL ,íéúàñ úéaîdgzte dxic dpa swedy xg`e ¦¥¨©¦¤Ÿ©§¦¨
dyrp swiddy oeik ,jk ici lr lehlha stxwd xzip `ly ,stxwl

,dxicd mcewäNBò àeä ãöék,ea lhlhl xzen didiy ickõøBt ¥©¤¥
øNòî øúBé äöøét Bael oi`y enk stxwd aygp f`y ,zen` ¦§¨¥¥¤¤

,zevignBøãBâådvxit dze` z` mzeqe ±Bãéîòîe[dvxitl-]ìò §§©£¦©
øNò,[dvignd z` zlqet dpi` ,zen` xyr ly dvxity] zen` ¤¤

dxic ziad z` gzty xg` ,stxwd swid dyrpy aygp f`e
,ekezløzeîe.stxwa lhlhl ¨

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd ±änà õøtxfge ,zg`øãâåz` ¦©§¨§¨©©¨§¨©
dze`õøôe] ,änàceränàdpey`xd dn`l jenq[døãâeoke ©¨¨©©¨§¨¨
dyrøNòî øúBéì BîéìLäL ãò,zen`,eäîuxt `ly oeik m`d ©¤¦§¦§¥¥¤¤©

yrpy aygp df oi` ,zg` zaa mxcbe zen` xyrd z`o`k d
zen` xyr dvigna o`k yi eiykry oeik e` ,dxicl swid

.dxicl swen mewnd aygp ,dxic myl eycgzpy
eäì øîà,daiyid ipal ongp ax mdl xn` ±eðééä åàìoi` ike ± ¨©§©©§

,diwfg ly ewtql dey df oicïðúc(`"n f"it milk),éìk ìkur ¦§©¨§¥
l mikiiydíéðBnøk ïøeòéL ,íézá éìòádidiy awpd xeriy - ©£¥¨¦¦¨§¦¦

lceba `ed ,mz`nehn exdhie ilk my mdn lhazi f`y ,mda
lra xneb ,dfk lceba awipyk wxy ,oenix epnn z`vl lekiy
,xzei ohw awpa awipyk la` ,eyeniyn eze` lhal ezrca ilkd

.elhan epi`e ea ynzydl jiynne ilkd lr `ed qgéòáe± ¨¥
wtzqdeáwéð ,äi÷æçilkdúéæ àéöBîkepnn z`vl lekiy awpa - ¦§¦¨¦©§¦©¦

,oenixn xzei ohw `edy ,zifBîúñe,awpd z` ziad lra mzqe - §¨
øæçåilkdáwéðå`edy sqep awpúéæ àéöBîkawpd mewnl jenq §¨©§¦©§¦©¦

,oey`xd,Bîúñeawipe xfg jkeeîéìLäL ãòcgi miawpd lk §¨©¤¦§¦
ìk ly xeriyeäî ,ïBnø àéöBîilkk `ed m`d ,df ilka oicd §¦¦©

,`l e` ,`ed xedhe enzqe oenix `ivenk awipyéaø déì øîàå§¨©¥©¦
ïðçBé,diwfgléaøixdeðì äúéðLmilk zkqna dpynd z`e"kt) ¨¨©¦¨¦¨¨

(c"nìcðñ,qxcn z`neh `nh `edyåéðæàî úçà ä÷ñôpL`edy] ©§¨¤¦§§¨©©¥¨§¨
[lcpqd z` mixyew mday zerevxd z` miqipkn eay mewnd

,dðwéúålcpqd oiicr,ñøãî àîè`l ,eipf`n zg` dwqtpy s`y §¦§¨¨¥¦§¨
okn xg`l m` j` ,lcpq my epnn lhaä÷ñôðd ofe`däiðLly ¦§§¨§¦¨

lcpqdñøãnä ïî (da) øBäè ,dðwéúåz`nehdn lcpqd xdhp ± §¦§¨¨¨¦©¦§¨
,lcpq my epnn lha ,eipfe` izy ewqtpy oeiky ,ea dzidy qxcn

,qxcnl ie`x epi` aeyeìáà`ed oiicràîèkñøãî òbîxack ± £¨¨¥©©¦§¨
dwqtpy dryay meyn .d`nehl oey`x `edy ,qxcna rbpy
,dfa df lcpqd iwlg erbp ,qxcn z`neh `nh oiicr didy ,epfe`
dlha epf` dwqtpyky s`e ,qxcn rbn mb `nh `ed jk meyne
ilk oiicr mewn lkn ,qxcn `nh epi` jk meyne ,lrpn my epnn

ydl ie`x `edy ,`eddlha `l okle ,mixg` mixaca ea ynz
,diwfgl xnel opgei iax jiynde .qxcn rbn z`neh epnnzøîàå§¨§©§

dìò,ef dpyn lr zl`ye ±äðBLàø àðL éàîxg`y mrhd edn ± £¨©§¨¦¨
gxkda `ld ,qxcn `nh lcpqd oiicr ,dpey`xd ofe`d dwqtpy

,`ed mrhdäiðL àîéé÷ àäc,dpey`xd ofe`d dwqtpy xg`y ± §¨©§¨§¦¨
,ok m` ,`ed lcpq oiicre ,lcpqd ly dipyd ofe`d zniiw oiicr

d ofe`d dwqtpyk s`äiðL,dpey`xd z` owizy xg`énðmb ± §¦¨©¦
c ,lcpqd xdhi `ly xnel yi o`käðBLàø àîéé÷ àäixdy ± ¨©§¨¦¨

.`ed lcpq oiicre ,zniiw lcpqd ly dpey`xd ofe`dïì zøîàå§¨§©§¨
dìò,dipyd ofe`d dwqtpy xg`y mrhdy ,jk lr epl zxn`e ± £¨

y meyn `ed ,qxcnd on xedh `ed,ïàëì eàa úBLãç íéðẗ¦£¨¨§¨
df oi`e ,lcpqd ipt eycgzp ,eipfe` izy etlgedy oeiky ,xnelk
opgei iax xn`e .`ed xg` lcpq `l` ,afd ea jldy lcpqd eze`

,diwfglénð àëämzqpe zif `ivenk awipy ilk iabl ,o`k s` ± ¨¨©¦
yi ,oenix `ivenk `ed mlek miawpd lk mewny cr ,minrt dnk

y meyn ilkd z` xdhl,ïàëì eàa úBLãç íéðteze` df oi`y ¨¦£¨¨§¨
enk `ed `l` ,`nhpy ilkdgaiye .enzqe oenix `ivenk awipy

e ,ef di`x lr opgei iax z` diwfgdéìò éø÷eilr `xwe ±ïéc úéì ¨¥£¥¥¥
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המשך בעמוס לס

ezny in` cenr ck sc ± iyily wxtoiaexir
äáåø éáâì ìéèá.elek rxfp eli`k iede Ðíéúàñ úéáî øúåé óôø÷ äéì äåäås`e Ð

dxicl swedc ab lripdn `l dpibae ,dpib elek ied `dc .dxicl swed `lk aeyg Ð

.dxicl swedéåä àìãxvgd on lcadl aiyg `lc ,miz`q zia rxfpc herin `edd Ð

.ecal my el zexwdleíéúàñ úéá ìáàab lr s`e .dxicl swed `ly stxw `xwp Ð

`l miz`q ziak diytp itp`a ded eli`c

el dvxtp xvge xvgl uxtpc `kd ,xqzinÐ

iedc ,xvgl stxwn lhlhl xeq`c ol `niiw

oixqe`e dl xeq`d mewnl dvxtpd zeyx

`le dfa `l oilhlhn oi`e efl ef zeieyxd.dfa

ïàîë.edpip zeieyx izyc opixn` ÐïðáøëÐ

"zebb lk" wxta oerny iaxc dilr ibiltc

s`e .envrl zeyx cge cg lk :ixn`e ,(`,ht)

iccd` exqilc eda oixeic `kilc ab lroi` Ð

.dfl dfn oilhlhnàìå÷ìherind elit`c Ð

diytp itp`ac oeik ,stxw ixwinc miz`q zia

,ixy inp `zyd ,ixy.iccd` ixq` `le Ð

odipia dvign did eli`cilehlhl ixy ded Ð

dfl df evxtpc `zyde ,oerny iaxk dfl dfn

xzei la` .dl xeq`d zeyxl evxtp `l Ð

miz`q zianelit` `dae ,zilnxk dyrp Ð

stxwl xvgn oilhlhn oi`c dcen oerny iax

`kde .dxicl swed `ly miz`q zian xzei

dfl df evxtpcmewnl uxtp cg` lk ixd Ð

.el xeq`dúåàìáèöéà,zexey zexey oirehp Ð

.my zayl d`peàðåä áø éáìzian xzeie Ð

.ok ixg` rhipe ,dxicl swede ,ded miz`q

äøéãì ó÷åä àìù íéúàñ úéáî øúåé óôø÷Ð

swed :onwl opixn`e ,dxic elv` dpa ok ixg`e

ezia zxic gzt el gzt seqale dxicl `lyÐ

.ipdn `løúåé äöøô åì õøåô äùåò àåä ãöéë
øùòîxcebe ,zevign ea oi`y ink iedc Ð

iede ,xyr lr dcinrne dvxit dze` mzeqe

.el dgztpy dxicl swed seqale gztk

i`c .zen` xyrn xzei xecbiy opira mlerlc

dxcbe cal xyr uixtswid `edd aiyg `l Ð

xyr crc .gzt dyry ink `l` ,dxic myl

.gzt ied mlerläîà õøô,dnizq lv` Ð

dn` znizq lv` dn` uxt cere .dxcbe

cg`k zen` xyr uxt `lc ,dxcbe dycgd

did hrn `l` zg` zaa zen` xyr xcb `le

.cin xcebe uxetøùòî øúåéì åîéìùäù ãòÐ

`le zg` zaa xyr uxt `lc oeik :opixn` in

zg` zaa xcb.dxic myl efa swid `ied `l Ð

ly yecigd ied `din `zydc oeik :`nlic e`

xyrn xzei swid.dxic myl swid aiyg Ðìë
íéúá éìòá éìëdl opipz ur ilk iabl Ð

.(` dpyn xyr dray wxt) milk zkqna

íéðåîøë ïøåòéùzegt la` ,oz`nehn xdhl Ð

o`knoxeriy .dil lihan `le dilr qiig Ð

mipenxk.xedh oenx `ivenk awip Ðá÷éðå øæçå
.dnizqd lv` Ðäð÷éúå`l ik oicd `ed Ð

hwpc `de .`ed qxcn `nh oiicr inp dpwiz

dpwizikd e`l i`c ,`zeaxl Ð`l ez Ð

.'eke dipyd dwqtp xninl jixhvi`ïî øåäè
ñøãîäqxcnl ifg `le ,ilk ded `l ezc Ð

.milke mc` ez `nhlnìáàrbn z`neh oiicre ,`pixg` yinyzl ifgc `ed ilk Ð

milk `nhl d`neh lawl qxcn `ed oiicry ofe`d on ezyixt zrya ixdy ,eilr qxcn

.oiwyne oilke` `nhne ,d`nehl oey`x iede .eia`n d`neh laiwúåùãç íéðôoi` Ð

epwzipyne ,epnn elld mipf`exdih dpey`xd d`nehne .afd oqxc `l Ðoi` ixdy Ð

.oey`x lcpq dfùð øá ïéã úéì.j`ln `l` Ðùð øá ïéã ïåâë.lecb mc` Ðäáçø
íéúáä éøåçàùdl gezt ziad gzt oi`e Ðzian xzei i`e ,dxicl `ly ztwen `ied Ð

did miz`q.zen` rax`a `l` da lhlhn oi` Ðçúô åì çúô íàå.ziad on Ðàèéùô
.gzt myl swed ixdy ,ixy swed seqale gztac Ðéøã éá äéá úéàã àëéøö àì.dagxd swid mcew ziad xg` oxeb Ðäéçúô éøã éáã àúòãà àîéúã åäîsiwdl `zrc` e`le Ð

.dagx my
åæçã
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àìepic miz`q zian zegt stxw opaxlc ab lr s` Ð miz`q zia ied `lc `l` oxn`

miwelig dyly ediy `xaq oi`c meyn ,xvgl epnn lhlhl miz`q zia stxwk

.e`elna el uexty dna rxfp epi`y aexl rxfpd herin xq` `l `kd Ð oiiedyn dylya

miz`q zia la` ,rxfp epi`y aex iabl lhae ,aiyg `l Ð miz`q zian zegt `edy oeikc

`l elit` ,eaex rxfpae .liha `le ,ith aiyg Ð

dede ,eaex iabl lihac ,xeq` Ð miz`q zia ied

.elek rxfpkìãðñoicd `ed Ð 'eke dwqtpy

dgxt dwqtpyk i`c .qxcn `nhc inp dpwz `la

epivn `lc ,dl dxcd `l ez Ð d`neh dl

yxtnck ,zekzn ilka `l` zxfeg dpyi d`neh

Ð dpwze hwpc `de .(`,fh) zayc `nw wxt seqa

ik ,dpwzc ab lr s` ,opireny`l :qxhpewd yxit

zeycg miptc ,qxcnd on dxedh Ð dipy dwqtp

.o`kl e`aìáàyxit Ð qxcn rbn `nh

dia iyenzyi`l `ed ilk oiicrc meyn :qxhpewd

dwqtp elit` ,eyexitle .`pixg` `zyinyz

`tiqa ,`icda opzc ,dywe .qxcnrbn `nh dipy

o`n) yye mixyr wxta milk zkqna dpyn jdc

xn`cdwqtpy cr dpey`x owzl witqd `l :(

`nh la` :dibde ,ea xfg i"yxe .dxedh Ð dipy

`zlinl ifge ,`ed ilk oiicrc Ð qxcn rbn

eyexitle .dpey`x dpwzi` `dc ,`ziinw

dpwzp `l i`c ,dpwize `yixa ipzinl jixhvi`

.qxcn rbn elit` d`nh dpi` dipy dwqtp ik Ð

:dniz ,edine .`tiqa inp ipzÐ `yixa ipzc ab`e

qxcn rbn el `a m`c ?qxcn rbn el `a izn

e` ,sgi elbxa afd eilr qxcy oebk ,cgi qxcne

m` Ð ur ilk iheyta wiqtd `le lrpna elit`

!qxcnl enk qxcn rbnl zeycg mipt `ki` ok

izy ewqtp elit`c ,`gip `nw i"yx yexitle

yinyzl ifge li`ed ,qxcn rbn `nh Ð mipf`

yxit (a,aiw zay) "mixyw el`" wxtae .`pixg`

envra rbpy itl Ð qxcn rbn `nhc :qxhpewd

zia z`nehc ,`xidp `le .d`nehd a` didyk

xn`c xi`n iaxk ol `niiw `lc .`id mixzqd

"dywnd dnda" wxta zehiyta yixtcn ,`nhn

:(a,hkw my) "ahexde xerd"ae (a,ar oileg)

,inp o`k yxity dne !`id mixzqd zia z`neh

Ð eia`n d`neh laiw ofe`n ezyixt zryac

(a,ar my) :dywnd dnda" wxtac .d`xp epi`

xnel oi`e .lecb cban ze`a opirac :opixn`

ziyrp divg xtzy xg`l ,oey`x ofe` owizykc

.lcpql dlhay qxcn z`neh dl `ae ,zxaegn

rbn lcpql `a Ð dipyd divg xtze xfgyke

ok m`c .zeycg mipt `kil eze ,ofe`d on qxcn

`lc (`,ck zegpn) "dax unewd"c oiira heytz

oerny epiax axdle .d`neh dl ray opixn`

d`neh dl ray opixn` `lc :yxtnc ,`"iapiin

yi cere .xity iz`Ð etebn el `a d`nehc `kid
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dðwéúå åéðæàî¯dðwéúå äiðL ä÷ñôð ,ñøãî àîè¯ ¥¨§¨§¦§¨¨¥¦§¨¦§§¨§¦¨§¦§¨
zøîàå .ñøãî òbî àîè ìáà ,ñøãnä ïî da øBäè̈¨¦©¦§¨£¨¨¥©©¦§¨§¨§©§

äðBLàø àðL éàî dìò¯,äiðL àîéé÷ àäcéîð äiðL £¨©§¨¦¨§¨¨§¨§¦¨§¦¨©¦
eàa úBLãç íéðt :dìò ïì zøîàå !äðBLàø àîéé÷ àä̈¨§¨¦¨§¨§©§¨£¨¨¦£¨¨
:déìò éø÷ .ïàëì eàa úBLãç íéðt éîð àëä .ïàëì§¨¨¨©¦¨¦£¨¨§¨¨¥£¥
!Lð øa ïéc ïBâk :éøîàc àkéà !Lðéà øa ïéc úéì¥¥©¡¨¦¨§¨§¦§¥©©
ïéìèìèî ïéà ,íéúaä éøBçàL äáçø :àðäk áø øîà̈©©¨£¨§¨¨¤£¥©¨¦¥§©§§¦
Bì çút íà :ïîçð áø øîàå .úBnà òaøàa àlà Ba¤¨§©§©©§¨©©©§¨¦¨©

çút¯ïøîà àìå .Bøézî çút ,Bleëa ìèìèì øzeî ¤©¨§©§¥§¤©©¦§¨£©©
çút óBqáìe óweä ìáà ,óweä óBqáìe çútL àlà¤¨¤¨©§©©£¨©§©¨©

¯úéàc ,àëéøö àì !àèéLt ,óweä óBqáìe çút .àìŸ¨©§©©§¦¨¨§¦¨§¦
à÷ ,décáò éøc éác àúòcà :àîéúc eäî .éøc éa déa¥¥¨¥©§¥¨©©£¨§¥¨¥£©¥¨
äøécì óweäL íéúàñ úéaî øúBé ótø÷ .ïì òîLî©§©¨©§¥¥¦¥¨©¦¤©©¦¨

eîc íéòøæk øîéîì ïðaø øeáñ ,íéî àlîúðå¯.øéñàå §¦§©¥©¦©©¨©§¥©¦§¨¦¨©£¦
:àiLøLî áøc déøa áøc deáà àaà áø eäì øîà£©§©©¨£§©§¥§©§¨§¦¨

eîc íéòèðk íéî :àáøc déîMî ïðéøîà éëä¯.éøLå ¨¦¨§¦©¦§¥§¨¨©¦¦§¨¦¨§¨¥
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קצד
ezny ina cenr ck sc ± iyily wxtoiaexir

àúùéîùúì åæçã.efn dlern dxic jl oi`c ,dizyl Ðúéá ìò øúåé å÷îåòá ïéàù
íéúàñly ewnere .miz`q zia lr xzei agexa hytp min ly ewner oi`y :xnelk Ð

rwxw oicn enewn lhal min mzqm`e :(a,w) zay zkqna opixn`ck ,migth dxyr Ð

,min wwx dnk 'eke min wwx did.migth dxyrn zegtéøéôã àéøë,zexit ly ixk Ð

xek zia agexk agexe dxyr deabdlha `l Ð

dizyl oie`xd mine .myn dxic zxezÐ

`ixk` dedc icin :`pixg` `pyil .inc zexitk

ixitc,zexit my oiripvny dwenr dgey Ð

daxd my oiwenry it lr s`yodn milhep Ð

.zayaäáçø àéääded miz`q zian xzei Ð

.dxicl dtwed `leàøäð íåô.mewn my Ðãç
àúîì çåúô àñéâdlky xiray ieanl Ð

.ef dagxlíéîøë ìù ìéáù.ea eid oixeic Ð

ãéáòéð éëéädagx ixdy .edlekl edpixynl Ð

liayd z`e ,ieand lk zxqe`e ,`id zilnxk ef

`xdpc `ceb `dc .zevign yly el yiy

la` ,dxyr ddaeby ,`id `ziilrn dvign

ozxqe` dagxdo`elina od oivexty itl Ð

m` :(`,f) `nw wxta opixn`c `de .zilnxkl

melk jixv oi` dagxl dlk iean didÐ

biltnck ,xn`w oixeic da eide dxicl ztwena

zilnxk dagx la` .eaxir `ll eaxir oia mzd

drwa :`zrny `idda opixn`ck ,xeq` Ð

.'ek o`kn drwae o`knãéáòéð éëéäxizdl Ð

mda ynzydl eiykrn oivex eidy ,mlek z`

`l aeye ,dxicl ztwen dzeidle xird ipa

.zxzen oleka `id `dze ,zilnxk iediz

gzt seqale swed :lirl opixn`e.ipdn `l Ð

dywe ,ztwen ef dagx dzid mipa` ly xcbe

dxicl dxcble xyrn xzei dvxit uextl mdl

liaye iean ipa da eynzyilc `zrc`

.l`enyck swed seqale gztk iedile ,`zydnäöéçî äéì ãéáòéð.mipw ly Ðàãåâà
àøäðãjd iedipe ,cg liaye dagx iedipc ,dagxd lr sqenk liay iedl :xnelk Ð

eli`k dagxa liay ipa `zydn eynzyilc dxicc `zrc` liaya opicarc dvign

.swed seqale gzt iedc ,dxicl dteb dagxa dl opicaräöéçî éáâ ìò äöéçî ïéùåò ïéà
dilr oitiqeny dn lk ,dxyr ddeab `cebc oeik Ðdnvr dvign dze` zdabd Ð

dxicl dagxd zvign lk diabn did m` ixdy .`iedda uextiy cr ipdn `l Ð

.dxicl xecbie xefgie ,dzxqe`d dvxitìù ìéáùã àîåôà çúôä úøåö äéì ãéáòéì
íéîøëuext `di `ly ,liayl ipdnc ebnc .dagxl geztc Ðdid elit`y ,dagxl

el liren miaxd zeyxl gezt.dxicl swid df ztqez dl zeidl ,dagxl inp ipdil Ð

éìîâ åúà.xdple liayl myne dagxl iean jxc xird on zezyl oi`ad Ðäéì ïééãù
.owgec `ed eiykre ,odl xv liayd gzt didy Ðéçìedyn eiare ,ux`a uerpd Ð

.ea oirbep oilnb oi`eìéáùì éðäîã åâéîã.zilnxkl uext `zyd ied `lc ,ea lhlhl Ð

äáçøì éîð éðäî`l ebin e`lae .da lhlhl dpxizie ,dxicl swid dl zeidl Ð

dil mizqc dnk lke ,xyrn xzei did `l liayl dagx oiay gzt `dc ,`ixzyin

dxicl.`ed cnere mezqe ,`id `ziilrn dnizq gzt lk `dc ,`id melk e`l Ðìéáùì
àîìòã íéîøë ìùoi`y exn`ie ,yletn ieank dil iede ,`xdpc `cebl wilq `lc Ð

.i`d ik ,cg` ey`xa `l` oewiz jixvàúîì éðäîã åâéîãopixn`ck ,ieana lhlhl Ð

o`kn drwae o`kn `ihxq :(`,f) `nw wxtadxew e` igle o`kn gztd zxev dyer Ð

igl i`de ,gzt zxev miaxd zeyxl geztd ieand y`xa ecaril :inp `kde .o`kn

.dil ixy dagxd cvlcéøù äôåâ àúîá éìåèìèelit`e ,igl i`da dl opixy `dc Ð

df mr df mixeq` dagxde `id,odipia gzte zexivg izyk onvrl oiynzyn odipy Ð

.dteb dagxa oke
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àìzian xzia dxyr ewnera oi`y :yexit Ð miz`q zian xzei ewnera oi`y `l` oxn`

ol `niiwc oerny iaxk `iz`e ,mirxfk eed dxyr oiwenrc jpdc ,agexa miz`q

min herin iedc oebk ixiine .lirl opixn`ck ,xeq` miz`q zia elit` ,opaxlc .dizeek

aex iabl milhae ,herin ied Ð dxyr oiwenr oi`y jpd Ð `aex eed i`c .dxyr miwenrd

:yxtn wgvi epiaxe .lirl opixn`ck ,xeq`e

`l` `kilc oeik .exy inp oiwenr min aex elit`c

Ð miwenr mpi`y oiae miwenr oia ,miz`q zia

.xeal encc ,mirhpl enc `l` ,mirxfk iaiyg `l

jxc oi`y ,xeq` Ð miz`q zian xzia ,edine

,miz`q zian xzei zeyrl min d`iln dgey

iax elit` ,xea iabc ab lr s` .mirxfk iaiyge

zevigna miz`q zian xzia xq` `l dcedi

(a,hi) lirl xn`wck oiqta `weec `l` ,zexenb

oweznd xeaa `weec epiid Ð oiqt el`e dvign ef

.`l Ð dgey la` ,ezkldk

àéäägezt `qib cgc `xdp meta dedc dagx

yxit ± liayl gezt `qib cge `znl

zxqe` dzide .zilnxk ef dagxc :qxhpewd

zxev el did cg`d ey`xay it lr s`e .ieand

el eidy liayd z` mbe ,mezq did e` gztd

.`id `ilrn dvign `xdpc `cebc ,zevign yly

`ibeqd gkenck ,oitetb eid dagxlc iab lr s`e

d`xpc meyn Ð liayle ieanl `ipdn `l Ð

`lc oeikc ,igl meyn oecip miptan deye uegan

ieanl ipdn `lc oky lk Ð dteb dagxl ipdn

.oixeic dia zi`c qxhpewd yxit ,liaye .liayle

igl ipdnc jenqa opixn`wc `d xity iz`e

Ð ekezl migezt zexivge miza oi` i`e .liayl

dnn i"yx ea xfg o`ke .igla ixzyn ded `l

da zil mzdc dagxc (a,f) `nw wxta yxity

.oixeic

ãéáòéìdagxe liay iedize ,dagxd lr siqenk liay iedipe Ð `xdpc `ceb` dvign

xzei agex my didc d`xpe !dagxa dl opicar eli`k dvign jd iedize ,cg

ci lr jkle ,xyrn,cnere mezq ied ikd e`la Ð xyra i`c .dxicl swen aygp dvignd i

`l jkle ,xyrn xzei did `l` .edyn igla ic did Ð `xdpl e`elna uext did m` elit`

.axl gztd zxev elit` ipdn did

ïéàdyr m`y (`,dk sc) onwl opixn` `d :xn`z m`e Ð dvign iab lr dvign oiyer

my didy :xnel yie !xc `ed zepeilrd zevign xie`ay ,liredÐ lzd iab lr dvign

elit` ,oehxy xdpd dlri `ny opiyiig `lc `d xity iz` df itle .liayd on xyr deab lz

xn`c migth drax` wegxa zevign eyrie :xn`z m`e .zexdp x`yl mi oia wlgp `l m`

.liayd xvwl evx `lc :xnel yie .lirenc onwl

ãéáòìÐ liayl ipdnc ebin .dagxl geztc :i"yx yxit Ð liayc `net` gztd zxev

xikfdl el dnc :cere .onwl cr ebinl jixv `lc rnync :dywe .dagxl inp ipdn

`xwirnc ,oeyld dpiy dnl :cere !diteb iia` xn`ck igla ibqc oeik ,llk gztd zxev

ly liayl ipdn igl exn`i" jixtc :cere .`gzit` xn`w igl iabe ,liayc `net` xn`w

:cere !`nlrc liayl ,icecb dil zi`c ,df liay oia erhi ji`e ,"yletn iedc `kid minxk

ly liayc :yxtl d`xp jkl .erhi `ly oky lk Ð dxyr deab lz my yiy yxtl jixvy

liaya elit` opgei iax xn` :xn`wc ,(`,cr oiaexir) "xcd"a gkenck ,oixeic ea oi` minxk

ly liaya la` .dxicl `ifgc ,daxega `l` opgei iax xn` `l :dil xn` ?minxk ly

daxd ieanae .my oiynzyn eid iean ipac ,igl dil `ipdn ikd elit`e .xn` `l Ð minxk

zxev oicd `ede .xdpd xarn epiid Ð `xdpc `ceb` dvign carile .eid zexivge miza

mideab oicecib eid xdpd xarne ,xyrn xzei agx did `l xdpde .dvignk iedc ,gztd

iab lr dvign oiyer oi` xn`wc `d xity iz` `zyde [.jenp did liayd cvne] ,dxyr

didi mlerlc Ð oehxyl opiyiig `l inp `zyde .jenp did liayd cvn ik Ð 'ek dvign

.drax` jezn dxyr hwlzn

ãéáòìå.milnbd oiwyn my jxcy ,liayd mezqle dvign zeyrl evx `l mye .jenpa `xdpc `ceb` :yexit Ð liayc `net` gztd zxevãéáòìåit` igldagxd cvl liayc `gz

.ipdn `l ebin `la i`ce `zyd :yexit Ð ipdnc ebin 'ekåøîàémeyn ipdn `kdc mzrc lr elri `ly ,my oiynzyn iean ipa oi`y Ð `nlrc minxk ly liaya ipdn igl

.ipdn xdpd xarny oicecbc ediizrc` ewiqi `lc .yletn `edy ,`nlrc minxk ly liaya ipdn iglc exn`i :xnel yi ,inp i` .ieanéìåèìèezayy milkd :yexit .ixy diteb dagxa

.liaya oke ,dkeza
o`n

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

ïééæç àì ìáà ,àzLéîLúì ïééæçc àeäå :øîéîà øîà̈©©¥¨§§©§¨§©§¦§¨£¨¨©§¨
àzLéîLúì¯éæçãe :éLà áø øîà .àìàzLéîLúì ïé §©§¦§¨¨¨©©©¦§©§¨§©§¦§¨

,íéúàñ úéaî øúBé B÷îeòa ïéàL àlà ïøîà àì éîð©¦¨£©©¤¨¤¥§§¥¦¥¨©¦
íéúàñ úéaî øúBé B÷îeòa Lé íà ìáà¯åàìå .øeñà £¨¦¥§§¥¦¥¨©¦¨§¨

äáçø àéää .éøéôc àéøkà äåäc écéî ,àéä àúléî¦§¨¦¦¥©£¨©¨§¨§¥¥©¦§¨¨
ãçå ,àúîì çéút äåä àqéb ãçc àøäð íeôa éàåäc©£©§©£¨§©¦¨£¨§¦©§¨¨§©

ì çéút äåä àqébíéîøk ìL ìéáLe ,íéîøk ìL ìéáL ¦¨£¨§¦©¦§¦¤§¨¦§¦¤§¨¦
?ãéáòð éëéä :ééaà øîà .àøäðc àãeâì ÷éìñ äåä£¨¨¥§¨§©£¨£©©©¥¥¦©£¥

àøäðc àãebà ävéçî déì ãéáòì¯ävéçî ïéNBò ïéà ¥£¥¥§¦¨©¨§©£¨¥¦§¦¨
àîetà çútä úøeö déì ãéáòìå .ävéçî éab ìò©©¥§¦¨§¥£¥¥©©¤©©¨

íéîøk ìL ìéáLc¯àlà .déì ïééãL élîb eúà ¦§¦¤§¨¦¨§©¥¨§¨¥¤¨
,íéîøk ìL ìéáLc àçúétà éçì ãéáòéì :ééaà øîà̈©©©¥¦£¦¤¦©¦§¨¦§¦¤§¨¦

ì àépäîc Bbîcíéîøk ìL ìéáL¯.äáçøì éîð épäî §¦¦§©§¨¦§¦¤§¨¦§©¥©¦¨§¨¨
ì ìéòBî éçì eøîàé :àáø déì øîàíéîøk ìL ìéáL £©¥¨¨Ÿ§¤¦¦¦§¦¤§¨¦

àçúéôì éçì déì ïðéãáò :àáø øîà àlà !àîìòc§¨§¨¤¨¨©¨¨¨§¦©¥¤¦§¦§¨
àúîì éçì déì épäîc Bbîc ,àúîc¯éîð épäî §¨¨§¦¦§©¥¥¤¦§¨¨§©¥©¦

dôeb àúîa éìeèìè ,Ckìä .äáçøì¯éìeèìè ,éøL ¨§¨¨¦§¨¦§¥§¨¨¨¨¥¦§¥
dôeb äáçøa¯àúîì äáçøîe äáçøì àúnî ,éøL ¨§¨¨¨¨¥¦¨¨¦§¨¨¥§¨¨§¨¨

¯.éøL ãçå øñà ãç ,àðéáøå àçà áø da éâéìt§¦¦¨©©¨§¨¦¨©¨©§©¨¥
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc oiaexir(iriax meil)

:`ax xn`y oicd z` zx`an `xnbdàeäå ,øîéîà øîàdn ± ¨©£¥©§
mina `l` df oi` ,mirhpk md miny `ax xn`yïééæçc§©§¨

àzLéîLúìxzei ,dxicl ynynd xac oi`y ,dizyl miie`xy ± §©§¦§¨
,dizyl micnerd minnàzLéîLúì ïééæç àì ìáàmind oi` m` ± £¨Ÿ©§¨§©§¦§¨

,dizyl miie`xàìz` milhan md `l` ,mirhpk mpi` ± Ÿ
.mixeicd

ïøîà àì énð àzLéîLúì ïééæçãe ,éMà áø øîàmiie`xd mina s` ± ¨©©©¦§©§¨§©§¦§¨©¦Ÿ£¨¨
,mixeic milhan mpi`y exn` `l dizylàlàkB÷îBòa ïéàL± ¤¨¤¥§§

,migth dxyr miwenr mindy mewnaíéúàñ úéaî øúBéxeiv] ¥¦¥¨©¦
,[`ñ úéaî øúBé B÷îBòa Lé íà ìáàíéúà,[a xeiv]øeñàlhlhl £¨¦¥§§¥¦¥¨©¦¨

milhany mirxfk md ,migth dxyr miwenr miny ,stxwd lka
`ed migth dxyr miwenr mind eay mewnd m`e ,mixeicd z`
jkitle ,dxicl swed `ly stxwk `ed ixd ,miiz`q zian xzei
e`elina uext `edy oeik ,min my oi`y mewna s` lhlhl xeq`

.lehlha el xeq`d mewnl
:iy` ax ixac z` `xnbd dgecàéä àúléî åàìåiy` ax ixac ± §©¦§¨¦

dxyr miwenr mind m` s` `l` ,mdl yegl yiy mixac mpi`
,stxwa lhlhl xzen ,miiz`q zian xzeia migthäåäc éãéî¦¦©£¨

éøéôc àéøkà,migth dxyr deab `edy zexit ly ixk oicke ± ©©§¨§¥¥
oeik ,stxwa mixeicd z` lhan epi` ,xek ziak agx `ed m` s`y
,dizyl miie`xd min s`e ,dxic ikxvl zexita ynzyn `edy
md m` s` okle ,dxic ikxvl miynyn mdy ,zexitk md miaygp
z` milhan mpi` ,miz`q zian xzeia migth dxyr miwenr

.mixeicd
lhlhl xzen didiy ,dxicl swed `ly mewn oewiza dpc `xnbd

:eaàéäädze` -éàåäc äáçødzidy -a`xwpd mewn,àøäð íeô ©¦§¨¨©£©§©£¨
,dxicl dtwed `le ,miiz`q zian xzei dlecb dzidycàñéb ãç §©¦¨

,dly cg` cvy ±àúîì çéút äåä,xird cvl gzt ea did ± £¨§¦©§¨¨
,ef dagxl cr ribn did xiray ieanyàñéb ãçå,dly cg` cve ± §©¦¨

ì çéút äåäíéîøk ìL ìéáLoia xaerd liayl gzt ea did ± £¨§¦©¦§¦¤§¨¦
,liayl migezt zexivge miza eide ,minxkdíéîøk ìL ìéáLedf §¦¤§¨¦

àøäðc àãeâì ÷éìñ äåäliayde .xdpd zecb cr ribn did ± £¨¨¦§¨§©£¨
geztd ieand y`xy ,zevign yly mdn cg` lkl did ieande
xeiv] dvignk oecipy gztd zxev my didy e` ,mezq did ,xirl
xzei dwenr dzidy ,dvignk dyniy xdpd zcb ,liayae ,[b
`ly oeik dagxdy ,my lhlhl xeq` did j` .migth dxyrn
ieande ,da lhlhl xeq`y zilnxkk dpic ,dxicl dtwed
,zilnxkk `idy dagxl m`elina mivext eidy oeik ,liayde
evx dzre .dxew e` igl my eyriy cr ,mda lhlhl xeq` did
z` owzl ozip cvik `xnbd dpce ,ef dagxa ynzydl xird ipa
`l s`e ,da lhlhl xzen didie ,dxicl ztwen aygizy dagxd

.liayde ieand z` xeq`z
:df eic xiykdl ozip cvik oc iia`ãéáòð éëéä ,éiaà øîà± ¨©©©¥¥¦©£¥

m` ,liayae ieanae dagxa lhlhl xzen didiy dyrp cvik
c xn`pàøäðc àãebà ävéçî déì ãéáòìly dvign eyriy ± ©£¦¥§¦¨©¨§©£¨

xac eli`k dagxde liayd z` aiygpe ,xdpd zty lr mipw
aygiz xdpd zty lr eiykr miyery dvignde ,md cg`

,dnvr dagxa ziyrp eli`k,dxicl ztwen dagxd aygze
ixdy ,lehlhd z` xizdl df xac lirei `lävéçî ïéNBò ïéà¥¦§¦¨

,ävéçî éab ìòz` midiabny dn liren oi`y ,xnelk ©©¥§¦¨
uexti m` wxe ,dxicl ztwenk dagxd aygzy ick dvignd
,zevignd z` zlhan `idy ,zen` xyr dagx `idy dvxit
,dxicl ztwen dagxd aygz ,dxic myl xecbie xefgi m` f`
my yi xak ,migth dxyr deab xdpd ztyy oeik o`ke
zdabdk df ixd ,mipw ly dvign my eyri m`e ,dvign

.melk liren df oi`e ,zevignd
:xne`e iia` jiynndéì ãéáòìåzeyrle ±ànetà çútä úøeö §©£¦¥©©¤©©¨

íéîøk ìL ìéáLc,dagxl dpety minxk ly liayd gzt lr ± ¦§¦¤§¨¦
aygiz ,minxk ly liaya lhlhl dxizn ef gztd zxevy oeiky
myl ziyrp `idy oeike ,dagxd iabl mb dvign ziiyrk `id

c ,xyt` i` ok mb ,dxicl ztwenk dagxd aygiz ,dxiceúà̈
déì ïééãL éìîbly liayl xirdn mi`ad milnbd e`eaiy ± ©§¥¨§¨¥

zxev z` elitie ,xdpdn zezyl ick ,dagxde ieand jxc minxk
z` wegci ,gztd zxev ici lr liayd gzt z` xvi m`y ,gztd

.gztd zxev z` milnbd elitie ,milnbd xarn mewn
ãéáòéì ,éiaà øîà àlàeyri -éçìmilnbd oi`e edyn agx `edy ¤¨¨©©©¥¥£¥¤¦

ea mirbepíéîøk ìL ìéáLc àçúétàminxk ly liayd gzt lr ± ©¦§¨¦§¦¤§¨¦
,dagxl geztyì àéðäîc Bbîcíéîøk ìL ìéáLlireny jezny ± §¦¦§©§¨¦§¦¤§¨¦

,minxk ly liaya lhlhl xizdl igldäáçøì énð épäîliren ± §©¥©¦¨§¨¨
myl dyrp `edy oeike ,dagxl dvign ziiyrk aygidl mb `ed

.dxicl ztwenk dagxd aygiz ,dxic
:iia` ixac z` dgec `axàáø déì øîàxizzy ,[ok m`] ,iia`l ¨©¥¨¨

e mc` ipa erhi ,df igl ici lr lehlhd z`eøîàéyìéòBî éçì Ÿ§¤¦¦
s` lehlha xizdlìàîìòc íéîøk ìL ìéáL,zenewn x`yay ± ¦§¦¤§¨¦§¨§¨

ic oi`y ,zevign izy `l` el oi`e ,xdpd ztyl ribn epi`yk s`
.xeqi` icil e`eaie ,exizdl ick igladéì ïðéãáò ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨©§¦¨¥

zeyrl epl yi ±àúîc àçúéôì éçìdpety ieand gztl ± ¤¦§¦§¨§¨¨
,dagxläáçøì énð épäî àúîì éçì déì épäîc Bbîcjezny - §¦¦§©¥¥¤¦§¨¨§©¥©¦¨§¨¨

aygidl mb `ed liren ,ieana lhlhl xizdl igld lireny
aygiz ,dxic myl dyrp `edy oeike ,dagxl dvign ziiyrk

.dxicl ztwenk dagxd
.ieanl dagxdn mb lhlhl xzen `ax ixacl m` dpc `xnbd

:`xnbd zxne`Ckìä,ieand gztl igl miyery oeik ±éìeèìè ¦§¨©§¥
dôeb àúîa,xird ly ieand jeza lhlhl ±éøLixdy ,xzen ± §¨¨¨¨¥

e ,ieanl igl eyrdôeb äáçøa éìeèìè,dagxd jeza lhlhle ± ©§¥¨§¨¨¨
éøL,dxicl ztwenk dagxd z` aiygn igldy ,xzen ok mb ± ¨¥

lhlhl xzen m` la`àúnîxird ly ieandn ±äáçøîe ,äáçøì ¦¨¨¨§¨¨¥§¨¨
da éâéìt ,àúîìdfa ewlgp ±éøL ãçå ,øñà ãç ,àðéáøå àçà áø §¨¨§¦¥¨©©¨§¨¦¨©¨©§©¨¥
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אגרות קודש

]מנ"א ה'תשי"א[

זה  שדוחה  על  חבל  ורק  וכו'.  החסידות  אור  בהפצת  להתעסק  החלטתו  לקרוא  ושמחתי   ...

לאחר זמן - בה בשעה ש"הנה זה עומד אחר כתלינו" ורק הפצת המעיינות מעכבת והיש לשער הצער 

של רגע אחד בגלות, או רגע אחד נוסף בזמן הגאולה, ותענוגו בו.



xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc oiaexir(iying meil)

:mzwelgn z` `xnbd zx`aneéøLc ïàîlhlhl xizdy in ± ©§¨¥
meyn `ed enrh ,dagxl ieandnïéøBic àkéì àäcoi` ixdy ± §¨¥¨¦¦

lk ,myl gezt ieandy oeike ,dagxl migeztd miza e` zexivg
.dkezl ieandn lhlhl mdl xzene ,`id ieand ipa zeyx dagxd

øñàc ïàîemeyn `ed enrh ,dagxl ieandn lhlhl xq`y ine ± ©§¨©
cïéøBic da éåäc ïéðîéæzeaiaq mizaa mixcd egztiy yegl yiy ± ¦§¦§¨¥¨¦¦

didie ,dagxa zeyx mdl mb didie ,dagxl mzian gzt ,dagxd
,aexir eyriy `la myl lhlhl ieand ipal xeq`åmdl xizp m` §

,dagxl ieandn eiykr lhlhléìeèìèì éúàs` lhlhl e`eai ± ¨¥§©§¥
.myl gzt mizad ipa eyriy xg`

zian xzei `edy stxwd xeriy z` hrnl ozip cvik dpc `xnbd
:ea lhlhl xzen didiy icka ,miiz`q,íéúàñ úéaî øúBé ótø÷©§©¥¦¥¨©¦

Bèòîì àáe ,äøéãì óweä àlL,miiz`q zian xzei ea didi `ly ¤Ÿ©§¦¨¨§©£
m`,úBðìéàa Bèòéîzian xzei stxwa oi`y cr zepli` ea rhpy ¦£§¦¨

,zepli`d mewn `la miiz`qéåä àìdf oi` ±,èeòéîjxcdy oeik Ÿ¨¥¦
m`e .stxwdn wlg md ixde ,stxwa zepli` yiy `edBa äðä¨

[stxwa-]ãenò`edyäøNò dBábmigthäòaøà áçøålr ©¨©£¨¨§¨¨©§¨¨
oi` dzre ,[` xeiv] envr ipta aeyg mewn `edy ,migth drax`

,cenrd mewn `la miiz`q zian xzei stxwaéåädf ixd ±,èeòéî ¨¥¦
agx `edy cenr ea dpa m`eäLBìMî úBçt,migthéåä àìoi` ± ¨¦§¨Ÿ¨¥

df,èeòéîgt lkycner epi`e ,aeyg mewn epi` dylyn ze ¦
.stxwdn wlg `ed `l` ,envr ipta mewnkäòaøà ãòå äLBìMî¦§¨§©©§¨¨

zegte ,migth dylyn xzei agx `edy cenr dpa m`e -
,migth drax`n.èeòéî éåä àì ,øîà àáøå ,èeòéî éåä ,øîà äaø©¨¨©¨¥¦§¨¨¨©Ÿ¨¥¦

:mdinrh z` `xnbd zx`anedéì ÷éôð àäc ,èeòéî éåä ,øîà äaø©¨¨©¨¥¦§¨¨¦¥
ãeáì úøBzî,`ed aeyg mewn ,migth dyly agx mewny ± ¦©¨

e ,ceal oic ea mixne` oi`y xeriyd `edyéåä àì ,øîà àáø̈¨¨©Ÿ¨¥
,èeòéîyéåä àìc ïåékoi`y ±íB÷îagx dfáéLç àì ,äòaøà± ¦¥¨§Ÿ¨¥¨©§¨¨Ÿ¨¦

mr cgi ccnp `ed s`e ,envrl mewn aygidl aeyg mewn epi`
.stxwd lk

ziiyr ici lr stxwd z` xizdl ozip ote` dfi`a dpc `xnbd
:stxwd jeza dvignìúBkä ïî ÷éçøästxwd lyäòaøàmigth ¦§¦¦©¤©§¨¨

äNòåmyävéçî,dxic mylìéòBäeiykr dyer `edy swidd §¨¨§¦¨¦
eiykr dyer `edy dvigndy oeiky ,stxwa lhlhl xizdl
dvigndn aeyg mewn xeriy `edy migth drax` dwegx
ztqezl `le ,dnvr ipta dvignl ef dvign zaygp ,dpey`xd
,dxic myl dzyrp ef dvigny oeike ,dpey`xd dvignd lr

stxwd lk xzedlzekdn wigxd m` la` .äLBìMî úBçt,migth ¨¦§¨
ìéòBä àìmigth dyly oi`y oeiky ,stxwd z` xizdl df swid Ÿ¦

dvignl zaygp ,eiykr dyer `edy dvignd oi` ,zevignd oia
sqep `le ,dpey`xd dvignd lr ztqezk `id `l` ,dnvr ipta

lzekdn wigxd m`e .dxic myl swid stxwlãòå äLBìMî¦§¨§©
äòaøà,migth drax`n zegte ,migth dylyn xzei ±,øîà äaø ©§¨¨©¨¨©
,ìéòBäe.ìéòBî Bðéà ,øîà àáø:mdinrh z` `xnbd zx`aneäaø ¦¨¨¨©¥¦©¨

ãeáì úøBzî déì ÷éôð àäc ,ìéòBä ,øîàdyly agx mewny - ¨©¦§¨¨¦¥¦©¨
oic ea mixne` oi`y xeriyd `edy ,`ed aeyg mewn ,migth
dyer `edy dvignd zaygp `ed aeyg mewny oeike ,ceal

.dnvr ipta dvignl eiykr,ìéòBî Bðéà ,øîà àáøyéåä àìc ïåék ¨¨¨©¥¦¥¨§Ÿ¨¥
d oi`y ±íB÷îagx zevignd oiayäòaøàmigtháéLç àìepi` ± ¨©§¨¨Ÿ¨¦

geix llk oi`y enk df ixde ,lzekd lv` `ed lhae ,aeyg mewn
.zevignd oia

:`xnbd zxne`àle÷ì éðúî ,éîéL áøly mzwelgn z` dpy ± ©¦¦©§¥§¨
`edy cenra `axe dax ewlgp `ly ,xnelk ,lwdl `axe dax
wigxda ewlgp `l oke ,hrnn `edy drax` cr dylyn agx
ef dvigny ,dvign my dyre drax` cr dylyn lzekdn
,migth dylyn zegt cenra `id mzwelgn `l` ,lhlhl zxzn
zegta s`y xn` daxy ,lzekdn dylyn zegt wigxdae

zxzn dvignde hrnn cenrd migth dylyn,xn` `axe ,
.zxzn dvignd oi`e hrnn cenrd oi` migth dylyn zegtay

:stxwd z` ea hrnl xyt`y sqep ote` zx`an `xnbdBa çè̈
a milzkdn cg` z` [stxwa-],èéèzian stxwd hrnzpy cr ¦

,miiz`qìBëéåhihd,Bîöò éðôa ãBîòìm`y ,jk lk dar `edy §¨©£¦§¥©§
,cenrl hihd jiyni ,my didy lzekd lhpiéåädf ixd ±,èeòéî ¨¥¦

hihd m`e,Bîöò éðôa ãBîòì ìBëé Bðéà`l lzekd lhpi m`y ¥¨©£¦§¥©§
,hihd cenri,øîà äaødf ote`a s`éåädf ixd ±,èeòéîeàáø ©¨¨©¨¥¦¨¨
éåä àì ,øîàdf oi` ±èeòéîdAx :mdinrh z` `xnbd zx`ane , ¨©Ÿ¨¥¦©¨

mewn lkn eiykry oeiky ± i`w `din `YWd ,hErin ied ,xn`̈©¨¥¦©§¨¦¨¨¥
,ea lhlhl xzen ,miiz`q zian xzei stxwa oi`e ,hihd cner

e,èeòéî éåä àì ,øîà àáøyìBëé àìc ïåékhihdí÷éîìcenrl - ¨¨¨©Ÿ¨¥¦¥¨§Ÿ¨§¥©
àeä íeìk àì ,Bîöò éðôa.my epi`y enk `ed ixd ± ¦§¥©§Ÿ§

ziiyr ici lr stxwd z` xizdl ozipy sqep ote` d`ian `xnbd
iriaxd cvae ,miccv ylya dvign swen didy stxw :dvign

e ,stxwl dvign ynyn didy ,migth dxyr deab lz did÷éçøä¦§¦
äòaøà ìzä ïîmigthäNòåmyävéçîs` ,[a xeiv] dxic myl ¦©¥©§¨¨§¨¨§¦¨

,miiz`q zian xzei stxwa yi oiicryìéòBädyer `edy swidd ¦
wigxd m`e .dxicl swedy mewnk stxwd z` aiygdl eiykr

wigxd m` elit`e ,migth drax`n zegt lzdnäLBìMî úBçẗ¦§¨
,migthBàdvignd z` dyryìòa lzd iabìzä úôN,[b xeiv] ©§©©¥

dfa ewlgpìéòBä ,øîà ãç ,àðeðîä áøå àcñç áø`edy swidd ©¦§¨§©©§¨©¨©¦
,dxicl swed stxwd z` aiygdl eiykr dyerãçåmdn cg`e ± §©

,øîày,ìéòBä àìdpi` dvign iab lr dvigny xaeq `edy ¨©Ÿ¦
.zlren

:`xnbd zxne`íéizñzgikedl yi ±àcñç áøcy in `edøîà ¦§©¥§©¦§¨¨©
yéçî éab ìò ävéçî äNBòä ,øîzàc ,ìéòBä,àcñç áø øîà ,äv ¦§¦§©¨¤§¦¨©©¥§¦¨¨©©¦§¨

úaLa,dxic myl dvign dyry oebk ,zaya zeieyx ipic iabl ± §©¨
,dxicl dieyr dzid `ly dvign iab lrìéòBä`edy swidd ¦

rwxw zepwl oiprle ,dxicl ztwenk daiygdl eiykr dyer
dwfg oipwaøbä éñëðalkl xwtd md eiqkpy ,miyxei `la zny §¦§¥©¥

,mda dkefdäð÷ àì.ef dvign ziiyraúaLa óà ,øîà úLL áøå Ÿ¨¨§©¥¤¨©©§©¨
énðok mb ±.ìéòBä àì:`xnbd zxne`íéizñz.xacd gken ok` ± ©¦Ÿ¦¦§©¥

iab lr dvign lireny micen mleky ote` yiy d`ian `xnbd
:dvign,úLL áø éì äãBîe ,àcñç áø øîày`xa `vnpy stxwa ¨©©¦§¨¤¦©¥¤

,miiz`q zian xzei lecb `edy ,lzdìzä ìò ävéçî äNò íàL, ¤¦¨¨§¦¨©©¥
ìéòBäL.dxicl swen stxwd z` aiygdlìéàBä ,àîòè éàî ¤¦©©§¨¦

øc àeä úBðBéìòä úBvéçî øéåàáeoi` ,lzd iab lr xcdy ± ©£¦§¦¨¤§¨
wx dvign xkid el yie ,melk el zeliren zepezgzd zevignd

.eiykr dyer `edy ef dvign ici lr
drlape ,dvign iab lr dvign dyra oicd dn dpc `xnbd

dvignd:dpey`xdéòawtzqd -,äðç øa øa äaødyr m` ¨¥©¨©©¨¨
e ,gegize jx xtrd didy mewna dvign iab lr dvigneòìáð¦§§

d rwxwaúBðBzçzä úBvéçî,dligza eidyåzevigndúBðBéìòä §¦©©§§¨¤§
oiicr ,dyr `edyeäî ,úBîéi÷:`xnbd zxxan .dfa oicdéàîì ©¨©§©

,dpg xa xa dax wtzqd oic dfi` iabl ±éàm` ±ìa dkef iabéñëð ¦§¦§¥
,øbäzevignd erlapy cr ,miqkpa wifgde xg` mc` mcw `ly ©¥

zevignd z` wx o`k oi` dzry `vnpe ,rwxwa zepezgzd
,dyw ,miqkpd dzr el mipwp m` wtzqdl yie ,df mc` dyry

ceðééäoicd `ed df ixdy ±äàøéa äéîøé øîàc ,äàøéa äéîøéc ©§§¦§§¨¦¨¨§¨©¦§§¨¦¨¨
øâc àòøàc àìétà àzôéì àãLc ïàî éàä ,äãeäé áø øîàin ± ¨©©§¨©©§¨¨¦§¨©¦¨§©§¨§¥

,xb ly rwxwa `vny `neba ztl rhpyàðéøçà ìàøNé àúàå§¨¨¦§¨¥©£¦¨
àzøet da ÷ôø,rwxw dze`a hrn xtge xg` l`xyi `ae ± ¨©¨§¨

éð÷ àøúa,dpw ipyd ±éð÷ àì àn÷,dpw `l oey`xde ±éàî ©§¨¨¥©¨Ÿ¨¥©
çáL à÷ àì àãLc àðcéòa ,àîòèz` oey`xd rhpy onfay ± ©§¨§¦§¨§¨¨Ÿ¨¨©

e ,onf xg`l wx `l` ,cin rwxwd dgayed `l ixd ,ztldà÷ ék¦¨
àçaLî à÷ àìénî àçáL`l ,onf xg`l rwxwd dgayedyke ± ¨§¨¦¥¨¨©§§¨

rwxwd z` dgiayn my rhpy ztld `l` ,z`f dyr `ed
z` dyry drya o`k s`e ,rwxwd z` dfa dpew epi`e ,dnvrn
xak zeliren mdy onfae ,zeliren md oi` zepeilrd zevignd
z` zetiwn mnvrn zevignd `l` ,rwxwa wifgn `ed oi`
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המשך בעמוס ל

ezny in` cenr dk sc ± iyily wxtoiaexir
ïéøåéã äá úéìãixq` `l liay ipae ,`ed iean ipa zeyx jkld .iean ipa lr exq`iy Ð

dlr`l liaye .dxeq` dphwe zxzen dlecbc dlecbl dvxtpy dphw xvgk iedc Ð

dil opipwzn.`nlrc liayl liren igl exn`i `ny dxfb Ðèåòéî éåä àì úåðìéàáÐ

.`nw swid dil liha `le ,zepli` ea zeidl stxw jxccãåîò åá äðá,rvn`a elit`e Ð

.miz`q zian hrnzp jkaeäùìùî úåçô
íéçôèo`nk ,miz`q zian hrnzp elit` Ð

.inc dizilcãåáì úøåúî äéì à÷ôð àäãÐ

wtinl `nlra dyly dil aiyg `dc :xnelk

.liha `le iaiyg inp ikd jkld ,ceal zxezn

ìúåëä ïî ÷éçøä,migth drax` stxw ly Ð

.dxicl dvign dyreìéòåäzeidl ef dvign Ð

.swed seqale gzt iede ,ycg swidúåçô
ìéòåä àì äùìùîiab lr dvignk iedc Ð

,ixiin miz`q zian hrnzpa `le .dvign

hrnzp i`c ,herin epi`e .herin hwp `lcnÐ

iaer lr siqed elit`y ,herin ied i`ce

hrnzpy cr milzkd,onwlck ,inc xity Ð

.ixiin swed seqale gzt iedinl `l`éðúî
àìå÷ìdylyac :xn`e .lirlc `zbelt jdl Ð

ceal zxezn dil wtpccenrc ecen edlek Ð

`le ,dxicl dvign `ied dvigne ,herin ied

.ibilt dylyn zegtae ,siqenkèéèá çèÐ

i`de .hrnzpy cr milzkd iaer lr siqede

`zlin `l` ,dl xn`w iniy xa dax e`l

.`id diytp itp`aãåîòì ìåëéåipta hihd Ð

lzek lhip elit`y ,iaera ieyry ,envr

.cenrl df leki oey`xdéåä àìå èåòéî éåä
èåòéî.`kd qxb Ðìúä ïî ÷éçøä,stxway Ð

miz`q zian xzei dvignd cr lzd on yie

wegxa lzd lv` dxicl dvign dyre ,daxd

oia miz`q zian xzei yi oiicre ,migth drax`

ef la` .dycgl dpyi.d`yr dxicl Ðìéòåä
.xzen lkde Ðìéòåä àìlr dvign `iedc Ð

.dvign iabìéòåä øîà ãçådvign :xaqwc Ð

.dxicl swid zeidl `ipdn dvign iab lr

øâä éñëðádwfg ef oi` ,oiyxei el oi`e zny Ð

oda wifgde xg` `a m`e .zepwldpw Ð

.oexg`dúáùá,dxicl swid oiprl oebk Ð

`ly `l` zpbed dvign dzid dligzay

:opiqxb ikd .dxicl dtwedúùù áø éì äãåî
äöéçî äùò íàùìúä ìòlr :opiqxb `le Ð

xn`e ,biltc ab lr s` y<e>xit ikde .zty

ikda stxw ixzyin `lcxcdy :`nrh epiid Ð

m` la` ,xc zepezgzd zevign xie`a ,stxwa

aiaq zevign dyre miz`q zian xzei lz did

.lzd daeb lr ynzydl eilrìéàåäxcde Ð

ipdn `le ,zepeilrd zevign xie`a xc lzd lr

icin zepezgz diliab lr dvign e`l jkld Ð

.`id dvignäáø éòáoi` :xn`c o`nl Ð

zepezgzd erlap ,dvign iab lr dvign
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dxtg i`c ,`ed dxtg `le .xbd rwxwa.dpw oey`x yekna Ðçáù à÷ àì.dwfg ied ipdnc icin ,(`,an `xza `aa) opz ,`edy lk uxte xcb lrp ,op`e .`id dwfg e`le Ðàìéîî
çáù.ciarc edi` `le ,eedc `ed `linn zevign eed xecd ik ,`id dwfg e`l wifgdc `zryac oeik ,inp `kde ,lif`e gayc `ed ztl `l` da wifgn edi` e`l `zry `idde Ð

úáù ïéðòì àìà.eiykr cr zeliha eidy ,zepeilra ixzyn i` Ð÷åøæì.`xnegl Ðäàñ úéá åá äøé÷å.bb iexiw Ðåøúééî åéåøé÷ øéåàeli`k jci` icda daygin dxewnd d`q Ð

.miz`q zian xzei ied izk`e ,edexiw `låøúééî åéåøé÷ øéåà ïéà.mzeqe cxei dxwz it :opixn`c Ðäøãñëàlkay iexiw `ide ,rteyn epi`e ,eply zeilrk wlg bba dxewn Ð

.cenlzd
éëä

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

ïàîyexitle .dilr exqzilc oixeic dia zil Ð liayae Ð oixeic dia zil `dc ixyc

.itetib meyn dlr exq` `lÐ oixeic dia zi`c qxhpewdïàîåzi`c oipnif xq`c

`zn ipa lr dagxd exq`ie ,dagxl odizan egzti dagxd lv`y mizady Ð oixeic dia

elhlhi `nyc ,dagxl `znn lhlhl xeq` ikd meyne ,dkeza ezayy milk da `ivedl
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äøãñëà:onwl yxit i"yx Ð drwaa

drax`n dvext dxcqk`c

Ð drwaa hwpc `d xity iz` `zyde .dizegex

onwl qxbe .xvga hwp `le ,zevign my oi`y

l`eny ipync (`,cv oiaexir) "zebb lk" wxta

Ð dylya la` ,drax`a dil zil ik l`enyc`

:opixn` dkeqac ,eyexitl `iywe .dil zi`

it opixn` `l df cbpk df zegex izya elit`c

.yletn ieank iedc meyn ,mzeqe cxei dxwz

dl zi` dxcqk`c :mz epiax yxtnedyly

`xza `aa) "xetgi `l" wxta opixn`ck ,zevign

dpi` zipetv gexe ,dxcqk`l dnec mler :(a,dk
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cxei dxwz it :ax xn` zevign izy `l` `kil
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dlr`l liaye .dxeq` dphwe zxzen dlecbc dlecbl dvxtpy dphw xvgk iedc Ð

dil opipwzn.`nlrc liayl liren igl exn`i `ny dxfb Ðèåòéî éåä àì úåðìéàáÐ

.`nw swid dil liha `le ,zepli` ea zeidl stxw jxccãåîò åá äðá,rvn`a elit`e Ð
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קצח
ezny ina cenr dk sc ± iyily wxtoiaexir

éîð éëä.mzeqe cxei dxwz itc ,axk dcen dax elit` Ðàëäådax biltc Ðciarc Ð

.dt `kilc rteyn bb rivi ,`lifxe` ik iexiwóôø÷á àðéãåîå.miz`q zia Ðõøôðù
øöçì åàåìîáiexiw iabe .xeq`e ,miz`q zian xzei edyere ,exziin xvg xie`y Ð

`pixyc.mzeqe cxei dxwz it meyn Ðåøñåà åì øúåîä øéåà éëåef xvg ixde Ð

,stxwl dpnid lhlhl zxzen dzid dligzn

,el xzend mewnl uxtpy eiykre .oerny iaxk

lk `dc ,xninl `kil xezii meyne .el xq`p

.ied dxicl ztwen xvgïàîëxie` ied Ð

el xzend.oerny iaxk Ðéîð ïåòîù éáøìÐ

,elhipy zevign mewn meyn stxw xqzin

,miz`q zian xzei edyere xie`d lr sqezipe

.mvnevn miz`q zia dzid dligzayäöøôðå
åãâðë øöç.`zzrny dleka qxb `l Ðàëéàã

éôåôéâopaxke .iccd` ixq` ikd e`l i`e Ð

dvxtd oi`yae .dl hwp oerny iaxc` ibiltc

xeqi`e xvga xzid hwp i`n` ,xyr lr dxizi

oebk ,`kti` inp xninl ivn `de ?stxwa

xvgd on lecb stxwy,d`elin xvgl iedc Ð

.itetib `ki` stxwaeàìàxeqi` hwpcn Ð

stxwa,dil `xiaq oerny iaxk dpin rny Ð

meyn `nrhe .xqzin `l zeieyx izy meync

.oxziin zevign mewnc ,`ed miz`q zia xezii

hwpinl ivn `le .xq` stxwae xq` `l xvgac

`kti`itetib stxwae e`eln xvg ied ikc Ð

dil `xiaq oerny iaxkc ,exzyn ediiexz

,`kil inp stxwa xeziie od zg` zeyx edlekc

.itetib `ki`e li`edåøúééî úåöéçî øéåà äæÐ

.dvign mewnc xezii ,dia xq`w xezii stxwe

dil xq` `l xvg xie`c xezii eli`exvgc Ð

.xezii ied `le ,ied dxicl ztwenäæå.xvg Ð

åøúééî úåöéçî øéåà ïéài` ,jkld ,`xeic dia zi` xvgc ,ea xqe` xezii oi` :xnelk Ð

.oerny iaxk xvg xqzin `l `kti` hiwpàðúñåá.zepli` rehp iedc ,qcxt Ðéåäã
àðãôàã àãåâì êåîñgezt gzt ea didy ,`ceb `edd` dxicl swid el dzid `ide Ð

.ded miz`q zian xzeie .dxicl swen iedc qcxtd swid eknq qcxt cvléàååâ àãåâà
.qcxtl zevign edi ode ,zial zenipt zevign cer yi ixd Ðéàìåîî.mirhewn Ð

.(`,gi) dpyd y`x zkqna opixn`ck ,`z` ilr zian ,iaia axc dea` iia`c ,ilr zian

`ziilen.milbx `la zerehw Ðïãéáò àì éàøáìdxic swid ,`kil dvxitc idpe Ð

.miz`q zian xzei iedc ,qcxta `zil `diné÷ðøååáàoirhepe ,daexn elivy oli` Ð

gnyle ,dngd zenia eizgz opelzdl ,eizeaiaq eizgz ze`ahv` oiyere mixyd eze`

.myàðúñåáá.qcxtd did dxicl swed `ly miz`q zian xzeie Ðíúä àîäð ìåëàð
.oli`d zgz Ðíéçôè äùìùî úåçô äð÷ äð÷ ãáòrax` mipw zevign oebk ,swid Ð

lka eplhlhi xgnle ,xneyd my xecle lk`nd dlila my gipdl xcgk zevign

.dxic ziae dxiney dia zi` `dc ,qcxtd
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éà.dizegex izyn e` ylyn ztwen dzidy :yexit Ð inp ikd dxcqk` ik `ciarc

àëäÐ `lqxre .zegex rax`n dvext dzidy Ð `lqxr ik ciarc opiwqr i`na

oli`l oli`n oigeznd oilag mde .(` diryi) `lqxrk Ð "dywna dpelnk" mebxzc .dhn

,rteynÐ`lfix` ik :qxb i"yxe .meia elva ayeie dlila dilr akey xneyde ,dhnd xcqk

.mzeqe cxei dxwz it opixn` `le .dt dl zilc

éëåe`elna uxtp ixd Ð exqe` el xzend xie`

`dc Ð `kil inp xezie .el xzend mewnl

:iia` dil xn` .md dxicl zetwen zexivg lk

zeieyx izy ixn`c opaxlc ,oerny iaxk Ð o`nk

edcicle .el xeq`d mewnl e`elna uxtp Ð od

xvgc ab lr s` ,exziin el xeq`d xvgd xie` inp

stxwl la` ,ekezay dnl epiidc Ð dxicl swen

,dxicl swen aiyg `l Ð zxg` zeyx `edy

`cgc ,inc xity oerny iaxl la` .exziine

:xn`z m`e .xzen xie` iede ,`id `zeyx

inp oerny iaxl ,oerny iaxk Ð o`nk xn`wcn

zehiyta iz` `xif iaxc dizlinc rnyn .'ek

xie`e li`ed hwp i`n` ,opaxk iz` i`e .opaxk

e`elna uxtpc meyn dil wetiz ?exziin exvg

xeq`c opirny`c :xnel yie !el xeq`d mewnl

m`y ,dpin `wtpe .exziin xvg xie`c meyn inp

zxev jixv Ð miaxd zeyxl cg` cvn uxtp

uxtpc `nrhn la` .o`kn igle o`kn gztd

ded `l Ð el xeq`d mewnl e`elna`l` jixv

sc) `nw wxta rnynck ,miaxd zeyx cvl igl

jixv oi` Ð xvgl e`elna uxtpy ieanc (a,f

exziinc opirny` :inp i` .eaxir `l elit` ,melk

xzen Ð xg` zilnxkl uxtp m`e ,zilnxk iede

m` la` .dfn zen` izye dfn zen` izy lhlhl

xeq`d mewnl uxtpc ab lr s` ,exziin did `l

lk" wxt i"yx yxit oke .'ek xg` zilnxkl epnid lhlhl xeq`e ,zilnxk aiyg `l Ð el

.stxwl bbn lhlhl opaxc `ail` l`enyl jixtc `d iab ,(a,v oiaexir) "zebb

óôø÷,xyrn xzia Ð uxtp `lye .xeq` stxwe zxzen xvg xvgl e`elna uxtpy

zia stxwa jgxk lrc :wgvi epiaxdnl dywe .dxeq` inp xvg xyrn xziac

xzei dkx` dil ded ok m` Ð exziin dvign xie`e li`ed :opixn`wcn ,ixii` miz`q

dvxtpy mewnac :xnel yie !xiznc `pz mey epivn `l dfe ,dagxa mipy it lr daxd

`pixy `l miz`q zia :inp i` .zklede zagxzn jli`e o`kn la` ,xyrn xzei ied `l

.ith ixy Ð miz`q zian zegt edyna la` ,dagxa mipy it lr xzei dkx`

ïéðîéæhwpcne .xvgd on lecb stxwdy oebke .opaxk iz` i` Ð `kti` dl zgkync

`l` ,xqzin `l zeieyx izy meync .`iz` oerny iaxkc dpin rny Ð stxwa xeqi`

,`kti` hwpnl ivn `le .xq` stxwae ,xq` `l xvgac zevign mewnac .xie` xezii meyn

zeyx edlekc xaq oerny iaxc ,exzyn ediiexz Ð itetib stxwae e`eln xvga ded i`c

dnwele :xn`z m`e .i"yx yxit jk ,itetib `ki`e li`ed ,`kil inp stxwa xezie .od cg`

`l` xezii meyn xeqi` `kil xvgac meyn Ð `kti` opixn` `lc `de ,opaxk mlerl

.oerny iaxk iedc ,`cqg axc iiez`l jxved jkle .`kti` xninl ivn `le ,iz` opaxk i` ,exziin xvg xie`c meyn xeq` stxwc yxtl el did ok m`c :xnel yie .e`eln zvxit

ikd meyn Ð xezii iedc `kd `picen ,xezii ied `l d`q zia da dxiwac ab lr s` xninl irac meyn Ð `kti` opixn` `lcn ,oerny iaxk iedc gikedl oi` `xif iaxc dizlinnc

.`kti` xninl ivn `làåää:iaia ax xaqe ,`ziy` ltp .`pzqeal gzt inp da dide ,`ziy` eyre drax` ewigxde ,gzt seqale swede Ð `pct`c `ceb`l jenq dedc `pzqea

`pct`c `cebc wiqne .exzidn `vi `lc ,swedy xg`l ied `pct`c gztc ab lr s`e .`pct`l inp dgezte li`ed ,ixy Ð dltpy it lr s` ,dxicl ztwen dzid zg` mrtc oeikc

i"yxe .liren epi`.ok yxit `làåää.qcxtd jeza miklnl oiyery daew e` dxcqk` oink `wpxeea`c :xwir el d`xpe zelecb zeklda `vny ipy oeyl i"yx yxit Ð `wpxeea`

zegt dpw dpwc liay ciare .wiqnck ,zeripvle zgpl dieyrd dvign `iedc meyne ,ayi seqale swedc meyn `wpxeea`` jenql dvx `le ,dylyn zegt dpw dpw car `ped ax lf`

dhrnle `pzqead wlgl `l` ,liay zeyrl jixv did `l Ð qcxtd cvn zcner dzid m` la` .qcxtd jeza zcner dzid `wpxeea`d m` ,iwpxeea` cr `pzqead gztn dylyn

.`ziiqxr axrl ekxved ikd meyn ,miz`q zian xzei eid ixez iac ixit edpde .ea ezayy milk lhlhl xzen did Ð zeripvle zgpl ieyr did iwpxeea`d swidc ab lr s` ,miz`qn

zngn xizn did `axy erciy xnel jixve .ayi seqale swedc ab lr s` ,dxicl swenk aeyg iwpxeea`d swidy xeaq dide ,edpitly `axe .ziaa ezayy milkl cgi axrl elki `l e`

mey my gezt did `l `ny e` .gzt seqale swed` jxtinl jiiy `l `dc Ð zgpl zeieyrd zevignde ,oilkxc`n el eywdc oeik .ipdn gzt seqale swedy zngn `le ,iwpxeea`d

seqale swedc ,dycg xirn el dywde .`wpxeea`d lr e` ,el gezt did ziae ,gzt seqale swed lr jnq `ax m` erci `l mde ,did swed seqale ayi `wpxeea` xnel lkep :inp i` .zia

dylyn zegt dpw dpw ciarc :yxtn l`pzp epiaxe .zeripvle zgpl ieyrc meyn dvign aiyg `l `wpxeea`c (ok m`c) el dywd ok ixg`e .gzt seqale swed oky lk Ð ipdn `l ayi

seqale swedc ab lr s` ,`wpxeea` meyn melk jixv `lc xaq `axe .swed seqale gztk ied `zydc .el gezt ziad dide ,`pzqead lk xizdl ,rax` lzekd on wigxdy epiid Ð

.ipdn ayi seqale swed Ð ipdn `l gzt
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äøãñëà ék àãéáòc éà¯éàîa àëä .éîð éëä ¦©£¦¨¦©§©§¨¨¦©¦¨¨§©
ïðé÷ñò¯àðéãBîe :àøéæ éaø øîà .àìéæøeà ék äãáòc ¨§¦©§¨§¨¦§¦¨¨©©¦¥¨¦¨

àîòè éàî .øeñàL ,øöçì BàBìîa õøôpL ótø÷a§©§¥¤¦§©¦§¤¨¥¤¨©©§¨
¯é÷úî .Bøzééî øöç øéåàå ìéàBä:óñBé áø dì ó ¦©£¦¨¥§©§©§¦¨©¥

k :ééaà déì øîà !?BøñBà Bì øzenä øéåà éëåïàî §¦£¦©¨§£©¥©©¥§©
¯øéåà àkéà àä ,éîð ïBòîL éaøì ,ïBòîL éaøk§©¦¦§§©¦¦§©¦¨¦¨£¦

õøôpL ótø÷ :àcñç áø øîàc !úBvéçî íB÷î§§¦§¨©©¦§¨©§¥¤¦§©
øöçì BàBìîa¯éàî øöç .øeñà ótø÷å úøzeî øöç ¦§¤¨¥¨¥¤¤§©§¥¨¨¥©

àîòè¯dì zçkLîc ïéðîæ àäå ,éôetéb déì úéàc ©§¨§¦¥¦¥§¨¦§¦§©§§©§¨
äæ ïðéøîàc íeMî :àlà !àëtéà¯úBvéçî øéåà ¦§¨¤¨¦§¨§¦©¤£¦§¦

äæå ,Bøzééî¯àeää .Bøzééî úBvéçî øéåà ïéà §©§§¤¥£¦§¦§©§©
éîñ äåäc àðzñeaàúéLà ìôð ,àðãtàc àceâì C §¨¨©£¨§¦§¨§©©§¨§©¨¦¨

àãebà CBîñéì :øîéîì éáéa áø øáñ .àðãtàc àúééøä©§¨§©©§¨¨©©¥¨§¥©¦§©¨
éàìenî eúàc íeMî :étt áø déì øîà .àúàéååb©©¨¨£©¥©©¦¦©£¦¨¥

ðä !?àúàééìeî éléî eúéøîàéàåâì ,úBvéçî C¯ ¨§¦¦¥©¨¨¨¨§¦§©©
éàøáì ,ïãéáò¯äåäc à÷ðøååaà àéää .ïãéáò àì £¦¨§©©¨£¦¨©¦©§©§§¨©£¨

àðeä áøì déì øîà ,déðzñeáa àúeìb Léøì déì¥§¥¨¨§§¨¥£©¥§©¨
àîäð ìBëàð øçîìc ,àzðwz øî ãéáòéì :àðpéç øa©¦¨¨¦£¦¨©©§¨¦§¨¨¥©£¨

ìMî úBçt äð÷ äð÷ ãáò ìæà .íúäàáø ìæà .äL ¨¨£©£©¨¤¨¤¨¦§¨£©¨¨
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc oiaexir(iying meil)

ax ewlgpy zwelgna `xif iaxe dax ewlgp `l :`xnbd dgec
,mzeqe cxei dxwz it mixne` oi`y xn`y dax s`e ,l`enye

e ,axk `ed xaeqòc éàäøãñëà ék àãéáiexiwd did m`e ± ¦©£¦¨¦©§©§¨
,rteyn epi`y xyi bb dl yiy ,dxcqk`d iexiwk ieyr stxway

énð éëä,mzeqe cxei dxwz it mixne`y axl `ed dcen i`ce ± ¨¦©¦
la`àëä,stxwa dyry iexiwa o`k -ïðé÷ñò éàîadna - ¨¨§©©§¦¨

,xaecnàìéæøeà ék dãáòc,[` xeiv] rteyn iexiwd z` dyry ± §¨§¨¦§¦¨
cxei dxwz it ea mixne` oi` dt el oi`y oeiky dax xaq dfay

.mzeqe
:ea lhlhl xzen m` ,xvgl uxtpy stxwa dpc `xnbdéaø øîà̈©©¦

àðéãBîe ,àøéæwlgd oi` ,dxewn ewlgy stxwy xaeq ip`y s` ± ¥¨¦¨
ip` dcen ,stxwd x`y mr ccnp dxewndótø÷azia `edy §©§©

,miiz`qBàBìîa õøôpL[elek uxtp stxwd icvn cg`y-],øöçì ¤¦§©¦§¤¨¥
øeñàL,ea lhlhlBøzééî øöç øéåàå ìéàBä ,àîòè éàîdaxn ± ¤¨©©§¨¦©£¦¨¥§©§

.miiz`q zian xzei didiy stxwd ghy z`
é÷úîdì ódywd ±óñBé áø,`xif iax lrBì øzenä øéåà éëå ©§¦¨©¥§¦£¦©¨
BøñBàmewnl e`elna uxtpyk lehlha xq`p mewn oi` `ld - §

eze`l epnn lhlhl xeq` didy mewnl uxtpyk `l` ,xg`
lhlhl xzeny oeik ,xvgl e`elna uxtpy df stxwe ,mewn

.lehlha stxwd z` zxqe` xvgd oi` ,xvgl stxwndéì øîà̈©¥
éiaà,xvgl stxwdn lhlhl xzeny oeiky zxn`y dn ,sqei axl ©©¥

,stxwd z` zxqe` xvgd oi`ïàîk,ok zxn` in zrck ±kzrc §©§
ïBòîL éaø(.ht oldl),od zg` zeyx zetitxwe zexivgy xn`y ©¦¦§

,dfl dfn lhlhl xzeneénð ïBòîL éaøìxeq`l yi ok mb ± §©¦¦§©¦
c ,xvgl uxtpy df stxwa lhlhlàäevxtpyk dzr ixdy ¨

,stxwd zevignàkéàz` mb stxwa yi ±íB÷î øéåàd,úBvéçî ¦¨£¦§§¦
stxwd did dligzny oeike ,stxwd mr `ed s` ccnp df mewny
`ed ixd ,lzekd mewn eilr sqepyk ,minvnevn miiz`q zia

.miiz`q zian xzei dyrp
uxtpy stxwa xeq`l yi oerny iaxl s`y di`x iia` `iane

:lzekd mewn meyn xvglótø÷ ,àcñç áø øîàczia ly §¨©©¦§¨©§©
miiz`q,øöçì BàBìîa õøôpLdúøzeî øöç,lehlhaótø÷å ¤¦§©¦§¤¨¥¨¥¤¤§©§©

øeñà:iia` xxane ,lehlhaàîòè éàî øöçxzeny mrhd dn ± ¨¨¥©©§¨
`cqg axy xn`p m` ,stxwa lhlhl xeq`y s` xvga lhlhl
mrhde ,df z` df mixqe` stxwe xvgy minkg zhiyk xaq

meyn `ed xvgd z` xqe` stxwd oi`yéôetéb déì úéàc± §¦¥¦¥
`ly oeike ,[a xeiv] dvxitd icv ipya xvgd zevignn x`ypy
oi`e ,dvxitk `le gztk `ed aygp ok lr e`elna xvgd uxtp
xeq` ,xvgl e`elna uxtpy oeik ,stxwd wxe ,eilr xqe` stxwd
`weec df oic `cqg ax eprinyd recn ,zeywdl yi ,ea lhlhl

,zxzen xvgde xeq` stxwdy ote`adì úçkLîc ïéðîæ àäå§¨¦§¦§©§©©¨
àëtéàixdy ,jtidl oicd didiy `evnl dz` leki ixde ± ¦§¨

wxe ,stxwl d`elna xvgd dvxtpe ,xvgdn lecb stxwdyk
xzen stxwd ,[b xeiv] dvxitd icva zevign ex`yp stxwa
xeqi`d z` zelzl `cqg axl did `l ,ok m`e ,dxeq` xvgde

,xvga xzidd z`e ,stxwaàlàixac z` x`al epl yi ,i`ce ¤¨
mixq`p xvgde stxwd oi`y ,oerny iaxk xaeq `edy `cqg ax
,zxzen xvgde xeq` stxwdy dne ,dfl df mivext mdy meyn

`edïðéøîàc íeMî,mixne` ep`y ±äæ,stxwd ±øéåàdúBvéçî ¦§©§¦¨¤£¦§¦
Bøzééîxzei eze` dyer zevignd mewn e`elna uxtpy oeiky ± §©§

,miiz`q zianäæå,xvgde ±,Bøzééî úBvéçî øéåà ïéà,xnelk §¤¥£¦§¦§©§
epi` miiz`q zian xzei ea yie e`elna uxtp `ed m` s`y

`cqg ax leki did `l ok lre .dxicl swen `edy oeik ,xq`p
,xvgl e`elna uxtp stxwdy ote`a wx `l` df oic eprinydl
xvgde ,miz`q zian xzei ea yiy meyn xeq` stxwd f`y
mdizy eid ,stxwl d`elna dvxtp xvgd m` la` ,zxzen
ea sqepy zngn mdn cg` s` xeq`l epl did `le ,mixzen
,dxicl ztwen `idy oeik zxq`p dpi` xvgdy ,zevignd mewn
dvigndn ea x`ypy oeik ,df ote`a xq`p did `l stxwd s`e
gkene .miiz`q zia lr ztqez o`k oi`e ,dvxitd icv ipya
stxwd z` xeq`l yi oerny iaxl s`y ,`cqg ax ixacn
dyere dvxtpy dvignd mewn eilr sqepy meyn ,xvgl uxtpy

.miz`q zian xzeil eze`
`edy mewna dxic myl swid oica ztqep dkld zx`an `xnbd

:miiz`q zian xzeiàðzñea àeäädidy zepli` ly qcxt eze` ± ©§§¨
,dxic myl eizevign eyrp `le ,miiz`q zian xzei lecbäåäc©£¨

éîñàðãtàc àãeâì Cxeiv] oilwxh ly ipevig lzekl jenq didy ± ¨¦§¨§©©§¨
zg`k ode ,qcxtl ziriax dvignk od yniy oilwxhd lzeke ,[c
did eci lry gzt ea dide ,oilwxhd ly zeipevigd zevignn
mewnk qcxtd aygp ezngne ,qcxtl oilwxhd on z`vl xyt`
lka lhlhl xzed eci lre ,dxic myl dyrp df lzeke ,dxic

e .qcxtdàðãtàc àzééøa àúéLà ìôðly ipevigd lzekd ± ¨©£¦¨¨©§¨§©©§¨
,[d xeiv] ltp qcxtl dxic myl dvignk yniyy oilwxhdøáñ̈©

,øîéîì éáéa áøxyt` ,df lzek ltpy xg`l mbyàãebà CBîñéì ©¦¦§¥©¦§©¨
àúàéååblehlhd z` xizdle ,oilwxhd ly iniptd lzekd lr ± ©§¨¨

ynyn `ed dzre ,dxic myl dyrp df lzek s` ixdy ,qcxta
.qcxtl dvignk

étt áø déì øîà,iaia axléàìenî eúàc íeMî`a dz`y ± ¨©¥©©¦¦§¨¦¨¥
,mzexirva mizn dipay ,zrhewn dgtynnéléî eúéøîà̈§¦¦¥

àúàééìeîoi`y ,xnelk ,milbx ila mirhewn mixac xne` dz` ± §¨¨
oevigd lzekl dnec ziniptd dvignd oi`y ,dpekp jzxaq
mb dyrp oevigd lzekdy ,dzngn qcxtd z` xizdl oi`e ,ltpy
myl dyrpy oeike ,qcxtl oilwxhd oia uegl ,qcxtd jxevl
mixeicd myl dyrpy dvign swid qcxtl yiy `vnp ,dxic

la` ,qcxtayðäC[mze`-]úBvéçî,zeiniptéàøáì ïãéáò éàeâì ¨¨§¦§©©£¦¨§¨©
ïãéáò àìqcxtd jxevl `le ,oilwxhd jez jxevl wx eyrp ± Ÿ£¦¨

myl wx eyrp `l ,dxic myl eyrpy s` ,okle ,oilwxhl uegny
qcxta oi` dzre ,qcxtay mixeicl `le ,oilwxhay mixeicd

.qcxtay mixeicd myl dzyrpy dvign
`ly qcxta dyrpy oewiza mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:dxicl swedà÷ðøååaà àéääld` e` dxcqk` oirk dpan±] ©¦©§©§§¨
ea gipdl ynyn `ede ,qcxt rvn`a zeyrl miklnd milibxy
miliihn mdyk myinyz ilk x`ye mdiyeale mdizezilh z`

,[qcxtadéì äåäcel didy ±déðzñeáa àúeìb Léøì,eqcxta ± ©£¨¥§¥¨¨§§¨¥
dide ,dxicl swed `le ,miiz`q zian xzei lecb did qcxtde

.ea lhlhl xeq`déì øîà`zelb yixàðpéç øa àðeä áøìaxra ¨©¥§©¨©¦¨¨
,zayàzðwz øî ãéáòéìlhlhl elkeiy dpwz ipec` dyri ± ¦£¦©©©§¨

,`wpxeea`l ziadn zayaøçîìc,zaya xgnly ick -ìeëàð ¦§¨¨¥
íúä àîäðmy `iadl ep` mikixve ,my dcerq lek`l lkep ± ©£¨¨¨

.ziadn milke lke` zayaìæà,`ppig xa `ped ax jld ±ãáò ¨©¨©
ìMî úBçt äð÷ äð÷äLcr ziad gztn liay oink dyr ± ¨¤¨¤¨¦§Ÿ¨

df miwegxd mipw ici lr ,[e xeiv] dfn xcbe dfn xcb ,`wpxeea`d
zian xzei did `l liayd mewne ,migth dylyn zegt dfn

.my lhlhl xzed jkae ,miiz`qìæà[jld-],àáø ¨©¨¨
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc oiaexir(iyiy meil)

eäðéôìLxaqy ,`ppig xa `ped ax gipdy mipwd xwr ± ©§¦§
xvgk qcxtd dyrpe ,dxic ziak zaygp `wpxeea`dy
stxw oick ,df oewiz `la s` ea lhlhl xzene ,`wpxeea`d

.dxicl swedyìæà[ekld-],òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áø ¨©©¨¨§©¨§¥§©§ª©
déøúaî eäðéè÷ðick ,`ax mxwry xg`l mipw mze` ehwil ± ©§¦§¦©§¥

.mgipdle xefgl `ppig xa `ped ax lkei `ly
:`ax z`xed lr eywdy mi`xen` d`ian `xnbdøçîìzaya §¨¨

,`wpxeea`a lek`l evxykdéáéúéà[dywd-],àáøì àðéáøji` ¥¦¥¨¦¨§¨¨
zvign oewiz `ll `wpxeea`d meyn qcxta lhlhl zxzd
ztwen xira zay megz zcicn iabl `ziixaa epipy ixd ,mipwd

,xird izan dwegx dnegde ,dlek zayein dpi`y dnegøéò¦
dúáéLéî dì ïéããBî ,äLãç,mizaa zayein `idy mewnn ±åxir £¨¨§¦¨¦¦¨¨§

,äðLédl miccen,dúîBçî:`ziixad zx`aneàéä Bæéàxir §¨¨¥¨¨¥¦
àéä Bæéàå ,äLãçxir,äLãç .äðLéepiidäáLé óBqáìe äôweäL± £¨¨§¥¦§¨¨£¨¨¤§¨§©¨§¨

dzneg oi`y ,dkeza miza epa jk xg` wxe ,dnegd dtwed mcewy
rax`k dkezay dn lk aiygdl lirezy xird znegk zaygp

xire .zay megz dpnn cecnle ,zen`,äðLéy epiidóBqáìe äáLé §¨¨¨§¨§©
äôweädzyrpy oeiky ,mizad epapy xg`l dnegd dtwedy ± §¨

dnegd jezay lk aygp ,dkezay mixeicl swidl dnegdrax`k
.dnegdn xird megz miccene ,zen`énð éàäådf qcxt s`e ± §©©¦

,qcxtd zevign eyrpy xg`l ekeza `wpxeea` eyryäôweäk§§¨
éîc äáLé óBqáìeepapy mcew dzneg dtwedy xirl dnec `ed ± §©¨§¨¨¥

jk ,zen` rax`l dkezay dn z` daiygn dnegd oi`y ,diza
z` aiygn epi` ,`wpxeea`d znwd mcew qcxta dyrpy swidd
zxn` cvik ok m`e ,`wpxeea`d znwd xg`l dxicl swen qcxtd

.`wpxeea`d meyn qcxta lhlhl xizdl
:`ax z`xed lr `tt ax ziiyew,àáøì àtt áø déì øîàji` ¨©¥©¨¨§¨¨

,dxic zaygpy `wpxeea`d meyn qcxta lhlhl zxzdøîàäå§¨¨©
úBvéçî ,éqà áømiyeryïéìëøãàlr lv eyriy ick [mi`pa±] ©©¦§¦©§§¨¦

,dnga mipea mdyk mdizeaiaqävéçî dîL àìzaygp dpi` ± Ÿ§¨§¦¨
,dxicl ieyrd swidàîìày ,gkene ±c ïåékef dvignàúeòéðöì ©§¨¥¨§¦§¦¨

dì àãéáò`le dngd iptn mewn eze` zeqkl wx dieyr `id ± £¦¨¨
,dtwida xecl ickävéçî àéåä àìdvign zaygp dpi` ± Ÿ©§¨§¦¨

,dxicl dieyrdénð àëä,`wpxeea`d zevigna o`k s` ±ïåék ¨¨©¦¥¨
àãéáò àúeòéðöìcz` uegan e`xi `ly ick wx zeieyr mdy ± §¦§¦¨£¦¨

irx` jxca `l` my milke` oi`e ,my miliihnde miayeid
,i`xw`eävéçî àéåä àìi opi` ±`wpxeea`d z` aiygdl zelek Ÿ©§¨§¦¨

zetwen zeaygp opi` qcxtd zevign swid mb okle ,dxic ziak
.mzngn qcxta lhlhl xizdl oi`e ,dxicl

:`ax z`xed lr ryedi axc dixa `ped ax ziiyewàðeä áø øîàå§¨©©¨
,àáøì òLBäé áøc déøameyn qcxta lhlhl zxzd ji` §¥§©§ª©§¨¨

,`wpxeea`dúçðì äéeNòä ävéçî ,àðeä áø øîàäåxenyl ± §¨¨©©¨§¦¨¨£¨§©©
,swidd jeza xecl ick `le ,swidd jeza migipny mixacàìŸ

ävéçî dîLswen dkezay dn zeyrl dvign zaygp dpi` ± §¨§¦¨
,df oicl di`x `ian `ped ax .dxiclàäc[ixdy-]äeáà øa äaø §¨©¨©£¨

àæBçî dleëì dì áøòîelkeiy `fegn xird lk z` owzn did ± §¨¥¨§¨§¨
,da lhlhlàúééñøò àúééñøòdxed ,xnelk ,zepeky zepeky ± ©§§¨¨©§§¨¨

oia lhlhl elkeiy ick dpeky lkl ze`ean iteziy gipdl mdl
xear cg` seziy gipdl owiz `l la` ,dpeky dze`ay mizad

,dpekyl dpekyn mb lhlhl elkeiy xird lkéác àøét íeMî¦¦¨§¥
éøBzjxevl mixnz ipirxb da migipny dwenr [dxitg-] dgey ± ¥

mze`e ,dpekyl dpeky oiay ze`eana dzidy ,mixeeyd lk`n
,zepekyd oia ecixtde ,xird jxe` lkl miyletn eid ze`ean
xirl did `ly ,cgi xird lk z` axrl dea` xa daxn erpne
eyry s`e ,zg` xir dzeyrl ze`eand lk z` sxvl dneg
,mixnzd ipirxb z` xnyl ick ze`ean mze` dvwa zevign

l el` ze`ean miaygp eid oiicrzx`an .[` xeiv] miyletn
:di`xd z` `xnbdàäå[ixde±]éøBz éác àøéteyry dvignd ± §¨¦¨§¥¥

,zegeyd ze`vnp mday ze`ean mze` iy`xaäéeNòä ävéçîk¦§¦¨¨£¨

àéîc úçðìmixacd z` xenyl dieyrd dvignl `id dnec ± §©©¨§¨
ipirxb z` xenyl ick dieyr `id ixdy ,swidd jeza migipny
aiygdl ick el` zevign lr dea` xa dax jnq `le ,mixnzd
lirez `l ,zgpl dieyrd dvign ok enke ,zg`l xird lk z`
`ax lr dywe .dxicl swen ,dtiwn `idy mewnd z` aiygdl
zynyn `wpxeea`dy s` ,dxic zial `wpxeea`d z` aiygdy
ly myinyz ilk x`ye mdiyeale mdizezilh da gipdl wx

.miliihnd
z` xizdy dnn ea xfge ,el` zeiyewl zeaeyz `vn `l `ax

.lehlha qcxtd xq`pe ,oewiz `ll qcxtdàúeìb Léø eäééìò éø÷̈¥£©§¥¨¨
weqt ryedi axc dixa `ped axe `tt ax lr `zelb yixd `xw ±

df(ak c dinxi),,'eòãé àì áéèéäìe òøäì änä íéîëç'eiykry £¨¦¥¨§¨©§¥¦Ÿ¨¨
lhlhl xeq`l zekld xikfdl minkg md owzl xyt` i`y zaya
,mipwd z` `ax wliqe owzl xyt` didyk lenz` la` ,qcxta

.qcxta lhlhl xeq` didi oewiz `lly xikfdl minkg eid `l
:dpyna epipy,øæòéìà éaøî ézòîL ,éàòlà éaø øîàstxwe dpib ¨©©¦¦§©¨©§¦¥©¦¡¦¤¤

,mkeza lhlhl xzen dxicl etwed `lyeléôàåmilecb md m` ©£¦
køBk úéáeny d`ian `xnbd .d`eaz xek zrixf mewnk ±dr ¥

:`xnbd zxne` .xfril` iax mya dpeyïéúéðúî`id epzpyn ± ©§¦¦
k àìcixacäéððç,xfril` iax zrcaøîBà äéððç ,àéðúcmya §Ÿ§£©§¨§©§¨£©§¨¥

,da lhlhl xzen ,dxicl dtwed `ly dpib ,xfril` iaxeléôàå©£¦
m`àéäzrixf mewnk dlecbCìî ìL àéèøèñàk ,äàñ íéòaøà ¦©§¨¦§¨§¦§§©§¨¤¤¤

my miliihn miklndy ,mikln ly oenx` ixeg`y dagxk ±
iax xizd `l ,i`rl` iax zrcly ,x`ean epzpyna eli`e ,cinz
`edy ,xek zrixf mewnk milecb mdy stxwe dpiba wx xfril`

.d`q miyely
:xfril` iax zrca mzwelgn xe`iaíäéðLe ,ïðçBé éaø øîàiax-] ¨©©¦¨¨§¥¤

[dippge i`rl`eLøc ãçà àø÷îxzen eay xeriyd z` ecnl ± ¦§¨¤¨¨§
,weqt eze`n ,dxicl swed `l m` s` lhlhløîàpLly exewiaa ¤¤¡©
dlgyk jlnd ediwfg lv` `iapd diryi(c k 'a mikln),éäéå'©§¦

äðëézä øöç (ìà) àöé àì eäéòLé,'xn`l eil` did 'd xacE §©§¨Ÿ¨¨¤¨¥©¦Ÿ¨§©¨¨¥¨¥Ÿ
`idy ziniptd xvgd z` z`vl diryi witqdy mcew ,xnelk

,dxicl ztwen dpi`y ediwfg ly ezia ixeg`y dagxdeil` did
d df weqtae ,'d xacáéúk`edïðéø÷å ,'øéòä'`ed `xwnde ± §¦¨¦§¨¦¨

,'øöç'cenll yieeéäL Cìî ìL àéèøèñéàì ïàkîmilecbúBøééòk ¨¥¦¨§¦§§©§¨¤¤¤¤¨©£¨
,úBiðBðéadlecb `idy s` ,'xvg' ef dagxl weqtd `xwy dnne ¥¦

mewn s`y ,zay oiprl cenll yi ,dxicl ztwen dpi`e xirk
.xvgk ea lhlhl xzen ,dxicl swed `ly xirk lecbéàîa§©

éâìôéî÷,dippge i`rl` iax ewlgp dnae ±øî[i`rl` iax±],øáñ ¨¦§§¥©¨©
yïééåä úBiðBðéa úBøééòk [od zelecb±],øBk úéálk jk meyne £¨¥¦©§¨¥

xzeny ,xvg e`xwy df weqtn cenll yi ,xek ziak `edy mewn
,dxicl swen epi` m` s` ea lhlhløîe[dippg-],øáñzexiiry ©¨©

zeipepiaïééåä äàñ íéòaøàmewn mb ,jk meyne ,zelecb od ± ©§¨¦§¨©§¨
df weqtn cenll yi ,dxicl swen epi`y d`q mirax`k `edy

.ea lhlhl xzeny
.dpekizd xvga diryi ly eze`vnd mrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyíúä éòa éàî eäéòLéådiryi jixv did dn ± ¦©§¨©¨¥¨¨
.d`ivil dieyr dpi`y ,ediwfg ly ezia ixeg`y dagxa zeyrl

:`xnbd daiynäìçL ãnìî ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§©¥¤¨¨
äáéLé áéLBäå eäéòLé Cìäå äi÷æça weqrl micinlz lydxezìò ¦§¦¨§¨©§©§¨§¦§¦¨©

Bçútqpkidl zend j`lnl zeyx `di `ly ick ,ediwfg zia ly ¦§
.myl

:`xnbd zxne`ïàkî,cenll yiïéáéLBnL ,äìçL íëç ãéîìúì ¦¨§©§¦¨¨¤¨¨¤¦¦
Bçút ìò äáéLé:`xnbd zxne` .zend j`lnn eilr obdl ick §¦¨©¦§

àéä àúléî åàìåcenll oi` ,xnelk ,melk mpi` el` mixace ± §©¦§¨¦
meyn ,dlgy mkg cinlz ly egzt lr daiyi aiyedl o`kn

yegl yiyïèN déa ééeøbéàì éúà àîìécj`ln d`xiyk `ny ± ¦§¨¨¥§¦§¥¥¨¨
eze`a zexbzdl `eai ,bexdl epnn mirpene ea mixbzny zend

.ebxdle mkg cinlz
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המשך בעמוס דג

ezny in` cenr ek sc ± iyily wxtoiaexir
åäðéôìù.`zpwz `d dil `xiaq `lc Ðäéøúáî åäðéè÷ð`ped ax xefgi `ly Ð

.mpwzieäéáéúéà.car xityc direiql Ðäúáéùéî äì ïéããåî äùãç øéòztwen m` Ð

dinegz cecnl `ayk ,dlek zayein dpi`e dnegon `l` dnegd on dl cecni `l Ð

dycg dzaiyie li`ed ,zen` rax`k dlek dieeyl `id dneg e`l dznegc ,mizad

daeyiy ,dpyi la` .dzaiyil dzneg dncwy

dznegl mcwe dpyi:dznegn dl oiccen Ð

éîð éàäå,miax mini swed ixd qcxt i`d Ð

e`l qcxtd swide ,eiykr dyrp dxineyd jde

seqale swed ik ince ded dxic jdc `zrc`

.ayiàôô áø äéì øîààáøì.direiql Ð

ïéìëøãàlvl dvign miyery ,mi`pa Ð

.dnga mipeayk mdizeaiaqàúåòéðöìã ïåéë
àéädl ixzq xgnle Ð`de .`id melk e`l Ð

`zeripvl inp`id `nlra dlile meic Ð

.`id dxic e`le ,`ciarcúçðìxecl `ly Ð

.my egipiy dn xnzydl `l` ,myàúééñøò
eid dpeky lkae ,cal zepeky zepeky Ð

,cgia dlek xird z` xizd `le daxd ze`ean

da oiqpkp oi`y dphw xir dzidy it lr s`e

cigi ly xir :(`,hp) onwl opze .`eaix miyy

cigi ly epiide ,dlek z` oiaxrndpi`y Ð

.`eaix miyy ly xacn ilbcl dnecíåùî
éøåú éáã àøéôoia dzid dwenr dgey Ð

mixnz ipirxb oigipn eid mye ,dpekyl dpeky

ze`eane dneg dl oi` xirde .mixeeyd lek`l

eyre ,miyletn zepekyd [iza] (oia) ly

xirl uegy cv lkl ze`eand iy`xl zevign

dvign dil aiyg `le ,oipirxbd xnzydl

s`e ,zg` xird zeyrle ze`eand z` sxvl

.dzid `niiw ly dvigny it lràøéôÐ

.(`,ck) ziprz zkqna ixeekc `xit enk .dgey

,`inc zgpl dieyrk `ped axc dvign jde

.da `ale z`vl cinz dxicl ziyrp dpi`y

òøäìdiz`vn mipe`bd zaeyzae .xeq`l Ð

`pzqea `edd .c`n ipira xyie ,xg` oeyla

dxicl swed `ly miz`q zian xzei stxw

oipeay daew e` dxcqk` oink `wpxeea`e ,ded

rvn`a cnere ,odly qcxt jeza miklnd

lhlhl `l` `zelb yix jxved `le .qcxt

cr ziad lv` didy `pzqea gztn

liay oink `ppig xa `ped ax care .`wpxeea`d

o`kn xcbe o`kn xcb `wpxeea`d cr gztd on

jxcd oia wiqtdl dylyn zegt dpw dpwa

ik `axe .liay eze`a lhlhie ,`pzqeal

edpitly,eilr lwdl `l` xeq`l `l Ð

,`pzqea dleka ilehlhl ixyc dil `xiaqc

`ped ax xcdil `lc ,edpihwp ryedi axc dixa `ped axe `tt ax `axc icinlz ez`e .dxicl swen iede ,`wpxeea`l xvg `pzqea dlekl diey `pzqeaa `wpxeea` dil dpac oeikc

swedk inp `pzqea i`de 'ek dycg xir `axl `piax diaizi` xgnl :xn`ck .deaze`e xekc` xgnle ,edpitlyc ciar xity e`lc edl xekc` `l `zry `idde .edpipwzile `ppig xa

seqaleaiaq `wpxeea`d eyr oli`d lcby xg`le eze` oitiwn ezrihp mcewy ,inc ayidvign `dc ,oilkxc` zvignn diaze` `tt axe .`ppig xa `ped ax car xity ,jkld Ð

`ly ryedi axc dixa `ped axe `tt ax lr ediilr ixw .myinyz ilk x`ye my mihyety odiyeale odizezilh da gipdl ynzydl ,zgpl oke `ciar zeripvl inp `wpxeea`c

.xwir oke ,lenz` "erci `l aihidle" .eilr xeq`l minkg eyrp eiykre ,`ppig xa `ped ax ly epewiz exzqe ,lenz` exkfpíéëìî ìù àéèøèñéàëmye ,oihlt ixeg`y dagx Ð

.ikda dxic `ki` :`nl` .cinz miliihn eidïäéðùå.dippge i`rl` iax Ðäðåëéúäi`ed miza iptly xvg i`c .diwfg ly oihlt ixg` Ðab lr s`e ,dl ixw ded "dpevigd" Ð

.dxicl dtwed `le ,xvg dl ixw ,xirk `id dlecbcíúä éòá éàî.d`ivi jxcl dpi`y ,oihlt ixeg`y dagxa Ðäáéùé áéùåäì`ly ,egzt lr dxeza weqrl ,micinlz ly Ð

.my qpkil zend j`lnl zeyx `diïèù.eda ixbin iccd icda (evpinc) ifg ikc :zend j`ln Ð'åë ïäî ãçà çëùù øöç éùðàel didy zeyx odl lhiaya oizipzn i`ce Ð

liha `l i`c .ixiin xvgaexivg zeyx lhandc i`rl` iax opirny`e .odilr xqe` ewlge olek zeyx xvgde ,od cg`e cg` lkl mizady ,odizan lhlhl mixeq` xvga s` Ð

xvgl odiza gztn `ivedle qipkdl xzen `edy it lr s`e .xvgl ezian `ivedle qipkdl xeq` `ed la` .odl xzen ezia s` jkitl .olv` gxe` dyrpe ,lhia inp ezia zeyx

xvgl exiag gztn `ivedl el xzene exiag xvgl qpkpd mc` lk x`yk ,odle el xzen odlye :(a,hq) "xcd" wxta opzck`ed lhac) oeik ,inp `kde .`ed cgc `zeyx `dc Ð

`ivene qipkn `ed m` ,odizan `nlyac .odizak ezia ied ezia zeyx edl lhiac oeik opixn` `le ,`ivedl `ed xeq` (`din) ezian (ezxic.`ed `nlra ypi`k xninl `ki` Ð

ezian la``ed ezeyxa wifgne xfeg Ðcifna oia bbeya oia ,`ivede ezeyx ozpy in :"xcd" wxta opzck .eilr ode mdilr xqe`e Ð.xqe` df ixd Ðïðú àäå:"xcd" wxta onwl Ð

exivg `d ,mdl xeq`c `ed ezia :mzd opixn`e .odle el `ivedle qipkdl xeq` ezialhia `lc i` ?inc ikid .da hley ezeyxy xvgl odizan `ivedl `ixy Ði`n` exivg Ð

exivg zeyx lhand :xaqwe .ezia zeyx lhia `le ,exivg zeyx lhiaya `pniwe`e ?`ixy`ivedl odl xeq`l zcgein eziae ,`id odly dlek xvg ,jkitl .lhia `l ezia zeyx Ð

.ozeyxl ezeyxn
ïéúéðúî
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áøòîdzidy ab lr s` ,cgi dlek axrl xizd `l :i"yx yxit Ð`ziiqxr `fegn dlekl

cvik" wxtac :`iywe .dlek z` oiaxrn Ð cigi ly xir :onwl opze .dphw xir

ax lyc opixn` (`,q oiaexir) "oixarn`fegn dlekl axrn dea` xa dax xn`wc `ed mi

ly dzidy `l m` ,xeiy ira `l cigi ly xire .dixagl xeiy ied cge cg lkc ,`ziiqxr

(a,e) lirle .dzid miax ly i`ce `l` .mcew miax

,`fegnc ilea` iab miax ly dzidy rnyn inp

ied Ð dlila zelerp 'izezlc `lnli` :xn`c

my eidc rnyn .miaxd zeyx meyn dilr aiig

iac ixit meyn e`l i` ,mewn lkn .`eax miyy

eede ,cgi xird lk axrl oileki eid Ð ixez

yly e` ,dcedi iaxl oixeic miyng ixiiyn

.oerny iaxl zexivg

éáãoi`y xir `fegnc :qxhpewd yxit Ð ixez

ze`ean iy`xa dvign eyre ,dneg dl

dvign aiyg `le ,oipirxb xenyl cv lkl

itl ,zg`k xird lk zeyrle ze`eand sxhvdl

xenyl `l` xird xeara dyrp `l swiddy

swedy xnel epevxy rnyne .ixez iac `xit

dyrp f` Ð ok ixg` swed m`c ,xird aeyi mcew

:`iywe .`ziilrn dvign eede ,xird xeara mb

Ð `xitd myn dwlzqp m`y rnyn `pyilc

m` s` ,qxhpewd yexitle ,`ziilrn dvign iedc

swedc oeik ,xzip did `l Ð `xitd did `l

`fegnc qxhpewa yexity dn :cere .ayi seqale

`lea` :lirl xn`c ,`xidp `l Ð dneg dl zil

.dlila zelerp dizezlc `lnli` ,`fegnc

eide ,dayiizpy xg` dzid dneg ztwenc d`xpe

dzidy ixez iac `xit e`l i` cgi axrl oileki

dxizi dzide ieand jxe`l `qxrl `qxr oia

mileki eid `le ,dxyr dwenre miz`q zian

lhlhl oileki eid `ly itl `qxrl `qxrn axrl

.miz`q zian xzei stxw ied `xitdc ,dfl dfn

lk`nl oie`xc Ð lirlc ixitc `ixkl inc `le

mpi` Ð zevign edl yic ab lr s`e mc`

.md zgpl zeieyrd zevignc ,melk miliren

meyn (`,q oiaexir) "oixarn cvik"a yxit i"yxe

dpekyn jldl oileki oi`e ,wiqtny `xit

opixn`c .zexivg izy oiay uixgk iede ,dpekyl

oiaxrn oi`e mizy oiaxrny (a,gr oiaexir) onwl

`iedc meyn [`l` `xita rnyn`l] `kde ,zg`

.zgpl dieyr dvign

ïðúäåxninl `kile Ð mdle el xeq` ezia

Ð ezia zeyx `icda lhanc oizipznc

rnyn :inp i` ?xag il iz`vn `l i`n ,ok m`c

.mzqa elit` ixii` oizipznc dil
`le
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ezny in` cenr ek sc ± iyily wxtoiaexir

åäðéôìù.`zpwz `d dil `xiaq `lc Ðäéøúáî åäðéè÷ð`ped ax xefgi `ly Ð

.mpwzieäéáéúéà.car xityc direiql Ðäúáéùéî äì ïéããåî äùãç øéòztwen m` Ð

dinegz cecnl `ayk ,dlek zayein dpi`e dnegon `l` dnegd on dl cecni `l Ð

dycg dzaiyie li`ed ,zen` rax`k dlek dieeyl `id dneg e`l dznegc ,mizad

daeyiy ,dpyi la` .dzaiyil dzneg dncwy

dznegl mcwe dpyi:dznegn dl oiccen Ð

éîð éàäå,miax mini swed ixd qcxt i`d Ð

e`l qcxtd swide ,eiykr dyrp dxineyd jde

seqale swed ik ince ded dxic jdc `zrc`

.ayiàôô áø äéì øîààáøì.direiql Ð

ïéìëøãàlvl dvign miyery ,mi`pa Ð

.dnga mipeayk mdizeaiaqàúåòéðöìã ïåéë
àéädl ixzq xgnle Ð`de .`id melk e`l Ð

`zeripvl inp`id `nlra dlile meic Ð

.`id dxic e`le ,`ciarcúçðìxecl `ly Ð

.my egipiy dn xnzydl `l` ,myàúééñøò
eid dpeky lkae ,cal zepeky zepeky Ð

,cgia dlek xird z` xizd `le daxd ze`ean

da oiqpkp oi`y dphw xir dzidy it lr s`e

cigi ly xir :(`,hp) onwl opze .`eaix miyy

cigi ly epiide ,dlek z` oiaxrndpi`y Ð

.`eaix miyy ly xacn ilbcl dnecíåùî
éøåú éáã àøéôoia dzid dwenr dgey Ð

mixnz ipirxb oigipn eid mye ,dpekyl dpeky

ze`eane dneg dl oi` xirde .mixeeyd lek`l

eyre ,miyletn zepekyd [iza] (oia) ly

xirl uegy cv lkl ze`eand iy`xl zevign

dvign dil aiyg `le ,oipirxbd xnzydl

s`e ,zg` xird zeyrle ze`eand z` sxvl

.dzid `niiw ly dvigny it lràøéôÐ

.(`,ck) ziprz zkqna ixeekc `xit enk .dgey

,`inc zgpl dieyrk `ped axc dvign jde

.da `ale z`vl cinz dxicl ziyrp dpi`y

òøäìdiz`vn mipe`bd zaeyzae .xeq`l Ð

`pzqea `edd .c`n ipira xyie ,xg` oeyla

dxicl swed `ly miz`q zian xzei stxw

oipeay daew e` dxcqk` oink `wpxeea`e ,ded

rvn`a cnere ,odly qcxt jeza miklnd

lhlhl `l` `zelb yix jxved `le .qcxt

cr ziad lv` didy `pzqea gztn

liay oink `ppig xa `ped ax care .`wpxeea`d

o`kn xcbe o`kn xcb `wpxeea`d cr gztd on

jxcd oia wiqtdl dylyn zegt dpw dpwa

ik `axe .liay eze`a lhlhie ,`pzqeal

edpitly,eilr lwdl `l` xeq`l `l Ð

,`pzqea dleka ilehlhl ixyc dil `xiaqc

`ped ax xcdil `lc ,edpihwp ryedi axc dixa `ped axe `tt ax `axc icinlz ez`e .dxicl swen iede ,`wpxeea`l xvg `pzqea dlekl diey `pzqeaa `wpxeea` dil dpac oeikc

swedk inp `pzqea i`de 'ek dycg xir `axl `piax diaizi` xgnl :xn`ck .deaze`e xekc` xgnle ,edpitlyc ciar xity e`lc edl xekc` `l `zry `idde .edpipwzile `ppig xa

seqaleaiaq `wpxeea`d eyr oli`d lcby xg`le eze` oitiwn ezrihp mcewy ,inc ayidvign `dc ,oilkxc` zvignn diaze` `tt axe .`ppig xa `ped ax car xity ,jkld Ð

`ly ryedi axc dixa `ped axe `tt ax lr ediilr ixw .myinyz ilk x`ye my mihyety odiyeale odizezilh da gipdl ynzydl ,zgpl oke `ciar zeripvl inp `wpxeea`c

.xwir oke ,lenz` "erci `l aihidle" .eilr xeq`l minkg eyrp eiykre ,`ppig xa `ped ax ly epewiz exzqe ,lenz` exkfpíéëìî ìù àéèøèñéàëmye ,oihlt ixeg`y dagx Ð

.ikda dxic `ki` :`nl` .cinz miliihn eidïäéðùå.dippge i`rl` iax Ðäðåëéúäi`ed miza iptly xvg i`c .diwfg ly oihlt ixg` Ðab lr s`e ,dl ixw ded "dpevigd" Ð

.dxicl dtwed `le ,xvg dl ixw ,xirk `id dlecbcíúä éòá éàî.d`ivi jxcl dpi`y ,oihlt ixeg`y dagxa Ðäáéùé áéùåäì`ly ,egzt lr dxeza weqrl ,micinlz ly Ð

.my qpkil zend j`lnl zeyx `diïèù.eda ixbin iccd icda (evpinc) ifg ikc :zend j`ln Ð'åë ïäî ãçà çëùù øöç éùðàel didy zeyx odl lhiaya oizipzn i`ce Ð

liha `l i`c .ixiin xvgaexivg zeyx lhandc i`rl` iax opirny`e .odilr xqe` ewlge olek zeyx xvgde ,od cg`e cg` lkl mizady ,odizan lhlhl mixeq` xvga s` Ð

xvgl odiza gztn `ivedle qipkdl xzen `edy it lr s`e .xvgl ezian `ivedle qipkdl xeq` `ed la` .odl xzen ezia s` jkitl .olv` gxe` dyrpe ,lhia inp ezia zeyx

xvgl exiag gztn `ivedl el xzene exiag xvgl qpkpd mc` lk x`yk ,odle el xzen odlye :(a,hq) "xcd" wxta opzck`ed lhac) oeik ,inp `kde .`ed cgc `zeyx `dc Ð

`ivene qipkn `ed m` ,odizan `nlyac .odizak ezia ied ezia zeyx edl lhiac oeik opixn` `le ,`ivedl `ed xeq` (`din) ezian (ezxic.`ed `nlra ypi`k xninl `ki` Ð

ezian la``ed ezeyxa wifgne xfeg Ðcifna oia bbeya oia ,`ivede ezeyx ozpy in :"xcd" wxta opzck .eilr ode mdilr xqe`e Ð.xqe` df ixd Ðïðú àäå:"xcd" wxta onwl Ð

exivg `d ,mdl xeq`c `ed ezia :mzd opixn`e .odle el `ivedle qipkdl xeq` ezialhia `lc i` ?inc ikid .da hley ezeyxy xvgl odizan `ivedl `ixy Ði`n` exivg Ð

exivg zeyx lhand :xaqwe .ezia zeyx lhia `le ,exivg zeyx lhiaya `pniwe`e ?`ixy`ivedl odl xeq`l zcgein eziae ,`id odly dlek xvg ,jkitl .lhia `l ezia zeyx Ð

.ozeyxl ezeyxn
ïéúéðúî
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áøòîdzidy ab lr s` ,cgi dlek axrl xizd `l :i"yx yxit Ð`ziiqxr `fegn dlekl

cvik" wxtac :`iywe .dlek z` oiaxrn Ð cigi ly xir :onwl opze .dphw xir

ax lyc opixn` (`,q oiaexir) "oixarn`fegn dlekl axrn dea` xa dax xn`wc `ed mi

ly dzidy `l m` ,xeiy ira `l cigi ly xire .dixagl xeiy ied cge cg lkc ,`ziiqxr

(a,e) lirle .dzid miax ly i`ce `l` .mcew miax

,`fegnc ilea` iab miax ly dzidy rnyn inp

ied Ð dlila zelerp 'izezlc `lnli` :xn`c

my eidc rnyn .miaxd zeyx meyn dilr aiig

iac ixit meyn e`l i` ,mewn lkn .`eax miyy

eede ,cgi xird lk axrl oileki eid Ð ixez

yly e` ,dcedi iaxl oixeic miyng ixiiyn

.oerny iaxl zexivg

éáãoi`y xir `fegnc :qxhpewd yxit Ð ixez

ze`ean iy`xa dvign eyre ,dneg dl

dvign aiyg `le ,oipirxb xenyl cv lkl

itl ,zg`k xird lk zeyrle ze`eand sxhvdl

xenyl `l` xird xeara dyrp `l swiddy

swedy xnel epevxy rnyne .ixez iac `xit

dyrp f` Ð ok ixg` swed m`c ,xird aeyi mcew

:`iywe .`ziilrn dvign eede ,xird xeara mb

Ð `xitd myn dwlzqp m`y rnyn `pyilc

m` s` ,qxhpewd yexitle ,`ziilrn dvign iedc

swedc oeik ,xzip did `l Ð `xitd did `l

`fegnc qxhpewa yexity dn :cere .ayi seqale

`lea` :lirl xn`c ,`xidp `l Ð dneg dl zil

.dlila zelerp dizezlc `lnli` ,`fegnc

eide ,dayiizpy xg` dzid dneg ztwenc d`xpe

dzidy ixez iac `xit e`l i` cgi axrl oileki

dxizi dzide ieand jxe`l `qxrl `qxr oia

mileki eid `le ,dxyr dwenre miz`q zian

lhlhl oileki eid `ly itl `qxrl `qxrn axrl

.miz`q zian xzei stxw ied `xitdc ,dfl dfn

lk`nl oie`xc Ð lirlc ixitc `ixkl inc `le

mpi` Ð zevign edl yic ab lr s`e mc`

.md zgpl zeieyrd zevignc ,melk miliren

meyn (`,q oiaexir) "oixarn cvik"a yxit i"yxe

dpekyn jldl oileki oi`e ,wiqtny `xit

opixn`c .zexivg izy oiay uixgk iede ,dpekyl

oiaxrn oi`e mizy oiaxrny (a,gr oiaexir) onwl

`iedc meyn [`l` `xita rnyn`l] `kde ,zg`

.zgpl dieyr dvign

ïðúäåxninl `kile Ð mdle el xeq` ezia

Ð ezia zeyx `icda lhanc oizipznc

rnyn :inp i` ?xag il iz`vn `l i`n ,ok m`c

.mzqa elit` ixii` oizipznc dil
`le
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eznyרב ina cenr ek sc ± iyily wxtoiaexir
øæòéìà éáø ïéúéðúî.xfril` iaxn izrny :i`rl` iax xn`ck Ðìèéá åúéá úåùøÐ

yxit i`c ,yxit `lca oizipzn i`ce `dc ,ezia zeyx `icda yixt `lc ab lr s`eÐ

.ixyc ecen `nlr ilek `dc ,iz`vn `le xag il izywa i`rl` iax xninl ivn `l

àèéùô."xnel ivnizyk" xnel zyy axl dil dnle ,ibilt ikdac Ðàðà äáçø øîà
àðîéâøú àððéç øá àðåä áøåi`dl Ð

.jixhvi` i`nl zyy axc "xnel ivnizyk"

:opiqxb ikdïéåøùù äùîçì àìà äëøöð àì
'åë øöçáal meyl zyy ax opirny`c Ð

,xg` xac epnid cenlle ozwelgn mrh oiadl

`le .lhan dti oira ,lhan xfril` iaxlc

ilbc xvg opixn`ilb `lc zia ,ilb Ð`l Ð

ediipin cgl lihac `kidc dpin slipe ,ilbÐ

ilbc o`nl opixn` `le ,edlekl liha,ilb Ð

ilb `lc o`nllhal jixv opaxle .ilb `l Ð

edl `xiaq zia iablc ikid ik .cg`e cg` lkl

yixt `lc i`nco`nl :inp `kd ,liha `l Ð

yixt `lclr s`c .oixeq` oleke ,liha `l Ð

exiag mr axir dil lihac i`dc abaxir ik Ð

,axir `l `wleg `iddc `zrc` lenz`n

`ipz dizeekce .`ed dicic e`l `zry `iddc

zny weyd on cg` :(a,r sc oiaexir) "xcd"a

ipan cg`l ezeyx gipde ,xvga zia el dide

ikc ,eaxiry mcew epiidc ,mei ceran xvgd

axir inp `wleg `iddc `zrc` axirepi` Ð

dkiygyn ,xqe`.xqe` df ixd Ðàðäë áø
éëä éðúîzyy axc "xnel ivnizyk" i`dl Ð

denbxzc `ed `ped axe dagxe .oizipzn`

`ed 'ek xvga eaxiry dyng` dpin opixenb`l

.`z`céðúî éîåéáè áøå`icda zyy axc Ð

.dlr dxn`øæòéìà éáøëoira ,lhan :xn`c Ð

.lhan dtiøæòéìà éáøì`nzqn :xn`c Ð

.ezia zeyx lhiaøîà íà`l `icda Ð

e` ,odl xzen ezia ied in ,ezia zeyx `pliha

.`lïðáøìåzeyx lhia `l `nzqn :ixn`c Ð

,ezia zeyx s` ekl `plihan `icda xn` ,ezia

.`l i` lihanøöç àìá àúéáxq`c oeik Ð

.mdl lhiay exvga envräéðéîë ìë åàìÐ

xvg dil zilc oeikc`id melk `l zia zxic Ð

.diciclàðìéèáî øîà éë éàäåezrc dlha Ð

`le ,mc` lk lv`.xvg `l` lhiaàúååöà
àúééæøçjxkpe ,lwcd aiaq lcbd dar aiq Ð

.miptb ialelk ea dlereàúééæøçzetekz Ð

.ea xexn mrhe ,zefexgnk cgi daxd

ïéñô ïéùåò êìò ïøãä

äðùîïéáøòî ìëázexivg iaexir Ð

.oinegzeïéôúúùîå.ieana Ðõåç
çìîä ïîå íéîä ïî.od oefnc icin e`lc Ð

aexirc `nrhemewna ezxice ezrcc meyn Ð

ick xvgd ipa lk epzpy oeike ,`ed eizepefn

cg` ziaa opefnmixc olek eli`k dyrp Ð

iaexira oke 'eke zg` zeyx olek e`vnpe ,ekeza

oinegzel yi myne ,my akyy ink dyrp Ð

.opira oefn xac ,jkld ,gex lkl dn` mitl`

øùòî óñëáe`iven `edyk ,milyexi jeza Ð

dzzpe" :(ci mixac) aizkck [elk`n jxevl]

."jytp de`z xy` lka sqkdçìîå íéîä ïî õåçixt e`lc ,`nrh yxtn `xnba Ð

.`ed ixtnøéæðì ïéáøòîoinegz iaexir Ð.ïééáifg dicicl ifg `lc ab lr s`e Ð

ipixg` iab `ed `pefnc oeike ,ipixg`l.opax dil exy Ðäîåøúá ìàøùéìå`ifg `dc Ð

.odklïéìåçá øîåà ñåëîåñ.xifpl oii` qekneq bilt `l `nrh i`n yxtn `xnbae .opira dil ifgc icinc ,dnexza `l la` Ðñøôä úéáá ïäëìåqekneq e`le ,`id `nzq Ð

mzd lif` ivn `l i`c ,mzd dilkine dilwyinle lfinl ivnc opirac ab lr s` ,qxtd ziaa odkl aexir oigipn :dl xn`wzay eli`k iednl `zkec `edda dziay ipw ikid Ð

.getp ici lr qpkil xzene ,`ed opaxc `witqc ,inc xity qxtd ziaa my
õåçì
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àìåiz`ay cr :(`,hl migqt) "dry lk"a `ipzc .eicinlza `wec epiidÐ xag il iz`vn

xfril` iaxn rnyy xag `vn `l :inp i` .ixacl dcede awri oa xfril` iax lv`

.xn`w

àúååöàialelk dlere jxkpe lwcd aiaq lcbd dar aiq :qxhpewa yxit Ð `ziifexg

,wgvi epiaxl d`xp oi`e .miptb

dvn dn :opixn` (`,hl migqt) "dry lk" wxtac

opixn` mzde .mirxf oin xexn s` Ð mirxf oin

ipy odc xyt`e .`lwicc `zeev` `piagxgc

.lwcd aiaq oikxkp odipye ,oipin

ïéñô ïéùåò êìò ïøãä

ìëázexivg iaexir :qxhpewa yxit Ð oiaxrn

zexivg iaexirac ,d`xp oi`e .oinegze

oiaexir) "xcd" wxta `nlr ilekl zt opira

.oinegza ixii`c gken `wxit i`d lke ,(a,`r

ïäëìåmigqta :xn`z m`e Ð qxtd ziaa

qxtd ziae rxevne ope` :xn` (`,av)

.zxk mewna mdixac ecinrd `l gqt iyera

meyn ,eze`nhl mdixac ecinrd `l :yexit

rnyn `kde .gqt dyri `l m` zxk `ki`c

mzde .mdixac ecinrd `l aexir liaya elit`c

xn`wc ,ixii` dcedi axc dwica ici lr ,inp

lld ziae i`ny zia oieye :opzck .qxtd zia`

ilke`l oiwcea oi`e migqt ilke`l oiwceay

,dcedi iax xn` ?oiwcea i`n :xn`we .dnexz

.el jlede qxtd ziaa mc` gtpn :l`eny xn`

zeld`c `xza wxta mzd yxtnc iab lr s`e

`ian Ð wcea `ed cvik :dpyn jd` (c dpyn)

dxak jezl ozepe ,ehiqdl leki `edy xtr

Ð dxeryk mvr yi m` .dgnne oiwc diawpy

zwicae ,xar xak m` ixiin dwica `idd .`nh

:eyexit ikde .xearl dvex m` ixii` dcedi axc

`dc :xnel yie .xearl dvex m` oiwcea i`n

zxk mewna mdixac ecinrd `lc mzd opixn`wc

gqt iyerl zxk inp `ki`c meyn epiid Ð

ecinrd `l gqt iyerl `wec jkle ,d`neha

ciar `l i`c oeik zxk `ki`c ab lr s` ,mdixac

qt inpilke`l oiwcea oi` la` .zxk `ki` g

dnexz ilke`l zxk `kilc ab lr s` ,dnexz

.mdixac ecinrd dzin `ki`c oeik Ð d`neha

:(a,dk dbibg) "ycwa xneaeg lra opixn` ikde

,zxk mewna mdixac ecinrd `l gqt iyerl

Ð dnexz ilke`l .zxk mewna elit` :yexit

ab lr s` :yexit ,dzin mewna mdixac ecinrd

,`kd la` .ziyixtck ,dzin `l` zxk `kilc

ecinrd `l Ð e`l `l` zxk `kil odk z`nehc

xacl oiaxrn m` elit`c .devn mewna mdixac

xacl axrl `ed `zlnc `gxe` Ð zeyxd

oiaexir) "oitzzyn cvik" wxta xn`ck ,devn

oebk exizd getip `la elit` ,dax devnae (`,at

mdnr xrxrle oecle dy` `yile dxez cenll

dxf dcear zkqna xn`ck .mcin livdl ick

(`,fn oiaexir) "ede`ivedy in" wxtae (`,bi)

rnyn Ð dcedi axc `d mzd iziin `lcnc

`le ,zevn jpd inp hwp jkle .ixii` getip `lac

zeixad ceak meync epivn oke .ipixg` hwp

iab lr epiid oiblcn iab (a,hi zekxa) "ezny i`rivn `aa opaxc d`neha `nhl exizd

.zepex`
iptn
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Bøéöç úeLø ìháîä ,ïðaøì¯.ìhéa àì Búéa úeLø §©¨©©§©¥§£¥§¥Ÿ¦¥
àðpéç øa àðeä áøå àðà :äáçø øîà !àèéLt§¦¨¨©©£¨£¨§©¨©¦¨¨
øöça ïéeøML äMîçì àlà àëøöð àì :àðîébøz©§¥§¨Ÿ¦§§¨¤¨©£¦¨¤§¦§¨¥
,øæòéìà éaø éøáãì .áøéò àìå ïäî ãçà çëLå ,ãçà¤¨§¨©¤¨¥¤§Ÿ¥¥§¦§¥©¦¡¦¤¤

BúeLø ìháî àeäLk¯éøö ïéàãçà ìëì ìháì C §¤§©¥§¥¨¦§©¥§¨¤¨
BúeLø ìháî àeäLk ,ïðaøì .ãçàå¯éøöìëì ìháì C §¤¨§©¨©§¤§©¥§¨¦§©¥§¨

ïéeøML äMîç :àéðúc àä àìæà ïàîk .ãçàå ãçà¤¨§¤¨§©¨§¨¨§©§¨£¦¨¤§¦
ìháî àeäLk ,áøéò àìå ïäî ãçà çëLå ãçà øöça§¨¥¤¨§¨©¤¨¥¤§Ÿ¥¥§¤§©¥

BúeLø¯éøö ïéàïàîk .ãçàå ãçà ìëì úeLø ìháì C §¥¨¦§©¥§§¨¤¨§¤¨§©
¯éðúî éîBéáè áø .éëä éðúî àðäk áø .øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤©¨£¨©§¦¨¦©©§¥©§¦

øöça íéeøML äMîç àéðúc àä àìæà ïàîk :éëä̈¦§©¨§¨¨§©§¨£¦¨¤§¦§¨¥
BúeLø ìháî àeäLk ,áøéò àìå ïäî ãçà çëLå ãçà¤¨§¨©¤¨¥¤§Ÿ¥¥§¤§©¥§

¯éøö Bðéàøîà ?ïàîk .ãçàå ãçà ìëì úeLø ìháì C ¥¨¦§©¥§§¨¤¨§¤¨§©¨©
ïàîk :úLL áø øîà ,äãeäé øa àðeä áø¯éaøk ©¨©§¨¨©©¥¤§©§©¦

éà ,øæòéìà éaøì :ééaàì àtt áø déì øîà .øæòéìà¡¦¤¤£©¥©©¨§©©¥§©¡¦¤¤¦
,"àðìéháî" øîà éà ïðaøìe ,"àðìéháî àì" øîà̈©¨§©¥§¨§©¨©¦¨©§©¥§¨

øæòéìà éaøc àîòè ?éàî¯ìháîä :øáñ÷c íeMî ©©§¨§©¦¡¦¤¤¦§¨¨©©§©¥
Bøéöç úeLø¯àì àðà" øîà éàäå ,ìhéa Búéa úeLø §£¥§¥¦¥§©£©£¨¨

íeMî øæòéìà éaøc àîòè :àîìéc Bà ."àðìéháî§©¥§¨¦§¨©§¨§©¦¡¦¤¤¦
àì øîà÷ éëå éøééãc éLðéà éãéáò àì øöç àìa úéác§©¦§¨¨¥¨£¦¦¡¨¥§¨§¥§¦¨¨©¨

àðìéháî¯,àðøééc øîàc áb ìò óà ,déðéîk ìk åàì §©¥§¨¨¨§¦¥©©©©£©¨¥§¨
éàî "àðìéháî" øîà éà ,ïðaøìe .øîà÷ íeìk åàì̈§¨¨©§©¨©¦£©§©¥§¨©
Bøéöç úeLø ìháîä éøáñ÷c íeMî ?ïðaøc àîòè©§¨§©¨©¦§¨¨§¦©§©¥§£¥

ìhéa àì Búéa úeLø¯Bà ."àðìéháî" øîà éàäå §¥Ÿ¦¥§©£©§©¥§¨
:àîìéc÷lñîc Léðéà ãéáò àìc íeMî ïðaøc àîòè ¦§¨©§¨§©¨©¦§¨¨¥¦¦¦§©¥

éàäå .eäééaâì çøBà ék éåäå ,øöçå úéaî éøîâì déLôð©§¥§©§¥¦©¦§¨¥§¨¥¦¥©§©©§§©
àðìéháî øîà ék¯:déì øîà .øîà÷ déðéîk ìk åàì ¦£©§©¥§¨¨¨§¦¥¨¨©£©¥

déúòc élâc ïåék ,øæòéìà éaøì ïéa ïðaøì ïéa¯.élb ¥§©¨©¥§©¦¡¦¤¤¥¨§©¥©£¥©¥
éàî ."çñta ïéìa÷øòa íéàöBiL epnî ézòîL ïëå"§¥¨©§¦¦¤¤§¦§©§©§¦©¤©©

.àúàéæeøç àúååöà :Lé÷ì Léø øîà ?ïéìa÷øò©§©§¦¨©¥¨¦©§¨¨£¦¨¨

ïéñô ïéùåò êìò ïøãä©

äðùîïéôzzLîe ïéáøòî ìka¯ïîe íénä ïî õeç ©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦¦
øNòî óñëa çwéð ìkäå .çìnä¯íénä ïî õeç ©¤©§©Ÿ¦¨§¤¤©£¥¦©©¦

ïBænä ïî øãBpä .çìnä ïîe¯ïéáøòî .íénáe çìna øzeî ¦©¤©©¥¦©¨¨©¤©©©¦§¨§¦
.ïéleça :øîBà ñBëîeñ .äîeøza ìàøNéìe ,ïéia øéæpì©¨¦©©¦§¦§¨¥©§¨¨¥§¦
,úBøáwä ïéa eléôà :øîBà äãeäé éaø ,ñøtä úéáa ïäëìe§Ÿ¥§¥©§¨©¦§¨¥£¦¥©§¨
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc oiaexir(iyiy meil)

àäxzen xvgd ipa x`yly epzpyna i`rl` iax xn`y dn ± ¨
zrc ,xvgl ezian `ivedløæòéìà éaøiax xn`y enke ,`id ©¦¡¦¤¤

,yexita i`rl`àäåipa x`yl s`y dxn`y oldl dpynde ± §¨
zrc ,xvgl ezian `ivedl xeq` xvgdïðaøax x`ane .`id ©¨¨

:mzwelgn z` zyyøîBì éöîézLkievin rcze wcwczyk ± §¤¦§¥©
y ,d`xz mixacdBøéöç úeLø ìháîä ,øæòéìà éaø éøáãìs` §¦§¥©¦¡¦¤¤©§©¥§£¥
,ìhéa Búéa úeLøeziaa `ed ixde ,yexita ok xikfd `ly s` §¥¦¥

xvgd ipa x`yl xzen jk meyne ,xvgd ipa x`y lv` gxe`k
e ,xvgl ezian qipkdle `ivedlúeLø Bøéöç úeLø ìháîä ïðaøì§©¨¨©§©¥§£¥§

,ìhéa àì Búéaxvgd ipal s` xeq` ,ezia zeyx lhia `ly oeike ¥Ÿ¦¥
.xvgl ezian `ivedl

:`xnbd zl`eyàèéLtiax ewlgp dfay `ed heyt `ld ± §¦¨
daiyn .df xac yxtl zyy ax jxved dnle ,opaxe xfril`

:`xnbdàðà ,äáçø øîà[ip`-]àðîébøz àðpéç øa àðeä áøå± ¨©©£¨£¨§©¨©¦¨¨©§¦§¨
,df xac epyxitàëøöð àìmnrh yxtl zyy ax jxved `l ± Ÿ¦§§¨

,opaxe xfril` iax lyàlàmrh oiadl al lr miypy ick ¤¨
oicd edn mb jkn cenll yiy ,mzwelgnìiabïéeøML äMîç §£¦¨¤§¦

[mixcy-]áøéò àìå ïäî ãçà çëLå ,ãçà øöça,mixg`d mr §¨¥¤¨§¨©¤¨¥¤§Ÿ¥©
yøæòéìà éaø éøáãìxaeq `ed jkitle ,lhan dti oira lhand §¦§¥©¦¡¦¤¤

exivg mixne` oi`e ,ezia zeyx mb lhan exivg zeyx lhandy
`l ezrc dlib `ly ezia ,lhia dlhal epevxy ezrc dliby
,zg` xvga mixcy dyng oiprl mb cenll yi dfne ,lhia

yéøö ïéà ,BúeLø ìháî àeäLkìháì Cyexitaãçàå ãçà ìëì §¤§©¥§¥¨¦§©¥§¨¤¨§¤¨
mixne` ep`y meyn ,mdn cg`l lhiay dfa ice ,xvgd ixiicn
`ly inl s` `ed lhan ,cg`l lhan `edyke ,dti oira lhany

e ,el lhan `edy yexita xikfdïðaøìzeyx lhandy exn`y §©¨¨
oi` jkle ,dti oira lhan epi` ,ezia zeyx lhia `l exivg
mixcy dyngae ,yexita exikfd `ly ezia zeyx lhiay mixne`

,zg` xvgaéøö BúeLø ìháî àeäLkìháì Cyexitaãçà ìëì §¤§©¥§¨¦§©¥§¨¤¨
,ãçàå.xvga lhlhl mlek mixeq` ,cg`e cg` lkl lhia `l m`e §¤¨

:`xnbd zxne`àéðúc àä àìæà ïàîkdxn`p in zrck ± §©©§¨¨§©§¨
`ziixad,epipyyàìå ïäî ãçà çëLå ,ãçà øöça ïéeøML äMîç£¦¨¤§¦§¨¥¤¨§¨©¤¨¥¤§Ÿ

éøö ïéà BúeLø ìháî àeäLk ,áøéò,ãçàå ãçà ìëì úeLø ìháì C ¥©§¤§©¥§¥¨¦§©¥§§¨¤¨§¤¨
ïàîk,in zrck ±,øæòéìà éaøklhan ezeyx lhandy xaeqy §©§©¦¡¦¤¤

`ly inl oicd `ede ,yexita xikfd `ly dn s` lhiae ,dti oira
.cg`e cg` lkl lhal jixv opaxl la` ,yexita xikfd

:zyy ax ixaca xg` gqep d`ian `xnbdéëä éðúî àðäk áø± ©©£¨©§¥¨¦
z` x`ia zyy axy ,o`k cr `xnbd d`iady enk ,jk dpy
xa `ped axe dagxe ,epzpynay opaxe xfril` iax ly mzwelgn
oiexyy dyng ly `ziixad z` ecinrde ,ezpeek eyxit `ppig

e ,xfril` iaxk 'eke xvgaéëä éðúî éîeéáè áøaxy ,jk dpy ± ©©§¥©§¥¨¦
cg` xvga oiexyy dyng ly ef `ziixa cinrd envra zyy

.xfril` iaxk 'ekeàéðúc àä àìæà ïàîkdxn`p in zrck ± §©©§¨¨§©§¨
,epipyy `ziixadàìå ïäî ãçà çëLå ,ãçà øöça íéeøML äMîç£¦¨¤§¦§¨¥¤¨§¨©¤¨¥¤§Ÿ

éøö Bðéà BúeLø ìháî àeäLk ,áøéò,ãçàå ãçà ìëì úeLø ìháì C ¥©§¤§©¥§¥¨¦§©¥§§¨¤¨§¤¨
,df lr exn`eïàîk,in zrck ±áø øîà äãeäé øa àðeä áø øîà §©¨©©¨©§¨¨©©

.øæòéìà éaøk ,ïàîk ,úLL¥¤§©§©¦¡¦¤¤
:opaxe xfril` iax ly mnrha wtzqd `tt axy d`ian `xnbd

ì ,éiaàì àtt áø déì øîàzrcøæòéìà éaø,exivg zeyx lhandy ¨©¥©¨¨§©©¥§©¦¡¦¤¤
,xvgl ezian `ivedl xzedéà[m`-]øîàyexitaàðìéháî àì ¦¨©Ÿ§©¥§¨

,izia zeyx lhan ippi` ±ìezrcïðaøzeyx lhandy mixaeqy §©¨¨
,xvgl ezian `ivedl xeq` exivgéà[m`-]øîàyexita ¦¨©

àðìéháî,izia zeyx mb ip` lhan ±éàîm`d ,dfa oicd edn ± §©¥§¨©
ezian `ivedl mdl xzene ,xvgd ipal zlhean ezia zeyx mb

.`l e` xvgl
m`d ,wtzqdl yi xfril` iax zrcl :wtqd z` `tt ax x`ane

àîòè[enrh-]øæòéìà éaøc`edúeLø ìháîä øáñ÷c íeMî ©§¨§©¦¡¦¤¤¦§¨¨©©§©¥§
Bøéöçs`,ìhéa Búéa úeLø,lhan dti oira lhandyéàäå[dfe±] £¥§¥¦¥§©

yøîàyexitaàðìéháî àì àðàdidi ,izia zeyx lhan ippi` ± ¨©£¨Ÿ§©¥§¨

,mdle el xvgl ezian `ivedl xeq`àîìéc Bàyi `ny e` ± ¦§¨
,xneløæòéìà éaøc àîòè`edéãéáò àì øöç àìa úéác íeMî ©§¨§©¦¡¦¤¤¦§©¦§Ÿ¨¥Ÿ£¦¥

éøééãc éLðéà,xvg `la ziaa xecl miieyr mc` ipa oi` ± ¦§¥§¨§¥
,xvgl ezian `ivedl el xq`pe ,xvga ezeyx z` lhan `edyke

,xvg `la zia el x`ypy enk df ixdåoklàðìéháî àì øîà÷ ék §¦¨¨©Ÿ§©¥§¨
,izia zeyx lhan ippi` xn` xy`k ±ìdéðéîk ìk åàxacd oi` ± ©¨§¦¥

e ,ezlkiaàðøééc øîàc áb ìò óà`la ziaa xec` xne`y s`e ± ©©©§¨©¨¥§¨
,xvgøîà÷ íeìk åàìlk lv` ezrc dlhay ,melk xn` `l - ©§¨¨©

,ezia zeyx mb dlha ,exivg zeyx lhiay oeikn `l` ,mc`
.xvgl ezian lhlhl xzene

:opax zrca `edy ipyd wtqd xe`iaïðaøìelhandy mixaeqy §©¨¨
,wtzqdl yi ,ezia zeyx mb lhan epi` exivgéà[m`-]øîà ¦¨©

yexitaàðìéháî,izia zeyx ip` lhan ±,éàîm`dàîòè §©¥§¨©©§¨
[mnrh-]ïðaøc`edéøáñ÷c íeMîy mixaeq mdy ±úeLø ìháîä §©¨¨¦§¨¨§¥©§©¥§

,Bøéöçmzqd on,ìhéa àì Búéa úeLø,dti oira lhan epi`yéàäå £¥§¥Ÿ¦¥§©
y oeik df mc`e ±øîàyexitaàðìéháîzeyx mb ip` lhan ± ¨©§©¥§¨

,xvgl ezian `ivedl xizdl yi ,iziaàîìéc Bàyi `ny e` ± ¦§¨
xnelàîòè[mnrh-]ïðaøc,`ed÷lñîc Léðéà ãéáò àìc íeMî ©§¨§©¨¨¦§Ÿ¨¦¦¦¦§©¥

øöçå úéaî éøîâì déLôðmb ixnbl envr wlql ieyr mc` oi` ± ©§¥§©§¥¦©¦§¨¥
,exvgn mbe ezianeäééaâì çøBà ék éåäålv` gxe`k zeidle ± §¨¥¦¥©§©©§

,xvgd ipa x`yéàäå,df mc`e ±àðìéháî øîà ékxn`y s` ± §©¦¨©§©¥§¨
,izia zeyx ip` lhan yexita(øîà÷) déðéîk ìk åàìxacd oi` ± ©¨§¦¥¨¨©

,lha ezia zeyx oi`e ,mc` lk zrc lv` ezrc dlhay ,ezlkia
.xvgl ezian lhlhl xeq`e

déì øîà,`tt axl iia`ïðaøì ïéaeélâc ïåék ,øæòéìà éaøì ïéá ¨©¥¥§©¨¨¥§©¦¡¦¤¤¥¨§©¥
élb dézòcdn xg` jlil epl yi ,lhal ezrc dn dliby oeik ± ©§¥©¥

`edy xne`y ote`a `l` minkge xfril` iax ewlgp `le ,dliby
,`l e` ezia zeyx mb lhal ezpeek m` yxit `le exivg lhan

.dliby enk df ixd ,ezrc `id dn dlibyk la`
:i`rl` iax ixac jynda dpyna epipyepnî ézòîL ïëåiaxn-] §¥¨©§¦¦¤

[xfril`a íéàöBiLzlik`ïéìa÷øòxexn zlik` zaeg ici.çñôa ¤§¦§©§©§¦§¤©
:`xnbd zxxanéàî[edn±].ïéìa÷øò:`xnbd daiynLéø øîà ©©§©§¦¨©¥

àúàéæeøç àúååöà ,Lé÷ìjxkpe ,lwcd aiaq lcbd dar aiq ± ¨¦©§¨¨£¦¨¨
cd lr dlere.xexn mrh ea yie ,lw

ïéñô ïéùåò êìò ïøãä

ïéáøòî ìëá ¯ éùéìù ÷øô

äðùî
iaexir ,oinegz iaexir miaxrn lk`n ipin el`a zx`an epzpyn

:ze`ean iteziye zexivgìkadwyne lk`n ipin lka -ïéáøòî ©Ÿ§¨§¦
,oinegz iaexire zexivg iaexirïéôzzLîe,ze`ean iteziyõeç ¦§©§¦

,çìnä ïîe íénä ïîly ezxicy iptn liren seziyde aexirdy ¦©©¦¦©¤©
,mdixg` zkynp mc` ly ezrcy ,eizepefn mewna zrawp mc`d

.oefn ixac mpi` glne mine
mitqep mipic ipy dpynd d`ian ,aexir oiprl xen`d llkd ab`

:df llk xn`p mda mbyçwéð ìkäådwyne lk`n ipin lke - §©Ÿ¦©
milyexia mipwpøNòî óñëaly mzyecw eilr elligy sqka ± §¤¤©£¥

,ipy xyrn zexit,çìnä ïîe íénä ïî õeç`ziixaa eyxcyoldl) ¦©©¦¦©¤©
(:fkoebke ,xyrn sqka mipwp 'ixtn ixt' mdy mipin wxy weqtdn

ipirxb zrixf ici lr mignevd zexite ,dn`n zclepy dnda
.'ixtn ixt' mpi` glne mine ,zexitd

:df llk xn`p ea sqep oicïBænä ïî øãBpälk envr lr xqe`d ± ©¥¦©¨
,oefn ipiníéîáe çìîa øzeî.'oefn' llka mpi`y ¨§¤©§©¦

xyt` m`d zwelgn d`iane aexir ipic x`al zxfeg dpynd
:mixg`l ie`x j` ,envr axrnl dlik`a xeq`d oina axrl

ïéáøòîoinegz iaexirïéia øéæðìoeik ,ezezyl el xeq`y s` §¨§¦§¨¦©©¦
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc oiaexir(ycew zay meil)

ìBëiL éðtîodkdõBçìoebke ,mixawd oiae epia dvign zeyrl - ¦§¥¤¨¨
,dlbr lr zkynpd daiz jeza qpkiyCìéìåaexird mewnl §¥¥

,mei ceranìBëàìåoldl x`aziy itk ,eze`(:l). §¤¡

àøîâ
epyy mewn lky zx`an `xnbd ,millk dnk epipy dpyna

:llkdn mi`vei yiy xyt` ,llk minkgïéà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥
úBììkä ïî ïéãéîìwiicl oi` ,mieqn llk minkg epyy zenewna - §¥¦¦©§¨

oi`y,[jkl ze`nbec oldl e`aeiy itk] llkd on `veid xac mey
Ba øîàpL íB÷îa eléôàå[llka-]õeç'rnyny ,'ipelt xacn ©£¦§¨¤¤¡©

xikfd `le xiiyy xyt` ,llkd on mi`veid lk z` hxtl wcwcy
.mzvwn

:`xnbd zwiicnøîà÷cîopgei iax,'õeç Ba øîàpL íB÷îa eléôà' ¦§¨¨©£¦§¨¤¤¡©
éà÷ àëä åàìc ììkî,epzpyn lr exn`n z` xn` `ly gken - ¦§¨§©¨¨¨¥

oeylne ,'glne minn ueg' xn`p epzpynay millka ixdy
ea ehxtp `ly llk lr xn`p exn`n xwiry wiecn 'elit`'
llkn micnl oi`y xnel jixv oi`y ,xn` okle ,llkd on mi`vei
xn`py llkn elit` `l` ,[ea wqry llkd enk] mzqa xn`py

xxal yie ,micnl oi` 'ueg' eaéà÷ àëéäexn`p llk dfi` lr ± ¥¨¨¥
.eixac xwir

:`xnbd daiyn,éà÷ íúäoiyeciwa epipyy(.hk),äNò úåöî ìk' ¨¨¨¥¨¦§©£¥
àîøb ïîfäL,mieqn onfa wx zbdepy -ïéáéiç íéLðà,daíéLðå ¤©§©§¨¨£¨¦©¨¦§¨¦

úBøeèt.dpnidådevn lkíéLðà ãçàå íéLð ãçà ,àîøb ïîfä àlL §§¤Ÿ©§©§¨¨¤¨¨¦§¤¨£¨¦
ïéáéiç,le`yl yie .daàîøb ïîfäL äNò úåöî ìëc àeä àììëe ©¨¦§¨¨§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨

,úBøeèt íéLðeéøäzlik` zevnävîgqt ly oey`xd dlila, ¨¦§£¥©¨
zevneäçîN,milbx ylyaezevnìä÷äl`xyi llk zeqpkzd ± ¦§¨©§¥

jlnd z`ixwe ,dhinyd zpy xg`ly zekeqd bga ycwnd ziaa
,dnia lr ecnera mixac xtqn zeevn zvwn mdiptläNò úåöîc§¦§©£¥

úBáéiç íéLðå ,àeä àîøb ïîfäL,le`yl yi oke .odaåa ikúåöî ìë ¤©§©§¨¨§¨¦©¨§¨¦§©
,úBáéiç íéLð àîøb ïîfä àlL äNòeéøäzevn,äøBz ãeîìz £¥¤Ÿ©§©§¨¨¨¦©¨£¥©§¨

xn`py enk ,onf lka zbdepy(g ` ryedi),'dlile mnFi FA zibde'§¨¦¨¨¨©§¨
zevneïaä ïBéãôe ,äéáøå äéøtmzpizpe mirlq ynga xekad ¦§¨§¦§¨¦§©¥
,odklàîøb ïîfä àlL äNò úåöîcodåok it lr s`úBøeèt íéLð §¦§©£¥¤Ÿ©§©§¨¨§¨¦§

.odníB÷îa eléôàå ,úBììkä ïî ïéãéîì ïéà ,ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨¥§¥¦¦©§¨©£¦§¨
.õeç Ba øîàpL¤¤¡©

s` llkd on micnl oi`y gikedl ztqep dpyn d`ian `xnbd
.ueg ea xn`py

f zaky oirk ezn`n d`viy mc` `ed 'af'cg` `ed afd .rx
oky lke ,ea mirbepd milke mc` `nhne ,d`nehd zea`n
ikxc dnk eycgzp afa .d`nehl oey`x zeidl ,miwyne milke`

.d`nehd zea` x`ya mpi`y d`neh
m`y ,`ed dpiipre ,'qxcn' z`neh mb z`xwpe ,'ayene akyn' .`
md ixd ,daiyil e` daikyl ieyrd xac lr ayi e` afd aky
zeidl milke mc` s` mi`nhne ,envr afk d`nehd a` miyrp
afd akye ,df iab lr df zervn xyr eid elit`e .d`nehl oey`x

.envr afa rbepd oick mi`nh mlek ,oeilrd lr
dyrp afd eilr akx m` ,daikxl ynynd ilk `ede ,'akxn' .a
mc`y ,ayene akyn x`yn epic welgy `l` ,d`nehd a`
.mi`nhp eicba oi` la` ,`nhp envr `ed wx afd akxna rbepd

.oldl x`eaiy itke ,akxnd ly ezedna mipey`x ewlgpe
,mda rbp `ly s` milk e` mc` fifd afdy epiide ,'hqid' .b

.milk e` mc` afd `yp m` oke .mda rbp eli`k mi`nh
elit`e ,afd iab lr migpend milk epiide ,'af ly epeilr' .c
erbp eli`k mi`nhp md ixd ,afd oial mpia mixac daxd mivveg

.miwyne milke` mi`nhne ,afa
ly epeilr z`neh mi`nhp mixac el` zx`an epiptly dpynd

:afd qxcn z`nehe afénð ïðà óà ,äéîøé éaø àîézéàå éiaà øîà̈©©©¥§¦¥¨©¦¦§§¨©£©©¦
àðéðz,'ueg' da dpyp s`e llk da xn`py dpyn epipy ep` s` - ¨¦¨

on mi`veid mihxtd lk exkfed `leepipyy ,llkd(a"n d"t miaf),
eøîà øçà ììk ãBò,afn d`neh zlawa minkgéab ìò àOépL ìk §¨©¥¨§¨¤¦¨©©¥

,áfä,'af ly epeilr' `xwpd `edeàîè.afa rbepkàOéð áfäL ìëå ©¨¨¥§¨¤©¨¦¨
,åéìò`ed ixd ,afd eilr aky e` ayiy oebkeïî õeç ,øBäèilkd ¨¨¨¦

éeàøä[cgeind-]áLBîe ákLîì.envr afk `nhpyåon ueg,íãàä ¨¨§¦§¨¨§¨¨¨
`yepyk [mi`nhp eicbae `edy] dxeng d`neh `nhp `ed mby

,wcwcl yie .ea rbep epi`y s` ,afd z`àkéì eúåcer oi` ike - §¥¨
,eilr `yip afdyk `nhpy xacákøî àkéà àäå.afd §¨¦¨¤§¨

:`xnbd zl`ey .'akxn'd edn zx`an `xnbdéëéä ákøî éàä©¤§¨¥¦
éîc`nhpy `pzd e`py `l recn wcwcn jpidy df akxn ± ¨¥

,xaecn ote` dfi`a ,qxcn z`nehdéìò áéúéc éàeilr ayei m` - ¦§¨¦£¥
,afdáLBî eðééäxkfedy:`xnbd daiyn .ïðéøîà÷ éëä ïðàjk - ©§¨£©¨¦¨©§¦¨

,epzpeek dzidàôkeàc àab àkéà àä,ske`d zyw z` yi ixd - ¨¦¨©¨§¨¨
akexd ea fge`y ,eixg`ne eiptln ske`dn hlead urd epiide
oicn `nhp ,ea qteze afd akexyke ,[xeiv d`x] daikxd zrya

,'afd akxn'àéðúc(c"d a"t a"a milk `ztqez),ókeàäab lr migipny §©§¨¨¨
,afd eilr akx m` ,eilr aekxl dndadñeôzäå .áLBî àîè- §¥¨§©¨

,daikxd zrya ea mifge`y ske`dn hlead urd.ákøî àîèm` §¥¤§¨
akxnl cgeind ilk mby dpyna xkfed `l recn wcwcl yi ok

,afd eilr `yipyk `nhp,úBììkä ïî ïéãéîì ïéà ,dpéî òîL àlà¤¨§©¦¨¥§¥¦¦©§¨
.õeç Ba øîàpL íB÷îa eléôàå©£¦§¨¤¤¡©

:epzpynn opgei iax ly eceqil ztqep di`x d`ian `xnbdøîà̈©
àîézéàå àðéáø[z`f xn`y mixne` yie-]énð ïðà óà ,ïîçð áø ¨¦¨§¦¥¨©©§¨©£©©¦

.çìnäå íénä ïî õeç ,ïéôzzLîe ïéáøòî ìka ,àðéðz,wcwcl yie ¨¦¨©Ÿ§¨§¦¦§©§¦¦©©¦§©¤©
úBiøèôe ïéäéîk àkéà àäå ,àkéì eúåmitzzyne miaxrn oi`y §¥¨§¨¦¨§¥¦¦§¦

,oefn ixac mpi`y oeik ,mdaïî ïéãéîì ïéà ,dpéî òîL àlà¤¨§©¦¨¥§¥¦¦
.õeç Ba øîàpL íB÷îa eléôàå ,úBììkä©§¨©£¦§¨¤¤¡©

,dpyna epipy'åë øNòî óñëa çwéð ìkäoke .glne minn ueg ©Ÿ¦©§¤¤©£¥
d`ian `xnbd .glne mina mitzzyne miaxrn oi`y epipy
oiprle aexir oiprl ,eicgi miaxernd glne min oecipa zwelgn

:ipy xyrnàðéðç øa éñBé éaøå øæòéìà éaøcg` xac exn` ©¦¡¦¤¤§©¦¥©£¦¨
mpn` ,oldlckéðúî ãç[eixac dpey ±].øNònà éðúî ãçå áeøéòà ©©§¥©¥§©©§¥©©£¥

àlà ,eðL àì ,áeøéòà éðúî ãçaçìîe Bîöò éðôa íéî[glna e`-] ©©§¥©¥Ÿ¨¤¨©¦¦§¥©§¤©
çìîe íéîa ìáà ,ïéáøòî ïéàc Bîöò éðôa,cgi,ïéáøòîodyky ¦§¥©§§¥§¨§¦£¨§©¦¤©§¨§¦

oda lahl ie`xy ,lk`n xacl miaygp md ixd eicgi miaxern
.ezt z`éðôa çìîe Bîöò éðôa íéî àlà eðL àì ,øNònà éðúî ãçå§©©§¥©©£¥Ÿ¨¤¨©¦¦§¥©§¤©¦§¥

ïéçwéð ïéàc Bîöò,xyrn sqkaçìîe íéî ìáàeicgi miaxernd ©§§¥¦¨¦£¨©¦¤©
.øNòî óñëa ïéçwéð¦¨¦§¤¤©£¥

:`xnbd dtiqen,øNònà éðúîc ïàîeixaclïkL ìkzepyl yiy ©§©§¥©©£¥¨¤¥
ok.àì øNònà ìáà ,áeøéòà éðúîc ïàîe ,áeøéòà:`xnbd zx`an ©¥©§©§¥©¥£¨©©£¥Ÿ

éàîàîòèmiaygpy jka ic oi`y meyn ,xyrn sqka mipwp oi` ©©§¨
`l` ,oefnlïðéòa àøétmpi` glne min la` ,'ixt' `diy jixv ± ¥¨§¦¨

.miaxern mdyk s` xyrn sqka mipwp mpi` jkle 'ixt'
:xyrn iabl df oic xn`y sqep `xen` d`ian `xnbdàúà ék¦¨¨

[`ayk-]÷çöé éaø,laal l`xyi ux`n,øNònà éðúîminy ©¦¦§¨©§¥©©£¥
.xyrn sqka mipwp eicgi miaxernd glne

:wgvi iax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
eéä àaà úéa ìL ,øæòéìà éaø éðôì Léãb ïa äãeäé éaø ãéòä¥¦©¦§¨¤¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤¤¥©¨¨

øéö ïéç÷Bì[mibc xiv zepwl ia` ziaa ebdp±].øNòî óñëa §¦¦§¤¤©£¥
Bì øîà,xfril` iaxéáøwLk àlà zòîL àì ànL[miirnd-] ¨©¤¨Ÿ¨©§¨¤¨§¤¦§¥

.ïäa ïéáøBòî íéâc:dziiyew z` `xnbd zniiqnå`ldeléôà ¨¦§¨¦¨¤©£¦
øîà÷ àì Léãb ïa äãeäé éaø[xyrn sqka dpwp `diy]àlà ©¦§¨¤¨¦Ÿ¨¨©¤¨

àéä àøéôc àðîeLc ,øéöamiaxern mibc iaxw oi`yk s`y - §¦§§¨§¥¨¦
,xyrn sqka dpwp okle ,opneyn zvw my yi mewn lkn ea

,'ixtn ixt' `ed bcd oney ixdyìáàmzqçìîe íéîmiaxern £¨©¦¤©
,àìsqka mipwp miaxern glne miny xne`d lr dywe Ÿ

.xyrn
:`xnbd zvxzn,óñBé áø øîà̈©©¥
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ezny in` cenr fk sc ± iyily wxtoiaexir
õåçì,lcbne daiz dciya oebke .eilr lid`i `ly xawd oiae epia dvign zeyrl Ð

.dil ifg :`nl` ,dvxi m` zelbra mei ceran my qpkiàøîâúåììëä ïî ïéãéîì ïéà
`ki`e ,dizlina wc `lc .llk `ki`c ,`ed `wec opixn` `l llk opzc `kid lk Ð

.onwl opixn`c jpd ik ,llk `edda edpzilc ilinõåç åá øîàðù íå÷îá åìéôàåÐ

i`dl diwt`cn xninl `ki`c ,ipelt xacnÐ

dillka wc i`ceeopitli `l ikd elit` Ð

.irac i`n lk wit` `le xiiy `nlcc ,dipin

øîà÷ãîelit`" opgei iax Ðikc llkn ,"

dizlinl iaxn``kdc .dxn` `kd e`l Ð

`ly llk`c rnyn dizlinne ,ueg ea xn`p

elit`" xn` ikd meyne dxn` ueg ea xn`p."

,ueg ea xn`p `lc `kid `irain `l :xnelk

.ueg ea xn`py mewna elit` `l`íéùðå
úåøåèôsili (`,cl sc) oiyeciwc `nw wxta Ð

.`nrhäöîdyr zaeg dpey`xd dlil Ð

lk x`ye ,(ai zeny) "zevn elk`z axra" :`id

mgl `la xyaa wtzqdl dvx m` ,minidÐ

.lek`l eilr daeg oi`äçîùdz` zgnye" Ð

dvne .rnyna miyp ixd ,(ci mixac) "jziae

(`,bn sc) migqt zkqna ,miypl daeg inp

mini zray ,ung eilr lk`z `l"c `yiwidn

lk`zung lk`z laa epyiy lk ,"zevn eilr

lk`z laa opyi miype .dvn lek` mewa epyi Ð

zexdfen miyp dyrz `l zevn lkc ,ung

.(`,hk sc) oiyeciwc `nw wxta ,miyp`kìä÷ä
jlnd zekeqd bga dhnyd zpy crena Ð

dpyn zevn odiptl `xewe dnia lr cner

:aizke .(`,`n sc) dheqa `zi`ck ,dxez

."shde miypde miyp`d"äøåú ãåîìúmiyp Ð

"mkipa z` mze` mzcnle" :aizkc ,zexehtÐ

.mkizepa `leäéáøå äéøôeaxe ext" aizkc Ð

"deyake e`lnedy` oi`e ,yeakl ekxc yi` Ð

.(a,dq sc zenai) yeakl dkxcïåéãôepa Ð

oiyeciwa ,m`d lr `le a`d lr daeg ,xekad

ixw "dctz" aizkcn ,dl opirny (`,hk sc)

zectil aiigy lk ,"dctz" diazectl aiig Ð

aizkc ,dnvr oeict llka dpi` dy`e ,epa z`

"dctz jipa xeka" :(bi zeny)jizepa `le ÐÐ

.xekad dpa oeict zevna inp dpi`àùéðù ìë
áæä éáâ ìò:(eh `xwie) aizkc ,af ly epeilr Ð

zepa" wxta xn`e ."eizgz didi xy` lka"

`nip i` ?"eizgz" i`n (`,bl sc dcp) "mizek

afc eizgzdidi xy` lka `l` ,akyn epiid Ð

afc eizgz afd.af ly epeilr epiide Ðïî õåç
áùåîå áëùîì éåàøäie`x epi`y la` ÐÐ

sc dbibg) "ycewa xneaeg lra xn`ck ,xedh

`nh `di dilr ayie d`q dtk leki :(a,bkÐ

"eilr ayi xy` ilkd lr ayeide" :xnel cenlz

cgein epi`y df `vi ,daiyil cgeiny in Ð

.epzk`ln dyrpe cenr :mixne`y ,daiyil

íãàäå"mze` `yepde" aizkc Ðafd s` Ð

."mze`" rnynañåôú:frla o"evx` ske`c Ð

,o"evx` `xwpy ur eze`a qtez akexyky

`nhn ikdle.akxn meynãçå áåøéòà éðúî ãç
øùòîà éðúî.onwl opixn`wc "epy `l" i`d Ð

çìîå íéî.ezt oda lahl od oefn ,oiaxernd Ð

ïðéòá àøéô.hxte llkn ,(a cenr) onwlck Ðéðúî ÷çöé éáø àúà éë`l" i`dl Ð

.xyrn` "epyàøéôã àðîåùãea miaxern mibc iaxw oi`yk elit` Ðzvw my yi Ð

.glne mind mr opnynçìîå íéî ìáà`ed xiv e`lc ,`nlrc Ð.xn` `l Ð
àì
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éðôîlr s` ,aexir ied `l Ð ikd e`l i` la` Ð lek`le jlile uegl lekiy

epiide .xg` mewna eaexire cg` mewna `ed iedc meyn Ð l`xyil ifgc ab

dcedi iax ,edine .qekneqk dil `xiaqc meyn `le ,aexir ied `lc `nw `pzc `nrh

:(`,`l oiaexir) onwl `ziixaa xn`w oke ."lek`le" xn`wcn ,qekneqk xaqc rnyn

rnyn Ð dxedh dnexza xedh odkl oiaxrn

.dil ifgc icin iracìëafd iab lr `yipy

Ð elek hiqny ,ixii` hqidac yxtp m` Ð

.`yn hqidl ixw izkec dnkae .`wec "lk" ied

elek hiqn epi`y ,af ly epeilra ixiin i` la`

xn`ck `ed hqid e`lc ,ux`a xxbp ezvwnye

`edy rbn edfi` :(rxevn wxt mipdk zxez)

wgvi epiaxl `wtqn .ehqid df xne` iedÐ elekk

`wtp af ly epeilrc .`l e` ,xac lka jiiy i`

`inec ied i` "afd eizgz didi xy` lka"n ol

ie`xd xaca `l` bdep epi`y ,ayene akync

.`l e` ,jkl

ìëmz epiax xne` Ð xedh eilr `yip afdy

`nhn epi`c Ð dxeng d`nehn xedhc

` ,milke mc``nhl oebk Ð dlw d`neh `nh la

akynl ie`x epi`c ab lr s` .oiwyne oilke`

,(a,cp) "dcpd mc" wxtn di`x iziine .ayene

.'ek ayene akyn dyer `id dn i` :opixn`wc

mc` `nhl ayene akyn dyer inp (decn) s`

.dnc `le `id `xw xn` :ipyne .micba `nhl

.inp decn s` ,`nqn oa`a d`nhn `id dn i`

ayene akyn oicn dnc hriny oeik ,`zyde

`de ?`nqn oa`a `nhilc ez opixn`w i`n

akyn mrhnc ,ayene akyn epiid `nqn oa`

:mipdk zxeza ipzwck .`nhinc `ed ayene

iab lr elit`e ,df lr df milk dxyr elit`

oa`e .akynd lk :xnel cenlz ?oiipn `nqn oa`

yiy dlecb oa` epiidc :mz epiax yxtn `nqn

afd caeka milkd oiyibxn oi`e ,dizgz milk

.xzeia dciak oa`d afd `lay ,oa`d lr ayeid

`id dn i` :eyexit ikdc mz epiax mzd yxtne

,dxeng d`nehn dnc zhriny idpc :xnelk .'ek

ab lr s` ?dlw d`neh `nhi `ly oiipn izk`

d`nehn hrnl jixv ,ayene akynn hrnnc

ie`x epi`y xac elit`c meyn ,epiide .dlw

,d`xp oi`e .dlw d`neh `nhn ayene akynl

xy` lk" :`ipz ,mipdk zxeza aizk `icdac

ie`x epi`y xac `nhi leki "`nhi afd eilr akyi

leki .'ek d`nhn dpi` `id dn ,`l Ð daikyl

e`nhi la` ,dxeng d`neh e`nhi `l `ide `ed

:`nl` ."akyn" xnel cenlz Ð dlw d`neh

.ixnbl xedh Ð ayene akynl ifg `lc icin

oa` mipdk zxeza daxny dnc yxtl d`xpe

d`nehl `wec epiid Ð "akynd lke"n `nqn

d`nehn dl hrnn mewn meya `nye .dlw

Ð ayene akynl ifg `lc icin la` .dxeng

hrinc ab lr s` ,jkle .`kil dlw d`neh elit`

,dxeng d`neh oiprl Ð ayene akyn oicn dnc

oiprl `edy ,`nqn oa` oicn hrnl jixv oiicr

.dlw d`nehéàÐ ayen epiid dlr aizic

welg opice ,ayene akxn aizk `xwac :dniz

daiyi oia wlgn `xwc idpc :xnel yie !dfn df

lk Ð ayene akynl ie`xd on ueg xn`wc `pzd mewn lkn ,`nlrc daiyil daikxc

.ayen epiid xn`w ikd meyn ,dillka wc `lc `nip `le ,xn`w zeaiyi ipiprìáàmina

jixtck ,ony meyn il wetizc :dywe .ony okezl ozepya iwen jenqa Ð oiaxrn glne

lr s`c ,jixhvi` `kdc :xnel yie !mzdc `iepiy jiiy `l `kde .xyrn` ('a cenr) onwl

.zecerq izy oefn onyd on ied `lc abïàî`nzqnc ab lr s` oda oiaxrn oi`c onwl opixn`c ,oiyiai oilete zeiptke zeixhte oidink `ki` `d :dywe Ð aexir` oky lk xyrn` ipznc
oipwp
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ìBëiL éðtî.ìBëàìå Cìéìå õBçìàøîâéaø øîà ¦§¥¤¨¨§¥¥§¤¡¨©©¦
øîàpL íB÷îa eléôàå úBììkä ïî ïéãéîì ïéà :ïðçBé¨¨¥§¥¦¦©§¨©£¦§¨¤¤¡©
,"õeç Ba øîàpL íB÷îa eléôà" :øîà÷cî .õeç Ba¦§¨¨©£¦§¨¤¤¡©
:éà÷ íúä ?éà÷ àëéä ,éà÷ àëä åàìc ììkî¦§¨§¨¨¨¨¥¥¨¨¥¨¨¨¥
íéLðå ïéáéiç íéLðà àîøb ïîfäL äNò úåöî ìk̈¦§©£¥¤©§©§¨¨£¨¦©¨¦§¨¦

àîøb ïîfä àlLå ,úBøeèt¯íéLðà ãçàå íéLð ãçà §§¤Ÿ©§©§¨¨¤¨¨¦§¤¨£¨¦
àîøb ïîfäL äNò úåöî ìëc àeä àììëe .ïéáéiç©¨¦§¨¨§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨
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רו
ezny ina cenr fk sc ± iyily wxtoiaexir

äëøöð àì.ony okezl ozpyk `l` oigwip oiaxernd glne min wgvi iax ipznc `d Ð

äòìáäáixy `peeb i`d ike .odinc ea rilade ,xweia onyd dpw glnde mind liaya Ð

.wgvi iaxàéðúäå.`zegipa Ðø÷ááil dnl "jytp de`z xy` lka" :aizke li`ed Ð

"xwaa" :zeyxcl `l` ?"xkyae oiiae o`va xwaa" azkinlab` xwa migwely jcnll Ð

exkenl jixv oi`e ,oilegl xerd `vie ,exer

.milyexia elk`le xefgleäéúåæéâ áâàs` Ð

.oilegl iwtpc dfibe xer ,izxz `ki`c ab lr

ï÷ð÷ áâà,ekeza xeny oiidy qxg ly ziag Ð

.oilegl owpwd `vieãîúmin mipzepy Ð

ezqiqz dxnbpy ,uingdykle ,mipvxgaied Ð

exer ab` "xwaa" ipzwcn :`nl` .oiikÐ

itp`a xerc ab lr s`e ,ixy drlada :`nl`

aizkck ,opira lk`nc icinc .ifg `l diytp

."zlk`e"ø÷á íâøúîã ïàîjixhvilc Ð

.'ek ba ba oac `ail` ,diazkinlåøåòÐ

.miign ehiytdl leki epi`e ,xyal xaegnd

äæéâ ìáà`pin` dede ,miign dffebl leki Ð

.`ed `xitc `teb `lc ,xqzilcàäåé÷:enk Ð

`xit e`l :xnelk ,(`l edinxi) "eipiy dpidwz"

`deiw oda qpkpy `nlra min `l` ,`ed ynn

.frla q"exbi` ,mipvxg lyäåä øëù áúë éàå
àðéîàdrlad Ðxky i`de ,`xiq` mlerlÐ

min ly minc aidic dipin slipc `ed cnz e`l

xky i`d ,`l` .drladazilirw dliac Ð

opixn`ck .`xkync ,mewn eze`n ,`id

qpkpe zilirw dliac lk` :(a,bi) zezixka

ycwnl.aiig Ðïë íàãe`l "o`v"c Ð

ded `l ,xer `l` ,`z`c `ed zefib ixyinl

"xwa" `l` "o`v" `xw aizkdil zilc Ð

.zefibøæòéìà éáøå äãåäé éáø éâìôéî à÷ éàîá
`ed xivae ,oigwip mibc :ediiexz ixn`c Ð

.ibiltcïî÷ìã éàðú éðäåixtn ixt iyxcc Ð

ediiexze ,ux`d zecle clee rwxw ilecibe

sopiqxb ikd .xiv oky lke mibc ihrnnéáøì
çìîå íéî èòéî äãåäé éáøìå øéö èòéî øæòéìà

.xiv e`lc Ðïðéñøâ éëäsqkd dzzpe `ipzc Ð

.'ebeéøôî éøô,dy oke ,en`n clep lbr Ð

.mipvxgd oirxefy ,mipvxgn miapreéìåãéâå
ò÷ø÷.rwxwd on oilicbe oipefip oleky Ðãìå

õøàä úåãìådyrna ux`d on e`xapy Ð

.ziy`xaíéâãxaqw ,edpip rwxw ilecib Ð

.rwxwd on oipefip mibcdy
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epiid Ð oda oiaxrn oi`c `d :xnel yie !rwxw ilecibe od ixtn ixtc .xyrn sqka oipwp

aexirdy drya dlik`l oiie`x ediy jixv aexir iabe ,oewiz ici lr `l` efg `lc meyn

.oewiz ici lr efgc oeik ,inc xity Ð xyrn sqka gwil e` ,lke` z`neh `nhl la` .lg

onwl ipyn oke ,ea oiaxrnc oky lk Ð xyrn sqka gwip m` ,oewiz jixv oi`y xac la`

ie`xc ,ip`y Ð lke` z`neh oiprlc ,zeiptk`

ipzwc dlirnc oizipzne ,xe`d ici lr owznl

`nhl dviake ,aexirl zecerq izy oefnae

xn`ck ,`ilz `da `dc rnync oilke` z`neh

,`axe .oewiz jixv oi`y xaca epiid Ð onwl

`edd icecgl Ð migetza oiaxrn ike xn`c

gwipc rci ded `l in eh` `dc ,car opaxcn

oi`c rwxw ilecbe ixitn ixit iedc ,xyrn sqka

Ð owznl jixvc xri ly migetza ixiinc xnel

.dlirnc oizipznn xity iziin `l ok m`c

äåäipd lk Ð zilirw dliac xky i`n `pin`

ihxtc ,yixc o"iziac `xezin zeyxc

ixz ikixv jytp dnnc ,llke hxtl ikixv

iab (`,fi) oiyecwc `nw wxta xn`ck ,ediipin

ilecib `pin` ded Ð o`v aizk i`c .dwprd

miig ilra `pin` dedÐ oxeb aizk i`e ,`l rwxw

.dyxc meyl ikixv `ny ,inp ihxt x`ye .`l

`xza wxtae (`,bk) iyily wxt zereayac ,cere

:ipyne !zilirw dliac `ni`e :jixt (`,er) `neic

oii opiaxncn ol `wtp `kde .xifpn xky xky xnb

`lc Ð xky xky jixhv` mzd `l` .owpw ab`

Ð `kde .`id zilirw dliac diteb xky `nip

`kd xn`w ikidc :dywe .i`w xkyac z"ia`

`z` zilirw dliacl xkyac z"iac `pin` dedc

cere !ixitn ixit eedc ,`wtp hxte llkn `d Ð

xninl ira ikidc :l`eny epiax axdn dywd

xn`de ,zilirw dliacl diteb xkyc mzd`kd

z"iac `pin` ded ,owpw ab` oiic xezi e`l i`c

diteb xkyc :xnel yie !zilirw dliacl xkyac

dliaca `kde ,opira zilirw dliacl xninl ira

aiyge mpwzl milibx jky ,mind mr zaxern

mzd gken `l i`n` :xn`z m`e .cnzn ith

xn`e ,cnz opiaxncn ,dlik` llka dizyc

Ð oexbip` ici lr xninl `kile !"zlk`e" `pngx

iz`e li`ed ,opira xkync icinc mzd opixn`ck

i`w `l "zlk`e"c :xnel yie !xkyac `ieaixn

dfibe xer `dc .`xwc diteb` `l` ,o"izia`

.edpip dlik` ipa e`l owpwe

äåä:xn`z m`e Ð oi` exer ab lr o`v `pin`

inp xerc ,owpw ab` oiin ol `wtp `de

"ahexde xerlld zia opixn`ck ,xney aiyg

jk lk ied `l xerc :xnel yie !(`,giw oileg)

la` ,xney ied `l Ð hytedync ,xyal xney

.owpw `la xyt` i` Ð oii
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:ééaà déì øîà .ïîL ïëBúì ïúpL àlà äëøöð àìŸ¦§§¨¤¨¤¨©§¨¤¤£©¥©©¥
íéî éîc ïúpL àëéøö àì !ïîL íeMî déì ÷Btéúå§¥¥¦¤¤¨§¦¨¤¨©§¥©¦
ïa ,àéðúäå ,ïéà ?éøL éî äòìáäáe .äòìáäa çìîe¤©§©§¨¨§©§¨¨¦¨¥¦§¨©§¨¤

"ø÷aa" :øîBà âa âa¯áb ìò ø÷a ïéç÷BlL ãnìî ©©¥©¨¨§©¥¤§¦¨¨©©
"ïàváe" ,BøBò¯,dúféb áb ìò ïàö ïéç÷BlL ãnìî ©Ÿ§©¥¤§¦Ÿ©©¦¨¨

"ïéiáe"¯"øëMáe" ,Bp÷ð÷ áb ìò ïéé ïéç÷BlL ãnìî¯ ©©¦§©¥¤§¦©¦©©©§©©¥¨
nìîïàî :ïðçBé éaø øîà .õéîçäMî ãîz ïéç÷BlL ã §©¥¤§¦¤¤¦¤¤¡¦£©©¦¨¨©

âa âa ïác àaélà "ø÷aa" éì íbøúîc¯àðìéáBî ¦§©§¥¦©¨¨©¦¨§¤©©¦§¨
eälek ?àîòè éàî .àúeqî éáì déøúaà déðàî̈¥©©§¥§¥©¨©©§¨§

éøö àìc "ø÷aa"î øáì ,éëéøöéàc ?éëéøö éàî .C §¦¦§©¦©¨¨§¨¨¦©§¦¦§¦
ïacæîc àeä ø÷a :àðéîà äåä ,"ø÷aa" àðîçø áúk̈©©£¨¨©¨¨£¨¨¦¨¨¨§¦§©©
áb ìò ïàö ìáà ,àeä déôeâc íeMî ,BøBò áb ìò©©¦§¥£¨Ÿ©©

àeä déôeb åàìc dúféb¯àðîçø áúk éàå .àì àîéà ¦¨¨§¨¥¥¨¨§¦¨©©£¨¨
dúféb áb ìò "ïàva"¯øaeçîc íeMî :àðéîà äåä ©Ÿ©©¦¨¨£¨¨¦¨¦¦§¨

Bp÷ð÷ áb ìò ïéé ìáà ,da¯áúk éàå .àì àîéà ¨£¨©¦©©©§©¥¨¨§¦¨©
,déúeøéèð eðééäc íeMî :àðéîà äåä "ïéia" àðîçø©£¨¨©©¦£¨¨¦¨¦§©§§¦¥

àeä àîìòa àäeé÷c õéîçäMî ãîz ìáà¯àîéà £¨¤¤¦¤¤¡¦§¦¨§¨§¨¥¨
"øëMa" àðîçø áúk éàå ."øëL" àðîçø áúk ,àì¯ ¨¨©©£¨¨¥¨§¦¨©©£¨¨©¥¨

øëL éàî :àðéîà äåä¯,àeä àøéôc ,úéìéò÷ äìéác £¨¨¦¨©¥¨§¥¨§¦¦§¥¨
Bp÷ð÷ áb ìò ïéé ìáà¯àðîçø áúk éàå .àì àîéà £¨©¦©©©§©¥¨¨§¦¨©©£¨¨

Bp÷ð÷ áb ìò ïéé¯ìò ïàö ìáà ,déúeøéèð eðééäc ©¦©©©§©§©§§¦¥£¨Ÿ©
dúféb áb¯eléôàc "ïàö" àðîçø áúk ,àì àîéà ©¦¨¨¥¨¨¨©©£¨¨Ÿ©£¦

àì éà :àîéz éëå ?éì änì "ø÷aa" .dúféb áb ìò©©¦¨¨©¨¨¨¨¦§¦¥¨¦Ÿ
døBò áb ìò ïàö :àðéîà äåä "ø÷aa" àðîçø áúk¯ ¨©©£¨¨©¨¨£¨¨¦¨Ÿ©©¨

dúféb áb ìò ,ïéà¯ééBzàì "ø÷aa" àðîçø áúk ,àì ¦©©¦¨¨¨¨©©£¨¨©¨¨§©¥
áúk àì éà .dúféb ééezàì "ïàö" déì øzéià .BøBò¦©©¥Ÿ§©¥¦¨¨¦Ÿ¨©

"ø÷a" àðîçø¯ïéà døBò áb ìò ïàö àðéîà äåä àì ©£¨¨¨¨¨£¨¨¦¨Ÿ©©¨¦
ïk íàc .àì dúféb áb ìò¯"ø÷a" àðîçø áBzëì ©©¦¨¨¨§¦¥¦§©£¨¨¨¨

,"ïàö" àðîçø áúëc ïåéëå !ïàö déì øzéià àìénîc§¦¥¨¦©©¥Ÿ§¥¨§¨©©£¨¨Ÿ
dúféb áb ìò eléôàc¯ïàö àzLä ?éì änì "ø÷aa" ©£¦©©¦¨¨©¨¨¨¨¦¨§¨Ÿ

dúféb áb ìò!?àéòaéî BøBò áb ìò ø÷a ,àðacæéî ©©¦¨¨¦§©§¨¨¨©©¦¨£¨
éáì déðàî àðìéáBî ,âa âa ïác àaélà ø÷aa éì íbøúîc ïàî :ïðçBé éaø øîà÷c eðééä©§§¨¨©©¦¨¨©¦§©§¥¦©¨¨©¦¨§¤©©¦§¨¨¥§¥
ïa äãeäé éaø ?ïn÷ìc éàpz éðäå øæòéìà éaøå Léãb ïa äãeäé éaø éâìtéî à÷ éàîa .àúeqî©¨§©¨¦©§¦©¦§¨¤¨¦§©¦¡¦¤¤§¨¥©¨¥¦§©¨©¦§¨¤
éaøå Léãb ïa äãeäé éaø .éèøôe éììk éLøc éàpz éðäå ,éèeòéîe ééeaø éLøc øæòéìà éaøå Léãb̈¦§©¦¡¦¤¤¨§¦¦¥¦¥§¨¥©¨¥¨§¦§¨¥§¨¥©¦§¨¤¨¦§©¦

"ELôð äeàz øLà ìëa óñkä äzúðå" :éèeòéîe ééeaéø éLøc øæòéìà¯ïàváe ø÷aa" ,äaéø ¡¦¤¤¨§¦¦¥¦¥§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§§¦¨©¨¨©Ÿ
"øëMáe ïéiáe¯"ELôð EìàLz øLà ìëáe" ,èòéî¯äaéøå èòéîe äaéø .äaéøå øæç¯éaø éàî .ìkä äaéø¯èòéî éàîe ,éléî ìk éaø ©©¦©¥¨¦¥§Ÿ£¤¦§¨§©§¤¨©§¦¨¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ©©¥©¥¨¦¥©¦¥

¯øLà ìëa óñkä äzúðå" :àéðúc ,éèøôe éììk éLøc éàpz éðäå .çìîe íéî èòéî Léãb ïa äãeäé éaøì ,øéö èòéî øæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤¦¥¦§©¦§¨¤¨¦¦¥©¦¤©§¨¥©¨¥¨§¦§¨¥§¨¥§©§¨§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤
"ELôð äeàz¯"øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa" ,ììk¯e" ,èøt"ELôð EìàLz øLà ìëá¯ììëe èøôe ììk .ììëå øæç¯ïc äzà éà §©¤©§§§¨©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨§¨§Ÿ£¤¦§¨§©§¤¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨

LøBôî èøtä äî ;èøtä ïéòk àlà¯ìk óà ,ò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt¯LøBôî èøtä äî :Cãéà àéðúå .ò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt¯ ¤¨§¥©§¨¨©§¨§¨§¦¦§¦§¦¥©§©©Ÿ§¦¦§¦§¦¥©§©§©§¨¦¨¨©§¨§¨
ò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt :øîàc ïàîì ,eäééðéa àkéà íéâc :ééaà øîà ?eäééðéa éàî .õøàä úBãìå ãìå ìk óà ,õøàä úBãìå ãìå¯éðä §©§¨¨¨¤©Ÿ§©§¨¨¨¤©¥©§¨©©©¥¨¦¦¨¥©§§©§¨©§¦¦§¦§¦¥©§©¨¥

õøàä úBãìå ãìå øîàc ïàîì .eäðéð ò÷ø÷ éìecéb íéâc¯:ééaà øîàäå ?eäðéð ò÷ø÷ éìecéb íéâc ééaà øîà éîe .eøáéà àinî íéâc ¨¦¦¥©§©¦§§©§¨©§©§¨¨¨¤¨¦¦©¨¦§¦¨©©©¥¨¦¦¥©§©¦§§¨¨©©©¥
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הובטחנו ששמחה פורץ גדר אפילו הגדרים וההגבלות דקדושה, על אחת־כמה־וכמה גדרים והגבלות דלעומת זה.
ממכתב כ"ב אלול, ה'תשח"י



רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oiaexir(ycew zay meil)

äëøöð àìmiaxern glne miny cnll wgvi iax jxved `l - Ÿ¦§§¨
xyrn sqka mipwpàlàote`a,ïîL ïëBúì ïúpL'ixtn ixt' `edy ¤¨¤¨©§¨¤¤

.ipy xyrn sqka ezepwl ie`xe
:`xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axldéì ÷etéúåmb `lde ± ¨©¥©©¥§¥¥

ef zaexrz zepwl xyt` glnde mind ilelïîL íeMîdne ,day ¦¤¤
:`xnbd zvxzn .wgvi iax ycigçìîe íéî éîc ïúpL ,àëéøö àìŸ§¦¨¤¨©§¥©¦¤©

,äòìáäaick ,dlek zaexrzd ieeyk onyd xear mliyy xnelk §©§¨¨
iax xizd df ote`a mbe ,mpiga glnde mind z` xkend el oziy

.wgvi
:`xnbd zl`eyéøL éî äòìáäáexzen drlad ici lr ike - §©§¨¨¦¨¥

:`xnbd daiyn .xyrn sqka mipwp mpi`y mixac zepwlïéà- ¥
,okàéðúäå,`ziixaa epipy oke -,øîBà âa âa ïadxeza xn`p §¨©§¨¤©©¥

xyrn sqk iabl(ek ci mixac)LWtp dE`Y xW` lkA sqMd dYzpe'§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§§
xy` lka' dxez dxn`y xg`ne ,'xkXaE oiIaE o`SaE xwAA©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨
lk `l` ,'ebe 'o`vae xwaa' hxtl dkxved recn ,'jytp de`z

,dyxcl azkp hxt,BøBò áb ìò ø÷a ïéç÷BlL ãnìî 'ø÷aa'©¨¨§©¥¤§¦¨¨©©
.oilegl xerd `veie ,xyad inca xerd inc mirilane'ïàváe'©Ÿ

,dúféb áb ìò ïàö ïéç÷BlL ãnìî.oilegl dfibd z`veie'ïéiáe' §©¥¤§¦Ÿ©©¦¨¨©©¦
Bp÷ð÷ áb ìò ïéé ïéç÷BlL ãnìîz`veie ,da xenyy qxgd ziag ± §©¥¤§¦©¦©©©§©

.oilegl ziagdãîz ïéç÷BlL ãnìî 'øëMáe'minn xvepy dwyn±] ©¥¨§©¥¤§¦¤¤
[miapr ipvxga epzipyõéîçäMîdyrpe ,ezqiqz dxnbpyn ± ¦¤¤§¦

mixac s`y ixd .mind inc rilane ,oiid mrh lr mlyny ,oiik
xyt` ,lk`n xac mpi`y ,xyrn sqka mipwp mpi` mnvr iptay
glne min drlada zepwl xzen okle ,drlada mzepwl

.ony mr miaxernd
ic oi`e ,ba ba oa ly zeyxcd lk ekxved recn zx`an `xnbd
dyxcd mpn`y zxne`e dnicwne ,drlad xzidl cg` cenila

:zxzein xyad mr drlada dndad xer mipewy 'xwaa'nøîà̈©
âa âa ïác àaélà 'ø÷aa' éì íbøúîc ïàî ,ïðçBé éaøyxtiy in - ©¦¨¨©¦§©§¥¦©¨¨©¦¨§¤©©

oa yxcy dn itl 'xwaa' zaiz aezkl dxezd dkxved recn il
,weqtay mihxtd lk z` ba baéáì déøúaà déðàî àðìéáBî¦§¨¨¥©©§¥§¥

àúeqîugxnd zial eixg` eicba z` el liae` -dce` ,xnelk , ©¨
,axl cinlzk eynyl ip` ie`xe ,dxeza ipnn lecb `edy eléàî©

øáì ,éëéøö eälek ,àîòè[ueg-]éøö àìc 'ø÷aa'î,C.oldlck ©§¨§§¦¥§©¦©¨¨§Ÿ¨¦
:opgei iax ixac zx`an `xnbdéëéøö éàîlk ekxved recn - ©§¦¥

,weqta eazkpy mihxtd x`yàðîçø áúk éàcwx'ø÷aa'cnll §¦¨©©£¨¨©¨¨
,xyad ab` xerd zepwl xyt`yìò ïaãæîc àeä ø÷a àðéîà äåä£¨£¦¨¨¨§¦§©©©

àeä déôeâc íeMî ,BøBò áb,dndad sebn wlg `edy oeik ± ©¦§¥
,miign ehiytdl xyt` i`e dil` xaegny,dúféb áb ìò ïàö ìáà£¨Ÿ©©¦¨¨

,àeä déôeb åàìc,diiga dffebl xyt`eàì àîéàzipwp dpi`y - §©¥¥¨Ÿ
.z`f epcnll ,'o`vae' jxved jkl ,drladaàðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨

'ïàva'zipwpy cnllàðéîà äåä ,dúféb áb ìòzipwp dfib `weecy ©Ÿ©©¦¨¨£¨£¦¨
,o`v ab`Bp÷ð÷ éab ìò ïéé ìáà ,da øaeçîc íeMîowpwd oi`y ¦¦§¨¨£¨©¦©©¥©§©

oiil xaegn,àì àîéà.z`f epcnll 'oiia' jxved jkláúk éàå ¥¨Ÿ§¦¨©
àðéîà äåä ,'ïéia' àðîçø,oii ab` dpwp owpw `weecyeðééäc íeMî ©£¨¨©©¦£¨£¦¨¦§©§

déúeøéèð,oiid ly ezxiny `id efy -,õéîçäMî ãîz ìáà §¦¥£¨¤¤¦¤¤§¦
àeä àîìòa àäeé÷cqpkpy min `l` epi`y -ly ezeving mda §¦¨§¨§¨

,ixtd,àì àîéàjkl'øëL' àðîçø áúk.dpwp cnz mby cnll ¥¨Ÿ¨©©£¨¨¥¨
cg` cenll oi` ,jetd xcqa yexcp m` mby zx`an `xnbd

:ipydnàðîçø áúk éàåwx'øëMa'xyt`y mircei epiid `l §¦¨©©£¨¨©¥¨
xerde ,oiid ab` xknp owpwdy oky lke ,xyrn sqka cnz zepwl

c oeik ,dndad ab` dfibde,'øëL' éàî ,àðéîà äåä,'cnz' df oi` £¨£¦¨©¥¨
`l`úéìéò÷ äìéác,dlirw `xwpd mewnn d`ad dp`z-] §¥¨§¦¦

[dlke`d z` zxkyn `idy itl 'xky' z`xwpe,àeä àøéôcjkle §¥¨
,xyrn sqka zipwpàì àîéà Bp÷ð÷ áb ìò ïéé ìáàxac lky ,dpwp £¨©¦©©©§©¥¨Ÿ

dazk okl .drlada mb ezepwl xeq` xyrn sqka dpwp epi`y
.epwpw mr oii zepwl xzeny cnll 'oiia' dxezdàðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨

'ïéé'dpwpy cnll,Bp÷ð÷ áb ìòdxzed dfa `weecy xne` iziid ©¦©©©§©
oeik ,drlad,àì àîéà dúféb áb ìò ïàö ìáà ,déúeøéèð eðééäc§©§§¦¥£¨Ÿ©©¦¨¨¥¨Ÿ

jkl ,o`vd lr zxney dfibd oi` ixdy'ïàö' àðîçø áúkcnll ¨©©£¨¨Ÿ
eléôàco`vdúféb áb ìò.zepwl xzen ©£¦©©¦¨¨

j` :`xnbd zniiqn'ø÷aa',xyad ab` xerd dpwpy cnllänì ©¨¨¨¨
,él.o`vd mr zxknpd dfibn xnege lwa z`f cenll xyt` `lde ¦

cnll 'xwaa' aezkl dxezd dkxved recn yxtl dqpn `xnbd
:xyad ab` dpwp xerdy,'ø÷aa' àðîçø áúk àì éà ,àîéz éëå§¦¥¨¦Ÿ¨©©£¨¨©¨¨

àì dúféb áb ìò ïéà døBò áb ìò ïàö àðéîà äåädzid `l eli` - £¨£¦¨Ÿ©©¨¥©©¦¨¨Ÿ
cnll `a 'o`va'y xnel leki iziid 'xwaa' zazek dxezd
,dab` zipwp dpi` dzfib la` ,dxer mr wx o`v zepwl xyt`y

jkleééezàì 'ø÷aa' àðîçø áúk[`iadl-]BøBòaeyedéì øzééà ¨©©£¨¨©¨¨§©¥©§©¥
zaiz zxzein -,dúféb ééezàì 'ïàö'.o`vd ab` zxknp `id mby Ÿ§©¥¦¨¨

:`xnbd dgec'ø÷a' àðîçø áúk àì éà'o`va' `l`àðéîà äåä àì ¦Ÿ¨©©£¨¨¨¨Ÿ£¨£¦¨
ïéà døBò áb ìò ïàö[ok-]ïk íàc ,àì dúféb áb ìòzpeek m`y ± Ÿ©©¨¥©©¦¨¨Ÿ§¦¥

,dfib `l j` ,xya ab` xer zrlad `weec xizdl dxezdáBzëì¦§
'ø÷a' àðîçødfib mb dl yiy 'o`v' `le ,xer m` ik dfib el oi`y ©£¨¨¨¨
,xerd caln'ïàö' déì øzééà àìénîc'o`v' zaiz df ote`ae - §¦¥¨©§©¥Ÿ

ab` dpwp dndad xery 'xwaa'n epcnl xak ixdy ,zxzein `dz
.xyad'ïàö' àðîçø áúëc ïåéëågxkda ,dfib mb dl yiy §¥¨§¨©©£¨¨Ÿ

cnll dzpeekydúféb áb ìò eléôàcdyw ok m`e ,dzepwl xzen ©£¦©©¦¨¨
zLä ,él änì 'ø÷aa'BøBò áb ìò ø÷a ,àðacæéî dúféb áb ìò ïàö à ©¨¨¨¨¦©§¨Ÿ©©¦¨¨¦§©§¨¨¨©©

.àéòaéî:`xnbd zniiqnéì íbøúîc ïàî ,ïðçBé éaø øîà÷c eðééä ¦©§¨©§§¨¨©©¦¨¨©¦§©§¥¦
.àúeqî éáì déðàî àðìéáBî ,âa âa ïác àaélà 'ø÷aa'©¨¨©¦¨§¤©©¦§¨¨¥§¥©¨

lirl(`"r)mibcy xfril` iaxe yicb oa dcedi iax zhiy dxkfed
miwlegd mi`pz `xnbd `iaz oldle ,ipy xyrn sqka mipwp
dn zx`an `xnbd .ipy xyrn sqka mipwp mibc oi`y mixaeqe

:`xnbd zl`ey .mi`pzd zwelgn ceqi `edéaø éâìôéî à÷ éàîa§©¨¦§§¥©¦
ïn÷ìc éàpz éðäå ,øæòéìà éaøå Léãb ïa äãeäémi`pzd mr - §¨¤¨¦§©¦¡¦¤¤§¨¥©¨¥¦§©¨

.ipy xyrn sqka mibc mipew oi`y mixaeqd oldl e`aeiy
:`xnbd daiynéLøc øæòéìà éaøå Léãb ïa äãeäé éaøweqtd z` ©¦§¨¤¨¦§©¦¡¦¤¤¨§¥

a ipy xyrna xen`déèeòéîe ééeaø,'daixe hrine daix' zcina - ¦¥¦¥
éLøc éàpz éðäåaéèøôe éììkxn`py .'llke hxte llk' zcina ± §¨¥©¨¥¨§¥§¨¥§¨¥

milyexia ipy xyrn sqka yeniyd xzid oiprl dxezaci mixac)

(ekxkXaE oiIaE o`SaE xwAA LWtp dE`Y xW` lkA sqMd dYzpe' ,§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§§©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨
,'ebe 'Lidl` 'd iptl mX Ylk`e LWtp Ll`WY xW` lkaEéaø §Ÿ£¤¦§¨§©§¤§¨©§¨¨¦§¥¡Ÿ¤©¦

,éèeòéîe ééeaéø éLøc øæòéìà éaøå Léãb ïa äãeäé,eyxc jkeäzúðå' §¨¤¨¦§©¦¡¦¤¤¨§¥¦¥¦¥§¨©¨
Là ìëa óñkääaéø ,'ELôð äeàz ø,lk`n xac lkïàváe ø÷aa' ©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§§¦¨©¨¨©Ÿ

èòéî ,'øëMáe ïéiáeminecd mixac `l` zepwl oi`y weqtd ©©¦©¥¨¦¥
,el` mihxtläaéøå øæç 'ELôð EìàLz øLà ìëáe'ixac x`y lk §Ÿ£¤¦§¨§©§¤¨©§¦¨

yky dxeza `id dcine ,lk`nìkä äaéø ,äaéøå èòéîe äaéø¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ
.cg` xac calnéléî ìk éaø ,éaø éàî,lk`n ixac lk daix - ©©¥©¥¨¦¥

øéö èòéî øæòéìà éaøì ,èòéî éàîexyrn sqka dpwp epi`y mibc ©¦¥§©¦¡¦¤¤¦¥¦
miaxernd glne min mzqy oky lke ,mibcd oneyn ea yiy s`

e ,mipwp mpi`èòéî Léãb ïa äãeäé éaøìmzqçìîe íéî,miaxernd §©¦§¨¤¨¦¦¥©¦¤©
ixacle .ea axernd bcd oney meyn ,xyrn sqka dpwp xiv la`

.ehrnzp `l ixdy ,xyrn sqka mipwp mibc mdipy
éàpz éðäå,yicb oa dcedi iaxe xfril` iax lr miwlegdéLøc §¨¥©¨¥¨§¥

.éèøôe éììkweqtd z` zeyxecd zeziixa izy `xnbd d`ian §¨¥§¨¥
dfay ,hxtd ly excb edn ewlgpy `l` ,llke hxte llk jxca

,llka millkpd mixacd x`y minec zeidl mikixv,àéðúcxn`p §©§¨
(my)øLà ìëa óñkä äzúðå''ELôð äeàzdf ixd,ììkxac lky §¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§§§¨

,xyrn sqka dpwp lk`n'øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa'df ixd,èøt ©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨§¨
,xyrn sqka mipwp el` mixac `weecy dxezd zhxtnyìëáe'§Ÿ

ììëå øæç 'ELôð EìàLz øLà,xyrn sqka dpwp lk`n xac lky £¤¦§¨§©§¤¨©§¨©
dxeza `id dcineïc äzà éà ,ììëe èøôe ììkllkdn zeaxl §¨§¨§¨¦©¨¨

àlà`edy xacèøtä äî ,èøtä ïéòk[xkye oii o`v xwa-] ¤¨§¥©§¨¨©§¨
LøBôîmdyéøtî éøtdndad o`ve xwaa ,dfn df mi`xapy ± §¨§¦¦§¦

zrixf ici lr mignev miaprd xkye oiiae ,dn`n zclep
,mdipirxbò÷ø÷ éìecéâåmiaprdy ,rwxwdn milcbe mipefip mde ± §¦¥©§©

mipefip o`ve xwa oke ,rwxwdn milcb xkye oii miyer mdny
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כֿכא  סעיפים בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות
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7

dkld ixe`ia
úáùá [æé÷,"שמים כ"חפצי נחשב השבועה קיום -

אך  דחול", "עובדין משום האסורים בדברים שמותר
שבות  באיסורי .202לא
åé÷ñòá ììë [çé÷,להמנע מצוה שבת עונג משום -

הדין  מן איסור בזה שאין פי על לו 205אף יש אם אבל ,
אסור. - דאגה נדנוד או הלב טרדת

כאסור  חול הרהור בכל לנהוג יש חסידות מידת פי ועל

הדין  .206מן
äéåùò åúëàìî [èé÷ צריך מה לחשוב שלא מצוה -

הוציא  כמה לחשב מותר אבל השבת, לאחר לעשות
.207וכדומה 

ãçà òåáùá [ë÷"מלאכתך "כל נאמר למה כן ואם -
מלאכתך". "תעשה ולא

zetqede mipeiv
וממכר.202) ומקח מוקצה כגון
לפרוע 203) הנשבע ס"ז: עג סימן חו"מ שולחןֿערוך

לפרעו  חייב בשבת, יום אותו ואירע פלוני, ביום לחבירו
יום  באותו ליתן צריך קודם, פרעו לא ואם יום. אותו קודם

פרעון. בתורת לו ויתננו אותו, וישומו משכון,
(204חפצי עׂשֹות רגל מּׁשּבת ּתׁשיב אם יג: נח, ְֲֲִִִֶֶַַָָָישעיה

וכּבדּתֹו מכּבד ה' לקדֹוׁש ענג לּׁשּבת וקראת קדׁשי ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻּביֹום
סעיף  על לעיל ראה ּדבר. ודּבר חפצ מּמצֹוא ּדרכי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָמעׂשֹות

א.
גדרים:205) שלושה כן אם יוצא סק"ב. קו"א שא סי' ע"פ

הלב.‡. טרדת כשאין גם בעסקיו מהרהור להמנע ·.מצוה
הלב. טרדת כשיש בעסקיו הרהור הרהור ‚.איסור איסור

חסידות  במידת לאוחז הלב, טרדת כשאין גם בעסקיו
(כדלהלן).

שבת 206) מהפסוק למדים ה"ג) פט"ו (שבת בירושלמי
שבות  אתה אף ממאמר שבת שהקב"ה שכשם אלקיך, לה'
הירושלמי  ובהמשך מלאכה, בעניני ומדיבורים ממאמר
בשבת  בכרמו לטיול שיצא אחד בחסיד מעשה (שהביא
הואיל  אמר במוצ"ש, לגודרו וחשב אחת פירצה שם  וראה
שגם  משמע כו') עולמית גודרה איני לגדרה וחשבתי
לאותו  חסידות במידת נחשבת מלאכה ממחשבת השביתה
העונג  להעדר רק נחשב אינו השביתה העדר ואילו איסור,
ממלאכה. השביתה כהעדר גם אלא זו), בהלכה (המבואר
עולמית" גודרה "איני ע"ע לקבל מקום היה זה מטעם ורק
עוד  עולמית, עליו אסור ממש מלאכה שבעשיית בדוגמא -
כל  "כאילו שיהא בעצמו לפעול יכול לא באם  נפק"מ:
איך  יהרהר לא באם מצטער ובמילא עשוי'" מלאכתו
להרהר  לו מותר בלבד העונג שמצד (במוצ"ש), לעשותה

אדה"ז  (שו"ע בזה שמתענג מפני בשבת המתענה בדוגמת
וראה  ,5 והערה 80 ע' חי"א לקו"ש (ע"פ ס"ז) סרפ"ח או"ח
לשאוחז  למי דווקא זה איסור בשייכות הביאור אריכות שם

חסידות). במידת
להרהר 207) דוקא דהיינו לכאורה נראה יט: ס"ק תהל"ד

חשבונות  לחשוב לא אבל צריכין, הן מה בהרהור,בעסקיו יו
שאסור  שכתב סי"ג שז בסי' ז"ל הרב מדברי משמע וכן
עונג  דמשום כתב ולא ע"כ. בפיו. חשבונותיו לחשוב לאדם
טרדת  [ובמקום בחשבונותיו. להרהר שלא אף מצוה שבת
והערות  ציונים לקט בחשבונותיו, אפילו להרהר אין הלב

פה]. סי' אדה"ז לשו"ע
ט.208) כ, שמות
המתחלת 209) הערה 301 ע' חי"א לקו"ש ראה כצ"ל,

א', בשבוע נדפס אדה"ז דשו"ע ראשון בדפוס בשבוע:
- אחת" "בשבוע נדפס שראיתי שו"ע דפוסי ובשאר

וכו'. טור בסמ"ק, וכ"ה אחד", "בשבוע שצ"ל ונלפע"ד
כל 210) במשך ועניניו האדם פעולות כל שאז כיון

(ע"פ  דעונג ובאופן מתוך נעשים שבת של המעתֿלעת
שצ"ע  העיר ושם וכל, המתחלת והערה 311 ע' חי"א לקו"ש

רמב). סימן בריש כלל הזכירו שלא
שהדרך  (187 (ע' ויקהל לשבת ח"א לקוטיֿשיחות וראה
עלֿאף  כלל, עסקיו בטרדות יהרהר שלא למצב להגיע
ימים  "ששת ב): לה, (שמות בפסוק נרמזת שבזה, הקושי
שמקור  האמונה חיזוק ידי שעל היינו מלאכה", ֵּתיעשה
ה', ברכת לקבלת כלי אלא שאינה מלאכתו אינו הפרנסה
החול, בעסקי נפשו כחות כל את ישקיע לא ממילא
להתנתק  עליו יקל ואז "ממילא", כאילו נעשית ומלאכתו

תשבות". השביעי "וביום המלאכה מטרדות בשבת
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úáùá [æé÷,"שמים כ"חפצי נחשב השבועה קיום -

אך  דחול", "עובדין משום האסורים בדברים שמותר
שבות  באיסורי .202לא
åé÷ñòá ììë [çé÷,להמנע מצוה שבת עונג משום -

הדין  מן איסור בזה שאין פי על לו 205אף יש אם אבל ,
אסור. - דאגה נדנוד או הלב טרדת

כאסור  חול הרהור בכל לנהוג יש חסידות מידת פי ועל

הדין  .206מן
äéåùò åúëàìî [èé÷ צריך מה לחשוב שלא מצוה -

הוציא  כמה לחשב מותר אבל השבת, לאחר לעשות
.207וכדומה 

ãçà òåáùá [ë÷"מלאכתך "כל נאמר למה כן ואם -
מלאכתך". "תעשה ולא

zetqede mipeiv
וממכר.202) ומקח מוקצה כגון
לפרוע 203) הנשבע ס"ז: עג סימן חו"מ שולחןֿערוך

לפרעו  חייב בשבת, יום אותו ואירע פלוני, ביום לחבירו
יום  באותו ליתן צריך קודם, פרעו לא ואם יום. אותו קודם

פרעון. בתורת לו ויתננו אותו, וישומו משכון,
(204חפצי עׂשֹות רגל מּׁשּבת ּתׁשיב אם יג: נח, ְֲֲִִִֶֶַַָָָישעיה

וכּבדּתֹו מכּבד ה' לקדֹוׁש ענג לּׁשּבת וקראת קדׁשי ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻּביֹום
סעיף  על לעיל ראה ּדבר. ודּבר חפצ מּמצֹוא ּדרכי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָמעׂשֹות

א.
גדרים:205) שלושה כן אם יוצא סק"ב. קו"א שא סי' ע"פ

הלב.‡. טרדת כשאין גם בעסקיו מהרהור להמנע ·.מצוה
הלב. טרדת כשיש בעסקיו הרהור הרהור ‚.איסור איסור

חסידות  במידת לאוחז הלב, טרדת כשאין גם בעסקיו
(כדלהלן).

שבת 206) מהפסוק למדים ה"ג) פט"ו (שבת בירושלמי
שבות  אתה אף ממאמר שבת שהקב"ה שכשם אלקיך, לה'
הירושלמי  ובהמשך מלאכה, בעניני ומדיבורים ממאמר
בשבת  בכרמו לטיול שיצא אחד בחסיד מעשה (שהביא
הואיל  אמר במוצ"ש, לגודרו וחשב אחת פירצה שם  וראה
שגם  משמע כו') עולמית גודרה איני לגדרה וחשבתי
לאותו  חסידות במידת נחשבת מלאכה ממחשבת השביתה
העונג  להעדר רק נחשב אינו השביתה העדר ואילו איסור,
ממלאכה. השביתה כהעדר גם אלא זו), בהלכה (המבואר
עולמית" גודרה "איני ע"ע לקבל מקום היה זה מטעם ורק
עוד  עולמית, עליו אסור ממש מלאכה שבעשיית בדוגמא -
כל  "כאילו שיהא בעצמו לפעול יכול לא באם  נפק"מ:
איך  יהרהר לא באם מצטער ובמילא עשוי'" מלאכתו
להרהר  לו מותר בלבד העונג שמצד (במוצ"ש), לעשותה

אדה"ז  (שו"ע בזה שמתענג מפני בשבת המתענה בדוגמת
וראה  ,5 והערה 80 ע' חי"א לקו"ש (ע"פ ס"ז) סרפ"ח או"ח
לשאוחז  למי דווקא זה איסור בשייכות הביאור אריכות שם

חסידות). במידת
להרהר 207) דוקא דהיינו לכאורה נראה יט: ס"ק תהל"ד

חשבונות  לחשוב לא אבל צריכין, הן מה בהרהור,בעסקיו יו
שאסור  שכתב סי"ג שז בסי' ז"ל הרב מדברי משמע וכן
עונג  דמשום כתב ולא ע"כ. בפיו. חשבונותיו לחשוב לאדם
טרדת  [ובמקום בחשבונותיו. להרהר שלא אף מצוה שבת
והערות  ציונים לקט בחשבונותיו, אפילו להרהר אין הלב

פה]. סי' אדה"ז לשו"ע
ט.208) כ, שמות
המתחלת 209) הערה 301 ע' חי"א לקו"ש ראה כצ"ל,

א', בשבוע נדפס אדה"ז דשו"ע ראשון בדפוס בשבוע:
- אחת" "בשבוע נדפס שראיתי שו"ע דפוסי ובשאר

וכו'. טור בסמ"ק, וכ"ה אחד", "בשבוע שצ"ל ונלפע"ד
כל 210) במשך ועניניו האדם פעולות כל שאז כיון

(ע"פ  דעונג ובאופן מתוך נעשים שבת של המעתֿלעת
שצ"ע  העיר ושם וכל, המתחלת והערה 311 ע' חי"א לקו"ש

רמב). סימן בריש כלל הזכירו שלא
שהדרך  (187 (ע' ויקהל לשבת ח"א לקוטיֿשיחות וראה
עלֿאף  כלל, עסקיו בטרדות יהרהר שלא למצב להגיע
ימים  "ששת ב): לה, (שמות בפסוק נרמזת שבזה, הקושי
שמקור  האמונה חיזוק ידי שעל היינו מלאכה", ֵּתיעשה
ה', ברכת לקבלת כלי אלא שאינה מלאכתו אינו הפרנסה
החול, בעסקי נפשו כחות כל את ישקיע לא ממילא
להתנתק  עליו יקל ואז "ממילא", כאילו נעשית ומלאכתו

תשבות". השביעי "וביום המלאכה מטרדות בשבת
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בשביל · טורח הנכרי הרי ההליכה שכר לו קצץ לא ואם
אם  אלא ראשון ביום אפילו לשלחו אסור לפיכך ישראל
הראשון  לבית השבת קודם להגיע שיוכל שהות יש כן
איחר  אם אף שאז לשם שנשתלח שבעיר לחומה  הסמוך
אינה  זו שהליכה כלום בכך אין בשבת גם והולך דרכו
שיצטרך  שאפשר ואף עצמו מחמת אלא הישראל מחמת
העיר  שבאותה לחומה הסמוך הראשון מבית בשבת לילך
כיון  מקום מכל לידו האגרת ליתן שצריך מי של בית עד
לומר  להקל תולין סופרים מדברי אלא איסור כאן שאין
הסמוך  בבית דר הוא לידו האגרת ליתן שצריך אדם שאותו

לחומה:

שיש ‚ קבוע לאדם האגרת כשמשלח אמורים דברים במה
לשם  השלוחות האגרות כל מקבץ שהוא עיר באותה
וזהו  אליו שנכתבה למי אגרת כל שלוחו ע"י ושולחן ונוטלן
בעיר  קבוע וכשהוא יובל אליו כתב שכל דואר בי הנקרא
נכרי  ע"י שבת בערב אפילו אגרת אליו לשלוח מותר אזי
יום  מבעוד אליו להגיע שהות שיש כל שכר לו קצץ שלא
לשם  ששולח העיר באותה קבוע דואר בי אין אם אבל
אליו  שנכתבה מי ליד האגרת להגיע בעצמו הנכרי וצריך
להגיע  שהות שיש אע"פ ראשון ביום אפילו לשלחו אסור
שמא  לחוש יש מקום מכל השבת קודם הרבה העיר לאותה

ושמא לא אחריו לילך ויצטרך בביתו אדם אותו ימצא
בשבת. גם אחריו לילך יצטרך

ומשלחו  אחד יום מהלך כגון קרוב דרך הוא אם מקום ומכל
בביתו  האיש ימצא לא אם שאף להתיר יש ג' או ב' ביום

השבת: קודם ללכת הרבה שהות לו יש

אפילו „ לשלחו מותר קצץ אם אבל קצץ כשלא זה וכל
מאוד  רחוקה דרך היא ואפילו דואר בי שם שאין לעיר

חשיכה: עם שבת ערב מביתו יוצא ואפילו

* * *
אלא ‰ לשלחו איסור אין קצץ לא שאפילו אומרים ויש

כאלו  נראה הרי לשבת סמוך שמשלחו דכיון שבת בערב
שיוכל  ביום שהות שיהא צריך לפיכך בשבת לילך לו אומר
אם  העיר שבאותה לחומה הסמוך לבית יום מבעוד להגיע
לשלחו  אסור דואר בי שם קבוע לא ואם דואר בי שם קבוע
או  וה' בד' כשמשלחו אבל קצץ כן אם אלא שבת בערב
כאומר  נראה אין השבת לפני מופלג שהוא כיון לכן קודם
אפילו  לשלחו מותר קצץ שלא אע"פ ולפיכך בשבת לילך לו
העיר  באותה קבוע דואר בי שאין אע"פ מאד רחוקה לדרך

לכך: צריכים אם דבריהם על לסמוך ויש

Â לשאינו העיר באותה דואר בי שקבוע בין חילוק אין
לכל  שניכר ישראל יד כתב שהיא באגרת אלא קבוע
האיש  אחר בשבת מוליכה וכשהנכרי ישראל של שהיא
נתנה  שבשבת שיאמרו העין מראית קצת יש אליו שנשלחה
השבת  לפני מופלג כשמשלחו ואעפ"כ להוליכה הישראל לו
סברא  לפי כזה העין למראית לחוש כך כל החמירו לא

הכל. לדברי החמירו לא וכשקצץ שנתבאר האחרונה

שאינם  חפצים שאר הדין והוא נכרי יד כתב היא אם אבל
בערב  אפילו לשלחם מותר ישראל של שהם לכל ניכרים
מבעוד  להגיע שיוכל ביום שהות שיש כל הכל לדברי שבת
לשם  ששולחם העיר שבאותה לחומה הסמוך לבית יום
בשבת  אחריו לילך ויצטרך בביתו האיש ימצא לא אם שאף
הדבר  אין משלחו שהישראל שבשעה כיון כלום בכך אין
שאפשר  בשליחות משלחו והרי בביתו ימצא שלא לו ידוע
נראה  אינו בשבת גם אח"כ וכשהולך יום מבעוד לגומרה
ידוע  היה לא ששלחו שבשעה כיון ישראל של כשלוחו

בשבת: לילך שיצטרך

Ê וחזירתו בהליכתו יום לכל קצוב דבר לימים שכרו אם
וליתן אל  לשוכרו אסור ילך מתי עמו מקפיד שאינו א

נראה  ויהא בשבת יצא דשמא שבת בערב לידו האגרת
סמוך  ושכרו לימים ששכרו כיון בשבת לילך צוהו כאילו
אז  לו וליתן לימים לשוכרו מותר וה' בד' אבל לשבת
כשילך  ילך יום באיזה עמו מקפיד ואינו הואיל האגרת
דומה  אינו לימים ששכרו ואף כשלוחו נראה אינו בשבת
הרי  האגרת הולכת מלאכת כל עליו וקבל הואיל יום לשכיר

ורמ"ד): רמ"ג סי' (עיין לקבלן דומה זה

* * *
Á כמה פירש שלא אע"פ שכרו לו שיתן להנכרי אמר אם

סמוכה  הנכרי שדעת לו וקצב קצץ כאלו זה הרי לו יתן
ובשביל  אח"כ עמו שיתפשר מה כפי שכרו לו יתן שבודאי
שיתן  בפירוש לו אמר לא אם אבל טורח הוא עצמו טובת
כלום  זה אין לו שישלם יודע מעצמו שהנכרי אלא שכרו לו
ספק  שיש ההוא השכר על בודאי סמוכה הנכרי דעת שאין

טורח: הוא הישראל ובשביל לו יתן לא שמא בלבו

Ë לתשלום וממתין מצפה כשהוא אמורים דברים במה
מצפה  אינו אם אבל בודאי  עליו סמוכה דעתו ואין שכר
כן  עושה הסתם מן בחנם עושה אלא שכר לתשלום כלל
זה  והרי כבר ממנו שקבל הטובה על לישראל גמול לשלם
שהנכרי  לא אם זה על חולקין ויש שכר בשביל כעושה
בודאי  שאז בחנם לו שילך להישראל לומר מתחיל מאליו
להחמיר  וטוב כבר ממנו שקיבל הנאה טובת בשביל דעתו

כדבריהם:

È השכור עבדו ביד שבת בערב בחנם אגרת לשלוח אבל
משך  בתוך שיצטרך המלאכות לכל לשתים או לשנה לו
רמ"ד  בסימן שנתבאר כמו אסור הכל לדברי שכירותו זמן

הטעם. שם עיין בזה כהאוסרין שהעיקר

בעת  שלא אפילו לשלוח להתיר יש וה' בד' מקום ומכל
מלאכה  שעושה שנה בשכיר מתירים שיש כיון הצורך
שאין  ואע"פ רמ"ד בסימן שנתבאר כמו ישראל בשביל
האומרים  לדברי דבריהם לצרף יש מקום מכל עיקר דבריהם
קצץ  שלא אע"פ ענין בכל אגרת לשלוח מותר וה' שבד'

הצורך: בעת שלא אף לגמרי להקל זה על ולסמוך כלל

‡È שיצטרך המלאכות לכל לו שכור הנכרי אין אם אבל
שיצטרך  עת בכל בלבד אגרות בידו לשלוח אלא
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אפילו  בידו לשלוח מותר שכירותו הזמן משך בתוך לשלוח
הטעם: ע"ש רמ"ד בסי' שנתבאר ע"ד שבת בערב

* * *
·È הנכרי אם אף קצץ שלא מפני לשלוח שאסור מקום כל

יש  לשם דרך לו שיש העיר לאותה מעצמו הולך
טורח  שאינו שאף קצץ כשלא בידו לשלוח שלא להחמיר
מוציא  שהוא מה מקום מכל ישראל בשביל בהליכה כלום
או  הרבים ברשות אמות ד' ומעבירה לרשות מרשות האגרת
ישראל  בשביל אלו מלאכות עושה הוא בכרמלית אפילו
קודם  לשם להגיע שהות יש אם מקום ומכל קצץ כשלא
שם  קבוע דואר בי שאין אע"פ בידו לשלוח מותר השבת
כלל  אחריו ילך לא בביתו האיש ימצא לא אם שאף לפי
בלא  זו אגרת נושא אינו והוא לשם דרך לו שאין כיון

לשם: דרך לו שיש מחמת אלא קציצה

בשבת: כתבים המביאים נכרים דין רמז סימן ב חלק

ימים ‡ מג' פחות המלוחים בימים בספינה מפליגים אין
ד' ויום ואילך ד' מיום דהיינו השבת קודם לעת מעת
להם  יש המלוחים בימים המפליגים שכל לפי האיסור בכלל
וגופם  וסת ושינוי ובלבול צער הראשונים ימים ג' בכל
שלשה  לאחר עד חוזרת רוחם ואין הספינה מנענוע משתבר
לא  השבת קודם ימים מג' פחות יפליג ואם לעת מעת ימים

בשבת. עונג לו יהיה

לדבר  אבל הרשות לדבר כשמפליג אמורים דברים במה
לו  יהיה שלא אע"פ שבת בערב אפילו להפליג מותר מצוה

אחרת. ממצוה פטור במצוה שהעוסק לפי בשבת עונג

הספינה  המוליך הנכרי עם יפסוק לכתחלה מקום ומכל
בכך  אין שובת אינו אח"כ ואם בשבת יוליכנה ולא שישבות
שלא  אומר עכשיו שגם עמו לפסוק לו אפשר אי ואם כלום
לאחר  עד להפליג לו שאסור אומרים יש בשבת ישבות
שהולך  המצוה שתתבטל חשש יש אם מקום (ומכל השבת
בקל  אפשר אי אם וכן להקל יש דרכו איחור מחמת אליה
בשעת  להקל יש בה להפליג השבת לאחר ספינה למצוא

הדחק):

* * *
אלא · שם שאין לצידון מצור כגון מועט דרך הוא ואם

לדבר  אפילו להפליג מותר טוב כשהרוח אחד יום מהלך
טוב  רוח שיהיה שאפשר לפי בבוקר שבת בערב הרשות
בערב  להפליג שלא שנהגו ובמקום הלילה קודם לשם ויגיעו
ע"ד  מהמנהג לשנות להם אסור מועט דרך אפילו כלל שבת

רי"ד: סימן וביו"ד תס"ח בסימן שיתבאר

צער ‚ שום שאין כיון בנהרות אבל בימים זה וכל
שבת  בערב אפילו בהם להפליג מותר בהן להמפליגין

נכרים. בשביל הולכת הספינה אם ענין בכל

איסור  משום בזה אין פרסאות כמה בשבת שהולך ואע"פ
התורה  מן הוא מיל י"ב דתחום להאומרים אפילו תחומין
שהיתה  ישראל ממחנה דהיינו ממקומו איש יצא אל שנאמר
איסור  בזה אין המים פני על כשמהלך מקום מכל מיל י"ב
ביבשה  שהיתה ישראל למחנה דומה שאינו כיון התורה מן

סופרים  מדברי במים תחומין איסור יש פנים כל שעל ואע"פ
מקרקע  טפחים מי' למעלה מהלכת הספינה אם מקום מכל
ספק  שיש לפי סופרים מדברי אפילו איסור בזה אין הנהר
מיל  בי"ב אפילו טפחים מי' למעלה תחומין איסור יש אם
איסור  אין המים פני שעל וכיון ת"ד בסי' כמ"ש ביבשה
אם  הכל לדברי סופרים מדברי אלא מיל י"ב אפילו תחומין
מקום. בכל להקל בו שהולכין סופרים דברי ספק זה הרי כן

י' שאין דהיינו טפחים מי' למטה מהלכת הספינה אם אבל
אסור  הנהר קרקעית עד הספינה שולי מתחת מים טפחים
שלשה  לספינה נכנס אפילו לתחום חוץ בשבת בה לילך
ואפילו  ואילך בשבת רביעי מליל דהיינו השבת קודם ימים
יש  דופניה שאצל בענין במים הרבה משוקעת הספינה אם
הרי  טפחים י' שם אין שוליה ותחת טפחים י' עומק במים
שממקום  בענין למעלה יושב הוא אם אפילו אסור זה
יושב  כשהוא מתירין ויש טפחים מי' יותר יש ישיבתו
מי' מטה לתוך תלויות רגליו ואין טפחים מי' למעלה
איסור  ואין טפחים מג' למעלה מהלכת הספינה אם טפחים
הקרקע  עד שוליה מעל ואין הספינה שולי על כשיושב אלא
עד  דבר אותו מעל ואין אחר דבר על שיושב או טפחים י'

לכך: כשצריך דבריהם על לסמוך ויש טפחים י' הקרקע

* * *
או „ טפחים מי' למעלה מהלכת היא אם מסופק הוא ואם

בדברי  ספק שיש שכל מותר זה הרי טפחים מי' למטה
כשידוע  אלא להחמיר צריך ואין להקל הולכין סופרים

סופרים: מדברי איסור שיש בבירור

דהיינו ‰ השבת לפני ימים ג' קודם לספינה נכנס ואם
חוץ  בשבת בה לילך מותר לכן קודם או בשבת בשלישי
או  טפחים מי' למטה שמהלכת לו ידוע אם אף לתחום
אלא  אינו תחומין שאיסור דכיון טפחים מג' למטה  אפילו
לספינה  כשנכנס לאסור כך כל להחמיר רצו לא מדבריהם
היא  והספינה כלום עושה אינו שהוא כיון ימים ג' קודם

לתחום. מחוץ אותו שמוליכה

לחלל  הישראל שיצטרך שאפשר בענין הוא אם ואפילו
התורה  מן האסורה במלאכה אפילו הספינה בהולכת שבת
ג' קודם בתוכה ליכנס לו מותר אעפ"כ נפש פיקוח מפני
ויצטרך  השבת וכשיגיע בהיתר נכנס הוא עכשיו שהרי ימים

מלא  חילול.לעשות כאן ואין הוא מותר נפש פיקוח מפני כה

אם  אפילו לתוכה ליכנס אסור שבת קודם ימים ג' תוך אבל
לחלל  שיצטרך יודע אם טפחים מי' למעלה מהלכת היא
מדברי  אלא אסור שאינו בדבר אפילו נפש פיקוח מפני שבת
שיחלל  כדי סכנה למקום בכוונה כנכנס שנראה לפי סופרים

אח"כ. שבת

ימים  שג' לפי הוא ימים ג' קודם לכך חוששים שאין ומה
העבר  השבת שאחר ימים נקראים הן שבשבוע הראשונים
ליזהר  מחוייב אינו לפיכך הבאה לשבת מתייחסים ואינם
לחלל  אח"כ שיצטרך שיודע דבר בהם לעשות שלא בהם
נפש  פיקוח מפני לחללו ויצטרך שבת שכשיגיע הבאה שבת
האחרונים  ימים בג' משא"כ חילול כאן ואין הוא מותר
לשבת  ומתייחסים השבת שלפני ימים שנקראים שבשבוע
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ריי c"ag i`iyp epizeax zxezn

אפילו  בידו לשלוח מותר שכירותו הזמן משך בתוך לשלוח
הטעם: ע"ש רמ"ד בסי' שנתבאר ע"ד שבת בערב

* * *
·È הנכרי אם אף קצץ שלא מפני לשלוח שאסור מקום כל

יש  לשם דרך לו שיש העיר לאותה מעצמו הולך
טורח  שאינו שאף קצץ כשלא בידו לשלוח שלא להחמיר
מוציא  שהוא מה מקום מכל ישראל בשביל בהליכה כלום
או  הרבים ברשות אמות ד' ומעבירה לרשות מרשות האגרת
ישראל  בשביל אלו מלאכות עושה הוא בכרמלית אפילו
קודם  לשם להגיע שהות יש אם מקום ומכל קצץ כשלא
שם  קבוע דואר בי שאין אע"פ בידו לשלוח מותר השבת
כלל  אחריו ילך לא בביתו האיש ימצא לא אם שאף לפי
בלא  זו אגרת נושא אינו והוא לשם דרך לו שאין כיון

לשם: דרך לו שיש מחמת אלא קציצה

בשבת: כתבים המביאים נכרים דין רמז סימן ב חלק

ימים ‡ מג' פחות המלוחים בימים בספינה מפליגים אין
ד' ויום ואילך ד' מיום דהיינו השבת קודם לעת מעת
להם  יש המלוחים בימים המפליגים שכל לפי האיסור בכלל
וגופם  וסת ושינוי ובלבול צער הראשונים ימים ג' בכל
שלשה  לאחר עד חוזרת רוחם ואין הספינה מנענוע משתבר
לא  השבת קודם ימים מג' פחות יפליג ואם לעת מעת ימים

בשבת. עונג לו יהיה

לדבר  אבל הרשות לדבר כשמפליג אמורים דברים במה
לו  יהיה שלא אע"פ שבת בערב אפילו להפליג מותר מצוה

אחרת. ממצוה פטור במצוה שהעוסק לפי בשבת עונג

הספינה  המוליך הנכרי עם יפסוק לכתחלה מקום ומכל
בכך  אין שובת אינו אח"כ ואם בשבת יוליכנה ולא שישבות
שלא  אומר עכשיו שגם עמו לפסוק לו אפשר אי ואם כלום
לאחר  עד להפליג לו שאסור אומרים יש בשבת ישבות
שהולך  המצוה שתתבטל חשש יש אם מקום (ומכל השבת
בקל  אפשר אי אם וכן להקל יש דרכו איחור מחמת אליה
בשעת  להקל יש בה להפליג השבת לאחר ספינה למצוא

הדחק):

* * *
אלא · שם שאין לצידון מצור כגון מועט דרך הוא ואם

לדבר  אפילו להפליג מותר טוב כשהרוח אחד יום מהלך
טוב  רוח שיהיה שאפשר לפי בבוקר שבת בערב הרשות
בערב  להפליג שלא שנהגו ובמקום הלילה קודם לשם ויגיעו
ע"ד  מהמנהג לשנות להם אסור מועט דרך אפילו כלל שבת

רי"ד: סימן וביו"ד תס"ח בסימן שיתבאר

צער ‚ שום שאין כיון בנהרות אבל בימים זה וכל
שבת  בערב אפילו בהם להפליג מותר בהן להמפליגין

נכרים. בשביל הולכת הספינה אם ענין בכל

איסור  משום בזה אין פרסאות כמה בשבת שהולך ואע"פ
התורה  מן הוא מיל י"ב דתחום להאומרים אפילו תחומין
שהיתה  ישראל ממחנה דהיינו ממקומו איש יצא אל שנאמר
איסור  בזה אין המים פני על כשמהלך מקום מכל מיל י"ב
ביבשה  שהיתה ישראל למחנה דומה שאינו כיון התורה מן

סופרים  מדברי במים תחומין איסור יש פנים כל שעל ואע"פ
מקרקע  טפחים מי' למעלה מהלכת הספינה אם מקום מכל
ספק  שיש לפי סופרים מדברי אפילו איסור בזה אין הנהר
מיל  בי"ב אפילו טפחים מי' למעלה תחומין איסור יש אם
איסור  אין המים פני שעל וכיון ת"ד בסי' כמ"ש ביבשה
אם  הכל לדברי סופרים מדברי אלא מיל י"ב אפילו תחומין
מקום. בכל להקל בו שהולכין סופרים דברי ספק זה הרי כן

י' שאין דהיינו טפחים מי' למטה מהלכת הספינה אם אבל
אסור  הנהר קרקעית עד הספינה שולי מתחת מים טפחים
שלשה  לספינה נכנס אפילו לתחום חוץ בשבת בה לילך
ואפילו  ואילך בשבת רביעי מליל דהיינו השבת קודם ימים
יש  דופניה שאצל בענין במים הרבה משוקעת הספינה אם
הרי  טפחים י' שם אין שוליה ותחת טפחים י' עומק במים
שממקום  בענין למעלה יושב הוא אם אפילו אסור זה
יושב  כשהוא מתירין ויש טפחים מי' יותר יש ישיבתו
מי' מטה לתוך תלויות רגליו ואין טפחים מי' למעלה
איסור  ואין טפחים מג' למעלה מהלכת הספינה אם טפחים
הקרקע  עד שוליה מעל ואין הספינה שולי על כשיושב אלא
עד  דבר אותו מעל ואין אחר דבר על שיושב או טפחים י'

לכך: כשצריך דבריהם על לסמוך ויש טפחים י' הקרקע

* * *
או „ טפחים מי' למעלה מהלכת היא אם מסופק הוא ואם

בדברי  ספק שיש שכל מותר זה הרי טפחים מי' למטה
כשידוע  אלא להחמיר צריך ואין להקל הולכין סופרים

סופרים: מדברי איסור שיש בבירור

דהיינו ‰ השבת לפני ימים ג' קודם לספינה נכנס ואם
חוץ  בשבת בה לילך מותר לכן קודם או בשבת בשלישי
או  טפחים מי' למטה שמהלכת לו ידוע אם אף לתחום
אלא  אינו תחומין שאיסור דכיון טפחים מג' למטה  אפילו
לספינה  כשנכנס לאסור כך כל להחמיר רצו לא מדבריהם
היא  והספינה כלום עושה אינו שהוא כיון ימים ג' קודם

לתחום. מחוץ אותו שמוליכה

לחלל  הישראל שיצטרך שאפשר בענין הוא אם ואפילו
התורה  מן האסורה במלאכה אפילו הספינה בהולכת שבת
ג' קודם בתוכה ליכנס לו מותר אעפ"כ נפש פיקוח מפני
ויצטרך  השבת וכשיגיע בהיתר נכנס הוא עכשיו שהרי ימים

מלא  חילול.לעשות כאן ואין הוא מותר נפש פיקוח מפני כה

אם  אפילו לתוכה ליכנס אסור שבת קודם ימים ג' תוך אבל
לחלל  שיצטרך יודע אם טפחים מי' למעלה מהלכת היא
מדברי  אלא אסור שאינו בדבר אפילו נפש פיקוח מפני שבת
שיחלל  כדי סכנה למקום בכוונה כנכנס שנראה לפי סופרים

אח"כ. שבת

ימים  שג' לפי הוא ימים ג' קודם לכך חוששים שאין ומה
העבר  השבת שאחר ימים נקראים הן שבשבוע הראשונים
ליזהר  מחוייב אינו לפיכך הבאה לשבת מתייחסים ואינם
לחלל  אח"כ שיצטרך שיודע דבר בהם לעשות שלא בהם
נפש  פיקוח מפני לחללו ויצטרך שבת שכשיגיע הבאה שבת
האחרונים  ימים בג' משא"כ חילול כאן ואין הוא מותר
לשבת  ומתייחסים השבת שלפני ימים שנקראים שבשבוע
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לעשות  שלא בהם להזהר סופרים מדברי הוא מחויב הבאה
יהא  שלא השבת לחלל אח"כ שיצטרך שיודע דבר בהם

אח"כ: השבת לחלל כדי בעשייתו מתכוין כאלו נראה

* * *
Â כלל השבת לחלל יצטרך שלא לו ידוע אם ואפילו

של  ההליכה עיקר אם מקום מכל הכל עושים שהנכרים
ליכנס  אסור ישראל שרובה כגון ישראל בשביל הוא הספינה
מהלכת  היא אם אפילו השבת שלפני ימים ג' בתוך בתוכה
בהולכת  עוסקים שהנכרים שמה לפי טפחים מי' למעלה
עוסקים  שהם (אע"פ גמור איסור בזה יש בשבת הספינה
לקבל  לטובתם מתכוונים והם ישראל אמירת בלא מעצמם
והרי  חפצם למחוז אותם שיוליכו בעד להם שקצצו השכר
מלאכתו  שיעשה לקבלן להניח ומותר לכך קבלנים הם
מגוף  עצמה בשבת נהנה שהישראל כאן) מקום מכל בשבת
המלאכה  כל (הרי בשבת בשבילו הנכרי שעושה המלאכה
כדי  מתכוין שהנכרי פי על שאף הישראל שם על נקראת
עשיית  בשעת שעכשיו כיון מקום מכל מזה טובה לו שיגיע
בשבילו  נעשית היא הרי ממנה הנאה לישראל יש המלאכה
הישראל  בשביל מתכוין ג"כ שהנכרי הנכרי מבשביל יותר
לקבלן  דומה ואינו לו שיתן השכר בעד כן שעושה אלא
בשבת  נהנה הישראל שאין בשבת לישראל כלים המתקן
כשיגמרם  השבת לאחר אלא זו מלאכה מגוף עצמה

הית  אין ולפיכך בהם) בשבת וישתמש לילך לעולם ר

מותר  הסכנה שמפני אלא ישראל בשביל המהלכת בספינה
יסתכנו  בשבת ילכו לא ואם לתוכה נכנסו שכבר כיון הוא
השבת  שלפני ימים ג' קודם אלא לתוכה ליכנס אין א"כ

שנתבאר: מטעם

Ê מותר מצוה לדבר אבל הרשות לדבר כשהולך זה וכל
המהלכת  בספינה אפילו שבת בערב אפילו להפליג
לעיר  קרוב שכשיגיע בענין הוא אפילו טפחים מי' למטה
ואפילו  הסכנה מפני לתחום חוץ לילך שיצטרך אפשר
לעשות  יצטרך ואפילו ישראל בשביל הולכת הספינה
מפליג  שעכשיו דכיון התורה מן האסורות גמורות מלאכות
שיצטרך  אף מצוה לדבר כשהולך חכמים גזרו לא בהיתר

נפש. פיקוח מפני שבת לחלל אח"כ

ילך  ולא שישבות הנכרי עם יפסוק לכתחלה מקום ומכל
לא  אח"כ ואם בדבר סכנה חשש אז יהיה כשלא בשבת

כלום: בכך אין בדבר סכנה חשש שאין אף וילך ישבות

Á בו שאין בדבר אפילו מצוה לצורך שבת לחלל אבל
כן  אם אלא התירו לא סופרים מדברי שבות איסור אלא
שם  אין אם לפיכך ש"ז בסימן כמ"ש דשבות שבות הוא
לתחום  חוץ עמהם ילך ולא מהספינה כשיצא סכנה חשש
היא  אם בשבת גם עמהם לילך בה להפליג לו אסור בשבת
אלא  מצוה לדבר שהולך אע"פ טפחים מי' למטה מהלכת

השבת: שלפני ימים ג' קודם לתוכה נכנס א"כ

בשבת: בשיירא וההולך בספינה המפליג דין רמח סימן ב חלק
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עבדּת לא אׁשר 1ּתחת ©©£¤Ÿ¨©§¨

zgY"dgnUA Liwl` 'd z` Ycar `l xW`'וגֹו" ©©£¤Ÿ¨©§¨¤¡Ÿ¤§¦§¨ְ

(fn ,gk EpzWxR): ¨¨¨¥

d zFbxcn `Ed df `ld :oiadlEmiwiCSaEzMW FnM , §¨¦£Ÿ¤©§¥©©¦¦§¤¨
(ai ,fv miNdY)'dA miwiCv EgnU" riBiכּו': Ki`e ,"mc` lM §¦¦¦§©¦¦©§¥©¦©¨¨¨

?dfl̈¤
zCnE ,mFi zCn :'d zcFarA zFbxcn 'a Wi dPd K ©̀¦¥¥©§¥©£©¦©¦©

dlil2md hxR KxcaE .l`xUi zpigaE ,awri zpigA ; ©§¨§¦©©£Ÿ§¦©¦§¨¥§¤¤§¨¥
dNtY zpigaE ,dxFY zpigA3. §¦©¨§¦©§¦¨

onfE ,cEgl dxFY onf" :l"fx Exn` dPdC ,oiprde§¨¦§¨§¦¥¨§©©§©¨§§©
iIg" ± dxFze "drW iIg" `xwp dNtYW ;"cEgl dNtY§¦¨§¤§¦¨¦§¨©¥¨¨§¨©¥

"mlFr4. ¨
:dNtYd oipr oiadlE§¨¦¦§©©§¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(1.e"pwz lEl` bk ,miaSp zWxR a mFi xn`p)¤¡©¨¨©¦¨¦¡

drWA" KWnd mb d`x .dlyzz 'r (b KxM mixaC) `FaY dxFYd xF` ± ddBd©¨¨©¨¨§¨¦¤¤§¥©¤§¥§¨¨

xtqA `aEd df xn`On wlg .Kli`e dqx'` cEOr b wlg a"xrz "EniCwdW¤¦§¦¥¤©¨¥¨¥¤¦©£¨¤¨§¥¤

.akw cEOr f"kxz mixn`Od©©£¨¦©

zlgzdA FNW dxFY ihETNd oFilB lr oiIv a"WxdFn x"Enc` zXEcw cFaM§§©©§©©©¦¥©¦§©¦¥¨¤§©§¨©

:(g"lxz `pliee qEtC) xn`Od'` ,'g f"pwz xtqA ± ci azMdAazM xtq Epiid] ©©£¨§¦§¨§©§©¨§¥¤©§¥¤§©

.([f"pwz zpXn owGd EpAx ixn`n E`A FAW cï¤¨©©§¥©¥©¨¥¦§©

(2.(d`Ad dxrdAW uTn xF` dxFY .a ,`i zFkxA d`x)§¥§¨¨¦¥¤©¤¨¨©¨¨

(3" מענין ּׁשּנתּבאר מה לילה (עּיין ּומּדת יֹום הּמתחיל מּדת ּבדּבּור :" ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
וׂשמחי" `)"רּני ,fl uTn xF` dxFY)" ּגּבי ּבצפרא , וׂשמחה ּברמׁשא "רננא ְְִִִָ¨¦¥ְְְְְְְִֵַַַָָָָָ

(a ,hkx ` wlg xdf)"חנּוּכה "ענין הּמתחיל ּובדּבּור .,al uTn xF` dxFY) Ÿ©¥¤ְְְֲִִִַַַָ¨¦¥

(aּגּבי ּכתיב , f)"ּבּבקר" ,l dEvY): ּכתיב הערּבים" ּוב"בין "ּבהיטיבֹו", ְִֵֶַַֹ§©¤ְְְְִִִֵֵַָָ
(g ,mW)"ּבהעלֹות" :Owl d`xE)(c ,d mixiXd xiW o הּמתחיל ּדּבּור וסֹוף . ¨ְֲַ§¥§©¨¦©¦¦ְְִִַַ

הּברכֹות" ענין a)"להבין ,f xF` dxFY)"הּיֹום "וידעּת הּמתחיל ּדּבּור סֹוף . ְְְִִַַָָ¨ְְְִִַַַַָָ
.(c ,g oPgz`e lirl)§¥¨¤§©©

ּבענין א') (קע"ד, א' חלק זהר ויׂשראל ועּיין WcEwC`.יעקב dnM") ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ§¨§§¨

ixw` oipnfl ,inp `kd ± miwl` ixwz` oipnflE d"ied ixwz` oipnfl `EdÎKixA§¦§¦§¦¦§§¥£¨¨§¦§¦¦§§¥¡Ÿ¦¨¨¨¥§¦§¦¦§¥

glW lirl x`Azpe `aEd ± ."orici oibxcA `Nke ,awri ixw` oipnflE l`xUi¦§¨¥§¦§¦¦§¥©£Ÿ§Ÿ¨§©§¦§¦¨¨§¦§¨¥§¥§©

.(a ,`p

(4z` d`x `ax) DizFlvA Kix`n `wC `pEpnd axl Diifg `ax" :` ,i zAW)©¨¨¨©§¥§©©§¨§¨©£¦¦§¥¨¨¨¨¤

"drW iIgA miwqFre mlFr iIg oigiPn :xn` ,(FzNitzA Kix`n `EdW `pEpnd ax©©§¨¤©£¦¦§¦¨¨©©¦¦©¥¨§§¦§©¥¨¨

:i"WxaE)mlFr iIgmFlWl ,d`Etxl ,`id drW iIg KxFv ± dNtY .dxFY ± §©¦©¥¨¨§¦¨¤©¥¨¨¦¦§¨§¨

.("cEgl dxFY onfE cEgl dNtY onf ± xaq (`pEpnd ax) `Ede .(zFpFfnle§¦§§©©§¨¨©§©§¦¨§§©¨§



c"agריב i`iyp epizeax zxezn

aizkC(cFre .fk ,hi `xIe)"xwAA mdxa` mMWIe" :5EpiidC . ¦§¦©¥¨§©©§¥©§¨¨©Ÿ¤§©§
`id l`xUIn cg`e cg` lM alAW zxYEqn dad`W¤©£¨§¤¤¤§¥¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¦
DxxFrl Kixve ,dpiW zpigaaE xYqdaE mlrdA§¤§¥§¤§¥¦§¦©¥¨§¨¦§§¨

.DzpiXn¦¥¨¨
aEzMW FnM(f ,a mixiXd xiW)irY m`" :x,cg` W"ixA ± "E §¤¨¦©¦¦¦¨¦§¥¤¨

FrY m`e"xx"E(mW)" :WExiR .o"iWix 'aA ±m`ExirY" §¦§§¨§¥¦¥¦¨¦
" ,aNd zFIpFvig Epiid ± cg` W"ixAExxFrY m`eipWA " §¥¤¨©§¦¦©¥§¦§§¦§¥

aNd zinipR Epiid ± o"iWix6" .cr dad`d z`uRgYW"7 ¥¦©§§¦¦©¥¤¨©£¨©¤¤§¨
(mW)zxYEqn dad` lW dwEWzE dvitgl zre onf WIW : ¨¤¥§©§¥©£¦¨§¨¤©£¨§¤¤

"xwAA mdxa` mMWIe" Edfe .zixgWA EpiidC ,l"Pd8. ©©§©§§©£¦§¤©©§¥©§¨¨©Ÿ¤
:`Ed Ff dad` lW dpiXd oipre§¦§©©¥¨¤©£¨

zpigaA `id FNW daWgOdW ,oWId mc` lWnl FnM§§¨¨¨¨©¨¥¤©©£¨¨¤¦¦§¦©
.llM FgFnA zWAEln Dpi`e ,gFOdn dlrnl zEwNYqd¦§©§§©§¨¥©©§¥¨§¤¤§§¨

calA zFpFinC md zFnFlgd okle9FviwdA la` .10qpkp §¨¥©£¥¦§¦§©£¨©£¦¦§©
aFWgl FgFn KFzA zWAElnE ,gFOd KFzA Ff daWgOd©©£¨¨§©©§¤¤§©§
oFvxe dxigA FA oi` mFlgA oM oi`X dn .FpFvxM mdÄ¤¦§©¤¥¥©£¥§¦¨§¨

;llM§¨
s` ,dpiW zpigaA `idWM :Ff dad`A oiprd ok FnM§¥¨¦§¨§©£¨§¤¦¦§¦©¥¨©
ux`d lk `lO"W llM KxC rcFie FAlA 'd z` xkFGW¤¥¤§¦§¥©¤¤§¨¤§Ÿ¨¨¨¤

"FcFaM(b ,e dirWi)dxiar xaC zFUrl lFki mFwn lMn , §§©§¨¦¨¨¨©£§©£¥¨
xn`nM .drW DzF`A ENit`e ,KxAzi FpFvx cbp `EdW¤¤¤§¦§¨¥©£¦§¨¨¨§©£©

"`ixw `pngx `YxYgn mER` `aPB" :l"fx11gilvIW ± ©©©¨¨©©§©§¨©£¨¨¨§¨¤©§¦©
oFinC KxC `N` Ff dxikf oi`W ipRn `Ede .FzapbA¦§¥¨§¦§¥¤¥§¦¨¤¨¤¤¦§
KFzA qpkpe WAEln Fpi`e ,gFOd lr `nlrA dxarde§©£¨¨§¨§¨©©©§¥§¨§¦§¨§
,DzpiXn dad`d z` xxFrl mc`d Kixve .FgFn§¨¦¨¨¨§¥¤¨©£¨¦¥¨¨
miAx zEppFAzd ici lr ,FYaWgnE FgFn KFzA DqipkdlE§©§¦¨§©§©§©§¥¦§§©¦

.rnWÎz`ixw cr dNtYd zlgzdn¥©§¨©©§¦¨©§¦©§©
:`Ed dNtYAW zEppFAzd oipre§¦§©¦§§¤©§¦¨

l`" KxAzi `EdW Ki`mlFr"(bl ,`k `xIe)l`" `le ¥¤¦§¨¥¥¨©¥¨§Ÿ¥
d"mlFr12odW `N` ,Fnvr iptA oipr mlFrd oi`W , ¨¨¤¥¨¨¦§¨¦§¥©§¤¨¤¥

eif FnM KxAzi FxF`n eife dx`d zEhXRzd zpigA§¦©¦§©§¤¨¨§¦¥¦§¨¥§¦

z` `Fxal FpFvxa dlrWM KxAzi EPOn xi`dW WnXd©¤¤¤¥¦¦¤¦§¨¥§¤¨¨¦§¦§¤
.mlFrd̈¨

:lWnlE§¨¨
gnvi EPOOW ux`A xW` ipgEx gnFSd gM FnM§Ÿ©©¥©¨¦£¤¨¨¤¤¦¤¦§©
`EdW gnvPd ixRd i`CeAW .zFxitE zFpli`e miaUr£¨¦§¦¨¥¤§©©©§¦©¦§¨¤
`N` .gnFSd ipgEx gMd zEnvre zEdOn Fpi` ,zinWb©§¦¥¦¨§©§©Ÿ©¨¦©¥©¤¨
gMd zEdnE zEnvrn zhXRzOd calA dx`d zpigA§¦©¤¨¨¦§©©¦§©¤¤¥©§¨©Ÿ©
cr ,KM lM dnXBzpe dArzp Ff dx`de .gnFSd ipgEx¨¦©¥©§¤¨¨¦§©¨§¦§©§¨¨©©

zEwizn ,Kigl miWBxp minrhA ,inWB ixR dUrPW'וכּו. ¤©£¤§¦©§¦¦§¨¦¦§¨¦©¥§¦ְ

.llM ipgExA `vnp df Kxr oi`X dn©¤¥¥¤¤¦§¨¨¨¦§¨
mikWnPd ,miOd zEhXRzd FnM Ff zEhXRzd oi`e§¥¦§©§§¦§©§©©¦©¦§¨¦

KEnp mFwnl DFaB mFwOn13`l mikWnPd miOdW . ¦¨¨©§¨¨¤©©¦©¦§¨¦Ÿ
gkA oM oi`X dn .llM oFW`xd mnFwnA mdn x`Wp¦§¨¥¤¦§¨¨¦§¨©¤¥¥§Ÿ©
`Ed lFkie ,ixRd zginvA llM xqgp `l gnFSd ipgEx¨¦©¥©Ÿ¤§¨§¨¦§¦©©§¦§¨

.xRqn oi` zFAx minrR ginvdlE xFfgl©£§©§¦©§¨¦©¥¦§¨
:"dx`d" mWA Ff zEhXRzdl zn`d inkg E`xw okle§¨¥¨§©§¥¨¡¤§¦§©§§¥¤¨¨
,FznWpe FWtPn mikWnPW mc`d zFaWgn lWnl FnM§§¨¨©£¨¨¨¨¤¦§¨¦¦©§§¦§¨
FWtpA llM oFrxibe iEPiW `le ,llM mFwn miqtFY oi`W¤¥§¦¨§¨§Ÿ¦§¥¨§¨§©§
oi` cr zFaWgn aFWgl `id dlFkie ,zFaWgOd zngn¥£©©©£¨¦¨¦©§©£¨©¥
,KxAzi EPOn zEhXRzde dx`d wx `Ed mlFrd KM ;uw¥¨¨¨©¤¨¨§¦§©§¦¤¦§¨¥

"aiWg `lM DiOw `lFk"e14FCbp mFwn miqtFY oi`e , §¨©¥§¨¨¦§¥§¦¨¤§
aEzMW FnM .mFlWeÎqg iEPiW FA oi`e ,KxAzi(e ,b ik`ln): ¦§¨¥§¥¦©§¨§¤¨©§¨¦

dY`e" ,"izipW `l 'd ip`"15mlFrd `xaPW mcFw `Ed £¦Ÿ¨¦¦§©¨¤¤¦§¨¨¨
dNtYA.16"כּו' dad`d z` xxFrn `Ed dfaE .¨¤§¥¤¨©£¨©§¦¨

A E`xw 'dl FcFd" :mixnF`W EdfeFnW'כּו:WExiR ," §¤¤§¦©¦§¦§¥
l"PM "mlFr l`" `Ed mXdW df lr micFn Ep`W17; ¤¨¦©¤¤©¥¥¨©©
KixSW .dNtYd lM KlFde aaFq df oipr lrexFfgl §©¦§¨¤¥§¥¨©§¦¨¤¨¦©£

dI`x zpigaA FAlA rAwIW cr ,zFAx minrR df lr©¤§¨¦©©¤¦§©§¦¦§¦©§¦¨
Wi ± FlkU itl cg`e cg` lM dfA Kix`IWe .WOn©¨§¤©£¦¨¤¨¤¨§¤¨§¦¦§¥

.xzFi dfA winrdl Kixv xzFi mXEbn FgFOW¤§¨¥¨¦§©£¦¨¤¥
EpTY ± migaWE dxnfCÎiwEqR rvn`AW zFWTaE©¨¤§¤§©§¥§¦§¨§¨¦¦§
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(5LN Kl xF` dxFY .` ,cn mixiXd xiW b ,ft zxvr ipinW oOwl mb d`x)§¥©§©¨§¦¦£¤¤¦©¦¦¨¤§

ligzOd xEACaE .ai cEOr mixvTd owGd x"Enc` ixn`n .a ,ck `vIe .` ,ai©¥¥©©§¥©§©¨¥©§¨¦©§¦©©§¦

DpiprW dNitYd zcFarl fnFx xFngd zWiag oiprC" :g"nUY "oal mMWIe"©©§¥¨¨¦§©§¦§©£¦©©£¥©£©©§¦¨¤¦§¨¨

.("sEBd xnFg mr dngln¦§¨¨¦¤©

הּׁשירים6) ּבׁשיר מהאריז"ל" תֹורה ּב"לּקּוטי .(FnFwnA)עּיין ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָ¦§

למ"ד).7) ּתיּקּון זהר, ּתיּקּוני ב'. קמ"ו א'. ט' ב': חלק זהר ִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ(עיין

כ"ב,8) וּיקרא, ג': חלק ב'. רמ"ז, א'. ר"ג, א'. ע"ב, א': חלק זהר: ְִֵֵֵֶֶַַַָֹ(עּיין
א' עמּוד סֹוף ר"ד, ב'. עמּוד סֹוף נ"ב, nlrA`ב'. xrz`C mdxa`C xwFA") ַַ¤§©§¨¨§¦§©§¨§¨

` wlg g"qwz owGd x"Enc` ixn`nA x`Azp ± "xwFAA mdxa` mMWIe aizkC¦§¦©©§¥©§¨¨©¤¦§¨¥§©©§¥©§©¨¥¥¤

(`pz cEOr.('א רמ"ב, . ©

כּו'9) "ׁשיר הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה (dxFY"ּכחֹולמים היינּו(עּיין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ¨

(b ,gk xF`.(

(10.("miwxR dpFnW"A m"Anxd mWA mW xF` dxFY d`x)§¥¨¨§¥¨©§©¦§¨§¨¦

(11.(awri oird zqxbA ` ,bq zFkxA .'dl `xFw zxYgOd gztA aPB)©¨§¤©©©§¤¤¥©§¨§¦§©¨¥©£Ÿ

(12KWnd .Kli`e a ,gqyz c KxM ziW`xA dxFYd xF` dMEx`A d`x)§¥©£¨©¨§¥¦¤¤¨¥¨¤§¥

a"yz mixn`Od xtq ± "lW` rHIe" ligzOd xEAC .bly wxR a wlg a"xrz¥¤¤¤¦©©§¦©¦©¥¤¥¤©©£¨¦

.(b ,bn oOwl .59 cEOr©§©¨

(13.(` ,f ziprY d`x)§¥©£¦

(14.(al ,c l`IpC iR lr .a ,`i dnCwdA ` wlg xdf)Ÿ©¥¤©©§¨¨©¦¨¦¥

(15.(xgXd zNitY gqFp)©§¦©©©©

ּבׁשיר 16) – ּדֹודי" "קֹול הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ(ועּיין
b)הּׁשירים ,ci sC).( ִִַ©

(17" ּגּבי עד", יׂשראל "ׁשּובה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ּברּוועּיין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
העֹולם  מל אלהינּו ה' b)"אּתה ,fq daEW zAW oOwl). ֱֵֶֶַָָָֹ§©¨©¨¨



ריג c"ag i`iyp epizeax zxezn

aizkC(cFre .fk ,hi `xIe)"xwAA mdxa` mMWIe" :5EpiidC . ¦§¦©¥¨§©©§¥©§¨¨©Ÿ¤§©§
`id l`xUIn cg`e cg` lM alAW zxYEqn dad`W¤©£¨§¤¤¤§¥¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¦
DxxFrl Kixve ,dpiW zpigaaE xYqdaE mlrdA§¤§¥§¤§¥¦§¦©¥¨§¨¦§§¨

.DzpiXn¦¥¨¨
aEzMW FnM(f ,a mixiXd xiW)irY m`" :x,cg` W"ixA ± "E §¤¨¦©¦¦¦¨¦§¥¤¨

FrY m`e"xx"E(mW)" :WExiR .o"iWix 'aA ±m`ExirY" §¦§§¨§¥¦¥¦¨¦
" ,aNd zFIpFvig Epiid ± cg` W"ixAExxFrY m`eipWA " §¥¤¨©§¦¦©¥§¦§§¦§¥

aNd zinipR Epiid ± o"iWix6" .cr dad`d z`uRgYW"7 ¥¦©§§¦¦©¥¤¨©£¨©¤¤§¨
(mW)zxYEqn dad` lW dwEWzE dvitgl zre onf WIW : ¨¤¥§©§¥©£¦¨§¨¤©£¨§¤¤

"xwAA mdxa` mMWIe" Edfe .zixgWA EpiidC ,l"Pd8. ©©§©§§©£¦§¤©©§¥©§¨¨©Ÿ¤
:`Ed Ff dad` lW dpiXd oipre§¦§©©¥¨¤©£¨

zpigaA `id FNW daWgOdW ,oWId mc` lWnl FnM§§¨¨¨¨©¨¥¤©©£¨¨¤¦¦§¦©
.llM FgFnA zWAEln Dpi`e ,gFOdn dlrnl zEwNYqd¦§©§§©§¨¥©©§¥¨§¤¤§§¨

calA zFpFinC md zFnFlgd okle9FviwdA la` .10qpkp §¨¥©£¥¦§¦§©£¨©£¦¦§©
aFWgl FgFn KFzA zWAElnE ,gFOd KFzA Ff daWgOd©©£¨¨§©©§¤¤§©§
oFvxe dxigA FA oi` mFlgA oM oi`X dn .FpFvxM mdÄ¤¦§©¤¥¥©£¥§¦¨§¨

;llM§¨
s` ,dpiW zpigaA `idWM :Ff dad`A oiprd ok FnM§¥¨¦§¨§©£¨§¤¦¦§¦©¥¨©
ux`d lk `lO"W llM KxC rcFie FAlA 'd z` xkFGW¤¥¤§¦§¥©¤¤§¨¤§Ÿ¨¨¨¤

"FcFaM(b ,e dirWi)dxiar xaC zFUrl lFki mFwn lMn , §§©§¨¦¨¨¨©£§©£¥¨
xn`nM .drW DzF`A ENit`e ,KxAzi FpFvx cbp `EdW¤¤¤§¦§¨¥©£¦§¨¨¨§©£©

"`ixw `pngx `YxYgn mER` `aPB" :l"fx11gilvIW ± ©©©¨¨©©§©§¨©£¨¨¨§¨¤©§¦©
oFinC KxC `N` Ff dxikf oi`W ipRn `Ede .FzapbA¦§¥¨§¦§¥¤¥§¦¨¤¨¤¤¦§
KFzA qpkpe WAEln Fpi`e ,gFOd lr `nlrA dxarde§©£¨¨§¨§¨©©©§¥§¨§¦§¨§
,DzpiXn dad`d z` xxFrl mc`d Kixve .FgFn§¨¦¨¨¨§¥¤¨©£¨¦¥¨¨
miAx zEppFAzd ici lr ,FYaWgnE FgFn KFzA DqipkdlE§©§¦¨§©§©§©§¥¦§§©¦

.rnWÎz`ixw cr dNtYd zlgzdn¥©§¨©©§¦¨©§¦©§©
:`Ed dNtYAW zEppFAzd oipre§¦§©¦§§¤©§¦¨

l`" KxAzi `EdW Ki`mlFr"(bl ,`k `xIe)l`" `le ¥¤¦§¨¥¥¨©¥¨§Ÿ¥
d"mlFr12odW `N` ,Fnvr iptA oipr mlFrd oi`W , ¨¨¤¥¨¨¦§¨¦§¥©§¤¨¤¥

eif FnM KxAzi FxF`n eife dx`d zEhXRzd zpigA§¦©¦§©§¤¨¨§¦¥¦§¨¥§¦

z` `Fxal FpFvxa dlrWM KxAzi EPOn xi`dW WnXd©¤¤¤¥¦¦¤¦§¨¥§¤¨¨¦§¦§¤
.mlFrd̈¨

:lWnlE§¨¨
gnvi EPOOW ux`A xW` ipgEx gnFSd gM FnM§Ÿ©©¥©¨¦£¤¨¨¤¤¦¤¦§©
`EdW gnvPd ixRd i`CeAW .zFxitE zFpli`e miaUr£¨¦§¦¨¥¤§©©©§¦©¦§¨¤
`N` .gnFSd ipgEx gMd zEnvre zEdOn Fpi` ,zinWb©§¦¥¦¨§©§©Ÿ©¨¦©¥©¤¨
gMd zEdnE zEnvrn zhXRzOd calA dx`d zpigA§¦©¤¨¨¦§©©¦§©¤¤¥©§¨©Ÿ©
cr ,KM lM dnXBzpe dArzp Ff dx`de .gnFSd ipgEx¨¦©¥©§¤¨¨¦§©¨§¦§©§¨¨©©

zEwizn ,Kigl miWBxp minrhA ,inWB ixR dUrPW'וכּו. ¤©£¤§¦©§¦¦§¨¦¦§¨¦©¥§¦ְ

.llM ipgExA `vnp df Kxr oi`X dn©¤¥¥¤¤¦§¨¨¨¦§¨
mikWnPd ,miOd zEhXRzd FnM Ff zEhXRzd oi`e§¥¦§©§§¦§©§©©¦©¦§¨¦

KEnp mFwnl DFaB mFwOn13`l mikWnPd miOdW . ¦¨¨©§¨¨¤©©¦©¦§¨¦Ÿ
gkA oM oi`X dn .llM oFW`xd mnFwnA mdn x`Wp¦§¨¥¤¦§¨¨¦§¨©¤¥¥§Ÿ©
`Ed lFkie ,ixRd zginvA llM xqgp `l gnFSd ipgEx¨¦©¥©Ÿ¤§¨§¨¦§¦©©§¦§¨

.xRqn oi` zFAx minrR ginvdlE xFfgl©£§©§¦©§¨¦©¥¦§¨
:"dx`d" mWA Ff zEhXRzdl zn`d inkg E`xw okle§¨¥¨§©§¥¨¡¤§¦§©§§¥¤¨¨
,FznWpe FWtPn mikWnPW mc`d zFaWgn lWnl FnM§§¨¨©£¨¨¨¨¤¦§¨¦¦©§§¦§¨
FWtpA llM oFrxibe iEPiW `le ,llM mFwn miqtFY oi`W¤¥§¦¨§¨§Ÿ¦§¥¨§¨§©§
oi` cr zFaWgn aFWgl `id dlFkie ,zFaWgOd zngn¥£©©©£¨¦¨¦©§©£¨©¥
,KxAzi EPOn zEhXRzde dx`d wx `Ed mlFrd KM ;uw¥¨¨¨©¤¨¨§¦§©§¦¤¦§¨¥

"aiWg `lM DiOw `lFk"e14FCbp mFwn miqtFY oi`e , §¨©¥§¨¨¦§¥§¦¨¤§
aEzMW FnM .mFlWeÎqg iEPiW FA oi`e ,KxAzi(e ,b ik`ln): ¦§¨¥§¥¦©§¨§¤¨©§¨¦

dY`e" ,"izipW `l 'd ip`"15mlFrd `xaPW mcFw `Ed £¦Ÿ¨¦¦§©¨¤¤¦§¨¨¨
dNtYA.16"כּו' dad`d z` xxFrn `Ed dfaE .¨¤§¥¤¨©£¨©§¦¨

A E`xw 'dl FcFd" :mixnF`W EdfeFnW'כּו:WExiR ," §¤¤§¦©¦§¦§¥
l"PM "mlFr l`" `Ed mXdW df lr micFn Ep`W17; ¤¨¦©¤¤©¥¥¨©©
KixSW .dNtYd lM KlFde aaFq df oipr lrexFfgl §©¦§¨¤¥§¥¨©§¦¨¤¨¦©£

dI`x zpigaA FAlA rAwIW cr ,zFAx minrR df lr©¤§¨¦©©¤¦§©§¦¦§¦©§¦¨
Wi ± FlkU itl cg`e cg` lM dfA Kix`IWe .WOn©¨§¤©£¦¨¤¨¤¨§¤¨§¦¦§¥

.xzFi dfA winrdl Kixv xzFi mXEbn FgFOW¤§¨¥¨¦§©£¦¨¤¥
EpTY ± migaWE dxnfCÎiwEqR rvn`AW zFWTaE©¨¤§¤§©§¥§¦§¨§¨¦¦§
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(5LN Kl xF` dxFY .` ,cn mixiXd xiW b ,ft zxvr ipinW oOwl mb d`x)§¥©§©¨§¦¦£¤¤¦©¦¦¨¤§

ligzOd xEACaE .ai cEOr mixvTd owGd x"Enc` ixn`n .a ,ck `vIe .` ,ai©¥¥©©§¥©§©¨¥©§¨¦©§¦©©§¦

DpiprW dNitYd zcFarl fnFx xFngd zWiag oiprC" :g"nUY "oal mMWIe"©©§¥¨¨¦§©§¦§©£¦©©£¥©£©©§¦¨¤¦§¨¨

.("sEBd xnFg mr dngln¦§¨¨¦¤©

הּׁשירים6) ּבׁשיר מהאריז"ל" תֹורה ּב"לּקּוטי .(FnFwnA)עּיין ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָ¦§

למ"ד).7) ּתיּקּון זהר, ּתיּקּוני ב'. קמ"ו א'. ט' ב': חלק זהר ִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ(עיין

כ"ב,8) וּיקרא, ג': חלק ב'. רמ"ז, א'. ר"ג, א'. ע"ב, א': חלק זהר: ְִֵֵֵֶֶַַַָֹ(עּיין
א' עמּוד סֹוף ר"ד, ב'. עמּוד סֹוף נ"ב, nlrA`ב'. xrz`C mdxa`C xwFA") ַַ¤§©§¨¨§¦§©§¨§¨

` wlg g"qwz owGd x"Enc` ixn`nA x`Azp ± "xwFAA mdxa` mMWIe aizkC¦§¦©©§¥©§¨¨©¤¦§¨¥§©©§¥©§©¨¥¥¤

(`pz cEOr.('א רמ"ב, . ©

כּו'9) "ׁשיר הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה (dxFY"ּכחֹולמים היינּו(עּיין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ¨

(b ,gk xF`.(

(10.("miwxR dpFnW"A m"Anxd mWA mW xF` dxFY d`x)§¥¨¨§¥¨©§©¦§¨§¨¦

(11.(awri oird zqxbA ` ,bq zFkxA .'dl `xFw zxYgOd gztA aPB)©¨§¤©©©§¤¤¥©§¨§¦§©¨¥©£Ÿ

(12KWnd .Kli`e a ,gqyz c KxM ziW`xA dxFYd xF` dMEx`A d`x)§¥©£¨©¨§¥¦¤¤¨¥¨¤§¥

a"yz mixn`Od xtq ± "lW` rHIe" ligzOd xEAC .bly wxR a wlg a"xrz¥¤¤¤¦©©§¦©¦©¥¤¥¤©©£¨¦

.(b ,bn oOwl .59 cEOr©§©¨

(13.(` ,f ziprY d`x)§¥©£¦

(14.(al ,c l`IpC iR lr .a ,`i dnCwdA ` wlg xdf)Ÿ©¥¤©©§¨¨©¦¨¦¥

(15.(xgXd zNitY gqFp)©§¦©©©©

ּבׁשיר 16) – ּדֹודי" "קֹול הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ(ועּיין
b)הּׁשירים ,ci sC).( ִִַ©

(17" ּגּבי עד", יׂשראל "ׁשּובה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ּברּוועּיין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
העֹולם  מל אלהינּו ה' b)"אּתה ,fq daEW zAW oOwl). ֱֵֶֶַָָָֹ§©¨©¨¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

,mc`d lr mibExhw WIW zngn dlFcBdÎzqpM iWp ©̀§¥§¤¤©§¨¥£©¤¥¦§¦©¨¨¨
zFripn dOM Wi iM ,mbe .Kkl iE`x `Ed m` FzF` oipce§¨¦¦¨§¨§©¦¥©¨§¦
Ep` df lre .Ff zEppFAzdn mc`d z` zFcixhOd zFAiqe§¦©©§¦¤¨¨¨¥¦§§§©¤¨

LOr z` driWFd" :mingx miWwan'וגֹוm`Vpe mrxE'כּו" §©§¦©£¦¦¨¤©¤ְ§¥§©§¥
(h ,gk miNdY)mEgx `Ede" gl)18"וגֹו'; ,gr miNdY)oiprd lke . §¦¦§©ְ§¦¦§¨¨¦§¨

.dad`d z` xxFrl `Ed rnWÎz`ixw cr©§¦©§©§¥¤¨©£¨
:"cg`" ± "Epiwl` died" :mixnF` rnWÎz`ixwaE¦§¦©§©§¦£¨¨¡Ÿ¥¤¨

`xnbA `zi`e19,"rnWÎz` oikxFM Eid Fgixi iWp`" : §¦¨©§¨¨©§¥§¦¨§¦¤§©
,xg` xacA "Yad`e"l "cg`" oiA "oiwiqtn Eid `le"§Ÿ¨©§¦¦¥¤¨¦§¨©§¨§¨¨©¥
FzECg`A FzEppFAzd Kxr itNW .dfA df oiElY mdW itl§¦¤¥§¦¤¨¤¤§¦¥¤¦§§§©§
oikxFM Eid" Kkitl .dad`d zCn xxFrzY dkM KxAzi¦§¨¥¨¨¦§¥¦©¨©£¨§¦¨¨§¦

rnWÎz`'כּו;Fgixi iWp`M dkld oi`W `N` ." ¤§©¤¨¤¥£¨¨§©§¥§¦
wqtd ied `l "cre mlFrl FzEkln cFaM mW KExA"W¤¨¥§©§§¨¨¤Ÿ£¥¤§¥

" ;"cg`C `fx" df mBW mEXncreC `fx `Ed "cg`20 ¦¤©¤¨¨§¤¨¨¤¨¨§¤¨
oeez` itENigA'וגֹוrcFPM d`YYÎ`cEgi `xwpe .21.: §¦¥©§¨ְ§¦§¨¦¨©¨¨©¨

dPde .a22WizFad` iPin ipW: §¦¥¥§¥¦¥©£
d"ied"A zEppFAzd ici lr dil`n ziUrPW dad ©̀£¨¤©£¥¥¥¤¨©§¥¦§§©£¨¨

"dil`n dlFrd zadlW"M `ide ."cg`ÎiRWxM zxrFaE ¤¨§¦§©§¤¤¨¨¥¥¤¨¤¤§¦§¥
.WTEan mEW DA oi`e W ¥̀§¥¨§¨

"mipFpiA lW xtq"A aEzMW FnM `Ede)'י ּפרק סֹוף א ', :חלק §§¤¨§¥¤¤¥¦ֵֶֶֶ

d`nSd mWtp oF`nv zFExl calA KxAzi FA dwacl icM `le"§Ÿ§¥§¨§¨¦§¨¥¦§©§©¦§©§¨©§¥¨
'FpFw mr cQgzOd ?ciqg Edfi`' `l` .'dl'ׁשם",כּו ).23עּיין ©¤¨¥¤¨¦©¦§©¥¦ֵַָ

FA dwacl wwFYWnE utgW `Ed zipXd dad`e§©£¨©¥¦¤¨¥¦§¥§¨§¨
alA Wi dfe .KxAzil`xUIn cg`e cg` lMEdfe . ¦§¨¥§¤¥§¥¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥§¤

,"Liwl` d"ied" didIW dE`zYW EpiidC ,"Yad`e"§¨©§¨§©§¤¦§©¤¤¦§¤£¨¨¡Ÿ¤
.rcFPM©¨

ipA zbxcnE zlrn `id dpFW`xd dad`d oM oi`X dn)©¤¥¥¨©£¨¨¦¨¦©£©©§¥©§¥
diIlr24xn`p df lre ,(ai ,fv miNdY)" :EgnUmiwiCv"'dA25.( £¦¨§©¤¤¡©§¦¦¦§©¦¦©

rnWÎz`ixwA minWÎzEkln zlAw Edfe26i`W wx . §¤©¨©©§¨©¦¦§¦©§©©¤¦
`qitY daWgn zil" iM ,KxAzi FA dwacl xWt ¤̀§¨§¨§¨¦§¨¥¦¥©£¨¨§¦¨

"DiA27lkC `xinhE ,oinizq lkC Enizq" KxAzi `EdW , ¥¤¦§¨¥§¦§¨§¦¦§¦¨§¨
"oixinh28mde ,"oinizq" mi`xwPW zFnlFr WIW :WExiR . §¦¦¥¤¥¨¤¦§¨¦§¦¦§¥

mlrpe mizq KxAzi `Ede .`AdÎmlFr zpigAn dlrnl§©§¨¦§¦©¨©¨§¦§¨¥¨¦§¤§¨
;"oixinh lkC `xinh" oke ,FzF` mibiVn mpi`W ± mdn¥¤¤¥¨©¦¦§¥§¦¨§¨§¦¦

mA YxAce" Edfe ,dxFYd ici lr m` iM'כּו"(f ,e oPgz`e), ¦¦©§¥©¨§¤§¦©§¨¨¨¤§©©

EPOn dx`de zEhXRzd mdA WAEln dxFYd zFIzF`W¤¦©¨§¨¨¤¦§©§§¤¨¨¦¤
FnM .l"Pd daWgOd zFIzF`e gnFSd gM lWnM .KxAzi¦§¨¥¦§©Ÿ©©¥©§¦©©£¨¨©©§

oOA aEzMW(hi ,ek dirWi)cr mXbzpe ,"LNh zFxF` lh iM" : ¤¨©¨§©§¨¦©©¤§¦§©¥©
dkFcOA EkC"W'29"וכּו(g ,`i LzFlrdA).dxFze" EdfexF`" ¤¨©§¨ְ§©£§§¤§¨

(bk ,e ilWn).`EdÎKExA sFqÎoi`n dx`d `idW ± ¦§¥¤¦¤¨¨¥¥¨
dxFYd wqrA dlFcb dgnVd didi z`fl i`e§¦¨Ÿ¦§¤©¦§¨§¨§¥¤©¨
wwFYWnE utgX dn FpF`nv dexi dfA iM ,zFvOde§©¦§¦¨¤©§¤¦§©¤¨¥¦§¥

KxAzi FA dwacl30`l xW` zgY" :xn`p df lre . §¨§¨¦§¨¥§©¤¤¡©©©£¤Ÿ
Ycar'כּוaal aEhaE dgnUA"31Ff dgnU zpigA iM , ¨©§¨§¦§¨§¥¨¦§¦©¦§¨

lM lkEi ,FpF`nv dexn dfAW ,zFvnE dxFYA dcFardn¥¨£¨©¨¦§¤¨¤©§¤¦§©¨
.l"Pke dil` riBdl mc`̈¨§©¦©¥¤¨§©©

Wi dPd K`dxFYd cEOilA zFpigA 'a: ©¦¥¥§¦§¦©¨
dad`d z` xxFrOWM ,dNtYd xg` skiY :cg ¤̀¨¥¤©©©§¦¨§¤§¥¤¨©£¨
i`CeA `Ed f`e ,minl `nvM d`nv WtpA dxFYd cnFle§¥©¨§¤¤§¥¨§¨¥§©¦§¨§©©

FzcFarA gnU32. ¨¥©©£¨
od .dad`d zpigAn ltFPWM `Ed zipXd dpigaE§¦¨©¥¦§¤¥¦§¦©¨©£¨¥

ldF` aWFi F` FwqrA wqFrWM wqr lrA'כּוiR lr s` . ©©¥¤§¤¥§¦§¥¤©©¦

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

"צו 18) הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּפנחס, ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ(ועּיין
יׂשראל" ּבני b)את ,gr).( ְְִֵֵֶָ

(19.(b ,ci ev lirl d`x .` ,ep migqR)§¨¦§¥§¥

(20'rA ztNgzn 'g ,i"ed` zFIzF`A 'eA ztNgzn sl`" .` ,clw a wlg xdf)Ÿ©¥¤¨¤¦§©¤¤§§¦¦§©¤¤§

d`x .zFxF` ivFvipA xdGd oFilB lr wYrEd Kln WCwn ± ."r"dg` zFIzF`A§¦¦§©¤¤§©©¦§©Ÿ©§¦¥§¥

irvn`d x"Enc` ixn`n ± "oeez` itENigA cre oipr oiadl" ligzOd xEAC¦©©§¦§¨¦¦§©¨¤§¦¥©§¨©©§¥©§¨¤§¨¦

.(onqp mWe .ckx cEOr a wlg mixaC§¨¦¥¤©§¨¦§¨

הּׁשליׁשי"21) "ּבחדׁש הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה (dxFY(ועּיין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ¨

(Fxzi xF`.( ¦§

(22d`x .hqy cEOr gNWA dxFYd xF`A miiEPiWA `aEd df wxRn wlg)¥¤¦¤¤¤¨§¦¦§©¨§©©©§¥

.(xn`Od zNigzA l"Pd a"xrz KWnd¤§¥©©¦§¦©©©£¨

ּבתענּוגים"23) אהבה נעמּת ּומה ּיפית מה "ּכתיב הּמתחיל ּבדּבּור ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָועּיין
(gi oniq ycTd zxB` ,`ipY) הּמתחיל ּדּבּור סֹוף לקּמן ּׁשּנתּבאר מה ועּיין . ©§¨¦¤¤©Ÿ¤¦¨ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
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" `Ed oxd`xwAAFaihidA"(f ,l dEvY)xzFi dahd zpigA `Ede , ©£Ÿ©Ÿ¤§¥¦§©¤§§¦©£¨¨¥
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± l`xUi zpigA oi`W lr zExixOdW`x ilFA xi`n ©§¦©¤¥§¦©¦§¨¥¦Ÿ¥¦
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ּׁשּנתּב מה ה'ועּיין "אחרי ּפסּוק ועל הא'. יגּדל" "ועּתה ּפסּוק על אר: ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּתלכּו" d`x).אלקיכם zWxR lirl)"יׂשראל לבני אמֹור "לכן ּפסּוק ועל ֱֵֵֵֶֹ§¥¨¨©§¥ְְְֱִִֵֵֵַָָָ

.(a ,fp `x`e xF` dxFY)עבדּו" מענין הּנ"ל, וׂשמחי" "רּני ּפסּוק את ועל ¨¨¥¨ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבׂשמחה  a)כּו'"ה' ,w miNdY)"אׂשיׂש "ׂשֹוׂש הּמתחיל ּובדּבּור .lirl) ְְִָ§¦¦ְְִִִַַָ§¥

.(b ,k rixfY©§¦©

(48" ּגּבי: מ"א, ּפרק סֹוף ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר נפׁשֹוועּיין יחּוד אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
כּו' לאמּתֹו ּבאמת מּיׂשראל אדם ּכל חפץ ּבזה ׁשם.כּו', עּיין ." ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

(49."cqg iRlM dHn `diC mdxa`C xwA" :zFHnXddn a ,`l ziW`xA xdf)Ÿ©§¥¦¥©©§¨Ÿ¤§©§¨¨¦§¥©¥§©¥¤¤

`Edd ,'ebe FxFng z` WagIe xwAA mdxa` mMWIe" :` ,bx uTnmdxa`C xwA ¦¥©©§¥©§¨¨©Ÿ¤©©£¤£§©Ÿ¤§©§¨¨

.(cFre ."DizEkfA Ediilr `niiwl ,xidp ded£¨¨¦§©§¨£©§¦§¥§

ּבעֹוזרי"50) לי "ה' הּמתחיל c)ּבדּבּור ,ht ± c ,gt zxvr ipinW oOwl). ְְְְִִִַַָ§©¨§¦¦£¤¤

(51.(aFh mFil WECiwe dcinrd zNtY gqFp)©§¦©¨£¦¨§¦§
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(53.(bÎa ,v irqn lirl)§¥©§¥
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הּמדרׁש55) ּבענין ,"ּבני "וכל ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָועּיין
ּפסּוק על רּבה הּׁשירים c)ּבׁשיר ,`)"ּב ונׂשמחה "נגילה :"– הא ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ

ׁשלימא  b)כּו'"חדותא ,`l d`x zWxR lirl).ׁשם עּיין . ְְֵֶָָָ§¥¨¨©§¥ֵַָ
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.("W`x caFM¤Ÿ

(57,iW`x Exar izFpFr" :d ,gl miNdY)EcAki cak `VnM.("iPOn §¦¦£©¨§Ÿ¦§©¨¨¥¦§§¦¤¦

(58dOgdWM WnW DAbEd) `nFi ilci` :(i"Wx WExitaE) a ,fh `xzA `aA)¨¨¨§¨§¥©¦¦§¥¨§©¤¤§¤©©¨

.(mW mFWxb EpiAx WExitE zFtqFY d`xE .(ilFgd lwin) `xivw ilci` ,(zgxFf©©¦§¥§¦¨¥¥©¦§¥¨¥©¥¥§¨

(59,fk wlg "mgpn zxFY" ± bk sirq k"yz dxFY zgnU lil zgiU d`x)§¥¦©¥¦§©¨¨¦©§©¥¥¤

.(onqp mWe .91 cEOr©§¨¦§¨

(60zFtqFd d`xE ."azM s"ixd" ligzOd xEAC ` ,dn mixrW d`n d`x)§¥¥¨§¨¦¦©©§¦¨¦¨©§¥¨

.(cxz cEOr mixvTd owGd x"Enc` ixn`nl§©©§¥©§©¨¥©§¨¦©

(61.(gt oniq miIg gxF`)©©¦¦¨

(62B` d`x)m"Anxd z"EWA dqRcp ± mNEWn iAxA qgpR iAxl m"Anxd zx §¥¦¤¤¨©§©§©¦¦§¨§©¦§¨¦§§¨§¨©§©

cEOr k wlg zFgiW ihETl ± Kli`e 178 cEOr m"Anxd zFxB` .nw oniq `iqRil¦¦¨¦§¨©§©©¨¥¨¦¥¦¥¤©

.(315 cEOr f wlg zFgiW ihETl d`xE .177 dxrd 345¤¨¨§¥¦¥¦¥¤©

(63.(ipEpg [FnXW mFwOn xnY] lW [aFh] gix gixn ip` :mEBxY)©§£¦¥¦©¥©¤¨¨¦¨¤§£¦

(64" ּבענין מסעי" "אּלה הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר יריחֹוּכמֹו "ירּדן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
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שנק'‰Â‰(ג) התורה בשביל מ"ש הענין שורש
ראשית. שנקרא ישראל ובשביל ראשית
שניהם  כי דבראשית רבתי בב' כלולים ששניהם מפני
דחכ' מ"ה דשם התיקון עולם בחי' והוא הוא. א' ענין
לז' ולברר לתקן התוהו עולם בחי' אחר שבא דתו"מ
לעשות  אלקים ברא אשר (וכמ"ש התוהו דבחי' מדות
מי  כמו כו' אמון אצלו ואהיה מ"ש והוא כו'). לתקן
אומנתו  בכלי מה דבר לתקן יכול הגדולה שבחכמתו
כפשוטו  דבראשית פי' (וזהו כו'). אומנתו תורתו (שנק'
א) כו, (ירמי' כמו שלאחריה לתיבה סמוך שהוא
(דברים  ממלכת ראשית א) כז, (שם כו' ממלכות בראשי'
שמים  בריאת בראשית דהיינו וכה"ג דגנך ראשית ד) יח,
אלקים  ויאמר וחשך כו' ובוהו תוהו היתה והארץ וארץ
(עיין  כו' אלקים ברא בראשית כמו והיינו כו' אור יהי
הכל  הי' הבריאה שבתחלת בזה והכוונה בפרש"י)
והארץ  וז"ש התיקון לבחי' שקדם התוהו עולם בבחי'

ויאמ  עד כו' תהו אור היתה שהוא אור יהי אלקים ר
כנ"ל  הקדומה דתורה דח"ע אור בחי' שהוא קדמאה
לבחי' שמתקן כו' מ"ה דשם התיקון בחי' שרש שהוא
מ"ש  וזהו כו' היתה והארץ א' שע"ז דתוהו ב"ן
כלומר  כו' ישראל ובשביל התורה בשביל בראשית
כו' תוהו הארץ היתה וארץ שמים בריאת בראשית
וחושך  התוהו בחי' את להאיר אור יהי אלקים ויאמר
כו' וישראל התורה בשביל שזהו דתו"מ אור והוא כו'
הצורה  בשביל החומר בבריאת שהכוונה כמו (שזהו
הצורה  אופן כפי נצטייר וגם שנברא האדם גוף  כחומר
צור' שנקר' השכליית נפש שהיא בו שיומשך הרוחניות
הנ"ל  לפי ואמנם כמשי"ת). הטבעיי' נפש לגבי
שנמשך  ברא הקדומה שבתורה בחכמ' ברא דבראשית
עפ"י  הבונה כאומן דתורה הח"ע כח מעצם הארה קצת
ארץ  יסד בחכמה ה' כך ותבונתו שכלו כח עצם שלימות
א"כ  כנ"ל בית יבנה בחכ' וכמו בתבונה שמים כונן
ענין  אלא שלאחריו לתיבה סמוך אינו בראשית תיבת
כו' הכל את ברא דחכ' בראשית אמר כאילו הוא נפרד
בחוכמת' תי"ר לפי וכן כו' דשמים הבריאה בתחלת ולא
ואינו  הוא נפרד בראשית תיבת דמע"ב חכ' שהוא ברא
דחכמ' א' וענין אמת הפי' דב' למעלה ומבואר כו' סמוך
בשביל  נמשך זה וגם דתורה. דח"ע מכח נלקחה דמע"ב
כמ"ש  לישראל הדברות בי' דתורה ח"ע דכח עצמו
דבבחי' א' לענין עולים ושניהם כו' הקב"ה התנה
עצמה  דתורה אור גילוי שיהא כדי ברא דתורה החכמה

וכן  כו'. בראשית בתיבת נפרד ענין מורי' ושניהם כו'
השמים  ברא שבתחלה היינו ברא בקדמין ת"א לפי'
פי' והיינו נבראו תחלה שאלו להורות שבא וארץ
זו  תיב' וא"כ כו') ערשטין צום (בל"א בקדמין
לכל  וקודם הכל שבראשי' לומר לעצמו נפרד דבראשית
בראשונה  הל"ל א"כ אך כו' השמים את ברא הברואים
אמר  שהרי לארץ קדמו המים הרי ועוד אלו, את ברא
בפרש"י) (עיין כו' המים פני על מרחפת אלקים ורוח
בא  רק קדמו שאלו להורות בא המקרא שאין שהכריע
כו' הארץ היתה כו' שמים בריאת שבתחלת לומר
לפרש  יש כי כו' קדמו שאלו הפי' יותר יתכן ובאמת
את  ברא ומקדם מכבר כלו' כו' ברא בקדמין דת"א בפי'
דרצון  ההעלם בבחי' דהיינו צבאם וכל והארץ השמים
בדיבור  גילוי לידי מע"ב שבאו טרם הקדומה ומחשבה
מו, (ישעיה וכמו מקדם בעדן גן ה' ויטע כמו כו' בי"מ
וכמו  נעשה לא אשר ומקדם אחרית מראשית מגיד י)
קדם  שנק' קדם מימי כו' נשבעת אשר כ) ז, (מיכה
קודם  שהוא להיות קדם נק' שהמזרח (כמו למע"ב
וז"ש  במזרח תחלה בא השמש שזריחת מפני לשלאחריו
שקדם  התוהו בבחי' דהיינו קדם מימי ברא בקדמין
והמח' הרצון כי לחכמה מקדם שהוא התיקון לבחי'

החכ' מבחי' למעלה הוא יב)שבהעלם כח, (איוב כמ"ש
נקר' וע"כ דכתר דאין ההעלם מבחי' תמצא מאין והחכ'
הבא  האור שהוא אור ויהי אור יהי וכמ"ש אור החכ'
יב) יח, (תהלים סתרו חשך דישת דחושך ההעלם מבחי'
דאם  הקושיא מתורץ ולפ"ז כו'. קדמון אויר שנק' כידוע
בהעלם  ורצון במח' שקדמו דהיינו קדמו שאלו הפי'
לארץ  קדמו המים הרי דא"כ ההעל' מן נתגלו ואח"כ
מרחפת  אלקים ורוח כמו לארץ קדמו המים גם דבאמת
תחלה  כמ"ש התוהו דבחי' ח"ע בחי' שהן המים ע"פ
המים  בתוך רקיע יהי שא' עד כו' תוהו היתה והארץ
בין  שהבדיל אחר כו' שמים לרקיע אלקים ויקרא עד כו'
התיקון  בבחי' הכל דקאי הא' ביום החושך ובין האור
אמ"ר  בפי' כידוע ורקיע ומים אור שנקרא דתורה דחכמ'
דבראשית  המא' על חולק ת"א דפי' ונמצא וד"ל. כו'
דוקא  חכמה ראשית שהו' ראשית שנק' התורה בשביל
מורה  זה שכל ברא דבחוכמת' תי"ר פי' על חולק וכן
ת"א  ולפי כנ"ל סמוך ואינו נפרד בראשי' שתיבת
שהוא  דבראשית החכ' מן למעלה הוא הרי בקדמין
במ"ש  הענין פשט וכפי כנ"ל והמח' הרצון העלם
להבאים  נבראו וקודם תחלה שאלו היינו ברא בקדמין
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בי"ת  ענין מה ת"א לפי יקשה וגם כו'. אחריהם
התיקון  בבחי' דתורה החכמה בבחי' שהוא דבראשית
ארץ  יסד בחכמה וה' בית יבנה בחכמה וכמ"ש דוקא
לתיבת  שמפרש ות"א וכה"ג עשית בחכמה כולם
החכמה  מן שלמעלה ברצון דוקא זהו בקדמין בראשית
בקדמין  במ"ש לפרש יש באמת אמנם כנ"ל. עדיין
שז"ש  לעולם שקדמה דתורה הקדומה החכ' בבחי'
התורה  נקרא וע"כ דנא ומקדמת מכבר אמון אצלו ואהי'
כ) ז, (מיכה קדם ימי וכן יג) כד, (ש"א הקדמוני משל
דרצון  ההעלם בחי' והוא נעשה לא אשר ומקדם וכמו
הרוצה  עד"מ עדיין לגילוי שבאה טרם הקדומה וחכמ'
כללות  עולה שתחלה אופניו פרטי בכל גדול בנין לבנות
ובא  נתחלק ואח"כ א' בבת לסופו מראשו הבנין כל
בקדמין  וז"ש ופרטיות. בכללות ושכל רצון בגילוי
לגילוי  אח"כ שבא רק הקדומה וחכ' ברצונו עלה שכבר

שמתגלה  הבנין אופני לציור וטעם שרש ואמנם בי"מ.
(תהלים  כמו הקדומה החכ' בכח הוקדם כבר אח"כ
והיה  שאמר מ"ש וכן ונבראו צוה הוא כי ה) קמח,
התורה  בשביל וזהו ועושה אומר ואח"כ כו' העולם
שזהו  ראשית שנק' וישראל דרכו ראשית שנק' הקדומה
בחכ' וז"ש הקדומה ותורה בחכמה הכוונה תכלית הי'

ותיבת יבנה כו' בחכ' ה' וכן הקדום ורצון בחכ'
תי"ר  לפי כמו ת"א לפי סמוך ואינו הוא נפרד בראשית
בתחלת  הכוונה סמוך בראשית אם (וגם כלל חולק ואינו
בשביל  הוא כו' שמים בריאת היה שכבר והמח' הרצון
מע"ב  כלות אחר שמסיים כמו התיקון בחי' שהוא תו"מ
שכל  לתקן לעשות אלקים ברא אשר כו' ויכולו כו' וירא
ותי"ר  דת"א ונמצא כו') לתקן רק אינו אלקים שברא מה
לסגנון  עולה הכל בראשית תיבת על רז"ל ודרשות

וד"ל: א' וכוונה
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בי"ת  ענין מה ת"א לפי יקשה וגם כו'. אחריהם
התיקון  בבחי' דתורה החכמה בבחי' שהוא דבראשית
ארץ  יסד בחכמה וה' בית יבנה בחכמה וכמ"ש דוקא
לתיבת  שמפרש ות"א וכה"ג עשית בחכמה כולם
החכמה  מן שלמעלה ברצון דוקא זהו בקדמין בראשית
בקדמין  במ"ש לפרש יש באמת אמנם כנ"ל. עדיין
שז"ש  לעולם שקדמה דתורה הקדומה החכ' בבחי'
התורה  נקרא וע"כ דנא ומקדמת מכבר אמון אצלו ואהי'
כ) ז, (מיכה קדם ימי וכן יג) כד, (ש"א הקדמוני משל
דרצון  ההעלם בחי' והוא נעשה לא אשר ומקדם וכמו
הרוצה  עד"מ עדיין לגילוי שבאה טרם הקדומה וחכמ'
כללות  עולה שתחלה אופניו פרטי בכל גדול בנין לבנות
ובא  נתחלק ואח"כ א' בבת לסופו מראשו הבנין כל
בקדמין  וז"ש ופרטיות. בכללות ושכל רצון בגילוי
לגילוי  אח"כ שבא רק הקדומה וחכ' ברצונו עלה שכבר

שמתגלה  הבנין אופני לציור וטעם שרש ואמנם בי"מ.
(תהלים  כמו הקדומה החכ' בכח הוקדם כבר אח"כ
והיה  שאמר מ"ש וכן ונבראו צוה הוא כי ה) קמח,
התורה  בשביל וזהו ועושה אומר ואח"כ כו' העולם
שזהו  ראשית שנק' וישראל דרכו ראשית שנק' הקדומה
בחכ' וז"ש הקדומה ותורה בחכמה הכוונה תכלית הי'

ותיבת יבנה כו' בחכ' ה' וכן הקדום ורצון בחכ'
תי"ר  לפי כמו ת"א לפי סמוך ואינו הוא נפרד בראשית
בתחלת  הכוונה סמוך בראשית אם (וגם כלל חולק ואינו
בשביל  הוא כו' שמים בריאת היה שכבר והמח' הרצון
מע"ב  כלות אחר שמסיים כמו התיקון בחי' שהוא תו"מ
שכל  לתקן לעשות אלקים ברא אשר כו' ויכולו כו' וירא
ותי"ר  דת"א ונמצא כו') לתקן רק אינו אלקים שברא מה
לסגנון  עולה הכל בראשית תיבת על רז"ל ודרשות

וד"ל: א' וכוונה
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

(gxg`Ki` mincFTd miwxRA 'd xfrA x`AzPW ©©¤¦§¨¥§¥¤©§¨¦©§¦¥
OdWmd KxAzi eilr dxFYA Exn`PW zElrRzdde zFC ¤©¦§©¦§©£¤¤¤§©¨¨¨¦§¨¥¥

oi` KxAzi FzEdnA ok iR lr s`We ,FzEdl`A miIYin £̀¦¦¦¤¡Ÿ§¤©©¦¥§¨¦§¨¥¥
mEvnSd ici lr Elv`p iM ,llM zElrRzde iEPiW¦§¦§©£§¨¦¤¤§©§¥©¦§
Epilr lg oiicr dPd ,mitFqlRd zpElY dxqe ,xEn`M̈¨§¨¨§©©¦Ÿ¦¦¥£©¦¨¨¥

.dfA cg` oipr xE`iA zaFg©¥¦§¨¤¨¨¤
:`Ede§

zFCOde zElrRzdd ipipr lr mitFqlRd ziiWEw iM¦§©©¦Ÿ¦©¦§§¥©¦§©£§©¦
wx mdW xnFl Ewgcp dfNW cr ,KxAzi FA Exn`PW¤¤¤§¦§¨¥©¤¨¤¦§£©¤¥©
,'f wxR l"PM "mc` ipA oFWlM dxFY dxAc"e ,millFW§¦§¦§¨¨¦§§¥¨¨©©¤¤

:mixaC 'a `id¦§¨¦
:'`okYi `le ,iEPiW `idW ,zElrRzdd mvr lr©¤¤©¦§©£¤¦¦§Ÿ¦¨¥

mixEn`d minrh ipXn KxAzi `xFAA oM xnFl©¥©¥¦§¨¥¦§¥§¨¦¨£¦
,'f wxR lirl xMfpM ,mdixacA§¦§¥¤©¦§¨§¥¤¤

'azElrRzdd oi`X xn`pe Ff `iWEw giPp m` mb :©¦©¦©§¨§Ÿ©¤¥©¦§©£
?zElrRzdd didi okidn iM ,dWw oiicr ,iEPiW mxFB¥¦£©¦¨¤¦¥¥¨¦§¤©¦§©£
lrRzi ,FMxrA dn xaC FzlEf WIW ,mc`A `nlWAW¤¦§¨¨§¨¨¤¥¨§©©§¤§¦§¨¥
oi`X ,KxAzi FA la` ,eilr qrki F` eilr mgxie EpOn¦¤¦©¥¨¨¦§©¨¨£¨¦§¨¥¤¥
xg`n ± qrka F` dgnUA lrRzi iOn ,EpOn uEg xaC̈¨¦¤¦¦¦§¨¥§¦§¨§©©¥©©

?EpOn `Ed lMdW¤©Ÿ¦¤

dxF`kl DaEXi x`Azp `l dIpXd Ff `iWEw dPde§¦¥§¨©§¦¨Ÿ¦§¨¥¦¨¦§¨
:EpixaCn¦§¨¥

zFCOde zElrRzddW lirl x`AzPW iR lr s` iM¦©©¦¤¦§¨¥§¥¤©¦§©£§©¦
`NW cr ,mEvnSd xg`W zidl` dx`d zpigaA md¥¦§¦©¤¨¨¡Ÿ¦¤©©©¦§©¤Ÿ
FA xnFl okYi `NW dpFW`xd `iWETd Epilr dWwi¦§¤¨¥©§¨¨¦¨¤Ÿ¦¨¥©
did ,gnU minrtE qrFM minrR did ENi`e ,iEPiW KxAzi¦§¨¥¦§¦¨¨§¨¦¥§¨¦¨¥©¨¨
dgnVde ,iEPiW Fpi` KxAzi FA zn`AW ipRn ,dPYWn¦§©¤¦§¥¤¤¡¤¦§¨¥¥¦§©¦§¨
xF`de eiGd on ,ax mEvnv zpigaA EpOn EkWnp qrMde§©©©¦§§¦¤¦§¦©¦§©¦©¦§¨

;KxF`A l"PM ,'Ek FNW¤©©§¤
gxkdA ixd :xnFlM ?lrRzi dOl ± dWw oiicr la £̀¨£©¦¨¤¨¨¦§¨¥§©£¥§¤§¥©
,EpOn mikWnp md mEvnSd xg`W qrMde dgnVd mBW¤©©¦§¨§©©©¤©©©¦§¥¦§¨¦¦¤
lEaB lrA iYlAd Feife FxF` mvnvn `Ed rbx lkaE§¨¤©§©§¥§¦©¦§¦©©§
oM m` ,qrk F` dgnU zpigaA zFidl mvnvzn zFidl¦§¦§©§¥¦§¦§¦©¦§¨©©¦¥

?'Ek EpOn uEgW xaC Ll oi`X xg`n ,lrRzi iOn ±¦¦¦§¨¥¥©©¤¥§¨¨¤¦¤
oaEnE ,x`Azp oM mB df xaC zaEWY zn`A mpn`e§¨§¨¤¡¤§©¨¨¤©¥¦§¨¥¨
.mEvnSd oiprA lirl mixMfPd mixaCA ahid liMUnl§©§¦¥¥©§¨¦©¦§¨¦§¥§¦§©©¦§
,llM zElrRzd oi` FzEnvrAW Epxn` xaM iM :`Ede§¦§¨¨©§¤§©§¥¦§©£§¨
lr mnFxznE dNrzn `Ed iM ,gnU `le qrFM `l Fpi`e§¥Ÿ¥§Ÿ¨¥©¦¦§©¤¦§¥©

xn`p df KxraE ,EN` zFCn lM59oYY dn Ywcv m`" : ¨¦¥§¥¤¤¤¡©¦¨©§¨©¦¤
zFxiarde zFvOd oi`W ,"FN dUrY dn LirWt EAxe ,Fl§©§¨¤©©£¤¤¥©¦§§¨£¥
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

FnvrA lrRzn KxAzi `Ed zFidl llM mFwn miqtFY§¦¨§¨¦§¦§¨¥¦§¨¥§©§
gnU `EdW dnE .zElrRzdd okYi `l FMxrA mbe .mdn¥¤§©§¤§Ÿ¦¨¥©¦§©£©¤¨¥©
zYn`A df oi` ,mirWxd lr qrFke miwiCSd dUrOn¦©£¥©©¦¦§¥©¨§¨¦¥¤©£¦©
,mEvnv ici lr FxF`n EN` zFCn liv`OW wx ,FzEnvr©§©¤©£¦¦¥¥©§¥¦§
srYqOd itM ,mirWxle miwiCSl oci lr riRWdl icM§¥§©§¦©©¨¨©©¦¦§¨§¨¦§¦©¦§©¥

.qrMd on srYqOd itkE dgnVd on¦©¦§¨§¦©¦§©¥¦©©©
mipipr 'an zhlnp dpi` dIpXd Ff `iWEw ,dYrnE¥©¨§¨©§¦¨¥¨¦§¤¤¦¦§¨¦

:DWxtl WIW¤¥§¨§¨
lrRzdl lFki Ki` :KM KziWEw xnFl zivx m ¦̀¨¦¨©§¨¨¨¥¨§¦§©¥
df lre dgnUA dfl ,mirWxde miwiCSd dUrOn¦©£¥©©¦¦§¨§¨¦¨¤§¦§¨§©¤
mFwn miqtFY mi`xaPd oi` FzEnvrAW xg`n ,qrka§©©¥©©¤§©§¥©¦§¨¦§¦¨

?'Ek lrRzi iOnE¦¦¦§¨¥
oi` FzEnvr iOw zn`A dPd :LCvA LzaEWY ±§¨§§¦§¦¥¤¡¤©¥©§¥
WOn zE`ivnA milihaE ,llM mFwn miqtFY mi`xaPd©¦§¨¦§¦¨§¨§¥¦¦§¦©¨
,llM Fnvr iptA mWA dlFr Fpi`W WnXA WnXd eifM§¦©¤¤©¤¤¤¥¤§¥¦§¥©§§¨

'a wlg "mixn` ihEwl"A x`AzdX FnM60zn`A dPde . §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤§¦¥¤¡¤
l"Pke ,llM mdiUrOn lrRzn Fpi` FzEnvrA `EdW¤§©§¥¦§¨¥¦©£¥¤§¨§©©

."'Ek LirWt EAx"e "Ywcv m`" WExitA§¥¦¨©§¨§©§¨¤
xg` EpOn xi`n `EdW zidl` dx`dd iAbl la £̀¨§©¥©¤¨¨¡Ÿ¦¤¥¦¦¤©©
lcFbl ,zidl` `idW iR lr s` dPd ,l"PM mEvnSd©¦§©©¦¥©©¦¤¦¡Ÿ¦§¤

mEvrd mEvnSdxF`d Kxrn Dpi` z`Gd dx`ddW , ©¦§¤¨¤©¤¨¨©Ÿ¥¨¥¥¤¨
,Dizvwn `le DiPin `l ,lEaB lrA iYlAd eiGde§©¦©¦§¦©©§Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥
Ff dx`de ,'e wxR lirl x`AzPW FnM "EniWx" z`xwpe§¦§¥§¦§¤¦§¨¥§¥¤¤§¤¨¨
iR lrW okYi ± 'Ek z"bg c"Ag ,zFxitq c"Ei zpigA `id¦§¦©§¦©©©©¦¨¥¤©¦

mvnEvnd zrCdÎKExA FzEnvre FzEdn iAbl ,xnFl dvFx) ©©©©§§¨¤©§©¥¨§©§¨
(mvnEvn `xwp `EddUrOn WOn zElrRzd didi ,`Edd ¦§¨§§¨©¦§¤¦§©£©¨¦©£¥

.qrka df lre dgnUA df lr ,mirWxde miwiCSd©©¦¦§¨§¨¦©¤§¦§¨§©¤§©©
md zElrRzdd KWnp EPOOW df zrC zpigaA iM¦¦§¦©©©¤¤¦¤¦§¨©¦§©£¥
mdilr gEpYW md i`cMW cr ,mFwn dfi` miqtFY§¦¥¤¨©¤§©¥¤¨©£¥¤

.mdiUrn itM dgnVd F` qrMde `citTd©§¥¨§©©©©¦§¨§¦©£¥¤
dx`dA md ,EN` z"bg zFCn zpigaE c"Ag zpigA iM¦§¦©©©§¦©¦©©¥¥§¤¨¨
FzEnvre FzEdn dPOn mNrzpe mvnvzp xaMW zidl ¡̀Ÿ¦¤§¨¦§©§¥§¦§©¥¦¤¨¨§©§
dGd mEvnSd zAiQnE ,zn`A lEaB lrA iYlAd KxAzi¦§¨¥©¦§¦©©§¤¡¤¦¦©©¦§©¤
md DiOTW iR lr s` .xace Wi Ffi`l mi`xaPd mi`xp¦§¦©¦§¨¦§¥¥§¨¨©©¦¤©¥¥

Edf iM ,iaiWg `lMDiOwFzriciA `EdW FnM ,`weC §¨£¦¥¦¤©¥©§¨§¤¦¦¨
mEvnSd iptNWFpi` iM ,ofF`d KMWl ± "drici" mW EpixnF`) ¤¦§¥©¦§§¥¥§¦¨§©¥¨¤¦¥

("rCn" xcbA. §¤¤©¨

okYi mEvnSd xg`NW Ff dx`d zpigaA oM oi`X dn©¤¥¥¦§¦©¤¨¨¤§©©©¦§¦¨¥
iM ,'Ek dxEabE cqgl ,qrkl F` dgnUl zElrRzdd©¦§©£§¦§¨§©©§¤¤§¨¦
dGW ,mEvnSd zngn mFwn dfi` miqtFY mi`xaPd©¦§¨¦§¦¥¤¨¥£©©¦§¤¤
,`EdÎKExA sFqÎoi`n zEIgde xF`d milrdl ± Fpipr¦§¨§©£¦¨§©©¥¥¨

x`AzpW FnM ,xace Wil xMip dEdzOd zEdn zFidl¦§¨©¦§©¤¦¨§¥§¨¨§¤¦§¨¥
mW "mixn` ihEwl"A61wEqR lr62'd obnE WnW" §¦¥©¨¦¨©¨¤¤¨¥

r"ial zEliv`OW mEvnvA xAcn mWW `N` ,"miwl ¡̀Ÿ¦¤¨¤¨§©¥©¦§¤¥£¦§¦©
oFW`xd mEvnv ok FnkE .lEaB ilrA mi`xap zFEdl§©¦§¨¦©£¥§§¥¦§¨¦
,df oirn oM mB ± zFxitq c"Ei EEdzIW llg zFidl¦§¨¨¤¦§©§¦©¥¥¥¤
zpigA lg zFidl lkEIW cr milrnd df mEvnSW¤¦§¤©©§¦©¤©¦§¨§¦©

KxC lr `YzlC `zExrz`n zElrRzd.l"Pd ¦§©£¥¦§£¨¦§©¨©¤¤©©
lMn ixd :xn`ze KziiWEw wGgl cFr winrY m`e§¦©£¦§©¥§¨¨§Ÿ©£¥¦¨
lrA iYlaE lEaB lrA iYlAd ,Fnvr KxAzi `Ed mFwn̈¦§¨¥©§©¦§¦©©§¦§¦©©
EpOn xi`dl FxF` mvnvOd `Ed ,zElrRzde miEPiW¦¦§¦§©£©§©§¥§¨¦¦¤
dx`d ixde ,zElrRzdd dPOn didIW znvnEvn dx`d¤¨¨§§¤¤¤¦§¤¦¤¨©¦§©£©£¥¤¨¨
,rbx lkA zkWnp EPOnE FA `id dwEc` ,Ff znvnEvn§§¤¤£¨¦¦¤¦§¤¤§¨¤©
FzEnvrAW xg`n ,zElrRzdd zFidl lFki Ki` oM m ¦̀¥¥¨¦§©¦§©£¥©©¤§©§
,Fnvr mvnvOd `Ed `lde ,llM mFwn qtFY df oi ¥̀¤¥¨§¨©£Ÿ©§©§¥©§
KxAzi FzEnvr rEcie iElB DiOTW ,FzEnvr xiMn `Ed©¦©§¤©¥¨§¨©©§¦§¨¥
dx`dA zElrRzd didi Ki` oM m` ,lEaB lrA iYlAd©¦§¦©©§¦¥¥¦§¤¦§©£§¤¨¨

?Fnvr mvnvOd `Ed `EdW znvnEvn§§¤¤¤©§©§¥©§
hrn winrp xW`M diElB oM mB dfA daEWYd dPd¦¥©§¨¨¤©¥§¨©£¤©£¦§©
inWB lWn Liptl driv` lM mxhe .l"Pd mixaCA xzFi¥©§¨¦©©§¤¤Ÿ©¦¨§¨¤¨¨©§¦

.FCivA FzaEWzE ,xzFi `iWETd x`Azi EpOn xW £̀¤¦¤¦§¨¥©§¨¥§¨§¦
FlirFdl FzpW oA ohw FpA KixcOd a`d FnM `Ede§§¨¨©©§¦§¨¨¤§¨§¦
Fl d`xnE ,xAcl F` Klil FcOlOW FnM ,oipr dfi`A§¥¤¦§¨§¤§©§¥¥§©¥©§¤
ozFpe ,eizFl`Wn `NnnE ,zFwgFU mipR FpFvx FzFUrA©£§¨¦£§©¥¦§£¨§¥
mipR Fl d`xn FpFvx FxaFraE ;`peeb i`dkE mifFb` Fl¡¦§©©§¨§§§©§¤¨¦
zrcA ,zn`aE .EpOn ElNd eizFl`Wn rpFnE ,zFtrFf£¥©¦§£¨©¨¦¤¤¡¤§©©
,FzlMUd hErinl ,oAd oi`X rEcie iElB Fnvr a`d̈¨©§¨§¨©¤¥©¥§¦©§¨¨
Fl d`xn dGW `N` ,eil` zElrRzd mW lEgIW KxrA§¥¤¤¨¥¦§©£¥¨¤¨¤¤©§¤
Ki` Fl d`xnE ,l"Pd oiprA oAd wGgzIW icM wx oM¥©§¥¤¦§©¥©¥§¦§¨©©©§¤¥
EdFnM mvnEvnd lkU iR lr EpOn lrRzdl iE`xW¤¨§¦§©¥¦¤©¦¥¤©§§¨¨

.dfA lrRzOWe§¤¦§¨¥¨¤
KxAzi FzEnvrA zn`AW ,dlrnl oaEi df Kxc lre§©¤¤¤¨§©§¨¤¤¡¤§©§¦§¨¥
mW mdilr lEgIW llM mFwn miqtFY mi`xaPd oi ¥̀©¦§¨¦§¦¨§¨¤¨£¥¤¥
didi Ki`e ,iaiWg WOn qt`e oi`kE `lkC ,zElrRzd¦§©£¦§¨§©¦§¤¤©¨£¦¥§¥¦§¤
uEgW xaC Ll oi`" :mxn`kE ,Fpi`W xaC lr zElrRzd¦§©£©¨¨¤¥§¨§¨¥§¨¨¤

"lMd LOn iM" ,"EpOn63,lFcBd FxF` milrOW K` , ¦¤¦¦§©Ÿ©¤©§¦©¨
cr ,mvnEvnd zrC oipr `EdW calA EniWx dNbnE§©¤§¦¦§©¤¦§©©©©§§¨©

.mi`xaPd lr zElrRzd KWnp zFidl lkEi EPOOW¤¦¤©¦§¦§¨¦§©£©©¦§¨¦
zrCl oi` lWOAW FnM :xn`ze dWwY ,oM m`e§¦¥©§¤§Ÿ©§¤©¨¨¥©©©
zE`ivn Fpal d`xn a`dW zElrRzdde mvnEvnd©§§¨§©¦§©£¤¨¨©§¤¦§§¦
iElB DiOTW ipRn ,zn`A lrRzn a`d oi` ixdW ,llM§¨¤£¥¥¨¨¦§¨¥¤¡¤¦§¥¤©¥¨
,zElrRzdd eilr lEgIW KxrA oAd oi`X dagxd FYrC©§¨§¨¨¤¥©¥§¥¤¤¨¨¨©¦§©£
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(60.b wxR dpEn`de cEgId xrW `ipY©§¨©©©¦§¨¡¨¤¤

(61.e wxR Wix mW d`xE .c wxR dpEn`de cEgId xrW `ipY©§¨©©©¦§¨¡¨¤¤§¥¨¥¤¤

(62.ai ,ct miNdY§¦¦

(63.ci ,hk ` minid ixaC¦§¥©¨¦



c"agרכ i`iyp epizeax zxezn

ok FnMW xn`ze ± lrRzn ENi`M oAdl d`xPW `N ¤̀¨¤¦§¤§©¥§¦¦§¨¥§Ÿ©¤§¥
,llM zE`ivn l"Pd zFCOd mdW zFxitQdl oi` dlrnl§©§¨¥§©§¦¤¥©¦©©§¦§¨

.oM Epil` d`xPW `N ¤̀¨¤¦§¤¥¥¥
eizFaWgn `l iM ipRn ,oM Fpi`W oiprd mpn`̈§¨¨¦§¨¤¥¥¦§¥¦Ÿ©§§¨

EpiMxC eikxC `le EpizFaWgn64mc`d dOci xW`MW . ©§§¥§Ÿ§¨¨©§¥¤©£¤§©¤¨¨¨
`l FYaWgn dPd ,didIW zE`ivn Ffi` zFEdl FlkUA§¦§§©¥§¦¤¦§¤¦¥©£©§Ÿ

did `lM dide ,lirtY65ici lr lrFRl `vie lrti cr ©§¦§¨¨§Ÿ¨¨©¦§©§¥¥©©©§¥
dlFr xW`M iM ,KxAzi eizFaWgn oM oi`e .dUrOd ilM§¥©©£¤§¥¥©§§¨¦§¨¥¦©£¤¤
FYaWgn gM ic ixd ,liv`dlE zFEdl FYaWgnE FpFvxA¦§©£©§§©§©£¦£¥©Ÿ©©£©§

.fNd zEliv`d lrRdlE zFEdl KxAzi¦§¨¥§©§¦¨¥¨£¦©¨
,FxF` mvnvl KxAzi FYrC dxriW xW`M iM ,`vnpe§¦§¨¦©£¤¦£¨©§¦§¨¥§©§¥
c"Ag zpigA dGn zFidl cr mEvnv zpigaA xi`dlE§¨¦¦§¦©¦§©¦§¦¤§¦©©©
EEdzpe ok did zn`A dPd ,l"PM zFCOd zElrRzde§¦§©£©¦©©¦¥¤¡¤¨¨¥§¦§©

.zE`ivn mdl dide fNd zE`ivn§¦©¨§¨¨¨¤§¦
,lWnPl dnFC oal a`dn l"Pd lWOd oi` df KxraE§¥¤¤¥©¨¨©©¥¨¨§¥¤©¦§¨
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נא' שכאן מה וגם פ"ג, ח' בסי' שני ופעם פ"ו, ב'

למ"ד. בלא ראשי נא' ושם לראשי

‰‰,אומר בג בג בן דאבות פ"ה דסוף המשנה בפי'
בשמ"ש  בכהאריז"ל פי' אומר הא הא בן ומשנת
ה"ח  בחי' הוא ה"א ע"א ד"ט מארז"ל שער ג' שער
והפוך  בה הפוך ואמר דמל', ה"ג או דז"א, המגדילים
נגד  שני ופעם היסוד, עד החסדים ירידת נגד הא' בה,
שכל  פי' בה דכולא טעם ונתן מלמטלמ"ע, עלותם
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ט' בעל הוא ז"א כי והיינו בזה, תלוי ז"א הגדלת עיקר
ט' כי חסדים ה' ע"י הוא הגדלתו ועיקר ספירות,
וה' רמ"ג הם סוף תוך וראש פ"א הוא ט' פעמים
מילוי  שה"ע פי' הא הא בן וענין המגדילים. חסדים
כפשוטו  פי' ובמד"ש כפולים. הההי"ן ששם ב"ן דשם
הם. א' אדם ששם וי"א כן, נק' הי' אבותיהם ששם
קאי  שהה"א אשר, בר הרי"צ דודו בשם הרשב"ם וכ"פ
אינו  אברם ה"א, להם שניתוסף ושרה אברהם על
בה"א, היו"ד לה חלפו שרה וכן מוליד, אברהם מוליד
ביארו  הה"א וענין בחרן, עשו אשר הנפש על וקאי

שנת' ע"ד וי"ל רוחני. אות בראם בה"א בהבראם שז"ע
הלב, להבל יותר קרוב הוא הגרון שמוצא בסידור
וי"ל  כלל. סותר זה שאין כו' קלילא אתא הוא ומ"מ
ועוי"ל  כו'. כמארז"ל באברהם אותיות בהבראם ג"כ
רומז  שהא והיינו נש"י על קאי הא והא בג שבג
נפש  כמארז"ל מישראל בכאו"א שיש בחי' לחמשה
אמרו  אלו שמות חמשה ונגד יחידה, חי' נשמה רוח
ב' ב"ג וז"ע ופנימי', למקיפי' נחלקי' כי ונודע הא,
על  לפרש א"צ וא"כ דנר"נ, פנימים וג' דח"י, מקיפים

כו'. עצמם נש"י על כ"א עשו אשר הנפש
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מהפסוק  אחרים, ושימחתי שמחתי דרשו מדוע ב' שגזרת. מה אומרו מהו א' שאלות:
לברכה  הקללה מהפכין מצוה שעושי במה הפלא מהו ג' צויתני. אשר

"‰ÙÈ˜L‰1עּמ את ּובר הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון «¿ƒ»ְְְְִִִֵֶַַַָָָ
יׂשראל" "עׂשינּו2את ז"ל: רׁש"י ּופרׁש , ְִִִֵֵֵֶַַָָ

לעׂשֹות, ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ּׁשּגזרּת ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמה
ּבעּתם".3ׁשאמרּת גׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו ּבחּקתי אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

עלינּו", ּׁשּגזרּת מה "עׂשינּו אמרֹו מהּו להבין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוצרי
ּׁשּצּויתנּו", "מה הּמקרא ּבלׁשֹון אמרֹו ולא ּגזרה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹלׁשֹון

ּבּכתּוב  ולּמה 4ּדהלא צּויתני", אׁשר ּככל "עׂשיתי אמּור ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹ

ּברׁש"י)6ּובּספרי 5ּבּמׁשנה  מה (ׁשהביא "עׂשינּו אֹומר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הּכתּוב  ּדעל להבין, צרי ועֹוד כּו'. "אׁשר א ּׁשּגזרּת" ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו אחרים",7צּויתני" וׂשּמחּתי "ׂשמחּתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָ
הֹובאת  והּנה יפה. ּבעין הּוא לאחרים ּׁשּנתן ּדמה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהינּו
ּוכמֹו לבב, ּבטּוב ׁשּבא ׂשמחה ּדבר הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָהּבּכּורים

הּוא 8ׁשּכתּוב  הּכרם לקיטת וכן יקצֹורּו". "ּברּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
הרי  מּמילא ּובדר ּבמּוחׁש, הוי' ּברּכת ׁשרֹואה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבׂשמחה,
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בספר  (וכן ואילך. 952 ע' תרפ"ט המאמרים בספר נדפס (*
תש"י]). אלול ח"י [קונטרס ואילך 272 ע' ה'תש"י המאמרים
אדמו"ר. מכ"ק הם המאמר לשון בציטוט המסומנות ההערות
תרפ"ט. המאמרים דספר מהמו"ל הם הממוספרים המקומות מראי

נ"ע 1) מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר הראשון הוא זה מאמר
בנוגע  פרטים עוד הראשונה. בפעם הברית לארצות בבואו
שם. תרפ"ט המאמרים ספר ראה זה מאמר של ומקורות לאמירה

טו.2) כו, תבוא

בחוקותי.3) פרשת ריש
יד.4) שם, תבוא
יג.5) משנה ה פרק שני מעשר
הפסוק.6) על
יד 7) שם תבוא רש"י ופירוש ספרי יב. משנה שם שני מעשר

בו). ושימחתי שמחתי אלו: (ובמקומות
ה.8) קכו, תהלים

ככל.א. עשיתי השקיפה, שלפני
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מהפסוק  אחרים, ושימחתי שמחתי דרשו מדוע ב' שגזרת. מה אומרו מהו א' שאלות:
לברכה  הקללה מהפכין מצוה שעושי במה הפלא מהו ג' צויתני. אשר

"‰ÙÈ˜L‰1עּמ את ּובר הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון «¿ƒ»ְְְְִִִֵֶַַַָָָ
יׂשראל" "עׂשינּו2את ז"ל: רׁש"י ּופרׁש , ְִִִֵֵֵֶַַָָ

לעׂשֹות, ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ּׁשּגזרּת ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמה
ּבעּתם".3ׁשאמרּת גׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו ּבחּקתי אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

עלינּו", ּׁשּגזרּת מה "עׂשינּו אמרֹו מהּו להבין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוצרי
ּׁשּצּויתנּו", "מה הּמקרא ּבלׁשֹון אמרֹו ולא ּגזרה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹלׁשֹון

ּבּכתּוב  ולּמה 4ּדהלא צּויתני", אׁשר ּככל "עׂשיתי אמּור ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹ

ּברׁש"י)6ּובּספרי 5ּבּמׁשנה  מה (ׁשהביא "עׂשינּו אֹומר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הּכתּוב  ּדעל להבין, צרי ועֹוד כּו'. "אׁשר א ּׁשּגזרּת" ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו אחרים",7צּויתני" וׂשּמחּתי "ׂשמחּתי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָ
הֹובאת  והּנה יפה. ּבעין הּוא לאחרים ּׁשּנתן ּדמה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוהינּו
ּוכמֹו לבב, ּבטּוב ׁשּבא ׂשמחה ּדבר הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָהּבּכּורים

הּוא 8ׁשּכתּוב  הּכרם לקיטת וכן יקצֹורּו". "ּברּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
הרי  מּמילא ּובדר ּבמּוחׁש, הוי' ּברּכת ׁשרֹואה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבׂשמחה,
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בספר  (וכן ואילך. 952 ע' תרפ"ט המאמרים בספר נדפס (*
תש"י]). אלול ח"י [קונטרס ואילך 272 ע' ה'תש"י המאמרים
אדמו"ר. מכ"ק הם המאמר לשון בציטוט המסומנות ההערות
תרפ"ט. המאמרים דספר מהמו"ל הם הממוספרים המקומות מראי

נ"ע 1) מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר הראשון הוא זה מאמר
בנוגע  פרטים עוד הראשונה. בפעם הברית לארצות בבואו
שם. תרפ"ט המאמרים ספר ראה זה מאמר של ומקורות לאמירה

טו.2) כו, תבוא

בחוקותי.3) פרשת ריש
יד.4) שם, תבוא
יג.5) משנה ה פרק שני מעשר
הפסוק.6) על
יד 7) שם תבוא רש"י ופירוש ספרי יב. משנה שם שני מעשר

בו). ושימחתי שמחתי אלו: (ובמקומות
ה.8) קכו, תהלים

ככל.א. עשיתי השקיפה, שלפני
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ּדנתינה  זה ענין לּמה להבין וצרי יפה. ּבעין ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָָָהּנתינה
והּנה  צּויתני". "אׁשר מהּכתּוב ּדרׁשּו יפה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבעין

ה)ּבירּוׁשלמי הלכה ה ּפרק ׁשני ר'(מעׂשר "אמר איתא, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
עֹוׂשי  ׁשל ּכחן ּגדֹול ּכּמה ּוראה ּבא אחא, ר' ּבר ְֵֵֶַַָָָָָָֹֹהּונא
עֹוד  ולא ּברכה, ּבלׁשֹון וזה ארּורה הׁשקפה ׁשּכל ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹמצוה,
אחא  ר' ּבר הּונא ּדר' והינּו הּזה". הּיֹום ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

מקֹום  ּדבכל מצוה, עֹוׂשי ׁשל הּכח ּגדל על הּנה מתּפּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ארּורה, היא אל 9הׁשקפה הוי' "וּיׁשקף ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָ

ולא  ּברכה, ּבלׁשֹון הׁשקפה נאמר וכאן מצרים", ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹמחנה
ּכאׁשר  עכׁשו ּדגם הּזה", "הּיֹום ּבֹו ׁשּכתּוב אּלא ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָעֹוד
וצרי לברכה. מּקללה להחליף ּבכחֹו מצוה, עֹוׂשה ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹאדם

אחא, ר' ּבר הּונא ר' ׁשּמתּפּלא הּזה הּפלא מהּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהבין
וכאׁשר  מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ׁשעֹוׂשין הּוא מצוה עֹוׂשי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהרי
העליֹונה, ּברכה ממׁשיכין אז מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָעֹוׂשין
ּומקּים  מצוה עֹוׂשה האדם ּדכאׁשר הּמּדה, היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּדכ
להפ ּביכלּתֹו הּוא זֹו מצוה ּבכח הּנה יתּבר ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹרצֹונֹו
ּבעּקרים  איתא ּדהּנה הּוא, הענין א לברכה. ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָָָָמּקללה
ׁשל  הּׂשכר הרי הּדין ׁשּורת ּדלפי לו, ּפרק ד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמאמר
וׂשכר  זמּני ׂשכר להיֹות צרי היה העבֹודה ּוׂשכר ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָָֹהּמצות
ּגבּולי, היא האדם ׁשעבֹודת לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּגבּולי,
הּׂשכר  ּגם הּנה לזאת ּגבּולי, האדם ׁשעבֹודת ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּומאחר

ּוזמּני. ּגבּולי להיֹות ְְְִִִִַָצרי

באמונה  בה' מאמין מישראל אחד כל עשייתן. ואופן ומקום זמן הגבלת יש במצוות
מאלקות  להיפרד רוצה ואינו יכול אינו יהודי ולכן תמיד, תמימה היהדות ונקודת פשוטה

ּבזמן e‡·e¯ב) מגּבלים הם הּמצות ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֻ
מגּבלים  הם הרי ּתפלין מצות ּוכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵַָָֻּומקֹום,

ּבּלילה  ולא ּבּיֹום ּדוקא הּוא ּדמצותן מצות 10ּבזמן, וכן , ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹ
מצותן  עּקר הרי ּפטּורה ציצית לילה ּדכסּות ּבּיֹום, הּוא ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ

ׁשּבת  ּוכמֹו ּבזמן, מגּבלים הּמֹועדים וכן הּציצית, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָֻמן
ּדהּזמן  מגּבל, ּבזמן ּכּלם וׁשֹופר סּכֹות ּפסח טֹוב ְְְְְְִֶַַַַָָָֻֻֻויֹום

ּכמֹו ּומדינה מדינה ּבכל העּתים קביעת ּכפי ׁשהם הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ
ּומקֹום  מקֹום ּבכל אׁשר הארץ, ּכּדּור ּבחלקי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָמתחּלקים

ּדוקא  זמּנֹו ּכפי אחר11הּוא אֹו הקּדים ואם הּזמּנים , (לבד ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָ

לחל) מּקדׁש אֹו הּקדׁש, על מחל ּתֹורה ּפי על ְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשּמֹוסיפים

ּוכמֹו ּבמקֹום, מגּבלים הם הּמצות וכן ּכמצותֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֻאינֹו
וכל  ּבּבּתים, הּתלּויֹות ּומצוֹות ּבארץ, הּתלּויֹות ְְְְְִִִֶַַַָָָָמצוֹות
ּוכמֹו ּבׁשעּורם, הינּו ּבעׂשּיתן, מגּבלים הם הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֻהּמצות
על  מאצּבעים ּפחֹות לא להיֹות ׁשּצריכים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹּתפּלין

ּברּום אצּבעים  אּמה על אּמה מקוה ׁשעּור וכן ׁשלׁשב , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
נמצא 12אּמֹות  ּבׁשעּורם, מגּבלים הּמצות ּכל וכן , ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֻ

ואפּלּו עׂשּיתן, ואפן ּומקֹום ּבזמן מגּבלים ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹֻּדהּמצות
ּכן  ּגם הם הרי הּלבבֹות וחֹובת הּמח ּדחֹובת ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָֹֹהּמצות
הראׁשֹונה  עׂשה הּמצות היא הּמח מצות ּדהּנה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻמגּבלים,

ּוכמאמר  ממציא ּדאמּונה, ראׁשֹון מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּׁשּביניהם  ּומה וארץ מּׁשמים הּנמצאים וכל נמצא, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
הּוא  זה ּדבר וידיעת הּמצאֹו... מאמּתת אּלא נמצאּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹלא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עׂשה, והיא 13מצות ,"אלקי הוי' אנכי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
הגם  והינּו והּׂשכל, הּמח חֹובת ואחד מצות אחד ּדכל ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּולבבֹו ּפׁשּוטה ּבאמּונה ּבהוי' מאמין הּוא ְְְֱֲֲִִִֵֶַַָָָָָָמּיׂשראל
פארּבּונדען  זיינע הארץ ּדי איז איד א הוי', עם ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּתמים

זעהן  מיר ווי גֿט, חס ג מיט הּוא אחד ּכאׁשר ּדגם , ְְֲִִִֶֶֶַַַָ
על  וׁשלֹום חס ׁשעֹובר אֹו עׂשה מצות מקּים אינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָוׁשלֹום
הּיהדּות  נקּדת ׁשהיא לבבֹו נקּדת עצם הּנה ּתעׂשה, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻֻלא

ה  ּפינטעל ּדי ּתמימה, גאנץ היא אּון ׁשטארק איז ,ד ארץ ְְְְְְִִִִִֶַַָָ
מכּסה  ׁשטּות ׁשהרּוח לפי הּוא עברה ּׁשעֹובר מה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָוזה

האמת  לאכל 14על לֹו ׁשאסּור חֹולה מׁשל ּדר על ּוכמֹו , ְֱֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּוא  לאכל, ׁשּלא להתאּפק יכֹול אינֹו והּוא מאכל, ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאיזה
ׁשטּות  הרּוח ׁשּמּפני ּבזה, הּוא וכן הּדעת, קּלּות ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּצד
לבבֹו אבל אּסּור, הּדבר את עֹוׂשה האמת על ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמכּסה
ער  נייט אּון קאן ער נייט איד א וויילע הוי', עם ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּתמים

אלקּות  פּון נפרד א זיין האמּונה ה 15וויל מּצד והּוא , ְְֱֱִִִַַַָָָֹ
ּבהוי'. ׁשּמאמין ְֲֲִֶַַָָָּפׁשּוטה
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כד.9) יד, בשלח
ב.10) לו, מנחות
מהדורא 11) חיים אורח הזקן אדמו"ר ערוך שולחן ראה

עמוד  תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי וראה ח. סעיף א פרק תנינא
חלק  נ"ך התורה אור ואילך, ב שמט, בשלח חיים תורת ואילך. סג

ואילך. א'קסז עמוד סוף ג

ערוך 12) ושולחן טור ב. עמוד ריש יד, שם ב. ד, עירובין
א. סעיף רא סימן דעה יורה

ו.13) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
נסמן.14) ושם .251 ע' תרפ"ט המאמרים ספר גם ראה
שם 15) ובהנסמן ,116 ע' הנ"ל המאמרים ספר גם ראה

.42 בהערה

רואים.ג.בגובה.ב. שאנו כמו בה', קשור לבבו ושלמה.ד.יהודי, חזקה היא הלב ואינו ה.נקודת יכול אינו שיהודי מפני
מאלקות. נפרד להיות רוצה
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התפלה  בזמן. מוגבלות ויראה אהבה מצוות גם בהשגה. זו אמונה להביא – המוח חובת
הכנעה  ובהקדמת בתפלה. שעולה הדרגות ע"י לאוא"ס, התקשרות וסולם רצון עת ־

המטה  שעל בק"ש נפש וחשבון התפלה לפני ושפלות

ּבידיעה e‰ÊÂג) זֹו אמּונה להביא והּׂשכל הּמח חֹובת ¿∆ְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹ
ראׁשֹון", מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע וזהּו ְְִֵֵֶֶַַָָָָוהּׂשגה,

וויסען  ּדאס זאל ּוכמֹוו ער ּדוקא, והבנה ּבהּׂשגה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשלם",ׁשּכתּוב  ּבלב ועבדהּו אבי אלקי את "ּדע ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּיהיה ּוכתיב  כּו', "לבב אל והׁשבת הּיֹום "וידעּת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ענין  ׁשהּוא הּלבבֹות, ּבחֹובת הּוא וכן והּׂשגה, ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָּדעת
ּוכמאמר  והּיראה, הּזה,האהבה והּנֹורא הּנכּבד "האֿל ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר  מּמּנּו, ולירא לאהבֹו הוי'16מצוה את ואהבּת ְְְְְֱֲֳִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ונאמר  ,ּדאהבה 17אלקי והינּו ּתירא", אלקי הוי' את ְְְְֱֱֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

עׂשה  מצוֹות והם הּלבבֹות, ּדחֹובת מצוֹות הם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָויראה
אּלּו מצוֹות ּגם הּנה ּבקּיּומם, מחּיבים יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֻּדכל

מגּבלים  ּכן ּגם הם הרי הּלבבֹות זאת 18ּדחֹובת לבד , ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹֻ
ּתמיד  להיֹות צרי אין ׁשהרי ּבזמן, מגּבלים ּכן ּגם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהם
זמּנים  זה על ויׁש האהבה, ּבהתּגּלּות הינּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָּבאהבה
ּכדבעי  היא הּתפּלה ּדכאׁשר הּתפּלה, זמן ּכמֹו ז מיחדים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּבאלקּות  האדם התקּׁשרּות ּדהּנה רצֹון, עת הּוא אז ְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהּנה
סּלם  הּוא ּדתפּלה ּבתפּלה, אין הּוא ּבאֹור ההתקּׁשרּות ְְְְְִִִִִֵַַַָָֻ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּוא, ּברּו ארצה 19סֹוף מּצב סּלם "והּנה ְְְִֵֶַָָָָָֻֻ
ידי  על הרי ּדבסּלם ּוכׁשם הּׁשמימה", מּגיע ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻוראׁשֹו
ידי  על כן ּכמֹו הּנה למעלה, מּלמּטה עֹולה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשליבֹות
ּדׁשליבה  ּבהתקּׁשרּותֹו, עֹולה הּוא ּדתפּלה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָהּׁשליבֹות

ּכללי  ההתּבֹוננּות אחר ּדזמרה, ּפסּוקי הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָראׁשֹונה
הּנה  ּבכלל, הֹודאה ּבבחינת ּבׁשמֹו" קראּו להוי' ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָּד"הֹודּו
ּדבאמירה  העֹולם", והיה ׁשאמר ּברּו" ּבאמרֹו ּכ ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָאחר
ּפסּוקי  ּבאמירתֹו ּכ ואחר העֹולמֹות, ּכל נבראּו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָאחת
מה  לאזניו ּומׁשמיע הּנבראים, ּכל ּבהתהּוּות ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָהּתפּלה
לברכֹות  לׁשליבה מּׁשליבה והֹול מּפיו, מֹוציא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָָּׁשהּוא
ּבהתעֹוררּות  ׁשּמתעֹורר ׁשמע ּוקריאת ׁשמע ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַקריאת
הוי' כּו' יׂשראל "ׁשמע ּבאמרֹו נפׁשֹו ּבדבקּות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָאמּתי
על  הּוא ּכדבעי הּתפּלה עבֹודת ׁשּתהיה ּובכדי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחד",

ּוכמאמר  הּתפּלה, הקּדמת להתּפּלל ידי עֹומדין "אין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָ
רׁש"י  ּופרׁש ראׁש", ּכבד מּתֹו וׁשפלּות,20אּלא הכנעה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הקּדמת  והתחלת הּתפּלה. אל ּכללית הקּדמה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּזהּו
והינּו הּמּטה, ׁשעל ׁשמע מּקריאת הּוא הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָוהכנת

ּבנפׁשֹו חׁשּבֹון ּבמׁש21ׁשעֹוׂשה עליו עבר אׁשר מּכל ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּוׁשנֹותיו, ימיו יכּלה ּובהבל יל ּבתהּו ּכי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּיֹום,

ּדנפׁשיּה אּדעּתא הּוא ּבזה,ח והחׁשּבֹון ּדעּתֹו ּומעמיק , ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ
אצלֹו יעׂשה ּובמילא ּבקרּבֹו, לּבֹו נׁשּבר הרי אז ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָהּנה
ּבקּומֹו הּנה ואז לטֹוב, ּדרכיו לׁשּנֹות והסּכם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָהחלט
מלכּותֹו על לקּבל הּוא הראׁשֹונה הּמחׁשבה הּנה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹמּׁשנתֹו
העבֹודה, יסֹוד הּוא ׁשמים מלכּות על ּדקּבלת ,ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹיתּבר

ּכדבעי. ּתהיה ּתפּלתֹו הּנה ְְְְִִִִֵֵֶָָָואז

מתקבלת. ותפלתו רצון עת יהיה שהזמן פועל ושפלות, הכנעה – ואני בדרגת כשמתפלל
בכל  מתפשטת שהאהבה – נפשך בכל ה'. מאהבת מלא לבבו שכל – לבבך בכל אהבת

הנפש  כחות

כּו',22ּדכתיב e‰ÊÂד) רצֹון" עת הוי' ל ּתפּלתי "ואני ¿∆ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ
יׁש ּדהּנה "אני", ּבבחינת הּוא ּתפּלתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָּדכאׁשר
הּוא, ּביניהם וההפרׁש "אנכי", ּבחינת ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ"אני"
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הרֹוממּות, ּבחינת על מֹורה ְְְְִִֶֶַַָָָֹּד"אנכי"
וׁשפלּות, ההכנעה על מֹורה ו"אני" הרֹואה", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ"אנכי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו "אני", ּבבחינת להיֹות צריכה 23והּתפּלה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָ

להוי' ּומתּפּלל לבבֹו ׁשֹובר ּדכאׁשר ּתפּלה", ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ"ואני
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ונדּכה, נׁשּבר ּובלב "ולפני 24ּבתחנּונים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ׂש יׁשּפ ּוכתיב הוי' צרתי 25יחֹו", ׂשיחי, לפניו אׁשּפ" ְְְְֲִִִִִִֶָָָָָָֹֹ
ּדעם  פאר הארץ זיין אֹויס ּגיסט ער אּגיד", ְְְִִֶֶַַַָָָלפניו

הוי'",ט אֹויּבערׁשטען  ּו"ל מתקּבלת, ּתפּלתֹו אז הּנה , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתפּלתי",ּכמאמר  "ואני וזהּו למּדֹותיו", ולא "אליו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

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

ה.16) ו, ואתחנן
כ.17) י, עקב יג. שם, ואתחנן
(18215 ע' תרצ"ז המאמרים ספר גם נסמן.ראה ושם .282 ,
ב.19) שו, ג חלק ב. רסו, א חלק זוהר ראה יב. כח, ויצא

א). (פג, מה תיקון זוהר תקוני
(20.45 הערה 85 ע' תרפ"ט המאמרים ספר ראה
תק"ע 21) הזקן אדמו"ר מאמרי א, קעח, ג חלק זוהר ראה

קסט. ע' ואתחנן התורה אור ט. ע' הוספות

יד.22) סט, תהלים
חיים 23) עץ פרי ב. מט, ג חלק זוהר וראה ד. קט, תהלים

עמוד  לתהלים אור) (יהל התורה אור בהקדמה, התפילה שער
מקומות. ובכמה רלו. ע' תרח"ץ המאמרים ספר רמטֿרן.

המאמרים 24) ספר שם. חיים עץ פרי וראה א. קב, תהלים
מקומות. ובכמה .222 ע' תרצ"ז

ג.25) קמב, תהלים

זה.ו. את להיות.ז.שידע שצריך (ברצינות).ח.כפי נפשו דעת הוא.ט.על ברוך הקדוש לפני לבבו את שופך הוא
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התפלה  בזמן. מוגבלות ויראה אהבה מצוות גם בהשגה. זו אמונה להביא – המוח חובת
הכנעה  ובהקדמת בתפלה. שעולה הדרגות ע"י לאוא"ס, התקשרות וסולם רצון עת ־

המטה  שעל בק"ש נפש וחשבון התפלה לפני ושפלות

ּבידיעה e‰ÊÂג) זֹו אמּונה להביא והּׂשכל הּמח חֹובת ¿∆ְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹ
ראׁשֹון", מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע וזהּו ְְִֵֵֶֶַַָָָָוהּׂשגה,

וויסען  ּדאס זאל ּוכמֹוו ער ּדוקא, והבנה ּבהּׂשגה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשלם",ׁשּכתּוב  ּבלב ועבדהּו אבי אלקי את "ּדע ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּיהיה ּוכתיב  כּו', "לבב אל והׁשבת הּיֹום "וידעּת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ענין  ׁשהּוא הּלבבֹות, ּבחֹובת הּוא וכן והּׂשגה, ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָּדעת
ּוכמאמר  והּיראה, הּזה,האהבה והּנֹורא הּנכּבד "האֿל ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר  מּמּנּו, ולירא לאהבֹו הוי'16מצוה את ואהבּת ְְְְְֱֲֳִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ונאמר  ,ּדאהבה 17אלקי והינּו ּתירא", אלקי הוי' את ְְְְֱֱֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

עׂשה  מצוֹות והם הּלבבֹות, ּדחֹובת מצוֹות הם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָויראה
אּלּו מצוֹות ּגם הּנה ּבקּיּומם, מחּיבים יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֻּדכל

מגּבלים  ּכן ּגם הם הרי הּלבבֹות זאת 18ּדחֹובת לבד , ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹֻ
ּתמיד  להיֹות צרי אין ׁשהרי ּבזמן, מגּבלים ּכן ּגם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהם
זמּנים  זה על ויׁש האהבה, ּבהתּגּלּות הינּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָּבאהבה
ּכדבעי  היא הּתפּלה ּדכאׁשר הּתפּלה, זמן ּכמֹו ז מיחדים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּבאלקּות  האדם התקּׁשרּות ּדהּנה רצֹון, עת הּוא אז ְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהּנה
סּלם  הּוא ּדתפּלה ּבתפּלה, אין הּוא ּבאֹור ההתקּׁשרּות ְְְְְִִִִִֵַַַָָֻ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּוא, ּברּו ארצה 19סֹוף מּצב סּלם "והּנה ְְְִֵֶַָָָָָֻֻ
ידי  על הרי ּדבסּלם ּוכׁשם הּׁשמימה", מּגיע ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻוראׁשֹו
ידי  על כן ּכמֹו הּנה למעלה, מּלמּטה עֹולה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשליבֹות
ּדׁשליבה  ּבהתקּׁשרּותֹו, עֹולה הּוא ּדתפּלה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָהּׁשליבֹות

ּכללי  ההתּבֹוננּות אחר ּדזמרה, ּפסּוקי הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָראׁשֹונה
הּנה  ּבכלל, הֹודאה ּבבחינת ּבׁשמֹו" קראּו להוי' ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָּד"הֹודּו
ּדבאמירה  העֹולם", והיה ׁשאמר ּברּו" ּבאמרֹו ּכ ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָאחר
ּפסּוקי  ּבאמירתֹו ּכ ואחר העֹולמֹות, ּכל נבראּו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָאחת
מה  לאזניו ּומׁשמיע הּנבראים, ּכל ּבהתהּוּות ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָהּתפּלה
לברכֹות  לׁשליבה מּׁשליבה והֹול מּפיו, מֹוציא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָָּׁשהּוא
ּבהתעֹוררּות  ׁשּמתעֹורר ׁשמע ּוקריאת ׁשמע ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַקריאת
הוי' כּו' יׂשראל "ׁשמע ּבאמרֹו נפׁשֹו ּבדבקּות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָאמּתי
על  הּוא ּכדבעי הּתפּלה עבֹודת ׁשּתהיה ּובכדי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחד",

ּוכמאמר  הּתפּלה, הקּדמת להתּפּלל ידי עֹומדין "אין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָ
רׁש"י  ּופרׁש ראׁש", ּכבד מּתֹו וׁשפלּות,20אּלא הכנעה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הקּדמת  והתחלת הּתפּלה. אל ּכללית הקּדמה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּזהּו
והינּו הּמּטה, ׁשעל ׁשמע מּקריאת הּוא הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָוהכנת

ּבנפׁשֹו חׁשּבֹון ּבמׁש21ׁשעֹוׂשה עליו עבר אׁשר מּכל ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּוׁשנֹותיו, ימיו יכּלה ּובהבל יל ּבתהּו ּכי ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּיֹום,

ּדנפׁשיּה אּדעּתא הּוא ּבזה,ח והחׁשּבֹון ּדעּתֹו ּומעמיק , ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָ
אצלֹו יעׂשה ּובמילא ּבקרּבֹו, לּבֹו נׁשּבר הרי אז ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָהּנה
ּבקּומֹו הּנה ואז לטֹוב, ּדרכיו לׁשּנֹות והסּכם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָהחלט
מלכּותֹו על לקּבל הּוא הראׁשֹונה הּמחׁשבה הּנה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹמּׁשנתֹו
העבֹודה, יסֹוד הּוא ׁשמים מלכּות על ּדקּבלת ,ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹיתּבר

ּכדבעי. ּתהיה ּתפּלתֹו הּנה ְְְְִִִִֵֵֶָָָואז

מתקבלת. ותפלתו רצון עת יהיה שהזמן פועל ושפלות, הכנעה – ואני בדרגת כשמתפלל
בכל  מתפשטת שהאהבה – נפשך בכל ה'. מאהבת מלא לבבו שכל – לבבך בכל אהבת

הנפש  כחות

כּו',22ּדכתיב e‰ÊÂד) רצֹון" עת הוי' ל ּתפּלתי "ואני ¿∆ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ
יׁש ּדהּנה "אני", ּבבחינת הּוא ּתפּלתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָּדכאׁשר
הּוא, ּביניהם וההפרׁש "אנכי", ּבחינת ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ"אני"
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הרֹוממּות, ּבחינת על מֹורה ְְְְִִֶֶַַָָָֹּד"אנכי"
וׁשפלּות, ההכנעה על מֹורה ו"אני" הרֹואה", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ"אנכי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו "אני", ּבבחינת להיֹות צריכה 23והּתפּלה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָ

להוי' ּומתּפּלל לבבֹו ׁשֹובר ּדכאׁשר ּתפּלה", ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ"ואני
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ונדּכה, נׁשּבר ּובלב "ולפני 24ּבתחנּונים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ׂש יׁשּפ ּוכתיב הוי' צרתי 25יחֹו", ׂשיחי, לפניו אׁשּפ" ְְְְֲִִִִִִֶָָָָָָֹֹ
ּדעם  פאר הארץ זיין אֹויס ּגיסט ער אּגיד", ְְְִִֶֶַַַָָָלפניו

הוי'",ט אֹויּבערׁשטען  ּו"ל מתקּבלת, ּתפּלתֹו אז הּנה , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתפּלתי",ּכמאמר  "ואני וזהּו למּדֹותיו", ולא "אליו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
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ונדּכה  נׁשּבר ׁשהּוא "אני", ּבבחינת היא ּתפּלתי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָּדכאׁשר
ל" הּוא ּותפּלתֹו נפׁשֹו ּבמר ּובֹוכה ּבתחנּונים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָּומתּפּלל
ׁשהעת  ּבזה ּפֹועל הּוא הּנה ויתעּלה, יתּבר אליו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהוי'",
ּותפּלה  ּבּקׁשֹותיו. ׁשּממּלאים רצֹון, עת הּוא ההּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָוהּזמן
עּתים  ּובקביעּות הּמצות ּבעׂשּית נּכר רּׁשּומֹו הרי ְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָֹּכזֹו
מגּבלים  ּכן ּגם הם ויראה האהבה הרי ּכן אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻלּתֹורה,
מגּבלים  הם הרי ּבזמן מגּבלים ׁשהם זאת ּולבד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻֻּבזמן,
אפן  ּבאיזה הּנה האהבה מּדת ּוכמֹו מהּותם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבעצם
ּכתיב  ּדהּנה מהּותּה, ּבעצם מגּבלת היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻׁשּתהיה
ּובכל  נפׁש ּובכל לבב ּבכל אלקי הוי' את ְְְְְְְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָָֹ"ואהבּת
מדרגֹות  ׁשלׁש ּבזה יׁש הרי הוי' ּדבאהבת ,"ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמאד
היא  האחת הּמדרגה ׁשֹונים, אפנים ׁשלׁשה ׁשהם ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכללּיֹות

וכל  הוי', מאהבת מלא לבבֹו ּדכל הינּו ,"לבב ְְְְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָ"ּבכל
אֹויף  הוי', מאהבת ממּלא הּוא מכיל ׁשהּלב ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכּמה
מיט  פּול אלץ ּדאס איז פארמאגט הארץ זיין ְְְְִִִִַַַַָָוויפיעל
יהיה  לבבֹו ּדכל ּגבּה מדרגה ׁשּזהּו והגם הוי', ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאהבת
מדרגה  עֹוד יׁש הּנה מקֹום מּכל הוי', מאהבת ְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמלא
ּד"בכל  האהבה הּׁשנּיה, הּמדרגה והיא מּזה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנעלית
ּכחֹות  ּבכל ׁשּמתּפּׁשטת האהבה הגּדלת ׁשהיא ,"ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנפׁש
אל  ּכלי היא ּדהּלב האהבה, אל ּכלים ׁשאינם ּגם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש
אברים  ׁשארי אבל ּבּלב, הּוא הּמּדֹות מׁשּכן ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָאהבה,
הּוא  האהבה והגּדלת אהבה, אל ּכלים אינם ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוהּכחֹות
ׁשאינם  ואברים ּכחֹות ּבׁשארי ּגם מתּפּׁשטת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהאהבה

ׁשּבלּבֹו. האהבה מתּפּׁשטת ׁשם ּדגם לאהבה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכלים

אהבת  והחושים. הכחות בכל מתפשטת היא כי לבבך, מבכל גדולה נפשך בכל אהבת
כי  מוגבלת, היא גם בעצם אבל והחושים. הכחות מגדר יציאה בלי־גבול, – מאדך בכל

מאדך  בכל בלי־גבול, אהבה היא שאצלו אלא מוגבל. האדם

הרי Ô·eÈÂה) נאמנים, אֹוהבים ׁשני מׁשל, ּדר על זה ¿«ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מאהבתֹו מלא לבבֹו הּנה מהם אחד ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
מקֹום  ּומּכל חברֹו, מאהבת מלא לבבֹו ּדכל והינּו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָלחברֹו,
אהבה  ויׁש ּבלבד. האהבה אל ּכלי ׁשהיא ּבּלב, רק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּוא
פּון  ּכחֹות ּדי אין אֹוי מתּפּׁשטת ׁשהאהבה מּזֹו, י ּגדֹולה ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

אינם  ּבעצמם ׁשהם והּדֹומה, ּופעל ודּבּור ראּיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׂשכל
ׁשם, ּגם מתּפּׁשטת האהבה מּגדל אבל האהבה, אל ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכלים
היא  לחברֹו אהבתֹו ּדכאׁשר ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָּוכמֹו
ודּבּורֹו חברֹו, ּבטֹובת ּבׂשכלֹו מׂשּכיל אז ּבמאד ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָֹּגדֹולה
הּוא  חברֹו ּבׁשביל ּגדֹולה טרחא ּכל וגם ּבענג, הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹעּמֹו
ׁשהאהבה  לפי והּוא רּבה, ּבׂשמחה זאת ועֹוׂשה לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹנקל
ּגדֹולה  היא זֹו ּדאהבה והחּוׁשים, הּכחֹות ּבכל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹמתּפּׁשטת
כן  ּוכמֹו ּבלבד, ּבלבבֹו רק היא ׁשהאהבה מּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיֹותר
ּכאׁשר  הּוא "נפׁש ּד"בכל ׁשהאהבה ּבעבֹודה, ְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָהּוא
מצוה  לדבר הרץ ּוכמֹו הּכחֹות, ּבכל מתּפּׁשטת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהאהבה
הּוא  הּמצוה יקר וסּבת אצלֹו, ה ּמצוה יקר מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּזהּו
ּבינֹונים  ׁשל ּבספר ׁשּמבאר ּוכמֹו הוי', אהבת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמּפני

ׁשם  את האֹוהב הּוא ּבאמת המקּימן ּכי הּתניא] ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ[=ּבספר
האהבה  ּגם הּנה מקֹום ּומּכל כּו', ּבֹו לדבקה וחפץ ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָהוי'
לסּבל  יכֹולים ּׁשהּכחֹות מה רק ּכן ּגם הּוא "נפׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֹּד"בכל
הּׁשליׁשית, הּמדרגא והיא מּזֹו, ּגדֹולה אהבה ויׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּולקּבל.
ּדהאהבה  ּגבּול, ּבלי ׁשהיא ,"מאד ּד"בכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹהאהבה

"נפׁש הּכחֹות ׁש"ּבכל ּבכל מתּפּׁשטת ׁשהאהבה היא ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּגדר  היציאה הּוא "מאד ּד"בכל והאהבה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהחּוׁשים,
"מאד ּד"בכל האהבה ּגם הּנה אמנם והחּוׁשים. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהּכחֹות
מּׁשּום  הגּבלה, ּבבחינת ּכן ּגם היא הרי ּגבּול ּבלי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשהיא
הּוא  ׁשּלֹו ּגבּול הּבלי וגם מגּבל, הּוא האדם ְְְְְִִֶַַָָָָָֻּדכללּות
ּדמה  אדם, ּבכל ׁשוה ׁשאינֹו והראיה הגּבלה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבבחינת
ּגבּול  ּבבחינת זה הרי ּגבּול ּבלי ּבבחינת הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָּׁשּבזה
ולא  ,"מאד "ּבכל ׁשּכתּוב ּדזהּו מּמּנּו, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבאחר

מאד" "ּבכל ׁשּלנאמר מאד הינּו ,"מאד "ּבכל ,26רק ְְְְְְְֱֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּגבּול  ּבבחינת הּוא ׁשּבאחר מאחר ּגבּול, ּבלי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשאצלֹו
הּוא  ּבעצם אם ּכי ּבעצם, ּגבּול ּבלי ּבחינת זה אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַהרי

ּגבּול. ּבלי ּבבחינת הּוא ׁשאצלֹו רק ּגבּול, ְְְְְְִִִִֶֶַַַּבחינת

הנשמה, עצם כשמתגלה עצמית אהבה דרגות. בזה ויש התבוננות, ע"י – מאדך בכל
מוגבלים, ועבודתו שהאדם כיון שאלה: דרגות. חילוקי בזה ואין ועשי"ת, כר"ה רצון בעת
הבלי־גבול  כחו לפי נצחי שכר שנותן ה' חסד זהו אלא וזמני. גבולי השכר גם צ"ל היה

מאדp‰Â"‰ו) "ּבכל ּבחינת הּוא זֹו ּומדרגה ּבחינה ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֶַַָָָֹ
ּדבאהבה  וכּידּוע התּבֹוננּות, ידי על ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָהּבאה

מדרגֹות  ׁשּתי יׁש ידי עצמית על ׁשּבאה האחת , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

מקֹום  מּכל עצמית, היא ׁשהאהבה היֹות עם ְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָהתּבֹוננּות,
ּבהפלאת  התּבֹוננּות ידי על ּבאה ׁשּלּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָההתעֹוררּות
ׁשּבאה  עצמית האהבה היא והּׁשנית סֹוף, האין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָורֹוממּות
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מקומות.26) ובכמה ב, קס, צדק להצמח מצוותיך) (דרך המצוות ספר ד. עמוד ריש לט, מקץ אור תורה ראה

של.י. בכוחות גם
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ּכלל  התּבֹוננּות ׁשּום ּבלי הּנׁשמה עצם התּגּלּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמּצד
רצֹון  עת ּבזמן הּוא הּנׁשמה עצם והתּגּלּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּוכלל,
ּתׁשּובה, ימי ועׂשרת הּׁשנה ּבראׁש ּוכמֹו ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹלמעלה,

קרּוב 27ּדכתיב  זמן ׁשהּוא קדׁשֹו", זרֹוע הוי' "חׂשף ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
הּניצֹוץ  אל ּכל 28הּמאֹור הרי הּללּו ּדבּזמּנים הּטעם וזהּו . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

עניני  אל ּבקרּוב טֹובה ּבהתעֹוררּות מתעֹוררים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָהּנׁשמֹות
רֹואים  ׁשאנּו ּוכמֹו צדקה, ּונתינת ׁשמים יראת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָּתֹורה
אּון  אֹויפגילעּבט ווערט איד יעדער אז ְְְְִִֶֶֶֶָָּבמּוחׁש,

צייט  ּדער אין עצם יא אֹופגעציטערט מהתּגּלּות ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַ
יׁש התּבֹוננּות ידי על ׁשּבאה עצמית והאהבה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה,
למעלה  הּוא ּׁשּבזה ּדמה מּׁשּום מדרגֹות, חּלּוקי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבזה
הּׂשגה, ּבבחינת הּוא יֹותר ּגבּה ּבּנׁשמה הּנה ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹמההּׂשגה
אצילּות  עֹולמֹות ּדבארּבעה ידּוע הרי ּבעֹולמֹות ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָּוכמֹו
יצירה  ּבריאה עֹולמֹות לגּבי הּנה עׂשּיה, יצירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבריאה
ּובפרטּיּות  סֹובב, ּבחינת הּוא אצילּות הרי ְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָעׂשּיה
התיּׁשבּות  ּבבחינת עֹולם הּוא אצילּות הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָהּמדרגֹות
ּגם  ּכן ואם מאצילּות, למעלה הּוא וסֹובב ּבּכלים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָאֹורֹות
יצירה  ּדבריאה ּדנׁשמֹות אמּתית ּבעבֹודה הרי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָּבּנׁשמֹות
צריכה  ּדאצילּות ּבהאלקּות ההתּבֹוננּות הּנה ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַָָָֹעׂשּיה
ּובּנׁשמֹות  עצמית. האהבה והתּגּלּות התעֹוררּות ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָלהיֹות
הּוא  ׁשּלהם ּגבּול ּובלי ּפנימי, אֹור ּבבחינת הּוא ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָּדאצילּות
סֹוף  האין ורֹוממּות ּבהפלאת ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְְְִֵֵַַַַָָעל
עצם  ׁשּמּצד עצמית ּבהאהבה אבל מאצילּות, ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה
ּכּלן  ּדהּנפׁשֹות מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה אין ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהּנׁשמה

הּמה  ּגבּול,מתאימֹות ּבבחינת הּוא ּגבּול הּבלי ּגם אמנם , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

צרי היה ּכן ואם ּבעצם, מגּבל הּוא ׁשהאדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמאחר
זמּני  ּכן ּגם העבֹודה ּוׂשכר הּמצות ׁשל הּׂשכר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹלהיֹות
הּׂשכר  חסד, רב ׁשהּוא יתּבר הּׁשם ּבחסד א ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוגבּולי,

ּוכמאמר  ּגבּולי, ּובלי נצחי ׁשאדם הּוא ּדברים "אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָ
כּו'אֹוכל הּבא לעֹולם קּימת והּקרן הּזה ּבעֹולם ּפירֹותיהן ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו כּו', ּתֹורה" ותלמּוד כּו' ואם אב "הֹון ּכּבּוד ְְְִֵֶַָָָָ
ּבביתֹו" עֹומדת 29ועׁשר "וצדקתֹו ּבלבד, הּפרֹות ׁשהם , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּגבּול, ּובלי נצחי טֹוב ּבׂשכר קּימת הּקרן ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָלעד",
נׂשא רּבה ּבמדרׁש יב ּכדאיתא ּפרׁשה "ׁשלׁשה 30(ּתחּלת ( ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹֹ

לאחֹוריו  והרּתיע הּוא ּברּו מהּקדֹוׁש מׁשה ׁשמע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדברים
הּפחד) מרב ּכפר (ׁשּנבהל איׁש 'ונתנּו לֹו ׁשאמר ּכיון , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּנאמר 31נפׁשֹו' נפׁשֹו, ּכפר לּתן יּוכל מי מׁשה: אמר ,32 ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
ועדין  נפׁשֹו', ּבעד יּתן לאיׁש אׁשר וכל עֹור ּבעד ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָ'עֹור

ׁשּנאמר  מּגיע, יּתן 33אינֹו לא איׁש, יפּדה ּפדה לא 'אח ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
הּקדֹוׁש לֹו אמר כּו', נפׁשם' ּפדיֹון ויקר ּכפרֹו, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹלאלקים
ּכחן". לפי אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני הּוא: ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹּברּו

ּפינחס  ּפרׁשת סֹוף רּבה "ּכתיב 34ּובמדרׁש 'ׁשּדי 35איתא, ְְְְִִִִַַַַָָָָָָ
ּוכתיב  כח', ׂשּגיא מצאנהּו מי 36לא ּבכחֹו יׂשּגיב אֿל 'הן ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹֹֻ

אּלא  הּללּו, מקראֹות ׁשני יתקּימּו ּכיצד מֹורה', ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹכמהּו
מבּקׁש אינֹו מבּקׁש ּוכׁשהּוא ּכחֹו לפי נֹותן נֹותן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹּכׁשהּוא
הרי  ּגבּול ּבחינת הּוא ׁשּכחן ּדגם והינּו ּכחן", לפי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹאּלא
ּבבחינת  ּגם ׁשּכחֹו והגם ּגבּול, הּבלי ּכחֹו לפי נֹותן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַֹֹהּוא

הּקדׁש העבֹודת ׁשּכתב ּוכמֹו ּבבלי הּגבּול, ׁשּכחֹו ּדכׁשם , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכחֹו, לפי ׁשּנֹותן ּׁשאמרּו מה הּנה ּבגבּול, ּכחֹו ּכ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹּגבּול

ּגבּול. ּבלי הּוא ׂשכר ׁשהּתׁשלּום ְְְְִֶַַַָָהינּו

אע"פ  אוא"ס, ממשיכים מצוות ע"י בלי־גבול. חסד ממשיך מאדך, בכל אהבת ע"י
המלך, מצות המקיים פשוט איש כמו ומוגבלים. גשמיים בדברים עצמה שהמצוה
מוגבלת  בלתי היא המלך במצות הגדולה שמחתו אבל מהותו, לפי מוגבלת שעשייתו

ּׁשּכתּוב Ê·e‰ז) מה אּתה 37יּובן ּכי חסד, אדנֿי ּול" »∆ְֲִֶֶַַַָָָָֹ
אינֹו ולכאֹורה ּכמעׂשהּו", לאיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵַַָתׁשּלם

אם 38מּובן  ּכמעׂשהּו", לאיׁש תׁשּלם אּתה "ּכי ּדלאחר , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ
הּוא  ׂשכר ׁשהּתׁשלּום הּוא, הענין א החסד. מהּו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכן

לפי  הּוא מקֹום ּומּכל החסד, וזהּו ּגבּול, ּבלי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּבבחינת
ידי  על זהּו העליֹון, מאד ּבחינת ׁשּימׁש ּדבכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻמעׂשהּו,
ּבבחינת  ּכן ּגם ׁשּזהּו ּדהגם ,"מאד ּד"בכל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאהבה
ההמׁשכה, לפי ּבדגמא להיֹות צרי מקֹום מּכל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָֻהגּבלה,
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הבאה.27) שבהערה במקומות בהנסמן ראה י. נב, ישעיה
ושם 28) ב. ע' תרח"ץ .158 ע' תרצ "ז המאמרים ספר ראה

נסמן.
ג.29) קיב, תהלים
ג.30) פיסקא
יב.31) ל, תשא
ד.32) ב, איוב
חֿט.33) מט, תהלים
כב.34) כא, פרשה
כג.35) לז, איוב

כב.36) לו, שם
יג.37) סב, תהלים
המתחיל 38) (דיבור לך מגן אנכי המתחיל דיבור במאמר

עדן. נשמתו טוב שם הבעל מורנו והקשה תרצ"ה: באהלך) אגורה
אמרים  לקוטי שנד. שנג. קצג. קצא. סימן טוב שם כתר ראה -
ואילך  א פא, המגיד להרב תורה אור רמא. סימן המגיד להרב
ע' ב חלק השירים שיר התורה אור הגמרא). שמקשה כמו (ושם:
עמוד  יז דף השנה דראש קמא פרק בגמרא ועיין (ושם: תשמט
כמעשהו, לאיש משלם אם החסד מהו להם שהוקשה דנראה ב

זה). לתרץ האריכו תלים ובמדרש

זה.יא. בזמן ונחרד מתעורר יהודי שכל
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ּכלל  התּבֹוננּות ׁשּום ּבלי הּנׁשמה עצם התּגּלּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמּצד
רצֹון  עת ּבזמן הּוא הּנׁשמה עצם והתּגּלּות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּוכלל,
ּתׁשּובה, ימי ועׂשרת הּׁשנה ּבראׁש ּוכמֹו ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹלמעלה,

קרּוב 27ּדכתיב  זמן ׁשהּוא קדׁשֹו", זרֹוע הוי' "חׂשף ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
הּניצֹוץ  אל ּכל 28הּמאֹור הרי הּללּו ּדבּזמּנים הּטעם וזהּו . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

עניני  אל ּבקרּוב טֹובה ּבהתעֹוררּות מתעֹוררים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָהּנׁשמֹות
רֹואים  ׁשאנּו ּוכמֹו צדקה, ּונתינת ׁשמים יראת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָּתֹורה
אּון  אֹויפגילעּבט ווערט איד יעדער אז ְְְְִִֶֶֶֶָָּבמּוחׁש,

צייט  ּדער אין עצם יא אֹופגעציטערט מהתּגּלּות ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַ
יׁש התּבֹוננּות ידי על ׁשּבאה עצמית והאהבה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה,
למעלה  הּוא ּׁשּבזה ּדמה מּׁשּום מדרגֹות, חּלּוקי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבזה
הּׂשגה, ּבבחינת הּוא יֹותר ּגבּה ּבּנׁשמה הּנה ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹמההּׂשגה
אצילּות  עֹולמֹות ּדבארּבעה ידּוע הרי ּבעֹולמֹות ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָּוכמֹו
יצירה  ּבריאה עֹולמֹות לגּבי הּנה עׂשּיה, יצירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבריאה
ּובפרטּיּות  סֹובב, ּבחינת הּוא אצילּות הרי ְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָעׂשּיה
התיּׁשבּות  ּבבחינת עֹולם הּוא אצילּות הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָהּמדרגֹות
ּגם  ּכן ואם מאצילּות, למעלה הּוא וסֹובב ּבּכלים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָאֹורֹות
יצירה  ּדבריאה ּדנׁשמֹות אמּתית ּבעבֹודה הרי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָּבּנׁשמֹות
צריכה  ּדאצילּות ּבהאלקּות ההתּבֹוננּות הּנה ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַָָָֹעׂשּיה
ּובּנׁשמֹות  עצמית. האהבה והתּגּלּות התעֹוררּות ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָלהיֹות
הּוא  ׁשּלהם ּגבּול ּובלי ּפנימי, אֹור ּבבחינת הּוא ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָּדאצילּות
סֹוף  האין ורֹוממּות ּבהפלאת ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְְְִֵֵַַַַָָעל
עצם  ׁשּמּצד עצמית ּבהאהבה אבל מאצילּות, ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה
ּכּלן  ּדהּנפׁשֹות מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה אין ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהּנׁשמה

הּמה  ּגבּול,מתאימֹות ּבבחינת הּוא ּגבּול הּבלי ּגם אמנם , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

צרי היה ּכן ואם ּבעצם, מגּבל הּוא ׁשהאדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמאחר
זמּני  ּכן ּגם העבֹודה ּוׂשכר הּמצות ׁשל הּׂשכר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹלהיֹות
הּׂשכר  חסד, רב ׁשהּוא יתּבר הּׁשם ּבחסד א ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּוגבּולי,

ּוכמאמר  ּגבּולי, ּובלי נצחי ׁשאדם הּוא ּדברים "אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָ
כּו'אֹוכל הּבא לעֹולם קּימת והּקרן הּזה ּבעֹולם ּפירֹותיהן ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו כּו', ּתֹורה" ותלמּוד כּו' ואם אב "הֹון ּכּבּוד ְְְִֵֶַָָָָ
ּבביתֹו" עֹומדת 29ועׁשר "וצדקתֹו ּבלבד, הּפרֹות ׁשהם , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּגבּול, ּובלי נצחי טֹוב ּבׂשכר קּימת הּקרן ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָלעד",
נׂשא רּבה ּבמדרׁש יב ּכדאיתא ּפרׁשה "ׁשלׁשה 30(ּתחּלת ( ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹֹ

לאחֹוריו  והרּתיע הּוא ּברּו מהּקדֹוׁש מׁשה ׁשמע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדברים
הּפחד) מרב ּכפר (ׁשּנבהל איׁש 'ונתנּו לֹו ׁשאמר ּכיון , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּנאמר 31נפׁשֹו' נפׁשֹו, ּכפר לּתן יּוכל מי מׁשה: אמר ,32 ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
ועדין  נפׁשֹו', ּבעד יּתן לאיׁש אׁשר וכל עֹור ּבעד ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָ'עֹור

ׁשּנאמר  מּגיע, יּתן 33אינֹו לא איׁש, יפּדה ּפדה לא 'אח ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
הּקדֹוׁש לֹו אמר כּו', נפׁשם' ּפדיֹון ויקר ּכפרֹו, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹלאלקים
ּכחן". לפי אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני הּוא: ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹּברּו

ּפינחס  ּפרׁשת סֹוף רּבה "ּכתיב 34ּובמדרׁש 'ׁשּדי 35איתא, ְְְְִִִִַַַַָָָָָָ
ּוכתיב  כח', ׂשּגיא מצאנהּו מי 36לא ּבכחֹו יׂשּגיב אֿל 'הן ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹֹֻ

אּלא  הּללּו, מקראֹות ׁשני יתקּימּו ּכיצד מֹורה', ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹכמהּו
מבּקׁש אינֹו מבּקׁש ּוכׁשהּוא ּכחֹו לפי נֹותן נֹותן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹּכׁשהּוא
הרי  ּגבּול ּבחינת הּוא ׁשּכחן ּדגם והינּו ּכחן", לפי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹאּלא
ּבבחינת  ּגם ׁשּכחֹו והגם ּגבּול, הּבלי ּכחֹו לפי נֹותן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַֹֹהּוא

הּקדׁש העבֹודת ׁשּכתב ּוכמֹו ּבבלי הּגבּול, ׁשּכחֹו ּדכׁשם , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכחֹו, לפי ׁשּנֹותן ּׁשאמרּו מה הּנה ּבגבּול, ּכחֹו ּכ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹּגבּול

ּגבּול. ּבלי הּוא ׂשכר ׁשהּתׁשלּום ְְְְִֶַַַָָהינּו

אע"פ  אוא"ס, ממשיכים מצוות ע"י בלי־גבול. חסד ממשיך מאדך, בכל אהבת ע"י
המלך, מצות המקיים פשוט איש כמו ומוגבלים. גשמיים בדברים עצמה שהמצוה
מוגבלת  בלתי היא המלך במצות הגדולה שמחתו אבל מהותו, לפי מוגבלת שעשייתו

ּׁשּכתּוב Ê·e‰ז) מה אּתה 37יּובן ּכי חסד, אדנֿי ּול" »∆ְֲִֶֶַַַָָָָֹ
אינֹו ולכאֹורה ּכמעׂשהּו", לאיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵַַָתׁשּלם

אם 38מּובן  ּכמעׂשהּו", לאיׁש תׁשּלם אּתה "ּכי ּדלאחר , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ
הּוא  ׂשכר ׁשהּתׁשלּום הּוא, הענין א החסד. מהּו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכן

לפי  הּוא מקֹום ּומּכל החסד, וזהּו ּגבּול, ּבלי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּבבחינת
ידי  על זהּו העליֹון, מאד ּבחינת ׁשּימׁש ּדבכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻמעׂשהּו,
ּבבחינת  ּכן ּגם ׁשּזהּו ּדהגם ,"מאד ּד"בכל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאהבה
ההמׁשכה, לפי ּבדגמא להיֹות צרי מקֹום מּכל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָֻהגּבלה,
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הבאה.27) שבהערה במקומות בהנסמן ראה י. נב, ישעיה
ושם 28) ב. ע' תרח"ץ .158 ע' תרצ "ז המאמרים ספר ראה

נסמן.
ג.29) קיב, תהלים
ג.30) פיסקא
יב.31) ל, תשא
ד.32) ב, איוב
חֿט.33) מט, תהלים
כב.34) כא, פרשה
כג.35) לז, איוב

כב.36) לו, שם
יג.37) סב, תהלים
המתחיל 38) (דיבור לך מגן אנכי המתחיל דיבור במאמר

עדן. נשמתו טוב שם הבעל מורנו והקשה תרצ"ה: באהלך) אגורה
אמרים  לקוטי שנד. שנג. קצג. קצא. סימן טוב שם כתר ראה -
ואילך  א פא, המגיד להרב תורה אור רמא. סימן המגיד להרב
ע' ב חלק השירים שיר התורה אור הגמרא). שמקשה כמו (ושם:
עמוד  יז דף השנה דראש קמא פרק בגמרא ועיין (ושם: תשמט
כמעשהו, לאיש משלם אם החסד מהו להם שהוקשה דנראה ב

זה). לתרץ האריכו תלים ובמדרש

זה.יא. בזמן ונחרד מתעורר יהודי שכל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּכתיב  ּדהּנה העליֹון, מאד לבחינת ּכלים הם 39ּדמצוֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹ
ׁשהּמצות  מאד", מצות רחבה קץ, ראיתי ּתכלה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹ"לכל
הּמצות  ידי ּדעל העליֹון, מאד לבחינת ּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהם
והגם  ּגבּול, הּבלי סֹוף אין אֹור ּבחינת ְְְְֲִִִִֵַַַַַממׁשיכים
ּתפלין  מצות ידי על ּכמֹו חּלּוקים, יׁש הרי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַֹּדבּמצות
וכּידּוע  מחין, ּבהארּבעה סֹוף אין ּדאֹור הּגּלּוי ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹנמׁש

ּתפּלין ּבענין  מניח הּוא ּברּו ּברּו40הּקדֹוׁש הּקדֹוׁש , ְְְִִִִֵַַַַָָָָ
חכמה, ּבבחינת נמׁש ציצית ידי ועל הּכתר, ּבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּוא
ּבּמצות  חּלּוקים ׁשּיׁש והינּו חסד, ּבבחינת צדקה ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל
מּבחינת  הּוא ּדהּכל מדרגה, ּובאיזה ההמׁשכה היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמאין

ּבחינת סֹוף אין אֹור ּוכמֹועצמּיּות האמּתי, ּגבּול ּבלי ְְְְְֲִִִִִֵַַָ
ּדעּתיק  ּגבּורה מּבחינת הּוא ההמׁשכה ׁשרׁש ׁשֹופר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמצות

ּדאהרן  עננא ענין ׁשּזהּו חסד, ּבחינת הּוא ,41וסּכה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּדעּתיק  חסד ּבחינת הּוא הּוא 42ּדבׁשרׁשן ּבכללּות אבל , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

עצמּה ּדהּמצוה והינּו ּגבּול, הּבלי סֹוף מאין ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָהמׁשכה
הּבלי  סֹוף אין ּבחינת ממׁשיכים מקֹום ּומּכל ּגבּולית ְְְְִִִִִִִֵַַַָָהיא
להיֹות  ,"נפׁש ּובכל לבב ּד"בכל ּבהאהבה ּוכמֹו ְְְְְְְְְְֲִִַַָָָָָּגבּול,
ׁשּבא  האלקּות מּבחינת נמׁש מגּבלת אהבה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּזהּו
ּגבּול, ּבלי ּבבחינת זה הרי ּבזה הּמצוה ּומּצד ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבהגּבלה,

מׁשל  ּדר על זה ּגדֹול 43ויּובן חכם ּכאׁשר ּפׁשּוט, אדם ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
איזה  לעׂשֹות לֹו מצּוה ּגדֹול מל אֹו ּבחכמה ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֻּומפלא
החכם  אל ּכלל ּבער אינֹו הרי הּפׁשּוט האדם הּנה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּדבר,
ּגם  לֹו ׁשאין הּוא רחּוקֹו ואפן ּבחכמה, הּמפלא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻהּגדֹול
ועצם  החכם ׁשל חכמתֹו רֹוממּות ּבהפלאת הׁשערה ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאיזה
הרי  הּפׁשּוט האדם ׁשל ּפׁשיטֹו ּולעצם ,הּמל ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּגדּלתֹו

אצל  ּכי ,והּמל החכם לגּבי ּכלל ּבמציאּות אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכאּלּו
ׁשאין  ּכזה איׁש הּנה ּגדֹול מל ואצל ּבחכמה מפלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻחכם
מל רֹוממּות וגדלּות החכמה ּבהפלאת הׁשערה ׁשּום ְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָלֹו
אֹו החכם וכאׁשר ּכלל, אדם למציאּות נחׁשב אינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהרי
הּנה  ּדבר, איזה לעׂשֹות הּפׁשּוט האדם את מצּוים ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמל
לא  עּתה עד ּכי מציאּותֹו, נתהּוה ּכאּלּו הרי זה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹּבצּוּוי
מציאּותֹו, נעׂשה הּצּוּוי ידי על ועּתה ּכלל ּבּמציאּות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהיה
עֹוׂשה  הרי הּצּוּוי ועֹוׂשה מקּים הּפׁשּוט האדם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכאׁשר
לעׂשֹות, יכֹול ּפׁשּוט ׁשאדם ּכמֹו הינּו יכלּתֹו, ּכפי ְְְְְֲִֶַַָָָָָֹזאת
ּדבר  ענין ּתכן להבין מהּותֹו ּבעצם נׁשּתּנה לא עדין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּכי
אּלא  ,והּמל מהחכם ּׁשּנצטּוה מה עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמעׂשה
יֹודע  אינֹו אם ּגם ׁשּנצטּוה ּכפי ּבדּיּוק הּצּוּוי מקּים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

ּכ אם ההּוא, הענין ּגדל מּׂשיג ואינֹו ענינֹו הרי ּתכן ן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
העֹוׂשה  מהּות ּכפי מגּבלת היא העׂשּיה ׁשל ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻהּפעל

ּפנימי החּיּות אבל האט והמקּים, ער וואס לעּבען (ּדעם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּדעם  מקּים יב אין ׁשהּוא ּבזה לֹו ׁשּיׁש הּגדֹולה והּׂשמחה ( ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּוא  הרי ׁשּבזה  לפי ּגבּול, ּבלי היא ,והּמל החכם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָצּוּוי
מה  ,הּמל ועצמּות החכם עצמּות עם ּומתקּׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמתאחד
ּגדל  ּבעצם הׁשערה איזה ּגם לֹו להיֹות ּכלל ּבער ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּׁשאינֹו
הּמצות, ּבענין יּובן הּזה הּמׁשל ּוככל ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹרֹוממּותם,
הרי  ׁשּבזה הּמצוה מּצד אבל ּגבּולי, היא עצמּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדהּמצוה
ּכמעׂשהּו לאיׁש ּתׁשּלם ׁשאּתה וזהּו ּגבּולי, ּבלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָהיא
הּמצוה  עצם על החסד אדנֿי ל אבל ּבגבּול, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּובלי  נצחי הּוא ׂשכר הּתׁשלּום ּגם ולכן ּגבּול, ּבלי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשהּוא

ְּגבּול.

ע"י  הבלי־גבול אוא"ס להמשיך הכח ניתן ובמ"ת ברוחניות, רק המצוות קיימו האבות
גשמי. וגוף רוחנית נפש לחבר כדי דלבא, דפיקו – ושוב רצוא החיות מעשיות. מצוות
־בגילוי  הממכ"ע אור בעולמות. האלקית החיות לחבר כדי ברצו"ש, האדם עבודת וכן

ובהתיישבות  בכלים

ּדעל p‰Â‰ח) זה ּדכח והינּו ּתֹורה, ּבמּתן נּתנּו הּמצות ¿ƒ≈ְְְְְְְִִֶַַַַַַָֹֹ
אין  ּבחינת ממׁשיכים מעׂשּיֹות מצוֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַידי

להבין  צרי אמנם ּתֹורה. ּבמּתן נּתן ּגבּול הּבלי ,44סֹוף ְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
עד  הּתֹורה ּכל הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם קּים ְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹּדהלא

נּתנה  ּוכתיב 45ׁשּלא כּו'46, יצּוה אׁשר למען ידעּתיו "ּכי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ
ההתחּדׁשּות  מהּו ּכן אם כּו', ה'" ּדר וׁשמרּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָאחריו
עליו  אבינּו אברהם קּים ׁשּכבר מאחר ּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּדמּתן

מצוֹות הּׁשלֹום. היּו לא ּדהאבֹות ּדמצוֹות הענין, א ְְְְְִִִַַָָָָָָֹ
מצוֹות מעׂשּיֹות  ּכּמה וגם הּתֹורה, נּתנה לא עדין ׁשהרי , ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ּתלּויֹות  מצוֹות ּדהרּבה להיֹות, אפׁשר עדין היּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלא
ּברּוחנּיּות. הּמצוה ׁשּקּימּו זהּו רק מצרים, ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָּביציאת

ּכתיב  ּבאברהם ּדהּנה הּוא, ונסֹוע 47והענין הלֹו" ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
וׁשֹוב  רצֹוא הּוא ונסֹוע הלֹו עבֹודת יג 48הּנגּבה", ּדהּנה , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

והחּיּות  האֹור ּכי להיֹות ּדוקא, וׁשֹוב ּברצֹוא הּוא ְְְְִִַַַָָָָָָָהאדם
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צו.39) קיט, תהלים
א.40) ו, ברכות
ב.41) עמוד ריש קג, ג חלק זוהר
א'תשו.42) ע' סוכות א'תרעא. ע' האזינו התורה אור ראה

קה. ע' חז"ל מאמרי על יצחק לוי לקוטי וראה
שם 43) ובהנסמן ,240 ע' תרפ"ט המאמרים ספר גם ראה

.59 בהערה

(44.44 הערה 266 ע' הנ"ל המאמרים בספר בהנסמן ראה
א.45) פב, קידושין
יט.46) יח, וירא
ט.47) יב, לך
ב.48) פח, הפורים שער אורה שערי ד. עג, יתרו אור תורה

הבאה. ושבהערה ,44 שבהערה המקומות ברוב הוא וכן

בזה.יב. לו שיש לעולם).יג.החיות וחזרה באלקות, ולהכלל מהגוף לברוח הנשמה של תנועה - ה' (ובעבודת וחזרה ריצה
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וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת הּוא העֹולמֹות את המחּיה ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹהאלקי
ׁשּכתּוב  ּדקאי 49ּוכמֹו וׁשֹוב", רצֹוא על יד "והחּיֹות ּכן ּגם ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

להיֹות  אפׁשר אי ּכי וׁשֹוב, ּברצֹוא ׁשהּוא האלקי ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹהחּיּות
הּוא  הּגׁשמי ׁשהרי וׁשֹוב, רצֹוא ּבדר רק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָההתחּברּות
אפׁשר  אי ּכן על האלקּות, לגּבי ּכלל ערֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָֹּבאין
רק  מּמׁש, התיּׁשבּות ּבבחינת יהיה האלקי ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשהחּיּות

אחזה  ּומּבׂשרי ּדוקא, וׁשֹוב רצֹוא חּיּות 50ּבדר ּוכמֹו , ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּדפיקא  ׁשּזהּו וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת ׁשהּוא ּבּגּוף ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּנפׁש

והתּפּׁשטּות,טו ּדלּבא  ּבהסּתּלקּות ּדפיקֹות ּבׁשּתי ׁשּדֹופק , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
אי  הרי ּכן על וגׁשמי, רּוחני הּוא והּגּוף ׁשהּנפׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמּפני
כן  ּכמֹו וׁשֹוב, רצֹוא ּבדר רק ׁשּלהם ההתחּברּות ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר
וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת הּוא ּבעֹולמֹות האלקי ְֱִִִַַַָָָָָֹהחּיּות
צרי ּכן על וׁשֹוב רצֹוא ּבבחינת הּוא ׁשהחּיּות ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּומאחר
את  לקּבל ׁשּיּוכלּו ּכזה ּבאפן הּנבראים עבֹודת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלהיֹות
והחּיּות, האֹור את ימׁשיכּו ׁשּבעבֹודתן ּובכדי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהחּיּות,
אמנם  ּדוקא. וׁשֹוב רצֹוא ּבבחינת להיֹות צרי ְְְְִִִִַַָָָָָָָֹלזאת
ּדהרי  הּסֹובב, אֹור ּבבחינת הּוא וׁשֹוב רצֹוא ענין ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָעּקר

ּד עלמין האֹור ּכל ּבבחינת טז ממּלא ּפנים ּכל על הּוא הרי ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ
הּׂשגה, ּבזה וׁשּי ּבּכלים, ּגּלּוי ּובבחינת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהתיּׁשבּות

ּכח 51ּוכמאמר  ּדכל הּגּוף", את ממּלא הּנׁשמה "מה ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָֹ
ּבּמח  ׁשֹורה ּדהּׂשכל לֹו, המיחד ואבר ּבכלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻמתלּבׁש
ּכ "הּנה כּו', ּבעין הראּיה וכח ּבּלב, והּמּדֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּבראׁש,
ועֹולם  עֹולם ּבכל העֹולם", את ממּלא הּוא ּברּו ְְְֵֶַַָָָָָָָהּקדֹוׁש

ּוכמאמר  ערּכֹו, ּדעלמא לפי ּכגונא עּלאה "עלמא ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
ותחּתֹון,יז ּתּתאה" עליֹון יׁש הרי הּזה ׁשּבעֹולם ּכׁשם , ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עׂשּיה  יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָהּנה
הּוא, וההפרׁש עֹולם; ׁשּבכל עדן ּבהּגן וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהרּוחנּיים,

ּתּתאה  עלמא יח ּדעלמא הּוא – הּגׁשמי הּזה עֹולם – ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ
ּתחּתֹון יט ּדׁשקרא  ׁשהּוא הּפׁשּוט, ׁשהאדם ענינים ויׁש , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

נפׁש ּבהּמסירּות עליֹון הּוא וההּׂשגה, ההבנה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמדרגת
עּלאה  ועלמא כּו', האמּונה ּותמימּות הּיהדּות על כ ׁשּלֹו ְְְֱֲִִֶַַַָָָָָָ

"עֹולם  ּוכמאמר וידּוע, ּברּור ׁשהּכל האמת עֹולם ְְֱֲֶֶַַַַָָָָָֹהּוא
לפי  ועֹולם עֹולם ּבכל הּוא אֹור הּגּלּוי אבל ראית", ְְְֲִִִַָָָָָָָּברּור
האלקי. ּבהאֹור מּמׁש ׁשּנדּבק ּדבקּות ּבזה וׁשּי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹערּכֹו,
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כו.50) יט, איוב

וראה 51) ח. ד, פרשה רבה ויקרא א. קג, תהלים מדרש
א. י, ברכות

ב.52) טז, א חלק הזוהר לשון

הלב.טו.שהכוונה.יד. התחתון.יז.העולמות.טז.דופק עולם כדמות העליון התחתון.יח.עולם השקר.יט.דהעולם עולם
העליון.כ. והעולם

•

w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

.‡ ‰ÓÈ˘¯
השייכת  תרס"ו, משנת רשימה בזה נותן אני
ויום  הזקן, רבנו של ההולדת יום אודות לעניננו

עליו־השלום. אבינו אברהם של לבריתו הכנסתו
נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק (הוד 
לשכב  מוכרח והיה הסוכות, חג לפני התקרר זי"ע
בסוכה  קידש הסוכות, דחג א' בליל היום. כל במיטה
ביום  למשכבו. וחזר ביחידות יום־טוב סעודת ואכל
בימים  זאת בכל החום, ירד הסוכות חג של הראשון
ובעת  דא"ח, אמר לא הסוכות חג של הראשונים
סיפורו  המשך את לי לספר הואיל במיטתו שכבו

מוהר"ש  אאזמו"ר אביו כ"ק הוד תולדות אודות
וכתוב   לספר שהתחיל זי"ע נבג"ם זצוקללה"ה

 תשרי) י"ג ה', יום ברשימת

* * *

.Â.ליובאוויטש תרס"ו, הסוכות חג ערב 
צהרים. שלישית שעה

ר'‡. החסיד הרב  הצדיק הרב  זקני דודי כ"ק
אברהם  ובסעודת 64חיים ברבים, דא"ח חוזר היה לא

זכר' בן חיים 65'שלום ר' מיוחדת. בחדוה היה
של  קדשו קול מעין  וקולו נפלא, מנגן היה אברהם
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ח.64) ע' ח' חוברת "התמים" אודותיו נ"ע.65)ראה מהר"ש אדמו"ר כ"ק של
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וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת הּוא העֹולמֹות את המחּיה ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹהאלקי
ׁשּכתּוב  ּדקאי 49ּוכמֹו וׁשֹוב", רצֹוא על יד "והחּיֹות ּכן ּגם ְְְֵֵֶַַַַָָָָ

להיֹות  אפׁשר אי ּכי וׁשֹוב, ּברצֹוא ׁשהּוא האלקי ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹהחּיּות
הּוא  הּגׁשמי ׁשהרי וׁשֹוב, רצֹוא ּבדר רק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָההתחּברּות
אפׁשר  אי ּכן על האלקּות, לגּבי ּכלל ערֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָֹּבאין
רק  מּמׁש, התיּׁשבּות ּבבחינת יהיה האלקי ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשהחּיּות

אחזה  ּומּבׂשרי ּדוקא, וׁשֹוב רצֹוא חּיּות 50ּבדר ּוכמֹו , ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּדפיקא  ׁשּזהּו וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת ׁשהּוא ּבּגּוף ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָהּנפׁש

והתּפּׁשטּות,טו ּדלּבא  ּבהסּתּלקּות ּדפיקֹות ּבׁשּתי ׁשּדֹופק , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
אי  הרי ּכן על וגׁשמי, רּוחני הּוא והּגּוף ׁשהּנפׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמּפני
כן  ּכמֹו וׁשֹוב, רצֹוא ּבדר רק ׁשּלהם ההתחּברּות ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר
וׁשֹוב, רצֹוא ּבבחינת הּוא ּבעֹולמֹות האלקי ְֱִִִַַַָָָָָֹהחּיּות
צרי ּכן על וׁשֹוב רצֹוא ּבבחינת הּוא ׁשהחּיּות ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּומאחר
את  לקּבל ׁשּיּוכלּו ּכזה ּבאפן הּנבראים עבֹודת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלהיֹות
והחּיּות, האֹור את ימׁשיכּו ׁשּבעבֹודתן ּובכדי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהחּיּות,
אמנם  ּדוקא. וׁשֹוב רצֹוא ּבבחינת להיֹות צרי ְְְְִִִִַַָָָָָָָֹלזאת
ּדהרי  הּסֹובב, אֹור ּבבחינת הּוא וׁשֹוב רצֹוא ענין ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָעּקר

ּד עלמין האֹור ּכל ּבבחינת טז ממּלא ּפנים ּכל על הּוא הרי ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ
הּׂשגה, ּבזה וׁשּי ּבּכלים, ּגּלּוי ּובבחינת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהתיּׁשבּות

ּכח 51ּוכמאמר  ּדכל הּגּוף", את ממּלא הּנׁשמה "מה ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָֹ
ּבּמח  ׁשֹורה ּדהּׂשכל לֹו, המיחד ואבר ּבכלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻמתלּבׁש
ּכ "הּנה כּו', ּבעין הראּיה וכח ּבּלב, והּמּדֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּבראׁש,
ועֹולם  עֹולם ּבכל העֹולם", את ממּלא הּוא ּברּו ְְְֵֶַַָָָָָָָהּקדֹוׁש

ּוכמאמר  ערּכֹו, ּדעלמא לפי ּכגונא עּלאה "עלמא ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
ותחּתֹון,יז ּתּתאה" עליֹון יׁש הרי הּזה ׁשּבעֹולם ּכׁשם , ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עׂשּיה  יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָהּנה
הּוא, וההפרׁש עֹולם; ׁשּבכל עדן ּבהּגן וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהרּוחנּיים,

ּתּתאה  עלמא יח ּדעלמא הּוא – הּגׁשמי הּזה עֹולם – ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ
ּתחּתֹון יט ּדׁשקרא  ׁשהּוא הּפׁשּוט, ׁשהאדם ענינים ויׁש , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

נפׁש ּבהּמסירּות עליֹון הּוא וההּׂשגה, ההבנה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמדרגת
עּלאה  ועלמא כּו', האמּונה ּותמימּות הּיהדּות על כ ׁשּלֹו ְְְֱֲִִֶַַַָָָָָָ

"עֹולם  ּוכמאמר וידּוע, ּברּור ׁשהּכל האמת עֹולם ְְֱֲֶֶַַַַָָָָָֹהּוא
לפי  ועֹולם עֹולם ּבכל הּוא אֹור הּגּלּוי אבל ראית", ְְְֲִִִַָָָָָָָּברּור
האלקי. ּבהאֹור מּמׁש ׁשּנדּבק ּדבקּות ּבזה וׁשּי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹערּכֹו,
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כו.50) יט, איוב

וראה 51) ח. ד, פרשה רבה ויקרא א. קג, תהלים מדרש
א. י, ברכות

ב.52) טז, א חלק הזוהר לשון

הלב.טו.שהכוונה.יד. התחתון.יז.העולמות.טז.דופק עולם כדמות העליון התחתון.יח.עולם השקר.יט.דהעולם עולם
העליון.כ. והעולם

•
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.‡ ‰ÓÈ˘¯
השייכת  תרס"ו, משנת רשימה בזה נותן אני
ויום  הזקן, רבנו של ההולדת יום אודות לעניננו

עליו־השלום. אבינו אברהם של לבריתו הכנסתו
נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק (הוד 
לשכב  מוכרח והיה הסוכות, חג לפני התקרר זי"ע
בסוכה  קידש הסוכות, דחג א' בליל היום. כל במיטה
ביום  למשכבו. וחזר ביחידות יום־טוב סעודת ואכל
בימים  זאת בכל החום, ירד הסוכות חג של הראשון
ובעת  דא"ח, אמר לא הסוכות חג של הראשונים
סיפורו  המשך את לי לספר הואיל במיטתו שכבו

מוהר"ש  אאזמו"ר אביו כ"ק הוד תולדות אודות
וכתוב   לספר שהתחיל זי"ע נבג"ם זצוקללה"ה

 תשרי) י"ג ה', יום ברשימת

* * *

.Â.ליובאוויטש תרס"ו, הסוכות חג ערב 
צהרים. שלישית שעה

ר'‡. החסיד הרב  הצדיק הרב  זקני דודי כ"ק
אברהם  ובסעודת 64חיים ברבים, דא"ח חוזר היה לא

זכר' בן חיים 65'שלום ר' מיוחדת. בחדוה היה
של  קדשו קול מעין  וקולו נפלא, מנגן היה אברהם
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ח.64) ע' ח' חוברת "התמים" אודותיו נ"ע.65)ראה מהר"ש אדמו"ר כ"ק של
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כתנועותיו.  תנועותיו וכל הזקן, רבנו אביו כ"ק הוד
לנגן  צדק' ה'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק בקשת וימלא

הזקן. אדמו"ר מנגינות
הרב "ש ·. דודי סדר 66כ"ק אודות על לי סיפר
הברית־מילה 67השבת  יום וסדר השמורים ליל סדר ,

דודך   ואחי אופנו. על דבר דבר ובפרטיות בארוכה
לו.68רז"א  אשר הסיפורים בספרי כתבם 
דודי ‚. התחיל  בוקר תק"ן שבת־תשובה ערב 

 אברהם חיים הר' ד"ז כ"ק בשם לספר הרב "ש
"שובה  מאמר  הזקן אדמו"ר  אאמו"ר כ"ק אמר
בעלי־תשובה  במעלת אלקיך", הוי' עד ישראל
אלקיך". הוי' כי עד יתיר, בחילא לי' "דמשכין
הארוכים  המאמרים מן היה הלזה והמאמר
המאמר  ברבים. אאמו"ר כ"ק שאמר הראשונים
צדיק" תהי אותו "משביעין המאמר היה הראשון
"שובה" והמאמר ברבים, תק"ן בראש־השנה שאמר

הארוכים. מהמאמרים השני היה
אדמו"ר „.  אאמו"ר כ"ק אשר הכריזו בצהרים

לסעודת  והאורחים העיר אנשי כל את מזמין  הזקן
ואחדים  אאמו"ר כ"ק של וחתניו בניו זכר': בן 'שלום
יטלו  איש, מנינים כשלשה בסך־הכל החסידים, מזקני
יבואו, והאורחים העיר מבני והשאר לסעודה ידיהם
פולין  ויאכלו המזון, ברכת וקודם אכלם אחרי
בבית  תהיה והסעודה לזימון. ויצטרפו ועדשים

שבחצר. הגדול הכנסת
אדמו"ר ‰.  אאמו"ר כ"ק סיפר הסעודה, בעת

הקדוש: לשונו וזה  הזקן
האחרונה  השבת תקל"ג, וישלח פרשת שבת א)

הרבי  במיטתו 69של בשכבו הרבי, אמר דין, בעלמא
יעקב  "וישלח קדישא: החבריא כל ובמעמד

את 70מלאכים" ממש", "מלאכים רש"י אומר
ואילו  לעשו, יעקב שלח המלאכים של ה"ממש"

יעקב. עם נשארה המלאכים של הרוחניות
"חזון  הרבי: אמר והבדלה, ערבית תפילת אחרי
נברא  ביו"ד עולמים, צור הוי' בי"ה כי עובדיה",

העולם־הזה  נברא ובה' הוא 71עולם־הבא "עובדיה" ,
רואה. שהעובד מה  עובדיה" "חזון י"ה, העובד

הימים  שבשלושת הרבי אמר כסלו, י"ז א' ביום ב)
רואים   הסתלקות  הפקדון מסירת של האחרונים

הוא  הוי' דבר גשמי. דבר שבכל ה' דבר את רק
הגשמי. של מהותו

להיות  צריך איך הרבי, לי אמר ההוא בלילה ג)
לבריתו  הילד הכנסת יום לפני שמורים ליל של הסדר

עליו־השלום. אבינו אברהם של
שמורים, ליל של הסדר את לי אמר כשהרבי ד)
זכר'. בן 'שלום סדר על שואל אינך מדוע אמר:
שהרבי  הקודש ששיחות מרגיש, אני לרבי: אמרתי
טלא  אתערותא־דלעילא, בדרך הן בהן, אותי מזכה

קדישא. מעתיקא דנטיף
הזכיר   הזקן אדמו"ר  אאמו"ר כ"ק כאשר
והיה  קדשו זרועות על נשען אלה, קודש דברי
עלינו  שהטיל מה  אחת, שעה במשך גדולה בדביקות
של  הדביקות מעין היתה זו דביקות כי נורא, פחד
הנה  הכיפורים יום של הקדוש וביום הקדוש, היום
פני  היו הסעודה ובשעת הקיר, אל מוסבים קדשו פני

לוהטים קדשו  קדשו ידי כיסוי מבין הנראים 
מהדביקות, אאמו"ר כ"ק כשהתעורר ומאירים.

המשיך:
מידי". תתערו לא תחרישון, ואתם בי' "דאיתמר
הסכמה. לאות קדשו בראש המגיד הרב  מורי וינענע
לבריתו  הילד הכנסת יום סדר לי אמר הרבי ה)
בן  'שלום של והסדר עליו־השלום, אבינו אברהם של

זכר'.
רואה, י"ה העובד עובדיה", "חזון לי: אמר הרבי ו)
לפני  השימורים ובליל בשמי, אותו וקראת לך יולד בן
עליו־ אבינו אברהם של לבריתו הבן הכנסת יום
בלילה  לך אמרתי אשר את ותזכיר תזכור השלום,

הזה.
ביום  הרבי לי שאמר הקודש דברי בין ז)
השלישי  ביום מיומיים, יחיינו אמר: הסתלקותו,

לפניו  ונחיה שני 72יקימנו הם  מיומיים" "יחיינו .
והכניסה  הערלה העברת של הראשונים הימים
שזהו  עליו־השלום, אבינו אברהם של לבריתו
"ביום  פעמים. שתי חיי" בדמיך חיי, "בדמיך

לפניו". ונחיה "יקימנו למילה, שלישי השלישי",
רד"ב  בני נולד תקל"ד, כסלו ט' שנה, כעבור ,73ח)

לפני  השימורים בליל פקודתו. כפי הרבי של כשמו
עליו־ אבינו אברהם של לבריתו הילד הכנסת יום
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סג.66) אות חה"פ שיחת לעיל אודותיו ראה נ"ע. שלום ברוך ר'
אדמו"ר 67) של מילה הברית שלפני השבת יום – תק"ן תשובה שבת

הצ"צ.
תרצ"ו 68) שבט כח לקו"ד ראה (תרי"טֿתרס"ט). נ"ע אהרן זלמן ר'
ח. אות
נ"ע 69) ממזריטש המגיד הרב

ג.70) לב, בראשית
ב.71) כט, מנחות
ב.72) ו, הושע
יום"73) ("היום היחס שלשלת ראה האמצעי. אדמו"ר – דובער ר'

.(5 ע'
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לפני  לי אמר שהרבי מה וקיימתי נזכרתי השלום,
הזה", בלילה לך שהגדתי מה ותזכיר "תזכור שנה
מענדל  מנחם רבי הצדיק הרב  קדישא, חבריא במותב

מקאליסק. אברהם רבי הצדיק והרב  מהורודוק
הרב  אל נסענו הברית־מילה, סעודת אחרי ט)

להילולא  מהורודוק מענדל מנחם רבי הצדיק
פרשת  שבת־קודש ביום שהיתה הרבי של הראשונה

וישלח.
של  התורה על חזרתי כסלו, י"ט בשבת־קודש י)

הסתלקותו. לפני שאמר מיומיים" "יחיינו הרבי
b"yz lel` i"g
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שעבר  העוון על לכפר עלֿמנת ב', ה' ב' בימים לצום נכון היה התמים, האופה שלמה
אתחיל  היום "עוד אייזיק: יעקב ר' באזני והצהיר לתורה, לעלות כדי תפילתו את בהפסיקו

בתשובה. חזרתו את לדחות שלא כדי בתענית",

האופה: של חייו את למרר כדי מחודשת הזדמנות אייזיק יעקב לר' ניתנה שבכך אלא

מוקדמת  קבלה טעונה שתעניתֿיחיד יודע אינך "וכי - אייזיק יעקב ר' קרא - הארץ"! "עם -
הקודם"?! היום של המנחה בתפילת

עמד  הוא בעיניו. נקוו ודמעות מצחו על בצבצו זיעה אגלי השתנו, שלמה של פניו גווני
"חרפה  בשיסוי: המשיך אייזיק יעקב ר' ואילו מנחת, מתמוגגים מסביב הליצנים כשכל כנאשם,

כאלה"! עמיֿהארץ בה שיהיו לעירנו

העני. האופה על עמוקים רחמים רגשי וחש במחזה, צפה ברוך

נותר  - להם והתפזרו האופה חשבון על הליצנות מן שבעו מרעיו וחבר אייזיק יעקב כשר'
כך  כדי שתוך אלא ולנחמו, לשלמה לגשת אם התלבט ברוך ומבויש. מדוכא בביתֿהמדרש שלמה
של  בדברים אליו ופנה שלמה אל שניגש הטוחן, מרדכי של השלישי חתנו יצחק, אברהם הקדימו

והשתתפות: ידידות

שהבחנתי, כפי שכן, לתורה. בעלותו עבר לא עוון "שום - ברגש לו אמר - יצטער" נא "אל -
הדיעות". לכל בו להפסיק שמותר מקום אור", "יוצר לבין "ישתבח" בין בתפילתו עמד

דמעות. לזלוג החלו שעיניו שלמה, אצל התרגשות עוררו אוהב לב מתוך שנאמרו הדברים

אצלו  ומעורר נעוריו, מתקופת מאורע לו מזכיר שהדבר יצחק לאברהם הסביר שלמה
רגש  מתוך מאד, מעוניין היה יצחק אברהם חייו. גורל עם הקשורים שלו, העבר מן זיכרונות

סיפר. ושלמה כך, על לשמוע הפשוט, לבעלֿהמלאכה וקירבה חיבה

שהיה  בוויטבסק, מפורסם מלמד היה אביו עדינה. ממשפחה היה שלמה של שמוצאו הסתבר
הקר". הכנסת ב"בית ה"ותיקין" במניין מתפלל היה בוקר כל שלו. השמים ויראת בלמדנותו ידוע

עלֿמ  למנייןֿהתפילה איתו לקחתו אביו החל שנים, עשר בן שלמה פעם כשהיה לחנכו. נת
והפליג  החוצה החלון דרך תפילתו באמצע הסתכל - שנה שתיםֿעשרה בגיל היה כששלמה
כשהתנער  בציבור. בתפילה משתתף שהוא ששכח עד ברחוב המתרחש סביב במחשבותיו
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מצפונו  החל מספר, ימים כעבור הציבור. את להשיג כדי התפילה רוב על לדלג נאלץ מהרהוריו
כבעלֿעבירה  עצמו חש הוא התפילות. מן אחת פשוט, שהחסיר, על לו, להציק שלמה של
זה, רעיון דחה מיד ברם, ותיקון. תשובה דרך ממנו ולבקש לאביו מעשהו על לספר והחליט
בליבו  הרהר זאת עם אביו. את שיצער בכך יותר חמורה עבירה יעבור כך יעשה שאם בהתבוננו
יקפיד  ולהבא שמכאן החליט בסיכום כלֿכך. חמור עוונו אין ולכן המצוות לגיל הגיע שטרם
מן  ראשו שירים מבלי ה"סידור", מתוך "עלינו", ועד טובו" מ"מה התפילה, כל את לקרוא
חייו  ימי כל במשך  שלמה  נשמר והלאה  מאז מכשול. לו יארע לא ששוב בטוח  יהא  וכך הסידור,

דומה. מחטא

הרבה  איתו למד אביו למדן. להיות שלמה עשוי היה שבעצם יצחק לאברהם התברר כך
רתוק  האב היה שנה משך קשות. אביו חלה שנה, ארבעֿעשרה בן נער שלמה כשהיה אך מאד.
כך  הבנים. בכור - ועליו האם על הוטל הבית פרנסת עול שנפטר. עד דם, יורק כשהוא למיטתו
גם  חלתה יותר מאוחר הבית. בני לפרנסת לסייע עלֿמנת  אופה, של שוליה להיות  שלמה נאלץ
את  בשלחו  הבית, עול בכל לבדו שלמה אפוא, נשא, בבית . היחיד המפרנס נעשה ושלמה אמו,

לאחיותיו. שידוכים למצוא ובסייעו לישיבה הקטנים אחיו

עלֿמנת  ימיו כל קשה לעבוד והמשיך כפרי, יהודי של בתו את לאישה נשא עצמו הוא
גמרא  קטעי אותם את לשכוח הכל, למרות שלמה, הספיק לא דבר של לאמתו  לחם. פת להשתכר
תהילים. ולאמירת לתפילה יותר התמסר כי אם הגמרא, אל חזר אף לזמן ומזמן בנעוריו, שלמד
ומשום  בשולחןֿערוך ידיעות לרכוש כושר שעת לו היתה לא שמעולם שלמה ציין צער ברוב

בתפילה. בהפסק הדנות אלה כגון בהלכות בקי אינו כך

הקב"ה  בעיני חביבה שהתנהגותו והבטיחו שלמה, לו שסיפר מכל נרגש היה יצחק אברהם
האופה  ששלמה כזו במידה אותו עודד הוא אייזיק. יעקב ר' כמו יהודי של מהתנהגותו יותר

ומנוחם. שמח הביתה הלך

היה  הפשוט, ליהודי יצחק אברהם שגילה הלבביות מן והתרשם זה, לכל לב ששם ברוך,
יצחק. אברהם של תולדותיו על פרטים יותר לדעת עתה מעוניין

תקופה  מסנדלרות. והתפרנס לייב דוד בשם נקרא אביו וויטבסק. יליד היה יצחק אברהם
פשוט  סנדלר אלא אינו שאביו עצמו יצחק אברהם סבר .ארוכה

ברור  וצדקנותו. בלמדנותו לתהילה שנודע הדיין אריה צבי ר' של בנו ממינסק, היה לייב דוד
כמו  חקירה בספרי רבות עסק שאביו  כיוון קנים. קוטל אפוא, היה, לא עצמו לייב דוד שגם
ללמוד  עז חשק מנעוריו לייב דוד גם גילה - באלה וכיוצא "העיקרים" נבוכים", "מורה "הכוזרי",
תחילה  להתמסר עליו וכי כך, לשם מדי צעיר עדיין שהוא לו הסביר אביו ברם, אלה. ספרים
עשיר  יהודי חיים, ר' של בתו את לאישה שנשא עד אביו, בהדרכת נשאר הוא ופוסקים. לש"ס
כנהוג  "מזונות", לו שהובטחו - שנים שמונה משך חותנו שולחן על סמוך היה ומאז מוויטבסק,

אז.

היה  הוא חקירה. ספרי ללימוד התשוקה בקרבו שוב התעוררה חותנו לשולחן סמוך בהיותו
ש"ס  בלימוד המעיט מכך כתוצאה זה. ללימוד ּבשל עצמו את וחש שנה, ושתים עשרים בן ֵָאז
ללימוד  בהתמסרו כראוי עושה אינו שמא המחשבה לו להציק החלה יותר מאוחר ופוסקים.

לפתור. הצליח כולן את שלא שאלות אצלו שעורר מקצוע החקירה,
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המוסר  ספרי חדש. עולם לפניו ראה כאן מוסר, לספרי החקירה מספרי עבר שכך, כיוון
עצמו  על לקבל והחל חקירה בספרי מלעיין לגמרי שחדל עד מאד, עליו והשפיעו אותו הרשימו
פחות  ידעו הצד מן שאנשים באופן לכת הצנע של חיים אורח לעצמו ּולסגל וצומות, ְֵַסיגופים

צדקותו. על ידעו לא חותנו בבית אפילו הטובים. ומעשיו מידותיו על האפשר ככל

לשאת  להתחיל כלשהי נטייה מראה חתנם שאין העובדה אודות לרטון החלו וחותנתו חותנו
החותנת  היתה תכופות בישראל. לרב יהיה לייב שדוד בתקווה השתעשעו בתחילה פרנסה. בעול
על  ובבעלה בה מתגרים היו ועור, פשתן סוחרי אחיה, כאשר ובמיוחד זה. בעתיד ֶַָמתפארת

כזה. "לאֿיוצלח" בחתן ש"זכו"

החלו  נוסף זמן שחלף ככל הרי - כך על והחותנת החותן כלֿכך הקפידו לא בראשונה אם
שיתחיל  העת שהגיעה לו ברמזה חתנה עם שיחה לחטוף לפעם מפעם ניסתה החותנת לדאוג.

מתאים. רבנות כסא לחפש 

רב. להיות בדעתו כלל שאין באמרו בכתפיו משך לייב דוד ברם,

בכעס. החותנת שאלה - לעשות"? ברצונך מה "אלא

תשובתו. היתה - שולחנכם "! על "מזונות" שנות שלש לי יש "עדיין

עצמו  חש לייב דוד חתנה. צעדי את להצר החלה והיא ביותר, החותנת את הרגיז זה מענה
התחושה  לו שהיתה כיוון בטן. בפרי ורעייתו, הוא עדיין, התברכו לא שאז גם מה בנוח, שלא
שטעו  הם סבורים שאם פעם להם הסביר - מבחינתם לגמרי צודקים בלתי אינם וחותנתו שחותנו

היא. זאת תדרוש רק אם פיטורים, בגט אשתו את שישחרר הנמנע מן לא בו,

אותו. והעריצה אליו קשורה היתה מצידה היא כך. על לשמוע אפילו סירבה רעייתו ברם,
בידם. חרס העלו אך בדברים חתנם את לייסר והמשיכו להירגע יכלו לא הוריה

יצחק. אברהם בנם - שנה וכעבור בת, להם נולדה לנישואיהם השביעית בשנה

וחותנתו  חותנו ילדים. לשני אב לייב דוד היה כבר ה"מזונות" תקופת להסתיים כשעמדה
פרוטה  אפילו לו ייתן שלא לו הודיע וחותנו לפרנסתו, מקור שיחפש ויותר יותר עליו לחצו
הפתעה  שהיווה מקצוע, לעצמו הכין שהוא התברר האיומים. מן נבהל לא לייב דוד למחייתו.
לעצמו  שכר הסנדלרות, מקצוע את למד לייב דוד המשפחה. ולכל ולחותנתו לחותנו עצומה

עבודות. לקבל החל ושם משפחתו עם לגור עבר אליה העיר, בקצה דירה

ממון  להוציא צריכים היו כך לשם האם שערורייה: עוררה החותנת נדהמו, והחותנת החותן
לקחת  רצינו "אילו סנדלר?! יהיה דבר של שבסופו  כדי שולחנם על שנים שמונה להחזיקו רב,

יותר"! זול לנו עולה העסק "היה - טענה - לחתן" סנדלר

שהמיט  ה"חרפה" ּתימחה כך ועלֿידי לייב, מדוד תתגרש שבתם בתוקף דרשה ִֶָהחותנת
כך. על לשמוע רצתה לא זו אך עליהם,

היא  בעלה: בהסכמת מקורית, תכנית הגתה - חסרתֿאונים שהיא החותנת ראתה כאשר
שישליך  בנו על שישפיע עלֿמנת לייב, דוד של אביו הדיין, אריה צבי ר' את ממינסק הזמינה

רבנות. עצמו על ויקבל הסנדלרות את
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ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [ח"י

כי  הדבר ונכון טוב זה, דר"ח מא' מכתבו על במענה

מקום  לו יזמין הטוב והאל ולברכה. לטובה מקומו ישנה

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד וברכו ייעצו כאשר מוכשר

בלימוד  שיעור לקבוע עליו ויקבל זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה

באחת  וההתעסקות טוב. מה ברבים אפשר ואם בכ"י,

ימלא  כי עליו תגן וזכות קופ"ר. או תו"ת רמב"ן, הקופות,

ולברכה. לטובה לבבו משאלות השי"ת

בשם.

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc oiaexir(ipy meil)

,úBøBáìe` giy e` xea cner ieand ly cg` cvay xnelk §
mixaer eay xv mewn ,ieand lzekl xead oia x`ype ,dxrn

aygp df ieany ,dpynd dxn`e ,[a xeiv] miaxdãéçiä úeLø§©¨¦
ìoiprì íéaøä úeLøe ,úaLoipr.äàîeèz` `xnbd zx`ane §©¨§¨©¦§§¨

:`iyewdépî,ef dpyn diepy in zrck -àîéìéàxnel dvxp m` ± ©¦¦¥¨
zrck ef dpynyïðaøze`xia iqtay mixaeqy ,`id epizpynay ©¨¨

aygpy dpyna exn` jk meyne ,zevign lhan miaxd jelid oi`
,zay oiprl cigid zeyx ieandàzLä,denzl yi dzrn ±äîe ©§¨©

dézLéîLz àçéðc íúämewn `edy s` ,ze`xia iqta my m`y ± ¨¨§¦¨©§¦§¥
,ea jldl gepyéøîàminkg exn` ±dì éìháîe íéaø eúà àì± ¨§¥Ÿ¨©¦§©§¥¨

,dvignd z` lhan miaxd jelid oi`yàëäyiy ieana o`k ± ¨¨
,eiccvn cg`a xeadézLéîLz àçéð àìcgep `ly mewn `edy ± §Ÿ¦¨©§¦§¥

xearl ozipy xv mewn wx xead cva x`yp `ly oeik ,ea jldl
,eaïkL ìk àìdnle ,dvignd z` lhan miaxd jelid oi`y `ed Ÿ¨¤¥

oiprl cigid zeyx df iean aygpy eprinydl dpynd dkxved
.zayåàì àlàzrck ef dpyn ,i`ce `l` ±,àéä äãeäé éaø ¤¨©©¦§¨¦

d`ae ,mzvign z` lhan miaxd jelidy xn` ze`xia iqtay
jelidy dcedi iax xn` ze`xia iqtay s`y ,xnel dpynd
,gep mda jeliddy meyn wx df oi` ,dvignd z` lhan miaxd
dcedi iax dcen ,my jldl gep `ly mewn `edy ,df ieana la`
xn`y `axl dywe ,dvignd z` lhan miaxd jelid oi`y
lhan miaxd jelid ,jelidl gep epi`y mewn s` dcedi iaxly

.dvignd z`
:`xnbd zvxznàìmewna mb miax jelid dcedi iaxl zn`a - Ÿ

ieany dxn`y dpynde ,dvignd z` lhan jelidl gep epi`y
l cigid zeyx aygp ,eiccvn cg`a xea yiy,zay oipríìBòìyi §¨

y xnelïðaø,`idey meyn `ed ,dpynd z`f dazky dnúeLø ©¨¨§
déì àëéøèöéà äàîeèì íéaøäeprinydl dpynd dkxvedy - ¨©¦§§¨¦§§¦¨¥

dxn`y ab`e ,d`neh oiprl miaxd zeyx miaygp el` ze`eany
.zay oiprl cigid zeyx md miaygpy dpynd dxn` ,df oic

:`ax lr ztqep `iyew d`ian `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©
(e"n e"t zexdh),ìebìéb úéa éìéáL`ede ,lblb xirl jenqd liay - §¦¥¥¦§

,ce`n sewfe deab liayïäa àöBiëåminecd zelrnd x`y oke ± §©¥¨¤
miaygp md ixd ,el` miliaylì ãéçiä úeLøoiprúeLøe ,úaL §©¨¦§©¨§

ì íéaøäoipr.äàîeè:dpynd ixac z` `xnbd zx`aneeäæéàå ¨©¦§§¨§¥¤
ìebìéb úéa éìéáLaygize ,dtewf dlrnd didz dnk ,xnelk ± §¦¥¥¦§

,zay oiprl cigid zeyxéác éøîà[ly eyxcn ziaa exn`±]éaø ¨§¥§¥©¦
,éàpé,`ed dfa xeriydyìL äàñ ìBhéì ìBëé ãáòä ïéàL ìk ©©¨¤¥¨¤¤¨¦§¨¤

õeøéå ,ïéhéç[uexle-]èBécøñ éðôìoic zeyrl dpennd xy ± ¦¦§¨¦§¥©§§
:`iyewd z` `xnbd zx`ane .zeheicdaépîdiepy in zrck ± ©¦

,ef dpynàîéìéàzrck `id ef dpyny ,xnel dvxp m` ±ïðaø ¦¥¨©¨¨
lhan miaxd jelid oi` ze`xia iqtay mixaeqy ,epzpynay

,zevignàzLä,denzl yi dzrn ±àzLéîLz àçéðc íúä äîe ©§¨©¨¨§¦¨©§¦§¨
,ea jldl gepy mewn `edy s` ,ze`xia iqta ,my m`y ±éøîà̈§¥

,ïðaøyàëä ,àzöéçî dì éìháîe íéaø eúà àìiliaya ,o`k ± ©¨¨Ÿ¨©¦§©§¥¨§¦§¨¨¨
,lblbd ziaàzLéîLz àçéð àìcgep epi`y mewn `edy ± §Ÿ¦¨©§¦§¨

,jelidlïkL ìk àì,zevign lhan miaxd jelid oi`y ,`ed Ÿ¨¤¥
cigid zeyx df mewn aygpy eprinydl dpynd dkxved dnle

.zay oiprlåàì àlàzrck ef dpyn ,i`ce `l` ±,àéä äãeäé éaø ¤¨©©¦§¨¦
d`ae ,mzvign z` lhan miaxd jelidy xn` ze`xia iqtay
z` lhan miaxd jelidy dcedi iax xn`y dny ,xnel dpynd
la` ,gep mda jeliddy meyn ze`xia iqta wx df oi` ,dvignd
iax dcen ,my jldl gep `ly mewn `edy ,lblbd zia iliaya
`axl dywe ,dvignd z` lhan miaxd jelid oi`y dcedi
miaxd jelid ,jelidl gep epi`y mewna s` dcedi iaxly xn`y

.dvignd z` lhan
:`xnbd zvxzndéì øîà,dagxl `axzøîà÷ ìebìéb úéa éìéáL ¨©¥§¦¥¥¦§¨¨§©§

lblbd zia iliayy dpynd dxn`y dnn ilr dz` dywn ike ±
miaygp mdy mrhd `lde ,zay iabl cigid zeyx miaygp

y meyn `ed ,cigid zeyxòLBäé,ux`d z` l`xyil ligpdy §ª©
,äéä ìàøNé áäBà,l`xyil ux`d z` ligpdykeíäì ïwéúå ãîò ¥¦§¨¥¨¨¨©§¦¥¨¤

àéèøñe íéëøcowizy epiide [xirl xirn da mikledy dliqn-] §¨¦§©§¨
mikiiy eidi `l` ,micigil mixeqn eidi `l el` zeliqne mikxcy

e ,mda zkll elkeiy miaxlàzLéîLz àçéðc àëéä ìkmewn lk ± ¨¥¨§¦¨©§¦§¨
,gep ekelidyíéaøì døñîe ,mikxcl mdl ynyiyàìc àëéä ìk §¨¨§©¦¨¥¨§Ÿ

àzLéîLz àçéð,gep epi` ekelidy mewn lke ±,ãéçéì døñî ¦¨©§¦§¨§¨¨§¨¦
dkelid oi`y xg`n ,l`xyi ux`a dtewf dlrn lk jk meyne
iax xaeqy ip` dcen dfae ,cigil dlgpa dpzipy ep` mircei gep
zrcly izxn` `le ,dvign lhan da miaxd jelid oi`y dcedi
zelrna wx ,miaxd zeyx meyn zelrn lr miaiig dcedi iax
iax mda xaeq ,cigil mixeqn md oi`y oeiky ,ux`l uegay

.dvign lhan miaxd jelidy dcedi

äðùî
zexea aiaq miqt zeyrl epwz minkgy zncewd dpyna epipy
icka ,cigid zeyx aygi xead zeaiaqy mewndy ick mind
iler ly zendad z` zewydl zexead on min ae`yl elkeiy
mindy xea oia dfa wlgl yiy x`az dpynd dzr .milbx

yiy x`azi cere ,miig min raepd x`a oial ea miqpeknwlgl
.miax ly mewnl cigi ly mewn oia dfa

ãçàa dey oicd ±íéaøä øBa,miaxl jiiyy ±øàáe ,íéaøä øàáe ¤¨¨©¦§¥¨©¦§¥
,ãéçiäel` lkyïéqt ïäì ïéNBòaygi maiaqy mewndy icka ©¨¦¦¨¤©¦

.zendad z` zewydle min mdn ae`yl elkeie cigid zeyxìáà£¨
Bì ïéNBò ,ãéçiä øBáìeaiaq,íéçôè äøNò dBáb ävéçî`ly §©¨¦¦§¦¨¨©£¨¨§¨¦

meyn ,miqt ici lr eaiaqy mewnl epnn `ivedl minkg exizd
mc` ipa ekiyni ,xeadn mind elkiy xg`l s`y ,eyygy
oeik ,jkl yegl oi` ,miax ly xeaa la` ,miqtd oia lhlhl
oke .my lhlhl e`eai `le mind elky dfl df mixikfn miaxdy
mewn `id myy oeik ,miqt ici lr lhlhl xzen cigi ly x`aa

.mlerl my milk mind oi`e ,mind zriapéaø .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨©¦
,ãáìa íéaøä øàáì àlà ïéqt ïéNBò ïéà ,øîBà àáa ïa äãeäé`ly §¨¤¨¨¥¥¦©¦¤¨¦§¥¨©¦¦§¨

yiy mb ,xizdl minrh ipy yiyk wx ,miqt ici lr lhlhl exizd
,miax ly `ed x`ady mbe ,x`a my,øàMìåly xeal ,xnelk §©§¨

,cigi ly x`ae xeae ,miaxïéNBòmdl aiaqäøBâçly swid ± ¦£¨
,milag,íéçôè äøNò dBáb.dvignk mpic el` milage ¨©£¨¨§¨¦
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éäìà ýåýé | éðôì zøîàåãøiå éáà ãáà énøà E §¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´¨¦½©¥¤́

éBâì íL-éäéå èrî éúîa íL øâiå äîéøöî¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈§¬
:áøå íeör ìBãbåeðepréå íéøönä eðúà eòøiå ¨−¨¬¨¨«©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®

:äL÷ äãár eðéìr eðziåæéäìà ýåýé-ìà ÷röpå ©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬¨¨«©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
eðéðr-úà àøiå eðì÷-úà ýåýé òîLiå eðéúáà£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¥½©©¯§¤¨§¥²

:eðöçì-úàå eðìîr-úàåçýåýé eðàöBiå §¤£¨¥−§¤©«£¥«©«¦¥³§Ÿ̈Æ
røæáe ä÷æç ãéa íéøönîìãb àøîáe äéeèð ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈§Ÿ̈−¨®Ÿ

:íéúôîáe úBúàáeèäfä íB÷nä-ìà eðàáéå §Ÿ−§«Ÿ§¦«©§¦¥−¤©¨´©¤®
áìç úáæ õøà úàfä õøàä-úà eðì-ïziå©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeééøt úéLàø-úà éúàáä äpä äzrå §¨«§©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´
ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúð-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´

éäìàEéðôì úéåçzLäåéäìà ýåýé:E ¡Ÿ¤½§¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
àééäìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìeñ §¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(178 'nr ck jxk zegiy ihewl)
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ּביצחק  ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, יֹום הּוא צּדיק לידת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָיֹום

ּבניסן), אחד לידתֹו, ליֹום נדחתה הּמׁשּכן (הקמת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאבינּו

מצינּו לא א המן). ּגזרת את ּבּטל לידתֹו (יֹום רּבנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובמׁשה

ּבמעׂשה  ּובפרסּום ּבגלּוי ׂשמחה, ויֹום יֹוםֿטֹוב יהיה זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּיֹום

הרׁש"ּב הרּבי קבע אלּול ח"י לגּבי ואּלּו יׂשראל. לכל ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹּבפעל,

זאת  ּגּלה אדמֹו"ר מו"ח ּוכ"ק ויֹוםֿטֹוב; ׂשמחה יֹום ְְְִִֶֶַָָֹׁשּזהּו

יׂשראל. ְְִֵָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 551 'nr h jxk zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn -

l`xUi lkl zrbFp cg` icEdi lW FzaFh¨¤§¦¤¨©©§¨¦§¨¥

גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי "והיה נאמר ּפרׁשתנּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבתחילת

נתחיבּו ׁשּלא "מּגיד רׁש"י ּומפרׁש ּבּה". ויׁשבּת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹוירׁשּתּה

אם  ׁשאף והינּו, וחילקּוה". הארץ את ׁשּכבׁשּו עד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבביּכּורים

לא  מּכלֿמקֹום יׂשראל, ּבארץ חלקם ׁשּקּבלּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹהיּו

לכל  וחּלקּוה הארץ, ּכל ׁשּנכּבׁשה עד ּבביּכּורים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנתחיבּו

ְִֵָיׂשראל.

להֹודֹות  היא ּביּכּורים הבאת הרי מּובן, אינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָולכאֹורה

מּפירֹותיה. ההנאה ועל יׂשראל, לארץ הּכניסה על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהּקּב"ה

יׂשראל, ארץ ּכל וחלּוקת ּכּבּוׁש קֹודם ׁשּגם מּכיון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואםּֿכן,

מּטּוב  הם נהנּו ּוכבר ּבארץ, חלקם יחידים לכּמה היּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכבר

ׁשּנתן  הּטֹובה על להּקּב"ה להֹודֹות נתחיבּו לא מּדּוע ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהארץ,

ֶָלהם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

יהּודי  ׁשּנׁשאר זמן וכל לזה. זה הם קׁשּורים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

ּבטֹובתם  חסר ּבארץ, חלק לֹו ׁשאין ׁשּיהיה, מי יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד,

י  ׁשאר ּכל ׁשל ולׂשמֹוח והנאתם ליהנֹות יכֹולים ואינם ׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּבארץ. חלקֹו את יהּודי אֹותֹו קיּבל ׁשּלא עֹוד ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּבׁשלמּות,

על היא ּביּכּורים ׁשּבהבאת ׁשההֹודאה eÓÏL˙ּומּכיון ֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ¿≈
ׂשמחה" "ּבזמן רק ׁשהיא ּביּכּורים" "מקרא ּובפרט ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּטֹוב,

יא) כו, את (רׁש"י ׁשּכבׁשּו "עד ּביּכּורים להביא איֿאפׁשר לכן , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

"וירׁשּתּה אין אחד יהּודי ׁשאצל ּדמּכיון וחילקּוה", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהארץ

יׂשראל. ׁשאר ּכל ׁשל וטֹובתם ּבׂשמחתם חסר ּבּה", ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָויׁשבּת

(ìàøùé)éðùáéøNrî-ìk-úà øNrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯
äzúðå øNrnä úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz§¨«§²©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´
éørLá eìëàå äðîìàìå íBúiì øbì éålìE ©¥¦À©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−

:eòáNåâééäìà ýåýé éðôì zøîàåézøra E §¨¥«§¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦
íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî Lãwä©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´
ézøár-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦

éúåönî:ézçëL àìå Eãéepnî éðàá ézìëà-àì ¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À
úîì epnî ézúð-àìå àîèa epnî ézørá-àìå§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®
øLà ìëk éúéNr éäìà ýåýé ìB÷a ézrîL̈©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬

:éðúéeöåèíéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä ¦¦¨«¦©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦
øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enr-úà Cøáe¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
úáæ õøà eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:Láãe áìçñúçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¨−̈§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr hk jxk mgpn zxez)
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רלה iying ,iriax ,iyily - fk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לידתֹו ּתארי את ּגּלה אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכבֹוד

הּדבר  היה לא אז ועד תש"ג, ּבׁשנת הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשל

אדם  היה ׁש"ראּוי רז"ל אמרּו מּתןּֿתֹורה לגּבי והּנה, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָידּוע.

יפה  עׂשה הּכל "את אבל ידֹו", על ּתֹורה ׁשּתּנתן ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּבּתֹורה  ואף ּדֹורֹות. כ"ו לאחרי רק נּתנה והּתֹורה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּבעּתֹו",

היּו ׁשּלא חדׁשים ּדברים מתּגּלים לדֹור מּדֹור :ּכ ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹעצמּה

זה. לפני ְְִִֵֶידּועים

éùéìùæèiäéäìà ýåýé äfä íBúBNrì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²
zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä-úà¤©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà úéNråæé-úà §¨¦̧¨Æ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«¤
úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤´¤

ìå åéëøãaìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîLrîL ¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©
:Bì÷açéírì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå §Ÿ«©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´

ìå Cì-øac øLàk älâñ:åéúåöî-ìk øîL §ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«
èéäNr øLà íéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈

ìe äläúìLã÷-ír Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²
éäìà ýåýéì:øac øLàk Eô ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr g jxk zegiy ihewl)
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Ï‡¯NÈ,'זעירֿאנּפין' ׁשל העּקרית הּספירה ּתפארת, – ƒ¿»≈ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

למּטה. מּלמעלה אֹור הּמּטה ÌLהמׁשכת זּכּו מלכּות, – ְְְְִַַַַָָָ≈ְִַַַָ

למעלה. מּלמּטה אלקים BË·והעלאתֹו "וּירא ּכּכתּוב אֹור, – ְְְְְֱֲִִַַַַַַָָָָָֹ

ּכאׁשר טֹוב". ּכי האֹור הּמלכּות,ÏÚaהּוא'זעירֿאנּפין'את ְְֲִִֵֶֶַַָ««ְַַ

מּצד הּמלכּות העלאת מּצד 'זעירֿאנּפין'נפעלת (לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ

האֹור  מעלת יׁשנּה ּבּמלכּות ׁשּגם היינּו עצמּה), ְְְְְֲֶֶַַַַַַַַַָָָהּמלכּות

ׁשּיתחּדׁש והעלאה המׁשכה ׁשל הּקּוין ׁשני יחּוד והּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּגּלּוי.

ּוכדין". ּכדין "ליהוי לבֹוא, ְְֱִֵֵֵֶֶָָלעתיד

,éùéìù
éòéáøæëàírä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈

äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL øîàì¥®Ÿ¨ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
:íBiä íëúàá-úà eøárz øLà íBia äéäå ¤§¤−©«§¨À̈©»£¤´©«©§´¤

éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiäCì ïúð E ©©§¥¼¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®
:ãéOa íúà zãNå úBìãb íéðáà Eì úî÷äå©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«

âúàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìr záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïrîì Eøára§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàøLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð | E ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬
éúáà-éäìà ýåýé øac:Cì Eãíëøára äéäå ¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«§¨¨»§¨§§¤´

cøiä-úàøLà älàä íéðáàä-úà eîé÷z ï ¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤£¤̧
íúBà zãNå ìáér øäa íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈

:ãéOaäéäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeçaæî E ©¦«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´
éðú-àì íéðáà:ìæøa íäéìr óåúBîìL íéðáà £¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«£¨¦³§¥Æ

éäìà ýåýé çaæî-úà äðázåéìr úéìräå E ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ
éäìà ýåýéì úìBò:Eæzìëàå íéîìL zçáæå ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨

éäìà ýåýé éðôì zçîNå íM:Eç-ìr záúëå ®̈§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©§¨´©
øàa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä̈«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬

:áèéäñè-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå ¥¥«©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨
äfä íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ

éäìà ýåýéì írì úééäð:Eéýåýé ìB÷a zrîLå ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´
éäìàéëðà øLà åéwç-úàå åúåöî-úà úéNrå E ¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöîñ §©§−©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr cl jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
מּכ ּכּנראה האמּונה, ּכח את וגּלה עֹורר ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבעלֿׁשםֿטֹוב

רּבא' ׁשמיּה יהא 'אמן לֹומר רּבן' ּבית ׁשל  'ּתינֹוקֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשחּנ

הּׁשם' ּברּו' יאמר ּפׁשּוט ׁשאיׁש הׁשּתּדל וכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכּדֹומה,

ּבלבד, ּבאמּונה ּדי ׁשּלא קבע הּזקן אדמֹו"ר ואּלּו ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּדֹומה.

חּיב אחד ּכל יכלּתֹו.ÔÈ·‰Ïאּלא ּכפי ה' ּגדלּות ֶֶַָָָָ¿»ƒְְְְִַָ

éùéîçàé:øîàì àeää íBia írä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
áéíéføb øä-ìr írä-úà Cøáì eãîré älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½

äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøára§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïîéðáe óñBéå øëùOéåâé-ìr eãîré älàå §¦¨−̈§¥¬¦§¨¦«§¥²¤©«©§¬©

ïc ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø ìáér øäa äììwä©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬
:éìzôðåãéLéà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðrå §©§¨¦«§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬

:íø ìB÷ ìàøNéñåèäNré øLà Léàä øeøà ¦§¨¥−¬¨«¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á
árBz äëqîe ìñôLøç éãé äNrî ýåýé ú ¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈

:ïîà eøîàå írä-ìë eðrå øúqa íNåñ §¨´©®̈¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−¨¥«
æèírä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàñæéøîàå eärø ìeáb âéqî øeøà ¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñçéCøca øer äbLî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−©¨®¤

:ïîà írä-ìk øîàåñèéètLî ähî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À©¤²¦§©¬
:ïîà írä-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øbëøeøà ¥«¨−§©§¨®̈§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À
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ðk älâ ék åéáà úLà-ír áëLøîàå åéáà ó Ÿ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñàëäîäa-ìk-ír áëL øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾Ÿ¥−¦¨§¥®̈

:ïîà írä-ìk øîàåñáë-ír áëL øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦
Búçàírä-ìk øîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa £Ÿ½©¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈
:ïîàñâë-ìk øîàå Bzðúç-ír áëL øeøà ¨¥«¨¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨

:ïîà íräñãëøîàå øúqa eärø äkî øeøà ¨−̈¨¥«¨¾©¥¬¥¥−©®̈¤§¨©¬
:ïîà írä-ìkñäëúBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¨−̈¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬

:ïîà írä-ìk øîàå é÷ð íc Lôðñåëøeøà ¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À
úBNrì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´

:ïîà írä-ìk øîàå íúBàôçëàäéäå ¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«§¨À̈
éäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íàì EøîL ¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
ðúðeéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr E §¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

áéìr eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:Eâøéra äzà Ceøa ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®

:äãOa äzà Ceøáeãðèá-éøt Ceøaéøôe E ¨¬©−̈©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬
éôìà øâL Ezîäá éøôe EúîãàEúBøzLrå ©§¨«§−§¦´§¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬

ðàö:Eä:EzøàLîe Eàðè Ceøaåäzà Ceøa Ÿ¤«¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈
:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr l jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ׁשל ּבאפן חסידּות ּגּלה ּובקּצּור,B„e˜˙הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ְִ

ּבהרחבה, חסידּות ּבאר הּזקן אדמֹו"ר הּמׁשנה. לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעלּֿדר

(חסידּות והּׂשגה ּבׁשני aÁ"„ּבהבנה ּתלּויים האֹופּנים ּוׁשני .( ְֲֲִַַָָָָ««ְְְִִִֵֵַָ

ּדוקא. האחרֹונים ּבּדֹורֹות הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָהּטעמים

˙eÏb‰ CLÁ ˙e¯ab˙‰.נקּדֹות ׁשל ּבאפן ּבגּלּוי ּדי זה מּצד – ƒ¿«¿…∆«»ְְְִִֶֶֶַַֹֻ

ÁÈLn‰ ˙‡È·Ï ‰Î‰,והּׂשגה ּבהבנה צר יׁש זה מּצד – ¬»»¿ƒ««»ƒ«ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ה'. ּבידיעת ּגמּורה הּׂשגה ּתהיה לעתידֿלבא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן

éùéùæéáéà-úà ýåýé ïzééìr íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äráLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:Eçäëøaä-úà Ezà ýåýé åöé ¨¬§¨¤«§©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈
éîñàaõøàa Eëøáe Eãé çìLî ìëáe E ©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´¨¤®¥´©§½¨¾̈¤

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð EèBì ýåýé Eîé÷é £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ
-úà øîLú ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ írì§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´¦§ÀŸ¤

éäìà ýåýé úåöî:åéëøãa zëìäå Eéeàøå ¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«§¨Æ
éìr àø÷ð ýåýé íL ék õøàä énr-ìkeàøéå E ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−

:jnîàéðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåE ¦¤«¨§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²
äîãàä ìr Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈

éúáàì ýåýé òaLð øLàì E:Cì úúáéçzôé £¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¦§©´
úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì | ýåýé§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³
Eãé äNrî-ìk úà Cøáìe Bzra Eöøà-øèî§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäåâéðúðeE §¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«§¨«§Æ
àìå äìrîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ
ýåýé | úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú¦«§¤−§®̈¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàì íBiä Eeöî éëðà øLà E:úBNrìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«
ãéäeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬

íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬
:íãárì íéøçàôåèòîLú àì-íà äéäå £¥¦−§¨§¨«§¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ

éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNrì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨
eàáe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯

éìr:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk Eæèøeøà ¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«¨¬
:äãOa äzà øeøàå øéra äzà©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

æé:EzøàLîe Eàðè øeøàçéðèá-éøt øeøàE ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬§¦«¦§§−
éôìà øâL Eúîãà éøôeðàö úøzLrå E:E §¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−§©§§¬ŸŸ¤«

èé:Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«
ëäîeänä-úà äøànä-úà Ea | ýåýé çlLé§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ

äNrz øLà Eãé çìLî-ìëa úørânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®
éììrî rø éðtî øäî Eãáà-ãrå EãîMä ãrE ©´¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−

:éðzáær øLààëãr øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé £¤¬£©§¨«¦©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©®̈¤©µ
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî Eúà Búlk©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìáëäëkéúçcwáe úôçMa ýåýé §¦§¨«©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©
ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe øçøçáe ú÷lcáe©©¤À¤©«©§ªÆ©¤½¤©¦¨−©¥«¨®

:Eãáà ãr EeôãøeâëéîL eéäå-ìr øLà E §¨−©¬¨§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©
ézçz-øLà õøàäå úLçð ELàø:ìæøa E «Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«

ãë-ïî øôrå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨®̈¦
éìr ãøé íéîMä:CãîMä ãr Eäëðzé| ýåýé E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«¦¤§¸§Ÿ̈´
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bðéáéà éðôì óåéìà àöz ãçà Cøãa E ¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈
ìëì äåræì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äráLáe§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈§−Ÿ

:õøàä úBëìîîåëìëàîì Eúìáð äúéäå ©§§¬¨¨«¤§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨®̈¤§¥−©«£¦«

æëíéøöî ïéçLa ýåýé äëkéáéúëíéìôòáå ©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ
éø÷ìëeú-àì øLà ñøçáe áøbáe íéøçèáe©§Ÿ¦½©¨−̈¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−

:àôøäìçëïBøeráe ïBòbLa ýåýé äëké §¥«¨¥«©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®
:ááì ïBäîúáeèëíéøäva LMîî úééäå §¦§−¥¨«§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦

çéìöú àìå äìôàa øerä LMîé øLàk©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©
éëøc-úàíéîiä-ìk ìeæâå ÷eLr Cà úééäå E ¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²¨©¨¦−

:réLBî ïéàåìøçà Léàå Nøàú äMà §¥¬¦«©¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ
áéúëäðìâùééø÷ðáz úéa äpákLéBa áLú-àìå ä ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−§«Ÿ¥¥´®

:epìlçú àìå òhz íøkàìéðérì çeáè EøBLE ¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤««§º¨´©§¥¤À
éðôlî ìeæb Eøîç epnî ìëàú àìåáeLé àìå E §´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−

ðàö Cìéáéàì úBðúð E:réLBî Eì ïéàå E ®̈«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©
áìéðaéúðáe Eéðérå øçà írì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½

:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëåâìéøt §¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«§¦³
zrãé-àì øLà ír ìëàé Eréâé-ìëå Eúîãà©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨®̈§¨

:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLr ÷ø úééäåãìúééäå §¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«§¨¦−¨
éðér äàønî òbLî:äàøz øLà Eäìäëké §ª®̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«©§¨̧

øLà íé÷Mä-ìrå íékøaä-ìr òø ïéçLa ýåýé§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦£¤¬
:Eã÷ã÷ ãrå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

åìéìr íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zrãé-àì øLà éBb-ìàzãárå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨

:ïáàå õr íéøçà íéäìà íMæìì úééäåänL ¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈
ìå ìLîìýåýé Eâäðé-øLà íénrä ìëa äðéðL §¨−̈§¦§¦®̈§ŸÆ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−

:änLçìék óñàz èrîe äãOä àéöBz áø òøæ ¨«¨¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçéèìïééå zãárå òhz íéîøk ©§§¤−¨«©§¤«§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦

:úrìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú-àì«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
îék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬

Eúéæ ìMé:àîCì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéða ¦©−¥¤«¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈
:éáMa eëìé ékáîLøéé Eúîãà éøôe Eör-ìk ¦¬¥«§−©¤«¦¨¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−

:ìöìväâîéìr äìré Eaø÷a øLà øbäE ©§¨©«©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−

:ähn ähî ãøú äzàå äìrn äìrîãîàeä ©´§¨¨®§¨§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨´
äzàå Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈

:áðæì äéäzäîéìr eàáeälàä úBììwä-ìk E ¦«§¤¬§¨¨«¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤
zrîL àì-ék CãîMä ãr EeâéOäå Eeôãøe§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨

éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúwçå åéúåöî øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬
:Ceöåî-ãr Erøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå ¦¨«§¨´§½§−§¥®§©§£−©

:íìBòæîýåýé-úà zãár-àì øLà úçz ¨«©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa E ¡Ÿ¤½§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

çîéáéà-úà zãáråCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe árøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ

:Cúà BãéîLä ãr Eøàeö-ìr ìæøaèîàOé ©§¤Æ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«¦¨´
éìr ýåýéäàãé øLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E §Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬¦§¤−

ì òîLú-àì øLà éBb øLpä:BðLðíéðt ær éBb ©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«−©´¨¦®
:ïçé àì ørðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLààðìëàå £¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ¨«ŸÂ§¨©Â

øLà CãîMä ãr Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àìE «Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLrå:Cúà Bãéáàä ãr Eáðì øöäåE §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«§¥©̧§¹
éørL-ìëaéúîç úãø ãr EúBøöaäå úäábä E §¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½

Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ
éørL-ìëaéäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa EE §¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cìâððèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EE ¨«§¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½
éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà÷Böîáe øBöîa E £¤¬¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½

:Eáéà Eì ÷éöé-øLàãðâðräå Ea Cøä Léàä £¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ
åéða øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðér òøz ãàî§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈

:øéúBé øLàäðåéða øNaî íäî ãçàì | úzî £¤¬¦«¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ
÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½

éørL-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà:EåðEá äkøä £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«¨«©¨̧§¹
-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðräå§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©
d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe âprúäî õøàä̈½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈

:dzááe dðááeæðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe ¦§−̈§¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤

éørLa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa:E §¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
çðäøBzä éøác-ìk-úà úBNrì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´
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íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º
éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

èðErøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®
íéðîàðå íérø íéìçå úBðîàðå úìãb úBkî: ©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

ñzøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtîàñäkî-ìëå éìç-ìk íb ¦§¥¤®§¨«§−¨«©³¨¢¦Æ§¨©½̈

íìré úàfä äøBzä øôña áeúë àì øLà£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´©®Ÿ©§¥³
éìr ýåýé:CãîMä ãr Eáñéúîa ízøàLðå §Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«§¦§©§¤Æ¦§¥´

áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà úçz èrî§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ
éäìà ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék:Eâñäéäå ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«Â§¨Â̈

íëúà áéèéäì íëéìr ýåýé NN-øLàk©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìr ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìrî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLàãñýåýé Eöéôäå £¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ
õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷î íénrä-ìëa§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©§¥´¨¨®¤
zrãé-àì øLà íéøçà íéäìà íM zãárå§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨

éúáàå äzà:ïáàå õr Eäñàì íää íéBbáe ©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤©¦³¨¥Æ´Ÿ
ýåýé ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸
:Lôð ïBáàãå íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬¨«¤

åñéiç eéäåäìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨
éiça ïéîàú àìå íîBéå:Eæñøîàz ø÷aa §½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«©³Ÿ¤Ÿ©Æ

ãçtî ø÷a ïzé-éî øîàz áøráe áør ïzé-éî¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©
éðér äàønîe ãçôz øLà EááìøLà E §¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬

:äàøzçñCøca úBiðàa íéøöî | ýåýé EáéLäå ¦§¤«¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ
éñú-àì Eì ézøîà øLàdúàøì ãBò ó £¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ®̈

éáéàì íL ízøkîúäåìå íéãárì EúBçôL §¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−
:äð÷ ïéàåñèñäeö-øLà úéøaä éøáã älà §¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯

õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤
:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãálî áàBîô ¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr e jxk zegiy ihewl)
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הּזקן, אדמֹו"ר ׁשל הראׁשֹון אֹור,B‡ÈL¯ׁשמֹו לׁשני רֹומז , ְְִֵֶַַָָ¿≈ְִֵֵ

ׁשנים, ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב עליו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכפי

ותֹורת  הּנגלה ּתֹורת אֹורֹות, ּבׁשני העֹולם את להאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעתיד

ׁשּלֹו, הּכּנּוי ּגם זהּו Ce¯Úהּנסּתר. ÔÁÏM‰Â ‡Èz‰ ÏÚa ׁשני – ְִִֶֶַַַָ««««¿»¿«À¿»»ְֵ

ּכי  (ׁשניאֹור), אחת ּבתבה מאחדים והּנסּתר והּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהאֹורֹות.

אחד. לדבר אצלֹו התחּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָׁשניהם

éòéáùèëàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNr øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðérì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE §¨©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàäâýåýé ïúð-àìå ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸

ì íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì áì íëìãr rîL ¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́¦§®Ÿ©©−
:äfä íBiäãäðL íéraøà íëúà CìBàå ©¬©¤«¨«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈

-àì Eìrðå íëéìrî íëéúîìN eìá-àì øaãna©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ
á:Eìâø ìrî äúìäøëLå ïééå ízìëà àì íçì ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈

:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz ïrîì íúéúL àì́Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
åïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â

:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«
æéãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®

:éMðîä èáL éöçìåçéøác-úà ízøîLe §©«£¦−¥¬¤©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ
úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå úàfä úéøaä©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ®̈§©´©©§¦½¥−

:ïeNrz øLà-ìkttt ¨£¤¬©«£«
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§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(` zxaeg zeniyx)
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ּבׁשם  סּבא לֹו ׁשהיה מּתינֹוק הּוא 'ׁשניאֹור' הּׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָמקֹור
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ׁשניהם. ׁשם על ׁשניאֹור ונקרא 'מאיר', ּבׁשם וסּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ'אֹורי'

לרמז: ויׁש אֹור'. 'ׁשני הּוא 'ׁשניאֹור' ׁשּלי,‡È¯Bוהּנה, אֹור – ְְְְְִִֵֵֵֵֹƒִֶ

להּׁשאר הּתֹורה עלּולה זה ּבלּמּוד נגלה. ‰'היינּו ˙¯Bz ׁשּכן , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«ֵֶ

ׁשֹונים. ּדברים ׁשני הם והּתֹורה לאחרים,È‡Ó¯הּלֹומד – ְְְִִֵֵֵַַָָ≈ƒֲִֵַ

ּכ ּבּלֹומד, מאירה ׁשהּתֹורה ּפֹועל זה לּמּוד נסּתר. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיינּו

להיֹות הֹופכת אּתּה.B˙¯Bzׁשהיא מתאחד הּוא ּכי , ְִִֶֶֶ»ְִִִֵַָ

øéèôîåïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ
eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²

:íkpå äîçìnìædðzpå íöøà-úà çwpå ©¦§¨−̈©©¥«©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´
:éMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

çíúéNrå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−
:ïeNrz øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúàttt Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã
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אחד  חסיד יֹוםֿטֹוב. הּוא אלּול ׁשח"י קבע הרׁש"ּב ֱִִֶֶַַַַַָָָָָהרּבי

לבני  ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו ּבּפסּוק לכ רמז ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמצא

ּבגימטרּיא  – ּתבֹות סֹופי אלּול. ח"י - ּתבֹות ראׁשי ְְֱִִֵֵֵֵַָָָָאדם":

טֹו"ב הּמענה (73)יֹו"ם את קּבל לרּבנּו, הרמז את ּכׁשּכתב .ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּפסחים ּגמרא ועּין הּיפה. הּבאּור על רּבה "ּתֹודה (קיח,הּבא: ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקּב"ה א) ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ּכנגד הֹודּו כ"ו הני :ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבחסּדֹו". אֹותם וזן ּתֹורה להם נתן ולא ְְְְְֶַַָָָָָָֹּבעֹולמֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 161 'nr c"kg zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn

Eaxgi aFxg miFBd©¦¨¤¡¨

לא  אׁשר והּממלכה "הּגֹוי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבהפטרת

יחרבּו". חרֹוב והּגֹוים יאבדּו ְְֱִֵֶַַַָָֹיעבדּו

ּביֹותר  ּתמּוּה לעתידֿלבא ׁשּיתקּים זה ייעּוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולכאֹורה,

ּבהן  ׁשּנצטּוּו מצוֹות לז' ּבנֹוגע ּדבׁשלמא ראׁשֹונה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהׁשקפה

מיתה מתחּיבים אֹותן, מקּימים אין אם הרי נח, (כמבואר ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

ט) פרק סוף מלכים, הלכות ּבני ברמב"ם ׁשּנצטּוּו מצינּו היכן א ,ְְִִֵֵֶַַָָ

"הּגֹוי  מּדּוע ואםּֿכן יׂשראל, ּבני את ולעבֹוד לׁשרת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹנח

יאבדּו"? יעבדּו לא אׁשר ְְְֲֵֶַַַַָָֹֹוהּממלכה

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ז"ל חכמינּו מאמר ויק"ר ידּוע וראה בראשית. ר"פ (פרש"י ֲֲֵַַַַָָ

ד) ׁשּכל פל"ו, ראׁשית", ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָ"ּבראׁשית

יׂשראל. עם ּבׁשביל רק נבראּו העֹולם אּומֹות עם ּכּולֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָהעֹולם

וסיּבת  ׁשּמּטרת ּבגלּוי רֹואים אין הּגלּות ּבזמן עכׁשיו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּנה

לע  א יׂשראל. ּבׁשביל היא העֹולם אּומֹות ׁשל תידֿקּיּומם ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבגלּוי  יראּו הּבריאה, ּומטרת סיּבת ּתתּגּׁשם ׁשאז ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלבא,

יׂשראל. ּבׁשביל רק היא העֹולם אּומֹות ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּמציאּותם

ּגֹוי  לעתידֿלבא, ּכי יאבדּו", יעבדּו לא אׁשר "הּגֹוי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולכן

יׂשראל, ּבׁשביל רק היא מציאּותֹו ׁשּכל ּבגלּוי מראה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

ּובמילא  הּקּב"ה, ׁשל ּבעֹולמֹו קּיּום זכּות לֹו ּתהיה ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשאין  מּׁשּום אּלא עֹונׁש, ׁשל ענין זה (ּדאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ"יאבדּו"

קּיּום). זכּות ְְִִִָלמציאּותם

.ïîéñ å"éãáòì ,íé÷åñô á"ë÷

.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



רמ

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 àåáú éë úøèôä

ú"åîùìåñ ÷øô äéòùéá

ñàãBáëe CøBà àá ék éøBà éîe÷¬¦−¦¦´¨´¥®§¬
éìr ýåýé:çøæ CáCLçä äpä-ék §Ÿ̈−¨©¬¦¨¨«¦«¦¥³©¸Ÿ¤Æ

éìrå íénàì ìôørå õøà-äqëéçøæé C §©¤¤½¤©«£¨¤−§ª¦®§¨©̧¦Æ¦§©´
éìr BãBáëe ýåýé:äàøé CâíéBâ eëìäå §Ÿ̈½§−¨©¬¦¥«¨¤«§¨«§¬¦−

:Cçøæ dâðì íéëìîe CøBàìãéàN §¥®§¨¦−§¬Ÿ©©§¥«§¦̧
éðér áéáñCì-eàá eöa÷ð ílk éàøe C ¨¦³¥©̧¦Æ§¦½ª−̈¦§§´¨«¨®

éðaéúðáe eàáé ÷Bçøî Cãö-ìr C ¨©̧¦Æ¥«¨´¨½Ÿ§Ÿ©−¦©©¬
:äðîàzäãçôe zøäðå éàøz æà ¥¨©«¨¨³¦§¦Æ§¨©½§§¨©¬

éìr Côäé-ék Cááì áçøåíé ïBîä C §¨©−§¨¥®¦¥«¨¥³¨©̧¦Æ£´½̈
:Cì eàáé íéBb ìéçåíélîb úrôL ¥¬¦−¨¬Ÿ¨«¦§©̧§©¦¹

àáMî ílk äôérå ïéãî éøëa Cqëz§©¥À¦§¥³¦§¨Æ§¥½̈ª−̈¦§¨´
ýåýé úBläúe eàOé äðBáìe áäæ eàáé̈®Ÿ¨¨³§¨Æ¦½̈§¦¬§Ÿ̈−

:eøOáéæéìéà Cì eöáwé øã÷ ïàö-ìk §©¥«¨³Ÿ¥¨Æ¦¨´§½̈¥¥¬

`xenl iy
,CøBà àá ék éøBà éîe÷ (àéìà àa ék ,éøéàäå éîe÷ ,íéìLeøé zàC ¦¦¦¨¥©§§¨©¦¦§¨¦¦¦¨¥©¦

.äáBhäå äçîOäå äàeápä òôLå úeëìnä øîBìk ,øBàäéìò 'ä ãBáëeC ¨§©©©§§¤©©§¨§©¦§¨§©¨§¨©¦
,çøæéìò älbúz äðéëMä ,øîBìk.Ca äøLúå C,õøà äqëé Cùçä (á ¨¨§©©§¦¨¦§©¤¨©¦§¦§¤¨©Ÿ¤§©¤¤¤

.íìBòa úBøö eaøúé íà elôà ,øîBìk,íénàì ìôøòåäqëé ìôøò ìL Cùçå §©£¦¦¦§©¨¨¨©£¨¤§ª¦§Ÿ¤¤£¨¤§©¤

ì ìôk àeäå .íénòCùçä" ìL ïBL ©¦§¤¤¨¤©Ÿ¤

.úBøçà íélîa "õøà äqëé,'ä çøæé §©¤¤¤§¦¦£¥¦§©
.äòeLéä øBà Cì øéàé,BãBáëe ¨¦¨©§¨§

.äðéëMä úàøLäíéBâ eëìäå (â ©§¨©©§¦¨§¨§¦
,CøBàì,'ä éëøc eãîìé Cnî ,øîBìk §¥§©¦¥¦§§©§¥

Cøc-ìò àeäå .íäéðéò úà éøéàz zàå§©§¨¦¦¤¥¥¤§©¤¤

úà áèéä äàBøL ,Cùça àeäL éî¦¤©Ÿ¤¤¤¥¥¤

.øBàa íéáLBiä,Cçøæ dâðìúöôäì ©§¦¨§Ÿ©©§¥©£¨©

.Cáéáñ éçéøæzL øBàäílk (ã ¨¤©§¦¦§¦¥ª¨
,eöa÷ðéða ìkéúBðáe CíéøkæpL C ¦§§¨¨©¦§©¦¤¦§¨¦

.÷eñtä CLîäa,äðîàz ãö ìò §¤§¥©¨©©¥¨©¨
äðéäz í÷éçáe úBøOäå íéëìnä ãö ìò©©©§¨¦§©¨§¥¨¦§¤¨

lî ,"äðîàz" .úBìcâîe úBðnàîïBL §ª¨§ª¨¥¨©¨¦§

"÷ðiä úà ïîàä àOé øLàk"xacna) ©£¤¦¨¨Ÿ¥¤©Ÿ¥

.(ai,`i,zøäðå éàøz æà (äæà ¨¦§¦§¨©§§¨

éða úà éàøzéìà íéàa Céðt eøéàéå ,CC ¦§¦¤¨©¦¨¦¥©¦§¨¦¨©¦

ì ,"zøäðå" .äçîN áøîäøàä ïBL ¥Ÿ¦§¨§¨©§§§¤¨¨

"eøäðå åéìà eèéaä" Bîk ,äçîNå§¦§¨§¦¦¥¨§¨¨

.(e,cl mildz),Cááì áçøå ãçôe¨©§¨©§¨¥
äaø äáBè åéìà àBáa ìäápä íãàk§¨¨©¦§¨§¥¨¨©¨

äøö ììâa álä øöiL Bîëe .íàút¦§Ÿ§¤¥©©¥¦§©¨¨

.äçîNå äáBè ììâa álä áçøé ,ìáàå§¥¤¦§©©¥¦§©¨§¦§¨

éìò Côäé ék,íé ïBîä CïBîä ¦¥¨¥¨©¦£¨£

,áøòîa íéðëBMä íéBbä ìL øùòä̈Ÿ¤¤©¦©§¦©©£¨

éìò àBáì Côäé.C,íéBb ìéçøùò ¥¨¥¨¨©¦¥¦Ÿ¤

.íénòä ìL íéñëðeúòôL (å §¨¦¤¨©¦¦§©
,Cqëz íélîbéìà eàéáé íélîb ìL úBøiL éeaø.õøàä úà íéqëî elàk eàøéå ,úBðzî C,äôéòå ïéãî éøëa.äôéòå ïéãnî íéàaä íéøéòvä íélîbäílk §©¦§©¥¦©¨¤§©¦¨¦¥©¦©¨§¥¨§¦§©¦¤¨¨¤¦§¥¦§¨§¥¨©§©¦©§¦¦©¨¦¦¦§¨§¥¨ª¨
,eàBáé àáMî.íéìLeøéì eàBáé àáL éða ìk,eàOé äðBáìe áäæ.'äì äçðîì äðBáìe áäæ íänò eàéáé íäå,eøOáé 'ä úBläúeíöøàì äøæç íàBááe ¦§¨¨¨§¥§¨¨¦¨©¦¨¨§¨¦¨§¥¨¦¦¨¤¨¨§¨§¦§¨©§¦§©¥§¨£¨¨§©§¨

.'ä úBläz eøtñéå eøOáé,Cì eöáwé øã÷ ïàö ìk (æ.íéìLeøéì íàéáäì eôñàé ïàvaL íéøçánä íML øã÷ õøà ìL ïàvä ìkðeúøLé úBéáð éìéà,C §©§¦©§§¦¨Ÿ¥¨¦¨§¨¨©Ÿ¤¤¤¥¨¤¨©ª§¨¦¤©Ÿ¥¨§©£¦¨¦¨©¦¥¥§¨§¨§¤

mixn zxhr
àíéìLeøé zàéøBà éîe÷éøéàäåCøBà àá ékúéðôebä äòeLéä øBà ©§§¨©¦¬¦−¦§¨¦¦¦´¨´¥®©§¨©¨¦

úéLôpäåýåýé ãBáëeäàeápä øBàéìr:çøæ CáCLçä äpä-ékúBøö §©©§¦§¬§Ÿ̈−©§¨¨©¬¦¨¨«¦«¦¥³©¸Ÿ¤Æ¨

úBaøìôørå õøà-äqëééLçé ïðòä áòCéìrå íénàìýåýé çøæé C ©§©¤¤½¤©«£¨¤−©¤¨¨©£¦§ª¦®§¨©̧¦Æ¦§©´§Ÿ̈½
éìò äðéëMä äøLéCéìr BãBáëeäàøé Céìò älbúééàeáð éelâa C:âeëìäå ©§¤©§¦¨¨©¦§−¨©¬¦¥«¨¤«¦§©¤¨©¦§¦§¦§¨«§¬

CøBàì íéBâíéBbä eãîìé ìàøNiî ¦−§¥®¦¦§¨¥¦§§©¦

'ä éëøcíéëìîeíäéøNå íäéëìîe ©§¥§¨¦−©§¥¤§¨¥¤

eëìéCçøæ dâðì'ä øBà àeäL: ¥§§¬Ÿ©©§¥«¤

ãíéìLeøé zàéðér áéáñ éàNC ©§§¨©¦§¦̧¨¦³¥©̧¦Æ
íìBòä úBçeø òaøàìéàøeéàCílk §©§©¨¨§¦½¥ª−̈

éLðà ìkCCì-eàá eöa÷ðãBîìì ¨£¨©¦¦§§´¨«®̈¦§

,'ä øáãe äøBzéðaeàáé ÷Bçøî C ¨§©¨©̧¦Æ¥«¨´¨½Ÿ
ínòéúðáeCúçàå úçà ìkãö-ìr ¦¨§Ÿ©−¦¨©©§©©©©¬

ï÷éçáe úBøOäå úBëìnääðîàz ©§¨§©¨§¥¨¥¨©«¨
úìceâî äéäz:äéàøz æàéðaC ¦§¤§¤¤¨³¦§¦Æ¨©¦

ãö ìkî eàáiLzøäðåéðt øéàéåC ¤¨Ÿ¦¨©§¨©½§§§¨¦¨©¦

äçîOä áBøîãçôeìäápä íãàk ¥©¦§¨¨©¬§¨¨©¦§¨

íBàút äaø äáBè åéìà àáaáçøå §Ÿ¥¨¨©¨¦§§¨©−
CááìäáBhä áBø øeáòa Caì áçøúé §¨¥®¦§©¥¦¥©£©¨

äçîOäåCôäé-ékCôäa ééäz äzò §©¦§¨¦¥«¨¥³©¨¦§¦§¤¤

eàáé ékéìríé ïBîä CíéðëBMä ¦¨Ÿ¨©̧¦Æ£´½̈©§¦

áøònä úàôaìéçä øLBòíéBb ¦§©©©£¨¥¬¤©¦−
:Cì eàáéåúrôLéeaøíélîb ¨¬Ÿ¨«¦§©̧¦§©¦¹

äçðîì Cì àéáéCqëz,õøàä eqëéå ¨¦¨§¦§¨§©¥À¦©¨¨¤

éøëaî íéàaä íéøéòö íélîbïéãî ¦§¥³§©¦§¦¦©¨¦¦¦§¨Æ
ílk äôéråíéLðàä ìkàáMî §¥½̈ª−̈¨¨£¨¦¦§¨´

äðBáìe áäæ eàáéíNBa ïéîeàOé ¨®Ÿ¨¨³§¨Æ¦¤¦½̈
íöøàì íàBááe ,'äì äçðîúBläúe ¦§¨©§¨§©§¨§¦¬

:eøOáé ýåýéæìkáBøøã÷ ïàö §Ÿ̈−§©¥«¨³Ÿ¥¨Æ
íéøçáenä õøàaLCì eöáwéeôñàé ¤¨¨¤©§¨¦¦¨´§½̈¥¨§



רמי

ðeúøLé úBéáðéçaæî ïBöø-ìr eìré C §¨−§¨«§®¤©«£³©¨Æ¦§§¦½
:øàôà ézøàôz úéáeçárk älà-éî ¥¬¦§©§¦−£¨¥«¦¥−¤¨¨´

:íäéúaøà-ìà íéðBiëå äðéôeòzè-ék §¤®¨§©¦−¤£ª«Ÿ¥¤«¦
LéLøz úBiðàå ee÷é íéià | éì¦´¦¦´§©À¨«¢¦³©§¦Æ

éðá àéáäì äðBLàøaítñk ÷Bçøî C ¨¦´½̈§¨¦³¨©̧¦Æ¥«¨½©§¨¬
ì ízà íáäæeéäìà ýåýé íLC §¨¨−¦¨®§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ©½¦

:Cøàô ék ìûøNé LBã÷ìåé-éðá eðáe §¦§¬¦§¨¥−¦¬¥«£¨«¨³§¥«
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:ìàøNéåèäàeðNe äáeær CúBéä úçz ¦§¨¥«©¯©¡¥²£¨¬§−̈

ézîNå øáBò ïéàåNBNî íìBò ïBàâì C §¥´¥®§©§¦Æ¦§´½̈§−

`xenl iy
ìL ïôàa íéBbä eàéáé íúBà ,íéìéàaL íéøçánä íäL úBéápî íéàaä íéìéàä̈¥¦©¨¦¦§¨¤¥©ª§¨¦¤¨¥¦¨¨¦©¦§Ÿ¤¤

.íéìLeøéì äðzîe úeøL,éçaæî ïBöø ìò eìòé."ïBöøì éçaæî ìò eìòé" Bîk ¥©¨¨¦¨©¦©£©¨¦§§¦§©£©¦§§¦§¨

,øàôà ézøàôz úéáeíéBbä ìk áìa ïzàL äæa ,øàôà éLc÷î úéa úàå ¥¦§©§¦£¨¥§¤¥¦§¨¦£¨¥¨¤¤¤¥§¥¨©¦

.úBðaø÷å úBçðîa Bøàôì,'åâå äðéôeòz áòk älà éî (ç,eìàLé úBiøaä §¨£¦§¨§¨§¨¦¥¤¨¨§¤¨©§¦¦§£

úeìbäî úBìBòä ìàøNé úBlä÷ älà éî¦¥¤§¦¦§¨¥¨¥©¨

ïðòk ñeèì íéøäîîe íäéúBîB÷î ìkî¦¨§¥¤§©£¦¨¤¨¨

ìà íéáMä íéðBiä Bîëe ,çeøä éãé ìò©§¥¨©§©¦©¨¦¤

óeòì íéøäîî íä æàL ,CáBMä úBðBlç©©¨¤¨¥§©£¦¨

.íäéìæBb úà ìéëàäìíéià éì ék (è §©£¦¤§¥¤¦¦¦¦
,ee÷éïzàL etöéå ee÷é íiä éià éðëBL §©§¥¦¥©¨§©¦©¤¤¥

éða úà eàéáiL äæ ìò áBè øëN íäì̈¤¨¨©¤¤¨¦¤§¥

.íöøàì ìàøNéLéLøz úBiðàå ¦§¨¥§©§¨¨¢¦©§¦
,'åâå äðBLàøaLéLøz úBiðà ïëå ¨¦¨§¥¢¦©§¦

éîéa äðBLàøák ìàøNé õøàì eàBáé̈§¤¤¦§¨¥§¨¦¨¦¥

äaøä áäæ eàéáäL Cìnä äîìL§ŸŸ©¤¤¤¥¦¨¨©§¥

ììàøNé éða úà eàéáé íäå ,äîìL ¦§ŸŸ§¥¨¦¤§¥¦§¨¥

íb ízà eàéáé ãBòå ,íéwçønî íöøàì§©§¨¦¤§©¦§¨¦¦¨©

ì ízúì íáäæe ítñk úà.'åâå 'ä íL ¤©§¨§¨¨§¦¨§¥

,Cøàô ékøàtä úà Cì ïúð øLà ¦¥£¨£¤¨©¨¤©§¥

.äfä ãBákäåðúøLé (é,CeúøLé §©¨©¤§¨§ª¤§¨§

.CúBà,éðBöøáe.áBhä éðBöøáe(àé ¨¦§¦¦§¦©

,eçzôeøîàå .íéãîBòå íéçeút eéäé ¦§¦§§¦§§¦§¨©

ìaìa "eçúôe" øîà àìå ,ìéòôä ïBLïBL ¦§¦§¦§Ÿ¨©¨§§¨

.íìBò úçéút íúçéútL íL ìò ,ì÷©©¥¤§¦¨¨§¦©¨

,íéBb ìéç.íéBbä éñëðå øùò ¥¦Ÿ¤§¦§¥©¦

,íéâeäð íäéëìîeíéBbä éëìîe ©§¥¤§¦©§¥©¦

íéãáòk çéLnä Cìî éðôì àBáì eâäðéª§£¨¦§¥¤¤©¨¦©©£¨¦

,"íéâeäð" ,øçà Leøt .íäéðBãà éðôì¦§¥£¥¤¥©¥§¦

ìLa íéøeL÷ íééeáLk íéìáeîúBàìL ¨¦¦§¦§¦§©§§¨

.ìæøa,eáøçé áøç íéBbäå (áé ©§¤§©¦¨Ÿ¤¡¨
.íéBbä ìk úìLîî ìèaz ,øîBìk(âé §©¦¨¥¤§¤¤¨©¦

,'åâå ïBðálä ãBákíéöòä §©§¨¨¥¦

éìà eàéáé ïBðálä øòéaL íéãaëpä,C ©¦§¨¦¤§©©©§¨¨¦¥©¦

.åcçé ílk ,øeMàúe øäãz LBøa íäå§¥§¦§¨§©ª¨©§¨

,éLc÷î íB÷î øàôìíäa úBðáì §¨¥§¦§¨¦¦§¨¤

.Lc÷nä úéa úàéìâø íB÷îe ¤¥©¦§¨§©§©
,ãaëàãâðk ïeëî Lc÷nä úéa ék £©¥¦¥©¦§¨§ª¨§¤¤

"åéìâø íãä" àø÷ðå ãBákä àqk¦¥©¨§¦§¨£Ÿ©§¨

.(d,hv mildz),çBçL (ãéúeôéôëa §©¦§¦

.äìtLäåépòî éða,Céðáe íéBbä §©§¨¨§¥§©©¦©¦§¥

.úeìba ìàøNé úà íépòî eéäL íéBbäéìâø úBtk ìò,CCeîñ ãò øîBìk ©¦¤¨§©¦¤¦§¨¥©¨©©©§©¦§©©¨

.õøàìéöàðî ìk,C.CúBà íéfáî eéäL íéBbä ìk,'ä øéò.'ä ìL øéòïBiö ¨¨¤¨§©£¨¦¨©¦¤¨§©¦¨¦¦¤¦
,ìàøNé LBã÷.ìàøNé LBã÷ ìL ïBiö,øáBò ïéàå (åèøáòiL éî ïéàå §¦§¨¥¦¤§¦§¨¥§¥¥§¥¦¤©£Ÿ

ì Cöøàaì ìàL.Cì íBìL,íìBò ïBàâì.íìBò ãò úìLBî ééäzLNBNî §©§¥¦§Ÿ§¨¨¦§¨¤¦§¦¤¤©¨§

mixn zxhr
éìà íàéáäìCéìéàaLúBéáðíB÷î íLðeúøLéCCkøöì Cì eéäéeìré ©£¦¨¥©¦¥¥¬¤¦§¨−¥¨§¨«§®¤¦§¨§¨§¥©«£³

éçaæî ïBöø-ìrïBöøì éçaæî ìò eìòéézøàôz úéáeLc÷nä úéaøàôà ©¨Æ¦§§¦½©£©¦§§¦§¨¥¬¦§©§¦−¥©¦§¨£¨¥«
älàä íéøçáenä íéìéàä Bîk íðéîaL íéøçáeî úBðaø÷ éãé ìò:çelàk ©§¥¨§¨§¨¦¤§¦¨§¨¥¦©§¨¦¨¥¤§¦

äìBbä éða ìò eìàLé úBiøaäälà-éîì íéøäîî øLà,áeLárkïðòk ©§¦¦§£©§¥©¨¦¥−¤£¤§©£¦¨¨¨´§¨¨

íéðBiëå äðéôeòzóeòì íéøäîîä §¤®¨§©¦−©§©£¦¨

íäéúaøà-ìàCáBMä úBðBlç ¤£ª«Ÿ¥¤«©©¨

íälL:èéì-ékéáLBéee÷é íéià ¤¨¤¦¦´§¥¦¦´§©À
éìà àBáì eôñàéúBiðàåíé ìò ¥¨§¨¥©¨«¢¦³©©

LéLøzk eøøBòúé íääðBLàøa ©§¦Æ¥¦§§§¨¦´½̈
äîìL éîéaéðá àéáäì÷Bçøî C ¦¥§ŸŸ§¨¦³¨©̧¦Æ¥«¨½

ízà íáäæe ítñkäçðî àéáäì ©§¨¬§¨−̈¦¨®§¨¦¦§¨

ìéäìà ýåýé íLLBã÷ìå C §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ©½¦§¦§¬
Cøàô ék ìàøNéCì ïúð øLà ¦§¨¥−¦¬¥«£¨«£¤¨©¨

øàt:ééúîBç øëð-éðá eðáeC §¥¨³§¥«¥¨Æ«Ÿ©½¦
íéøòä úBîBçðeúøLé íäéëìîeC ¤¨¦©§¥¤−§¨«§®¤

àaä ìk ék éøékz æà ,CúBà eLnLé§©§¨¨©¦¦¦¨©¨

éìòäø÷îa äéä àì CékBpîæa ¨©¦Ÿ¨¨§¦§¤¦³¦§©

éúékä étö÷áCäzòåéðBöøáe §¦§¦Æ¦¦¦½§©¨¦§¦−
áBhäézîçø:Càéeçzôe ©¦«©§¦«¦§¸

éørLãéîz CíéãîBòå íéçeút eéäé §¨©¯¦¨¦²¦§§¦§§¦

àéáäì eøâqé àì äìéìå íîBé¨¬¨©−§¨´Ÿ¦¨¥®§¨¦³
éìàìéç CøLBòíäéëìîe íéBb ¥©̧¦Æ¥´¤¦½©§¥¤−
eéäéíéâeäðçéLnä Cìî éðôì ãò ¦§§¦«©¦§¥¤¤©¨¦©

íäéðBãà éðôì íéãáòk:áééBbä-ék ©£¨¦¦§¥£¥¤¦«©¯
-àì øLà äëìînäåCeãáré §©©§¨¨²£¤¬Ÿ©«©§−

íéBbäå eãáàéàì øLà íéaøä Ÿ¥®§©¦−¨©¦£¤Ÿ

Ceãáòé:eáøçé áøçâéãBák ©©§¨¬Ÿ¤«¡¨«§³
ïBðáläBaL íéáBhä íéöòäéìàC ©§¨Æ¨¥¦©¦¤¥©´¦

àBáéíäåøeMàúe øäãz LBøa ¨½§¥§²¦§¨¬§©−
ílkåcçéúéa úà íäa úBðáì ª¨©§®̈¦§¨¤¤¥

éãk Lc÷näøàôìBaíB÷î ©¦§¨§¥§¨¥Æ§´
éLc÷îãBákä àqk ãâðk ïeënä ¦§¨¦½©§ª¨§¤¤¦¥©¨

éìâø íB÷îeíéLãwä Lã÷ àeäå §¬©§©−§Ÿ¤©¢¨¦

ãaëàíãà éða éãé ìò àìå éîöòa: £©¥«§©§¦§Ÿ©§¥§¥¨¨

ãéeëìäåCúBà epò øLà íéBbä §¨«§¸©¦£¤¦¨

eëìé íéL÷ íééepòaéìàçBçL C §¦¦¨¦¥§¥©³¦§¸©Æ
,Cñiôì äôéôëaéðaìLéprîC ¦§¦¨§©§¥§¥´¤§©©½¦
eëìé ,øák eúnLeåçzLäåCì-ìr ¤¥§¨¥§§¦§©«£²¨©

éìâø úBtkCáBøî õøàì Ceîñ ãò ©¬©§©−¦©¨¨¨¤¥

,CúeáéLçéöàðî-ìkCefáe eöàpL £¦¥¨§©«£®̈¦¤¦£¦

,CúBàCì eàø÷åäzòïBiö ýåýé øérìL:ìàøNé LBã÷åèúçz ¨§¨³§¨Æ©¨¦´§Ÿ̈½¦−¤§¬¦§¨¥«©¯©
íB÷îaäáeær CúBéäéðaîCäàeðNeúBneàä ìkîïéàåéîøáBòCöøàa ¦§¡¥²£¨¬¦¨©¦§−̈¦¨¨§¥´¦¥®§©§¥

ìì ìBàLäæ íB÷îa ,CîBìLézîNåCäìBãb äëìîîïBàâìãò úøàôúå ¦§¦§¥¦§¤§©§¦Æ©§¨¨§¨¦§´§¦§¤¤©

íìBòäzò éäzåNBùîCúçìöä ìò ílk eçîNéøBãå øBcéîé ìëa ½̈©§¦©¨§−Ÿ¦§§ª¨©©§¨¨¥¬¨«§¨§¥



רמב

:øBãå øBcæèãLå íéBb áìç z÷ðéå ¬¨«§¨©̧§§Æ£¥´¦½§¬Ÿ
ýåýé éðà-ék zrãéå é÷ðéz íéëìî§¨¦−¦¨®¦§¨©À©§¦«£¦³§Ÿ̈Æ

:á÷ré øéáà Cìàâå CréLBîæéúçz ´¦¥½§«Ÿ£¥−£¦¬©£«Ÿ©´©
ìæøaä úçúå áäæ àéáà úLçpä©§¹Ÿ¤¨¦´¨À̈§©³©©©§¤Æ
úLçð íéörä úçúå óñë àéáà́̈¦¤½¤§©³©¨«¥¦Æ§½Ÿ¤
Cúc÷ô ézîNå ìæøa íéðáàä úçúå§©¬©¨«£¨¦−©§¤®§©§¦³§ª¨¥Æ

éNâðå íBìL:ä÷ãö CçéãBò òîMé-àì ¨½§«Ÿ§©−¦§¨¨««Ÿ¦¨©̧³
éìeáâa øáLå ãL Cöøàa ñîçC ¨¨Æ§©§¥½¬Ÿ¨¤−¤¦§¨®¦

éúîBç äreLé úàø÷åe CéørLC §¨¨³§¨Æ«Ÿ©½¦§¨©−¦
:äläzèéLîMä ãBò Cl-äéäé-àì §¦¨««Ÿ¦«§¤¨̧³©¤̧¤Æ

Cì øéàé-àì çøiä dâðìe íîBé øBàì§´½̈§¾Ÿ©©¨¥−©«Ÿ¨¦´¨®
éäìàå íìBò øBàì ýåýé Cì-äéäåC §¨«¨¨³§Ÿ̈Æ§´½̈¥«Ÿ©−¦

:CzøàôúìëCLîL ãBò àBáé-àì §¦§©§¥««Ÿ¨¬Æ¦§¥½
Cl-äéäé ýåýé ék óñàé àì Cçøéå¦«¥¥−´Ÿ¥«¨¥®¦´§Ÿ̈À¦«§¤¨Æ

éîé eîìLå íìBò øBàì:Cìáà §´½̈§¨«§−§¥¬¤§¥«
àëeLøéé íìBòì íé÷écö ílk Cnrå§©¥Æª¨´©¦¦½§−̈¦´§

:øàtúäì éãé äNrî érhî øöð õøà̈®¤¥¯¤©¨©²©«£¥¬¨©−§¦§¨¥«
áëíeör éBâì øérväå óìàì äéäé ïèwä©¨ŸÆ¦«§¤´¨¤½¤§©¨¦−§´¨®

:äpLéçà dzra ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§¦¨¬£¦¤«¨

`xenl iy
,øBãå øBc.÷ñté àlL ,øîBìk ,øBãå øBc ìk NBNî úBéäìåáìç z÷ðéå (æè ¨§¦§§¨§§©¤Ÿ¦¨¥§¨©§§£¥

,íéBb.çéLnä Cìîì ñî eðzé ,øîBìk ,íéBbä õøà áeè úà éìëàzãLå ¦Ÿ§¦¤¤¤©¦§©¦§©§¤¤©¨¦©§Ÿ
,íéëìîì.íéãL ïBL,'åâå úùçpä úçz (æéíéBbä eç÷lL úùçpä íB÷îa §¨¦§¨©¦©©©§Ÿ¤¦§©§Ÿ¤¤¨§©¦

ì íaìa ïzà ,øîBìk .áäæ àéáà ,íéìLeøéî.eç÷lM änî íéìôk éìôëa Cì ílL ¦¨©¦¨¦¨¨§©¤¥§¦¨§©¥¨§¦§¥¦§©¦¦©¤¨§

,íBìL Cúc÷ô ézîNåíéNàå §©§¦§ª¨¥¨§¨¦

eéäL íéãé÷tä eðéäc ,Cúc÷t éLðà úà¤©§¥§ª¨¥§©§©§¦¦¤¨

ì Cì eéäé ,íéqî íkî íéìèBðàìå íBìL §¦¦¤¦¦¦§¨§¨§Ÿ

.øúBé Ce÷çãééNâðå,ä÷ãö C ¦§£¥§Ÿ§©¦§¨¨
,íéqnä øác ìò íéNâBð eéäL íéNâBpäå§©§¦¤¨§¦©§©©¦¦

.ãñçå ä÷ãö Cnò úBNòì eàBáé(çé ¨©£¦¨§¨¨§¤¤

éúBîBç äòeLé úàø÷å,C §¨¨§¨©¦
ìò úBìòì ãBò éëøèöz àì ,øîBìk§©Ÿ¦§¨§¦©£©

ì úBîBçä,áéBà éðtî øéòä úà øîL ©¦§Ÿ¤¨¦¦§¥¥

."äòeLé" íäì éàø÷z CëéôìeéøòLeC §¦¨¦§§¦¨¤§¨§¨©¦
,äläzéàø÷z úBîBçä éøòL úàå §¦¨§¤©£¥©¦§§¦

.'ä úBläz íäa eøtñé ék ,"äläz"(èé §¦¨¦§©§¨¤§¦

øBàì LîMä ãBò Cl äéäé àìŸ¦§¤¨©¤¤§
,'åâå íîBéäòeLéä úà ìéLîäL ïåék ¨¥¨¤¦§¦¤©§¨

Ck ìkL ,øîà Cëéôì ,äøBàì äáBhäå§©¨§¨§¦¨¨©¤¨¨

äáBhäå 'ä øBà eðéäc ,ìBãb CøBà äéäé¦§¤¥¨§©§§©¨

øBà íéáLçð eéäé àlL ãò ,äìBãbä©§¨©¤Ÿ¦§¤¡¨¦

Cøc àeäå .íeìëì çøiä øBàå LîMä©¤¤§©¨¥©¦§§¤¤

.ìLî,çøiä dâðìeúìa÷î äìéla ¨¨§Ÿ©©¨¥©©©§¨§©¤¤

.çøiä dâð éãé ìò LîMä øBà úà õøàä̈¨¤¤©¤¤©§¥Ÿ©©¨¥©

,Czøàôúì.'ä ãBáëa éøàtúz(ë §¦§©§¥¦§¨£¦¦§

,'åâå CLîL ãBò àBáé àìàeä Ÿ¨¦§¥
.ãBò ò÷Lé àì ,Cì äéäiL 'ä øBà¤¦§¤¨Ÿ¦§©

,óñàé àì Cçøéåìèaz àì ,øîBìk ¦¥¥Ÿ¥¨¥§©Ÿ¦¨¥

.CzìLîîe Cúeëìîéîé eîìLå ©§¥¤§©§¥§¨§§¥
,Cìáà,úeìbäå ìáàä éîé eøîbéå enzé ¤§¥¦©§¦¨§§¥¨¥¤§©¨

.úeìâa ãBò éëìz àì ékCnòå (àë ¦Ÿ¥§¦§¨§©¥
,íé÷écö ílkeéäé Ca øàLpä íòä ª¨©¦¦¨¨©¦§¨¨¦§

.íé÷écö ílk,'åâå éòhî øöððòäó ª¨©¦¦¥¤©¨©¤¨¨

äî Léå ,éãé äNòî àeä ézòèpL¤¨©§¦©£¥¨©§¥©

,ézøça øLà íòä ,øîBìk .Ba øàtúäl§¦§¨¥§©¨¨£¤¨©§¦

.íéîéîúe íé÷écö eéäé ék ,Ba øàtúà¤§¨¥¦¦§©¦¦§¦¦

,óìàì äéäé ïèwä (áë.úenkä éeaøa äëk íéîòt óìàì äaøúé ïèwä ©¨Ÿ¦§¤¨¤¤©¨Ÿ¦§©¤§¤¤§¨¦¨¨§¦©©

,íeöò éBâì.úeëéàä éeaøa ìBãb íòì,'ä éðà.éãéa úìëéäLdzòa §¨§©¨§¦¨¥£¦¤©§Ÿ¤§¨¦§¦¨
,äpLéçà.éúçèáä úà àlîàå ,úeæéøæa øácä äNòà ,úãòéîä úòä àBáa £¦¤¨§¨¥©§Ÿ¤¤¤¡¤©¨¨¦§¦©£©¥¤©§¨¨¦

mixn zxhr
úBøBcä:æè,ìLî Cøcé÷ðéz íéëìî ãLå íéBb áìç z÷ðéåéìëàzL ©¤¤¨¨§¨©̧§§Æ£¥´¦½§¬Ÿ§¨¦−¦¨®¦¤Ÿ§¦

úBneàä áeèzrãéåøeáòa àeä ÷ø øácä àa äø÷îa àlL éøékz æàéðà-ék ¨§¨©À©§¨©¦¦¤Ÿ§¦§¤¨©¨¨©©£¦«£¦³
Cìàâå CréLBî ýåýéå:á÷ré øéáàæéúLçpä úçzúBneàä eìèpL §Ÿ̈Æ´¦¥½§«Ÿ£¥−§£¦¬©£«Ÿ©´©©§¹Ÿ¤¤¨§¨

CnîàéáàBîB÷îaíéörä úçúå óñë àéáà ìæøaä úçúå áäæ ¦¥¨¦´¦§¨À̈§©³©©©§¤Æ¨´¦¤½¤§©³©¨«¥¦Æ
ìæøa íéðáàä úçúå úLçð§½Ÿ¤§©¬©¨«£¨¦−©§¤®

ézîNåíB÷îaCúc÷ôeéäL §©§¦³¦§§ª¨¥Æ¤¨

íäî úBaâì ìàøNé ìò íéðúBð úBneàä̈§¦©¦§¨¥¦§¥¤

Cì íéNà ñîéùâðå íBìLCíB÷îa ©¨¦¨¨½§«Ÿ§©−Ÿ¦¦§

Cnò úBNòì eàBáé óñkä úà íéNâBpä©§¦¤©¤¤¨©£¦¨

:ä÷ãöçéøøBvä øvä ïî-àì §¨¨«¦©©©¥«Ÿ
ñîç ãBò òîMéìæâå ÷Lò ¦¨©̧³¨¨ÆŸ¤§¨¥

éìeáâa øáLå ãL CöøàaCék §©§¥½¬Ÿ¨¤−¤¦§®̈¦¦

æà ,øøBö ãBò äéäé àìúàø÷å Ÿ¦§¤¥¨§¨¨³
éúîBç äreLée CéørLCàìå §¨Æ«Ÿ©½¦§¨©−¦§Ÿ

àlà äîçìî ìB÷ ãBò íäéìò éàø÷z¦§§¦£¥¤¦§¨¨¤¨

÷ø íäa eøtñéäläz'ä úBläz: §©§¨¤©§¦¨«§¦

èéãBò Cl-äéäé-àìøBàì CøBö «Ÿ¦«§¤¨̧³¤§

dâðìe íîBé øBàì LîMäúçéøæe ©¤̧¤Æ§´½̈§¾Ÿ©§¦©

Cì øéàé-àì çøiäàlà ,äìéla ©¨¥−©«Ÿ¨¦´®̈©©§¨¤¨

ýåýé Cì-äéäåäðéëMä øBàøBàì §¨«¨¨³§Ÿ̈Æ©§¦¨§´
íìBòäìéláe íBiaéäìàåC ½̈©©©§¨¥«Ÿ©−¦

Czøàôúì'ä ãBáëa éøàtúz:ëíb §¦§©§¥«¦§¨£¦¦§©

ìLî äæàBáé-àìò÷Lé àìãBò ¤¨¨«Ÿ¨¬Ÿ¦§©Æ
óñàé àì Cçøéå CLîLàì ¦§¥½¦«¥¥−´Ÿ¥«¨¥®Ÿ

ìéàBä ,CzìLîîe Cúeëìî ãBò ìèaz¦¨¥©§¥¤§©§¥¦

íìBò øBàì Cl-äéäé ýåýé ék¦´§Ÿ̈À¦«§¤¨Æ§´½̈
ìheáz àì àéäå äìLînä äàa epnîe¦¤¨¨©¤§¨¨§¦Ÿ§©

,ãBòeîìLåenzé:Cìáà éîé §¨«§−¦©§¥¬¤§¥«
àëCnråeéäé Ca øàLpäílk §©¥Æ©¦§¨¨¦§ª¨´

íé÷écöéìáça eìëé íéòLøä ék ©¦¦½¦¨§¨¦¦§§©§¥

,çéLnäeLøéé íìBòìäõøààìå ©¨¦©§−̈¦´§¨®̈¤§Ÿ

,äpnî ãBò eìâéøöððòóérhîøLà ¦§¦¤¨¥¯¤£©©¨©²£¤

ézòèðéãé äùrîìëeàå ,àeä ¨©§¦©«£¥¬Ÿ¨©−§©

øàtúäìíé÷écö eéäé ílk ék Ba §¦§¨¥«¦ª¨¦§©¦¦

íéîéîúe:áëèáMäïèwäúenëa §¦¦©¥¤©¨ŸÆ§©

äéäéäaøúéóìàìíéîòtøérväå ¦«§¤´¦§©¤¨¤½¤§¨¦§©¨¦−
äìòîaíeör éBâì,äîöòå çëa úeëéàä éeaøaýåýé éðàúìBëéä øLà §©£¨§´¨®§¦¨¥§Ÿ©§¨§¨£¦¬§Ÿ̈−£¤©§¤

,éãéadzra,ãòeéîä úòä àáaäpLéçàúà àlîàå úeæéøæa øácä äNòà §¨¦§¦¨¬§Ÿ¨¥©§¨£¦¤«¨¤¡¤©¨¨¦§¦©£©¥¤

éúçèáä: ©§¨¨¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤



רמג

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
èíéávð ízàïåùàø-éðùíëéäìà ýåýé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®

Léà ìk íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø̈«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½−Ÿ¦¬
:ìàøNééáø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtè ¦§¨¥«©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤

éðçîéör áèçî Eéîéî áàL ãr E:EàéEøárì ©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«§¨§§À
éäìà ýåýé úéøáaýåýé øLà Búìàáe E ¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:íBiä Enr úøk E(éåì)áéEúà-íé÷ä ïrîì ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«§©´©¨¦««Ÿ§Á
øLàk íéäìàì El-äéäé àeäå írì Bì | íBiä©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ¥«Ÿ¦½©«£¤−

òaLð øLàëå Cì-øacéúáàìíäøáàì E ¦¤®̈§©«£¤³¦§©©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬
:á÷réìe ÷çöéìâééëðà íëcáì íëzà àìå §¦§−̈§©«£«Ÿ§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦À

:úàfä äìàä-úàå úàfä úéøaä-úà úøkŸ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ§¤¨«¨−̈©«Ÿ
ãéékéðôì íBiä ãîò eðnr ät BðLé øLà-úà ¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−

:íBiä eðnr ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«
(ìàøùé)åèõøàa eðáLé-øLà úà ízrãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§§¤´¤

øLà íéBbä áø÷a eðøár-øLà úàå íéøöî¦§®̈¦§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬

:ízøáræèíäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå £©§¤«©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®
:íänr øLà áäæå óñk ïáàå õræéíëa Lé-ït ¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«¤¥´Â¨¤Â

Bááì øLà èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤£¤Á§¨¸
ãárì úëìì eðéäìà ýåýé írî íBiä äðôŸ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤´¤©«£½Ÿ
äøt LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬

:äðrìå Làøçéäìàä éøác-úà BòîLa äéäå −Ÿ§©«£¨«§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥̧¨«¨¹̈
ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa Cøaúäå úàfä©ÀŸ§¦§¨¥̧¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²
-úà äåøä úBôñ ïrîì Cìà éaì úeøøLa¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬¨«¨−̈¤

:äàîväèéBì çìñ ýåýé äáàé-àìïLré æà ék ©§¥¨««ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧
Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å ýåýé-óà©§Ÿ̈³§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ
ýåýé äçîe äfä øôqa äáeúkä äìàä-ìk̈¨´¨½̈©§−̈©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ

:íéîMä úçzî BîL-úàëýåýé Bìécáäå ¤§½¦©−©©¨¨«¦§¦§¦³§Ÿ̈Æ
úéøaä úBìà ìëk ìàøNé éèáL ìkî ärøì§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ¨´©§¦½

:äfä äøBzä øôña äáeúkäàëøBcä øîàå ©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«§¨©º©´
éøëpäå íëéøçàî eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä̈©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רמד

úBkî-úà eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â¤©º
ýåýé älç-øLà äéàìçz-úàå àåää õøàä̈¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:daáëàì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôb ¨«¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ
áNr-ìk dá äìré-àìå çîöú àìå òøfú¦¨©Æ§´Ÿ©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤

äîãà äøîrå íãñ úëtäîkáéúëíééáöå §©§¥©º§³Ÿ©«£Ÿ̈Æ©§¨´
éø÷:Búîçáe Btàa ýåýé Côä øLà íéBáöe§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−©«£¨«

âëäëk ýåýé äNr äî-ìr íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä õøàì̈¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

ãëýåýé úéøa-úà eáær øLà ìr eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−
BàéöBäa ínr úøk øLà íúáà éäìà¡Ÿ¥´£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬

:íéøöî õøàî íúàäëå eëìiåeãári Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©¥«§À©©«©§Æ
øLà íéäìà íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ£¤´

:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àìåëýåýé óà-øçiå «Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«©¦«©©¬§Ÿ̈−
äììwä-ìk-úà äéìr àéáäì àåää õøàä¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"ז מנ"א... וכו'.

בטח נודע לו אשר תיכף אחר חג הגאולה כתבו לי באריכות גדולה עד"ז בביטוים דוקרים כו' 

וכו' ובמילא איני מבין מה שבא להוסיף במכתבו זה וידוע מרז"ל אשר לשון הרע שייך לשלשה היינו 

ובכ"מ  ה"ב  פ"ז  דעות  הל'  יד  בפוסקים  ג"כ  וידוע  להשומע.  ואפילו  עליו  שמדברים  ולמי  להמדבר, 

אשר מוציא שם רע זהו דוקא אם שקר הדבר לגמרי משא"כ לה"ר - ממילא אפי' אם נניח שצדקו כל 

הדברים שבמכתבו ואין בהם אף קורטוב של גוזמא ואפי' לא של נגיעה קלה בכבוד הכותב הנה אחרי 

כ"ז תמיהני, מהו מטרת הכתיבה ובשלמא אני אין לי ברירה כי מוכרח אנכי לקרוא את המכתבים 

המתקבלים, כן גם הרה"ח... גם לו לא היתה הברירה בכתיבת המכ' בזה. אבל כת"ר כיון שבעל בחירה 

חפשית הוא וכידוע בלקו"ת פ' אמור )ל"ח ע"ב( ומבואר ג"כ בקונטרס כ"ק מו"ח אדמו"ר הנדפס לח"י 

אלול הבע"ל, שאיש הישראלי מצד זה שהוא קשור בעצמות ומהות א"ס ב"ה הרי הוא בעל בחירה 

ניתנה הברירה אם לכתוב או למנוע מזה ובחר דוקא  חפשית. ובמילא אתפלא על כת"ר כי לו הלא 

בכתיבה ובאריכות - מבלי שאראה בזה כל תועלת לבד ההיזק הנ"ל של לה"ר ובטח כוונתו בכתבו הוא, 

לאחר שכבר כתבו אחרים קודם לו כל הפרטים.

ביר"ש בלימוד  ג"כ בהודעה משגשוגם של התלמידים  לבי  ובאריכות הזמן, אולי ישמח את 

תורת הנגלה ותורת הדא"ח. ויה"ר באשר קרב קץ גלותנו שבא כמרז"ל )יומא ט' ע"ב( ע"י העון דשנאת 

חנם, הנה תמורת זה יתן השי"ת בלב כאו"א מאתנו הענין דאהבת חנם, היינו שלפי דעתו דעת נה"ב 

שלו הרי זה אהבת חנם, כיון שאין מחויב לרעהו כלל וגם מפני הציווי של ואהבת לרעך כמוך שזהו 

כלל גדול בתורה כו' אינו מוצא מקום לחיוב על המדובר כי אינו חפץ להכירו לרעהו ואדרבה רואה בו 

כל וכו' ובכ"ז אוהבו, ובאותה המדה לכה"פ שהיתה השנאה שגרמה להחורבן. ובימי הרחמים והרצון 

האלו יזכנו השי"ת לעבדו כולנו שכם אחד וכמ"ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, ועיין תניא פל"ב 

בס' דרך מצותיך מצות אהבת ישראל. והעיקר בקונטרס החלצו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ושנת שלום ]ו[שלוה.



רמה   

   
              

                
                

               

  
בקרב  אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי

ישפוט" ובשלשה 1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת
על  הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
שיושבים  בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה? ועוסקים

השראת  דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
רק  בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
לכללות  במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה המספרים

(כדלקמן). העולם מציאות

העולם"עשרה  נברא מאמרות "בעשרה שייך 2– זה וענין .
כמארז"ל  ומספר 3לתורה, עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה  כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא זה
בעדת  נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

אל".

עומד"שלשה  העולם דברים שלשה "על והשייכות 4– .
רז"ל  מאמר פי על הפסוק 5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ

ובעבודת  העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
נאמר  זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל בני

ישפוט". אלקים "בקרב

שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם ואחד)

לעשרה)חמשה  (ביחס בלבד דבר חצי הוא -שנים .7-
בלבד  קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה מספר
האמצעי  קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם (בניגוד

וגבורה) חסד של הקוין שני נעלה אחד 8המחבר זה מספר -
רז"ל  כמאמר העולם, הקב"ה 9ממציאות הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו הי' שלא בעולמו, .10יחידי

‰Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈLBiL ‰NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרבים עשרה  תורה דתלמוד העילוי לימוד שיושבין .11- -
המשנה  ובלשון התיישבות. של הדברים 12באופן מ"ח לגבי

של  באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה

והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק וכביאור 13עסק, .
היינו 14הידוע  עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד

כי  בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר כפועל רק לא
גמר  לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק העסק, בעל כמו אם
בעת  ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו דעתו טרודה המלאכה,
התורה  לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק. מעניני חולם השינה
ועד  ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור עסק, של באופן הוא

תורה  דברי חולם השינה בעת שגם כך, .15כדי

היש בתורה  היא - התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שלא  והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא באופן
(שאז  הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם שייכת
שכל  אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש מקום יש
של  אמיתתה על ולעמוד להתייגע בתורה, היא מציאותם

תורה.

בני  כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל  דבני הסוגים עשרת כל לגבי הן לגבי 16ישראל, הן ,

מפסק  כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, הריבוי תכלית
ומזמנים 17ההלכה  מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

שוה. בנוסח

הפירוש  ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים  לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד  שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות  ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוות עשרה  דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת  .20מציאות

אינה שיושבין  זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
אם  כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת רק

מצב. ובכל זמן בכל וקביעות, האחדות ועוסקין התיישבות -
ידי  שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק בעניני חודרת
לפגוע  הדבר עלול העסק, מעניני לחבירו שיספר זה

גם בתורה בפרנסתו. האחדות אצלם נעשית סוף סוף -
.21בתורה 

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי ראה8.8.8.8.ארץ.
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר

ח.9.9.9.9. פ"ג, רשימת10.10.10.10.ב"ר פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

בלבד. סכ"ג.11.11.11.11.השומעים אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה ב"ח13.13.13.13.פ"ו
ונוסחא). (ד"ה סמ"ז רנח.14.14.14.14.או"ח עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

א.15.15.15.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ מחוטב16.16.16.16.ראה גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ מימיך שואב עד ברכות17.17.17.17.עציך הלכות רמב"ם

ה"ד. אחד18.18.18.18.פ"ה בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו
ב). יט, יתרו א.19.19.19.19.(רש"י נח, ברכות כא,20.20.20.20.ראה ברכות ראה

21.21.21.21.271.ב. עמ' חכ"ח לקו"ש



לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תבוא - בערים שונות בעולם רמו
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
06:1606:1908:5208:5309:2609:2710:3310:3313:1313:1119:0618:5919:3319:2518:4019:35באר שבע )ק(

06:1406:1708:4908:5109:2509:2610:3110:3113:1313:1019:1019:0219:3419:2618:3419:36חיפה )ק(

06:1406:1708:4908:5109:2409:2510:3110:3113:1213:0919:1019:0219:3219:2418:2419:34ירושלים )ק(

06:1506:1908:5108:5209:2609:2710:3210:3213:1413:1119:0719:0019:3419:2618:4119:36תל אביב )ק(

06:1006:1808:4208:4709:3009:3310:4010:4113:2913:2619:3919:2720:1420:0119:1120:15אוסטריה, וינה )ק(

06:4506:3608:5408:4909:3109:2510:2910:2512:5112:4917:5818:0318:2618:3017:4518:41אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:1506:2308:4808:5209:3409:3710:4310:4413:3113:2819:3919:2820:1320:0119:1220:14אוקראינה, אודסה )ק(

05:4405:5308:1708:2109:0509:0810:1410:1513:0313:0019:1319:0119:4819:3518:4519:49אוקראינה, דונייצק )ק(

05:5506:0308:2708:3209:1509:1810:2510:2613:1413:1119:2519:1320:0019:4718:5720:01אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:1706:2608:4908:5409:3909:4310:4910:5113:4013:3719:5319:4020:3020:1619:2520:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:1006:1908:4108:4609:3209:3510:4210:4413:3213:3019:4619:3320:2320:0919:1720:23אוקראינה, קייב )ק(

06:4306:5009:1609:2010:0110:0411:1011:1113:5713:5420:0619:5520:3720:2519:3920:38איטליה, מילאנו )ק(

06:1106:0908:4208:4009:1109:0910:1310:1112:4512:4318:1818:1618:4018:3817:5818:47אקוואדור, קיטו )ח(

07:1407:0609:2709:2210:0209:5711:0110:5713:2413:2218:3518:3919:0119:0518:2119:16ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:1208:0210:1810:1310:5710:5111:5511:5014:1614:1419:2019:2619:4919:5519:0720:07ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:3406:3909:0909:1109:4809:5010:5610:5613:4013:3719:3919:3020:0919:5919:1420:11ארה״ב, בולטימור )ק(

06:2106:2708:5608:5909:3709:3910:4410:4513:2913:2619:3019:2120:0019:5019:0420:02ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:2206:2808:5708:5909:3709:3910:4510:4513:3013:2719:3119:2120:0119:5119:0520:02ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:5607:0209:3009:3310:1210:1411:2011:2114:0614:0320:0919:5820:3920:2919:4220:41ארה״ב, דטרויט )ק(

06:5807:0109:3309:3410:0810:0811:1411:1313:5413:5119:4619:3920:1120:0419:2220:14ארה״ב, האוסטון )ק(

06:2506:2909:0009:0209:3609:3810:4310:4313:2513:2219:1919:1119:4719:3818:5519:49ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:0107:0309:3609:3710:0910:0911:1411:1413:5313:5119:4219:3620:0720:0019:1920:10ארה״ב, מיאמי )ק(

06:1706:2308:5108:5409:3209:3410:4010:4113:2513:2219:2719:1719:5719:4719:0119:59ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:4606:5209:2109:2310:0110:0311:0911:0913:5313:5119:5419:4520:2420:1419:2820:26ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:1506:2108:4908:5209:3109:3310:3910:3913:2413:2119:2619:1619:5719:4619:0019:58ארה״ב, שיקגו )ק(

06:4006:3509:0509:0109:3509:3110:3510:3313:0313:0118:2618:2718:4918:5018:0918:59בוליביה, לה-פס )ח(

06:5307:0209:2309:2910:1610:1911:2611:2814:1714:1420:3220:1821:0920:5520:0321:09בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:5407:0309:2409:3010:1610:2011:2611:2814:1714:1420:3120:1821:0820:5420:0221:09בלגיה, בריסל )ק(

06:1906:1308:4008:3609:1109:0710:1110:0812:3712:3518:0018:0218:2018:2217:4418:31ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:0606:0108:2808:2408:5908:5509:5909:5612:2512:2317:4417:4618:0818:1017:2818:19ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:1006:2008:4108:4609:3309:3710:4410:4613:3513:3219:5219:3820:2820:1319:2620:28בריטניה, לונדון )ק(

06:1506:2608:4408:5009:4009:4410:5110:5313:4413:4120:0219:4820:4220:2719:3520:42בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:1506:2508:4408:5009:3909:4310:4910:5113:4113:3820:0019:4620:3720:2219:3020:37גרמניה, ברלין )ק(

06:3806:4709:0909:1410:0010:0311:0911:1114:0013:5720:1320:0020:4920:3619:4420:50גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:2206:1508:4108:3709:1309:0910:1310:0912:3812:3618:0118:0318:1918:2117:4518:31דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2306:2408:5808:5809:2909:2910:3410:3313:1013:0818:5518:5019:1819:1318:3219:22הודו, מומבאי )ח(

06:2006:2108:5508:5409:2509:2510:3010:2913:0613:0418:5018:4519:1419:0918:2819:18הודו, פונה )ח(

06:0006:0808:3308:3709:2009:2310:2910:3113:1813:1519:2719:1520:0119:4918:5920:02הונגריה, בודפשט )ק(

05:2505:3108:0008:0308:4108:4309:4909:4912:3412:3118:3618:2619:0618:5618:1019:08טורקיה, איסטנבול )ח(

06:5306:5909:2909:3110:0710:0911:1511:1513:5813:5619:5719:4820:2620:1719:3220:28יוון, אתונה )ק(

06:2206:3008:5508:5909:4109:4410:5010:5213:3913:3619:4819:3620:2120:0919:2020:22מולדובה, קישינב )ק(

     

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

            
 



רמז לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תבוא - 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
06:2006:2108:5508:5509:2609:2610:3110:3013:0813:0518:5218:4719:1619:1018:3019:20מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:0206:5109:0308:5609:4409:3810:4110:3613:0012:5817:5818:0618:3018:3717:4618:50ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:4205:4408:1708:1808:5108:5109:5709:5612:3612:3418:2618:2018:5218:4518:0318:55נפאל, קטמנדו )ח(

05:4005:4608:1508:1808:5508:5710:0310:0412:4812:4518:4918:3919:1819:0918:2119:20סין, בייג'ין )ח(

07:0106:5909:3209:3110:0109:5911:0411:0213:3513:3419:0919:0719:3219:2918:4919:38סינגפור, סינגפור )ח(

05:4505:5408:1408:2009:0809:1210:1910:2113:1113:0819:2719:1420:0519:5118:5820:06פולין, ורשא )ק(

06:1306:0908:3908:3709:0909:0610:1010:0712:3912:3718:0518:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

07:0007:0709:3309:3710:1810:2111:2711:2814:1514:1220:2220:1120:5520:4319:5420:56צרפת, ליאון )ק(

07:0507:1409:3709:4210:2610:2911:3511:3714:2514:2220:3820:2521:1120:5820:1021:12צרפת, פריז )ק(

05:5105:4908:2308:2108:5208:5009:5509:5312:2712:2518:0318:0018:2518:2317:4318:31קולומביה, בוגוטה )ח(

06:4006:4609:1409:1709:5709:5911:0511:0613:5113:4819:5819:4820:2720:1619:3120:28קנדה, טורונטו )ק(

06:1406:2108:4708:5109:3209:3510:4110:4213:2813:2519:3619:2520:0719:5619:0820:09קנדה, מונטריאול )ק(

06:1706:2108:5308:5409:2909:3110:3610:3613:1813:1619:1419:0619:4219:3318:5019:44קפריסין, לרנקה )ק(

06:0006:1108:2708:3409:2609:3010:3710:4013:3113:2819:5319:3820:3320:1719:2220:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:3105:4307:5708:0508:5809:0310:1010:1313:0513:0219:3119:1620:1019:5319:0020:10רוסיה, מוסקבה )ח(

05:3805:4608:1108:1508:5809:0110:0710:0812:5512:5319:0518:5319:3819:2618:3719:39רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:4206:5009:1509:1910:0210:0511:1111:1314:0013:5720:1420:0220:4320:3119:4620:44שוויץ, ציריך )ק(

06:0706:0708:4108:4009:1109:1010:1510:1312:5012:4818:3118:2718:5418:4918:0918:58תאילנד, 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

            
 



תפלת הדרךחמר

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:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

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 וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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