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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
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:dlitzd mcew xnel oekp
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wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil
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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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 ב"ה,  כ"ט אייר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

- ומצאתי  ירושלים תשי"א   - נזדמן לידי ספר זכותא דאברהם מהרב ארי' מרדכי רבינוביץ 
שם בעמוד כ"ט, סיפור המעשה מהרב המגיד דקאזניץ אודות מלאך הממונה על הריון, שכתב כת"ר 
לי  בהנוגע למה שהי' קשה  לשונו  בזה  הנני מעתיק  אין שמחה כהתרת הספיקות,  ובאשר  שי' מאז, 

בהסיפור, וע"פ נוסחא זו מיושב הצ"ע שלי.

מכ' מכ"ו קבלתי קודם נסעי על הציון הק'.

בענין בעומר-לעומר יעוין אגה"ק סי"ג.

בכבוד וברכת ש"ק.

... ואמר לו המגיד הקדוש כי המלאך הממונה על הריון בגימט' ע"ה יאמר לי מעכ"ת אי' נרמז 
דבר זה. והשיב הרב מפדהייץ להמגיד הקדוש שמבואר בג' נדה ט"ז ע"ב דמלאך הממונה על הריון 
לילה שמו שנאמר - איוב ג - והלילה אמר הורה גבר ובגימט' של לילה הוא ע"ה - והשיב המגיד הקדוש 
יפה אמר כבודו אבל הוא במקום חשך אני אגיד לו ממקום אור ולא חשך, בפ' לך כתוב שהמלאך אמר 

להגר "הנך" הרה וילדת בן, "הנך" בגימט' ע"ה וכיון שהנך בגימט' ע"ה, ע"כ יפקד האיש בבן זכר.

סוף זמן קידוש לבנה: 
יום שני בערב, י"ד סיון
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÁÏL'ּגֹו ּכנען ארץ את ויתּורּו אנׁשים 1ל, ¿«ְְְֲִֶֶֶַַָָ

מצּוה  איני אני ,לדעּת ל רׁש"י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַּופירׁש

ׁשלח  ׁשּמׁשה מּזה והּנה, ׁשלח. ּתרצה אם ,ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹאֹות

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו לתּור 2מרּגלים מׁשה אֹותם וּיׁשלח ְְְְִִֶֶַַַָָָֹ

לׁשלֹוח  ׁשּצרי ּבדעּתֹו ׁשהיה מּוכח ְְְִִֶֶַַָָָָּגֹו'),

ּבּכתּוב  ׁשּנאמר והגם אלי 3מרּגלים. וּתקרבּון ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָ

ּבעיני  וּייטב ּגֹו' אנׁשים נׁשלחה וּתאמרּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻּכּלכם

רז"ל  ואמרּו לחבירֹו4הּדבר, ׁשאֹומר לאדם מׁשל ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכלּום, מעּכבֹו ׁשאינֹו ׁשראה ּכיון כּו' לי ְְְְִֵֵֶֶַָָָמכֹור

ּבֹו אמצא ׁשּלא זה הּוא ּבטּוח ּבלּבֹו הּלֹוקח ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹאמר

מנּסהּו איני ,מעֹותי טֹול לֹו אמר מּיד ְִִֵֵֶַַַָָמּום,

ּתחזרּו ׁשּמא לדבריכם הֹודיתי אני אף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמעּתה,

חזרּתם  לא ואּתם מעּכב, ׁשאיני ּכׁשּתראּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבכם

לׁשלֹוח  הסּכים ׁשּמׁשה מׁשמע ׁשּמּזה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹּבכם,

מעּכב  ׁשאינֹו יראּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמרּגלים

היתה  לא ּבהם, חזרּו ׁשּלא (וכיון ּבהם ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָֹֹויחזרּו

הּקּב"ה  ׁשּתלה ּכיון מקֹום, מּכל כּו'), ּברירה ְִֵֵֶַָָָָָָָָלֹו

ׁשלח  ּבאמרֹו מׁשה, ׁשל  ּבדעּתֹו המרּגלים ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָֹׁשיּלּוח

ׁשל  ּדעּתֹו היתה לא ׁשאּלּו מּובן, הרי ,לדעּת ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹל

יכֹול  היה לא מרּגלים, לׁשלֹוח ׁשּצרי ְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹמׁשה

לֹומר, צרי ּכרח על ׁשּׁשלחם, וכיון ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָלׁשלחם,

זה  וענין מרּגלים. לׁשלֹוח  ׁשּצרי ּבדעּתֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהיה

מׁשה  ּבדעת היה למה ּביֹותר, ּגדֹול ּפלא ְְֵֶֶֶַַָָָָָֹהּוא

ּבמּסכת  ּבגמרא איתא ּדהּנה, מרּגלים. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלׁשלֹוח

הּפסּוק 5ּברכֹות  יעבר 6על עד הוי' עּמ יעבר עד ְְֲֲֲַַַַַַַָָָָֹֹ

ּביאה  זֹו הוי', עּמ יעבר עד קנית, זּו ְֲֲִִַַַַָָָָָֹעם

זּו עם יעבר עד יהֹוׁשע), ּבימי (ׁשּבאּו ְֲִִֵֶַַַַָָֹֻראׁשֹונה

ּבימי  ּבבל מּגלּות (ּכׁשעלּו ׁשנּיה ּביאה זֹו ְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָקנית,
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ב.1) יג, ג.2)פרשתנו כבֿכג.3)שם, א, עה"פ.4)דברים ופרש"י ב.5)ספרי (ובפרש"י).6)ד, טז טו, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לארץ  מהמדבר המרגלים שילוח אודות רבנו, למשה אומר הוא ברוך הקדוש

ישראל:

e¯e˙ÈÂ ÌÈL‡ EÏ ÁÏL וירגלו Bb'ויסיירו ÔÚk ı¯‡ ˙‡1, ¿«¿¬»ƒ¿»∆∆∆¿««
È"L¯ L¯ÈÙe שלח רבנו למשה אומר הוא ברוך EzÚ„Ï,שהקדוש EÏ ≈≈«ƒ¿¿«¿¿

רצונך  ‡E˙Bלפי ‰eˆÓ ÈÈ‡ È‡¬ƒ≈ƒ¿«∆¿
משה,‡Ìלשלוח, z¯ˆ‰אתה, ƒƒ¿∆

מרגלים  »¿ÁÏL.לשלוח
‰LnL ‰fÓ ,‰p‰Â אכן למעשה ¿ƒ≈ƒ∆∆…∆

·e˙kL BÓk) ÌÈÏb¯Ó ÁÏL2 »«¿«¿ƒ¿∆»
‡Ì˙Bהענין בהמשך  ÁÏLiÂ«ƒ¿«»

‰È‰L ÁÎeÓ ,('Bb ¯e˙Ï ‰LÓ…∆»»∆»»
BzÚ„a משה CÈ¯vLשל ¿«¿∆»ƒ

ÌÈÏb¯Ó ÁBÏLÏ ושליחת ƒ¿«¿«¿ƒ
וראוי. נכון דבר היא המרגלים

במקום  שלכאורה לשאול יש כך ועל

היה  לא עצמו רבנו שמשה משמע אחר

נכון  דבר היא המרגלים ששליחת סבור

ומפרט. שממשיך כפי וראוי,

·e˙ka ¯Ó‡pL Ì‚‰Â3 בחומש «¬«∆∆¡««»
פרשת  על חוזר רבנו כשמשה דברים,

‡ÈÏהמרגלים Ôe·¯˜zÂ משה אל «ƒ¿¿≈«
ÌÎlk ישראל בני e¯Ó‡zÂכל À¿∆«…¿

·ËÈiÂ 'Bb ÌÈL‡ ‰ÁÏLƒ¿¿»¬»ƒ«ƒ«
Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,¯·c‰ ÈÈÚa4 ¿≈««»»¿»¿««

את  לפרש שאין זה פסוק על בדרשתם

שהוא  בעיניו הוטב שהדבר משה דברי

המרגלים  ששילוח סבור היה אכן עצמו

אלא  טוב דבר דומה ÏLÓהוא הדבר »»
¯BÎÓ B¯È·ÁÏ ¯ÓB‡L Ì„‡Ï¿»»∆≈«¬≈¿
BÈ‡L ‰‡¯L ÔÂÈk 'eÎ ÈÏƒ≈»∆»»∆≈
Á˜Bl‰ ¯Ó‡ ,ÌeÏk B·kÚÓ¿«¿¿»««≈«
‡lL ‰Ê ‡e‰ ÁeËa BaÏa¿ƒ»«∆∆…
BÏ ¯Ó‡ „iÓ ,ÌeÓ Ba ‡ˆÓ‡∆¿»ƒ«»«
e‰qÓ ÈÈ‡ ,EÈ˙BÚÓ ÏBË»∆≈ƒ¿«≈
È˙È„B‰ È‡ Û‡ ,‰zÚÓ≈«»«¬ƒ≈ƒ
ÌÎa e¯ÊÁz ‡nL ÌÎÈ¯·„Ï¿ƒ¿≈∆∆»«¿¿»∆
Ìz‡Â ,·kÚÓ ÈÈ‡L e‡¯zLk¿∆ƒ¿∆≈ƒ¿«≈¿«∆

,ÌÎa Ìz¯ÊÁ ‡Ï רש"י ובלשון …¬«¿∆»∆
בעיני  "וייטב המילים על בפירושו

ואם  המקום, בעיני ולא "בעיני הדבר":

אמרה  למה טוב היה משה בעיני

לחבירו  שאומר לאדם משל בתוכחות,

נותנו  הן, לו אמר זה, חמורך לי מכור

שאין  שראה כיון הן, לו אמר וגבעות, בהרים הן, לו אמר לנסיון, לי אתה

אמר  מיד מום, בו אמצא שלא זה הוא בטוח בלבו הלוקח אמר כלום, מעכבו

תחזרו  שמא לדבריכם הודיתי אני אף מעתה, מנסהו ואיני מעותיך טול לו

בכם", חזרתם לא ואתם מעכב שאיני כשתראו ÚÓLÓבכם ‰fnL∆ƒ∆«¿«
ÌÈÏb¯Ó ÁBÏLÏ ÌÈkÒ‰ ‰LnL סבור היה עצמו שהוא משום לא ∆…∆ƒ¿ƒƒ¿«¿«¿ƒ

אלא  ונכון טוב ÈaLשהדבר È„k¿≈∆¿≈
·kÚÓ BÈ‡L e‡¯È Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿∆≈¿«≈
e¯ÊÁ ‡lL ÔÂÈÎÂ) Ì‰a e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿»∆¿≈»∆…»¿

,Ì‰a למעשהBÏ ‰˙È‰ ‡Ï »∆…»¿»
'eÎ ‰¯È¯a כפי המרגלים, את ושלח ¿≈»

ישראל  בני של «ÏkÓƒאבל ),רצונם
,ÌB˜Ó הוכחה אין דבר, של לאמיתו »

סבור  היה לא עצמו רבינו שמשה מכאן

כי  המרגלים, את לשלוח «≈ÔÂÈkשראוי
ÁelÈL ‰"aw‰ ‰ÏzL∆»»«»»ƒ«
,‰LÓ ÏL BzÚ„a ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ¿«¿∆…∆

,EzÚ„Ï EÏ ÁÏL B¯Ó‡a היינו ¿»¿¿«¿¿«¿¿
משה, של וברצונו בדעתו תלוי שהדבר

לא  ירצה לא ואם ישלח ירצה אם

Ï‡ישלח, el‡L ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ…
CÈ¯vL ‰LÓ ÏL BzÚc ‰˙È‰»¿»«¿∆…∆∆»ƒ

,ÌÈÏb¯Ó ÁBÏLÏ סבור היה אלא ƒ¿«¿«¿ƒ
ראוי ולא נכון לא ‰È‰שהדבר ‡Ï…»»

ÏBÎÈ משהÔÂÈÎÂ ,ÌÁÏLÏ »¿»¿»¿≈»
EÁ¯k ÏÚ ,ÌÁÏML בהכרח ∆¿»»«»¿¬

BzÚ„a ‰È‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ של »ƒ«∆»»¿«¿
ÌÈÏb¯Ó.משה  ÁBÏLÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«¿«¿ƒ

‰Ê ÔÈÚÂ רצה רבינו שמשה לומר ¿ƒ¿»∆
המרגלים  את Ït‡לשלוח ‡e‰∆∆

˙Ú„a ‰È‰ ‰ÓÏ ,¯˙BÈa ÏB„b»¿≈»»»»¿««
?.ÌÈÏb¯Ó ÁBÏLÏ ‰LÓ…∆ƒ¿«¿«¿ƒ

גדול  פלא זהו מדוע ומבאר וממשיך

עצמו, רבינו שמשה לומר ביותר

מרגלים. לשלוח רצה מצידו,

‡˙È‡ ,‰p‰c מובא‡¯Ó‚a ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»»
˙BÎ¯a ˙ÎqÓa5˜eÒt‰ ÏÚ6 ¿«∆∆¿»««»

הים  בשירת בתורה ÚÈ·¯האמור „Ú««¬…
eÊ ÌÚ ¯·ÚÈ „Ú 'ÈÂ‰ EnÚ«¿¬»»««¬…«
BÊ ,'ÈÂ‰ EnÚ ¯·ÚÈ „Ú ,˙È»̃ƒ»««¬…«¿¬»»

‰BL‡¯ ‰‡Èa הראשונה הפעם ƒ»ƒ»
לארץ  ונכנסו באו ישראל בני שבה

לארץ (e‡aLישראל  ישראל בני ∆»
ÌÚ ¯·ÚÈ „Ú ,(ÚLB‰È ÈÓÈaƒ≈¿À«««¬…«

‰iL ‰‡Èa BÊ ,˙È˜ eÊ הפעם »ƒ»ƒ»¿ƒ»
ישראל  לארץ ונכנסו באו ישראל בני שבה ישראל (eÏÚLkהשנייה בני ¿∆»
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כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ............................  קכב  ,אקכ תהליםמזמורי   )ב

  לך אשים שלחה "מאמר ד  ) ג

 ה  ........  א "יה'תש  ,החודש תמוזרכים , מבשלח שבת פרשת 

 כ  .......  שכ"הסיון, ה'ת בהעלותך, י"ט ש"פשיחת   )ד

 כג  .....  , מבה"ח תמוז, ה'תשכ"השלחשיחת ש"פ   )ה

 כו  .........  , גח י ךכר בהעלותךפרשת  ותשיח-ילקוט  )ו

 לב  .........  ד ,ח י ךכר  ותךעלבהפרשת  ותשיח-ילקוט  )ז

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )ח

 לו   ...................  "ל זצ ןה אס רואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 לח   .........  בהעלותך פרשת  –ח שיומאולה קוט גלי  )ט

  לט  ....  בהעלותךפרשת לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )י

 עב  ..........  בהעלותך פרשת לשבוע תהלים  ירועיש  )יא

    ה)(מוגהתיא  רפסב יםרשיעו  )יב

 עג   ................................  בהעלותך פרשת לשבוע  

 פב  ........  בהעלותך פרשת וע בלשם" וי םהיו " חלו  ) יג

 פד  .........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )יד

  

 ם "מבר ירו עיש

 פז  ......  בהעלותך פרשת לשבוע  ,םולים קירפ' ג –  )טו

 סד ק  ...  בהעלותךפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טז

 ג קפ  ...... בהעלותך פרשת לשבוע  ,תוצומהספר  –  )יז

 

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 קפה  ........................  ה פרק  דברי הימים  ,כא פרק  יחזקאל

  תרומות/שביעיתמסכת  –משיות   )יט

 קפז  .................................................  קהתי אור יב

 קצה  .........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כ

  ביאורים עם  יבמות תמסכ  )כא

 קצו  ..............................................  קג  ףד עד זצ ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםו עם הערות וצילכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 כהר  .................................................  "ר הזקן אדמו

  בין עירות ך הלכולחן ערושו  ) כג

  כור  ...............................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

    שא פרשת ל ביאור עהמשך  הרתולקוטי   )כד

 כטר  ................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כה

 לר  ...............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כו

 לאר  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

  "גואל תרלשמ רתות  )כז

 לבר  ..............................................  ש הר"ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –מרים המא רספ  )כח

 לג ר  .............................................  "ר מוהרש"במואד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )כט

 לה ר  ............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

  קה"בל תש"ה ה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  ) ל

 לזר  .............................................  צ'' יירה מו רדמו''א

 לטר  .........................................  ג יקפרק  כרוותזה ספר  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 מבר......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 מגר  .................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לג

 אר  .................  דשו ק-בתשת חלמהתורה  תאקרי  )לד

 ג ר  ...........................  ב פרק ים לפרקי אבות ביאור  ) לה

 רד  .................  בהעלותךפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לו

 הר  .............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  ) לז



`miypו jl gly

יׂשראל  היּו ראּויים חכמים, אמרּו מּכאן ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָעזרא).

להם  ׁשּנעׂשה ּכדר עזרא ּבימי נס להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹליעׂשות 

נס  להם ליעׂשות רׁש"י ּופירׁש כּו', יהֹוׁשע ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּבימי

היתה  יהֹוׁשע  ׁשּביאת והיינּו, רמה, ּביד ְְְְְִֶַַַָָָָָָֻלבֹוא

ּבמּכל  מּובן ּומּזה רמה. ּוביד ּגדֹול נס ְְִִִֵֶָָָָָָמּתֹו

מׁשה  ידי על לארץ הּכניסה היתה איּלּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן,

הּׁשנית  ּבּׁשנה היה המרּגלים מעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ[ׁשהרי

מריבה, ּדמי החטא לפני היינּו מּמצרים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָלצאתם

ׁשהיתה  מׁשה], ידי על לארץ נכנסים היּו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאז

לארץ  הּכניסה ׁשהרי רמה, ּוביד ּגדֹול ּבנס ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבוּדאי

ּכמאמר  ,מלא ידי על היתה יהֹוׁשע ידי ְְְְְְֲֵֵַַַַַַָָָֻעל

הּפסּוק 7רז"ל  ּבימי 8על לא אבל באתי, עּתה ֲִִֵַַַַַָָָָֹ

,מלא על הסּכים לא ׁשּמׁשה ּכיון ,רּב ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹמׁשה

אמר  מּזה,9אּלא ּתעלנּו אל הֹולכים ּפני אין אם ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ידי  על ׁשהיתה ּדיהֹוׁשע הּכניסה ּומה ּכן, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻואם

ׁשּכן  ּכל רמה, ּוביד ּגדֹול ּבנס היתה ְְְְֵֵֶַָָָָָָָָמלא

(מלא ידי על (ׁשּלא מׁשה ידי על ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּכניסה

אינֹו זה ּפי ועל רמה. ּוביד ּגדֹול ּבנס ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהיתה

לׁשלֹוח  מׁשה ׁשל ּבדעּתֹו היה למה ְְְִֶֶַַָָָָָֹמּובן,

ידי  על היא לארץ הּכניסה ּכאׁשר הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמרּגלים,

ּגֹו' הרפה הּוא החזק מיּנּה נפקא אין ּגדֹול, ְֲִֵֵֶֶָָָָָָָנס

ּבמבצרים  אם ּבזה.10הּבמחנים וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

ענין Ô·eÈÂב) ּכללּות ּביאּור ּתחּלה ּבהקּדים ¿«ְְְְְִִִֵַַָָ

ּגם  יּובן זה ּפי ׁשעל לארץ, ְִִֶֶֶַַַַָָָהּכניסה

ׁשעל  החיּדּוׁש ּדהּנה, המרּגלים. ּדׁשיּלּוח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַהּצֹור

הּכניס  קּיּום ידי ענין עיּקר התחיל ׁשאז הּוא ה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

מעׂשּיֹות  ּבּמדּבר 11מצוֹות ּבהיֹותם ׁשּגם ּדאף . ְְְְֲִִִִֶַַַַָָ

קּיּום  מקֹום, מּכל ּתֹורה, ּפי על הנהגתם ְְִִִַַָָָָָָָָהיתה
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עה"פ.7) יהושע פרש"י ג. פל"ב, שמו"ר יח. משפטים יד.8)תנחומא ה, טו.9)יהושע לג, יחֿיט.10)תשא יג, פרשתנו

ועוד.11) ב. מא, א. לז, ג. לו, פרשתנו לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לארץ  Ô‡kÓוחזרו .(‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ï·a ˙eÏbÓ הביאות ששתי מכך ƒ»»∆ƒ≈∆¿»ƒ»

ובשוה  ביחד בפסוק מוזכרות לארץ ישראל בני של ¿«‡e¯Óוהכניסות
‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ò Ì‰Ï ˙ÂNÚÈÏ Ï‡¯NÈ eÈ‰ ÌÈÈe‡¯ ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈≈»…»∆≈ƒ≈∆¿»

מבבל כשעלו השנייה, Ì‰Ïבביאה ‰NÚpL C¯„k נס ישראל, לבני ¿∆∆∆«¬»»∆
Ùe ,'eÎ ÚLB‰È ÈÓÈaL¯È ƒ≈¿À«≈≈

È"L¯ שראויים היא הגמרא שכוונת «ƒ
עזרא  בימי לארץ שעלו ישראל בני היו

˙ÂNÚÈÏ שייעשה‡B·Ï Ò Ì‰Ï ≈»…»∆≈»
לארץ וכניסתם ביאתם «¿Èa„שתהיה

‰Ó¯ ובני' מצרים ביציאת הכתוב (על »»
רש"י  מפרש רמה' ביד יוצאים ישראל

ומפורסמת'), גבוהה ¿»¿eÈÈ‰Â,'בגבורה
ÚLB‰È ˙‡ÈaL עם לארץ וכניסתו ∆ƒ«¿À«

ישראל  ÏB„bבני Ò CBzÓ ‰˙È‰»¿»ƒ≈»
‰fÓe .‰Ó¯ „È·e בימי שהכניסה ¿»»»ƒ∆

רמה' ו'ביד גדול בנס היתה יהושע

‰˙È‰ elÈ‡ ,ÔkL ÏkÓa Ô·eÓ»¿ƒ»∆≈ƒ»¿»
‰LÓ È„È ÏÚ ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰«¿ƒ»»»∆«¿≈…∆
‰È‰ ÌÈÏb¯Ó‰ ‰NÚÓ È¯‰L]∆¬≈«¬≈«¿«¿ƒ»»

Ì˙‡ˆÏ ˙ÈM‰ ‰Ma בני של «»»«≈ƒ¿≈»
ÈÙÏישראל  eÈÈ‰ ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ«¿ƒ¿≈

,‰·È¯Ó ÈÓc ‡ËÁ‰ שבגללו «≈¿¿≈¿ƒ»
את  שהיכה משום רבינו, משה על נגזר

לארץ  יכנס שלא אליו, דיבר ולא הסלע

Ê‡L,שעה באותה הדברים מצב לפי ∆»
מריבה' 'מי ענין ÌÈÒÎלפני eÈ‰»ƒ¿»ƒ

‰˙È‰L ,[‰LÓ È„È ÏÚ ı¯‡Ï»»∆«¿≈…∆∆»¿»
משה, ידי על היתה אילו הכניסה,

,‰Ó¯ „È·e ÏB„b Òa È‡cÂa¿««¿≈»¿»»»
È„È ÏÚ ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ È¯‰L∆¬≈«¿ƒ»»»∆«¿≈
,C‡ÏÓ È„È ÏÚ ‰˙È‰ ÚLB‰È¿À«»¿»«¿≈«¿»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók7˜eÒt‰ ÏÚ8 ¿«¬«««««»
,È˙‡· ‰zÚ,יהושע בספר מסופר «»»ƒ

עיניו  וישא ביריחו, יהושע בהיות "ויהי

וחרבו  לנגדו עומד איש והנה וירא,

ויאמר  אליו יהושע וילך בידו, שלופה

כי  לא, ויאמר לצרינו, אם אתה הלנו לו

ויפול  באתי, עתה ה', צבא שר אני

ועל  וישתחו", ארצה פניו אל יהושע

אומר  שהמלאך ז"ל, חכמינו אומרים באתי", "עתה ליהושע אמר שהמלאך כך

יהושע, בימי כעת, בא המלאך, שהוא, LÓ‰ליהושע ÈÓÈa ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ≈…∆
,C‡ÏÓ ÏÚ ÌÈkÒ‰ ‡Ï ‰LnL ÔÂÈk ,Ea¯ לבני יסייע שמלאך «¿≈»∆…∆…ƒ¿ƒ««¿»

לארץ  בכניסתם הוא l‡¯Ó‡9‡ישראל ברוך לקדוש ‡ÔÈמשה Ì‡ ∆»»«ƒ≈

EÈt בעצמו הוא ברוך הקדוש Âפני ÌÈÎÏB‰ ישראל בני את ‡Ïמלווים »∆¿ƒ«
‰fÓ eÏÚz לעזרתך - באתי עתה שם: ליהושע בפירושו רש"י (ובלשון «¬≈ƒ∆

בימי  אבל החומה, להפיל ולתופשה יריחו] [על עליה להלחם יכול אדם שאין

וגו'), הולכים פניך אין אם שנאמר בי חפץ ולא באתי רבך Ôk,משה Ì‡Â¿ƒ≈
‰˙È‰L ÚLB‰Èc ‰ÒÈk‰ ‰Óe««¿ƒ»ƒÀ«∆»¿»
ÏB„b Òa ‰˙È‰ C‡ÏÓ È„È ÏÚ«¿≈«¿»»¿»¿≈»

,‰Ó¯ „È·e,לעיל Ïkכמבואר ¿»»»»
ÔkL וחומר ÏÚוקל ‰ÒÈk‰L ∆≈∆«¿ƒ»«

È„È ÏÚ ‡lL) ‰LÓ È„È¿≈…∆∆…«¿≈
C‡ÏÓ הוא ברוך הקדוש ידי על אלא «¿»
‰È˙‰בעצמו  מתרחשת ) בוודאי »¿»

.‰Ó¯ „È·e ÏB„b Òa¿≈»¿»»»
‰Ê Èt ÏÚÂ שבעת שנתבאר לאחר ¿«ƒ∆

להיות  צריכה היתה המרגלים שילוח

ובאופן  משה, ידי על לארץ הכניסה

רמה', וביד גדול 'בנס ביותר נעלה

BzÚ„a ‰È‰ ‰ÓÏ ,Ô·eÓ BÈ‡≈»»»»»¿«¿
,ÌÈÏb¯Ó ÁBÏLÏ ‰LÓ ÏL∆…∆ƒ¿«¿«¿ƒ
ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ ¯L‡k È¯‰¬≈«¬∆«¿ƒ»»»∆
ÔÈ‡ ,ÏB„b Ò È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈≈»≈

dpÈÓ ‡˜Ù הבדל ‰ÊÁ˜אין »¿»ƒ»∆»»
‡e‰ או כנען בארץ היושב העם

Bb'שהוא ‰Ù¯‰ חלשÌÈÁÓa‰ ¬»∆«¿«¬ƒ
ללא  פתוחות בערים יושבים הם האם

ÌÈ¯ˆ·Óaחומה  Ì‡10 בערים או ƒ¿ƒ¿»ƒ
חומה  Êa‰מוקפות ‡ˆBiÎÂ והרי ¿«≈»∆

בדרך  תהיה לארץ הכניסה אופן בכל

לחשוש.? ממה ואין נס

‰lÁz ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿«¿«¿ƒ¿ƒ»
ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯e‡Èa הכללי התוכן ≈¿»ƒ¿«

ı¯‡Ï,של  ‰ÒÈk‰ פנימיות לפי «¿ƒ»»»∆
Ê‰הדברים, Èt ÏÚL הבנת לפי ∆«ƒ∆

של  הכללי הפנימי והתוכן הענין

לארץ ‰C¯Bvהכניסה Ìb Ô·eÈ«««∆
,ÌÈÏb¯Ó‰ ÁelÈLc כפי ¿ƒ««¿«¿ƒ

ומבאר. שממשיך

È„È ÏÚL LecÈÁ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«ƒ∆«¿≈
‰ÒÈk‰ אף לכן, קודם היה שלא «¿ƒ»

את  וקבלו ממצרים יצאו ישראל שבני

לארץ הכניסה לפני Ê‡Lהתורה ‡e‰ ישראל לארץ הכניסה ‰˙ÏÈÁבעת ∆»ƒ¿ƒ
˙BiNÚÓ ˙BÂˆÓ Ìei˜ ÔÈÚ ¯wÈÚ11Ì˙BÈ‰a ÌbL Û‡c . ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿«¬ƒ¿«∆«ƒ¿»

‰¯Bz Èt ÏÚ Ì˙‚‰‰ ‰˙È‰ ¯a„na וקיימו שמרו בודאי כן, ואם «ƒ¿»»¿»«¿»»»«ƒ»
בתורה, שנצטוו כפי המצוות ‡Êאת ˙BÂˆn‰ Ìei˜ ,ÌB˜Ó ÏkÓ כל ƒ»»ƒ«ƒ¿»
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ז `"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay

מן  מקצת ורק ׁשעה, לפי רק היה אז ְְְְִִִִַַַָָָָָָהּמצוֹות

מעׂשּיֹות  מצוֹות קּיּום ענין ועיּקר  ּבלבד, ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָהּמקצת

ותׁשע  ׁשלׁשים ּוכמֹו לארץ. ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹנתחּדׁש

נקט  ּדפת סיּדּורא ּדתּנא ּדׁשּבת, ,12מלאכֹות ְְְְִַַַַָָָָָ

היה  לא זה ׁשּכל וכּו', הּקֹוצר הּזֹורע ְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהחֹורׁש

מן  לחם אכלּו ׁשהרי ּבּמדּבר, ּבהיֹותם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיי

ּדוקא,13הּׁשמים  לארץ ּבבֹואם נתחּדׁש זה וענין , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מעׂשּיֹות. מצוֹות ּדקּיּום הענין עיּקר נתחּדׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָׁשאז

ÔÈ·‰Ïeׁשּנתחּדׁש מעׂשּיֹות מצוֹות קּיּום מעלת ¿»ƒְְֲֲִִִִֵֶַַַַ

המבֹואר  להקּדים יׁש לארץ, ְְְְִִֵֶַַַָָָָּבּכניסה

תֹורה  לׁשני 14ּבלּקּוטי נחלקת הּצּדיקים ׁשעבֹודת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּבבחינת  ׁשהם צּדיקים הּבר. וׁשֹור לויתן ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָסּוגים,

יּלוה  הּפעם ּכמֹו התחּברּות, לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָלויתן,

אלי  (ּבקּיּום 15איׁשי עבֹודתם עיּקר הּנה , ְֲִִִִִֵֵַַָָ

ׁשהיא  עליֹונים, יחּודים ליחד הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַהּמצוֹות)

ּכפׁשּוטֹו ּׁשּלויתן מה ּגם וזהּו רּוחנית. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָעבֹודה

הּנׁשמֹות  ענין הּוא ׁשּזה יּמא, נּוני ּדג, ְְִֵֶֶַַַָָָהּוא

ּדאתּכסיא  ׁשּבּים 16ּדעלמא הּנבראים ּבדּוגמת , ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

עבֹודתם  ולכן ּומקֹורם, מּׁשרׁשם נפרדים ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָׁשאינם

יחּודים  לייחד רּוחנית עבֹודה היא ְְֲִִִִֵַַָָָלמּטה

לזה  ּדּוגמא ׁשם תֹורה  ּבלּקּוטי ואיתא ְְְְִִִֵֶֶָָָָָעליֹונים.

ׁשלׁש ּבּמערה ּכׁשהיה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹמרּבי

ׁשנה  לקּיים 17עׂשרה יכֹול היה לא ׁשּבוּדאי , ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּדין  ׁשּמּצד ואף מעׂשּיֹות. מצוֹות ּכּמה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָּבמעׂשה
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ב.12) עד, ד.13)שבת טז, ואילך.14)בשלח קמד ע' מארז"ל על אדה"ז מאמרי גם וראה ואילך. א יח, ויצא 15)שמיני

לד. ב.16)כט, קפז, ב.17)זח"ג לג, שבת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במדבר  היו ישראל בני ÚL‰,עוד ÈÙÏ ˜¯ ‰È‰ קביעות בדרך Â¯˜ולא »»«¿ƒ»»¿«

,„·Ïa ˙ˆ˜n‰ ÔÓ ˙ˆ˜Ó את הרי במדבר, והמצב החיים תנאי לפי כי ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
לקיים  מעשית אפשרות הייתה לא המצוות ˜Ìeiרוב ÔÈÚ ¯wÈÚÂ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

BÓÎe .ı¯‡Ï eÒÎpLk LcÁ˙ ˙BiNÚÓ ˙BÂˆÓ למשל ƒ¿«¬ƒƒ¿«≈¿∆ƒ¿¿»»∆¿
˙BÎ‡ÏÓ ÚL˙Â ÌÈLÏL¿…ƒ»≈«¿»

,˙aLc נימנו שבת, במסכת במשנה, ¿«»
שאסור  מלאכות ותשע שלושים

בגמרא  נאמר כך ועל בשבת, לעשותן

Ë˜ ˙Ùc ‡¯ecÈÒ ‡p˙c12, ¿«»ƒ»¿«»«
את  מונה המשנה את ששנה התנא

הנצרכות  המלאכות סדר לפי המלאכות

שהם לחם ‰Ú¯Bfלאפיית L¯BÁ‰«≈«≈«
,'eÎÂ ¯ˆBw‰ שיהיה כדי שהרי «≈¿

וסדר  דגן לגדל צריך לחם לאפות קמח

את המלאכ  חורשים שתחילה הוא ות

זורעים  מכן לאחר הקרקע,

אותה, קוצרים צומחת וכשהתבואה

‰Ê ÏkL במלאכות העיסוק כל ∆»∆
קמח  ועשיית תבואה בגידול הקשורות

הפת  CÈiLואפיית ‰È‰ ‡Ï…»»«»
È¯‰L ,¯a„na Ì˙BÈ‰a במשך ƒ¿»«ƒ¿»∆¬≈

במדבר  היו ישראל שבני השנים

ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ eÏÎ‡13, »¿∆∆ƒ«»«ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ בעבודת התעסקות של ¿ƒ¿»∆

רבות  שמצוות לחם ובאפיית האדמה

בו  Ì‡B·aקשורות LcÁ˙ƒ¿«≈¿»
LcÁ˙ Ê‡L ,‡˜Âc ı¯‡Ï»»∆«¿»∆»ƒ¿«≈
˙BÂˆÓ Ìei˜c ÔÈÚ‰ ¯wÈÚƒ«»ƒ¿»¿ƒƒ¿

˙BiNÚÓ ישראל שבני זמן כל ואילו «¬ƒ
מן  'מקצת רק קיימו במדבר, היו

המעשיות. המצוות מבין המקצת'

˙BÂˆÓ Ìei˜ ˙ÏÚÓ ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ«¬«ƒƒ¿
LcÁ˙pL ˙BiNÚÓ בעיקר «¬ƒ∆ƒ¿«≈

‰ÒÈka ישראל בני ı¯‡Ï,של «¿ƒ»»»∆
לעיל, ÌÈc˜‰Ïכאמור LÈ≈¿«¿ƒ

‰¯B˙ ÈËewÏa ¯‡B·Ó‰14 הזקן שעובדים B·ÚL„˙לאדמו"ר ה' «¿»¿ƒ≈»∆¬«
,ÌÈ‚eÒ ÈLÏ ˙˜ÏÁ ÌÈ˜Ècv‰ הנקראים¯a‰ ¯BLÂ Ô˙ÈÂÏ ««ƒƒ∆¿∆∆ƒ¿≈ƒƒ¿»»¿«»

הוא  ברוך הקדוש יעשה לבוא שלעתיד ז"ל חכמינו מדברי הלקוחים (מושגים

הבר). ושור הלויתן מבשר יאכלו בה לצדיקים הוא סעודה אחד ÌÈ˜Èc«̂ƒƒסוג
‡e‰L ,Ô˙ÈÂÏ ˙ÈÁ·a Ì‰L'לויתן' BÓkהשם ,˙e¯aÁ˙‰ ÔBLÏ ∆≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»»∆¿ƒ¿«¿¿

אבינו  יעקב אשת לאה אמרה השלישי, בנה נולד שכאשר בתורה בכתוב

‰ÂlÈ ÌÚt‰ יתחבר גם שפירושוÈLÈ‡ בעליÈÏ‡15, שמו נקרא ולכן «««ƒ»∆ƒƒ≈«

'לוי', זה בן Ì˙„B·Úשל ¯wÈÚ ‰p‰'לויתן' הנקראים אלו צדיקים של ƒ≈ƒ«¬»»
,ÌÈBÈÏÚ ÌÈ„eÁÈ „ÁÈÏ ‡e‰ (˙BÂˆn‰ Ìei˜a) ייחוד לפעול ¿ƒ«ƒ¿¿«≈ƒƒ∆¿ƒ

באלקות  עליונות וספירות במדרגות והתאחדות) פנימית (המשכה וחיבור

‡e‰ BËeLÙk Ô˙ÈÂlM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ .˙ÈÁe¯ ‰„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬»»ƒ¿∆««∆ƒ¿»»ƒ¿
,‡nÈ Èe ,‚c הים fL‰דגי »≈«»∆∆

˙BÓLp‰ ÔÈÚ ‡e‰ הגבוהות ƒ¿««¿»
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚc16, הכתוב על ¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ועד  העולם מן ישראל אלקי ה' "ברוך

"מעלמא  בזוהר, נאמר העולם"

דאתגליא" לעלמא (וביאור דאתכסיא

מהאדם  משל פי על בקצרה, הענין

והמחשבה  ודיבור, מחשבה לו שיש

מתגלית  ואינה עצמו האדם אצל היא

גם  מתגלה הדיבור ואילו לאחרים,

דקים  דברים שיש ורואים לאחרים,

עליהם, לחשוב יכול שהאדם ועדינים

למסור  אופן בשום מסוגל אינו אבל

שדבר  ונמצא בדיבור, אלו דברים

נעלה  מחשבה, כמו בהעלם, שנשאר

הוא  וכן בדיבור, בגילוי שבא מדבר

ונקרא  המוסתר האלקי שהאור באלקות

נעלה  יותר אור הוא דאתכסיא" "עלמא

"עלמא  הנקרא ונגלה, הנרגש מהאור

של  הגדולה ומעלתן דאתגליא"),

ב"עלמא  ששורשן אלו נשמות

שהם  היא »¿¿Ó‚e„a˙דאתכסיא"
ÌiaL ÌÈ‡¯·p‰ לגמרי המכוסים «ƒ¿»ƒ∆«»

הים  ÌÈ„¯Ùבמי ÌÈ‡L לעולם ∆≈»ƒ¿»ƒ
Ì¯B˜Óe ÌL¯MÓ הים מי שהם ƒ»¿»¿»

את  מקבלים שבים הברואים שמהם

אלה ÔÎÏÂחיותם, שצדיקים מאחר ¿»≈
במיוחד  גבוהות נשמות בעלי הם

‰hÓÏ Ì˙„B·Ú ענינם עיקר ¬»»¿«»
בגופים  נשמות בהיותם ה' בעבודת

התחתון  הזה B·Ú„‰בעולם ‡È‰ƒ¬»
ÌÈBÈÏÚ ÌÈ„eÁÈ „ÁÈÈÏ ˙ÈÁe¯ מצוות בקיום כך כל  עוסקים  ואינם »ƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒ

בגשמיות. מעשיות

‡˙È‡Â ומובא‰ÊÏ ‡Ó‚ec ÌL ‰¯B˙ ÈËewÏa הצדיקים לעבודת ¿ƒ»¿ƒ≈»»¿»»∆
ברוחניות  בעיקר Úna¯‰שהיא ‰È‰Lk È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯Ó≈«ƒƒ¿««¿∆»»«¿»»

‰L ‰¯NÚ LÏL17, כמסופר מהרומאים, להתחבא שנאלץ כיון ¿…∆¿≈»»
‰È‰בגמרא, ‡Ï È‡cÂaLÏBÎÈ שנים באותן יוחאי בר שמעון רבי ∆¿««…»»»

‰nk ‰NÚÓa ÌÈi˜Ï הרבה„vnL Û‡Â .˙BiNÚÓ ˙BÂˆÓ ¿«≈¿«¬∆«»ƒ¿«¬ƒ¿«∆ƒ«
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יׂשראל  היּו ראּויים חכמים, אמרּו מּכאן ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָעזרא).

להם  ׁשּנעׂשה ּכדר עזרא ּבימי נס להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹליעׂשות 

נס  להם ליעׂשות רׁש"י ּופירׁש כּו', יהֹוׁשע ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּבימי

היתה  יהֹוׁשע  ׁשּביאת והיינּו, רמה, ּביד ְְְְְִֶַַַָָָָָָֻלבֹוא

ּבמּכל  מּובן ּומּזה רמה. ּוביד ּגדֹול נס ְְִִִֵֶָָָָָָמּתֹו

מׁשה  ידי על לארץ הּכניסה היתה איּלּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן,

הּׁשנית  ּבּׁשנה היה המרּגלים מעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ[ׁשהרי

מריבה, ּדמי החטא לפני היינּו מּמצרים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָלצאתם

ׁשהיתה  מׁשה], ידי על לארץ נכנסים היּו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאז

לארץ  הּכניסה ׁשהרי רמה, ּוביד ּגדֹול ּבנס ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבוּדאי

ּכמאמר  ,מלא ידי על היתה יהֹוׁשע ידי ְְְְְְֲֵֵַַַַַַָָָֻעל

הּפסּוק 7רז"ל  ּבימי 8על לא אבל באתי, עּתה ֲִִֵַַַַַָָָָֹ

,מלא על הסּכים לא ׁשּמׁשה ּכיון ,רּב ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹמׁשה

אמר  מּזה,9אּלא ּתעלנּו אל הֹולכים ּפני אין אם ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ידי  על ׁשהיתה ּדיהֹוׁשע הּכניסה ּומה ּכן, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻואם

ׁשּכן  ּכל רמה, ּוביד ּגדֹול ּבנס היתה ְְְְֵֵֶַָָָָָָָָמלא

(מלא ידי על (ׁשּלא מׁשה ידי על ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהּכניסה

אינֹו זה ּפי ועל רמה. ּוביד ּגדֹול ּבנס ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהיתה

לׁשלֹוח  מׁשה ׁשל ּבדעּתֹו היה למה ְְְִֶֶַַָָָָָֹמּובן,

ידי  על היא לארץ הּכניסה ּכאׁשר הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמרּגלים,

ּגֹו' הרפה הּוא החזק מיּנּה נפקא אין ּגדֹול, ְֲִֵֵֶֶָָָָָָָנס

ּבמבצרים  אם ּבזה.10הּבמחנים וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

ענין Ô·eÈÂב) ּכללּות ּביאּור ּתחּלה ּבהקּדים ¿«ְְְְְִִִֵַַָָ

ּגם  יּובן זה ּפי ׁשעל לארץ, ְִִֶֶֶַַַַָָָהּכניסה

ׁשעל  החיּדּוׁש ּדהּנה, המרּגלים. ּדׁשיּלּוח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַהּצֹור

הּכניס  קּיּום ידי ענין עיּקר התחיל ׁשאז הּוא ה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

מעׂשּיֹות  ּבּמדּבר 11מצוֹות ּבהיֹותם ׁשּגם ּדאף . ְְְְֲִִִִֶַַַַָָ

קּיּום  מקֹום, מּכל ּתֹורה, ּפי על הנהגתם ְְִִִַַָָָָָָָָהיתה
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עה"פ.7) יהושע פרש"י ג. פל"ב, שמו"ר יח. משפטים יד.8)תנחומא ה, טו.9)יהושע לג, יחֿיט.10)תשא יג, פרשתנו

ועוד.11) ב. מא, א. לז, ג. לו, פרשתנו לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לארץ  Ô‡kÓוחזרו .(‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ï·a ˙eÏbÓ הביאות ששתי מכך ƒ»»∆ƒ≈∆¿»ƒ»

ובשוה  ביחד בפסוק מוזכרות לארץ ישראל בני של ¿«‡e¯Óוהכניסות
‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ò Ì‰Ï ˙ÂNÚÈÏ Ï‡¯NÈ eÈ‰ ÌÈÈe‡¯ ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈≈»…»∆≈ƒ≈∆¿»

מבבל כשעלו השנייה, Ì‰Ïבביאה ‰NÚpL C¯„k נס ישראל, לבני ¿∆∆∆«¬»»∆
Ùe ,'eÎ ÚLB‰È ÈÓÈaL¯È ƒ≈¿À«≈≈

È"L¯ שראויים היא הגמרא שכוונת «ƒ
עזרא  בימי לארץ שעלו ישראל בני היו

˙ÂNÚÈÏ שייעשה‡B·Ï Ò Ì‰Ï ≈»…»∆≈»
לארץ וכניסתם ביאתם «¿Èa„שתהיה

‰Ó¯ ובני' מצרים ביציאת הכתוב (על »»
רש"י  מפרש רמה' ביד יוצאים ישראל

ומפורסמת'), גבוהה ¿»¿eÈÈ‰Â,'בגבורה
ÚLB‰È ˙‡ÈaL עם לארץ וכניסתו ∆ƒ«¿À«

ישראל  ÏB„bבני Ò CBzÓ ‰˙È‰»¿»ƒ≈»
‰fÓe .‰Ó¯ „È·e בימי שהכניסה ¿»»»ƒ∆

רמה' ו'ביד גדול בנס היתה יהושע

‰˙È‰ elÈ‡ ,ÔkL ÏkÓa Ô·eÓ»¿ƒ»∆≈ƒ»¿»
‰LÓ È„È ÏÚ ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰«¿ƒ»»»∆«¿≈…∆
‰È‰ ÌÈÏb¯Ó‰ ‰NÚÓ È¯‰L]∆¬≈«¬≈«¿«¿ƒ»»

Ì˙‡ˆÏ ˙ÈM‰ ‰Ma בני של «»»«≈ƒ¿≈»
ÈÙÏישראל  eÈÈ‰ ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ«¿ƒ¿≈

,‰·È¯Ó ÈÓc ‡ËÁ‰ שבגללו «≈¿¿≈¿ƒ»
את  שהיכה משום רבינו, משה על נגזר

לארץ  יכנס שלא אליו, דיבר ולא הסלע

Ê‡L,שעה באותה הדברים מצב לפי ∆»
מריבה' 'מי ענין ÌÈÒÎלפני eÈ‰»ƒ¿»ƒ

‰˙È‰L ,[‰LÓ È„È ÏÚ ı¯‡Ï»»∆«¿≈…∆∆»¿»
משה, ידי על היתה אילו הכניסה,

,‰Ó¯ „È·e ÏB„b Òa È‡cÂa¿««¿≈»¿»»»
È„È ÏÚ ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ È¯‰L∆¬≈«¿ƒ»»»∆«¿≈
,C‡ÏÓ È„È ÏÚ ‰˙È‰ ÚLB‰È¿À«»¿»«¿≈«¿»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók7˜eÒt‰ ÏÚ8 ¿«¬«««««»
,È˙‡· ‰zÚ,יהושע בספר מסופר «»»ƒ

עיניו  וישא ביריחו, יהושע בהיות "ויהי

וחרבו  לנגדו עומד איש והנה וירא,

ויאמר  אליו יהושע וילך בידו, שלופה

כי  לא, ויאמר לצרינו, אם אתה הלנו לו

ויפול  באתי, עתה ה', צבא שר אני

ועל  וישתחו", ארצה פניו אל יהושע

אומר  שהמלאך ז"ל, חכמינו אומרים באתי", "עתה ליהושע אמר שהמלאך כך

יהושע, בימי כעת, בא המלאך, שהוא, LÓ‰ליהושע ÈÓÈa ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ≈…∆
,C‡ÏÓ ÏÚ ÌÈkÒ‰ ‡Ï ‰LnL ÔÂÈk ,Ea¯ לבני יסייע שמלאך «¿≈»∆…∆…ƒ¿ƒ««¿»

לארץ  בכניסתם הוא l‡¯Ó‡9‡ישראל ברוך לקדוש ‡ÔÈמשה Ì‡ ∆»»«ƒ≈

EÈt בעצמו הוא ברוך הקדוש Âפני ÌÈÎÏB‰ ישראל בני את ‡Ïמלווים »∆¿ƒ«
‰fÓ eÏÚz לעזרתך - באתי עתה שם: ליהושע בפירושו רש"י (ובלשון «¬≈ƒ∆

בימי  אבל החומה, להפיל ולתופשה יריחו] [על עליה להלחם יכול אדם שאין

וגו'), הולכים פניך אין אם שנאמר בי חפץ ולא באתי רבך Ôk,משה Ì‡Â¿ƒ≈
‰˙È‰L ÚLB‰Èc ‰ÒÈk‰ ‰Óe««¿ƒ»ƒÀ«∆»¿»
ÏB„b Òa ‰˙È‰ C‡ÏÓ È„È ÏÚ«¿≈«¿»»¿»¿≈»

,‰Ó¯ „È·e,לעיל Ïkכמבואר ¿»»»»
ÔkL וחומר ÏÚוקל ‰ÒÈk‰L ∆≈∆«¿ƒ»«

È„È ÏÚ ‡lL) ‰LÓ È„È¿≈…∆∆…«¿≈
C‡ÏÓ הוא ברוך הקדוש ידי על אלא «¿»
‰È˙‰בעצמו  מתרחשת ) בוודאי »¿»

.‰Ó¯ „È·e ÏB„b Òa¿≈»¿»»»
‰Ê Èt ÏÚÂ שבעת שנתבאר לאחר ¿«ƒ∆

להיות  צריכה היתה המרגלים שילוח

ובאופן  משה, ידי על לארץ הכניסה

רמה', וביד גדול 'בנס ביותר נעלה

BzÚ„a ‰È‰ ‰ÓÏ ,Ô·eÓ BÈ‡≈»»»»»¿«¿
,ÌÈÏb¯Ó ÁBÏLÏ ‰LÓ ÏL∆…∆ƒ¿«¿«¿ƒ
ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ ¯L‡k È¯‰¬≈«¬∆«¿ƒ»»»∆
ÔÈ‡ ,ÏB„b Ò È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈≈»≈

dpÈÓ ‡˜Ù הבדל ‰ÊÁ˜אין »¿»ƒ»∆»»
‡e‰ או כנען בארץ היושב העם

Bb'שהוא ‰Ù¯‰ חלשÌÈÁÓa‰ ¬»∆«¿«¬ƒ
ללא  פתוחות בערים יושבים הם האם

ÌÈ¯ˆ·Óaחומה  Ì‡10 בערים או ƒ¿ƒ¿»ƒ
חומה  Êa‰מוקפות ‡ˆBiÎÂ והרי ¿«≈»∆

בדרך  תהיה לארץ הכניסה אופן בכל

לחשוש.? ממה ואין נס

‰lÁz ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿«¿«¿ƒ¿ƒ»
ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯e‡Èa הכללי התוכן ≈¿»ƒ¿«

ı¯‡Ï,של  ‰ÒÈk‰ פנימיות לפי «¿ƒ»»»∆
Ê‰הדברים, Èt ÏÚL הבנת לפי ∆«ƒ∆

של  הכללי הפנימי והתוכן הענין

לארץ ‰C¯Bvהכניסה Ìb Ô·eÈ«««∆
,ÌÈÏb¯Ó‰ ÁelÈLc כפי ¿ƒ««¿«¿ƒ

ומבאר. שממשיך

È„È ÏÚL LecÈÁ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«ƒ∆«¿≈
‰ÒÈk‰ אף לכן, קודם היה שלא «¿ƒ»

את  וקבלו ממצרים יצאו ישראל שבני

לארץ הכניסה לפני Ê‡Lהתורה ‡e‰ ישראל לארץ הכניסה ‰˙ÏÈÁבעת ∆»ƒ¿ƒ
˙BiNÚÓ ˙BÂˆÓ Ìei˜ ÔÈÚ ¯wÈÚ11Ì˙BÈ‰a ÌbL Û‡c . ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿«¬ƒ¿«∆«ƒ¿»

‰¯Bz Èt ÏÚ Ì˙‚‰‰ ‰˙È‰ ¯a„na וקיימו שמרו בודאי כן, ואם «ƒ¿»»¿»«¿»»»«ƒ»
בתורה, שנצטוו כפי המצוות ‡Êאת ˙BÂˆn‰ Ìei˜ ,ÌB˜Ó ÏkÓ כל ƒ»»ƒ«ƒ¿»
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ּבסּכנת  אנּוס היה ּכי אּלּו, מּמצוֹות ּפטּור ְְִִִֵַַָָָָָָָהיה

ּפטריּה רחמנא ואֹונס אי 18נפׁשֹות, מקֹום מּכל , ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

על  ׁשּנפעל הענין אצלֹו חסר ׁשהיה לֹומר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאפׁשר

לֹומר  צרי ּכרח ועל הּמצוֹות. קּיּום ְְְְֲִִִֵַַַָָידי

רּוחנית  עבֹודה ידי על ההמׁשכֹות את ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהמׁשי

תֹורה: ּבלּקּוטי ּוממׁשי כּו'. עליֹונים ְְְְִִִִִֵֶַָּביחּודים

ּובהּגהת  זֹו. ּבבחינה ּכן ּגם היה האריז"ל ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָוכן

צדק  הּצמח ז"ל.19אדמֹו"ר טֹוב ׁשם הּבעל וכן : ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַ

היא  ׁשעבֹודתם הּצּדיקים היינּו הּבר ׁשֹור ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָוענין

ּומבֹואר  מעׂשּיֹות. מצוֹות ּבקּיּום ְְְְְֲִִִִַַָּבגׁשמּיּות

ׁשם  תֹורה ׁשהם 20ּבלּקּוטי ׁשהּצּדיקים ׁשאף , ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

על  ׁשּנעׂשית להעלּיה צריכים הּבר ׁשֹור ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבבחינת

מקֹום, מּכל לויתן, ּבבחינת ׁשהם הּצּדיקים ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָידי

מצוֹות  ּבקּיּום ּבעבֹודה ּגם יתירה מעלה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָיׁש

ועל  הּבר, ׁשֹור ּבחינת ּדוקא, ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲִִִַַַַַַָָמעׂשּיֹות

ּׁשּכתּוב  מה ׁשֹור,21ּדר ּבכח ּתבּואֹות ורב ְְְֶֶֶַַָָֹ

ׁשּנקראֹות  ּבּנׁשמֹות מעלה יתרֹון ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוהיינּו,

ּוכמֹו יֹותר, וגדֹול רב ׁשּכחם הארץ ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹּבהמת

הּמרּכבה  ּבחּיֹות את 22ׁשּכתּוב נֹוׂשאֹות והחּיֹות ְְְְֶֶֶַַַַָָָ

את  נֹוׂשאֹות להיֹות עצּום ׁשּכחם הרי ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹהּכּסא,

זה  ידי ועל כּו', כּו'23הּכּסא מנּוּׂשאֹות ּגם .22הם ְְְִֵֵֵֶַַַָ
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(18.(264 ע' ח"ג תשמ"ז (התוועדויות תשמ"ז אמור דש"פ ונקדשתי ד"ה גם וראה ב. כח, כ"ק 19)ב"ק בהגהות הובא

שם. מארז"ל על אדה"ז במאמרי וכ"ה ב). (יח, שם ללקו"ת בהוספות נ"ע מהורש"ב ואילך.20)אדמו"ר סע"ג משלי 21)יח,

ד. תרומה 22)יד, בחיי טו. פכ"ג, שמו"ר וראה והחיות. ד"ה נוסחאות) (בכמה כתר קדושת אחר דר"ה במוסף הפיוט לשון

ואילך. ד עב, ואילך. סע"א עא, יתרו בתו"א נת' פדר"א. בשם יו"ד שם.23)כה, תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙BLÙ ˙kÒa Òe‡ ‰È‰ Èk ,el‡ ˙BÂˆnÓ ¯eËt ‰È‰ ÔÈc‰«ƒ»»»ƒƒ¿≈ƒ»»»¿«»«¿»
ידם  על נהרג היה הרומאים, ידי על נתפס והיה מהמערה יוצא היה שאם כיון

dÈ¯Ët ‡ÓÁ¯ ÒB‡Â18, הנקרא הוא, ברוך הקדוש הרי שאנוס, ומי ¿∆«¬»»«¿≈
לקיים, באפשרותו שאין המצוות מקיום אותו פוטר ÌB˜Ó'הרחמן', ÏkÓƒ»»

מפני  רבות מצוות קיים שלא למרות

הסכנה  של ÓBÏ¯האונס ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»«
BÏˆ‡ ¯ÒÁ ‰È‰L רבי אצל ∆»»»≈∆¿

יוחאי  בר ÏÚÙpLשמעון ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆ƒ¿»
,˙BÂˆn‰ Ìei˜ È„È ÏÚ מפני כי «¿≈ƒ«ƒ¿

יוחאי, בר שמעון רבי של מעלתו גודל

חסר  היה לא שלו ה' שבעבודת בוודאי

ועיקרי. חשוב כך כל »¿ÏÚÂדבר
EÁ¯k בהכרח¯ÓBÏ CÈ¯ˆ »¿¬»ƒ«
Ó‰LCÈL רבי וגילה, מלמעלה ∆ƒ¿ƒ

יוחאי בר ‰‰BÎLÓ˙שמעון ˙‡∆««¿»
למטה  מלמעלה האלוקיים האורות של

מעשיות  מצוות קיום ידי על שנמשכות

˙ÈÁe¯ ‰„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬»»ƒ
ÌÈBÈÏÚ ÌÈ„eÁÈa רוחנית עבודה ¿ƒƒ∆¿ƒ

'יחודים' שפעלה נפשיתֿנשמתית

במדרגות  והתאחדות) פנימית (המשכה

עליונות  eÎ'.וספירות
‰¯B˙ ÈËewÏa CÈLÓÓe«¿ƒ¿ƒ≈»

הזקן: ‰‡¯Ï"ÊÈלאדמו"ר ÔÎÂ¿≈»¬ƒ«
BÊ ‰ÈÁ·a Ôk Ìb ‰È‰ של »»«≈ƒ¿ƒ»

ברוחניות  בעיקר ה' עובדי צדיקים

'לויתן'. »«»¿b‰·e‰˙הנקראים
˜„ˆ ÁÓv‰ ¯"BÓ„‡19 על «¿«∆«∆∆

מוסיף: תורה', ב'לקוטי זה ≈¿ÔÎÂמאמר
,Ï"Ê ·BË ÌL ÏÚa‰ שכמו היינו «««≈«

גם  והאריז"ל, יוחאי בר שמעון רבי

ברוחניות  בעיקר ה' עובדי של זו גבוהה במדריגה היה הבעלֿשםֿטוב

'לויתן'. הנקראים

¯a‰ ¯BL ÔÈÚÂ הצדיקים בעבודת השני הסוג ‰ÌÈ˜Ècvשהוא eÈÈ‰ ¿ƒ¿««»«¿««ƒƒ
‡È‰ Ì˙„B·ÚL בעיקר˙BiNÚÓ ˙BÂˆÓ Ìei˜a ˙eiÓL‚a ∆¬»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

העולם. עניני עם מגע מתוך בפועל,

ÌL ‰¯B˙ ÈËewÏa ¯‡B·Óe20Ì‰L ÌÈ˜Ècv‰L Û‡L , ¿»¿ƒ≈»»∆«∆««ƒƒ∆≈
ÌÈÎÈ¯ˆ ¯a‰ ¯BL ˙ÈÁ·a זקוקיםÈ„È ÏÚ ˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰Ï ƒ¿ƒ««»¿ƒƒ¿»¬ƒ»∆«¬≈«¿≈

,Ô˙ÈÂÏ ˙ÈÁ·a Ì‰L ÌÈ˜Ècv‰'לויתן' בחינת של שהצדיקים כיון ««ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»»
ומתעלים  הבר' 'שור שבבחינת הצדיקים מדרגת יותר נעלית בדרגה הם

עצמם, מצד לשם להגיע יכולים לא הבר' 'שור שבבחינת שהצדיקים לדרגות

'לויתן' שבבחינת הצדיקים של הסיוע ÌB˜Ó,ללא ÏkÓ שני LÈמצד ƒ»»≈
˙eiÓL‚a ˙BiNÚÓ ˙BÂˆÓ Ìei˜a ‰„B·Úa Ìb ‰¯È˙È ‰ÏÚÓ«¬»¿≈»«»¬»¿ƒƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ

,¯a‰ ¯BL ˙ÈÁa ,‡˜Âc קיי שלא מעלה מהסוג והיא הצדיקים אצל מת «¿»¿ƒ««»
ברוחניות  בעיקר ה' את העובדים 'לויתן' בחינת Ó‰הראשון, C¯c ÏÚÂ¿«∆∆«

·e˙kM21 במשלי˙B‡e·z ·¯Â ∆»¿»¿
,¯BL ÁÎa הכוונה פשוטו, לפי ¿…«

של  מכוחו בא התבואה צמיחת שריבוי

ולפי  הקרקע, את חורשים שאיתו השור

שדווקא  הכוונה הדברים פנימיות

גבוהה  בדרגה לא שהוא למרות השור,

מעלה  בו יש מ'לויתן'), נחות (והוא

ÔB¯˙Èמיוחדת  LiL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆≈ƒ¿
˙B‡¯˜pL ˙BÓLpa ‰ÏÚÓ«¬»«¿»∆ƒ¿»

,ı¯‡‰ ˙Ó‰a'הבר 'שור היינו ¿≈«»»∆
בתהילים  הכתוב שעל שמצינו (כמו

בהררי  בהמות יער, חייתו כל לי "כי

שור  על שהכוונה רש"י פירש אלף",

נא  "הנה באיוב הכתוב על וכן הבר,

כבקר  חציר עמך עשיתי אשר בהמות

לשור  שהכוונה במדרש מבואר יאכל"

הקדוש  שיעשה בסעודה שיהיה הבר

המשיח) בימות לצדיקים הוא ברוך

ÌÁkL שנקראים אלו צדיקים של ∆…»
הבר' BÓÎe'שור ,¯˙BÈ ÏB„‚Â ·«̄¿»≈¿

˙BiÁa ·e˙kL של המלאכים ∆»¿«
‰·k¯n‰22 העליונה˙BiÁ‰Â «∆¿»»¿««

È¯‰ ,‡qk‰ ˙‡ ˙B‡NB¿∆«ƒ≈¬≈
ÌÁkL היא מהן (שאחת החיות של ∆…»

שור') B‡NB˙'פני ˙BÈ‰Ï ÌeˆÚ»ƒ¿¿
‰Ê È„È ÏÚÂ ,'eÎ ‡qk‰ ˙‡23 ∆«ƒ≈¿«¿≈∆

נושאות  הרב, בכוחן שהחיות,

הכבוד  כסא את ומגביהות eÎ'החיות ‰Ìומרוממות ˙B‡OeÓ Ìb22 ≈«¿»
אור' ב'תורה זה בענין שמבואר (וכפי עצמן בחיות גם עילוי פועל והדבר

שהם  לפי פירוש, הכסא. עם ומנושאות נושאות החיות ..." הזקן: לאדמו"ר

עלֿדרךֿ רוכבו לגבי הסוס כבטול אליו בטלים שהם הכסא לגבי מנושאות

גם  נושאות הם ולכך רוכבו... רצון לפי מתנהג הסוס כמו משל הכסא את כן

וטפל  בטל הוא והסוס העיקר הוא עליו שהרוכב היות עם הסוס עלֿדרךֿמשל

מקום  עד למקום ממקום הרוכב את מנהיג הסוס מכלֿמקום עליו, הרוכב אל

הכסא  את נושאות החיות כך עצמו. מצד לשם להגיע יכול הרוכב שאין

דמות  ועל כתיב הנה כי הוא והענין ונשא. רם למקום כבודו ומשכן ממקום

ההשתלשלות  וסדר שדרך הדמיון בכ"ף כמראה וגו'. אדם כמראה דמות הכסא
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המבֹואר  ּדר הּכתּוב 24ועל על 25ּבפירּוׁש לא ּכי ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

הוי' פי מֹוצא ּכל על ּכי האדם יחיה לבּדֹו ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּלחם

ׁשּבּלחם  הוי' פי מֹוצא על ּדקאי האדם, ,26יחיה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

האלק  החּיּות אינֹוהיינּו ּדלכאֹורה ׁשּבּלחם, י ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הוי' פי למֹוצא האדם צרי מּדּוע ְֲִִַַָָָָָָָָמּובן,

עצמֹו, ׁשּבאדם הוי' פי מֹוצא יׁשנֹו הרי ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּלחם,

האלקי) (החּיּות הוי' פי ׁשּמֹוצא ּבזה, ְֱֲִִֶֶַַָָָָָָֹּומבֹואר

האלקי  מהחּיּות יֹותר נעלה ׁשרׁשֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבּלחם

מּזה  הרי יֹותר, למּטה ׁשּנפל ּדכיון ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאדם,

יֹותר  הּגבֹוּה ּדכל יֹותר, למעלה ׁשּׁשרׁשֹו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָמּובן

יֹותר  למּטה הוי'27יֹורד פי הּמֹוצא ּדוקא ולכן , ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ

זה  ּומּכל ּבּגּוף. הּנׁשמה קיּׁשּור ּפֹועל ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּלחם

מעׂשּיֹות  מצוֹות ּדקּיּום העבֹודה מעלת ְְֲֲֲִִִַַַָָָמּובן

הּצּדיקים  ּגם ולכן ּדוקא, ּגׁשמּיים ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּבדברים

ּבדברים  הּמצוֹות לקּיים צריכים לויתן ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָׁשּבבחינת

מיּוחדת  הֹוראה יׁש ּכאׁשר [ורק ּדוקא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּגׁשמּיים

ׁשהיה  יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ּברּבי ּכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָמלמעלה,

הּמצוֹות  את לקּיים יכֹול היה ולא ְְְִֵֶַַָָָָֹאנּוס

ׁשעבֹודתֹו מלמעלה הֹוראה זֹו הרי ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָּבגׁשמּיּות,

ׁשּזהּו עליֹונים ], ּדיחּודים רּוחנית עבֹודה ְְֲִִִִִֶֶֶָָהיא

ּדוקא. הּבר ׁשֹור ּדבחינת העבֹודה מעלת  ְְֲֲִִִַַַַַַָָָָמּצד

ÏÚÂ ּבני ּבכניסת העבֹודה מעלת ּגם יּובן זה ּפי ¿«ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָ

ּבהיֹותם  עבֹודתם לגּבי לארץ ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָיׂשראל

לחם  אצלם היה ּבּמדּבר ּבהיֹותם ּדהּנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּמדּבר.

(ׁשהיתה  מרים ׁשל מּבארּה ּומים הּׁשמים, ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמן

עּמהם  ּובאת ׁשהם 28מתּגלּגלת הּלבּוׁשים, וגם ,( ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
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ובכ"מ.24) ג. לו, פרשתנו ג.25)לקו"ת ח, שם.26)עקב עקב להאריז"ל תורה ג.27)לקוטי יט, ראה פ' לקו"ת ראה

ב.28) פ"א, במדב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
את  בנשאם והחיות אדם... בבחינת הוא כו' דרגין כל מריש עולם ועד מעולם

כו' הוא אדם לא כי לבחינת למעלה שעליו אדם מראה את נושאות הכסא

אדם  לבחינת חדש אור משם להמשיך ההשתלשלות וגדר מבחינת למעלה

שדווקא  ונמצא חדש..."), ואור חדשה המשכה בחינת והוא הכסא שעל

יש  הבר' 'שור הנקראים אלה בצדיקים

שבאופן  פי על אף מיוחדת, מעלה

הם  'לויתן' הנקראים הצדיקים כללי,

לעיל. כמבואר גבוהה, יותר בדרגה

¯‡B·Ó‰ C¯c ÏÚÂ24 בתורת ¿«∆∆«¿»
‰e˙k·החסידות  Le¯ÈÙa25 ¿≈«»

Bc·Ïבתורה  ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èkƒ…««∆∆¿«
‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk Ì„‡‰ ‰ÈÁÈƒ¿∆»»»ƒ«»»
È‡˜c ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ ÈÙƒ¬»»ƒ¿∆»»»¿»≈

‰ÈÂ'היא שהכוונה  ÈÙ ‡ˆBÓ ÏÚ«»ƒ¬»»
ÌÁlaL26˙eiÁ‰ eÈÈ‰ , ∆«∆∆«¿««

ÌÁlaL È˜Ï‡‰ הלחם שמכוחה »¡…ƒ∆«∆∆
Ô·eÓ,קיים, BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»

Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ÚecÓ חיותו לצורך ««»ƒ»»»
האדם') ‰ÈÂ'('יחיה ÈÙ ‡ˆBÓÏ¿»ƒ¬»»

האלוקית  כדי ÌÁlaL,החיות ∆«∆∆
ממנה  ולהתקיים BLÈלחיות È¯‰¬≈∆¿

'ÈÂ‰ ÈÙ ‡ˆBÓ האלוקית החיות »ƒ¬»»
BÓˆÚ Ì„‡aL חי האדם שממנה ∆»»»«¿

הדברים  משמעות מה כן ואם ומתקיים,

מ  חי לא אלא שהאדם עצמו הלחם

הלחם, את המחיה ה' «¿B·Óe‡¯מדבר
˙eiÁ‰) 'ÈÂ‰ ÈÙ ‡ˆBnL ,‰Êa»∆∆»ƒ¬»»««

ÌÁlaL (È˜Ï‡‰ על אף הגשמי, »¡…ƒ∆«∆∆
נחות  ובוודאי דומם דבר שהוא פי

האדם, לגבי ומקור BL¯Lבמדריגתו »¿
באלקות, למעלה הלחם, של חיותו

È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈««»¡…ƒ
Ì„‡aL הוא שלה והמקור שהשורש ∆»»»

באלקות, נמוכה יותר «≈¿ÔÂÈÎcמדרגה
ÏÙpL הלחם של hÓÏ‰השורש ∆»«¿«»
,¯˙BÈ,דומם גשמי דבר ‰¯Èלהחיות ≈¬≈
‰fÓ עצמוBL¯ML Ô·eÓ של ƒ∆»∆»¿

שבלחם  האלוקי BÈ˙¯החיות ‰ÏÚÓÏ,הנעלים הנבראים ÏÎcמשורש ¿«¿»≈¿»
¯˙BÈ dB·b‰ בשרשו¯˙BÈ ‰hÓÏ „¯BÈ27 בדברים חיות להשפיע «»«≈≈¿«»≈

הלחם, כמו ÌÁlaLגשמיים 'ÈÂ‰ ÈÙ ‡ˆBn‰ ‡˜Âc ÔÎÏÂ הגשמי ¿»≈«¿»«»ƒ¬»»∆«∆∆
¯eMÈ˜ ÏÚBt וחיבורÛeba ‰ÓLp‰ ידי על להיות יכול לא והדבר ≈ƒ«¿»»«

כך, כל למטה ירדה שלא כיון כי לבדה, האדם את המחיה האלוקי החיות

המבואר  דרך (ועל ביותר גבוה משורש נמשכת שאיננה הוכחה זו הרי

הנפש  בתיקון עוסקת כשהיא האלוקית הנשמה של העבודה מעלת בחסידות

נעלה  משורש היא ביותר, למטה שירדה הבהמית שהנפש מפני הבהמית,

שור'). בכוח תבואות 'ורב הכתוב מוזכר זה לענין וגם ביותר,

‰Ê ÏkÓe מעלת על לעיל המבואר ƒ»∆
הבר' 'שור הנקראים «Ô·eÓהצדיקים

˙BÂˆÓ Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ«¬«»¬»¿ƒƒ¿
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ˙BiNÚÓ«¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

Ìb ÔÎÏÂ ,‡˜Âc אפילו «¿»¿»≈«
Ô˙ÈÂÏ ˙ÈÁ·aL ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»»

ÌÈÎÈ¯ˆ עבודתם עם בבד בד ¿ƒƒ
יחודים', 'לייחד הנעלית הרוחנית

לעיל, ‰BÂˆn˙כמבואר ÌÈi˜Ï¿«≈«ƒ¿
‡˜Âc ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ואינם ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿»

מזה  LÈפטורים ¯L‡k ˜¯Â]¿««¬∆≈
,‰ÏÚÓÏÓ ˙„ÁeÈÓ ‰‡¯B‰»»¿∆∆ƒ¿«¿»

הכלל  מן יוצא המובא BÓkבמקרה ¿
ז"ל  חכמינו מדברי Èa¯a¿«ƒלעיל

Òe‡ ‰È‰L È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓLƒ¿««∆»»»
ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏÂ במציאותÌÈi˜Ï ¿…»»»¿«≈

BÊ È¯‰ ,˙eiÓL‚a ˙BÂˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿¿«¿ƒ¬≈
B˙„B·ÚL ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡¯B‰»»ƒ¿«¿»∆¬»
במיוחד  זה ובזמן במיוחד זה צדיק של

ÌÈ„eÁÈc ˙ÈÁe¯ ‰„B·Ú ‡È‰ƒ¬»»ƒ¿ƒƒ
e‰fL ,[ÌÈBÈÏÚ כל של הצורך ∆¿ƒ∆∆

בקיום  גם לעסוק הצדיקים, סוגי

הוא  בגשמיות, ÏÚÓ˙המצוות „vÓƒ««¬«
¯a‰ ¯BL ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ««»

,‡˜Âc.לעיל כמבואר «¿»
‰Ê Èt ÏÚÂ אודות לעיל המבואר ¿«ƒ∆

הבר' 'שור שבבחינת הצדיקים מעלת

המצוות  בקיום בעיקר ה' את שעובדים

ÏÚÓ˙בגשמיות  Ìb Ô·eÈ«««¬«
‰„B·Ú‰'ה את עבדו ישראל שבני »¬»

ı¯‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙ÒÈÎaƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈»»∆
בגשמיות  המצוות בקיום העבודה

Ì˙BÈ‰a Ì˙„B·Ú Èa‚Ï¿«≈¬»»ƒ¿»
,¯a„na.ומפרט שממשיך כפי רוחנית, עבודה בעיקר שהיתה «ƒ¿»

Ì˙BÈ‰a ‰p‰c היו ישראל שבני השנים ‡ˆÌÏבמשך ‰È‰ ¯a„na ¿ƒ≈ƒ¿»«ƒ¿»»»∆¿»
‰˙È‰L) ÌÈ¯Ó ÏL d¯‡aÓ ÌÈÓe ,ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ הבאר ∆∆ƒ«»«ƒ«ƒƒ¿≈»∆ƒ¿»∆»¿»

˙ÏbÏb˙Ó למקום Ì‰nÚממקום ˙‡·e28 מקום לכל ישראל בני עם ƒ¿«¿∆∆»ƒ»∆
‰ÌÈLe·l,שבאו  Ì‚Â Ù¯„הבגדים,), ¯·c Ì‰L,עצמו מהאדם ¿««¿ƒ∆≈»»ƒ¿»
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`miypי jl gly

ּומגהצים  מנּקים הּכבֹוד ענני היּו נפרד, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָּדבר

ּגדלים  הּלבּוׁשים ׁשהיּו אּלא עֹוד ולא ְְְִִֵֶֶַָָָֹאֹותם,

לגיּדּול 29עּמהם  ׁשהביא ּבּנׁשמה ׁשּגיּדּול היינּו, , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבּלבּוׁשים, ּגם לגיּדּול מּמילא ּבדר ּגרם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבּגּוף,

מקֹום, מּכל הּנפרד, ּדבר הם עצמם ׁשּמּצד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּדאף

לא  ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם וכיון עּמהם. ּגדלים ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו

ּבדברים לעסק  היתה הּוצרכּו לכן ּגׁשמּיים, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

מחׁשבה  ּבבחינת רק ּדיּבּור 30עבֹודתם ,31אֹו ְֲֲִִִַַַָָָָ

מּלׁשֹון  ּגם ׁשהּוא הּמדּבר, ּבענין ּגם ְְְְְִִִֶַַַַַָָּכמרּוּמז

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשהיא 32ּדיּבּור, נאוה, ּומדּבר ְְִִִֵֶֶֶָָָ

ּכמאמר  ּבּפה, ׁשעיּקרּה ּתֹורה ּתלמּוד ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָמצות

הּפסּוק 33רז"ל  למֹוצאיהם,34על הם חּיים ְִֵֵֶַַַַַָָ

נתחּדׁש לארץ ּבכניסתם אבל ּבּפה. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלמֹוציאיהם

ּדוקא, ּבגׁשמּיּות מעׂשּיֹות מצוֹות ּדקּיּום ְְְְְְֲִִִִִַַַָָענין

יֹותר. נעלה ענין ְֲִֵֶֶֶַָׁשּזהּו

ּדקּיּום ‡ÌÓג) העבֹודה להיֹות ׁשּתּוכל ּכדי »¿»ְְְֲִִֵֶַָָ

ידי  ׁשעל ּדוקא, ּבגׁשמּיּות ְְְְְִִֵֶַַַַָהּמצוֹות

על  הּנה לעיל, ּכּנזּכר יֹותר למעלה מּגיעים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָזה

ּדוקא. מלמעלה ּכח נתינת להיֹות הּוצר ְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹזה

אמרּו ׁשעליה ּכח הּנתינת על ׁשּנֹוסף ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹוהיינּו,

הּנתינת 35רז"ל  ׁשּזֹוהי כּו', עֹוזרֹו הּקּב"ה אלמלא ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

צרי ׁשאז העבֹודה, ענין יׁשנֹו ׁשּכבר לאחרי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכח

ההעלמֹות  על להתּגּבר מלמעלה ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָסּיּוע

ּבהתחלת  ּגם זאת, עֹוד הּנה כּו', ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹוההסּתרים

ענין  ּכללּות להיֹות ׁשּיּוכל ּבכדי ְְְְֲִִִֵֶַַָָָהעבֹודה,

ּכח  ּבנתינת צֹור יׁש ּבגׁשמּיּות, ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהעבֹודה

ּדלתּתא  ּבאתערּותא הּנה זה ּולאחרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָמלמעלה,
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ד.29) שם, עקב יו"ד 30)פרש"י חוברת .40 ע' ז חוברת "רשימות" .1047 ע' ח"ד לקו"ש וראה ב. לח, פרשתנו לקו"ת

.24 שם.31)ע' ו"רשימות" לקו"ש וראה אֿב. לז, ג. לח, שם הקודמת.32)לקו"ת שבהערה לקו"ת ג. ד, עירובין 33)שה"ש

סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' וראה רע"א. כב.34)נד, ד, ב.35)משלי נב, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפנימיות, באדם שנכנסים והמים מהלחם ‰B·k„בשונה ÈÚ eÈ‰»¬»≈«»

„BÚ ‡ÏÂ ,Ì˙B‡ ÌÈˆ‰‚Óe ÌÈwÓ כבסו הכבוד שענני בלבד זו ולא ¿«ƒ¿«¬ƒ»¿…
הבגדים  את נוסף ‡l‡וגיהצו נס גם בבגדים ‰ÌÈLe·lשהיה eÈ‰L ∆»∆»«¿ƒ
Ì‰nÚ ÌÈÏ„b29ÏecÈbL ,eÈÈ‰ מקטנות ÓLpa‰והתפתחות , ¿≈ƒƒ»∆«¿∆ƒ«¿»»
ברוחניות  ÏecÈ‚Ïלגדלות ‡È·‰L∆≈ƒ¿ƒ

לגדלות  Ì¯bהגשמי,Ûebaמקטנות «»«
ÏecÈ‚Ï ‡ÏÈnÓ C¯„a וצמיחה ¿∆∆ƒ≈»¿ƒ

לגדלות  ÌÈLe·la,מקטנות Ìb««¿ƒ
ÌÓˆÚ „vnL Û‡c הבגדים ¿«∆ƒ««¿»

לובש ‰Ùp¯„שהאדם ¯·c Ì‰≈»»«ƒ¿»
גידול  לכאורה ולכן עצמו, מהאדם

לגרום  צריכים היו לא באדם וצמיחה

בבגדים  וצמיחה ÌB˜Ó,גידול ÏkÓƒ»»
בני  בהיות ולמעשה מיוחד, נס היה

במדבר  ÌÈÏ„bהבגדים ‰eÈישראל »¿≈ƒ
Ì‰nÚ גדילת של הזה הנוסף והנס ƒ»∆

כמה  עד יותר עוד מדגיש הבגדים

היו  לא ישראל בני במדבר בהיותם

העולם  בעניני כלל להתעסק צריכים

a„na¯הגשמי. Ì˙BÈ‰aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»«ƒ¿»
ÌÈ¯·„a ˜ÒÚÏ eÎ¯ˆe‰ ‡Ï…¿¿«¬…ƒ¿»ƒ

,ÌÈiÓLb הנצרך כל את קיבלו אלא «¿ƒƒ
לעיל כמבואר מלמעלה, ≈«ÔÎÏלהם

˙„B·Ú ‰˙È‰Ì'ה את ¯˜שעבדו »¿»¬»»«
‰·LÁÓ ˙ÈÁ·a30B‡ ƒ¿ƒ««¬»»

¯eaÈc31 תורה בליקוטי (וכמבואר ƒ
רצו  לא שהמרגלים הזקן לאדמו"ר

מעולם  שורשם כי לארץ להיכנס

לקיים  ש"אפשר טענו והם המחשבה

ברוחניות  ומצוות התורה ידי על גם

גם  כי דהיינו גשמיות בעשייה ולא

הפרטים  כל יש המחשבה בעולם

מאחר  ובמעשה בדבור הנמצאים

כן  ואם המחשבה. מן נמשך שהדבור

או  בדיבור שמקיים ומצוה מצוה כל

לקיימה  הוא יכול גשמיות במעשה

מחשבה..."), בבחינת ברוחניות

,¯a„n‰ ÔÈÚa Ìb Êne¯Ók«¿»«¿ƒ¿««ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,¯eaÈc ÔBLlÓ Ìb ‡e‰L32'השירים ב'שיר ∆«ƒ¿ƒ¿∆»

,‰Â‡ C¯a„Óe הדברים ותוכן נאה, שלך  שהדיבור פשוטו לפי ופירושו ƒ¿»≈»∆
Ó‡Ók¯הוא  ,‰ta d¯wÈÚL ‰¯Bz „eÓÏz ˙ÂˆÓ ‡È‰L∆ƒƒ¿««¿»∆ƒ»»«∆¿«¬«

Ï"Ê¯33 בגמרא˜eÒt‰ ÏÚ34במשלי,Ì‰È‡ˆBÓÏ Ì‰ ÌÈiÁ ««««»«ƒ≈¿»≈∆
ta‰,שהכוונה  Ì‰È‡ÈˆBÓÏ את לבטא צריך התורה שבלימוד היינו ¿ƒ≈∆«∆

העבודה  זה, וכל בלבד. במחשבה בעיון להסתפק ולא בפה בדיבור הדברים

במדבר  היתה ודיבור, במחשבה ı¯‡Ïהרוחנית Ì˙ÒÈÎa Ï·‡¬»ƒ¿ƒ»»»»∆
˙BÂˆÓ Ìei˜c ÔÈÚ LcÁ˙ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒƒ¿
,‡˜Âc ˙eiÓL‚a ˙BiNÚÓ«¬ƒ¿«¿ƒ«¿»

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ e‰fL מאשר ∆∆ƒ¿»«¬∆≈
כמבואר  בלבד, ברוחניות העבודה

לעיל.

˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k ÌÓ‡ (‚»¿»¿≈∆«ƒ¿
˙BÂˆn‰ Ìei˜c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«ƒ¿

,‡˜Âc ˙eiÓL‚a שמעלתה ¿«¿ƒ«¿»
היא, Ê‰המיוחדת È„È ÏÚL∆«¿≈∆

¯kÊpk ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»≈«ƒ¿»
,ÏÈÚÏ הוא הגשמיות ששורש משום ¿≈

ביותר, ‰C¯ˆeגבוה ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆¿«
Ák ˙È˙ ˙BÈ‰Ï מיוחדת ƒ¿¿ƒ«…«

,eÈÈ‰Â .‡˜Âc ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»«¿»¿«¿
Ák ˙È˙p‰ ÏÚ ÛÒBpL הכללית ∆»««¿ƒ«…«

יהודי  לכל מלמעלה «∆«∆ÈÏÚL‰שניתנת
Ï"Ê¯ e¯Ó‡35בגמרא‡ÏÓÏ‡ »¿««ƒ¿»≈

,'eÎ B¯ÊBÚ ‰"aw‰ עזרה שללא «»»¿
על  להתגבר יכול האדם אין מלמעלה

הרע  Ákהיצר ˙È˙p‰ È‰BfL∆ƒ«¿ƒ«…«
ÔÈÚ BLÈ ¯·kL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿»∆¿ƒ¿«

,‰„B·Ú‰ לעבוד התחיל כבר והאדם »¬»
ה' עבודת Ê‡Lאת ענין עצם כאשר ∆»

קיים כבר ÚeiÒהאדם ˆ¯CÈה' »ƒƒ«
נוספת  כוח ונתינת «¿»¿ÏÚÓÏÓƒ‰ועזרה

˙BÓÏÚ‰‰ ÏÚ ¯ab˙‰Ï¿ƒ¿«≈«««¬»
,'eÎ ÌÈ¯zÒ‰‰Â ממנו שמונעים ¿«∆¿≈ƒ

ה' בעבודת יותר ולהתקדם להעלות

,˙‡Ê „BÚ ‰p‰ הזה לסיוע בנוסף ƒ≈…
התקדמות  תוספת בשביל כאמור שהוא

הרי  ÏÁ˙‰a˙והתעלות, Ìb«¿«¿»«
˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„Îa ,‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿≈∆«ƒ¿
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«»¬»

,˙eiÓL‚a מצד שהגשמיות למרות ¿«¿ƒ
נחות  דבר היא Ákעצמה ˙È˙a C¯Bˆ LÈ מיוחדת,‰ÏÚÓÏÓ ≈∆ƒ¿ƒ«…«ƒ¿«¿»

‰Ê È¯Á‡Ïe מלמעלה הראשונה כוח הנתינת את קיבל שהאדם ‰p‰לאחר ¿«¬≈∆ƒ≈
הזוהר  ÏÈÚÏc‡,כלשון ‡˙e¯Ú˙‡ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡a יש כאשר ¿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

81

82



יי `"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay

למעלה  מּגיעים זה ידי ועל ּדלעילא, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאתערּותא

כּו'. ְֵּביֹותר

ÌÈc˜‰·e ּבכללּות אּלּו ענינים ׁשּׁשלשה ¿«¿ƒְְְִִִֵֶָָָֹ

על  מלמעלה ּכח הּנתינת ְְְֲִִַַַַַָָָֹהעבֹודה,

העבֹודה  ּבגׁשמּיּות, הּמצוֹות ּדקּיּום ְְְְֲֲִִִַַָָָָהעבֹודה

ידי  ׁשעל ּדלעיּלא האתערּותא והמׁשכת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָעצמּה,

הּתֹורה, ּבענין ּגם מצינּו ּדלתּתא, ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָהאתערּותא

ּבאֹוריית  אסּתּכל הּוא ּברי ׁשּקּודׁשא א ּדכיון ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

עלמא  יׁשנם 36ּוברא הענינים ׁשּכל מּובן הרי , ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָ

ּבּתֹורה  ׁשּיׁש ּכּידּוע ּבזה, והענין ּבּתֹורה. ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּתחּלה

ּומּתנה  ויגיעה ירּוּׁשה מדריגֹות, ּדהּנה,37ׁשלׁש . ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

קהּלת 38ּכתיב  מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְִִִֶַָָָָָֹ

ירּוּׁשה. ּבבחינת היא ׁשהּתֹורה והיינּו, ְְְְֲִִִֶַַַַָָֹיעקב,

יגיעת  ידי על הּוא הּתֹורה ׁשּליּמּוד ּגם ְְִִִֵֶַַַַָָּומצינּו

רז"ל  ּכמאמר ּדוקא, ללמֹוד 39האדם עצמ התקן ְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָ

ׁשל  ּבאֹופן אם ּכי ,ל ירּוּׁשה ׁשאינּה ְְִִֵֶֶֶָָָָּתֹורה

ּבבחינת  היא ׁשהּתֹורה מצינּו וכן ּדוקא. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָיגיעה

אמרּו וכן ּתֹורה, מּתן הרגיל ּכהּלׁשֹון ְְְִֵַַַַָָָָָָָמּתנה,

עד 40רז"ל  ּומׁשּכחּה ּתֹורה לֹומד היה ׁשּמׁשה ְְֵֶֶַַַַָָָָֹ

ענין  ׁשּיׁש ּבזה, והענין ּבמּתנה. לֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּניּתנה

ואחד  אחד לכל ירּוּׁשה ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָּבּתֹורה

וזהּו ויעקב. יצחק אברהם ּבן ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּיׂשראל

ריּבֹוא  ׁשּׁשים יׁש תיבֹות ראׁשי ׁשּיׂשראל ְִִִִֵֵֵֵֶַָָּגם

לּתֹורה  יׁש41אֹותּיֹות מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּלכל , ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

חּיּותֹו את מקּבל ידּה ׁשעל ּבּתֹורה ונֹוסף 42אֹות . ְְִֵֶֶַַַָָָָ

יגיעה  ׁשל ּבאֹופן הּתֹורה ליּמּוד להיֹות צרי ְְְִִִִֶֶֶַָָָָלזה

לעמֹוד  ׁשאפׁשר אּלה ׁשענינים והיינּו, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדוקא,

על  אּלא אליהם לבֹוא אפׁשר אי ּביגיעה, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעליהם

הּמּתנה  ענין הּוא מּזה ּולמעלה ּדוקא. יגיעה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָידי
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א.36) קעח, ח"ג סע"א. קלד, ח"א זוהר גם וראה ע"ב. ריש קסא, פז 37)זח"ב ע' תר"ל סה"מ ראה – לקמן הבא בכל

ואילך. 115 ע' חי"ג לקו"ש וראה ואילך. רכב ע' ואילך. רי ע ' תרפ"ד סה"מ פס"ו. תרל "ז וככה המשך ברכה 38)ואילך.

ד. שם.39)לג, שמואל ומדרש פרש"י וראה מי"ב. פ"ב ו.40)אבות פמ"א, שמו"ר א. לח, אופן 41)נדרים עמוקות מגלה

וש"נ.42)קפו. .69 ע' תרפ"ט סה"מ ב. טז, במדבר לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מצד  מלמעלה, להתעוררות זוכה הוא אזי האדם, מצד מלמטה, התעוררות

Ê‰האלוקות  È„È ÏÚÂ אתערו' אחרי שבאה דלעילא' תא ה'אתערותא ¿«¿≈∆
מלמעלה  כוח מנתינת נובעת עצמה שהיא ÏÚÓÏ‰דלתתא' ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»

,'eÎ ¯˙BÈa מצוות קיום ידי על דוקא שמשיגים מעלה כאמור, שזו, ¿≈
ברוחניות, עבודה ידי על ולא בגשמיות

להלן. זה בענין עוד שיבואר וכפי

el‡ ÌÈÈÚ ‰˘ÏML ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆¿…»ƒ¿»ƒ≈
,‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎa הראשון הענין ƒ¿»»¬»

ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ Ák ˙È˙p‰«¿ƒ«…«ƒ¿«¿»«
˙BÂˆn‰ Ìei˜c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«ƒ¿

˙eiÓL‚a,מעלתה בגלל שדוקא ¿«¿ƒ
כמבואר  מיוחדת, כוח נתינת לזה דרושה

השני  הענין dÓˆÚ,לעיל, ‰„B·Ú‰»¬»«¿»
השלישי  »«¿»¿ÎLÓ‰Â˙והענין

‡lÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ נתינת שהיא »ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמעלה  נוספת È„Èכוח ÏÚL∆«¿≈

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ מצד מלמטה, »ƒ¿¬»ƒ¿«»
‰Bz¯‰,האדם, ÔÈÚa Ìb eÈˆÓ»ƒ«¿ƒ¿««»

‡e‰ CÈ¯a ‡L„ewL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿»¿ƒ
‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡∆¿«≈¿«¿»¿»

‡ÓÏÚ36, ברוך שהקדוש בזוהר נאמר »¿»
העולם  את וברא בתורה הסתכל הוא

בתוכנית  המביט בנאי למשל, (כמו,

הבית) את בונה הוא זה פי ועל הבניה

ÌÈÈÚ‰ ÏkL Ô·eÓ È¯‰ שמצינו ¬≈»∆»»ƒ¿»ƒ
שלושת  ובעניננו, אחרים, בנושאים

מלמעלה  כוח בנתינת האמורים הפרטים

המצוות  קיום lÁz‰על ÌLÈ∆¿»¿ƒ»
‰¯Bza על ומתנהל נברא הכל שהרי «»

ומבאר. שממשיך וכפי התורה, פי

Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â בתורת ¿»ƒ¿»»∆«»«
Bza¯‰החסידות  LiL ביחס היינו ∆≈«»

לתורה ישראל בני …«LÏLשל
,˙B‚È¯„Ó האחת,‰Me¯È השניה «¿≈¿»

‰ÚÈ‚ÈÂ והשלישית‰zÓe37. ƒƒ»«»»
·È˙k ,‰p‰c38בתורה‰¯Bz ¿ƒ≈¿ƒ»

‰L¯BÓ ‰LÓ eÏ ‰eˆ ירושה ƒ»»…∆»»
מבני  ואחת אחד ÚÈ˜·,לכל ˙l‰¿̃ƒ««¬…

˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰¯Bz‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«»ƒƒ¿ƒ«
„enÈlL Ìb eÈˆÓe .‰Me¯È¿»»ƒ«∆ƒ

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‡˜Âc Ì„‡‰ ˙ÚÈ‚È È„È ÏÚ ‡e‰ ‰¯Bz‰39 «»«¿≈¿ƒ«»»»«¿»¿«¬«««

אבות  בפרקי ותתכונן ‰˙˜Ôבמשנה Bz¯‰תכין „BÓÏÏ EÓˆÚ «¿≈«¿¿ƒ¿»
Ì‡ Èk ,CÏ ‰Me¯È dÈ‡L וללמוד התורה את לקנות הדרך אלא ∆≈»¿»»ƒƒ

היא  אותה ÚÈ‚È‰ולדעת ÏL ÔÙB‡a עצמו האדם מצד Âc˜‡ומאמץ ¿∆∆¿ƒ»«¿»
הירושה  את מקבל והוא מאמץ שום מהיורש דורשת שלא מירושה בשונה

היורש. שהוא העובדה עצם ≈¿ÔÎÂמכוח
˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰¯Bz‰L eÈˆÓ»ƒ∆«»ƒƒ¿ƒ«

ÏÈ‚¯‰ ÔBLl‰k ,‰zÓ אודות «»»¿«»»»ƒ
Bz¯‰,התורה  ÔzÓ לשון 'מתן' ««»
¯Ï"Êמתנה  e¯Ó‡ ÔÎÂ40 בגמרא ¿≈»¿««

ÓBÏ„ובמדרש  ‰È‰ ‰LnL∆…∆»»≈
‰zÈpL „Ú dÁkLÓe ‰¯Bz»¿«¿»«∆ƒ¿»

‰zÓa BÏ שכאמור עולה זה ומכל ¿«»»
התורה  של בשייכות ענינים שלושה יש

ומתנה, יגיעה ירושה, והם ישראל לבני

הענינים  שלושת את ומבאר וממשיך

חסידות. פי על

ÔÈÚ LiL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆≈ƒ¿»
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ‰¯Bza«»∆ƒ¿∆∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰Me¯È¿»¿»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ הכלל מן יוצא מבלי ƒƒ¿»≈
ירושה  לשני, אחד בין הבדל ומבלי

העובדה  ‡·¯‰Ìמעצם Ôa ‡e‰L∆∆«¿»»
Ìb e‰ÊÂ .·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¬…¿∆«
LÈ ˙B·È˙ ÈL‡¯ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈»≈≈≈
˙Bi˙B‡ ‡BaÈ¯ ÌÈMLƒƒƒƒ

‰¯BzÏ41„Á‡Â „Á‡ ÏÎlL , «»∆¿»∆»¿∆»
‰¯Bza ˙B‡ LÈ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈«»
B˙eiÁ ˙‡ Ïa˜Ó d„È ÏÚL42 ∆«»»¿«≈∆ƒ

יהיה  ישראל, מבני ואחד אחד כל כי

זו  ושייכות לתורה, שייך שיהיה, מי

הירושה. ענין מצד היא

‰ÊÏ ÛÒBÂ לתורה השייכות מלבד ¿»»∆
ירושה  enÈÏ„בתור ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ

‰ÚÈ‚È ÏL ÔÙB‡a ‰¯Bz‰«»¿∆∆¿ƒ»
‰l‡ ÌÈÈÚL ,eÈÈ‰Â ,‡˜Âc«¿»¿«¿∆ƒ¿»ƒ≈∆

Ì‰ÈÏÚ „BÓÚÏ ¯LÙ‡L ולהבין ∆∆¿»«¬¬≈∆
כראוי  אותם ‡Èולדעת ,‰ÚÈ‚Èaƒƒ»ƒ

ÏÚ ‡l‡ Ì‰ÈÏ‡ ‡B·Ï ¯LÙ‡∆¿»»¬≈∆∆»«
‡˜Âc ‰ÚÈ‚È È„È,זה ולגבי ¿≈¿ƒ»«¿»

אינה  'ירושה' היא שהתורה העובדה

עצמו. האדם של יגיעה על רק אותם להשיג ניתן אלא מועילה

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



`miypיב jl gly

ּדוקא, מּלמעלה ּׁשּנֹותנים מה ׁשּזהּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבּתֹורה,

ּוכמֹו עבֹודה. ידי על לזה לבֹוא אפׁשר ׁשאי ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּכיון

לעיל  ּגֹו'43ׁשּנתּבאר אמֹון אצלֹו ואהיה ּבענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אדם  ּבני את נמׁש44וׁשעׁשעי למּטה ׁשּבּתֹורה , ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

הּמל ׁשעׁשּועי העצמּיים, ׁשעׁשּועים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָּבחינת

ואהיה  על ּדקאי ּדייקא, ׁשעׁשעי ׁשּזהּו ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבעצמּותֹו,

,יתּבר ּבעצמּותֹו היא ׁשהּתֹורה ּכפי אמֹון, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָאצלֹו

אמנם, ּדוקא. מּתנה ּבבחינת הּוא זה ענין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּנה

להיֹות  צרי ׁשּבּתֹורה הּמּתנה לבחינת לבֹוא ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּכדי

מאמר  ּדר ועל היגיעה, ענין הקּדמת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָּתחיּלה

לא 45רז"ל  לנפׁשיּה ניחא ליּה ּדעביד לאו אי ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ

הקּדמת  ידי ׁשעל והיינּו, מּתנתא, ליּה יהיב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהוה

על  אליהם להּגיע ׁשּיכֹולים ּבּמדריגֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָהיגיעה

מּתנה  ּבחינת ּכ אחר נֹותנים אזי יגיעה, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָידי

רז"ל  ּׁשאמרּו מה ּגם יּובן ּובזה ּכל 46ׁשּבּתֹורה. ְֶֶֶַַַַַַָָָָ

וׁשֹונה  יֹוׁשב הּקּב"ה ּבּתֹורה וׁשֹונה ְְֵֵֶֶַַַָָָהּיֹוׁשב

אמרּו וכן הּיֹום 47ּכנגּדֹו, הוי ׁשעֹות עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

ועֹוסק  יֹוׁשב הּקּב"ה ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ְְִֵֵַָָָָֹוׁשלׁש

הּתֹורה  עסק ענין מהּו ּדלכאֹורה, ְְְִִֵֶַַַַָָָּבּתֹורה,

הרי  ּדוקא, ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּבׁשלׁש ְְְֲִֵַַָָָָָֹּדהּקּב"ה

הּיֹוׁשב  האדם ּכנגד וׁשֹונה יֹוׁשב הּקּב"ה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּתמיד

יֹוׁשב  הּקּב"ה ׁשענין הּוא, הענין א ְְְִִֵֶֶַַַָָָָוׁשֹונה.

על  ׁשּבאה הּתֹורה מדריגת על קאי ּכנגּדֹו ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוׁשֹונה

ׁשעֹות  ּבׁשלׁש הּליּמּוד ענין אבל היגיעה, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹידי

וזהּו ׁשּבּתֹורה, הּמּתנה ּבחינת על קאי ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָראׁשֹונֹות

ׁשלׁש על ּדקאי ראׁשֹונֹות, ׁשעֹות ׁשלׁש ְְִִֵַַָָָָֹֹענין

ּבבחינת  נמׁש זה ׁשענין ּדעּתיק, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָראׁשֹונֹות

ּדוקא. מלמעלה ְְְִַַַָָָָמּתנה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fÓ ‰ÏÚÓÏe לתורה ישראל בני של בשייכות יותר גבוהה ‰e‡דרגה ¿«¿»ƒ∆

,‡˜Âc ‰ÏÚÓlÓ ÌÈ˙BpM ‰Ó e‰fL ,‰¯BzaL ‰zn‰ ÔÈÚƒ¿«««»»∆«»∆∆«∆¿ƒƒ¿«¿»«¿»
,‰„B·Ú È„È ÏÚ ‰ÊÏ ‡B·Ï ¯LÙ‡ È‡L ÔÂÈk נעלה בענין מדובר כי ≈»∆ƒ∆¿»»»∆«¿≈¬»

סוף  סוף כי מצידו ומאמץ עבודה ידי על להשיג האדם ביכולת שאין ביותר

שלו, וביכולת בכוחות מוגבל האדם

לאדם  שניתן דבר הוא המתנה ענין ולכן

a˙pL‡¯מלמעלה. BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ43 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈

לעולם' תורה קדמה שנה 'אלפיים

דחג  ב' יום בהתוועדות שנאמר

לאור, (ויוצא תשי"א זו, שנה השבועות

מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור עם

תשפ"ב) זו, שנה השבועות »¿ÔÈÚa¿ƒלחג
שהתורה  במשלי האמור הכתוב ביאור

באומרה  עצמה את משבחת אומרת

'Bb ÔBÓ‡ BÏˆ‡ ‰È‰‡Â הקדוש »∆¿∆∆¿»
כאומנת  לי היה הוא »ÈÚLÚLÂ¿«¬Àברוך

Ì„‡ Èa ˙‡44‰¯BzaL כפי , ∆¿≈»»∆«»
מלמעלה  ונתלבשה hÓÏ‰שירדה ¿«»

העולם  ÈÁa˙בעניני CLÓƒ¿»¿ƒ«
ÚeLÚLÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈ העונג «¬ƒ»«¿ƒƒ

בעצמו, הוא ברוך הקדוש של העליון

,B˙eÓˆÚa ÍÏn‰ ÈÚeLÚL«¬≈«∆∆¿«¿
ÈÚLÚL e‰fL,שלי שעשועים ∆∆«¬À«

,‡˜ÈÈc כיון כך, ואומר מדייק הכתוב «¿»
È‡˜c היא הכוונה‰È‰‡Â ÏÚ ¿»«»∆¿∆

‰¯Bz‰L ÈÙk ,ÔBÓ‡ BÏˆ‡∆¿»¿ƒ∆«»
,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ‡È‰ וכפי ƒ¿«¿ƒ¿»≈

של  ושעשועים עונג היא, שהתורה

כביכול  האלוקות, ÔÈÚעצמות ‰p‰ƒ≈ƒ¿»
‰Ê ענין האדם ויורש ויומשך שיתגלה ∆

בתורה  zÓ‰זה ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ««»»
‡˜Âc יכול שהאדם דבר זה ואין «¿»

עצמו. בכוח אליו להגיע ומסוגל

˙ÈÁ·Ï ‡B·Ï È„k ,ÌÓ‡»¿»¿≈»ƒ¿ƒ«
,‰¯BzaL ‰zn‰ לזכות היינו ««»»∆«»

מלמעלה, זה נעלה ענין CÈ¯»̂ƒלקבל
ÔÈÚ ˙Óc˜‰ ‰lÈÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»«¿»«ƒ¿«

,‰ÚÈ‚È‰ וצריך יכול כן האדם שבהם אופנים  ובאותם ענינים באותם «¿ƒ»
¯Ï"Êלהתייגע, ¯Ó‡Ó C¯c ÏÚÂ45 היא מתנה נתינת שאמנם בגמרא ¿«∆∆«¬«««

זאת, ובכל המקבל, מצד תמורה כל ÁÈ‡ללא dÈÏ „È·Úc Â‡Ï È‡ƒ»«¬ƒ≈«¿»
dÈLÙÏ,לנפשו רוח נחת לנותן, לו, עשה המתנה שמקבל לא ‰Â‰אם ‡Ï ¿«¿≈»¬»

,‡˙zÓ dÈÏ ·È‰È לו שנתן והעובדה מתנה, למקבל, לו, נותן היה לא »ƒ≈«¿»»

נתינת  את שגרמה הנותן מצד פעולה שהיא איזו שהיתה הוכיחה היא מתנה

היא eÈÈ‰Â,המתנה , מתנה בבחינת לתורה השייכות שאמנם בעניננו, וכן ¿«¿
על  היא מלמעלה הענין קבלת אבל האדם, בעבודת ולא מלמעלה שבא ענין

האדם, יגיעת של והכנה הקדמה ‰ÚÈ‚È‰ידי ˙Óc˜‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¿»««¿ƒ»
˙B‚È¯„na הדרגות באותן ««¿≈

ÏÚ Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿«ƒ«¬≈∆«
¯Á‡ ÌÈ˙B ÈÊ‡ ,‰ÚÈ‚È È„È¿≈¿ƒ»¬«¿ƒ««

Ckמלמעלה‰zÓ ˙ÈÁa »¿ƒ««»»
.‰¯BzaL∆«»

e¯Ó‡M ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆«««∆»¿
Ï"Ê¯46 במדרש·LBi‰ Ïk ««»«≈
‰BLÂ ומשנן Bza¯‰לומד ¿∆«»

,Bc‚k ‰BLÂ ·LBÈ ‰"aw‰«»»≈¿∆¿∆¿
e¯Ó‡ ÔÎÂ47 בגמראÌÈzL ¿≈»¿¿≈

ÈÂ‰ ˙BÚL ‰¯NÚ נמשך הווה, ∆¿≈»»≈
˙BBL‡¯ ˙BÚL LÏLÂ ÌBi‰«¿»…»ƒ

עשרה  השתים LBÈ·מתוך ‰"aw‰«»»≈
‰¯B‡ÎÏc ,‰¯Bza ˜ÒBÚÂ אינו ¿≈«»¿ƒ¿»

‰Bz¯‰מובן, ˜ÒÚ ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿«≈∆«»
˙BÚL LÏLa ‰"aw‰c¿«»»¿»…»

˙BBL‡¯ היום ‰¯Èשל ,‡˜Âc ƒ«¿»¬≈
„ÈÓz ושעה שעה ‰aw"‰בכל »ƒ«»»

Ì„‡‰ „‚k ‰BLÂ ·LBÈ≈¿∆¿∆∆»»»
,‰BLÂ ·LBi‰ שהשאלה וכפי «≈¿∆

"וכיון  – נוסף במאמר מופיעה

כל  במשך בתורה עוסקים שישראל

לומד  וזה זו בשעה לומד (זה היום

בתורה  עוסק הקב"ה גם הרי זו), בשעה

שבג' אמרו ואעפ"כ היום, כל במשך

יושב  הקב"ה (דוקא) ראשונות שעות

בתורה". ועוסק

ÔÈÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ¿«
Bc‚k ‰BLÂ ·LBÈ ‰"aw‰«»»≈¿∆¿∆¿

הזמנים  בכל אכן מכוון ˜‡Èשהוא »≈
ÏÚ ‰‡aL ‰¯Bz‰ ˙‚È¯„Ó ÏÚ««¿≈««»∆»»«

‰ÚÈ‚È‰ È„È האדם מצד והמאמץ ¿≈«¿ƒ»
וגורמת  מביאה למטה האדם ופעולת

כביכול, למעלה, ושונה' 'יושב שיהיה

„enÈl‰ ÔÈÚ Ï·‡ הוא ברוך הקדוש ¯‡BBL˙של ˙BÚL LÏLa ¬»ƒ¿««ƒ¿»…»ƒ
È‡˜מכוון,‰¯BzaL ‰zn‰ ˙ÈÁa ÏÚ,יותר נעלה ענין שהוא »≈«¿ƒ«««»»∆«»

המוגבל, האדם עבודת ידי על ומתעורר נמשך LÏLואינו ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«»…
È‡˜c ,˙BBL‡¯ ˙BÚL המכוון,˜ÈzÚc ˙BBL‡¯ LÏL ÏÚ »ƒ¿»≈«»…ƒ¿«ƒ

.‡˜Âc ‰ÏÚÓÏÓ ‰zÓ ˙ÈÁ·a CLÓ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«¿»«¿»
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יג `"iyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay

ÌLÎe כן ּכמֹו אּלּו, ענינים ׁשלׁשה ּבּתֹורה ׁשּיׁש ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

הּמצוֹות. ּבקּיּום ּגם מּמילא  ּבדר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָנמׁש

הוי' אּתה ּברּו הּוא הּמצוֹות ּברּכת נֹוסח ְְְֲִִִֵַַַַָָָָּדהּנה,

מֹורי  קדּוּׁשת ּכבֹוד ּופירׁש העֹולם, מל ְְֱִֵֵֵֶֶַָָֹאלקינּו

אדמֹו"ר  הּז48חמי אדמֹו"ר קדּוּׁשת ּכבֹוד קן,ּבׁשם ְְְְְִֵֵַַַַָָ

ּכח  לׁשֹון הּוא היינּו49ׁשאלקים אלקינּו והוי' , ְְֱֱֲִֵֶַַַָָֹֹֹ

וחּיּותנּו ּכֹוחנּו הּוא הּוא 50ׁשהוי' זה וענין , ְְְֲִִֵֵֶֶָָָ

הּמצוֹות  קּיּום על ּכח הּוא 51הּנתינת ׁשענינם , ְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

את  ׁשּלֹוקחים היינּו, ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָאׁשר

וזהּו ׁשּבקד ּוּׁשה. ּדבר מּמּנּו ועֹוׂשים הּגׁשמי ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּדבר

עֹובר  להיֹות ׁשּצריכה הּמצוֹות ּדברּכת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָהּנֹוסח

ידי 52לעׂשּייתן  ׁשעל הּמצוה, ּגּוף הּוא ּכ ואחר . ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

ּדלעיּלא, אתערּותא ּדלתּתא ּבאתערּותא הּנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָזה

רז"ל  ׁשאמרּו ׁשּזהּו יֹותר, למעלה ׁשּמּגיעים 53ועד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּבּמצוה  נעלה הּיֹותר ׁשהענין מצוה, מצוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׂשכר

וחּבּור  צוותא ׁשּנעׂשה עצמּה, הּמצוה עם 54הּוא ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

הרצֹון. ּבעל ּבחינת הּמצוֹות, ְְְִִֶַַַַַָָמצּוה
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(48.19 ע' תש"ב השיחות ספר נב. ע' תרח"ץ סה"מ ה.49)ראה סימן או"ח אדה"ז ושו"ע שו"ע טור, לקו"ת 50)ראה ראה

ראה. ר"פ ע"ג. ריש עג, בלק ג. מ, ד.51)פרשתנו ב, ואתחנן לקו"ת ב.52)ראה ז, פסחים וראה 53)ראה מ"ב. פ"ד אבות

ועוד. חשון. ח יום" "היום ואילך. שסט ע' ח"י מהוריי"צ אדמו"ר יום"54)אג"ק ו"היום אג"ק ג. מה, בחוקותי לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הספירות  מעשר שלמעלה עליון' 'כתר שבבחינת הוא בקצרה הדברים ביאור

הוא  בכך הפירושים (ואחד יומין' 'עתיק הנקראת הכתר' 'פנימיות בחינת ישנה

מעשר  שלמעלה בחינה שזו ואף וגילוי), אור היינו מ'יומין' ונבדל שנעתק

ג' והן לעשר חלוקה יש 'עתיק' בבחינת גם השתלשלות', 'סדר של הספירות

בינה  חכמה המוחין ג' (כנגד ראשונות

המידות  ז' (כנגד תחתונות וז' ודעת)

יסוד  הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד,

דעתיק  ראשונות שג' ומבואר מלכות),

מאשר  נעלית יותר הרבה במדריגה הם

של  תחתונות ז' (ולכן, תחתונות ז'

הכתר, פנימיות שהוא יומין' 'עתיק

'אריך  בבחינת גם ומתלבשות נמשכות

ג' אבל הכתר, חיצוניות שהוא אנפין'

מתלבשות  לא דעתיק ראשונות

שהמעלה  כאן מבואר כך ועל ב'אריך'),

הקדוש  של התורה עסק של המיוחדת

ראשונות' שעות ב'שלוש הוא ברוך

הוא  ברוך הקדוש של התורה עסק לגבי

'שלוש  של שהתורה היא הזמנים, בכל

ראשונות  ג' ענין היא ראשונות' שעות

באה  שלא נעלית בחינה וזו דעתיק,

אלא  האדם עבודת ידי על נפעלת ולא

הראשונות  מלמעלה. מתנה בדרך דוקא

שמבואר  (וכפי דעתיק ראשונות ג' הם

שלשה  'על המתחיל דיבור במאמר

ב'ספר  עומד, העולם העולם דברים

למטה, ונמשך יורד (כפשוטו) שטל כמו והנה ..." ג: חלק מלוקט המאמרים

לומד. שהאדם בתורה למטה ומתגלה נמשך שהוא תורה, בטל גם הוא כמו"כ

נתינת  הוא תורה) טל (בחינת בתורה ועוסק יושב שהקב"ה דזה זה על דנוסף

קורא  הקב"ה יהי' שלו התורה עסק ושע"י בתורה לעסוק שיוכל לאדם כח

בהתורה  למטה ומתגלה נמשך עצמו תורה דטל הענין גם הנה כנגדו, ושונה

שני  לומד, שהאדם בהתורה דלמעלה התורה דבהמשכת לומד. שהאדם

בחינה ענינים  והמשכת דתורה. מטר דעתיק, תחתונות בז' שהיא כמו התורה .

באריך  מתלבשים דעתיק תחתונות שז' דכיון דהאדם, התורה עסק ע"י היא זו

שמעורר  דלתתא אתערותא הוא דהאדם התורה עסק לכן ההשתלשלות, שורש

תורה. טל דעתיק, ראשונות בג' שהיא כמו והתורה זו. בחינה וממשיך

שבו  כלי כמו רק הוא דהאדם התורה ועסק מלמעלה, היא זו בחינה והמשכת

דתורה...). הטל ומתגלה נמשך

,el‡ ÌÈÈÚ ‰LÏL ‰¯Bza LiL ÌLÎe,ומתנה יגיעה ירושה, של ¿≈∆≈«»¿…»ƒ¿»ƒ≈
באריכות, לעיל Ìei˜aכמבואר Ìb ‡ÏÈnÓ C¯„a CLÓ ÔÎ BÓk¿≈ƒ¿»¿∆∆ƒ≈»«¿ƒ

˙BÂˆn‰ את ומבאר שממשיך כפי מהתורה, ובאות התורה מצוות הן שהרי «ƒ¿
בתורה. שהם כפי אלה ענינים שלושה

eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰z‡ Ce¯a ‡e‰ ˙BÂˆn‰ ˙k¯a ÁÒB ,‰p‰c¿ƒ≈«ƒ¿««ƒ¿»«»¬»»¡…≈
¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k L¯ÈÙe ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ48 ∆∆»»≈≈¿¿«ƒ»ƒ«¿

הריי"צ  ‰e‡הרבי ÌÈ˜Ï‡L ,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˙Me„˜ „B·k ÌLa¿≈¿¿««¿«»≈∆¡…ƒ
Ák ÔBLÏ49,:הברכות כוונת בדין שלו ערוך בשולחן הזקן אדמו"ר וכלשון ¿…«

שהוא  יכוין אלקים שם "וכשיזכיר

בעליונים  היכולת לו אשר ואמיץ תקיף

‰eÈÈובתחתונים", eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Â«¬»»¡…≈«¿
'ÈÂ‰L הקדוש אל שמתייחס השם ∆¬»»

בעצמו הוא eÁBkברוך ‡e‰≈
e˙eiÁÂ50,‰Ê ÔÈÚÂ ההכרה , ¿ƒ≈¿ƒ¿»∆

אותו  וחיותינו, כוחנו הוא שהוי'

כשמברכים  להתבונן יש ובו אומרים

והקדמה  כהכנה המצוות, עשיית על

המצוות, Ákלקיום ˙È˙p‰ ‡e‰«¿ƒ«…«
˙BÂˆn‰ Ìei˜ ÏÚ51ÌÈÚL , «ƒ«ƒ¿∆ƒ¿»»
שלהם  הפנימי ‡L¯והתוכן ‡e‰¬∆

,eÈÈ‰ ,ÂÈ˙BÂˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»«¿
ÈÓLb‰ ¯·c‰ ˙‡ ÌÈÁ˜BlL∆¿ƒ∆«»»««¿ƒ

המצוה  את מקיימים ÌÈNBÚÂ¿ƒשבו
e‰ÊÂ .‰Me„˜aL ¯·c epnÓƒ∆»»∆ƒ¿»¿∆
˙BÂˆn‰ ˙k¯·c ÁÒBp‰««¿ƒ¿««ƒ¿
·BÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL¯ ∆¿ƒ»ƒ¿≈

Ô˙ÈiNÚÏ52 בהלכה הכלל כפי «¬ƒ»»
אחרי  ומיד המצוות על לברך שצריך

בפועל, המצוה לעשיית לעבור הברכה

המצוה  שבקיום זה שענין היינו

וברכת  המצוות, שבקיום הראשון הענין הוא הגשמי הדבר את מקדשים

(וענין  לזה כוח הנתינת היא כאמור, אלוקינו, נעשה שהוי' הוא שענינה המצות

שבתורה). הירושה לענין בדומה הוא זה

‡e‰ Ck ¯Á‡Â שהוא המצוות בקיום השני מעשה Ûebהענין ¿««»
‰Ê È„È ÏÚL ,‰Âˆn‰ לעשות שביכולתו מה את עושה שהאדם «ƒ¿»∆«¿≈∆

z˙Ïc‡מצידו  ‡˙e¯Ú˙‡a ‰p‰ מצד מלמטה, התעוררות יש כאשר ƒ≈¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
גורם זה הרי lÈÚÏc‡האדם, ‡˙e¯Ú˙‡,מלמעלה התעוררות המשכת ƒ¿¬»ƒ¿≈»

שבתורה), היגיעה ענין בדוגמת הוא (וענין האלוקות »¿ÚÂ„מצד
ÌÈÚÈbnL אפילו¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ עבודת ידי על להגיע שאפשר ממה ∆«ƒƒ¿«¿»≈

¯Ï"Êהאדם, e¯Ó‡L e‰fL53אבות ÂˆÓ‰,בפרקי ‰ÂˆÓ ¯ÎN ∆∆∆»¿««¿«ƒ¿»ƒ¿»
עצמה  המצוה הוא המצוה שכר ÏÚ‰כלומר, ¯˙Bi‰ ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»«≈«¬∆

‡e‰ ‰ÂˆnaL אלא חשוב, בודאי זה שגם אף עליה, שניתן השכר לא ∆«ƒ¿»
ביותר  הנעלה הוא הדבר NÚpL‰במצוה ,dÓˆÚ ‰Âˆn‰ ידי שעל «ƒ¿»«¿»∆«¬∆

נפעל  המצוה eaÁÂ¯קיום ‡˙ÂÂˆ54˙ÈÁa ,˙BÂˆn‰ ‰eˆÓ ÌÚ «¿»¿ƒƒ¿«∆«ƒ¿¿ƒ«
ÔBˆ¯‰ ÏÚa,האלקות עצמות הוא הרצון' ש'בעל בחסידות כמבואר ««»»

האלקות  עם והחיבור העצם, של והמשכה התגלות שהוא מהרצון למעלה
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ּדוקא, מּלמעלה ּׁשּנֹותנים מה ׁשּזהּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבּתֹורה,

ּוכמֹו עבֹודה. ידי על לזה לבֹוא אפׁשר ׁשאי ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּכיון

לעיל  ּגֹו'43ׁשּנתּבאר אמֹון אצלֹו ואהיה ּבענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אדם  ּבני את נמׁש44וׁשעׁשעי למּטה ׁשּבּתֹורה , ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

הּמל ׁשעׁשּועי העצמּיים, ׁשעׁשּועים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָּבחינת

ואהיה  על ּדקאי ּדייקא, ׁשעׁשעי ׁשּזהּו ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבעצמּותֹו,

,יתּבר ּבעצמּותֹו היא ׁשהּתֹורה ּכפי אמֹון, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָאצלֹו

אמנם, ּדוקא. מּתנה ּבבחינת הּוא זה ענין ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּנה

להיֹות  צרי ׁשּבּתֹורה הּמּתנה לבחינת לבֹוא ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּכדי

מאמר  ּדר ועל היגיעה, ענין הקּדמת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָּתחיּלה

לא 45רז"ל  לנפׁשיּה ניחא ליּה ּדעביד לאו אי ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ

הקּדמת  ידי ׁשעל והיינּו, מּתנתא, ליּה יהיב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהוה

על  אליהם להּגיע ׁשּיכֹולים ּבּמדריגֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָהיגיעה

מּתנה  ּבחינת ּכ אחר נֹותנים אזי יגיעה, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָידי

רז"ל  ּׁשאמרּו מה ּגם יּובן ּובזה ּכל 46ׁשּבּתֹורה. ְֶֶֶַַַַַַָָָָ

וׁשֹונה  יֹוׁשב הּקּב"ה ּבּתֹורה וׁשֹונה ְְֵֵֶֶַַַָָָהּיֹוׁשב

אמרּו וכן הּיֹום 47ּכנגּדֹו, הוי ׁשעֹות עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

ועֹוסק  יֹוׁשב הּקּב"ה ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ְְִֵֵַָָָָֹוׁשלׁש

הּתֹורה  עסק ענין מהּו ּדלכאֹורה, ְְְִִֵֶַַַַָָָּבּתֹורה,

הרי  ּדוקא, ראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּבׁשלׁש ְְְֲִֵַַָָָָָֹּדהּקּב"ה

הּיֹוׁשב  האדם ּכנגד וׁשֹונה יֹוׁשב הּקּב"ה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּתמיד

יֹוׁשב  הּקּב"ה ׁשענין הּוא, הענין א ְְְִִֵֶֶַַַָָָָוׁשֹונה.

על  ׁשּבאה הּתֹורה מדריגת על קאי ּכנגּדֹו ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוׁשֹונה

ׁשעֹות  ּבׁשלׁש הּליּמּוד ענין אבל היגיעה, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹידי

וזהּו ׁשּבּתֹורה, הּמּתנה ּבחינת על קאי ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָראׁשֹונֹות

ׁשלׁש על ּדקאי ראׁשֹונֹות, ׁשעֹות ׁשלׁש ְְִִֵַַָָָָֹֹענין

ּבבחינת  נמׁש זה ׁשענין ּדעּתיק, ְְְְִִִִִִֶֶַַָָראׁשֹונֹות

ּדוקא. מלמעלה ְְְִַַַָָָָמּתנה
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ואילך).43) 137 ע' (לעיל פ" שנה אלפיים ל.44)ד"ה ח, וראה 45)משלי .(37 בהערה שצויינו מקומות (ראה בכ"מ הובא

א. טז, ב"מ ב. נ, תתרלד.46)גיטין רמז איכה שמעוני ילקוט רפי"ח. ב.47)תדבא"ר ג, ע"ז
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‰fÓ ‰ÏÚÓÏe לתורה ישראל בני של בשייכות יותר גבוהה ‰e‡דרגה ¿«¿»ƒ∆

,‡˜Âc ‰ÏÚÓlÓ ÌÈ˙BpM ‰Ó e‰fL ,‰¯BzaL ‰zn‰ ÔÈÚƒ¿«««»»∆«»∆∆«∆¿ƒƒ¿«¿»«¿»
,‰„B·Ú È„È ÏÚ ‰ÊÏ ‡B·Ï ¯LÙ‡ È‡L ÔÂÈk נעלה בענין מדובר כי ≈»∆ƒ∆¿»»»∆«¿≈¬»

סוף  סוף כי מצידו ומאמץ עבודה ידי על להשיג האדם ביכולת שאין ביותר

שלו, וביכולת בכוחות מוגבל האדם

לאדם  שניתן דבר הוא המתנה ענין ולכן

a˙pL‡¯מלמעלה. BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ43 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈

לעולם' תורה קדמה שנה 'אלפיים

דחג  ב' יום בהתוועדות שנאמר

לאור, (ויוצא תשי"א זו, שנה השבועות

מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור עם

תשפ"ב) זו, שנה השבועות »¿ÔÈÚa¿ƒלחג
שהתורה  במשלי האמור הכתוב ביאור

באומרה  עצמה את משבחת אומרת

'Bb ÔBÓ‡ BÏˆ‡ ‰È‰‡Â הקדוש »∆¿∆∆¿»
כאומנת  לי היה הוא »ÈÚLÚLÂ¿«¬Àברוך

Ì„‡ Èa ˙‡44‰¯BzaL כפי , ∆¿≈»»∆«»
מלמעלה  ונתלבשה hÓÏ‰שירדה ¿«»

העולם  ÈÁa˙בעניני CLÓƒ¿»¿ƒ«
ÚeLÚLÌÈiÓˆÚ‰ ÌÈ העונג «¬ƒ»«¿ƒƒ

בעצמו, הוא ברוך הקדוש של העליון

,B˙eÓˆÚa ÍÏn‰ ÈÚeLÚL«¬≈«∆∆¿«¿
ÈÚLÚL e‰fL,שלי שעשועים ∆∆«¬À«

,‡˜ÈÈc כיון כך, ואומר מדייק הכתוב «¿»
È‡˜c היא הכוונה‰È‰‡Â ÏÚ ¿»«»∆¿∆

‰¯Bz‰L ÈÙk ,ÔBÓ‡ BÏˆ‡∆¿»¿ƒ∆«»
,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ‡È‰ וכפי ƒ¿«¿ƒ¿»≈

של  ושעשועים עונג היא, שהתורה

כביכול  האלוקות, ÔÈÚעצמות ‰p‰ƒ≈ƒ¿»
‰Ê ענין האדם ויורש ויומשך שיתגלה ∆

בתורה  zÓ‰זה ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ««»»
‡˜Âc יכול שהאדם דבר זה ואין «¿»

עצמו. בכוח אליו להגיע ומסוגל

˙ÈÁ·Ï ‡B·Ï È„k ,ÌÓ‡»¿»¿≈»ƒ¿ƒ«
,‰¯BzaL ‰zn‰ לזכות היינו ««»»∆«»

מלמעלה, זה נעלה ענין CÈ¯»̂ƒלקבל
ÔÈÚ ˙Óc˜‰ ‰lÈÁz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»«¿»«ƒ¿«

,‰ÚÈ‚È‰ וצריך יכול כן האדם שבהם אופנים  ובאותם ענינים באותם «¿ƒ»
¯Ï"Êלהתייגע, ¯Ó‡Ó C¯c ÏÚÂ45 היא מתנה נתינת שאמנם בגמרא ¿«∆∆«¬«««

זאת, ובכל המקבל, מצד תמורה כל ÁÈ‡ללא dÈÏ „È·Úc Â‡Ï È‡ƒ»«¬ƒ≈«¿»
dÈLÙÏ,לנפשו רוח נחת לנותן, לו, עשה המתנה שמקבל לא ‰Â‰אם ‡Ï ¿«¿≈»¬»

,‡˙zÓ dÈÏ ·È‰È לו שנתן והעובדה מתנה, למקבל, לו, נותן היה לא »ƒ≈«¿»»

נתינת  את שגרמה הנותן מצד פעולה שהיא איזו שהיתה הוכיחה היא מתנה

היא eÈÈ‰Â,המתנה , מתנה בבחינת לתורה השייכות שאמנם בעניננו, וכן ¿«¿
על  היא מלמעלה הענין קבלת אבל האדם, בעבודת ולא מלמעלה שבא ענין

האדם, יגיעת של והכנה הקדמה ‰ÚÈ‚È‰ידי ˙Óc˜‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¿»««¿ƒ»
˙B‚È¯„na הדרגות באותן ««¿≈

ÏÚ Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿«ƒ«¬≈∆«
¯Á‡ ÌÈ˙B ÈÊ‡ ,‰ÚÈ‚È È„È¿≈¿ƒ»¬«¿ƒ««

Ckמלמעלה‰zÓ ˙ÈÁa »¿ƒ««»»
.‰¯BzaL∆«»

e¯Ó‡M ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆«««∆»¿
Ï"Ê¯46 במדרש·LBi‰ Ïk ««»«≈
‰BLÂ ומשנן Bza¯‰לומד ¿∆«»

,Bc‚k ‰BLÂ ·LBÈ ‰"aw‰«»»≈¿∆¿∆¿
e¯Ó‡ ÔÎÂ47 בגמראÌÈzL ¿≈»¿¿≈

ÈÂ‰ ˙BÚL ‰¯NÚ נמשך הווה, ∆¿≈»»≈
˙BBL‡¯ ˙BÚL LÏLÂ ÌBi‰«¿»…»ƒ

עשרה  השתים LBÈ·מתוך ‰"aw‰«»»≈
‰¯B‡ÎÏc ,‰¯Bza ˜ÒBÚÂ אינו ¿≈«»¿ƒ¿»

‰Bz¯‰מובן, ˜ÒÚ ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿«≈∆«»
˙BÚL LÏLa ‰"aw‰c¿«»»¿»…»

˙BBL‡¯ היום ‰¯Èשל ,‡˜Âc ƒ«¿»¬≈
„ÈÓz ושעה שעה ‰aw"‰בכל »ƒ«»»

Ì„‡‰ „‚k ‰BLÂ ·LBÈ≈¿∆¿∆∆»»»
,‰BLÂ ·LBi‰ שהשאלה וכפי «≈¿∆

"וכיון  – נוסף במאמר מופיעה

כל  במשך בתורה עוסקים שישראל

לומד  וזה זו בשעה לומד (זה היום

בתורה  עוסק הקב"ה גם הרי זו), בשעה

שבג' אמרו ואעפ"כ היום, כל במשך

יושב  הקב"ה (דוקא) ראשונות שעות

בתורה". ועוסק

ÔÈÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ¿«
Bc‚k ‰BLÂ ·LBÈ ‰"aw‰«»»≈¿∆¿∆¿

הזמנים  בכל אכן מכוון ˜‡Èשהוא »≈
ÏÚ ‰‡aL ‰¯Bz‰ ˙‚È¯„Ó ÏÚ««¿≈««»∆»»«

‰ÚÈ‚È‰ È„È האדם מצד והמאמץ ¿≈«¿ƒ»
וגורמת  מביאה למטה האדם ופעולת

כביכול, למעלה, ושונה' 'יושב שיהיה

„enÈl‰ ÔÈÚ Ï·‡ הוא ברוך הקדוש ¯‡BBL˙של ˙BÚL LÏLa ¬»ƒ¿««ƒ¿»…»ƒ
È‡˜מכוון,‰¯BzaL ‰zn‰ ˙ÈÁa ÏÚ,יותר נעלה ענין שהוא »≈«¿ƒ«««»»∆«»

המוגבל, האדם עבודת ידי על ומתעורר נמשך LÏLואינו ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«»…
È‡˜c ,˙BBL‡¯ ˙BÚL המכוון,˜ÈzÚc ˙BBL‡¯ LÏL ÏÚ »ƒ¿»≈«»…ƒ¿«ƒ

.‡˜Âc ‰ÏÚÓÏÓ ‰zÓ ˙ÈÁ·a CLÓ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«¿»«¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

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



`miypיד jl gly

ÏÚÂ ׁשּכדי לארץ, הּכניסה ּבענין ּגם יּובן זה ּפי ¿«ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ידי  על ׁשּנעׂשה להעיּלּוי לבֹוא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָׁשּיּוכלּו

זה  ׁשּבׁשביל ּדוקא, ּבגׁשמּיּות הּמצוֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַָקּיּום

ּולהתלּבׁש מּמדרגתֹו לירד העֹובד האדם ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָצרי

להיֹות  הּוצר זה על הּנה כּו', הּגׁשמּיים ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָּבּדברים

המרּגלים, ׁשיּלּוח ענין וזהּו מלמעלה. ּכח ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָֹנתינת

העבֹודה  ּבׁשביל מלמעלה ּכח הּנתינת ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹׁשּזֹוהי

ׁשלח  נאמר זה ועל לארץ. ּבהּכניסה ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָּבגׁשמּיּות

ּגם  הּוא יתּורּו ּכנען, ארץ את ויתּורּו אנׁשים ְְְֲִֶֶֶַַַָָָל

יתרֹון  ׁשּכתּוב 55מּלׁשֹון ּכמֹו ּבּכל 56, ארץ ויתרֹון ְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

ׁש מלמעלה ּכח הּנתינת ׁשּזֹוהי להיֹות הּוא, ּיּוכל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹ

ּדוקא. ּבגׁשמּיּות העבֹודה ידי ׁשעל ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהּיתרֹון

מׁשה ÏÚÂד) ּׁשּביּקׁש מה ּגם יּובן זה ּפי ¿«ִִֵֶֶֶַַַֹ

גו' הארץ את ואראה ּנא ,57אעּברה ְְְְֶֶֶֶֶָָָָ

היתה  ּבּקׁשתֹו עיּקר ּדלכאֹורה, ּדייקא, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָאראה

ׁשּביּקׁש ּומהּו ׁשם, ויהיה ׁשּיעבֹור ּנא, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאעּברה

רז"ל  מאמר ּפי על ּובפרט ּדייקא. מּפני 58ואראה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

וכי  יׂשראל, לארץ ליּכנס רּבינּו מׁשה ּנתאּוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמה

ׁשּיתקּימּו אּלא ,צרי הּוא מּפריּה ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָלאכֹול

צריכה  היתה ּכן, ואם ידֹו, על (ׁשּבארץ) ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמצוֹות

ויקּיים  לארץ ׁשּיּכנס ּבּקׁשתֹו עיּקר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהיֹות

הראּיה  ענין ואראה, הּדּיּוק ּומהּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָהּמצוֹות,

וחמׁש מאֹות חמׁש התּפּלל זה ׁשעל ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָּדוקא,

ואתחּנן  ּכמנין ּתפּלֹות הּוא 59עׂשרה הענין א .60, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

מלמעלה  ּכח הּנתינת את לפעֹול רצה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּמׁשה

ׁשּיראה  זה ידי על ּבגׁשמּיּות, העבֹודה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּבׁשביל

ׁשּזֹוהי  הראּיה, ּבחינת להמׁשי הארץ, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָאת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מׁשה, ׁשל ראׁשית 61ּבחינתֹו וּירא ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּכמֹו ּדחכמה, הּביּטּול הּוא זה ידי ׁשעל ּגֹו', ְְְְִֵֶֶַַָָלֹו
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וש"נ. נט). ע' אדר סה"מ תו"מ .291 ע' ח"ב (תו"מ ספ"ה היהודים וקבל ד"ה וראה תמו 55)שם. ע' פרשתנו אוה"ת ראה

ואילך). א'לה ס"ע ח"ב לב. ס"ע ח"א  תער"ב (המשך העת"ר תער"ב, שלח סד"ה ח.56)ואילך. ה, ואתחנן.57)קהלת ר"פ

א.58) יד, יו"ד.59)סוטה פי"א, סה 60)דב"ר ע' ואתחנן אוה"ת ד. ג, ואילך. ד ב, ואתחנן לקו"ת ראה – לקמן בהבא

ועוד. ואילך. צג ע' ועוד.61)ואילך. הקודמת. בהערה שצויינו מקומות כא. לג, ברכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לענין  בדומה הוא זה (וענין הרצון בעל עם חיבור הוא מצוה, ידי על

שבתורה). המתנה

‰Ê Èt ÏÚÂ וקיום המעשיות המצוות ענין מעלת על באריכות לעיל המבואר ¿«ƒ∆
בגשמיות  ‰ÒÈk‰המצוות ÔÈÚa Ìb Ô·eÈישראל בני ı¯‡Ï,של ««¿ƒ¿««¿ƒ»»»∆

ÈelÈÚ‰Ï ‡B·Ï eÏÎeiL È„kL∆¿≈∆¿»¿»ƒ
˙BÂˆn‰ Ìei˜ È„È ÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈ƒ«ƒ¿

,‡˜Âc ˙eiÓL‚a שאי עילוי והוא ¿«¿ƒ«¿»
ה' עבודת ידי על אליו להגיע אפשר

בלבד Ê‰ברוחניות ÏÈ·LaL כדי ∆ƒ¿ƒ∆
מיוחד  עילוי לאותו CÈ¯»̂ƒלהגיע

„·BÚ‰ Ì„‡‰ במעשה ה' את »»»»≈
B˙‚¯„nÓהמצוות  „¯ÈÏ≈≈ƒ«¿≈»

ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·ca LaÏ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈«¿»ƒ««¿ƒƒ
C¯ˆe‰ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,'eÎƒ≈«∆¿«
.‰ÏÚÓÏÓ Ák ˙È˙ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«…«ƒ¿«¿»

ÔÈÚ e‰ÊÂ של והמטרה התוכן ¿∆ƒ¿«
È‰BfL ,ÌÈÏb¯Ó‰ ÁelÈLƒ««¿«¿ƒ∆ƒ
ÏÈ·La ‰ÏÚÓÏÓ Ák ˙È˙p‰«¿ƒ«…«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
‰ÒÈk‰a ˙eiÓL‚a ‰„B·Ú‰»¬»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

ı¯‡Ï הדבר אמנם לעיל שכמבואר »»∆
אבל  האדם, עבודת ידי על נפעל

כוח  נתינת לזה שתהיה בהכרח

מלמעלה.

‰Ê ÏÚÂ ידי שעל כוח הנתינת על ¿«∆
המרגלים  EÏשילוח ÁÏL ¯Ó‡∆¡«¿«¿

,ÔÚk ı¯‡ ˙‡ e¯e˙ÈÂ ÌÈL‡¬»ƒ¿»∆∆∆¿««
ÔBLlÓ Ìb ‡e‰ e¯e˙È»«ƒ¿

ÔB¯˙È55, ומעלה יתרון של במובן ƒ¿
·e˙kL BÓk56 בקהלתÔB¯˙ÈÂ ¿∆»¿ƒ¿

,‡e‰ Ïka ı¯‡ על מדבר והכתוב ∆∆«…
הארץ  של והיתרון È‰BfL∆ƒהמעלה

המרגלים  Ákשליחת ˙È˙p‰«¿ƒ«…«
˙BÈ‰Ï ÏÎeiL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»∆«ƒ¿
‰„B·Ú‰ È„È ÏÚL ÔB¯˙i‰«ƒ¿∆«¿≈»¬»

‡˜Âc ˙eiÓL‚a זוהי שכאמור ¿«¿ƒ«¿»
כוח.עבודה  נתינת לה שדרוש

‰Ê Èt ÏÚÂ שכדי „) לעיל המבואר ¿«ƒ∆
העבודה  של והיתרון העילוי את להשיג

צורך  יש בגשמיות המצוות בקיום

מלמעלה  כוח Ó‰בנתינת Ìb Ô·eÈ«««
‰LÓ LwÈaM ישראל לארץ להיכנס ותחינתו בבקשתו הוא ברוך מהקדוש ∆ƒ≈…∆

‡p ‰¯aÚ‡הירדן נהר של השני העבר ‚Â'אל ı¯‡‰ ˙‡ ‰‡¯‡Â57, ∆¿¿»»¿∆¿∆∆»»∆
,‡˜ÈÈc שהדגיש ‡¯‡‰ היינו 'אראה', ואמר בלשונו דייק רבנו ומשה ∆¿∆«¿»

הארץ  את לראות רצונו את כי B‡ÎÏc¯‰בבקשתו מובנת, לא זו הדגשה ¿ƒ¿»
ÌLהרי, ‰È‰ÈÂ ¯B·ÚiL ,‡p ‰¯aÚ‡ ‰˙È‰ B˙Lwa ¯wÈÚƒ««»»»¿»∆¿¿»»∆«¬¿ƒ¿∆»

בפועל, ישראל »e‰Óeבארץ
‡˜ÈÈc ‰‡¯‡Â LwÈaL וכיון ∆ƒ≈¿∆¿∆«¿»

יש  מדוע לארץ, הכניסה הוא שהעיקר

על  דווקא דגש רבינו משה של בבקשה

הארץ? ראיית

Ë¯Ù·e מתחזקת Ètוהשאלה ÏÚ ƒ¿»«ƒ
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó58בגמרא‰Ó ÈtÓ «¬«««ƒ¿≈«

ÒkÈÏ eÈa¯ ‰LÓ ‰e‡˙pƒ¿«»…∆«≈ƒ»≈
ÏBÎ‡Ï ÈÎÂ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆¡

,CÈ¯ˆ ‡e‰ dÈ¯tÓ יעלה לא והרי ƒƒ¿»»ƒ
להיכנס  מבקש רבינו שמשה הדעת על

אכילת  כמו אישית הנאה בשביל לארץ

טובים, רבינו ‡l‡פירות שמשה ∆»
כדי לארץ להיכנס ¿»¿eÓi˜˙iL∆ƒ'נתאוה'

ı¯‡aL) ˙BÂˆn‰ היה לא שאותן «ƒ¿∆»»∆
במדבר  היה כאשר לקיים ÏÚיכול («

‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ ,Ôk Ì‡Â ,B„È»¿ƒ≈»¿»¿ƒ»
ÒkiL B˙Lwa ¯wÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ««»»∆ƒ»≈
e‰Óe ,˙BÂˆn‰ ÌÈi˜ÈÂ ı¯‡Ï»»∆ƒ«≈«ƒ¿«
‰i‡¯‰ ÔÈÚ ,‰‡¯‡Â ˜eic‰«ƒ¿∆¿∆ƒ¿«»¿ƒ»

‰Ê ÏÚL ,‡˜Âc מיוחד דגש עם «¿»∆«∆
הרא  ענין רבינו ‰˙Ïltיה על משה ƒ¿«≈

‰¯NÚ LÓÁÂ ˙B‡Ó LÓÁ¬≈≈«¬≈∆¿≈
ÔÈÓk ˙BlÙz של הגימטריא ¿ƒ¿ƒ¿«

.?ÔpÁ˙‡Â59המילה  »∆¿««
‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡60‰LnL , «»ƒ¿»∆…∆

הוא  כי הראיה ענין על «̄«ˆ‰ביקש
ÏBÚÙÏ ולהמשיך˙È˙p‰ ˙‡ ƒ¿∆«¿ƒ«

‰„B·Ú‰ ÏÈ·La ‰ÏÚÓÏÓ Ák…«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¬»
‰‡¯iL ‰Ê È„È ÏÚ ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ«¿≈∆∆ƒ¿∆
˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï ,ı¯‡‰ ˙‡∆»»∆¿«¿ƒ¿ƒ«

‰i‡¯‰,באלוקותB˙ÈÁa È‰BfL »¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
·e˙kL BÓÎe ,‰LÓ ÏL61 ∆…∆¿∆»

רבנו  משה אודות ¿»»iÂ¯‡בתורה
‰Ê È„È ÏÚL ,'Bb BÏ ˙ÈL‡≈̄ƒ∆«¿≈∆

באלקות ראיה יש ‰e‡כאשר
,‰ÓÎÁc ÏehÈa‰ יש החכמה במדריגת אחד שמצד בחסידות כמבואר «ƒ¿»¿»
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מה  ונחנּו ּבמׁשה היה 62ׁשּכתּוב לא ּכאׁשר ולכן, . ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּיראה  זה ידי על הראּיה ענין להמׁשי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָיכֹול

אמר  אזי הארץ, היינּו,63את ׁשמע, יׂשראל ועּתה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּׁשמיעה  ענין רק אצלם להיֹות יּוכל ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָׁשעּתה

אמרּו זה ׁשעל ראּיה 64ּבלבד, ּדֹומה אינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ענין  ׁשֹומע האדם ּכאׁשר ּגם ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשמיעה,

ׁשּיראה  לאחר ּדוקא הּנה ּפרטיו, לכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמסּוּיים

יתעּנ אזי הּדבר וטעם אֹותֹו ּגדֹול. ּבתענּוג ג ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָ

מּפנימּיּות  המׁשכה יׁש ׁשּבראּיה לפי ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהּדבר,

הראּיה  ּפֹועל כן ּוכמֹו מּבׁשמיעה. יֹותר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָהּנפׁש

ׁשּכאׁשר  ּדאף ׁשמיעה, מאׁשר יֹותר עצמי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָּביּטּול

ׂשרים  אׁשר הּים ּבמדינת ּגדֹול מל ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשֹומע

ׁשּיהיה  ּגֹורם זה הרי אליו, ּבטלים ונכּבדים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָרּבים

מקֹום, מּכל ּפקּוּדתֹו, את ויקּיים הּמל אל ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבטל

הּמל לחצר ׁשּנכנס למי ּכלל ּדֹומה זה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאין

ּבטלים  ונכּבדים רּבים ׂשרים ּבעצמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָורֹואה

עצמי 65אליו  ּביּטּול אצלֹו נעׂשה זה ידי ׁשעל , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּביׂשראל, לפעֹול מׁשה ּׁשרצה מה וזהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹּביֹותר.

הראּיה. ענין ּבהם ְְְִִִֶֶֶַָָָׁשּיהיה

ּבלּקּוטי ÏÚÂה) המבֹואר ּגם יּובן זה ּפי ¿«ְְִִֵֶַַַָ

ׁשּׁשלח 66תֹורה  המרּגלים ּבין ההפרׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

את  ׁשלח ׁשּמׁשה יהֹוׁשע, ׁשּׁשלח למרּגלים ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻמׁשה

ּׁשאין  מה ּכּוּלּה, ּכנען ארץ את לתּור ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָהמרּגלים

יריחֹו את לתּור המרּגלים את ׁשלח יהֹוׁשע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻּכן

על  ּדקאי ריח, לׁשֹון הּוא יריחֹו ּדהּנה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָּבלבד.

ׁשהם  ּומעׂשה ּדיּבּור מחׁשבה הּנפׁש ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּוׁשי

המרּגלים  ׁשּׁשיּלּוח והיינּו, ּבלבד, ריח ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַּבחינת

הּלבּוׁשים  ּבירּור על ּכח נתינת היה ְְִִִֵַַַַַָָֹֻּדיהֹוׁשע
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זֿח.62) טז, א.63)בשלח ד, יח.ראה64)ואתחנן יג, פרשתנו טוב לקח מדרש יט. יט, יתרו פמ"ב 65)מכילתא תניא ראה

א). (סא, סה"מ 66)בהגהה (תו"מ תשל"ו יהושע וישלח ד"ה גם וראה ואילך. תלט ע' שם אוה"ת ואילך. ג נא, פרשתנו

ואילך). 243 ע' תשל"ו סה"מ ואילך. שפ ע' סיון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  השכלי הרעיון שני ומצד בעיניים, ברורה בראיה כמו וברירות בהירות

על  מורה והנקודה לפרטים, וההסתעפות ההתפתחות לפני בלבד, בנקודה

המציאות  והעדר Ó‰ביטול eÁÂ ‰LÓa ·e˙kL BÓk62 מורה ו'מה' ¿∆»¿…∆¿«¿»
מה'. 'כוח נקראת החכמה שלכן ביטול, על

,ÔÎÏÂ והשאיפה הרצון שעיקר כיון ¿»≈
אצל  לפעול היה מלכתחילה משה של

באלקות, ראיה ישראל ∆¬»L‡k¯בני
ÔÈÚ CÈLÓ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï…»»»¿«¿ƒƒ¿«

‰i‡¯‰ ישראל בני של בעבודתם »¿ƒ»
,ı¯‡‰ ˙‡ ‰‡¯iL ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿∆∆»»∆
לא  ואראה' נא 'אעברה ובקשתו

‡Ó¯התקבלה, ÈÊ‡63 רבינו משה ¬«»«
ישראל  ÚÓL,לבני Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ¿«»ƒ¿»≈¿«

˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ‰zÚL ,eÈÈ‰«¿∆«»«ƒ¿
‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚ ˜¯ ÌÏˆ‡∆¿»«ƒ¿««¿ƒ»

,„·Ïa של באופן אלקות השגת ƒ¿«
מראיה  למטה שהיא בלבד, שמיעה

‡e¯Óבאלקות  ‰Ê ÏÚL64dÈ‡ ∆«∆»¿≈»
,‰ÚÈÓLÏ ‰i‡¯ ‰ÓBc כי »¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ראיה  ידי על דברים ותפיסת קליטת

תוקף  ביותר והיא יותר הרבה נעלית

ותפיסה  קליטה מאשר בהירות וביותר

לכך וראיה שמיעה, ידי ≈¬∆È¯‰Lעל
ÔÈÚ ÚÓBL Ì„‡‰ ¯L‡k Ìb««¬∆»»»≈«ƒ¿»

,ÂÈË¯t ÏÎÏ ÌÈieÒÓ והדברים ¿»¿»¿»»
היטב, אצלו Âc˜‡נקלטים ‰p‰ƒ≈«¿»

¯·c‰ B˙B‡ ‰‡¯iL ¯Á‡Ï¿««∆ƒ¿∆«»»
ÏB„b ‚eÚ˙a ‚pÚ˙È ÈÊ‡ ואילו ¬«ƒ¿«≈¿«¬»

מפורטת  היא אם אפילו השמיעה,

גדול  תענוג לגרום יכולה לא ביותר,

הראיה. ÈÙÏכמו ,¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ
‰ÎLÓ‰ LÈ ‰i‡¯aL∆ƒ¿ƒ»≈«¿»»
¯˙BÈ LÙp‰ ˙eiÓÈtÓƒ¿ƒƒ«∆∆≈

‰ÚÈÓLaÓ על משפיעה ראיה ולכן ƒƒ¿ƒ»
(וכפי  שמיעה מאשר יותר הרבה האדם

שלא  הזהירות חומר לגבי גם שמובא

משום  רצויים, בלתי דברים לראות

וחזקה  גדולה השפעה יש שלראיה

האדם). נפש על ÔÎביותר BÓÎe¿≈
ÈÓˆÚ ÏehÈa ‰i‡¯‰ ÏÚBt האדם מציאות עצם L‡Ó¯של ¯˙BÈ ≈»¿ƒ»ƒ«¿ƒ≈≈¬∆

,‰ÚÈÓL מדברים מאשר יותר שרואה, מדברים  ומתפעל מתרשם האדם כי ¿ƒ»
שומע, È„Óa˙שהוא ÏB„b CÏÓ LiL ÚÓBL ¯L‡kL Û‡c¿«∆«¬∆≈«∆≈∆∆»ƒ¿ƒ«

Ìi‰ זאת לראות באפשרותו שאין כך רחוק, במקום ÌÈ¯Nהיינו ¯L‡ «»¬∆»ƒ
‰È‰iL Ì¯Bb ‰Ê È¯‰ ,ÂÈÏ‡ ÌÈÏËa ÌÈ„aÎÂ ÌÈa¯,הוא גם «ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈»¬≈∆≈∆ƒ¿∆

המלך, כלפי השרים ביטול ועל המלך מציאות על ‰CÏnהשומע Ï‡ ÏËa»≈∆«∆∆
ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,B˙ce˜t ˙‡ ÌÈi˜ÈÂ ביטול‰Ê ידי על הנפעל ƒ«≈∆¿»ƒ»»≈∆

בודאי  זה שגם למרות בלבד, שמיעה

לא  זה ביטול זאת בכל ∆ÓBc‰ביטול,
CÏn‰ ¯ˆÁÏ ÒÎpL ÈÓÏ ÏÏk¿»¿ƒ∆ƒ¿»«¬««∆∆

BÓˆÚa ‰‡B¯Â עיניו ÌÈ¯Nבמו ¿∆¿«¿»ƒ
ÌÈÏËa ÌÈ„aÎÂ ÌÈa«̄ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

ÂÈÏ‡65, המלך Ê‰אל È„È ÏÚL ≈»∆«¿≈∆
השרים  של הביטול ∆¬»NÚ‰ראיית

BÏˆ‡ הרואה ÈÓˆÚאצל ÏehÈa ∆¿ƒ«¿ƒ
e‰ÊÂמוחלטת התבטלות  .¯˙BÈa¿≈¿∆

ÏBÚÙÏ ‰LÓ ‰ˆ¯M ‰Ó«∆»»…∆ƒ¿
ÔÈÚ Ì‰a ‰È‰iL ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»∆ƒ¿«

‰i‡¯‰ לידי אותם שיביא באלוקות »¿ƒ»
לאלוקות. מוחלט ביטול

‰Ê Èt ÏÚÂ לעיל ‰) המבואר ¿«ƒ∆
משה, ידי על המרגלים שילוח אודות

של  ענין זה הרי הדברים פנימיות שלפי

מלמעלה כוח Ìbנתינת Ô·eÈ««
‰¯B˙ ÈËewÏa ¯‡B·Ó‰66 «¿»¿ƒ≈»

הזקן  ÔÈaלאדמו"ר L¯Ù‰‰«∆¿≈≈
‰LÓ ÁÏML ÌÈÏb¯Ó‰ זה שעל «¿«¿ƒ∆»«…∆

שלח  פרשת השבוע, בפרשת מדובר

,ÚLB‰È ÁÏML ÌÈÏb¯ÓÏ«¿«¿ƒ∆»«¿À«
של  ההפטרה וזו יהושע בספר כמסופר

הוא  וההבדל שלח, ∆…∆LnL‰פרשת
˙‡ ¯e˙Ï ÌÈÏb¯Ó‰ ˙‡ ÁÏL»«∆«¿«¿ƒ»∆

,dlek ÔÚk ı¯‡ כמפורש ∆∆¿««»
השבוע, Ôkבפרשת ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈

ÌÈÏb¯Ó‰ ˙‡ ÁÏL ÚLB‰È¿À«»«∆«¿«¿ƒ
˙‡ ¯e˙Ï העיר„·Ïa BÁÈ¯È »∆¿ƒƒ¿«

בתוכן  מהותי מהבדל נובע זה והבדל

ומבאר. שממשיך כפי הדברים,

,ÁÈ¯ ÔBLÏ ‡e‰ BÁÈ¯È ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿≈«
È‡˜c היאוהכוונהÈLe·Ï ÏÚ ¿»≈«¿≈
LÙp‰ ביטוי לידי באה הנפש שדרכם «∆∆

והם  פעולותיה את ««¬»LÁÓ·‰ופועלת
‰NÚÓe ¯eaÈc הנפש של ביטוי אמצעי רק שהם על 'לבושים' שנקראים ƒ«¬∆

„·Ïa ÁÈ¯ ˙ÈÁa Ì‰L,עצמה הנפש ÁelÈMLולא ,eÈÈ‰Â ∆≈¿ƒ«≈«ƒ¿«¿«¿∆ƒ«
Ák ˙È˙ ‰È‰ ÚLB‰Èc ÌÈÏb¯Ó‰ מלמעלה¯e¯Èa ÏÚ ותיקון «¿«¿ƒƒÀ«»»¿ƒ«…««≈
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לתּור  מׁשה ׁשּׁשלח המרּגלים ּכן ּׁשאין מה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבלבד,

הּוא  עממין, ׁשבעה ארץ ּכּוּלּה, ּכנען ארץ ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָאת

עצמן, הּמּדֹות ׁשבע ּבירּור על ּכח הּנתינת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָֹענין

תֹורה  ּבלּקּוטי  וכדאיתא ויראה. אהבה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָׁשעיּקרן

ּבהּגהה  ּפרק 67ׁשם ּבינֹונים ׁשל ּבספר "ועּיין : ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכל  מּדת היא הּבינֹוני ׁשּמּדת מבֹואר ׁשּׁשם ְִִִִֵֶֶַַַָָָי"ד",

עבֹודת  ּדהּנה, ,ימׁשֹו אדם ּכל ואחריה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאדם

ּומעׂשה  ּדיּבּור ּבמחׁשבה היא היינּו,68הּבינֹונים , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּנזהר  אּלא ּובדיּבּור, ּבמעׂשה ׁשּנזהר מיּבעי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלא

קׁשים  עבירה ׁשהרהּורי ּבידעֹו ּבמחׁשבה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָאפיּלּו

עבר 69מעבירה  ׁשּלא הּבינֹוני, מּדת ענין וזהּו , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

לעֹולם  יעבֹור ולא מּימיו הּוא 70עבירה זה וענין . ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָֹ

היינּו, ,ימׁשֹו אדם ּכל ואחריה אדם ּכל ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָמּדת

ועל  מּיׂשראל. ואחד אחד מּכל זאת ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתֹובעים

ידי  על המרּגלים ּדׁשיּלּוח ּכח הּנתינת היא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹזה

ּבבחינת  היא הּצּדיקים עבֹודת אמנם, ְְְֲִִִִִַַַַַָָֻיהֹוׁשע.

הּוא  ׁשּבקדּוּׁשה ענין ׁשּכל ויראה, אהבה ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהּמּדֹות,

וׂשנּוא  מאּוס הּוא ּדקליּפה וענין ּביֹותר, ְְְְְִִִֵָָָָָאהּוב

אחד  לכל ׁשּייכת אינּה זֹו עבֹודה הּנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבתכלית,

ּכמאמר  מלמעלה, ׁשּבא ענין זהּו אּלא 71ואחד, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכמֹו מּתנה, ׁשל ענין והּוא צּדיקים, ְְְִִִֶַַָָָָָָּבראת

ועל 72ׁשּכתּוב  ּכהּנתכם. את אּתן מּתנה עבֹודת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ידי  על המרּגלים ּדׁשיּלּוח ּכח הּנתינת היא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹזה

ֶֹמׁשה.

ÔÈÚ‰Â מּבחינת היה ׁשּמׁשה ּדכיון ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

עצמי  ּביּטּול ּבבחינת והיה ְְְְִִִִִַַָָָָהראּיה,

מרּגלים  לׁשלֹוח ּבכחֹו היה לכן לעיל), ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ(ּכּנזּכר

הּבירּור  לפעֹול היינּו, ּכּוּלּה, ּכנען ְְְְִֵֶֶַַַַָלארץ

ׁשּיי לא הראּיה ׁשּמּצד ּכיון עצמם, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבהּמּדֹות

ׁשאז  לבֹוא לעתיד ּוכמֹו הּקדּוּׁשה. ּדהיפ ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָענין
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ּכלל  ׁשּיי יהיה לא אזי אלקּות, ראּיית ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹּתהיה

נאמר  עכׁשיו (ורק הּקדּוּׁשה היפ ׁשל 73ענין ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָ

הּמות  ואת הּטֹוב ואת החּיים את לפני ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָנתּתי

ׁשּׁשּיי היינּו, ּבחּיים, ּובחרּת ּגֹו' הרע ְְְִֶֶַַַַַָָָָָואת

ואף  וׁשלֹום, חס ּבההיפ ּגם הּבחירה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּתהיה

יׁש זה וענין ּבחּיים). ּבֹוחר הּוא הרי כן ּפי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָעל

עכׁשיו  האדם ּבעבֹודת ּגם ׁשּמביא ּדּוגמתֹו ּכפי , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

ספרי  ּבׁשם אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּוּׁשת ְְְְְִִִֵֵַַָּכבֹוד

הּנֹולד 74מּוסר  את הרֹואה חכם איזהּו ,75ּבענין ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּתאותֹו, על להתּגּבר יכֹול אינֹו האדם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּכאׁשר

ּיהיה  מה (ר ֹואה) לעצמֹו ׁשּיצּייר היא העצה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאזי

יּׁשאר  לא ׁשאז (הּנֹולד), הּתאוה מיּלּוי ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹלאחרי

ׁשהּוא  ּגׁשמי ּדבר ׁשּזהּו ּדמאחר מאּומה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּזה

ואז  מאּומה, מּמּנּו יּׁשאר לא הרי ונפסד ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכלה

ּכאׁשר  הּנה זה, מעׂשה על ּבעצמֹו ּגם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַיצטער

ּתאותֹו. על להתּגּבר  יּוכל אזי לעצמֹו, זאת ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָֹיצּייר

מׁשה  ּבּקׁשת  ּבביאּור לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹּוכמֹו

ענין  לפעֹול ׁשרצה ּדייקא, ואראה ּנא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָאעּברה

העבֹודה  להיֹות ּתּוכל זה ידי ׁשעל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהראּיה,

לארץ. יׂשראל ּבני ּבכניסת ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבגׁשמּיּות

ּכנען e‰ÊÂו) ארץ את ויתּורּו אנׁשים ל ׁשלח ¿∆ְְְְֲִֶֶֶַַַָָ

ענין  הּוא המרּגלים ׁשּׁשיּלּוח ְְְִִִֶַַַַּגֹו',

ּבדברים  העבֹודה להיֹות ׁשּתּוכל ּכדי ּכח ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהּנתינת

ׁשּזהּו מׁשה, ידי על היא זֹו ּכח ּונתינת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹּגׁשמּיים.

ּפי  על אף ּכי ,לדעּת ,ל ׁשלח ּׁשּנאמר ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַמה

היּו ּכׁשרים עצמם מּצד הרי 76ׁשהמרּגלים , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ּכח  הּנתינת ואיּלּו ּברּוחנּיּות, רק היתה ְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹעבֹודתם

ּדוקא, מׁשה ידי על נמׁש ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹלעבֹודה

והּביּטּול  הראּיה ענין היה מׁשה ׁשאצל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלפי

ּכמבֹואר 77העצמי  אלף 78, מאֹות ׁשׁש ּבענין ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B·Ï‡ואלוקות. „È˙ÚÏ BÓÎe המשיח ¯‡Èi˙בימות ‰È‰z Ê‡L ¿∆»ƒ»∆»ƒ¿∆¿ƒ«
,˙e˜Ï‡ על ומסתיר שמעלים דבר שום יהיה ולא בגילוי תאיר האלוקות כי ¡…

האלוקות, ‰CÙÈהתגלות ÏL ÔÈÚ ÏÏk CÈiL ‰È‰È ‡Ï ÈÊ‡¬«…ƒ¿∆«»¿»ƒ¿»∆≈∆
‰Me„w‰ האלוקות שבו עולם כי כלל, קיים יהיה לא הקדושה והיפך «¿»

שאין  עולם הוא כל לעין בגילוי מאירה

שאיננו  דבר לשום מקום נתינת שום בו

ממש  ÂÈLÎÚקדושה ˜¯Â) בזמן ¿««¿»
בהעלם  היא האלוקות כאשר הגלות,

Èz˙בתורה Ó‡73¯והסתר ∆¡«»«ƒ
·Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ EÈÙÏ¿»∆∆««ƒ¿∆«
'Bb Ú¯‰ ˙‡Â ˙Ân‰ ˙‡Â¿∆«»∆¿∆»»
CÈiML ,eÈÈ‰ ,ÌÈiÁa z¯Á·e»«¿»««ƒ«¿∆«»
CÙÈ‰‰a Ìb ‰¯ÈÁa‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿ƒ»«¿«≈∆

מ'טוב' וההיפך »ÒÁמ'חיים'
,ÌBÏLÂ נמצאים הללו הדברים כי ¿»

ÔÎוקיימים  Èt ÏÚ Û‡Â למרות ¿««ƒ≈
בהיפך  לבחור אפשרות יש שלמעשה

‰e‡הטוב  È¯‰ על המתנהג היהודי ¬≈
התורה  ÌÈiÁa).פי ¯ÁBa≈««ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ כראוי ה' עבודת של ¿ƒ¿»∆

שיהיה  הראיה מענין כתוצאה

כאשר  לבוא, לעתיד ובגלוי בשלימות

כלל  תהיה ולא באלוקות ראיה תהיה

הקדושה  היפך של ≈LÈמציאות
B˙Ó‚ec זה B·Úa„˙מעין Ìb ¿»««¬«

,ÂÈLÎÚ Ì„‡‰,הגלות בזמן »»»«¿»
על  והסתר העלם יש שכעת למרות

האלוקות, B·k„גילוי ‡È·nL ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„¿̃«ƒ»ƒ«¿

הריי"צ  ÒeÓ¯הרבי È¯ÙÒ ÌLa74 ¿≈ƒ¿≈»
ÔÈÚa הגמרא דברי ‡e‰ÊÈפירוש ¿ƒ¿«≈∆

„ÏBp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ ÌÎÁ75, »»»∆∆«»
ÏBÎÈ BÈ‡ Ì„‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»»»≈»
ÈÊ‡ ,B˙Â‡z ÏÚ ¯ab˙‰Ï¿ƒ¿«≈««¬»¬«

‰ ‰ˆÚ‰¯ÈiˆiL ‡È יתאר »≈»ƒ∆¿«≈
BÓˆÚÏ וברורה חיה (¯B‡‰בצורה ¿«¿∆

ראיה  של È‰i‰ברמה ‰Ó («ƒ¿∆
„ÏBp‰) ‰Â‡z‰ ÈelÈÓ È¯Á‡Ï¿«¬≈ƒ««¬»«»

Ê‡Lהתוצאה  את ), שימלא לאחר ∆»
הרי  fÓ‰תאוותו ¯‡MÈ ‡Ï…ƒ»≈ƒ∆

Á‡Óc¯מהתאוה  ,‰Óe‡Ó¿»¿≈««
‡e‰L ÈÓLb ¯·c e‰fL עניניו בכל המוגבל גשמי דבר כל של כטבעו ∆∆»»«¿ƒ∆

שהוא וסופו קיומו, זמן במשך גם MÈ‡¯ומוגבל ‡Ï È¯‰ „ÒÙÂ ‰Ïk»∆¿ƒ¿»¬≈…ƒ»≈

Ê‡Â ,‰Óe‡Ó epnÓ לגמרי יתכלה הדבר BÓˆÚaכאשר Ìb ¯ÚËˆÈ ƒ∆¿»¿»ƒ¿«≈«¿«¿
‰Ê ‰NÚÓ ÏÚ,לעשותו מתאוה מאד הוא ÈiˆÈ¯שכעת ¯L‡k ‰p‰ ««¬∆∆ƒ≈«¬∆¿«≈
,BÓˆÚÏ ˙‡Ê הדברים מראה את לעצמו וימחיש במחשבתו לעצמו יתאר …¿«¿

לגמרי  וייאבדו שיכלו B˙Â‡z.לאחר ÏÚ ¯ab˙‰Ï ÏÎeÈ ÈÊ‡¬««¿ƒ¿«≈««¬»
¯e‡È·a ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈¿≈
‡p ‰¯aÚ‡ ‰LÓ ˙Lwa«»«…∆∆¿¿»»

,‡˜ÈÈc ‰‡¯‡Â והוסיף שדייק ¿∆¿∆«¿»
קשור  ישראל לארץ לעבור שרצונו

ונתבאר  הראיה, משה L¯ˆ‰בענין ∆»»
יהיה ÏBÚÙÏרבינו  ישראל בני שלכל ƒ¿

‰i‡¯‰ ÔÈÚ,באלוקותÈ„È ÏÚL ƒ¿«»¿ƒ»∆«¿≈
‰Ê המוחלט והביטול הראיה בכוח ∆

גורמת BÈ‰Ï˙שהיא ÏÎez«ƒ¿
‰„B·Ú‰ המצוות בקיום »¬»

Ï‡¯NÈ Èa ˙ÒÈÎa ˙eiÓL‚a¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
,ı¯‡Ï.באריכות לעיל כמבואר »»∆
e‰ÊÂ (Â בכתוב הפנימי הפירוש ¿∆

המאמר  את EÏהפותח ÁÏL¿«¿
ÔÚk ı¯‡ ˙‡ e¯e˙ÈÂ ÌÈL‡¬»ƒ¿»∆∆∆¿««

,'Bb א השאלה יתכן ונשאלה יך

בשילוח  רצה מצידו רבנו שמשה

הוא  והמענה »ÁelÈML∆ƒהמרגלים,
˙È˙p‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒƒ¿««¿ƒ«

Ák מלמעלה˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k …«¿≈∆«ƒ¿
‰„B·Ú‰ בקיום ישראל בני של »¬»

ÌÈiÓLb.המצוות  ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
‡È‰ BÊ Ák ˙È˙e מלמעלה באה ¿ƒ«…«ƒ

Ó‰למטה  e‰fL ,‰LÓ È„È ÏÚ«¿≈…∆∆∆«
Èk ,EzÚ„Ï ,EÏ ÁÏL ¯Ó‡pM∆∆¡«¿«¿¿«¿¿ƒ
„vÓ ÌÈÏb¯Ó‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«¿ƒƒ«

ÌÓˆÚ שנשלחו שעה באותה «¿»
eÈ‰ ÌÈ¯Lk76Ì˙„B·Ú È¯‰ , ¿≈ƒ»¬≈¬»»

,˙eiÁe¯a ˜¯ ‰˙È‰ ולכן »¿»«¿»ƒ
יכולים  היו לא עצמם מצד המרגלים

מלמעלה  כוח נתינת שתומשך לפעול

למטה  המצוות בקיום ה' לעבודת

Ákבגשמיות, ˙È˙p‰ elÈ‡Â¿ƒ«¿ƒ«…«
eiÓL‚a˙מלמעלה  ‰„B·ÚÏ«¬»¿«¿ƒ

,‡˜Âc ‰LÓ È„È ÏÚ CLÓƒ¿««¿≈…∆«¿»
ÔÈÚ ‰È‰ ‰LÓ Ïˆ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆…∆»»ƒ¿«

‰i‡¯‰ באלוקותÏehÈa‰Â »¿ƒ»¿«ƒ
ÈÓˆÚ‰77, באלוקות מהראיה הנובע מציאותו, כל של מוחלט ביטול »«¿ƒ
¯‡B·Ók78 החסידות ÔÈÚaבתורת Ìb רבנו משה בדברי הפנימי הפירוש «¿»«¿ƒ¿«
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miyp` jl gly

לתּור  מׁשה ׁשּׁשלח המרּגלים ּכן ּׁשאין מה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבלבד,

הּוא  עממין, ׁשבעה ארץ ּכּוּלּה, ּכנען ארץ ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָאת

עצמן, הּמּדֹות ׁשבע ּבירּור על ּכח הּנתינת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָֹענין

תֹורה  ּבלּקּוטי  וכדאיתא ויראה. אהבה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָׁשעיּקרן

ּבהּגהה  ּפרק 67ׁשם ּבינֹונים ׁשל ּבספר "ועּיין : ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכל  מּדת היא הּבינֹוני ׁשּמּדת מבֹואר ׁשּׁשם ְִִִִֵֶֶַַַָָָי"ד",

עבֹודת  ּדהּנה, ,ימׁשֹו אדם ּכל ואחריה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאדם

ּומעׂשה  ּדיּבּור ּבמחׁשבה היא היינּו,68הּבינֹונים , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּנזהר  אּלא ּובדיּבּור, ּבמעׂשה ׁשּנזהר מיּבעי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלא

קׁשים  עבירה ׁשהרהּורי ּבידעֹו ּבמחׁשבה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָאפיּלּו

עבר 69מעבירה  ׁשּלא הּבינֹוני, מּדת ענין וזהּו , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

לעֹולם  יעבֹור ולא מּימיו הּוא 70עבירה זה וענין . ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָֹ

היינּו, ,ימׁשֹו אדם ּכל ואחריה אדם ּכל ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָמּדת

ועל  מּיׂשראל. ואחד אחד מּכל זאת ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתֹובעים

ידי  על המרּגלים ּדׁשיּלּוח ּכח הּנתינת היא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹזה

ּבבחינת  היא הּצּדיקים עבֹודת אמנם, ְְְֲִִִִִַַַַַָָֻיהֹוׁשע.

הּוא  ׁשּבקדּוּׁשה ענין ׁשּכל ויראה, אהבה ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהּמּדֹות,

וׂשנּוא  מאּוס הּוא ּדקליּפה וענין ּביֹותר, ְְְְְִִִֵָָָָָאהּוב

אחד  לכל ׁשּייכת אינּה זֹו עבֹודה הּנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבתכלית,

ּכמאמר  מלמעלה, ׁשּבא ענין זהּו אּלא 71ואחד, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכמֹו מּתנה, ׁשל ענין והּוא צּדיקים, ְְְִִִֶַַָָָָָָּבראת

ועל 72ׁשּכתּוב  ּכהּנתכם. את אּתן מּתנה עבֹודת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ידי  על המרּגלים ּדׁשיּלּוח ּכח הּנתינת היא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹזה

ֶֹמׁשה.

ÔÈÚ‰Â מּבחינת היה ׁשּמׁשה ּדכיון ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

עצמי  ּביּטּול ּבבחינת והיה ְְְְִִִִִַַָָָָהראּיה,

מרּגלים  לׁשלֹוח ּבכחֹו היה לכן לעיל), ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ(ּכּנזּכר

הּבירּור  לפעֹול היינּו, ּכּוּלּה, ּכנען ְְְְִֵֶֶַַַַָלארץ

ׁשּיי לא הראּיה ׁשּמּצד ּכיון עצמם, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבהּמּדֹות

ׁשאז  לבֹוא לעתיד ּוכמֹו הּקדּוּׁשה. ּדהיפ ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָענין

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

תמג.67) ע' תלט. ע' שם אוה"ת גם וראה א. ואילך).68)נב, ב (טז, פי"ב ב).69)תניא (יז, שם תניא א. כט, תניא 70)יומא

ב). (טז, א).71)שם (כ, שם פי"ד תניא א. טז, שם.72)ב"ב תניא ז. יח, קרח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÓ‰וזיכוך  ÁÏML ÌÈÏb¯Ó‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,„·Ïa ÌÈLe·l‰«¿ƒƒ¿««∆≈≈«¿«¿ƒ∆»«…∆

ı¯‡ ,dlek ÔÚk ı¯‡ ˙‡ ¯e˙Ï שעה באותה ישבו Ú·L‰שבה »∆∆∆¿««»∆∆ƒ¿»
˙Bcn‰ Ú·L ¯e¯Èa ÏÚ Ák ˙È˙p‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,ÔÈÓÓÚ של ¬»ƒƒ¿««¿ƒ«…««≈∆««ƒ

‡‰·‰הנפש  Ô¯wÈÚL ,ÔÓˆÚהחסד ממידת שנובעת ÈÂ¯‡‰שנובעת «¿»∆ƒ»»«¬»¿ƒ¿»
הן  המידות ושאר הגבורה, ממידת

המידות  שתי של והסתעפויות 'ענפים'

הללו. «È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ˙‡העיקריות
‰‰b‰a ÌL ‰¯B˙ ÈËewÏa67: ¿ƒ≈»»««»»
ÌÈBÈa ÏL ¯ÙÒa ÔÈiÚÂ" הוא ¿«≈¿≈∆∆≈ƒ

של  מהותו את המבאר התניא ספר

ה' בעבודת ודרכו ∆∆t¯˜ה'בינוני'
ÌML ,"„"È ספר של י"ד בפרק ∆»

‰ÈBÈaהתניא  ˙cnL ¯‡B·Ó¿»∆ƒ««≈ƒ
‰È¯Á‡Â Ì„‡ Ïk ˙cÓ ‡È‰ƒƒ«»»»¿«¬∆»

CBLÓÈ Ì„‡ Ïk מאמץ כל ויעשה »»»ƒ¿
בספר  כהגדרתו 'בינוני', להיות אפשרי

פועלות  נפשית, שמבחינה היינו התניא,

הנפש  וגם האלוקית הנפש גם בו

הוא  מעשית מבחינה אבל הבהמית,

ולא  מצוה כל לקיים בתכלית נזהר

עבירה, שום B·Ú„˙לעבור ,‰p‰c¿ƒ≈¬«
ÈBÈa‰‰·LÁÓa ‡È‰ Ì «≈ƒƒ¿«¿»»

‰NÚÓe ¯eaÈc68‡Ï ,eÈÈ‰ , ƒ«¬∆«¿…
ÈÚaÈÓלומר צריך ÊpL‰¯אין ƒ»≈∆ƒ¿»

,¯eaÈ„·e ‰NÚÓa אינו ולעולם ¿«¬∆¿ƒ
דיבור  מדבר ואינו אסור מעשה עושה

‡elÈÙאסור  ¯‰ÊpL ‡l‡∆»∆ƒ¿»¬ƒ
,‰·LÁÓa מהרהר אינו ואפילו ¿«¿»»

מיד  (אלא אסור הרהור במחשבתו

אסורה, מחשבה במחשבתו שעולה

וכל) מכל אותה דוחה ¿«¿BÚ„Èaהוא
ÌÈL˜ ‰¯È·Ú È¯e‰¯‰L∆ƒ¿≈¬≈»»ƒ

‰¯È·ÚÓ69, ז"ל חכמינו כדברי ≈¬≈»
‰ÈBÈa,בגמרא, ˙cÓ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ««≈ƒ

‡ÏÂ ÂÈÓiÓ ‰¯È·Ú ¯·Ú ‡lL∆…»«¬≈»ƒ»»¿…
ÌÏBÚÏ ¯B·ÚÈ70 הזקן רבינו כלשון «¬¿»

התניא. Ê‰בספר ÔÈÚÂ הימנעות של ¿ƒ¿»∆
ובדיבור  במעשה הן מעבירה, מוחלטת

במחשבה, ‡„Ìוהן Ïk ˙cÓ ‡e‰ƒ«»»»
,CBLÓÈ Ì„‡ Ïk ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»»»»ƒ¿
ÏkÓ ˙‡Ê ÌÈÚ·BzL ,eÈÈ‰«¿∆¿ƒ…ƒ»

ÁelÈLc Ák ˙È˙p‰ ‡È‰ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿«∆ƒ«¿ƒ«…«¿ƒ«
ÚLB‰È È„È ÏÚ ÌÈÏb¯Ó‰ בחינת) ה'לבושים' תיקון הוא זה שכל אלא «¿«¿ƒ«¿≈¿À«

בלבד. ‰Bcn˙,'ריח') ˙ÈÁ·a ‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ,ÌÓ‡»¿»¬«««ƒƒƒƒ¿ƒ««ƒ
,¯˙BÈa ·e‰‡ ‡e‰ ‰Me„˜aL ÔÈÚ ÏkL ,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡«¬»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»∆ƒ¿»»¿≈

,˙ÈÏÎ˙a ‡eNÂ Òe‡Ó ‡e‰ ‰tÈÏ˜c ÔÈÚÂ תיקן כבר הצדיק כי ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ
ה'לבושים' את רק ולא עצמן, המידות את גם BÊוזיכך ‰„B·Ú ‰p‰ עבודת ƒ≈¬»

ה' ויראת ה' באהבת «≈‡dÈהצדיקים
,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÎÈiL בשונה «∆∆¿»∆»¿∆»

כל  'מידת שהיא הבינונים מעבודת

aL‡אדם' ÔÈÚ e‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿»∆»
‰ÏÚÓÏÓ,עצמו באדם תלוי ואינו ƒ¿«¿»

צדיק  להיות אחד מכל תובעים לא ולכן

¯Ó‡Ók71 הגמרא˙‡¯a ¿«¬«»»»
ˆ‰zÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÌÈ˜Èc«ƒƒ¿ƒ¿»∆«»»

מה BÓkמלמעלה, דרך על ¿
·e˙kL72 הכהונה לגבי בתורה ∆»

˙‡ Ôz‡ ‰zÓ ˙„B·Ú¬««»»∆≈∆
‰Ê ÏÚÂ .ÌÎ˙p‰k עבודת על ¿À«¿∆¿«∆

Ákהצדיקים  ˙È˙p‰ ‡È‰ƒ«¿ƒ«…«
ÏÚמלמעלה  ÌÈÏb¯Ó‰ ÁelÈLc¿ƒ««¿«¿ƒ«

,‰LÓ È„È ומבאר שממשיך וכפי ¿≈…∆
להלן. עוד
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ÔÚk ı¯‡Ï ÌÈÏb¯Ó ÁBÏLÏƒ¿«¿«¿ƒ¿∆∆¿««
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,ÌÓˆÚ דיבור במחשבה רק ולא «¿»
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ּבקרּבֹו אנכי אׁשר העם היֹותם 79רגלי ׁשעם , ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹ

ּבחינת  נמׁש ּדוקא ידם על הּנה רגלי, ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָּבבחינת

ּבקרּבֹו, ּומּצד אנכי ׁשּלֹו, הּביּטּול על מֹורה ׁשּזה ְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ

מעלת  את ּדערהערט ) האט (ער הרּגיׁש ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָזה

ּבּה ּופעל לארץ, ּבּכניסה ּבגׁשמּיּות ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָהעבֹודה

ּבחינת  ּבהם היה לא המרּגלים אמנם ּכח. ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֹנתינת

העבֹודה  ּבמעלת הרּגיׁשּו לא ולכן זה, ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹּביּטּול

יֹוׁשביה  אֹוכלת ארץ אמרּו אּלא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָּבגׁשמּיּות,

זֹו80היא  לא הּנה ּבגׁשמּיּות העבֹודה ידי ׁשעל , ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ

כּו'. אּדרּבה אּלא הּגׁשמי, את יעלּו ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבד

ׁשאמרּו אינֹו81וזהּו ּכביכֹול הּבית ּבעל אפיּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּיׁש הּדבר ּדאמת ּכליו, את להֹוציא ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָיכֹול

מּׁשבירת  נעלים ניצֹוצים הּגׁשמּיים ְְְֲִִִִִִִִַַַַַָּבּדברים

ּגֹודל  ׁשּמּצד היתה טענתם מקֹום, מּכל ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּכלים,

ּכליו, את להֹוציא יכֹול הּבית ּבעל אין ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהירידה

להֹוציא  יכֹול אינֹו הּבית, ּבעל היֹותֹו ׁשעם ְְֱִִִֵֶַַַַַָהיינּו,

ּבחינת  ּבהם ׁשהיה וכלב יהֹוׁשע אמנם ּכליו. ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאת

והוי' מעליהם צּלם סר אמרּו למׁשה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּביּטּול

ּתיראּום  אל להֹוציא 82אּתנּו יכֹול הּבית ׁשּבעל , ְִִִִֶַַַַַָָָ

הּׁשּיי האלקּות על קאי הּבית ּדבעל ּכליו, ְֱִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹאת

היינּו ּכליו, את להֹוציא יכֹול והּוא ְְְִֵֶַָָָָלעֹולמֹות,

הארץ  טֹובה אמרּו ולכן הּגׁשמּיּות. את ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלהעלֹות

מאד  הראׁשֹון 83מאד מאד מאד, ּפעמים ׁשּתי , ְְְְְְִִֵָָֹֹֹֹ

ׁשּלמעלה. מאד הּוא הּׁשני ּומאד ,ׁשּל מאד ְְְְְְִֵֶֶַַָֹֹֹהּוא

וזהּו מׁשה. אל ׁשּלהם הּביּטּול מּצד ּבא זה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוכל

ּׁשּנאמר  מה הּוא 84ּגם וּיהס העם, את ּכלב וּיהס ֱֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

נמׁש ּדוקא הּביּטּול ׁשּמּצד ּכיון הּביּטּול, ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָענין

ׁשּגם  וזהּו לארץ. הּכניסה על ּכח ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּנתינת

נאמר  ּדיהֹוׁשע ּגֹו'85ּבמרּגלים יהֹוׁשע וּיׁשלח ְְְְְֱִִִֶַַַַַַַֻֻ
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כא.79) יא, לב.80)בהעלותך יג, תנא.81)פרשתנו ע' שלח אוה"ת וראה א. לה, ט.82)סוטה יד, ז.83)פרשתנו שם,

ע"ג. ריש לח, א. לז, פרשתנו לקו"ת ז.84)וראה יג, א.85)פרשתנו ב, יהושע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל בני Ba¯˜aעל ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL79, ≈≈∆∆«¿ƒ»»¬∆»…ƒ¿ƒ¿

,ÈÏ‚¯ ˙ÈÁ·a Ì˙BÈ‰ ÌÚL,נמוכה במדריגה הם ישראל שבני למרות ∆ƒ¡»ƒ¿ƒ««¿ƒ
זאת, בכל 'רגליים', ‡ÈÎבבחינת ˙ÈÁa CLÓ ‡˜Âc Ì„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«»»«¿»ƒ¿«¿ƒ«»…ƒ

האלקות  לעצמות עצמו,במשה Ba¯˜aהמכוון בו fL‰רבינו שנמשך ¿ƒ¿∆∆
'אנכי' ‰ÏehÈaבחינת ÏÚ ‰¯BÓ∆««ƒ

¯Ú) LÈb¯‰ ‰Ê „vÓe ,BlL∆ƒ«∆ƒ¿ƒ∆
Ë¯Ú‰¯Úc Ë‡‰ הכרה לו היתה »∆¿∆¿

‰B·Ú„‰והרגשה  ˙ÏÚÓ ˙‡ (∆«¬«»¬»
,ı¯‡Ï ‰ÒÈka ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ«¿ƒ»»»∆

da ÏÚÙe,בגשמיות בעבודה »«»
של  Ákהמשכה ˙È˙.מלמעלה ¿ƒ«…«

ÌÓ‡ עצמו רבינו ממשה בשונה »¿»
Ì‰a ‰È‰ ‡Ï ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ…»»»∆

ÏehÈa ˙ÈÁa ופנימי Ê‰עמוק ¿ƒ«ƒ∆
רבינו, למשה המרגלים ÔÎÏÂשהיה ¿»≈

‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓa eLÈb¯‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«¬«»¬»
e¯Ó‡ ‡l‡ ,˙eiÓL‚a ביחס ¿«¿ƒ∆»»¿

היא שהארץ בגשמיות ∆∆‡¯ıלעבודה
‡È‰ ‰È·LBÈ ˙ÏÎB‡80, ∆∆¿∆»ƒ

וחוששים  סבורים היו והמרגלים

,˙eiÓL‚a ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚL∆«¿≈»¬»¿«¿ƒ
eÏÚÈ ‡lL „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«∆…«¬
‰a¯c‡ ‡l‡ ,ÈÓLb‰ ˙‡∆««¿ƒ∆»«¿«»

ירדו eÎ'להיפך  שאך חשש יש

הגשמיות. e¯Ó‡Lבעקבות e‰ÊÂ81 ¿∆∆»¿
למדבר  מהארץ כשחזרו המרגלים

ÏBÎÈ·k ˙Èa‰ ÏÚa elÈÙ‡¬ƒ««««ƒƒ¿»
,ÂÈÏk ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ∆≈»
הוא, ברוך הקדוש אפילו כלומר,

יושבי  את לנצח יכול אינו כביכול,

ושלום) (חס ‰c·¯הארץ ˙Ó‡c∆¡∆«»»
וחשובה  גדולה מעלה יש שלגשמיות

שורש  כי הרוחניות, לגבי אפילו

הרוחניות  משורש נעלה יותר הגשמיות

‰ÌÈiÓLbכיון  ÌÈ¯·ca LiL∆≈«¿»ƒ««¿ƒƒ
˙¯È·MÓ ÌÈÏÚ ÌÈˆBˆÈƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ«

ÌÈÏk‰,וחסידות בקבלה שכמבואר «≈ƒ
הרצון  פי על הזה, העולם בריאת קודם

כ'עולם  בפועל שנברא באופן העליון,

היו  שבו התוהו' 'עולם היה התיקון'

ניצוצות  נפלו שאז הכלים' 'שבירת שנעשתה עד מועטים וכלים מרובים אורות

למטה, ÌB˜Ó,קדושה ÏkÓ את רצו ולא רוחנית עבודה העדיפו המרגלים ƒ»»
בגשמיות, המצוות בקיום Ï„Bbהעבודה „vnL ‰˙È‰ Ì˙ÚË«¬»»»¿»∆ƒ«∆

‰„È¯È‰ למטה שנפלו הקדושה ניצוצות ÏBÎÈשל ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ «¿ƒ»≈««««ƒ»
ÏBÎÈ BÈ‡ ,˙Èa‰ ÏÚa B˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈÈ‰ ,ÂÈÏk ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆≈»«¿∆ƒ¡««««ƒ≈»

,ÂÈÏk ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï.כביכול ¿ƒ∆≈»
·ÏÎÂ ÚLB‰È ÌÓ‡ המרגלים שאר עם השתתפו שלא המרגלים שני »¿»¿À«¿»≈

ÈÁa˙בעצתם Ì‰a ‰È‰L∆»»»∆¿ƒ«
e¯Ó‡ ,‰LÓÏ ÏehÈa‰ לבני «ƒ¿…∆»¿

שבארץ  העמים שבעת אודות ישראל

ez‡ 'ÈÂ‰Â Ì‰ÈÏÚÓ Ìlˆ ¯Ò»ƒ»≈¬≈∆«¬»»ƒ»
Ìe‡¯Èz Ï‡82˙Èa‰ ÏÚaL כן , «ƒ»∆««««ƒ

ÏÚ·c ,ÂÈÏk ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ∆≈»¿««
È‡˜ ˙Èa‰ מכוון˙e˜Ï‡‰ ÏÚ ««ƒ»≈«»¡…

‡e‰Â ,˙BÓÏBÚÏ CÈiM‰ בתור ««»»»¿
ובשליטתו  לו שייך שהכל הבית' 'בעל

ÂÈÏk,כן  ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ∆≈»
.˙eiÓLb‰ ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï eÈÈ‰«¿¿«¬∆««¿ƒ

e¯Ó‡ ÔÎÏÂ שבניגוד וכלב יהושע ¿»≈»¿
לא  שהארץ שאמרו המרגלים לדברי

Ó‡„טובה, ı¯‡‰ ‰·BË»»»∆¿…
„‡Ó83,„‡Ó ÌÈÓÚt ÈzL , ¿…¿≈¿»ƒ¿…

גבול, בלי של …¿Ó‡„במובן
,ElL „‡Ó ‡e‰ ÔBL‡¯‰ על »ƒ¿…∆¿

שמע  בקריאת הפסוק על הדרשה דרך

את  יש אדם שלכל מאדך' 'בכל

היא  שלו, והמאד שלו, ההגבלות

שלו  מההגבלות …¿Óe‡„היציאה
‰ÏÚÓlL „‡Ó ‡e‰ ÈM‰ ענין «≈ƒ¿…∆¿«¿»

האמיתי. גבול הבלי

‰Ê ÏÎÂ וכלב יהושע של ההנהגה כל ¿»∆
מאד' 'מאד טובה שהארץ והכרזתם

Ï‡ Ì‰lL ÏehÈa‰ „vÓ ‡a»ƒ««ƒ∆»∆∆
Ìb e‰ÊÂ .‰LÓ הפנימי הפירוש …∆¿∆«

Ó‡pM¯של  ‰Ó84 בפרשת בתורה «∆∆¡«
‰ÌÚ,המרגלים  ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ«««»≈∆»»

ולפי  השתיק, היינו 'ויהס' פשוטו, לפי

ÔÈÚהפנימיות  ‡e‰ Ò‰iÂ«««ƒ¿«
ÏehÈa‰ נובעת שתיקה (שהרי «ƒ
‰ÏehÈaמביטול), „vnL ÔÂÈk≈»∆ƒ««ƒ

ÏÚ Ák ˙È˙p‰ CLÓ ‡˜Âc«¿»ƒ¿««¿ƒ«…««
ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ לעיל כמבואר «¿ƒ»»»∆

המצוות  לקיום שהכוח באריכות

ביטול. פועלת שהיא היא הראיה, ומעלת הראיה מענין בא ∆¿e‰ÊÂבגשמיות
הטעם  Ó‡¯גם ÚLB‰Èc ÌÈÏb¯Óa ÌbL85'Bb ÚLB‰È ÁÏLiÂ ∆««¿«¿ƒƒ¿À«∆¡««ƒ¿«¿À«

,L¯Á ÌÈÏb¯Ó'ויהס' של כענינו הוא ובחשאי, בשקט 'חרש', והביטוי ¿«¿ƒ∆∆
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ׁשתיקה  לׁשֹון הּוא ּדחרׁש חרׁש, ּכמֹו86מרּגלים , ְְְְְְִִֶֶֶֶַָ

ׁשאינֹו מדּבר חרׁש ואינֹו ענין 87ׁשֹומע ׁשהּוא , ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַ

היה  יהֹוׁשע אצל ׁשּגם והיינּו, ּבתכלית, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻהּביּטּול

מחׁשבה  ּבעניני עלּֿכלּֿפנים עצמי הּביּטּול ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָענין

ּכח  ׁשהּנתינת לפי הּוא זה וכל ּומעׂשה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹּדיּבּור

ּדמׁשה, עצמי ּבהּביּטּול ּתלּויה לארץ ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹלהּכניסה

ּגם  הּוא וכן .לדעּת ל ׁשלח נאמר ְְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָׁשּלכן

מׁשה, אל הּביּטּול ידי ׁשעל העתידה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּגאּוּלה

ודרא  ּדרא ּבכל ּדמׁשה ּובדֹורנּו88ּדאתּפׁשטּותא , ְְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

ׁשהּוא  אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד הּוא ְְְִִֶֶַַָזה

מאד  הארץ ׁשּטֹובה ויּורּגׁש ּבפׁשטּות, לארץ הּכניסה ּתהיה ׁשּבדֹורנּו, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהרֹועה

ְֹמאד.
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ב.86) נב, פרשתנו לקו"ת ועוד.87)ראה ב. ב, חגיגה מ"ב. פ"א תרומות רע"א).88)ראה קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בכלב  È˙L˜‰האמור ÔBLÏ ‡e‰ L¯Ác86L¯Á BÓk הגדרתו , לפי ¿∆∆¿¿ƒ»¿≈≈

a„Ó¯בהלכה  BÈ‡Â ÚÓBL BÈ‡L87ÏehÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L , ∆≈≈«¿≈¿«≈∆ƒ¿««ƒ
,˙ÈÏÎ˙a ומוחלט מלא ‰È‰ביטול ÚLB‰È Ïˆ‡ ÌbL ,eÈÈ‰Â ¿«¿ƒ¿«¿∆«≈∆¿À«»»

ÈÓˆÚ ÏehÈa‰ ÔÈÚ אצל כמו ממש עצמי' ל'ביטול הכוונה אין ואמנם ƒ¿««ƒ«¿ƒ
היה  יהושע אצל גם אבל רבינו משה

עצמי' ÌÈt'ביטול Ïk ÏÚ לפחות «»»ƒ
¯eaÈc ‰·LÁÓ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈«¬»»ƒ

,‰NÚÓe לבושי לעיל כאמור שהם, «¬∆
כראוי  לנהוג יותר קל (ובהם הנפש

עצמה) הנפש המידות, בעניני מאשר

‰Ê ÏÎÂ ענין של החשיבות כל ¿»∆
המרגלים  בשילוח ÈÙÏהביטול ‡e‰¿ƒ

Ák ˙È˙p‰L מלמעלה ∆«¿ƒ«…«
‰ÈeÏz ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰Ï¿«¿ƒ»»»∆¿»
ÔÎlL ,‰LÓc ÈÓˆÚ ÏehÈa‰a¿«ƒ«¿ƒ¿…∆∆»≈

EzÚ„Ï EÏ ÁÏL ¯Ó‡ וזו ∆¡«¿«¿¿«¿¿
לדעתו  היה המרגלים ששילוח הסיבה

היטב  מיושבת ובזה משה, של ולרצונו

רצה  מדוע המאמר שבתחילת השאלה

לכניסה  מלמעלה כוח הנתינת את לפעול כדי שזהו המרגלים, בשילוח משה

באריכות. לעיל שנתבאר כפי לארץ,

,‰„È˙Ú‰ ‰le‡ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ בני בכניסת קשורה היא גם שהרי ¿≈««¿»»¬ƒ»
לארץ  ‰ÏehÈaישראל È„È ÏÚL ישראל בני LÓ‰,של Ï‡ ∆«¿≈«ƒ∆…∆

ÏÎa ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡c¿ƒ¿«¿»¿…∆¿»
‡¯„Â ‡¯c88, יש ודור דור ובכל »»¿»»

והארה) (ניצוץ ממשה 'התפשטות'

הזוהר, כדברי Ê‰רבינו, e¯B„·e¿≈∆
ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k ‡e‰¿¿«ƒ»ƒ

¯"BÓ„‡ הריי"צ e‰L‡הרבי «¿∆
,e¯B„aL ‰ÚB¯‰ שמשה כפי »∆∆¿≈

בדורו, הרועה היה ∆¿È‰zƒ‰רבנו
,˙eËLÙa ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰«¿ƒ»»»∆¿«¿

Lb¯eÈÂ וירגישו יכירו וכולם ¿¿«
ı¯‡‰ ‰·BhL ישראל Ó‡„ארץ ∆»»»∆¿…

.„‡Ó¿…
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו סיון, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...ב( מ"ש בענין הרדיו שאחד מאברכי התמימים ידבר מזמן לזמן והשאר ישמעו, הנה ידועה 
השתדלות נשיאינו הק' ואשר דרשו גם מאתנו שיפוצו המעיינות וסעיפיהם במרחב היותר גדול. ולכן 
אם יש לחשוב ע"ד הנ"ל, צריך לחפש אופן שיוכל להגיע לחוגים רחבים, ולא רק למספר מצומצם של 
אנשים. וכיון שאיני בקי בהחוקים עד"ז במדינה זו, איני כותב בפרטיות יותר, אבל בודאי ע"י חקירה 

ודרישה יוכל להוודע גם עד"ז.

ע"י  שנעשו  החדשים  בהתנורים  תחלה,  הכשר  מבלי  עתה  שיבשלו  השאלה  אודות  מ"ש  ג( 
עלעקטרי, ויכולים לקבוע את מדת החום והלחץ כו', אשר במילא יש לומר שעל זה לא חל הענין דאין 
אנו בקיאין בחליטה )דין חליטה - יעוין פ"ת סי"ח בסי' סט( כו'. הנה כלך מדרך זו, כי באופן כזה הרי 
ניתנה הבחירה לכל אחד ולכל אחת מהנשים שבידה לפסוק שאלות וכן החום והלחץ וסו"ס יפסקו 
בזה גם המשרתים האינם יהודים, שלפעמים מוסרים להם את הבישול וכו', וכבר ראינו כמה פרצות 
ולא  )אף שהתחלת ההיתר הי' לפעמים אויסגעהאלטען עפ"י השו"ע(,  שהתחילו מהיתרים כמו אלו 
כו', כ"א שלוחים של הקב"ה להאיר  כיון שאנו איננו אקראבאטען בצירק  צריכים להראות קונצין 
את העולם באור תורה ומצוה, ובמילא צריך למלוח הבשר ולהדיח קודם ולאחר המליחה. ולא לשכוח 
שהכוונה והרמז בהוצאת הדם מהבשר ע"י המלח הרי המוסר השכל בזה הוא שצריך להוציא החיות 
והתוקף מהנה"ב, ורק אז תוכשר להיות בשר כבשר האדם, מלשון אדמה לעליון לאדם העליון היושב 

על הכסא. והאריכות בזה אך למותר.
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מוגה  בלתי

פרשתנו ‡. ריש רש"י בפירוש לפי 1הביאור הנשיאים, לפרשת המנורה פרשת נסמכה "למה ,
אמר  שבטו, ולא הוא לא בחנוכה, עמהם היה שלא דעתו, אז חלשה הנשיאים, חנוכת אהרן שכשראה

הנרות", את ומטיב מדליק שאתה משלהם גדולה שלך חייך, הקב"ה, לו

הציווי - זה לפני כבר נאמר ובודאי ניסן, חודש בראש המשכן בהקמת התחילה הנרות שהדלקת דכיון
זה  הנשיאים,2על  חנוכת אהרן שכשראה "לפי היא הנשיאים קרבנות לאחרי שסמיכותה לומר, צריך ע"כ ,

. דעתו אז וכו'".חלשה הקב"ה לו אמר .

עמהם היה "שלא היא דעתו חלישות שסיבת שעדיין dkepgaוכיון בגלל היא לכך שהסיבה (בחשבו "
העגל  מחטא רושם נחשבת3נשאר המנורה הדלקת שגם הוא, הקב"ה של המענה הנה ,(jepigl ובאופן ,

ש" לפי משלהם"), גדולה ("שלך המזבח מחנוכת יותר שהקריבום `dzנעלה הנשיאים קרבנות כמו (לא
aihneהכהנים) wilcn החנ התחלת רק היתה ידם שעל הנשיאים כמו ולא ההכנה, וגם )4וכה (ההדלקה

החיצון).zexpdאת המזבח על הנשיאים חנוכת כמו  ולא בפנים, (שמקומם "

כי, למילואים, השמיני ביום המנורה הדליק שמשה לאחרי גם הוא אהרן הדלקת שעלֿידי והחינוך
היתה  יום, כבכל הערביים, בין ההדלקה ואילו בבוקר, - מיוחד וענין חידוש היתה משה עלֿידי ההדלקה
חנוכת  גמר עד נמשכה זו וחנוכה המנורה; חנוכת בתור דוקא, ידו על להיות שהוצרכה אהרן, עלֿידי

הראשון. הנשיא של קרבנו לאחרי גם הימים, י"ב בכל היתה הנשיאים שחנוכת כשם הנשיאים,

"חייך" הקב"ה לו אמר - האמת היא כן אלא נחמה, בתור רק זה שאין להדגיש .5וכדי
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רש"י",1) "לשון ברמב"ן: שהובא בהתחלת כפי ובלקו "ת
(פרשתנו  הב' בהעלותך לקו"ש ד"ה (ראה "ופרש"י" רע"ג): לא,

(ודלא  רש"י פירוש בודאי שזהו מוכח ומזה ,(1 הערה שבפנים
זה). רש"י פירוש חסר שבהם כבמקומות

יותר: ובפרטיות
שליט"א אדמו"ר  (כ "ק מלקו"ת  לראי' ֿ בנוגע  בבת הוסיף

שזהו  לומר אין - תורה...) לקוטי כולם לומדים עתה והרי שחוק:
הם  שבשטר מנה ("על השטר עיקר על שמעידים השטר עדי ע"ד
והיינו, רע"א), כא, (כתובות טפלים ענינים על ולא מעידים")
וכו', דעתו דחלשה הענין עצם את להביא היא הכוונה שעיקר
(א) כי: בלבד, מראהֿמקום רק זה הרי "ופרש"י", בתחלה ומ"ש
פירוש  שמביא וכיון טפלים, ענינים שייך לא התורה בפנימיות
כוונתו  אם (ב) רש"י, בפירוש ישנו זה שענין הוכחה זו הרי רש"י,
הי' אלא רש"י, לפירוש לציין הוצרך לא מראהֿמקום, לציין רק

במדרש". "ועיין מוסיף שבלאה"כ גם ומה למדרש, לציין יכול
 ֿ בבת הוסיף שליט"א אדמו"ר (כ"ק מהרמב"ן לראי' ובנוגע
הי' הרמב"ן הנה - המתנגדים...) עבור גם היא זו שראי' שחוק,
מוכח  הרי רש"י, בשם זאת שמביא וכיון לרש"י, זמן בקירוב
שהרמב"ן  ובפרט רש"י. פירוש שזהו ספק ללא ברור הי' שבזמנו
הוא  זה פירוש אם ספק הי' אילו וא"כ, זה, פירוש על מקשה
עצמו, מרש"י זה אין שאולי לומר צריך הרמב"ן הי' רש"י, מדברי

כו'. כתבו תלמיד איזה אלא
(2. אהרן כן "ויעש ובפרש"י) ג ח, (פרשתנו כאשר וכמ"ש .

בנוגע  יו"ד) ז, (נשא מפרש"י גם ולהעיר שינה". "שלא ה'", צוה
מפי  לו שנאמר עד מידם משה קיבל ש"לא הנשיאים לקרבנות

הגבורה".
ולפנים 3) לפני לעבודה  להיכנס  שאין לא וע "ד (גם זהב בבגדי

אחרי  (פרש"י סניגור" נעשה קטיגור שאין "לפי דקדושה), זהב
ד). טז,
(4) ההדלקה רק אם לאהפעולה)גמר אבל אהרן, ע"י  היתה

לגבי  מעלה בזה  שיש התחלתהי' כשם  כי, הנשיאים, ע"י החנוכה 
הגומרה",בגמר מעלה ע"ש אלא המצוה נקראת ש"אינה הפעולה,

מעלה יש במצוה בהתחלת כמו"כ התחלת "אם שלכן, הפעולה,
א). ח, עקב (פרש"י אותה" גמור

שעדיין 5) חשש שאהרן לעיל האמור ע"פ - בזה להוסיף ויש
הענין עם קשור העגל חטא והרי העגל, מחטא רושם דהיפך נשאר

מאד החיים  ה' התאנף "ובאהרן ובפרש"י) כ ט, (עקב כמ"ש ,
לכפר  תפלתי "והועילה גו'", ואתפלל בנים) כלוי (זה להשמידו
הקב"ה: לו אמר ולכן השנים", ונשארו שנים ומתו מחצה,

חטא חייך " עם הקשור החיים דהיפך מהענין להתיירא לו שאין ,"
כו'. רושם נשאר שלא כיון העגל,



כי .d"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay zgiy

ישראל 6וההוראה  דנשות הנרות הדלקת "נר 7בענין אדם"8, נשמת בידעו 9ה' נפש, מסירות מתוך ,
לחייו  שנוגע ענין "חייך"10שזהו ,-

ואילך. 92 עמוד י"ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה

לימי ·. בנוגע גם מתבטאת - משלהם" גדולה "שלך - המנורה הדלקת של שהמעלה להוסיף, ויש
dkepg הרמב"ן שכתב כמו חסידות 11, בדרושי המדרש 12(והובא דברי בפירוש לאהרן,13) הקב"ה במענה

רמזו  "לא המנורה", פני מול אל לעולם הנרות אבל נוהגין, הן קיים המקדש שבית זמן כל "הקרבנות
בגלותנו". חורבן לאחר אף נוהגת שהיא חשמונאי חנוכת לנרות אלא

לבאר  יש הגלות, בזמן גם שנוהגים חנוכה נרות על הוא שהרמז הרמב"ן פירוש שלפי להעיר, [ויש
תחילה  להיות צריך הגלות בזמן גם נוהגים חנוכה נרות שיהיו כדי כי, שבועה, מלשון ד"חייך", הדיוק גם
כו'. הבחירה ענין ישנו שהרי בדבר, הכרח שאין כך, כו', החטאים מענין כתוצאה וגלות, חורבן של ענין

הרמב"ן  שכתב ממה ֿ 14ובמכלֿשכן ועלֿאחתֿכמה החטא, עלֿידי להתבטל יכולה לטובה הבטחה שגם
חנוכה, לנרות ביחס - "חייך" - שבועה של בענין צורך היה ולכן להתבטל. יכולה רעה שנבואה וכמה

בגלות]. גם גדולה", "שלך עלֿידיֿזה שדוקא הגלות, ענין שיהיה בשבועה מלמעלה שנגזר היינו,

שבהיכל" השמנים כל ש"טמאו ביותר, ירוד ומצב במעמד שגם - בזה אחד 15והענין "פך מוצאים ,
קדושת  לכבוד עד דור, דור שבכל גדול הכהן ועלֿדרךֿזה גדול", כהן של בחותמו מונח שהיה שמן של

אדם" נשמת ה' "נר את מדליק והוא דורנו, נשיא אדמו"ר וחמי מישראל.9מורי אחד שבכל

. קדשך בחצרות נרות והדליקו מקדשך את ד"טהרו ומצב למעמד שבאים לשמך ועד ולהלל להודות .
הוי'16הגדול" שכתוב 17(שם כמו לבוא 18, לעתיד שיהיה כפי הגדולה"), הוי' צדקנו,19"לך משיח בביאת ,

ממש. בקרוב טפחים, מעשרה למטה

***

שיחה).‚. (כעין מאמר

***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3

להיות 6) צריך ענין שבכל אדמו"ר מו"ח כ"ק וכדברי
ע' ריש חמ"ג מנחם תורת (ראה בפועל לעבודה בנוגע ה"בכן"

וש"נ). .388
שע"י 7) - משלהם" גדולה ד"שלך הענין מודגש בזה וגם

שאינם  הקרבנות), באים (שמהם בדצ"ח עלי' נפעלה הנשיאים
המדבר. במין היא אהרן פעולת ואילו כו', בחירה בעלי

הסיפור 8) (ראה *ובהקדים אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר הידוע
נ"ע  מהורש"ב אדמו"ר אודות וש"נ) .27 ע' ח"ב מנחם תורת גם
ב"רבי" שיחקו ובסביבתו, הצ"צ בחיי שבקטנותם, והרז"א,
לערך, ומחצה בשנה מאדנ"ע מבוגר הי' שהרז"א וכיון ו"חסיד",
את  שהכין החסיד הי' ואדנ"ע רבי, בתור ה"כסא " על הוא ישב

וכדרך ל"יחידות". אליו להכנס ביחידות עצמו ששאלו החסידים 
והן  עבודה  בעניני  מהו הן  הרז"א: את אדנ"ע שאל השכלה, בעניני

את שקימט לאחרי - הרז"א והשיב והרהר יהודי? מצחו
"אש" הוא שיהודי - שלמד במחשבתו מה יסוד על (כנראה

ש"ה' ושאל ב"חדר" כד )). ד, (ואתחנן הוא " אוכלה  אש  אלקיך 
והשיב  בך? נוגע אני כאשר נשרף אינני מדוע א"כ, אדנ"ע:
אינו  ב"אש", נוגע "אש" וכאשר "אש", אתה גם כי הרז"א:

נשרף!
כז.9) כ, משלי

היוצאים10) שדברים  - החוקרים אל ובלשון  נכנסים הלב מן
סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר (ס' פעולתם ופועלים הלב

א).
ריקם  חוזרת שאינה כו' לתעמולה חזקה - החסידות ובלשון
ג  יום" ב"היום (נעתק תלז ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק

ועוד). אייר).
פרשתנו.11) ריש
ועוד.12) שנד. ע' שכה. ע' פרשתנו אוה"ת
ו.13) פט"ו, במדב"ר
מ.14) יב, בא
ב.15) כא, שבת
דחנוכה.16) הנסים" "ועל נוסח
ובכ"מ.17) רע"א. נ, שמות תו"א
יא.18) כט, הימיםֿא דברי
רע"ג.19) שם, תו"א ראה

*(wegyÎzaa xn` `"hily x"enc` w"k,xxerzdl mlek mileki eiykry...mixtqny oeikiciqg xetiq!



d"kyz'd.כב ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay zgiy

המקום „. לה חלק הכבוד "זה נסע", לא "והעם הפסוק על פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
שנאמר  ליאור, כשהושלך למשה שנתעכבה אחת שעה וגו'",20בשביל מרחוק אחותו ותתצב

לבדה),- במדבר נשארת מרים היתה לא זאת לולי גם (שהרי נפשות סכנת מצד היה לא זה שענין
בשעת  רק הוא ה"מחנה" וגדר למחנה", "מחוץ ימים שבעת להסגר צריכה שהיתה דכיון כבוד, מצד אלא

האפשרי. בהקדם יסתיימו ההסגר ימי ששבעת כדי מרים, האסף עד נסעו לא לכן החני',

"מרחוק" עמדה (שהרי נפשות סכנת מצד היה לא למשה שנתעכבה מה גם כי מדה, כנגד מדה וזהו
העבריות" מן מינקת ל"אשה בהמתינו משה של צערו זמן את שקיצרה אלא להועיל), יכלה .21ולא

לה ש"חלק רש"י לשון בין המשנה mewndוהחילוק ללשון לה22" אם l`xyi"נתעכבו בכך שתלוי ,"
הענן" העלות "לפי שמים, בידי רק היה (שהרי 23העיכוב ישראל בני של ברצונם גם תלוי שהיה או ,

שמים" מיראת חוץ שמים בידי שם),24"הכל המשנה דברי (כתוכן מדה כנגד מדה היא הקב"ה והנהגת ,
ישראל  בני הנהגת אופן -)25לפי

ואילך. 132 עמוד י"ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה

תלויה ‰. שנסיעתם דאףֿעלֿפי ישראל", לה "נתעכבו המשנה בדברי הנ"ל שמביאור להוסיף, ויש
ה':oprdב"העלות בעבודת הוראה גם יש - לנסוע רצו שלא בישראל תלוי היה גופא הא מכלֿמקום, ,"

השואלים  ("עס 26ישנם כו' קשיים מתעוררים אזי עבודה, בעניני לעסוק רוצים שכאשר הטעם מהו :
כך?! כל קשה יהיה שלא לסדר יכול היה הקב"ה הרי - שווער") אזוי אן ַָקומט

בעבודה לעסוק שלו הרצון שמלכתחילה שיתכן בגלל היא הקושי שסיבת - זה על zn`aוהתירוץ epi`,
אמיתי. ברצון שיתעורר עלֿידיֿזה עליהם להתגבר יצטרך ואז כו', קשיים מתעוררים ולכן

להתחיל צריך שהכל - הענין חז"ל epnnונקודת ובלשון דוקא, עצמו בכח שצריך 27, ליטהר", "בא :
שמלמעלה  גורם לטמא", "בא - להיפך מתנהג ושלום חס [ואם לו" "מסייעין - ואז ממנו, להתחיל

עלֿכלֿפנים  מכלֿמקום לו", "מסייעין שאין דאףֿעלֿפי לו", "פותחין פתח 28עלֿכלֿפנים לו "פותחין
בה" ויכנס וועלט",29הטומאה א "קערט - הסדר כל את משנה הקב"ה האדם עבודת ידי שעל ועד ,[ַ

ההשתלשלות. סדר לכל בנוגע

הענן, יעלה שלא פעל למרים, כבוד לחלוק כדי להתעכב ישראל בני של שרצונם דידן, בנדון וכמו
שזהו אף - נוסף שבוע ב"חצרות" נשארו ישראל xcqdובני jtid,(השתלשלות סדר פי על שנקבע (כפי

שהיו  הניצוצות כל את לברר סיימו שכבר כיון לנסוע, מוכנים היו עצמם מצד ישראל בני שהרי
ב"חצרות"!

הלימוד  דרך (שזהו למעשה להלכה שבנוגע - ישראל" לה "נתעכבו המשנה מלשון ההוראה וזוהי
ישראל  בני בהנהגת תלוי שהעיקר לידע צריך .30במשנה)
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ד.20) ב, שמות
ז.21) שם,
ב.22) ט, סוטה
יז.23) ט, פרשתנו
יב.24) יו"ד, עקב פרש"י
למעלה25) ענין לפעול שכדי מצינו ע"י שלכן זה הרי -

לצדקה  זו סלע "האומר כמו כזה, באופן מתנהג  למטה שהאדם
סע"א  ח, (פסחים גמור" צדיק זה הרי כו' בני שיחי' בשביל
אמרו  הרי מ"מ, לשמה, צ"ל ה' שעבודת [ואע"פ וש"נ) ואילך.

לשמה" שלא אפילו כו' אדם יעסוק "לעולם וש"נ) ב. נ, (שם
הקב"ה  הנהגת כי וש"נ)], ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' גם (ראה

מדה. כנגד מדה היא
וש"נ.26) .300 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
וש"נ.27) סע"ב. לח, יומא
ובחדא"ג28) שם הגמרא דברי המשך שם.ראה מהרש"א
שם.29) פרש"י
(30) הסיום ).המו"ל חסר



כג .d"kyz'd ,oeiq h"i ,jzelrda zyxt zay zgiy

המקום „. לה חלק הכבוד "זה נסע", לא "והעם הפסוק על פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
שנאמר  ליאור, כשהושלך למשה שנתעכבה אחת שעה וגו'",20בשביל מרחוק אחותו ותתצב

לבדה),- במדבר נשארת מרים היתה לא זאת לולי גם (שהרי נפשות סכנת מצד היה לא זה שענין
בשעת  רק הוא ה"מחנה" וגדר למחנה", "מחוץ ימים שבעת להסגר צריכה שהיתה דכיון כבוד, מצד אלא

האפשרי. בהקדם יסתיימו ההסגר ימי ששבעת כדי מרים, האסף עד נסעו לא לכן החני',

"מרחוק" עמדה (שהרי נפשות סכנת מצד היה לא למשה שנתעכבה מה גם כי מדה, כנגד מדה וזהו
העבריות" מן מינקת ל"אשה בהמתינו משה של צערו זמן את שקיצרה אלא להועיל), יכלה .21ולא

לה ש"חלק רש"י לשון בין המשנה mewndוהחילוק ללשון לה22" אם l`xyi"נתעכבו בכך שתלוי ,"
הענן" העלות "לפי שמים, בידי רק היה (שהרי 23העיכוב ישראל בני של ברצונם גם תלוי שהיה או ,

שמים" מיראת חוץ שמים בידי שם),24"הכל המשנה דברי (כתוכן מדה כנגד מדה היא הקב"ה והנהגת ,
ישראל  בני הנהגת אופן -)25לפי

ואילך. 132 עמוד י"ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה

תלויה ‰. שנסיעתם דאףֿעלֿפי ישראל", לה "נתעכבו המשנה בדברי הנ"ל שמביאור להוסיף, ויש
ה':oprdב"העלות בעבודת הוראה גם יש - לנסוע רצו שלא בישראל תלוי היה גופא הא מכלֿמקום, ,"

השואלים  ("עס 26ישנם כו' קשיים מתעוררים אזי עבודה, בעניני לעסוק רוצים שכאשר הטעם מהו :
כך?! כל קשה יהיה שלא לסדר יכול היה הקב"ה הרי - שווער") אזוי אן ַָקומט

בעבודה לעסוק שלו הרצון שמלכתחילה שיתכן בגלל היא הקושי שסיבת - זה על zn`aוהתירוץ epi`,
אמיתי. ברצון שיתעורר עלֿידיֿזה עליהם להתגבר יצטרך ואז כו', קשיים מתעוררים ולכן

להתחיל צריך שהכל - הענין חז"ל epnnונקודת ובלשון דוקא, עצמו בכח שצריך 27, ליטהר", "בא :
שמלמעלה  גורם לטמא", "בא - להיפך מתנהג ושלום חס [ואם לו" "מסייעין - ואז ממנו, להתחיל

עלֿכלֿפנים  מכלֿמקום לו", "מסייעין שאין דאףֿעלֿפי לו", "פותחין פתח 28עלֿכלֿפנים לו "פותחין
בה" ויכנס וועלט",29הטומאה א "קערט - הסדר כל את משנה הקב"ה האדם עבודת ידי שעל ועד ,[ַ

ההשתלשלות. סדר לכל בנוגע

הענן, יעלה שלא פעל למרים, כבוד לחלוק כדי להתעכב ישראל בני של שרצונם דידן, בנדון וכמו
שזהו אף - נוסף שבוע ב"חצרות" נשארו ישראל xcqdובני jtid,(השתלשלות סדר פי על שנקבע (כפי

שהיו  הניצוצות כל את לברר סיימו שכבר כיון לנסוע, מוכנים היו עצמם מצד ישראל בני שהרי
ב"חצרות"!

הלימוד  דרך (שזהו למעשה להלכה שבנוגע - ישראל" לה "נתעכבו המשנה מלשון ההוראה וזוהי
ישראל  בני בהנהגת תלוי שהעיקר לידע צריך .30במשנה)
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ד.20) ב, שמות
ז.21) שם,
ב.22) ט, סוטה
יז.23) ט, פרשתנו
יב.24) יו"ד, עקב פרש"י
למעלה25) ענין לפעול שכדי מצינו ע"י שלכן זה הרי -

לצדקה  זו סלע "האומר כמו כזה, באופן מתנהג  למטה שהאדם
סע"א  ח, (פסחים גמור" צדיק זה הרי כו' בני שיחי' בשביל
אמרו  הרי מ"מ, לשמה, צ"ל ה' שעבודת [ואע"פ וש"נ) ואילך.

לשמה" שלא אפילו כו' אדם יעסוק "לעולם וש"נ) ב. נ, (שם
הקב"ה  הנהגת כי וש"נ)], ה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' גם (ראה

מדה. כנגד מדה היא
וש"נ.26) .300 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
וש"נ.27) סע"ב. לח, יומא
ובחדא"ג28) שם הגמרא דברי המשך שם.ראה מהרש"א
שם.29) פרש"י
(30) הסיום ).המו"ל חסר

.d"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לפרשת ‡. מרגלים פרשת נסמכה "למה אנשים", לך "שלח פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
היה  שלכאורה - מוסר" לקחו ולא ראו הללו ורשעים באחיה, שדיברה דבה עסקי על שלקתה לפי מרים,
מקום  ליתן שלא כדי לזה), זה בסמיכות שהיו (אף המרגלים לפרשת מרים פרשת בין להפסיק מקום

דרגא. באותה שהם לטעות

שסיפרו  חטאתם ומה פשעם מה דלכאורה, - המרגלים חטא גודל ללמדנו הוא הפרשיות סמיכת וטעם
אודות  כו' באריכות בדיבור  שעסקה דיבה, עסקי על מרים שלקתה מזה ללמוד צריכים שהיו - האמת את

באיןֿערוך  היא שמעלתו בכך להכיר לה קשה היה "אחיה", שלהיותו "ורשעים 1משה, ולא 2, ראו הללו
כחגבים" בעינינו ("ונהי להם שנראה כפי הארץ יושבי גבורת אודות בדיבורם והאריכו מוסר", ),3לקחו

מהם  טוב יותר יבינו ישראל בני ששאר יתכן שלא .4בחשבם

ש" הדיוק גם לארץ e`xוזהו בהליכתם המרגלים אצל נתחדש מה דלכאורה: - מוסר" לקחו ולא
ש"עז  ידעו לפניֿזה גם הרי בארץ"5ישראל, היושב ישראל,6העם לארץ ליכנס מוכנים היו ואףֿעלֿפיֿכן ,

הכיבוש  וסדר אופן לברר שליחותם, מטרת היתה כיון7וזו אלא - ?mdipira e`xy לכן כו', העם חוזק את
כו' ש"8התחרטו רש"י מדגיש ולכן .e`x להתגבר כח להם ליתן צריכה היתה זו וראיה למרים, שאירע מה "

כו'. העם חוזק שבראיית הנסיון על
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למעט 1) רצתה שלא ― הקדושה בקו זה ענין הי' שאצלה אלא,
(ראה  הפתגם וכידוע לעבודתה, הדבר יפריע שלא כדי במעלותי'
חסרונות  לידע שצריכים שכשם וש"נ) .339 ע' חמ"ב מנחם תורת
מדריגתה, לגבי ואעפ"כ, עצמו. מעלות לידע צריכים כך עצמו,

כו'. לקתה ולכן לחטא, זה גם נחשב
"אותה 2) ג ) יג, (פרשתנו  רש"י שפירש היו"ואף  כשרים שעה

רק שהיו בזה הדיוק הרי (כלשון ― "צדיקים" לא אבל "כשרים",
ה)): פט"ז, במדב"ר ד. פרשתנו (תנחומא המדרש

שזכויותיו המושאל , בשם  אפילו  ― על "צדיק " מרובים
― פ"א) (תניא יצה"ר לו שאין התואר, בשם ועאכו"כ עונותיו,
מעלה  בו אין אם גם ― "כשר" משא "כ חיובית; מעלה בו יש
ישראל  "כל וכמו כשר, ה"ה פסול, או חטא בו אין אם מיוחדת,
שלא  זמן כל ה"ב), פ"ב קידוה"ח הל' (רמב"ם כשרות" בחזקת
אלא  עוד ולא מיוחדת. מעלה בו אין אם גם חטא, בו מצינו
ה"ה  כשרה, היותה שעם בהמה, על גם נופל "כשר" שהתואר

בהמה... נשארת
המרגלים היו אילו לעניננו: לידי ,צדיקים ובנוגע באים היו

בנוגע (וכמו טובה עשה מסקנא ש"הקב "ה יושבי'", אוכלת  ל "ארץ
ובפרש"י));לטובה לב שם, (פרשתנו כו'" לטרדם כיון כדי אבל

רק המפורש כשרים שהיו על ח"ו יעברו שלא אף הנה ―
לצד  נוטה דעתם תהי' הדעת, לשיקול שנוגע בענין מ"מ, בשו"ע,

כו'. לחומריות מטבעה שנמשכת כשרה, בהמה כמו הרע,
"רשעים  שהתואר החטא,*ונמצא, בגלל (לא הוא הללו"

לקחו  ולא "ראו החטא קודם עוד (שהרי החטא קודם גם אלא)
רשעים, היותם שבגלל החטא, סיבת זוהי ― ואדרבה מוסר"),

.(4 הערה (וראה הרע לצד נוטה דעתם היתה לכן
לג.3) שם,
"רשעים "4) שהיו  לכך שייכת  זו תכונה הפירוש וגם  כי, ―

כמ"ש "מוצלח", הוא ובמפרשים)ד"רשע" מז יד, (שמואלֿא
קשורה הדברים, ומטבע יצליח. ירשיע", יפנה אשר הצלחה "בכל

דצדיק), הביטול (היפך וגאוה ישות לנצח עם  שרצונו שכיון
כו', מציאותו את (מגילה ולהראות ומצאת" ו"יגעת מתייגע, ה"ה

והגאוה  הישות טבע ובגלל כו'. הצלחה לידי ובא ע"ב), ריש ו,
יתכן  שלא סבורים היו ― רשעותם) עם (שקשור המרגלים של

מהם. טוב יותר יבינו בנ"י ששאר
כח.5) שם, פרשתנו
טענת 6) בענין פרשתנו) (ריש בלקו"ת להמבואר בנוגע ועד"ז

לעסוק  צריך ששם בגלל ישראל לארץ ליכנס רצו שלא המרגלים,
לאכול  כדי בהם צורך שיש המלאכות ל"ט כל גשמיים, בענינים

ולכן הארץ", מן מן "לחם "לחם לאכול במדבר, להשאר רצו
אפילו השמים" או במחשבה תומ"צ ולקיים ד ), טז, (בשלח

שהכניסה  ידעו לכן מקודם שכבר ― במעשה לא אבל בדיבור,
גשמיים. בענינים התעסקות עם קשורה לארץ

(7― הבירורים לעבודת בנוגע ― הענינים בפנימיות ועד"ז
יותר  להשקיע צורך ויש כו', ניצוצים יותר יש מקום באיזה לידע

לקדושה. ולהעלותם לבררם כדי כחות
(ראה 8) הנסיון כבעל חכם שאין כידוע ― החסידות ובלשון

.388 ע' ריש חמ"ג מנחם הנסיון תורת שדוקא והיינו, וש"נ),
בפועל, נסיון לידי שבא קודם משא"כ החכמה, את מאמת בפועל
שמצינו  ועד ביותר. גדול חכם הוא אם גם החכמה, ענין רק שישנו
בנוגע  ווארט") ּפלא'דיקן ("א פלאי מאמר החסידות ַָבכתבי
שהרי  אחד, ענינם שבכללות [אף רבינו משה על משיח למעלת
― משה] בגימטריא ו"שילה" אחרון", גואל הוא ראשון "גואל

וש"נ). .93 ע' חל"ח מנחם תורת (ראה כו' הנסיון ענין מצד
המלחמה  ענין  לכללות בנוגע בנדו"ד, ―ועד"ז  הארץ לכבוש

ומצב המעמד דומה למלחמהשמוכנים שאינו ,בפועל למלחמה
כמפתח". חוגר יתהלל "אל יא): כ, (מלכיםֿא הכתוב ובלשון
העם, אל מלחמה משוח מדבר פעמים ש"שתי לכך הטעם וזהו

שיוצאין, בעת בספר, .קודם אחת המלחמה ואחת שיערכו .
המלחמה  ה"ב).בעורכי פ"ז מלכים הל' (רמב"ם כו'"

*(l dxizqa epi`y"mixyk"(mileqt md mktdy),l dxizqa `l`"miwicv."



d"kyz'dכד ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy

בשביל חטא  לאדם אומרים "אין ההלכה : בחלק המופלאים  חברך"ומהענינים "לא 9שיזכה רש"י, ופירש ,
שלא  למנוע כדי מהֿשאיןֿכן האיסור, מעשה כבר שנעשה לאחרי רק שזהו חמור", עונש חברך יתחייב
במרים, לחשוד מקום שיש למרות מרים, לפרשת מרגלים פרשת שנסמכה דידן, כבנדון חטא, לידי יבוא

מוסר  יקחו שהמרגלים חטא 10כדי לידי יבואו ונדפס 11ולא שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה -
ואילך. 141 עמוד י"ח חלק שיחות' ב'לקוטי

***

המרגלים.·. טענת ענין להבין דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

הבדלה) קודם שיסיימו (או כבר שסיימו אלו שכל שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר, לאחרי
יאמרו השבוע, דפרשת תורה' ה'לקוטי לימוד בשבועות 12"לחיים"את הלימוד להמשיך החלטה מתוך ,

תורה. לשמחת עד הבאים,

***

ישראל"‚. "גן מחנהֿקיץ אודות הגבלת 13דובר וללא תורה, בעניני רק הוא (שהלימוד ומעלותיו
וכו') יאמרו 14ההורים ל"קעמּפ", שייכות להם שיש ואלו המדריכים, שכל אמר, השיחה ובסיום ,

.15"לחיים"

***

הדרשן":„. משה רבי של "מיסודו שמביא אלקיכם", ה' "אני פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש הביאור
שאף  עבודהֿזרה כעובד השבת את שהמחלל לומר עבודהֿזרה, לפרשת מקושש פרשת נסמכה "למה (א)

. המצות ככל שקולה המצות,היא כל כנגד שקולה היא שאף לפי לאלו, נסמכה לכך ציצית פרשת ואף .
ארבע  על נשרים. כנפי על אתכם ואשא "כנגד בגדיהם", כנפי "על (ב) מצותי", כל את ועשיתם שנאמר
והצלתי  והוצאתי במצרים שנאמר גאולה של לשונות ד' כנגד חמש, בעלת ולא שלש בעלת ולא כנפות,
היתה  ומכתם תכלא, שכול של תרגום בכורות, שכול שם "על תכלת", "פתיל (ג) ולקחתי", וגאלתי
ששהו  ימים שמונה כנגד שבה חוטים ושמונה ערב, לעת המשחיר לרקיע דומה התכלת צבע וכן בלילה,
הפסוק  של בשייכות ביאור להוסיף רש"י שכוונת - הים" על שירה שאמרו עד ממצרים משיצאו ישראל
שתקבלו  אתכם פדיתי כן מנת "על שפירושו גו'", מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה' "אני
ככל  עצמה שהיא עבודהֿזרה, למצות יותר מתאים זה הרי (דלכאורה ציצית לפרשת גזרותי", עליכם

היא שאף "לפי המצוות), כל לקיום ומביאה מזכירה רק שהיא ציצית, למצות ולא cbpkהמצוות, dlewy
zevnd lk"מצותי כל את ועשיתם שנאמר ,16.
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וש"נ.9) א. ד, שבת
שלא 10) כדי ח), א, (משלי אביך" מוסר בני "שמע וכמו

חטא. לידי מלכתחילה יבוא
כאשר 11) גם הזולת עם להתעסקות בנוגע מזה, וההוראה

חסרון) מלשון חטא אלא ח"ו, ממש חטא (לא חסרון יש זה בגלל
שלימות  על לקבל יכול שהי' בשכר גם ― (ובמילא בעבודתו
עם  ההתעסקות ע"י דוקא ואדרבה, שנה), ק"כ לאחרי עבודתו
אלף  זכים ולבו מוחו נעשים ברוחניות, הצדקה שזהו"ע הזולת,

וכמו ב), א, בראשית (תו"א ככה הסיפור פעמים ידי שעל במרים,
ניתוספה כו', בתורה.בגנותה פרשה

וש"נ.12) .336 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
החסידות13) לתורת השייכות ע "ד גם  "גן נזכר  בשם  המרומזת 

שמו  ― "ישראל" החסידות ישראל": תורת מייסד הבעש"ט, של
בספר  פרקים ג"ן וכנגדם שבתורה, סדרים ג"ן ― ו"גן" הכללית,

חב"ד. חסידות דתורת תושב"כ התניא,
וש"נ.14) .224 ע' ח"מ מנחם תורת גם ראה
לא'15) משקה נתן שליט"א אדמו"ר שהי'כ"ק התלמידים

אמו, פטירת על ל"ע חסידישער באבילות "א לה שיהי' ַבאמרו:
עדן". גן

"וזכרתם 16) לט) טו, (פרשתנו הפסוק על פירושו על נוסף
ושמונה  מאות, שש ציצית של גימטריא "שמנין ה'", מצות כל את

ע"ד שזהו ― תרי"ג" הרי קשרים וחמשה גם הרמז חוטין ומה .
צורך  ויש "ציצת", נאמר בכתוב (א) קושי: יש זה שבפירוש
למקרא" אם "יש וש"נ) ע"ב. ריש פו, (פסחים דמ"ד אליבא לפרש

(ב) עיקר), דהיא אזלינן, קריי' להביט (בתר חיוב שיש צ"ל עפ"ז
אין  הלכה ע"פ והרי והקשרים, החוטין עם יחד הציצית, כל על

בדבר. הכרח



כה d"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy

הענינים שם על או כנגד הם ציצית שבמצות הפרטים שכל זאת, כנגד ועוד - כנפות ד' מצרים: דיציאת
גאולה  של לשונות לומר 17ד' פרעה את (שהכריחה בכורות למכת שייך תכלת ו(פתיל) צאו 18, "קומו

"zaizגו'"): למטה, שהיה כפי בכורות" שכול שם "על - שכול של תרגום dlila;"rave"תכלת",
למעלה הענין שנפעל כפי - ערב לעת המשחיר לרקיע שדומה בני riwxaהתכלת שהקריבו הפסח בזכות

miiaxrdישראל oia" שמונה lizt(וזהו כנגד שבה חוטין ו"שמונה מהרקיע). ההמשכה על שמורה תכלת",
. ברקיע,ימים הענין נפעל שאז ערב לעת י"ד ביום מצרים, יציאת מהתחלת הים", על שירה שאמרו עד .

מצרים  דיציאת להשלימות יםֿסוף.19ועד בקריעת

מפרש  ולכן טוב". "עשה אהבה, על מורה ולבן מרע", "סור יראה, על מורה תכלת הענינים: ובפנימיות
כי  ובזמןהזהכולםלבן, רש"יתחילה"פתילתכלת"ואחרֿכך"שמונהחוטין",כי"סורמרע"קודםל"עשהטוב".

מצרים  דיציאת הדרגות לכל באים ומזה האהבה, בקו היא העבודה כבודֿקדושת 20עיקר עלֿידי הוגה -
ואילך. 94 עמוד ח' חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר
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ע'17) וארא אוה"ת  (ראה חסידות בדרושי מהמבואר ולהעיר
ד' כנגד הם גאולה של לשונות שד' ב'תקפו) ע' ז' כרך קכח.
א' חסר ואם הלשונות, ד' בכל צורך שיש וכיון אבי"ע, עולמות
שלא  זמן שכל מובן, הרי דיצי"מ, הענין עדיין נפעל לא מהם
דיצי"מ  הענין נפעל לא עדיין העשי', בעולם דיצי"מ הענין נפעל

האצילות. בעולם גם
לא.18) יב, בא
החוקרים19) ובלשון הקצה, אל הקצה שכאשר מן ―

צריך האחד, מקצהו ענין ובלשון מחשבים השני. קצהו גם לחשב
היינו, ביותר, למטה יורד ביותר הגבוה שכל ― החסידות

תחתון. היותר הקצה עם קשור גבוה היותר שהקצה
לו 20) וקשה נסיונות לו שיש שטוען מי אודות גם דובר

אחת  על והעמידן חבקוק ד"בא הענין לו ואומרים תומ"צ, לקיים
ה"אחת", רק לקיים שצריך הכוונה שאין ― א) כד, (מכות כו'"
כל  לקיום כח נתינת ה"ז המצוות, כל את כוללת שלהיותה אלא

המצוות.
,((29 ע' חמ"ד מנחם (תורת (פ"ג במאמר משנת"ל וע"ד
כח  נתינת היא ל) יג, (פרשתנו לה" נוכל יכול "כי האמירה שעצם

התומ"צ. דקיום העבודה כללות על

d"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y zgiy

הענינים שם על או כנגד הם ציצית שבמצות הפרטים שכל זאת, כנגד ועוד - כנפות ד' מצרים: דיציאת
גאולה  של לשונות לומר 17ד' פרעה את (שהכריחה בכורות למכת שייך תכלת ו(פתיל) צאו 18, "קומו

"zaizגו'"): למטה, שהיה כפי בכורות" שכול שם "על - שכול של תרגום dlila;"rave"תכלת",
למעלה הענין שנפעל כפי - ערב לעת המשחיר לרקיע שדומה בני riwxaהתכלת שהקריבו הפסח בזכות

miiaxrdישראל oia" שמונה lizt(וזהו כנגד שבה חוטין ו"שמונה מהרקיע). ההמשכה על שמורה תכלת",
. ברקיע,ימים הענין נפעל שאז ערב לעת י"ד ביום מצרים, יציאת מהתחלת הים", על שירה שאמרו עד .

מצרים  דיציאת להשלימות יםֿסוף.19ועד בקריעת

מפרש  ולכן טוב". "עשה אהבה, על מורה ולבן מרע", "סור יראה, על מורה תכלת הענינים: ובפנימיות
כי  ובזמןהזהכולםלבן, רש"יתחילה"פתילתכלת"ואחרֿכך"שמונהחוטין",כי"סורמרע"קודםל"עשהטוב".

מצרים  דיציאת הדרגות לכל באים ומזה האהבה, בקו היא העבודה כבודֿקדושת 20עיקר עלֿידי הוגה -
ואילך. 94 עמוד ח' חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר
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ע'17) וארא אוה"ת  (ראה חסידות בדרושי מהמבואר ולהעיר
ד' כנגד הם גאולה של לשונות שד' ב'תקפו) ע' ז' כרך קכח.
א' חסר ואם הלשונות, ד' בכל צורך שיש וכיון אבי"ע, עולמות
שלא  זמן שכל מובן, הרי דיצי"מ, הענין עדיין נפעל לא מהם
דיצי"מ  הענין נפעל לא עדיין העשי', בעולם דיצי"מ הענין נפעל

האצילות. בעולם גם
לא.18) יב, בא
החוקרים19) ובלשון הקצה, אל הקצה שכאשר מן ―

צריך האחד, מקצהו ענין ובלשון מחשבים השני. קצהו גם לחשב
היינו, ביותר, למטה יורד ביותר הגבוה שכל ― החסידות

תחתון. היותר הקצה עם קשור גבוה היותר שהקצה
לו 20) וקשה נסיונות לו שיש שטוען מי אודות גם דובר

אחת  על והעמידן חבקוק ד"בא הענין לו ואומרים תומ"צ, לקיים
ה"אחת", רק לקיים שצריך הכוונה שאין ― א) כד, (מכות כו'"
כל  לקיום כח נתינת ה"ז המצוות, כל את כוללת שלהיותה אלא

המצוות.
,((29 ע' חמ"ד מנחם (תורת (פ"ג במאמר משנת"ל וע"ד
כח  נתינת היא ל) יג, (פרשתנו לה" נוכל יכול "כי האמירה שעצם

התומ"צ. דקיום העבודה כללות על

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד סיון, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ מוה"ר מלך שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו במה שנשאל אודות קציצת אילן עושה פירות שרובו יבש וכו' שישנם דיעות 
לכאן ולכאן ובפרט שבארץ רובם מקילים, אלא שאצלו הי' מעשה בג' שנים מקודם ולא עלה יפה כו'.

הנה מלבד כל הנ"ל ידוע ג"כ מ"ש בזה בצוואת ר"י החסיד סימן נ"ג. ושקו"ט בספר שבעים 
תמרים. וע"פ כל הנ"ל לדעתי ימש]ו[ך את ידו מלהורות היתר בזה, כיון שבדידי' הוה עובדא, אף שעל 

פי מש"כ רבנו הזקן בהל' שמירת גו"נ בסופו יש להתיר.

בברכה.

באשר ספר הנ"ל אינו מצוי כ"כ, מועתק בה הספרים שמציין, והם: כרם שלמה יו"ד סשס"ח. 
עקרי הד"ט חיו"ד סי"ד אות ב'ח. שמ"ר פל"ה, ב. חת"ס חיו"ד סק"ב. שו"ת שם ארי' חיו"ד סכ"ז. 

פרמ"ג חאו"ח סרס"ג משב"ז סק"ג )וש"נ(.
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jzelrda zyxt zegiyÎihewlb dgiy gi jxk
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דעות  שלוש יש שני פסח של מהותו הגדרת :1לגבי

" ב) הוא", עצמו בפני "רגל דראשון oinelyzא)
(תיקוני "l`הוא ג) ליה)", דראשון zpwz`מתקנין

הוא".

אלו  דעות משלוש להלכה הנובע כמוסבר 2ההבדל ,
הרמב"ם  בן אברהם רבי בתשובת הוא:3בהרחבה ,

תלוי  אינו שני פסח כלומר, – עצמו" בפני "רגל
שאר  כמו בעצמו "חיוב הוא אלא ראשון, פסח בחובת

קטן 4הרגלים" וכן פסחים שני בין שנתגייר "גר ולכן, .
שני" פסח לעשות חייב לפי 5שהגדיל... אשר בעוד .

ראשון, פסח של "תקנתא" או "תשלומין" שזהו הדעות
שאינו  ואדם ראשון, פסח בחובת שני פסח חובת תלויה

שני. בפסח גם חייב אינו ראשון בפסח חייב

"oinelyz שלא אדם כלומר, – הוא" דראשון
איסור  על מיד בכך עבר במזיד, ראשון פסח הקריב
"תשלומין" התורה לו מאפשרת זאת למרות אך כרת,
חובת  מעליו תתבטל שני פסח הקרבת ידי שעל לכך,

ואפילו 6כרת  שני, פסח הקריב לא הוא אם אבל  .
bbeya בפסח שהזיד על הכרת, חובת עליו נשארת ,
oey`x"דראשון "תשלומין היו שלא כיון ,7.

`zpwz מקריב אינו אדם כאשר הוא": דראשון
התורה לו מאפשרת במזיד, ראשון את dligzklnפסח

לא  עוד שכל כך אחר, בזמן שני פסח להקריב התקנה
חובת  עליו חלה לא עדיין "תקנתא", של המועד עבר

הוא8כרת  אם ולכן, .`lשני פסח הוא bbeyaהקריב ,
כרת  חיוב חל (=שאז התקנה "בעת כי הכרת, מן )פטור

היה  .9שוגג

.·
Ì˙Â‰Ó· ÌÈÂ˘ Y È˘ ÁÒÙÂ ÔÂ˘‡¯ ÁÒÙ

המצוות  בספר פסח 10הרמב"ם מצוות את מונה ,
כדברי  היא שההלכה ומסביר, עצמה, בפני כמצוה שני

עצמו". בפני "רגל הוא שני שפסח מאיר, רבי

להבין  הוא 11וצריך שני שפסח רבי, לדעת גם :

שלא  מי על רק חלה חובתו הרי עצמו". בפני "רגל

אינו  ראשון פסח שהקריב מי ואילו ראשון, פסח הקריב
זוהי וא"כ שני, פסח להקריב מצווה:`dzeיכול

הרמב"ם  זאת מונה איפוא, ומדוע, פסח. קרבן הקרבת

עצמה? בפני כמצווה

ופסח  ראשון שפסח שלמרות לומר, כך, אם הכרחי,

עינינים שני הם זאת, בכל לזה, זה קשורים mipeyשני
המצוות במנין נמנים הם ולכן .12מצוות izykבמהותם,

.‚
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ההבדל  את תחילה להסביר יש זאת להבין כדי

שני: לפסח ראשון פסח בין הכללי

אנו  שני, לפסח ראשון פסח שבין ההבדלים בין

ימצא, ובל יראה בבל אסור "הראשון (א) רואים:
בבית" עמו ומצה חמץ – נוהג 13והשני "הראשון (ב) .

" איסור רק לא – [כלומר שבעה כל evenigכל נוהג ...
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א.1) צג, פסחים
ואילך.2) שם פסחים בכ"ז ראה
ק"פ 3) הל' בכס"מ לשון) (בשינוי ונעתק ס"ד. אברהם ברכת בס'

ה"ב. פ"ה
חייבין.4) ד"ה שם פסחים בפרש"י ועד"ז שם. הרמב"ם בן ר"א ל'

ס"ב. בפנים לקמן וראה
שם.5) פסחים
ד"ה 6) שם פסחים בפרש"י אבל הרמב"ם, בן ר"א שיטת כ"ה

ואפילו הראשון על כרת חייב הלכך השני*.dyrתשלומין: את
כרת  חייב כותי') (דפסק רבי לדעת דגם (שם) ק"פ הל' רמב"ם וראה
בראשון  הזיד "אם כ': נז מ"ע דבסהמ"צ (ואף בשני הקריב לא אם רק
– הראשון" מן תשלומין לדעתו שאין לפי לרבי חייב הוא בשני והקריב
בו. חזר דהרמב"ם ס"ז) נסים מעשה (בס' הרמב"ם בן ר"א בתשו' ראה
ד)). רמג, ג. (רמ, נז מ"ע רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור וראה

שם. בסהמ"צ העליר הרר"ח הגהות
ב.7) שם, פסחים
השני.8) על אלא חייב אינו ולעולם א: שם, פסחים ר"ח ראה
הרמב"ם.9) בן ר"א ל'

נז.10) מ"ע
ביאור 11) ג"כ וראה שם. נסים מעשה בס' הבבלי ר"ד קושיית ע"ד

א  רמג, סע"ד. (רלט, נז מ"ע השביעי. שורש במבוא פערלא הרי"פ
ואילך).
בתי'12) ג) רמג, שם וראה (במבוא. שם פערלא הרי"פ ביאור וראה

א"כ  הוא בפ"ע רגל דפ"ש שאמרו לרז"ל שמצינו דמאחר הנ"ל, קושיא
שפ"ר  בפנים, המבואר ע"פ ויומתק הוא. בפ"ע דמצוה דס"ל מזה נשמע

מהותם. בעצם מובדלים ופ"ש
(במשנה).13) רע"א צה, פסחים

p"x zrcl wx ok azk i"yxc 'k my migqtl ycg xe`ae (*`le`ail` mb ok l"q i"yxy ((` ,nx my) `lxrt t"ixd xe`ia d`xe) my g"lva la` .iax zrcl
.iaxc

ireayd cenild xefgn t"r ± jzelrda zyxt ± zegiyÎihewl

אלא14שבעה" ,oaxwy הגמרא כלשון ראשון, ,15פסח
לששה" "שאוכלין16"נאכל –eilr ששה מצות

אחד"17ימים  יום והשני [18.

של  תוצאה הם לשני ראשון פסח בין ההבדלים
ביניהם. המהותי ההבדל

.„
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הוא: לכך ההסבר

הוא: שני לפסח ראשון פסח בין הפשוט ההבדל
הקרבת  של החיוב אופן ראשון כפי בפסח הוא הפסח

לפי להיות וחייב (xcqשנקבע ואילו epnfaבתורה .(
לפי שלא הוא שני פסח של החיוב (ly`אופן xcqd

(epnfaהפסח את הקריבו לא אשר לאלה :epnfa אין ,
קרבנו  בטל יומו שעבר התורה 19אומרים, אלא ,

כ"ק  כמאמר יותר. מאוחר להקריבו להם מאפשרת
אדמו"ר  "אבוד",20מו"ח דבר שאין ענינו, – שני "פסח

שהיה  מי טמא, שהיה מי אפילו לתקן. אפשר תמיד
"לכם" ואף רחוקה, ברצונו 21בדרך זה שהיה –22–

לתקן". זאת, בכל יכול,

לעבודת dnecaוזאת, צדיק עבודת שבין להבדל
בדרך  הקדושֿברוךֿהוא את עובד צדיק תשובה: בעל

ישר" האדם את האלוקים עשה "אשר – –23הישרה
את  שינה אשר התשובה', ל'בעל התורה. סדרי לפי
לתקן  אפשרות הקדושֿברוךֿהוא נותן התורה, סדרי

החסר. את ולהשלים העבר את

ישראל  בני מצב בין ההבדל את רואים אנו כך
הראשונה: בפעם שני, לפסח ראשון בפסח

של  במצב ישראל היו הפסח הקרבת בעת
יחזקאל  כנבואת ובעלי 24"נולדים", עבירות, ללא ,

חיי  בדמיך חיי בדמיך – ופסח מילה מצב 25מצוות ,

(התחלת? של כמצב – צדיקים "גירות"26של לפי 27)
דמי" שנולד כקטן שנתגייר "וגר – ללא 28ההלכה ,

לו: ואומרים משכרתך 29עבירות, ותהי פעלך ה' ישלם

(על  כנפיו 30שלמה... תחת לחסות באת אשר (31.

ש"היו מי עבור היה שני פסח (ואיזו mi`nhואילו

מת  טומאת – `32mcטומאה? ytpl"33 נגרם (שהמות
הדעת  עץ חטא ידי החטאים 34על כל מקור והם 35, ,(

– אדם לנפש טמאים ש"אנחנו שהודו לאחר בקשו,

בני  בתוך במועדו ה' קרבן את הקריב לבלתי נגרע למה
ווידוי 36ישראל" פרטיה: לכל לתשובה בדומה –37,

אלא  "להקריב" רק לא – מושלם תיקון הפגם, תיקון
ישראל" בני ו"בתוך "במועדו" של בשלמות .38גם

על  הקדושֿברוךֿהוא ציווה לא מדוע מובן בזה
שישראל  לאחר אלא המצוות, שאר כעל שני פסח

באה  התשובה כי נגרע...", "למה ובקשו התעוררו

llk jxca במצב הוא אמנם, האדם. התעוררות לאחר
קדוש  ובלתי טהור בלתי – אדם" לנפש "טמא של

חש הוא ielibaואינו זאת בכל אך מלמעלה, אור

לחזרה envrnמתעורר – למעלה ממטה –
.39בתשובה 
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ע"ב.14) ריש צו, פסחים
(15" בפנים): (הנ"ל הגמ' ל' וראה ב. צה, (דפסח)..evenigeפסחים

" א) צו, (שם במשנה וכן שבעה". –gqteכל שבעה" כל נוהג דורות
כנ"ל. לחימוצו, היא שהכוונה אף

כו'".16) נקט דקרא "ולישנא הנאכל) (ד"ה שם פסחים פרש"י ראה
שם.17) פרש"י
סה"ג.18) פ"ח פסחים תוספתא
יד.19) י. כח, פינחס ברש"י) (הובא ספרי סע"א. כו, .cereברכות
ואילך.20) 138 ע' לקמן בארוכה וראה אייר. י"ד יום היום
י.21) ט, פרשתנו
(22.216ֿ7 ע' חי"ב .60 הערה 75 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ראה
כט.23) ז, קהלת
טז.24)
פי"ז,25) שמו"ר ו. יב, בא ברש"י) (הובא מכילתא ו. שם, יחזקאל

ה. פי"ט, .cereג.
פשוט26) ולא f`cלכאורה שמל בגר ונפק"מ – הגירות כל זה הי'

על  שנצטוו קודם פרע. ולא מל – ודוגמתו בפסח. מחוייב האם טבל
ואכ"מ. ב. מו, יבמות ותו"י פליגי כי תוד"ה וראה הפריעה.

א.27) ט, וכריתות אֿב) (שם, יבמות ראה
וש"נ.28) א. כב, יבמות

יב.29) ב, רות
ישלם 30) בפירושו: שנתקשו שיש (שם) רבה המדרש פירוש שזהו

עתה  – כנפיו. תחת לחסות באת אשר חסא א"ר ה' מעם גו' פעלך ה'
חנוך. עין בפי' כן מצאתי

למיהוי 31) גיהנם מדין תשיזיבי זכותא ובההוא שם: תרגום ראה
ד"עשית  בזכות בא שכ"ז לומר דקשה – ולאה רחל רבקה שרה עם חולקך

כנ"ל. גו'", באת "אשר הזכות הוא כ"א חמותך", את
מ"ד).32) פ"א, (כלים מכולם החמור
ו.33) שם, פרשתנו
הערה 34) 177 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש וראה ע"ב. ריש נה, שבת

.55
פ"ב.35) ה'תשי"א לגני באתי ד"ה רע"ד. עט, תו"א ראה
ז.36) שם, פרשתנו
דצ"ע 37) – נגרע" למה לנפ"א טמאים "אנחנו הסגנון יומתק עפ"ז

המפרשים. וכקושיית
ב"38) הרמז דזהו יעשוlkkוי"ל הפסח להם `ezeחקת דנחשב ,"

התשובה  חסרה דלכאורה יתורץ ועפ"ז – בנ"י" ו"בתוך כ"במועדו"
"תשלומין" הל' ועפ"ז – בנ"י". בתוך במועדו גו' נגרע "למה לטענתם

בשלימות. הכוונה – בפ"ש הנאמר "ותקנתא"
שם.39) 26 ובהערה 64ֿ5 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
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אלא14שבעה" ,oaxwy הגמרא כלשון ראשון, ,15פסח
לששה" "שאוכלין16"נאכל –eilr ששה מצות

אחד"17ימים  יום והשני [18.

של  תוצאה הם לשני ראשון פסח בין ההבדלים
ביניהם. המהותי ההבדל

.„
'‰·Â˘˙‰ŒÈÏÚ·' ˙„Â·Ú Y È˘ ÁÒÙ

הוא: לכך ההסבר

הוא: שני לפסח ראשון פסח בין הפשוט ההבדל
הקרבת  של החיוב אופן ראשון כפי בפסח הוא הפסח

לפי להיות וחייב (xcqשנקבע ואילו epnfaבתורה .(
לפי שלא הוא שני פסח של החיוב (ly`אופן xcqd

(epnfaהפסח את הקריבו לא אשר לאלה :epnfa אין ,
קרבנו  בטל יומו שעבר התורה 19אומרים, אלא ,

כ"ק  כמאמר יותר. מאוחר להקריבו להם מאפשרת
אדמו"ר  "אבוד",20מו"ח דבר שאין ענינו, – שני "פסח

שהיה  מי טמא, שהיה מי אפילו לתקן. אפשר תמיד
"לכם" ואף רחוקה, ברצונו 21בדרך זה שהיה –22–

לתקן". זאת, בכל יכול,

לעבודת dnecaוזאת, צדיק עבודת שבין להבדל
בדרך  הקדושֿברוךֿהוא את עובד צדיק תשובה: בעל

ישר" האדם את האלוקים עשה "אשר – –23הישרה
את  שינה אשר התשובה', ל'בעל התורה. סדרי לפי
לתקן  אפשרות הקדושֿברוךֿהוא נותן התורה, סדרי

החסר. את ולהשלים העבר את

ישראל  בני מצב בין ההבדל את רואים אנו כך
הראשונה: בפעם שני, לפסח ראשון בפסח

של  במצב ישראל היו הפסח הקרבת בעת
יחזקאל  כנבואת ובעלי 24"נולדים", עבירות, ללא ,

חיי  בדמיך חיי בדמיך – ופסח מילה מצב 25מצוות ,

(התחלת? של כמצב – צדיקים "גירות"26של לפי 27)
דמי" שנולד כקטן שנתגייר "וגר – ללא 28ההלכה ,

לו: ואומרים משכרתך 29עבירות, ותהי פעלך ה' ישלם

(על  כנפיו 30שלמה... תחת לחסות באת אשר (31.

ש"היו מי עבור היה שני פסח (ואיזו mi`nhואילו

מת  טומאת – `32mcטומאה? ytpl"33 נגרם (שהמות
הדעת  עץ חטא ידי החטאים 34על כל מקור והם 35, ,(

– אדם לנפש טמאים ש"אנחנו שהודו לאחר בקשו,

בני  בתוך במועדו ה' קרבן את הקריב לבלתי נגרע למה
ווידוי 36ישראל" פרטיה: לכל לתשובה בדומה –37,

אלא  "להקריב" רק לא – מושלם תיקון הפגם, תיקון
ישראל" בני ו"בתוך "במועדו" של בשלמות .38גם

על  הקדושֿברוךֿהוא ציווה לא מדוע מובן בזה
שישראל  לאחר אלא המצוות, שאר כעל שני פסח

באה  התשובה כי נגרע...", "למה ובקשו התעוררו

llk jxca במצב הוא אמנם, האדם. התעוררות לאחר
קדוש  ובלתי טהור בלתי – אדם" לנפש "טמא של

חש הוא ielibaואינו זאת בכל אך מלמעלה, אור

לחזרה envrnמתעורר – למעלה ממטה –
.39בתשובה 
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ע"ב.14) ריש צו, פסחים
(15" בפנים): (הנ"ל הגמ' ל' וראה ב. צה, (דפסח)..evenigeפסחים

" א) צו, (שם במשנה וכן שבעה". –gqteכל שבעה" כל נוהג דורות
כנ"ל. לחימוצו, היא שהכוונה אף

כו'".16) נקט דקרא "ולישנא הנאכל) (ד"ה שם פסחים פרש"י ראה
שם.17) פרש"י
סה"ג.18) פ"ח פסחים תוספתא
יד.19) י. כח, פינחס ברש"י) (הובא ספרי סע"א. כו, .cereברכות
ואילך.20) 138 ע' לקמן בארוכה וראה אייר. י"ד יום היום
י.21) ט, פרשתנו
(22.216ֿ7 ע' חי"ב .60 הערה 75 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ראה
כט.23) ז, קהלת
טז.24)
פי"ז,25) שמו"ר ו. יב, בא ברש"י) (הובא מכילתא ו. שם, יחזקאל

ה. פי"ט, .cereג.
פשוט26) ולא f`cלכאורה שמל בגר ונפק"מ – הגירות כל זה הי'

על  שנצטוו קודם פרע. ולא מל – ודוגמתו בפסח. מחוייב האם טבל
ואכ"מ. ב. מו, יבמות ותו"י פליגי כי תוד"ה וראה הפריעה.

א.27) ט, וכריתות אֿב) (שם, יבמות ראה
וש"נ.28) א. כב, יבמות

יב.29) ב, רות
ישלם 30) בפירושו: שנתקשו שיש (שם) רבה המדרש פירוש שזהו

עתה  – כנפיו. תחת לחסות באת אשר חסא א"ר ה' מעם גו' פעלך ה'
חנוך. עין בפי' כן מצאתי

למיהוי 31) גיהנם מדין תשיזיבי זכותא ובההוא שם: תרגום ראה
ד"עשית  בזכות בא שכ"ז לומר דקשה – ולאה רחל רבקה שרה עם חולקך

כנ"ל. גו'", באת "אשר הזכות הוא כ"א חמותך", את
מ"ד).32) פ"א, (כלים מכולם החמור
ו.33) שם, פרשתנו
הערה 34) 177 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש וראה ע"ב. ריש נה, שבת

.55
פ"ב.35) ה'תשי"א לגני באתי ד"ה רע"ד. עט, תו"א ראה
ז.36) שם, פרשתנו
דצ"ע 37) – נגרע" למה לנפ"א טמאים "אנחנו הסגנון יומתק עפ"ז

המפרשים. וכקושיית
ב"38) הרמז דזהו יעשוlkkוי"ל הפסח להם `ezeחקת דנחשב ,"

התשובה  חסרה דלכאורה יתורץ ועפ"ז – בנ"י" ו"בתוך כ"במועדו"
"תשלומין" הל' ועפ"ז – בנ"י". בתוך במועדו גו' נגרע "למה לטענתם

בשלימות. הכוונה – בפ"ש הנאמר "ותקנתא"
שם.39) 26 ובהערה 64ֿ5 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
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¯Á‡ ˘„ÂÁÏ È˘ ÁÒÙ ÂÁ„ ‰ÓÏ

לפי  המתעוררת תמיהה מובנת לעיל האמור לפי

אומרים  חז"ל הנגלה: השביעי 40תורת שהיום ,
פסח, בערב חל אדם לנפש הטמאים של לטומאתם

תשלומין  להקריב לכאורה, היו, צריכים זה ולפי
הבאים, הימים `mixgבשבעת aehÎmei zepaxwak כפי

חודש, אחר ולא האורֿהחיים, cgeinשמזכיר yecigk?

בפנימיות  לכך ההסבר מובן הנאמר לפי אך
אלא  החסר, את משלימה רק איננה תשובה הענינים:

מיוחד  חידוש עצמו", בפני "רגל ה', בעבודת דרך זוהי
אחר. בחודש

.Â
·ÂËÏ Ú¯‰ ˙ÎÈÙ‰ Y ‰·Â˘˙·˘ ‰ÏÚÓ‰

סדר  לפי ה"ישרה" היא הצדיק עבודת אמנם,

בעלֿ בעבודת יתרון יש זאת בכל אך התורה,
שבקדושה,41התשובה  בדברים פועלת הצדיק עבודת :

הבאה  ב"מצוה לא אבל מותרים. בדברים או

קליפות 42בעבירה" משלוש הנובעים רע של ענינים –
לזכך  אפשר אי לגמרי סדר 43הטמאות לפי אלא, ,

בעלֿהתשובה,44לדחותם jixvהתורה, עבודת ואילו .

לזכיות  זדונותיו את גם הופכת מאהבה, .45בתשובה

מן  הנעלה ממקור נובע לכך, התשובה של כחה

לפי איxcqֿה"השתלשלות": ההשתלשלות, התורה,
חז"ל  כמאמר לזכיות. זדונות להפוך שאלו 46אפשר

וכולם  ענשו", מה "חוטא לתורה": לנבואה.. לחכמה..

התורה  כאשר l`,47גם רק בתשובה. חזרה איפשרו

היה  להשתלשלות, שמעל להקדושֿברוךֿהוא", "שאלו
נעלית  בדרגה רק כי לו", ויתכפר תשובה "יעשה המענה

כאורה" "כחשיכה לטוב 48זו הרע את להפוך ואפשר ,49.

" הטענה את להבין אפשר זה rxbpלפי dnl כי ."...
וכן  ש"נגרע"? סברא מלכתחילה תהיה מדוע לכאורה:
אדמו"ר, מוריֿוחמי כ"ק של הנ"ל מאמרו לגבי
אבוד, דבר שאין היא שני מפסח הנלמדת שההוראה

אבוד? דבר שיש בכלל יחשבו מדוע לשאול: אפשר

התשובה  אכן עצמה התורה מצד כדלעיל: אלא,
מועילה  דבר 50איננה הם אלא לזכיות, הזדונות להפיכת

בתשובה, לחזור נתעוררו ישראל בני כאשר רק אבוד.
" של dnlבאומרם לדרגה עד הגיעו הם נגרע...",

להשתלשלות, שמעל להקדושֿברוךֿהוא", "שאלו
myne של ענין שיש אבוד, דבר שאין התשובה, הגיעה

שני. פסח

ובאמצעותה, התורה בתוך ומתגלה מסופר זאת כל
סדר  של בדרגה היא כשלעצמה שהתורה למרות כי
וקודשאֿבריךֿהוא  אורייתא – זאת בכל ההשתלשלות,

חד  מהlke,51כולא גם להשתלשלות,lrnyהעינינים,
התורה  באמצעות .52מתגלים

.Ê
˙ÂÏ·‚‰Ó ÓÏÚÓÏ Y ‰·Â˘˙‰ ˙„Â·Ú

ג) (בסעיף לעיל המנויים להבדלים גם ההסבר זהו
שני  לפסח ראשון פסח :53בין

עוסקים  אין – הצדיקים עבודת – ראשון בפסח
יראה  בבל אסור החמץ לכן אותו. דוחים אלא ברע,

ימצא  עבודת 54ובל כי ימים, שבעה החג נמשך ולכן ,

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

ב.40) כה, סוכה ב. צ, פסחים
ובכ"מ.41) א. קצא, דרמ"צ בכ"ז ראה
וש"נ.42) ב. מז, ברכות
ובכ"מ.43) רפל"ז. תניא
ד.44) ו, שה"ש לקו"ת גם ראה
ב.45) פו, יומא
ה"ו.46) פ"ב מכות ירושלמי וראה תשב, רמז תהלים יל"ש
דוקא 47) דאז תשובה, גם צ"ל אשם" "יביא דתורה שמענה אף כי

– הקרבן מכפר
מצות  להצ"צ לסהמ"צ ציונים ואילך, א'תקנז ס"ע יו"כ אוה"ת ראה
הערה  132 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה (וראה ועוד ערופה, עגלה

כשגגות. הזדונות עושה זו דתשובה – ס"ו) 76ֿ7 ע' חי"ג .12
יב.48) קלט, תהלים – הכתוב ל'
וש"נ.49) .23 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש גם ראה
ב"ד,50) ועונש דין (ולבטל) לשנות מועלת תשובה דאין ולהעיר

הידועה. ל"ה) סי' או"ח (מהדו"ק נו"ב וכשו"ת
בהערה.51) 66 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה הזוהר. בשם רפכ"ג תניא
[המתורגם]52) ח"א לקו"ש א'תח. ע' ח"ג תער"ב המשך גם ראה

ועוד. .334 .329 ע' [המתורגם] ח"ד .65 ע'
(53.327 ע' ח"ז לקו"ש עד"ז ראה
ופ"ש 54) דפ"ר שסזֿח) (ע' פ"ש ענין להבין ד"ה פרשתנו אוה"ת ראה

אסור  (ולכן אתכפיא – הרע מן היציאה הוא דבפ"ר ואתהפכא, אתכפיא הם
(ולכן  אתהפכא – להיות) (ואפשר מהרע" יצא "שכבר ובפ"ש בחמץ),
ואילך) 283 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה בבית). עמו ומצה חמץ
"אי  שצ"ל בע"ת ע"ד – פ"ר וצדיקים: דבע"ת החילוק דוגמת דהוא

אפשי. שצ"ל צדיקים ע"ד – ופ"ש ד). ט, ואתחנן (לקו"ת אפשי"*
בנוגע הוא שם הביאור וכאן xexiadאבל** בהאדם, שנעשה

דפ"ר העבודות עצם א) –מבואר: ופ"ש דצדיקים, תנועה – (פ"ר ופ"ש
שנעשה הבירור ב) דתשובה). אותם.zepecfdaתנועה דוחה – (בפ"ר

ועצ"ע. מהפכם). גם – בפ"ש

yygc ,(my z"ewl) "exeql xefgi `ly" zexidf jixv ik iyt` i` l"v z"ray mrhd ik ± mixb eid mixvnn mz`va i"pay (c"q) lirl x`eand mr df xywl yie (*
.(a"rq ,fi oiyeciw) xba `ed df

dad`n) daeyza ± o`ke ,(zncewd dxrdak) 'ek leti `ly zexidf jixv oiicry daeyza dkenp `bxca xaecnd my :mbe (**daxmiyrp zepecfy (f"t `ipz ±
.zeikfk
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לפי  המתעוררת תמיהה מובנת לעיל האמור לפי

אומרים  חז"ל הנגלה: השביעי 40תורת שהיום ,
פסח, בערב חל אדם לנפש הטמאים של לטומאתם

תשלומין  להקריב לכאורה, היו, צריכים זה ולפי
הבאים, הימים `mixgבשבעת aehÎmei zepaxwak כפי

חודש, אחר ולא האורֿהחיים, cgeinשמזכיר yecigk?

בפנימיות  לכך ההסבר מובן הנאמר לפי אך
אלא  החסר, את משלימה רק איננה תשובה הענינים:

מיוחד  חידוש עצמו", בפני "רגל ה', בעבודת דרך זוהי
אחר. בחודש
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סדר  לפי ה"ישרה" היא הצדיק עבודת אמנם,

בעלֿ בעבודת יתרון יש זאת בכל אך התורה,
שבקדושה,41התשובה  בדברים פועלת הצדיק עבודת :

הבאה  ב"מצוה לא אבל מותרים. בדברים או

קליפות 42בעבירה" משלוש הנובעים רע של ענינים –
לזכך  אפשר אי לגמרי סדר 43הטמאות לפי אלא, ,

בעלֿהתשובה,44לדחותם jixvהתורה, עבודת ואילו .

לזכיות  זדונותיו את גם הופכת מאהבה, .45בתשובה

מן  הנעלה ממקור נובע לכך, התשובה של כחה

לפי איxcqֿה"השתלשלות": ההשתלשלות, התורה,
חז"ל  כמאמר לזכיות. זדונות להפוך שאלו 46אפשר

וכולם  ענשו", מה "חוטא לתורה": לנבואה.. לחכמה..

התורה  כאשר l`,47גם רק בתשובה. חזרה איפשרו

היה  להשתלשלות, שמעל להקדושֿברוךֿהוא", "שאלו
נעלית  בדרגה רק כי לו", ויתכפר תשובה "יעשה המענה

כאורה" "כחשיכה לטוב 48זו הרע את להפוך ואפשר ,49.

" הטענה את להבין אפשר זה rxbpלפי dnl כי ."...
וכן  ש"נגרע"? סברא מלכתחילה תהיה מדוע לכאורה:
אדמו"ר, מוריֿוחמי כ"ק של הנ"ל מאמרו לגבי
אבוד, דבר שאין היא שני מפסח הנלמדת שההוראה

אבוד? דבר שיש בכלל יחשבו מדוע לשאול: אפשר

התשובה  אכן עצמה התורה מצד כדלעיל: אלא,
מועילה  דבר 50איננה הם אלא לזכיות, הזדונות להפיכת

בתשובה, לחזור נתעוררו ישראל בני כאשר רק אבוד.
" של dnlבאומרם לדרגה עד הגיעו הם נגרע...",

להשתלשלות, שמעל להקדושֿברוךֿהוא", "שאלו
myne של ענין שיש אבוד, דבר שאין התשובה, הגיעה

שני. פסח

ובאמצעותה, התורה בתוך ומתגלה מסופר זאת כל
סדר  של בדרגה היא כשלעצמה שהתורה למרות כי
וקודשאֿבריךֿהוא  אורייתא – זאת בכל ההשתלשלות,

חד  מהlke,51כולא גם להשתלשלות,lrnyהעינינים,
התורה  באמצעות .52מתגלים
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ג) (בסעיף לעיל המנויים להבדלים גם ההסבר זהו
שני  לפסח ראשון פסח :53בין

עוסקים  אין – הצדיקים עבודת – ראשון בפסח
יראה  בבל אסור החמץ לכן אותו. דוחים אלא ברע,

ימצא  עבודת 54ובל כי ימים, שבעה החג נמשך ולכן ,
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ב.40) כה, סוכה ב. צ, פסחים
ובכ"מ.41) א. קצא, דרמ"צ בכ"ז ראה
וש"נ.42) ב. מז, ברכות
ובכ"מ.43) רפל"ז. תניא
ד.44) ו, שה"ש לקו"ת גם ראה
ב.45) פו, יומא
ה"ו.46) פ"ב מכות ירושלמי וראה תשב, רמז תהלים יל"ש
דוקא 47) דאז תשובה, גם צ"ל אשם" "יביא דתורה שמענה אף כי

– הקרבן מכפר
מצות  להצ"צ לסהמ"צ ציונים ואילך, א'תקנז ס"ע יו"כ אוה"ת ראה
הערה  132 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה (וראה ועוד ערופה, עגלה

כשגגות. הזדונות עושה זו דתשובה – ס"ו) 76ֿ7 ע' חי"ג .12
יב.48) קלט, תהלים – הכתוב ל'
וש"נ.49) .23 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש גם ראה
ב"ד,50) ועונש דין (ולבטל) לשנות מועלת תשובה דאין ולהעיר

הידועה. ל"ה) סי' או"ח (מהדו"ק נו"ב וכשו"ת
בהערה.51) 66 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה הזוהר. בשם רפכ"ג תניא
[המתורגם]52) ח"א לקו"ש א'תח. ע' ח"ג תער"ב המשך גם ראה

ועוד. .334 .329 ע' [המתורגם] ח"ד .65 ע'
(53.327 ע' ח"ז לקו"ש עד"ז ראה
ופ"ש 54) דפ"ר שסזֿח) (ע' פ"ש ענין להבין ד"ה פרשתנו אוה"ת ראה

אסור  (ולכן אתכפיא – הרע מן היציאה הוא דבפ"ר ואתהפכא, אתכפיא הם
(ולכן  אתהפכא – להיות) (ואפשר מהרע" יצא "שכבר ובפ"ש בחמץ),
ואילך) 283 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה בבית). עמו ומצה חמץ
"אי  שצ"ל בע"ת ע"ד – פ"ר וצדיקים: דבע"ת החילוק דוגמת דהוא

אפשי. שצ"ל צדיקים ע"ד – ופ"ש ד). ט, ואתחנן (לקו"ת אפשי"*
בנוגע הוא שם הביאור וכאן xexiadאבל** בהאדם, שנעשה

דפ"ר העבודות עצם א) –מבואר: ופ"ש דצדיקים, תנועה – (פ"ר ופ"ש
שנעשה הבירור ב) דתשובה). אותם.zepecfdaתנועה דוחה – (בפ"ר

ועצ"ע. מהפכם). גם – בפ"ש

yygc ,(my z"ewl) "exeql xefgi `ly" zexidf jixv ik iyt` i` l"v z"ray mrhd ik ± mixb eid mixvnn mz`va i"pay (c"q) lirl x`eand mr df xywl yie (*
.(a"rq ,fi oiyeciw) xba `ed df

dad`n) daeyza ± o`ke ,(zncewd dxrdak) 'ek leti `ly zexidf jixv oiicry daeyza dkenp `bxca xaecnd my :mbe (**daxmiyrp zepecfy (f"t `ipz ±
.zeikfk

ireayd cenild xefgn t"r ± jzelrda zyxt ± zegiyÎihewl

המתבטאת  ומדורגת, מסודרת עבודה היא הצדיקים
מידות  בשבע ימים, בשבעה ההשתשלות בסדר

.55וכדומה 

שהופכת  התשובה עבודת – שני בפסח ואילו
החמץ  את גם לזכך אפשר – לזכויות ולכן 49זדונות ,

היא  התשובה שעבודת וכיוון בבית". עמו ומצה "חמץ
יום היא הרי מהגבלות, דרגה `cgלמעלה על המראה ,

אור" ב"תורה כמוסבר והתחלקות. מהגבלות ,56הנעלית
התורה  קבלת "זמן זהו כי אחד יום הוא ששבועות
שלמעלה  יחידה בחינת שהוא הכתר בבחינת שהוא

מהתחלקות...".

בגמרא  שמסופר מה רבי 57וזהו של תשובתו על
עולמו  קונה יש ואמר רבי "בכה – דורדייא בן אלעזר

עולמו קונה ויש שנים `zgבכמה drya עבודת :"
דרגה  – שנים מספר אורכת מדורגת, שהיא הצדיקים,

"התחלקות" דורדייא 58של בן אלעזר רבי אצל ואילו .
ברכיו  בין ש"ראשו ובאופן תשובה של עבודה היתה

לברכיו  ראשו בין להבדלים מעל –59–drbe
עולמו52בבכיה" "קונה הוא ולכן ,zg` drya כלשון ."

חדא".60הזהר  "בשעתא היא שהתשובה ,
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גם  מתבטא שני לפסח ראשון פסח בין זה הבדל
– שני ופסח ניסן, בחודש חל ראשון שפסח בכך

אייר  :61בחודש

הראשון,62ידוע  החודש ניסן, חודש בין ההבדל
השני: החודש אייר, חודש גילוי oqipלבין על מורה

בר  זיכוך לידי מביא שאינו למטה, מלמעלה אלוקות
שעה  באותה יכול הוא אלא ב"מטה", ותמידי קיימא

הרע  את לדחות הצדיקים 63רק כעבודת שעוסקים 64.
אור, של הרע.migeceבענינים את

של למעלה,`xiiמהותו מלמטה העלאה היא
באופן  למעלה ה"מטה" והעלאת וזיכוך, בירור,

בעיקר 58תמידי  העומר ספירת מצות קשורה לכן .
אייר  וזאת,65לחודש המידות. בזיכוך עוסקת היא כי ,

התשובה  הענינים 59כעבודת את מזככים שבאמצעותה ,
הופכים  רע של ענינים גם אשר עד ביותר, הנחותים

לטוב.

ניסן  חודש שבין להבדל הדבר דומה כללי [באופן
כידוע  הצדיקים,66לתשרי, עבודת הוא ניסן שחודש ,

התשובה]. עבודת – ותשרי
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יובן  התשובה, עבודת הוא שני שפסח האמור, לפי
שני  פסח מהות שלגבי לכך הענינים, בפנימיות הטעם,
ואלו  (ואלו א' בסעיף דלעיל האופנים שלושת קיימים

חיים  אלוקים שלושה 67דברי קיימים כללי באופן כי ,(
בתשובה: אלו אופנים

בעת  שמיד העובדה שבתשובה: "תקנתא" א)
שבהפסד  כשם תשובה, של התקנה ישנה החטא מעשה
אופן  – שני פסח של התקנה מיד ישנה ראשון פסח  של

df בשעת מיד כאשר רגילים, בחטאים הוא תשובה של
תשובה. באמצעות לתיקונו האפשרות קיימת החטא

חטא  על התשובה דתשובה: "תשלומין" ב)
"אין  שאז ואשוב", "אחטא של באופן שנעשה

תשובה" לעשות בידו החטא 68מספיקין מעשה בעת –
לו  גורמת והתשובה "הואיל תקנה של אפשרות לו אין

סניגור"69לחטוא" נעשה קטגור ש"אין כשם אבל 70, ,
xzei xge`n– תשובה  ועשה ונתחזק... "דחק אם ,

תשובתו" ,71מקבלין

כידוע  הצדיקים. תשובת עצמו": בפני "רגל ,72ג)
כטעו  - איננה דוקא,שהתשובה חטאים על - הנפוצה ת
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בפנים.55) לקמן שהובא תו"א ראה
יום 56) ששבועות מה להבין ד"ה אוה"ת ג"כ ראה ואילך. סע"ד קט,

א'תקעג). ע' (במדבר א'
חיים 57) דרך יג). (ע' תקס"ב – לאדה"ז – סה"מ וראה א. יז, ע"ז

במפתחות). (כמצויין
סע"ב).58) שלח, מקץ אוה"ת (ראה שינוי ל' ד"שנים" להעיר
וארא.59) ר"פ תו"א עייג"כ
סע"א.60) קכט, זח"א
שם.61) ח"ד לקו"ש .54 בהערה הנסמן אוה"ת ראה
ס"ע 62) .6 ע' [המתורגם] ח"ח שם. ח"ד אמור. פ' ח"א לקו"ש ראה

ועוד. ואילך. 235
הם 63) שני ופסח ראשון דפסח שם, (ח"ד) ולקו"ש אוה"ת ראה

.54 הערה כנ"ל ואתהפכא. אתכפיא
(64.54 הערה לעיל ראה
שם.65) ח"א לקו"ש ראה
ואילך).66) רנז (ע' החודש ד"ה בא אוה"ת ראה
ב.67) ו, גיטין ב. יג, עירובין
ב).68) (פה, יומא סוף משנה
פי"א.69) אגה"ת
ויוהכ"פ 70) אחטא לענין – (בסופה) ה"כ פ"ד יבום הל' צפע"נ ראה

מכפר.
פכ"ה.71) בתניא ועד"ז שם. אגה"ת
ועוד.72) האזינו. ר"פ ג. סו, ש"ש ד. כד, ראה לקו"ת
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הנקיים  לאלה גם המתאימה ה', בעבודת דרך זוהי אלא
כנאמר  צדיקייא 73מחטאים, לאתבא אתא משיח :

בתשובה). הצדיקים את להחזיר בא (=משיח בתיובתא

(כמאמר  חטא על תשובה הוא שני פסח אמנם,
דבר ש"אין אדמו"ר מו"ח כ"ק של אפילו `ceaהנ"ל ..
היה שזהו "לכם", ואף טמא.. שהיה וכו'"),epevxaמי

שני בפסח כללי, באופן קיימים, זאת, בכל lkאך
mipte`d בדוגמת] הצדיקים תשובת כולל תשובה, של

תשרי, חודש דוגמת היא שני שפסח – תשרי חודש
התשובה, אופני כל בתוכו הכולל – ח' סעיף כדלעיל

הצדיקים] תשובת .74גם
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תובן  דתשובה", "תקנתא בענין לעיל, האמור לפי
ההלכה  ומצוותיו 75יותר שתורתו רשע, שאפילו ,

שלא  ואפילו תורה, ללמוד צריך בקליפות", כח "מוסיף
מוציא  אזי בתשובה.. אחרֿכך "כשיחזור כי לשמה,
לימוד  כלומר, והמצוות...". התורה כל מהקליפה

מסתמך רשע" "בעודו כך dligzklnהתורה על
"תקנתא" של המשמעות וזוהי בתשובה, שיחזור
האפשרות  את מעשה בשעת נותנת התורה דתשובה:

תשובה. של והתקנה

ללמוד  צריך רשע" "בעודו שגם זו, הלכה ואמנם,
על חלה "אחטא lkתורה, האומר על גם הרשעים, סוגי

שלעליית oi`yואשוב" הרי תשובה, של תקנה לו
באומרו  הרי כי קשר, שום לכך אין שלו התורה לימוד
"יחזור  בודאי אלא ללימוד, מתכוון לא הוא "אחטא"
מעטים  במקרים אם, אף מכך: יותר בתשובה". כך אחר
לטומאה, כח להוסיף כדי ר"ל, לומד, הוא ביותר,
צריך  הוא אז גם ואשוב" ש"אחטא כך על ומסתמך

ללמוד,

מספיקין...": "אין כי הבדל, יש כזה במקרה אבל

ל" שגם לטעם נזקקים כזה מובטח,gcipבמקרה "
" הוא תשובה"i`ceשגם לעשות זה 76סופו "בגלגול ,

שנאמר  כמו אחר, בגלגול ממנו 77או ידח לא כי
נזקקים 78נדח" אין אחרים חטאים לגבי אשר בעוד ,

ממנ  ידח "לא של זה מלכתחילה gcip"79ולטעם כי ,
" הוא בעת gcipאין כבר כי בלבד, "רחוק" אלא ,"

לו יש שני zpwz`החטא פסח כתקנת .80דתשובה,

.‡È
ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙·Â˘˙ Ì‚ Y ÔÂ˘‡¯ ÁÒÙ

וגם  התשובה, אופני כל את כולל שני שפסח כשם
את כולל ראשון פסח גם כך הצדיקים, lkתשובת

גם הצדיקים, בעבודת לכן zaeyzהאופנים, הצדיקים.
ניסן  בחודש תהיה העתידה שהגאולה –81למרות

קשורה  תהיה זאת בכל היא – הצדיקים עבודת
לאתבא  אתא שמשיח כאמור, התשובה, לעבודת

בתיובתא  .82צדיקייא

היה  שאז מצרים, בפסח מוצאים אנו זה ענין מעין
חז"ל 83הציווי  ופירשו לכם", וקחו ekyn"84"משכו
dxfידיכם dcearn שאלו למרות התשובה, ענין שזהו ,"

(בתחילת  כגרים היו מצרים יציאת לפני שנימולו
לו 85הגיור) שנאמר מי לכל הדברים נאמרו לכך ונוסף ,

אלו  כולל ומחבר), המוסיף וא"ו לגבי (כדיוק "וקחו"
היתה  לא שאצלם לעבודהֿזרה, קשר להם היה שלא
הנמצאים  הצדיקים, כתשובת אלא חטא, על תשובה זו
"משכו  להזהירם וצריך עבודהֿזרה, בו שקיימת בעולם

מעבודהֿזרה". ידיכם

.·È
‰ÓˆÚ ÈÙ· ‰ÂˆÓ Y È˘ ÁÒÙ

את  הרמב"ם מונה מדוע מובן לעיל האמור כל לפי
שהקריב  שמי למרות עצמה, בפני כמצווה שני פסח
פסח  אכן, שני: פסח להקריב יכול אינו ראשון פסח
– עבודה של שונים סוגים שני הם שני ופסח ראשון
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קנג,73) זח"ג (וראה סע"ב נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ בלקו"ת הובא
ואילך. א, קמו ח"א בלקו"ד ונת' ב).

(74.72 בהערה שנסמנו לקו"ת בדרושי מהמבואר כמובן
ס"ג.75) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'
ספל"ט.76) תניא
לשון).77) (בשינוי יד יד, ש"ב
שם.78) תניא שם. ת"ת הל'
גם79) כו' יעסוק לעולם סתם דבלומד שם, בתניא מ"ש ly`וע"ד

תלוי הדבר  "אין סתם שבלומד (אלא כו' ידח דלא הטעם daeyzaמצד
שצריך  ברשע משא"כ כו'", לשמה זה דבר ולומד שחוזר מיד אלא

מהקליפה). שלו תומ"צ להוציא לתשובה
לשמה  "שלא (אלומד כו' ידח דלא הטעם גם שם בתניא דמביא והא
נקט  – אחר בסגנון הכל. כולל שם בתניא כי – פני'") איזו לשום ממש

zeevwdשאפילו סתם לומד עד  ואשוב), (אחטא ד"נידח" מקצה :p"w לא
dyalzp,(ובקו"א שם ת"ת בהל' גם (וכדמוכח בינתיים דרגות וכמה בו;

כו'". יעסוק "לעולם הנ"ל הדרגות ובכל
לאו80) דוגמאות: –wzipyועוד הקן שילוח נותר, שריפת לעשה,

וש"נ). אֿב. קמא, (חולין מ"ד לכמה
כמותו.81) סתם יא) (פט"ו, ובשמו"ר א. יא, ר"ה – ר"י כדעת
הל'82) רמב"ם ב. צז, (סנהדרין בתשובה תלוי' עצמה הגאולה וגם

מעצמם  תשובה יעשו לא אם ר"י שלדעת אלא ה"ה), פ"ז תשובה
שם). (סנהדרין למוטב" ומחזירן כו' להן מעמיד "הקב"ה

כא.83) יב, בא
עה"פ.84) מכילתא
א.85) ט, כריתות – דכתיב תוד"ה ראה

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

,da epipyy `ziixanïäa ìéièé àì ,àéìétðàå ìcðñå ìòðî ãçà¤¨¦§¨§©§¨§©§¦§¨Ÿ§©¥¨¤
mixetkd meiaå úéáì úéaî àìs`.ähîì ähnî àìs`y rnyne Ÿ¦©¦§©¦§Ÿ¦¦¨§¦¨

.lrpn zaygp `ilitp`
:`xnbd zvxzn,ééaà øîàxetik meia dyaell dxq`y `ziixad ¨©©©¥

`ilitp`a zwqeréúéúk déa úéàcly zephw zekizg da yiy ± §¦¥§¦¥
,jx xer e` otb xnvk mikx mixacâeðòz íeMîe,dyall exq` ¦©£

.lrpnl zaygpy meyn `le
bd:uexizd z` dgec `xnàáø déì øîà,iia`làìa âeðòz íeMîe ¨©¥¨¨¦©£§Ÿ

aygiyéøéñà éî íéøetkä íBéa ,ìòðî,xeq` xacd ike ±äaø àäå ¦§¨§©¦¦¦£¦¥§¨©¨
éøk àðeä áø øadéòøkà àøãeñ Celbxl aiaq cba jxek did - ©©¨¨¦¨¨©©§¥

mixetkd meia÷éôðåzlirp xeqi` yi lrpna wxy ixd ,ea `vie - §¨¦
eyaell xzen beprz wx `edy xac la` ,ea zkll xeq`e lcpqd
lrpn zaygp dpi` `ilitp` m` `iyewd zxfege ,xetik meia

.mixetikd meia dyaell xeq` recn
:xg` uexizïàk ,àéL÷ àì ,àáø øîà àlàzxqe`d `ziixaa ¤¨¨©¨¨Ÿ©§¨¨

xaecn mixetikd meia `ilitp` yealløBò ìL àéìétðàa§©§¦§¨¤
eli`e ,lrpn zaygpyïàkxaecn dkyld znexze dvilg iabl ¨

ãâa ìL àéìétðàa,lrpn zaygp dpi`e lbxd lr dpibn dpi`y §©§¦§¨¤¤¤
dyaell xeqi` oi` ok enke ,dvilgd lrpnl dxiyk dpi` okle
da mikled oi`y oeifa jxc dfa oi`y oeik lrpn meyn dxfra

.lcpqe lrpnak hihd jeza

:uexizl reiq d`ian `xnbdàøazñî éîð éëäxazqn mb jk ± ¨¥©¥¦§©§¨
,xneléëä àîéz àì éàc,ok xn`z `l m`y ±àéL÷n dxizqíBé §¦Ÿ¥¨¨¥©§¨

àéðúc ,íéøetkä íBéà íéøetkä,`ziixaaíãà ìièé àìmeia ©¦¦©©¦¦§©§¨Ÿ§©¥¨¨
mixetikdïéñé÷cøe÷aelit`ïéìétðàa àeä ìéièî ìáà ,Búéa CBúa §§§¥¦§¥£¨§©¥§©§¦¦

.Búéa CBúa`ilitp`a liihl xeq`y epipy lirl `ziixaa eli`e §¥
.mixetikd meiadpéî òîL åàì àlà,xnel yi jgxk lr `l` ± ¤¨¨§©¦¨

yïàkxaecn mixetikd meia `ilitp` yeall zxqe`d `ziixaa ¨
,øBò ìL àéìétðàaeli`eïàkxaecn dxiznd `ziixaaàéìétðàa §©§¦§¨¤¨§©§¦§¨

.dpéî òîL .ãâa ìL¤¤¤§©¦¨
:`ax ly uexizl di`x d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðzepipy ± ©§¨§¨¥§¨¨

,`ax zrck `ziixaaíøôpä ìòðîa äöìçrexw -áBø úà äôBçL ¨§¨§¦§¨©¦§¨¤¤¤
,ìâøäe`úçôpä ìcðñaxaypy ±,ìâøä áBø úà ìa÷nLdvlg e` ¨¤¤§©§¨©¦§¨¤§©¥¤¨¤¤

,áéñ ìLå íòL ìL ìcðñae`òhéwä á÷aurn lbx ly qetc oink - §©§¨¤©©§¤¦§©©¦¥©
dvlg e` ,elbx drhwpy in envrl dyery leaiw zia mr÷eîa§

lcpq -dvlg e` ,lbxd lr oibny dyw caln ieyrdúëéîña¦§¦©
íéìâøäeilbx z` xxebe eici mr jledd rhiw envrl dyery ¨©§©¦

xern dkinq eilbxl dyer hiha eklklzi `ly icke rwxwa
dvlg e` ,lrpn dfk dvlge dkezl eilbx qipkneìL àéìétðàa§©§¦§¨¤

å ,øBòokïî úöìBçämaiìBãbäizy `iady dpy dxyr yly oa §©¤¤¦©¨
,zexry
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ireayd cenild xefgn t"r ± jzelrda zyxt ± zegiyÎihewl

עבודת  – שני ופסח הצדיקים, עבודת הוא ראשון פסח
שני  פסח הקרבת דרושה אין זאת, בכל אך התשובה,
את  גם כולל ראשון פסח כי ראשון, פסח הקריב אם

zaeyz בפני "רגל של הענין כאן ונכלל הצדיקים,
שני. שבפסח עצמו"

.‚È
„Á‡ ÌÂÈ Y È˘ ÁÒÙ˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

תשובה, ישנה – צדיקים – ראשון בפסח אמנם
תשובת זוהי של miwicvdאבל המעלה בה שאין ,

שהיא שני, פסח חטא xwiraתשובת על –86תשובה
את כולל  שני שפסח (אלא ו"תשלומין" lk"תקנתא"

ובתוכם התשובה, הצדיקים).mbאופני תשובת

בעלֿהתשובה  של צמאונו (א) ענינים: בשני וזאת
ציה  בארץ נפשו היתה הנה ש"עד מכך דוקא נובע

הסטראֿאחרא..." היא צמא 87וצלמות הוא ולכן ,
צדיקים  מאשר יותר עז", זה 82"ביתר ענין אין שאצלם ,

שמעל 88קיים  לדרגה מגיעה חטא על תשובה (ב) .
להפוך ובכוחה השתלשלות, לזכיות.zepecfלסדר

אצלם  כשקיימת אפילו זה, כח אין לצדיקים ואילו
התשובה. עבודת

ופסח  אחד יום הוא שני שפסח לכך הסיבה זוהי
ראשון  בפסח שגם למרות כי ימים, שבעה הוא ראשון
צדיקים, תשובת זוהי זאת בכל התשובה, ענין קיים
הוא  צדיק של מאודך" "בכל אפילו – מוגבלת שהיא

והגבלה  סדר של שאפילו 89בדרגה שמוצאים, כפי .
גרמה  דורדייא בן אלעזר רבי של שתשובתו לאחר

להגבלה dkaל" מעל היא שבכיה לא 90רבי", זאת בכל ,
שמעל  אחת", בשעה עולמו "קונה של הענין אצלו היה

להתחלקות.

הפיכת חטא, על תשובה – שני פסח zepecfדוקא
אפילו  אדמו"ר: מו"ח כ"ק של הנ"ל [כמאמרו לזכיות

היה שזה יכול epevxa"לכם", לתיקון], ניתן זאת ובכל ,
כמעלתו  אחד. יום – להתחלקות שמעל למקום להגיע
– חטא על תשובה – דורדייא בן אלעזר רבי של

עולמו "קונה של הענין ישנו אצלו dryaשדוקא
zg`"91.

(c"kyz w"eg` t"y zgiyn)
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לדעת86) שגם ,(6 הערה לעיל (ראה הרמב"ם פסק לפי iaxובפרט
מכרת. פטורים ע"י שהרי לראשון, ותיקון דתשלומין הענין שני בפסח יש

פ"ז.87) תניא
פמ"ח.88) חינוך ח"ב שע"ת בארוכה ראה

ואילך).89) רע"ד (נה, שם שע"ת ראה
ובכ"מ.90) א. כו, תו"א
המס"נ 91) על דראב"ד המס"נ במעלת יג) (ע' תקס"ב מסה"מ להעיר

עיי"ש. דצדיקים,
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.‚È
„Á‡ ÌÂÈ Y È˘ ÁÒÙ˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰
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מכרת. פטורים ע"י שהרי לראשון, ותיקון דתשלומין הענין שני בפסח יש
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לי

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

,da epipyy `ziixanïäa ìéièé àì ,àéìétðàå ìcðñå ìòðî ãçà¤¨¦§¨§©§¨§©§¦§¨Ÿ§©¥¨¤
mixetkd meiaå úéáì úéaî àìs`.ähîì ähnî àìs`y rnyne Ÿ¦©¦§©¦§Ÿ¦¦¨§¦¨

.lrpn zaygp `ilitp`
:`xnbd zvxzn,ééaà øîàxetik meia dyaell dxq`y `ziixad ¨©©©¥

`ilitp`a zwqeréúéúk déa úéàcly zephw zekizg da yiy ± §¦¥§¦¥
,jx xer e` otb xnvk mikx mixacâeðòz íeMîe,dyall exq` ¦©£

.lrpnl zaygpy meyn `le
bd:uexizd z` dgec `xnàáø déì øîà,iia`làìa âeðòz íeMîe ¨©¥¨¨¦©£§Ÿ

aygiyéøéñà éî íéøetkä íBéa ,ìòðî,xeq` xacd ike ±äaø àäå ¦§¨§©¦¦¦£¦¥§¨©¨
éøk àðeä áø øadéòøkà àøãeñ Celbxl aiaq cba jxek did - ©©¨¨¦¨¨©©§¥

mixetkd meia÷éôðåzlirp xeqi` yi lrpna wxy ixd ,ea `vie - §¨¦
eyaell xzen beprz wx `edy xac la` ,ea zkll xeq`e lcpqd
lrpn zaygp dpi` `ilitp` m` `iyewd zxfege ,xetik meia

.mixetikd meia dyaell xeq` recn
:xg` uexizïàk ,àéL÷ àì ,àáø øîà àlàzxqe`d `ziixaa ¤¨¨©¨¨Ÿ©§¨¨

xaecn mixetikd meia `ilitp` yealløBò ìL àéìétðàa§©§¦§¨¤
eli`e ,lrpn zaygpyïàkxaecn dkyld znexze dvilg iabl ¨

ãâa ìL àéìétðàa,lrpn zaygp dpi`e lbxd lr dpibn dpi`y §©§¦§¨¤¤¤
dyaell xeqi` oi` ok enke ,dvilgd lrpnl dxiyk dpi` okle
da mikled oi`y oeifa jxc dfa oi`y oeik lrpn meyn dxfra

.lcpqe lrpnak hihd jeza

:uexizl reiq d`ian `xnbdàøazñî éîð éëäxazqn mb jk ± ¨¥©¥¦§©§¨
,xneléëä àîéz àì éàc,ok xn`z `l m`y ±àéL÷n dxizqíBé §¦Ÿ¥¨¨¥©§¨

àéðúc ,íéøetkä íBéà íéøetkä,`ziixaaíãà ìièé àìmeia ©¦¦©©¦¦§©§¨Ÿ§©¥¨¨
mixetikdïéñé÷cøe÷aelit`ïéìétðàa àeä ìéièî ìáà ,Búéa CBúa §§§¥¦§¥£¨§©¥§©§¦¦

.Búéa CBúa`ilitp`a liihl xeq`y epipy lirl `ziixaa eli`e §¥
.mixetikd meiadpéî òîL åàì àlà,xnel yi jgxk lr `l` ± ¤¨¨§©¦¨

yïàkxaecn mixetikd meia `ilitp` yeall zxqe`d `ziixaa ¨
,øBò ìL àéìétðàaeli`eïàkxaecn dxiznd `ziixaaàéìétðàa §©§¦§¨¤¨§©§¦§¨

.dpéî òîL .ãâa ìL¤¤¤§©¦¨
:`ax ly uexizl di`x d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðzepipy ± ©§¨§¨¥§¨¨

,`ax zrck `ziixaaíøôpä ìòðîa äöìçrexw -áBø úà äôBçL ¨§¨§¦§¨©¦§¨¤¤¤
,ìâøäe`úçôpä ìcðñaxaypy ±,ìâøä áBø úà ìa÷nLdvlg e` ¨¤¤§©§¨©¦§¨¤§©¥¤¨¤¤

,áéñ ìLå íòL ìL ìcðñae`òhéwä á÷aurn lbx ly qetc oink - §©§¨¤©©§¤¦§©©¦¥©
dvlg e` ,elbx drhwpy in envrl dyery leaiw zia mr÷eîa§

lcpq -dvlg e` ,lbxd lr oibny dyw caln ieyrdúëéîña¦§¦©
íéìâøäeilbx z` xxebe eici mr jledd rhiw envrl dyery ¨©§©¦

xern dkinq eilbxl dyer hiha eklklzi `ly icke rwxwa
dvlg e` ,lrpn dfk dvlge dkezl eilbx qipkneìL àéìétðàa§©§¦§¨¤

å ,øBòokïî úöìBçämaiìBãbäizy `iady dpy dxyr yly oa §©¤¤¦©¨
,zexry
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שישי עמ' ב

ireayd cenild xefgn t"r ± jzelrda zyxt ± zegiyÎihewl

עבודת  – שני ופסח הצדיקים, עבודת הוא ראשון פסח
שני  פסח הקרבת דרושה אין זאת, בכל אך התשובה,
את  גם כולל ראשון פסח כי ראשון, פסח הקריב אם

zaeyz בפני "רגל של הענין כאן ונכלל הצדיקים,
שני. שבפסח עצמו"

.‚È
„Á‡ ÌÂÈ Y È˘ ÁÒÙ˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

תשובה, ישנה – צדיקים – ראשון בפסח אמנם
תשובת זוהי של miwicvdאבל המעלה בה שאין ,

שהיא שני, פסח חטא xwiraתשובת על –86תשובה
את כולל  שני שפסח (אלא ו"תשלומין" lk"תקנתא"

ובתוכם התשובה, הצדיקים).mbאופני תשובת

בעלֿהתשובה  של צמאונו (א) ענינים: בשני וזאת
ציה  בארץ נפשו היתה הנה ש"עד מכך דוקא נובע

הסטראֿאחרא..." היא צמא 87וצלמות הוא ולכן ,
צדיקים  מאשר יותר עז", זה 82"ביתר ענין אין שאצלם ,

שמעל 88קיים  לדרגה מגיעה חטא על תשובה (ב) .
להפוך ובכוחה השתלשלות, לזכיות.zepecfלסדר

אצלם  כשקיימת אפילו זה, כח אין לצדיקים ואילו
התשובה. עבודת

ופסח  אחד יום הוא שני שפסח לכך הסיבה זוהי
ראשון  בפסח שגם למרות כי ימים, שבעה הוא ראשון
צדיקים, תשובת זוהי זאת בכל התשובה, ענין קיים
הוא  צדיק של מאודך" "בכל אפילו – מוגבלת שהיא

והגבלה  סדר של שאפילו 89בדרגה שמוצאים, כפי .
גרמה  דורדייא בן אלעזר רבי של שתשובתו לאחר

להגבלה dkaל" מעל היא שבכיה לא 90רבי", זאת בכל ,
שמעל  אחת", בשעה עולמו "קונה של הענין אצלו היה

להתחלקות.

הפיכת חטא, על תשובה – שני פסח zepecfדוקא
אפילו  אדמו"ר: מו"ח כ"ק של הנ"ל [כמאמרו לזכיות

היה שזה יכול epevxa"לכם", לתיקון], ניתן זאת ובכל ,
כמעלתו  אחד. יום – להתחלקות שמעל למקום להגיע
– חטא על תשובה – דורדייא בן אלעזר רבי של

עולמו "קונה של הענין ישנו אצלו dryaשדוקא
zg`"91.
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לדעת86) שגם ,(6 הערה לעיל (ראה הרמב"ם פסק לפי iaxובפרט
מכרת. פטורים ע"י שהרי לראשון, ותיקון דתשלומין הענין שני בפסח יש

פ"ז.87) תניא
פמ"ח.88) חינוך ח"ב שע"ת בארוכה ראה

ואילך).89) רע"ד (נה, שם שע"ת ראה
ובכ"מ.90) א. כו, תו"א
המס"נ 91) על דראב"ד המס"נ במעלת יג) (ע' תקס"ב מסה"מ להעיר

עיי"ש. דצדיקים,
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ואילך).89) רע"ד (נה, שם שע"ת ראה
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המס"נ 91) על דראב"ד המס"נ במעלת יג) (ע' תקס"ב מסה"מ להעיר
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
,È˘ ÁÒÙ ÏÚ Ú" ˆ"ÈÈ¯‰ È·¯‰ ˙¯ÓÈ‡

‰ÈÏÚ ‰Ï‡˘‰Â
לפסח  בקשר אדמו"ר מו"ח כ"ק של אימרתו ידועה

אבוד",1שני  "דבר שאין הוא, שני פסח של "ענינו :
שהיה  מי טמא, שהיה מי אפילו לתקן. אפשר תמיד

"לכם" ואפילו רחוקה, בכל 2בדרך מרצונו, זה שהיה ,
לתקן". ניתן זאת

פנימיות  של ההסברים לפעמים אמנם להבין: יש
שבנגלה  הדיעות מן אחת על מבוססים התורה

אחרת,3שבתורה  כדיעה היא ההלכה כאשר אפילו ,
חיים  אלקים דברי ואלו אלו לברך 4שהרי היא וחובה

למרות  שמאי, בית דברי לימוד לפני התורה ברכת
משנה" איננה הלל בית במקום שמאי ,5ש"בית

הם  אם יותר מתקבלים הדברים הרי זאת, בכל
במקרה  ובמיוחד כמותה, שההלכה לדיעה גם מתאימים

" שזהו הוא הביטוי כאשר שני.epiprזה, פסח של "

הדיעה  לפי אכן, "6ולכאורה: שני oinelyzשפסח
הוא, ש"ענינו שני פסח על שנאמר מובן הוא", דראשון

לתקן", אפשר תמיד אבוד", "דבר שאין

הדיעה  לגבי גם הוא",zpwz`ש"7וכך דראשון
הקרבת  באמצעות לתקן ניתן כיצד מציינת שהתורה

במזיד. ראשון בפסח איֿהקרבה שני פסח

כמותו  שהלכה רבי, דעת לפי "רגל 8אך שני שפסח ,
חיוב  אלא בראשון תלוי השני ו"אין הוא", עצמו בפני

הרגלים" שאר כמו ,9בעצמו

ש" זו דיעה לפי לומר ייתכן שאין epiprכיצד הוא,
"cea` xacאפשר תמיד ,"owzl?"

.·
ÔË˜ È·‚Ï È˘Â˜‰Â ,ÂÊ ‰Ï‡˘Ï ËÂ˘Ù‰ ¯·Ò‰‰

¯‚Â
גם  שהרי כלל, שאלה זאת אין ביותר פשוט באופן
שני  פסח חובת הוא", עצמו בפני ש"רגל רבי, לדעת
פסח  שהקריב ומי בראשון, הקריבו לא כאשר רק חלה

גם `xeqבראשון ויתרֿעלֿכן: שני, פסח להביא לו
מקריב  זה "הרי – במזיד בראשון להקריב נמנע כאשר

הכרת  מן פטור הוא ואז שגם 10בשני", יוצא ואםֿכן ,
הוא, שני) פסח (של ש"ענינו לומר מתאים לדעתו

אבוד". "דבר שאין

בחידוש  – מלכתחילה למעשה היה אכן וכך
כדי שניתנה מצב owzlהמצווה ייגרם שלא כדי הרי ,

ה' ציווי בא אדם" לנפש ה"טמאים לגבי "נגרע" 11של

לכם... רחוקה בדרך או לנפש טמא יהיה כי איש "איש
יעשו  הערביים בין יום עשר בארבעה השני בחודש

אותו".

הוא" עצמו בפני "רגל שני שפסח רבי היא 12ודעת
שני פסח (על עליו ש"חייבין הפרט לגבי iptaבעיקר

envr כיצד" כרת", הקריב 13) ולא נאנס או ששגג מי ,
כרת" חייב בשני הקריב ולא הזיד אם .14בראשון,

עצמו  בפני ש"רגל הסיבה מן מובן: לא עדיין אך
רבי  סובר פוסק 15הוא" "גר 16הרמב"ם (וכך שגם (

שני  בין שהגדיל קטן וכן פסחים שני בין שנתגייר
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נג.1) ע' יום היום
יוד.2) ט, פרשתנו
ר"ה 3) של שופר  בענין סע"א) מה, (נצבים בלקו"ת הביאור וכמו

תקפו). ר"ס או"ח ואדה"ז (טושו"ע כן הלכה שאין פשוט, יעל של
ב.4) יג, עירובין
אגרותֿקודש 5) לוי"צ לקוטי בארוכה וראה וש"נ. רע"ב. לו, ברכות

.249 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש רסו. ע'
בתשובות 6) דלקמן הדיעות ג' ביאור וראה א. צג, פסחים נתן ר' דעת

הל' בכס"מ בשינויים נעתק – ד סי' אברהם ברכת (בס' הרמב"ם בן ר"א
ואילך. 128 ע' לעיל וראה ז). סי' נסים מעשה וס' ה"ב. פ"ה ק"פ

עקביא.7) בן חנינא דר'
נז.8) מ"ע ספה"מ ק"פ. מהל' רפ"ה רמב"ם
אברהם.9) ברכת בס' שם הרמב"ם בן הר"א לשון

בראשון 10) הזיד "אם דלרבי שם בסהמ"צ ממש"כ בו וחזר ה"ב. שם
מעשה  בס' הרמב"ם בן הר"א בתשובת כמ"ש – חייב" הוא בשני והקריב
אֿג. (רמ, נז מ"ע רס"ג לספהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור וראה שם*. נסים

ד). רמג,
יֿיא.11) שם, פרשתנו
שם.12) הרי"פ ביאור שם. נסים מעשה בס' הבבלי ר"ד שאלת ראה

ועוד.
(13.17 הערה וראה וה"ב. סה"א שם רמב"ם
בראשון 14) ששגג ב) (צג, שם עקביא בן ור"ח ר"נ לדעת משא"כ

פטור. בשני והזיד
וראה 15) חייבין, ד"ה שם פרש"י קמיפלגי", "במאי ע"א שם, פסחים

כרת. חייב סד"ה שם פרש"י
ה"ז.16) שם

g"lva la` .iax zrcl `le b"x zrcl wx edfy my ycg xe`a azk "ipyd z` dyr elit`e oey`xd lr zxk aiig"c oinelyz d"c my migqt i"yxta y"n oke (*
.n"k`e .my t"ixd xe`ia d`xe .iaxc `ail` mb ok l"q i"yxy my

ireayd cenild xefgn t"r ± jzelrda zyxt ± zegiyÎihewl

ייתכן  כיצד ואםֿכן שני". פסח לעשות חייב פסחים
שני) פסח (של ש"ענינו הללו וקטן גר לגבי להסביר
חייבים  כלל היו לא הם – אבוד" "דבר שאין הוא,

ראשון  !?17בפסח

.‚
È˘ ÔÈ· ÏÈ„‚‰˘ ÔË˜‰ È·‚Ï ˜ÂÁ„ ¯·Ò‰

ÌÈÁÒÙ‰
"חייב  שהוא פסחים" שני בין שהגדיל "קטן על

דחוק, (באופן להסביר אפשר שני", פסח לעשות
שני  בפסח שקיים לגביו לומר ייתכן כיצד לפחות)
פסח, קרבן על נמנה קטן אבוד": דבר ש"אין הענין

הוא  אבות" לבית ש"שה דיעה אף וקיימת
הרמב"ם 18מדאורייתא  יתרֿעלֿכן: ש"אם 19. פוסק

שני)". (מפסח פטור בראשון, – קטן על – עליו שחטו
הפסח  קרבן למצוות קשר לו שיש אפוא ולכן,20רואים .

שני ly`במקרה בין והגדיל בראשון, עליו שחטו

מהווה  שני" פסח לעשות ש"חייב הדין הרי פסחים,
(לגבי  אבוד" דבר שאין הוא, "וענינו תשלומין, כעין
בראשון  עבורו מקריבים היו אם שהרי ראשון, פסח

שני). מפסח פטור היה

גר  לגבי גם לומר ניתן כיצד קשה, עדיין אך
ש"אין  ראשון, לפסח קשר שום לו היה שלא שנתגייר,

אבוד"? דבר

.„
ÔÂ˜È˙‰ ÔÈÚ ˙‡ ˙‡Ë·Ó È·¯ ˙Ú„ ‡˜Â„

רבי  דעת דוקא שאדרבא, הוא, זה לענין ההסבר

הענין  את יותר מבטאת הוא", עצמו בפני ש"רגל
ש"תשלומין  הדיעות, שאר מאשר אבוד" דבר ש"אין

כדלהלן: הוא", דראשון "תקנתא או הוא", דראשון

דראשון" "תשלומין הוא שני שפסח הדיעות לפי
פסח  להקרבת העיקרי הזמן הרי דראשון", "תקנתא או
או  "להשלים" שניתן אלא ניסן, בי"ד הוא ראשון

את פסחdaegd"לתקן" אך של עליו, החלה ראשון
קבעה לא לפסח onfהתורה .21אחר

" בהתבטאותו דיוקו ולפי רבי, לדעת כן לא lbxאך
של  לזמן בנוסף התורה, נתנה זה לפי הוא". עצמו בפני

– רגל ראשון, הפסח.onfפסח להקרבת אייר בי"ד
בנוסף  זה, הרי אייר, בי"ד הפסח את מקריבים כאשר

הראשון  הפסח איֿהקרבת של החסרון גם 22להשלמת ,
עצמה  בפני פסח הוא23הקרבת אייר י"ד ,epnf של

"מועדו" – פסח 24הפסח .25של

מפני  שני בפסח חייבים אין רבי של לדעתו כלומר,
שזהו  (כדיעות ניסן מי"ד פסח קרבן חובת שנשארה
זמן  הוא באייר שי"ד מפני אלא תקנתא) או תשלומין
בי"ד  הקריבו לא אם פסח, קרבן להקריב חייבים שבו

ניסן.

להקריב  צריך איננו בראשון הפסח את שהקריב (מי
יציאת  על אחד קרבן רק שקיים מפני שני, בפסח

מצרים).

דבר  שאין הוא, ענינו שני "פסח באימרה ולפיכך,
דבר  לתקן" אפשר ש"תמיד לכך רק הכוונה אין אבוד"

אלא  כללי, באופן אותו ומשלימים הפסידו 26שכבר
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שהגדיל 17) וקטן שנתגייר דגר הא כתב לא שם שהרמב"ם להעיר
הלכות  כמה כ"א הוא", בפ"ע ד"רגל א' להלכה בהמשך – בפ"ש חייבין

הוא. בפ"ע דמצוה כשמכריח שם בסהמ"צ הזכירם לא וגם לאח"ז,
אלא  ראשון של תשלומין אינו שני פסח שם: פסחים ממאירי ולהעיר
בראשון  חיוב תורת עליו היתה שלא מי מכלֿמקום .. הוא בפ"ע מצוה
או  פסחים שני בין שנתגייר גר מיהא ולשיטתנו כלל. שני חיוב בו אין

שהגדיל כלל.`opiקטן בפ"ש חייבין
חייב, בסד"ה שם ומלשונו .15 שבהערה פסחים רש"י ראה אבל
ואכ"מ. כרת. חייב בשני הקריב שלא הנ"ל גר רבי דלדעת קצת משמע

א.18) לו, נדרים ראה
ה"ז.19) שם
נזירות 20) הלכות צפע"נ שם. הרמב"ם ובמפרשי שם, כס"מ ראה

ובארוכה  (ס"ז), 255 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש וראה א), (כ, הי"ט פ"ב
ואילך. 69 ע' חכ"ו לקו"ש

הקריב 21) לא ה' "קרבן ר"נ לדעת (ע"ב) שם בפסחים וכמפורש
oey`xa ecrena הר"ד מ"ש וראה שם. עקביא בן ר"ח מדעת להעיר אבל ,"

לענין  מדובק אחד זמן הוא הזמן כי סובר, הוא כי לדעתו: שם הבבלי
ע"ש. כו' עשי' חיוב

בפנים. לקמן ראה – רבי לדעת משא"כ
הקרבתו 22) הוא בפ"ע דרגל רבי שלדעת מה בפשטות מובן עפ"ז

לדעת  גם כי ,(10 והערה ס"ב (כנ"ל בראשון שהזיד מכרת פוטרתו ו בשני
כדלקמן. יותר, בשלימות שהוא אלא כבפנים, לראשון תשלומין הוא

כשהזיד 23) לרבי (10 הערה (הנ"ל בסהמ"צ הרמב"ם שלדעת אלא
דפ"ש  הזמן נתנה התורה כי מכרת, פוטרתו בשני הקרבתו אין בראשון
בדרך  או טמא שהי' מי כמו א"ע, הפקיע לא באם רק תשלומין, בתור
כשיש  אפילו או ,(35 שבהערה צפע"נ (ראה פסח חיוב עליו שאין רחוקה
הזמן  לו כשהי' משא"כ ששגג, או אחר, באונס שנאנס אלא חיוב עליו
דפ"ש  הזמן לו ניתן לא הקריב, ולא שהזיד אלא דפסח החיוב וכן דפסח

לפ"ר. תשלומין בתור
סע"א.24) שם פסחים
(25" הלשון חילוק "lbxשזהו והלשון dyrבפ"ע" zevn עצמו בפני

בפ"ע" "מצותֿעשה כי לפנ"ז), שם הרמב"ם (שהביא כו'" את ודוחה
על xab`מורה aeigdעל בפ"ע" ו"רגל ,onfd.

אפילו 26) פאריכטען אלעמאל קען "מען הלשון: בכפל מרמזו ַַָואולי
אפילו און רחוקה. בדרך שהי' מי טמא, שהי' געווען mklמי איז ָדאס

epevxa מי אפילו לתקן, ניתן (=תמיד זיין מתקן מען קען פונדעסטוועגן ,
ואפילו רחוקה. בדרך שהיה מי טמא, היהmklשהיה בכל epevxaשזה ,

מיותר. זיין" מתקן .. "פונדעסטוועגן דלכאורה לתקן)". ניתן זאת
קען  מען פארפאלען קיין ניטא איז "עס בזה: ענינים שב' ַַָוי"ל
לתשלומין  הכוונה לתקן)", ניתן תמיד אבוד! (אין פאריכטען ַָאלעמאל
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ייתכן  כיצד ואםֿכן שני". פסח לעשות חייב פסחים
שני) פסח (של ש"ענינו הללו וקטן גר לגבי להסביר
חייבים  כלל היו לא הם – אבוד" "דבר שאין הוא,

ראשון  !?17בפסח

.‚
È˘ ÔÈ· ÏÈ„‚‰˘ ÔË˜‰ È·‚Ï ˜ÂÁ„ ¯·Ò‰

ÌÈÁÒÙ‰
"חייב  שהוא פסחים" שני בין שהגדיל "קטן על

דחוק, (באופן להסביר אפשר שני", פסח לעשות
שני  בפסח שקיים לגביו לומר ייתכן כיצד לפחות)
פסח, קרבן על נמנה קטן אבוד": דבר ש"אין הענין

הוא  אבות" לבית ש"שה דיעה אף וקיימת
הרמב"ם 18מדאורייתא  יתרֿעלֿכן: ש"אם 19. פוסק

שני)". (מפסח פטור בראשון, – קטן על – עליו שחטו
הפסח  קרבן למצוות קשר לו שיש אפוא ולכן,20רואים .

שני ly`במקרה בין והגדיל בראשון, עליו שחטו

מהווה  שני" פסח לעשות ש"חייב הדין הרי פסחים,
(לגבי  אבוד" דבר שאין הוא, "וענינו תשלומין, כעין
בראשון  עבורו מקריבים היו אם שהרי ראשון, פסח

שני). מפסח פטור היה

גר  לגבי גם לומר ניתן כיצד קשה, עדיין אך
ש"אין  ראשון, לפסח קשר שום לו היה שלא שנתגייר,

אבוד"? דבר

.„
ÔÂ˜È˙‰ ÔÈÚ ˙‡ ˙‡Ë·Ó È·¯ ˙Ú„ ‡˜Â„

רבי  דעת דוקא שאדרבא, הוא, זה לענין ההסבר

הענין  את יותר מבטאת הוא", עצמו בפני ש"רגל
ש"תשלומין  הדיעות, שאר מאשר אבוד" דבר ש"אין

כדלהלן: הוא", דראשון "תקנתא או הוא", דראשון

דראשון" "תשלומין הוא שני שפסח הדיעות לפי
פסח  להקרבת העיקרי הזמן הרי דראשון", "תקנתא או
או  "להשלים" שניתן אלא ניסן, בי"ד הוא ראשון

את פסחdaegd"לתקן" אך של עליו, החלה ראשון
קבעה לא לפסח onfהתורה .21אחר

" בהתבטאותו דיוקו ולפי רבי, לדעת כן לא lbxאך
של  לזמן בנוסף התורה, נתנה זה לפי הוא". עצמו בפני

– רגל ראשון, הפסח.onfפסח להקרבת אייר בי"ד
בנוסף  זה, הרי אייר, בי"ד הפסח את מקריבים כאשר

הראשון  הפסח איֿהקרבת של החסרון גם 22להשלמת ,
עצמה  בפני פסח הוא23הקרבת אייר י"ד ,epnf של

"מועדו" – פסח 24הפסח .25של

מפני  שני בפסח חייבים אין רבי של לדעתו כלומר,
שזהו  (כדיעות ניסן מי"ד פסח קרבן חובת שנשארה
זמן  הוא באייר שי"ד מפני אלא תקנתא) או תשלומין
בי"ד  הקריבו לא אם פסח, קרבן להקריב חייבים שבו

ניסן.

להקריב  צריך איננו בראשון הפסח את שהקריב (מי
יציאת  על אחד קרבן רק שקיים מפני שני, בפסח

מצרים).

דבר  שאין הוא, ענינו שני "פסח באימרה ולפיכך,
דבר  לתקן" אפשר ש"תמיד לכך רק הכוונה אין אבוד"

אלא  כללי, באופן אותו ומשלימים הפסידו 26שכבר
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שהגדיל 17) וקטן שנתגייר דגר הא כתב לא שם שהרמב"ם להעיר
הלכות  כמה כ"א הוא", בפ"ע ד"רגל א' להלכה בהמשך – בפ"ש חייבין

הוא. בפ"ע דמצוה כשמכריח שם בסהמ"צ הזכירם לא וגם לאח"ז,
אלא  ראשון של תשלומין אינו שני פסח שם: פסחים ממאירי ולהעיר
בראשון  חיוב תורת עליו היתה שלא מי מכלֿמקום .. הוא בפ"ע מצוה
או  פסחים שני בין שנתגייר גר מיהא ולשיטתנו כלל. שני חיוב בו אין

שהגדיל כלל.`opiקטן בפ"ש חייבין
חייב, בסד"ה שם ומלשונו .15 שבהערה פסחים רש"י ראה אבל
ואכ"מ. כרת. חייב בשני הקריב שלא הנ"ל גר רבי דלדעת קצת משמע

א.18) לו, נדרים ראה
ה"ז.19) שם
נזירות 20) הלכות צפע"נ שם. הרמב"ם ובמפרשי שם, כס"מ ראה

ובארוכה  (ס"ז), 255 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש וראה א), (כ, הי"ט פ"ב
ואילך. 69 ע' חכ"ו לקו"ש

הקריב 21) לא ה' "קרבן ר"נ לדעת (ע"ב) שם בפסחים וכמפורש
oey`xa ecrena הר"ד מ"ש וראה שם. עקביא בן ר"ח מדעת להעיר אבל ,"

לענין  מדובק אחד זמן הוא הזמן כי סובר, הוא כי לדעתו: שם הבבלי
ע"ש. כו' עשי' חיוב

בפנים. לקמן ראה – רבי לדעת משא"כ
הקרבתו 22) הוא בפ"ע דרגל רבי שלדעת מה בפשטות מובן עפ"ז

לדעת  גם כי ,(10 והערה ס"ב (כנ"ל בראשון שהזיד מכרת פוטרתו ו בשני
כדלקמן. יותר, בשלימות שהוא אלא כבפנים, לראשון תשלומין הוא

כשהזיד 23) לרבי (10 הערה (הנ"ל בסהמ"צ הרמב"ם שלדעת אלא
דפ"ש  הזמן נתנה התורה כי מכרת, פוטרתו בשני הקרבתו אין בראשון
בדרך  או טמא שהי' מי כמו א"ע, הפקיע לא באם רק תשלומין, בתור
כשיש  אפילו או ,(35 שבהערה צפע"נ (ראה פסח חיוב עליו שאין רחוקה
הזמן  לו כשהי' משא"כ ששגג, או אחר, באונס שנאנס אלא חיוב עליו
דפ"ש  הזמן לו ניתן לא הקריב, ולא שהזיד אלא דפסח החיוב וכן דפסח

לפ"ר. תשלומין בתור
סע"א.24) שם פסחים
(25" הלשון חילוק "lbxשזהו והלשון dyrבפ"ע" zevn עצמו בפני

בפ"ע" "מצותֿעשה כי לפנ"ז), שם הרמב"ם (שהביא כו'" את ודוחה
על xab`מורה aeigdעל בפ"ע" ו"רגל ,onfd.

אפילו 26) פאריכטען אלעמאל קען "מען הלשון: בכפל מרמזו ַַָואולי
אפילו און רחוקה. בדרך שהי' מי טמא, שהי' געווען mklמי איז ָדאס

epevxa מי אפילו לתקן, ניתן (=תמיד זיין מתקן מען קען פונדעסטוועגן ,
ואפילו רחוקה. בדרך שהיה מי טמא, היהmklשהיה בכל epevxaשזה ,

מיותר. זיין" מתקן .. "פונדעסטוועגן דלכאורה לתקן)". ניתן זאת
קען  מען פארפאלען קיין ניטא איז "עס בזה: ענינים שב' ַַָוי"ל
לתשלומין  הכוונה לתקן)", ניתן תמיד אבוד! (אין פאריכטען ַָאלעמאל
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פרטיו  בכל בדיוק נעשה שהדבר הפעולה 27לכך ,
בשלמותה  .28מתרחשת

ראשון  פסח בין שנתגייר "גר של ענינו מובן זה לפי
שהעובדה  פסחים", שני בין שהגדיל וקטן שני לפסח

שלא למרות שני", פסח לעשות "חייבין exiqgdשהם
להשלים  כדי רק בא הוא אין שהרי הפסח, עשיית את
בפני  חובה יוצר הוא אלא העבר, של המחסור את

באייר  י"ד בזמן והקטן 29עצמה הגר גם שייכים ולכך ,

ש  הם הללו, אייר בי"ד נמצאים הם שבו במצב הרי
במצוות. חייבים

.‰
"ÔÈÓÂÏ˘˙" ‚˘ÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ È˙˘

מהווה  רבי לדעת שגם לומר יש לעיל המוסבר לפי

שתי  יש "תשלומין" לביטוי תשלומין. שני' 'פסח
ב) גרעון. מחסור, השלמת א) –zenilyמשמעויות:

בו נוספת זאת בכל בדבר, חסרון שאין .zenilyלמרות
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מעבודות  בעבודה יתעסקו שלא מוזהרים שהזרים

תמה]. עבודה על אלא מיתה חייבין אין הקרבנות,

בצדקה  שנמצאים הענינים לשני בדומה "די 33זאת :
אשר לפרנסו... עליו מצווה אתה לו,xqgiמחסורו

על  ונוסף לפניו", לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס אפילו
לו. חסר הדבר שאין למרות "לעשרו", – כך

.Â
ÔÈÓÂÏ˘˙·˘ "˙ÂÓÈÏ˘"‰

תשלומין  השני ש"אין שהקביעה לומר יש כך

עצמו" בפני רגל אלא כאן 34לראשון שאין לציין באה
"רגל  אלא החסר, השלמת של במשמעות "תשלומין"

בשלימותו. מתרחש הדבר – עצמו" בפני

גר  אצל גם התשלומין ענין קיים זו ובמשמעות

להקריב  לו היה אסור כן שלפניֿ שלמרות ,35שנתגייר,

את  מאבד הוא אין – אבוד" דבר "אין לגביו גם
zenilyd.הפסח שבהקרבת

של  הידוע דיוקו לפי יותר יומתקו אלו דברים
"36חיד"א  "xbבביטוי ולא כפי iebשנתגייר", שנתגייר"

" "carשאומרים –ohwשנשתחרר", ועוד שהגדיל",

גיורו לפני שכבר עוד lretaכיוון לו, יש גר. כבר הוא
קדושה  נשמה של ניצוץ גוי, גיורו 37בהיותו שעם אלא ,

ראשון  בפסח שגם יוצא ואםֿכן הגילוי, אל הדבר הגיע

לפסח  מסויים קשר לו מהווה 38היה שני ופסח ,
פסח  אל שלו בקשר – שלימות מלשון – תשלומין

ראשון.

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

שהי' בזה מדובר הלשון והמשך שלימות. הלשון xqgמל' (וכפשטות *
זיין". מתקן מען "קען זה שגם ברצונו") .. כו' טמא שהי' מי "אפילו

בנוגע 27) ואילך) 239 (ע' ח"ג [המתורגם] בלקו"ש ממשנ"ת ולהעיר
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עיי"ש. בזמנה. דמילה
להם 28) גם כי בשלימות, הוא נגרע" "למה בקשתם ומילוי התיקון

– "רגל פסח".onfניתן
ובהשמטות 29) בסופו). ב' טור (ב, בתחלתו לרמב"ם מצפע"נ להעיר

ועוד. ב). נד, (הפלאה לשם
א.30) לא, ערכין
וראה 31) ס"כ. אה"ע מהד"ק נו"ב שו"ת א. סג, נדרים ר"ן ראה

ה). (ס"ד, ח יט, לתהלים להצ"צ אור) (יהל אוה"ת
תמה 32) עבודה ד"ה שם ובפרש"י א כד, יומא לקמן בהבא ראה

ב). קטו, זבחים (וראה
ב.33) סז, כתובות
רפ"ה.34) ק"פ הל' הרמב"ם לשון
"דהוי 35) רחוקה בדרך שהי' מי לגבי שם הפלאה מצפע"נ להעיר

ע"ש. הפסח" עשיית בגדר שאינו מי כמו
ג.36) אות ג' מערכת קדמות מדבר
בעלי 37) תשובות בספר (הובא מרוטונבורג מהר"ם תשובות ראה

סי"ט)). רפו, ע' – תשי"ד יארק (ניו מכת"י ָהתוס'
פרשתנו 38) ואוה"ח מרמב"ן יד.להעיר ט,

cifd m`" f`y) "oey`xa aixwd `le qp`p e` bbyy in" enk xzei dhnl mipte` yi el xqgay s`e .`xwa miyxetnd dwegx jxca 'idy in `nh 'idy in hwpe (*
'idy dfa dzid epecfy epiide "epevxa oreerb fi` q`c f` mkl elit` oe`" k"yna llkp f"k ik ,r"ta mhxtl v"i` ,a"d my m"anx ± ("zxk aiig ipya aixwd `le

."oey`xa cifn df ixd"c c"d my m"anxa x`eanke ,'ek `nh

ireayd cenild xefgn t"r ± jzelrda zyxt ± zegiyÎihewl
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מילה: אותה על הם לעיל המובאים ההסברים שני
"תשלומין" לפירוש שגם מובן ולפיכך "תשלומין",
של  הפשוט להסבר קשר יש "שלימות" מלשון

והשלמת מילוי – כדלהלן:xqgdתשלומין ,

הרי  הקודם, המצב על הוספה אפשרות שזו כיוון
מה כל היא השלימות כחסר. נחשב היה okziyהוא

אליו. להגיע

בגש  זו לתופעה לעיל,בדומה שהוזכר כמו מיות,
מתרגל  שהוא לאחר הרי בעושר, זוכה אדם שכאשר
אשר  דבר אלא לגביו, ומותרות עושר זה אין אליו,

לפניו". לרוץ ב"עבד מדובר אם ואפילו לו", "יחסר

נחשבת  הרי הנפש, בעבודת במחשבה, וברוחניות,
זאת, קיבל כבר כאילו כ"עושר", לכך והרצון המחשבה

נמצא  הוא שם אדם של שרצונו שבמקום ,39כיוון
כדבר  אצלו נחשבים כבר זו ושלימות זה עושר הרי
זוהי  הרי אותם מקבל הוא וכאשר לו", "יחסר אשר

לו. החסר של ומילוי השלמה

הענין  אצלו נחשב כן לפני שכבר גלוי, שמים כלפי
לו, שיחסר כדבר לפניו..." רצים איש "חמישים של
שעיניו  מה אלא לדיין "אין בגשמיות, למטה, אבל

יחסר 40רואות" אשר דבר שזהו מתגלה לפועל בהלכה .
אליו. והתרגל זה עושר שקיבל אחרי רק לו

.Á
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˙ÂÂˆÓÏ
שני, פסח לבין ראשון פסח בין שנתגייר גר ולגבי

עוד כברiptlהרי הוא בפועל, כמוסבר xbשנתגייר ,
קדושה, נשמה של ניצוץ בו יש גוי בהיותו כבר לעיל,
הגיור, לאחר רק הענין מתגלה שבגלוי למרות ולפיכך,
לו  היה שמלכתחילה למפרע, גם אז מתגלה זאת בכל

התורה  למצוות נשמתו).41קשר (מבחינת

השני  הפסח שהקרבת בלבד זו שלא יוצא, ולכן
החסר, את משלים אף הוא אלא שלימות, לו מוסיפה
קרבן  בהקרבת משהו לו "חסר" היה הנשמה מצד כי

ראשון. בפסח הפסח

.Ë
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עד  היא: ה', בעבודת ואחד אחד לכל מכך ההוראה
התורה  בהפצת ההתעסקות להיות צריכה כמה

המעיינות. בהפצת ובמיוחד והיהדות,

בהפצת  העבודה אכן, לעצמו: להרהר עלול יהודי
ובמיוח  והיהדות, היא התורה המעיינות, בהפצת ד

שלימות  רק זוהי בלבד, מצוה הידור זהו אך חשובה,
בכך? ההכרח מהו אך זאת, יעשה אם לו שתיווסף

בלבד, כשלימות אצלו שנחשבה שמה אומרים, כך על
בדברים  מחסורו, השלמת דבר, של באמיתו להיות יכול

בהם נשמתו.gxkdשיש ולשורש הרוחנית לעבודתו

הבעש"ט  הזה 42וכדברי לעולם שולח "הקב"ה :
וכל  שנה, שמונים או שבעים כאן חיה והיא  נשמה,
ליהודי  טובה עשיית היא השליחות מטרת כאשר זאת

ברוחניות". ובפרט בכלל, בגשמיות

שטובה ליהודיefייתכן, לעשות עליו dfשהיה
ואם dfביום לעולם, נשמתו ירידת של התכלית היא

ולמעלה  בשלימותו, גורע הוא הרי זאת, יפסיד הוא
נשמתו. ירידת מטרת בעיקר פוגם הוא מזה:

איזו  יודעים איננו מה", עד יודע אתנו ש"אין וכיוון
העיסוק  הרי למטה, הנשמה ירידת סיבת היא פעולה
"חטוף  של באופן להתבצע צריך היהדות בהפצת

ושתי" חטוף לידו.43ואכול הדבר בא עוד כל ,

האמיתית לגאולה זוכים זאת ,dnilydeבאמצעות
הגלות, חסרונות כל יושלמו אז המילה: מובני בשני
לפני  ממצבו יותר נעלית לשלימות העולם יגיע ואז
שעולם  והארץ", השמים תולדות ("אלה הדעת עץ חטא

נברא  מילואו פרץ"44על תולדות "אלה – (`ln45.

הרמב"ם  לא 46ובלשון שם יהיה לא הזמן "ובאותו :
במובן  – (שלימות ותחרות קנאה ולא מלחמה ולא רעב
מושפעת  תהיה שהטובה חסרון), של ענין יהיה שלא

daxd'ה את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה ולא ...
ממש). – (שלימות בלבד"

בימינו ב  במהרה צדקנו משיח בביאת ממש, קרוב
ממש.
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דבמעמד 41) להורות שנתגייר גר שאמר דזה שם, קדמות מדבר ראה

הזה. הגר נפש נמצא שם התורה שקבלנו סיני הר
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(43.22 ע' ומעין לקונטרס מבוא ראה
העולם44) שהי' ושם ג. פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר שבת xqgראה שבא עד

ספ"י). (ב"ר
ו.45) פי"ב, ב"ר
מלכים.46) הל' סוף
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"חטוף  של באופן להתבצע צריך היהדות בהפצת

ושתי" חטוף לידו.43ואכול הדבר בא עוד כל ,

האמיתית לגאולה זוכים זאת ,dnilydeבאמצעות
הגלות, חסרונות כל יושלמו אז המילה: מובני בשני
לפני  ממצבו יותר נעלית לשלימות העולם יגיע ואז
שעולם  והארץ", השמים תולדות ("אלה הדעת עץ חטא

נברא  מילואו פרץ"44על תולדות "אלה – (`ln45.

הרמב"ם  לא 46ובלשון שם יהיה לא הזמן "ובאותו :
במובן  – (שלימות ותחרות קנאה ולא מלחמה ולא רעב
מושפעת  תהיה שהטובה חסרון), של ענין יהיה שלא

daxd'ה את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה ולא ...
ממש). – (שלימות בלבד"

בימינו ב  במהרה צדקנו משיח בביאת ממש, קרוב
ממש.
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דבמעמד 41) להורות שנתגייר גר שאמר דזה שם, קדמות מדבר ראה

הזה. הגר נפש נמצא שם התורה שקבלנו סיני הר
נא.42) ע' יום היום .67 ע' תש"ה סה"ש .1126 ע' ח"ג לקו"ד

(43.22 ע' ומעין לקונטרס מבוא ראה
העולם44) שהי' ושם ג. פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר שבת xqgראה שבא עד

ספ"י). (ב"ר
ו.45) פי"ב, ב"ר
מלכים.46) הל' סוף



לו

ואראה  במצרים  אשר  אחי  אל  ואשובה  נא  לכה 
לשלום. לך  למשה  יתרו  ויאמר  חיים   העודם 
ויאמר ה' אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל 

האנשים המבקשים את נפשך

כל  מתו  כי  ממ"ש  זה  נלמד  כמת  חשוב  שעני  מה1 

ואבירם  דתן  על  שקאי  נפשך  את  המבקשים  האנשים 

שירדו מנכסיהן ונעשו עניים, הנה היכן אמר ה' לו זאת 

במדין כמ"ש ויאמר ה' אל משה במדין כו' כי מתו כו'.

והנה בבבא מציעא דף נ"ט ע"א א"ר יהודה לעולם 

יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין מריבה מצוי' 

שנאמר  תבואה  עסקי  על  אלא  אדם  של  ביתו  בתוך 

)תהלים קמז, יד( השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך 

אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי מכדא, 

נקיש ואתי תיגרא בביתא, וא"ר חיננא בר פפא לעולם 

יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שלא נקראו ישראל 

דלים אלא על עסקי תבואה שנאמר )שופטים ו, ג( והי' 

אם זרע ישראל וגו' וכתיב )שם פסוק ד( ויחנו עליהם 

וגו' וכתיב )שם פסוק ו( וידל ישראל מאד מפני מדין, 

ע"ש.

והיינו כשיש לו להאדם תבואה בתוך ביתו אז הוא 

נקרא  לו תבואה בתוך ביתו אז  עשיר, משא"כ כשאין 

דל, שעני חשוב כמת.

מדין,  מפני  מאד  ישראל  וידל  מפסוק  ראי'  והביא 

שהוא  מדין  והיינו  הארץ,  יבול  את  שהשחיתו  מפני 

מלשון2 מדון ומריבה הוא המריבה שנעשה בתוך ביתו 

האמור  שזהו  שעורים,  ואין  חטים  כשאין  אדם  של 

במימרות רב יהודה ור"פ, הרי שמדין – מדון ומריבה, 

של  שאלות  כמה  יבואר  זה,  בסימן  הביאור  דעפ"י  בדא"פ  י"ל   )1

המפרשים, והם:

א( שאלת המפרשים )אלשיך. האריז"ל בלקו"ת. ועוד(, כתוב "וישב 

ואח"כ  "יתר"  נק'  מתחלה  יתרו",  "ויאמר  ואח"כ  חתנו".  יתר  אל 

"יתרו"?

המצות  וקיים  לכשנתגייר  שם  על  "יתרו  )ממדרש(  כתב  רש"י  ב( 

הוסיפו לו אות אחת על שמו", למה דוקא כאן בהליכת משה למצרים, 

מדגיש הפסוק הוספת אות אחת לשמו "יתרו"?

ג( בהנ"ל, למה דוקא אות ו'?

ד( שאלת המפרשים )יפה תואר הארוך על מד"ר. ועוד(, למה נחית 

התורה לספר לנו מה שאמר יתרו למשה "לך לשלום"?

המפרשים  שאלת  במדין",  משה  אל  ה'  "ויאמר  יט  בפסוק  ה( 

)אברבנאל. ועוד( למה אמר ה' זה דוקא במדין, ולא לעיל בהר חורב 

כשצוה למשה לילך למצרים?

2( ראה לקוטי תורה פ' מטות פו, א ואילך. ובהערות כ"ק אדמו"ר 

זי"ע בספר המאמרים תרנ"ט )הוצאת תשע"א( ע' רכו.

רוצים שלא יהיו התבואות שאז יהי' מדון ומריבה.

ואין  חטים  שאין  ומריבה  מדון  מדין  מצד  והיינו 

שערים נעשה שמתו כל האנשים שנעשו דלים ע"ד כמו 

שוידל ישראל מאד מפני מדין.

ם הי' זה על דתן ואבירם שהם מסט"א מתהו.  אך, ׁשָ

שיתרו  בהיפך  הי'  אדרבה  דקדושה  ז"א  בחי'  ולמשה 

אמר לו לך לשלום שיש שלום היפך דמדון ומריבה, ומי 

אמר לו זה יתרו, שהי' מתחלה כהן מדין מדון ומריבה, 

אך אח"כ נתגייר שהוסיפו לו אות ו'3 על שמו כפרש"י4 

ם הוא עמודא  בפרשת יתרו ע"ש, כי ז"א אות5 ו' שבׁשֵ

ושמאל  דימין  הבחי'  ב'  ומחבר  שכולל  דאמצעיתא 

תשא  פ'  מהימנא  ברעיא  כמ"ש6  עשיר  והוא  יחדיו, 

העשיר דא עמודא דאמצעיתא, כי ז"א דתיקון שיש לו 

ימין,  בחי'  ודחיטין  שמאל,  בחי'  דשעורים7  הבחי'  ב' 

גם יחד,

והוא, כשיש לו להאדם תבואה בתוך ביתו, אז הוא 

נקרא  לו תבואה בתוך ביתו אז  עשיר, משא"כ כשאין 

דל, שעני חשיב כמת, והוא כמו בחי' ז"א דתהו, שמה 

ז"א  שבשם  ו'  ולנגד  הלעומת  הוא  כמת  חשוב  שעני 

3( שהוסיפו לו אות ו': ראה הביאור בלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר 

שמות-דברים ע' עה. פב. למה דוקא אות ו', דהוא מרמז על הששה 

מדות כפי שהם בהתכללות, וכמבואר בלקוטי תורה הנ"ל שזהו ענין 

"שלום" – "תורה". עי"ש.

4( יתרו יח, א.

ד'.  פרק  התשובה  אגרת   – תניא  )ראה  בחסידות  מבואר  פירוש:   )5

ם הוי' הם רמז, אות י' בחי' חכמה, אות ה' ראשונה  ועוד(, דאותיות ׁשֵ

בחי' בינה )השכל(, אות ו' ז"א המדות, ואות ה' אחרונה בחי' מלכות 

)דיבור ומעשה(. וראה לקמן סי' קיח הערה 30.

6( זהר חלק ב דף קפז, ע"ב וז"ל: מש"כ עשרים גרה השקל דא יו"ד 

)היא יו"ד מלאה גי' עשרים, שיש בה ג' אותיות, י' פשוטה – חכמה, 

ואותיות ו' ד' הם סוד זו"ן, ו' היא הו"ק דז"א, וד' היא המלכות שהיא 

)הוא  דאמצעיתא  עמודא  דא  ירבה,  לא  העשיר  והיינו(  ועני',  דלה 

ז"א שהוא סוד אות ו' שהוא עשיר(, לא ירבה על עשר )ר"ל אף על 

פי שהוא מקבל אור החכמה המאירה באור גדול מאד, עכ"ז הוא אינו 

מקבל רק לפי שיעורו, דהיינו שמו"ק נעשה בן עשר ספירות שלימות(, 

והכי אתמר בספר יצירה )וכך למדנו בספר יצירה פ"א מ"ד(, עשר 

ספירות בלימה )פי' בלי שום מהות כי אי אפשר להשיגם(, עשר ולא 

אחד עשר )כי אי אפשר להוסיף על עשר ספירות(.

והדל לא ימעיט, דא צדיק )דל הוא סוד אות ד' דמלכות שהיא דלה 

לא  היסוד(,  כמו  צדיק  ג"כ  הנקראת  היסוד  סוד עטרת  ועני', שהיא 

ימעיט מעשר )ר"ל אף על פי שהיא אות ד' עכ"ז היא נתקנת לעשר 

ה'תשי"ז.  פורים(  )שושן  תשא  כי  ד"ה  מאמר  ראה  ע"ש.  ספירות(. 

ועוד.

מאכל  הוא  דחיטים  כאן,  יצחק  לוי  בלקוטי  בפנים  הביאור  ראה   )7

אדם )חסד(, ושעורים מאכל בהמה )גבורה(.

ילקוט לוי יצחק על התורה

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

:zyyá÷òé øa àçà áø âéìt ,øîàc àkéàåaxy ,xne`y in yie ± §¦¨§¨©¨¦©£¨©©£Ÿ
,eig` zy` z` z`yl mdn cg` lkl xizne wleg awri xa `g`

a eléôàmd elld mixbdy ote`íàä ïî ïéçà.a`d on mig` mpi`e £¦§©¦¦¨¥
,àîòè éàîey meynéîc ãìBpL ïè÷k øéibúpL øb.[aygp-] ©©£¨¥¤¦§©¥§¨¨¤©¨¥

:epzpynn awri xa `g` ax lr dywn `xnbdïðzepipy ± §©
,epzpynaéàî .ïéîaééî àìå ïéöìBç àì ,dnò äéða eøéibúpL úøBibä©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨Ÿ§¦§Ÿ§©§¦©

àîòè,maiil mdl xeq` recn -åàìmrhd oi` ike ±éøéñàc íeMî ©§¨¨¦©£¦¥
.m`d on mig` mdy meyn mdig` zy` z` z`yl opaxcn

:`xnbd dgec,àì`l` ,df lr df mixeq` mdy dpynd zpeek oi` Ÿ
wxúøBúa dðéàc[zaega-],íeaééå äöéìçon mig` mpi`y oeik §¥¨§©£¦¨§¦

,a`dàîìòì àéøLåmeai `la mlerd lkl `ypidl zxzen `ide ± §©§¨§¨§¨
,dvilg e`eäðéàå[miigd mig`d] mde -eøL éîð.da mixzen mb - §¦§©¥¨

:jk lr dywn `xnbdéðz÷ àäådpynd ly `tiqaeléôà'ezxed §¨¨¨¥£¦
ezcile ezxed ipyde ,dyecwa ezcile dyecwa `ly oey`x ly

,xzei lecb yecig yi df ote`ay rnyne ,'dyecwaúøîà éà¦¨§©
éøéñà àîìLa`l' dpynd zpeeky xne` dz` m` oaen xacd ± ¦§¨¨£¦¥

s` `l` ,meai zevn oi`y wx `l `id 'oinaiin `le oivleg
,maiil xeq`yéðz÷c eðééädxwna dpynd dhwp jkly ixd ± ©§§¨¨¥

ipyd,'eléôà',xaca yecig yiy meync áb ìò óàcd g`dïBLàø £¦§©©©§¦
å ,äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL BúøBäg`dBúãéìå BúøBä éðMä ¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦¨§¥¨

eîc úBänà ézLëå ,äMeã÷aizyl eclep eli`k xacd dnece ± ¦§¨§¦§¥¦¨¨
y dpynd zycgn ,mig` mpi`e ,zedn`éøéñà éëä eléôà£¦¨¦£¦¥

ezcil oey`xd mby oeikn ,df lr df dlra ig`e dpnl`d
.dxezd on mdig` iypa mixeq`e ,m`dn mig` md ixde dyecwa

eøL úøîà éà ,àlàrinydl dpynd d`a `ly xn`z m` ± ¤¨¦¨§©¨
weyl znd zy` zxzeny `l` 'oinaiin `le oivleg `l' dixaca

,awri xa `g` ax hwpy itk ,dvilge meai `laéàîzpeek dn ± ©
dxne`a dpynd,'eléôà'meai `la weyl dy`d xzid iabl ixd £¦

xy`n xzei zedn` izy ipa mi`xp mdyk yecig oi` ,dvilg e`
.m`dn mig` mi`xp mdyk

,yecig jka yi weyl zxzeny df oica s` :`xnbd zvxznóàc§©
eäééåøúc áb ìòmig`d ipy ±,äMeã÷a ïúãéìyeygl mewn yie ©©§©§©§¥¨¨¦§¨

,a`d on mig`k meaiygi mc` ipayìàøNéa éôelçéàì éúàå- §¨¥§¦©¥§¦§¨¥
s` xizdle silgdl e`eai ,dvilge meai `la weyl dpxizp m`e

,dvilge meai `la weyl dnai l`xyiaeøL éëä eléôàzxzen ± £¦¨¦¨
dexizdy dny mircei lkdy oeikn ,dvilge meai `la weyl `id
miaygp mpi`e ,a`d on deg`a ielz meaiy meyn `ed weyl
.dyecwa `ly dzid ezxed oey`xd g`dy oeik a`d on mig`l

awri xa `g` axl riiql `ay zxg` oeyl d`ian `xnbd
:dpyndneøLc àøazñî éîð éëä ,éøîàc àkéàdpynd zpeeky ± ¦¨§¨§¥¨¦©¥¦§©§¨§¨

,weyl `ypidl zxzeny df xac rinydléðz÷c,dpynaeléôà' §¨¨¥£¦
`le oivleg `l ,dyecwa ezcile dyecwa `ly oey`x ly ezxed

.'oinaiin,eøL àîìLa úøîà éàdze` xizdl dpynd zpeeky ¦¨§©¦§¨¨¨
,dlra ig` lr dxqe`l dpynd zpeek oi`e weyl `ypidleðééä©§

éðz÷coeyl dpyna,'eléôà',yecig eprinydláb ìò óàc §¨¨¥£¦§©©©
eäééåøúcmig`d ipy ±ìàøNéa éôelçéàì éúàc ,äMeã÷a ïúãéì± §©§©§¥¨¨¦§¨§¨¥§¦©¥§¦§¨¥

weyl dpxizp m`e mixenb mig` mdy zerhl mi`exl mewn yiy
meai `la weyl dnai l`xyia mb xizdl e`eaiy yeygl yi

,dvilgeeøL éëä eléôàlkdy oeik ,weyl `id zxzen ote` lka ± £¦¨¦¨
,a`d on deg` oic mdl oi`y oeikn `id xzidd zaiqy mircei

.dyecwa `ly dzid oey`xd ly ezxedy meynúøîà éà àlà¤¨¦¨§©
c rinydl dpynd zpeekyéøéñà,maiiléàîyecigd [dn±] £¦¥©

oeyl dpynd dhwp ezngny `tiqa,'eléôà',daxc` ixd £¦
z` z`yl xeq`l daiq ef ixd ,dyecwa dzid mdipy zcilyk

.m`d on mig` miaygp mdy oeik ,eig` zy`
,yecig eprinydl ick 'elit`' oeyl dhwp dpynd :`xnbd dgec
éðMäå ,äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL BúøBä ïBLàøc áb ìò óàc§©©©§¦¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦

éîc úBänà ézLëc ,äMeã÷a Búãéìå BúøBäeli`k d`xp xacdy ± ¨§¥¨¦§¨§¦§¥¦¨¨¥
,zedn` izyl eclep,éøéñà éëä eléôà.zyy ax zrck £¦¨¦£¦¥

:`g` axk `lye zyy axl riiql `ziixa d`ian `xnbdàz̈
íéøb íéîBàz íéçà éðL ,òîL,mzcil xg`l exiibzpy -ïëå §©§¥©¦§¦¥¦§¥

íéøøçeLî,exxgzype micar eidy mine`z mig` ±ïéöìBç àì §§¨¦Ÿ§¦
,ïéîaééî àìå,mipa `la zne dy` `yp mixbd mig`dn cg` m`y §Ÿ§©§¦

.igd g`l znaiizn e` zvleg ezpnl` oi`ïéàåmig`dçïéáéilk §¥©¨¦
eig` zy` lr cg`,çà úLà íeMîmdizeypl e`yip m` elit` ¦¥¤¨

okle ,clepy ohwk `ed ixd xiibzpy xby meyn ,exiibzpy xg`l
m`e .m`d on mig` `l elit`e llk mig`l miaygp mpi`äúéä̈§¨

,äMeã÷a ïúãéìå äMeã÷a àlL ïúøBämcew mn` dxarzpy ¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨¦§¨
df ote`a s` ,dxiibzpyn mze` dclie ,dxiibzdyàìå ïéöìBç àìŸ§¦§Ÿ

ïéáéiç ìáà .ïéîaééîzxk dilr,çà úLà íeMîmig` mdy oeik §©§¦£¨©¨¦¦¥¤¨
m`e .dyecwa dzid mzcil ixdy ,m`dnïúãéìå ïúøBä äúéä̈§¨¨¨§¥¨¨

,äMeã÷a,mn` dxiibzpy xg`l dzid mzxedyíéìàøNék ïä éøä ¦§¨£¥¥§¦§§¥¦
úäéî éðz÷ .ïäéøác ìëìote`ay ,`ziixaa epipy mewn lkn - §¨¦§¥¤¨¨¥¦©

,dyecwa `ly dzid mzcile mzxedy.çà úLà íeMî ïéáéiç ïéà¥©¨¦¦¥¤¨
c rnyn 'oiaiig oi`' `ziixad oeyln :`xnbd zwiicnàkéì àáeiç¦¨¥¨

,jka oi` zxk aeig wxy ±
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לז

דתהו שנשבר וכו'. וזהו שיתרו הוא האומר למשה לך 

לשלום שיש שלום היפך דמדון ומריבה.

תורה נק' שלום במ"ש8 או יחזיק במעוזי שלום לי, כי 

שלום הוא התכללות מצד הביטול שנעשה ע"י תורה, 

שב' אלפים תורה9 הוא אחר ב' אלפים תהו, שבתהו הי' 

8( ישעי' כז, ה. ראה לקוטי תורה שם פו, ב. לעיל סי' יג הערה 5.

9( עבודה זרה ט, א. ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן קח.

מדון ומריבה, והוא קליפת מדין10.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שעד

)בתוספות  יתרו  שאמר  דאחר  הפסוקים,  המשך  יומתק  ועפי"ז   )10

המרמז  לשלום",  "לך  למשה  תורה(   – תיקון  לבחי'  המרמז  ו'  אות 

דוקא,  "במדין"  הקב"ה  לו  אמר  אז  עשיר,  בחי'  ה"תורה"  לקבלת 

ובסיבת  מצד   – עניים  נעשו  ומריבה  מדון  "מדין"  מבחי'  ששונאיו 

המדון ומריבה )מדין וד"ל(, ואין לו לפחד לילך וכו'.

ילקוט לוי יצחק על התורה

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

:zyyá÷òé øa àçà áø âéìt ,øîàc àkéàåaxy ,xne`y in yie ± §¦¨§¨©¨¦©£¨©©£Ÿ
,eig` zy` z` z`yl mdn cg` lkl xizne wleg awri xa `g`

a eléôàmd elld mixbdy ote`íàä ïî ïéçà.a`d on mig` mpi`e £¦§©¦¦¨¥
,àîòè éàîey meynéîc ãìBpL ïè÷k øéibúpL øb.[aygp-] ©©£¨¥¤¦§©¥§¨¨¤©¨¥

:epzpynn awri xa `g` ax lr dywn `xnbdïðzepipy ± §©
,epzpynaéàî .ïéîaééî àìå ïéöìBç àì ,dnò äéða eøéibúpL úøBibä©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨Ÿ§¦§Ÿ§©§¦©

àîòè,maiil mdl xeq` recn -åàìmrhd oi` ike ±éøéñàc íeMî ©§¨¨¦©£¦¥
.m`d on mig` mdy meyn mdig` zy` z` z`yl opaxcn

:`xnbd dgec,àì`l` ,df lr df mixeq` mdy dpynd zpeek oi` Ÿ
wxúøBúa dðéàc[zaega-],íeaééå äöéìçon mig` mpi`y oeik §¥¨§©£¦¨§¦

,a`dàîìòì àéøLåmeai `la mlerd lkl `ypidl zxzen `ide ± §©§¨§¨§¨
,dvilg e`eäðéàå[miigd mig`d] mde -eøL éîð.da mixzen mb - §¦§©¥¨

:jk lr dywn `xnbdéðz÷ àäådpynd ly `tiqaeléôà'ezxed §¨¨¨¥£¦
ezcile ezxed ipyde ,dyecwa ezcile dyecwa `ly oey`x ly

,xzei lecb yecig yi df ote`ay rnyne ,'dyecwaúøîà éà¦¨§©
éøéñà àîìLa`l' dpynd zpeeky xne` dz` m` oaen xacd ± ¦§¨¨£¦¥

s` `l` ,meai zevn oi`y wx `l `id 'oinaiin `le oivleg
,maiil xeq`yéðz÷c eðééädxwna dpynd dhwp jkly ixd ± ©§§¨¨¥

ipyd,'eléôà',xaca yecig yiy meync áb ìò óàcd g`dïBLàø £¦§©©©§¦
å ,äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL BúøBäg`dBúãéìå BúøBä éðMä ¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦¨§¥¨

eîc úBänà ézLëå ,äMeã÷aizyl eclep eli`k xacd dnece ± ¦§¨§¦§¥¦¨¨
y dpynd zycgn ,mig` mpi`e ,zedn`éøéñà éëä eléôà£¦¨¦£¦¥

ezcil oey`xd mby oeikn ,df lr df dlra ig`e dpnl`d
.dxezd on mdig` iypa mixeq`e ,m`dn mig` md ixde dyecwa

eøL úøîà éà ,àlàrinydl dpynd d`a `ly xn`z m` ± ¤¨¦¨§©¨
weyl znd zy` zxzeny `l` 'oinaiin `le oivleg `l' dixaca

,awri xa `g` ax hwpy itk ,dvilge meai `laéàîzpeek dn ± ©
dxne`a dpynd,'eléôà'meai `la weyl dy`d xzid iabl ixd £¦

xy`n xzei zedn` izy ipa mi`xp mdyk yecig oi` ,dvilg e`
.m`dn mig` mi`xp mdyk

,yecig jka yi weyl zxzeny df oica s` :`xnbd zvxznóàc§©
eäééåøúc áb ìòmig`d ipy ±,äMeã÷a ïúãéìyeygl mewn yie ©©§©§©§¥¨¨¦§¨

,a`d on mig`k meaiygi mc` ipayìàøNéa éôelçéàì éúàå- §¨¥§¦©¥§¦§¨¥
s` xizdle silgdl e`eai ,dvilge meai `la weyl dpxizp m`e

,dvilge meai `la weyl dnai l`xyiaeøL éëä eléôàzxzen ± £¦¨¦¨
dexizdy dny mircei lkdy oeikn ,dvilge meai `la weyl `id
miaygp mpi`e ,a`d on deg`a ielz meaiy meyn `ed weyl
.dyecwa `ly dzid ezxed oey`xd g`dy oeik a`d on mig`l

awri xa `g` axl riiql `ay zxg` oeyl d`ian `xnbd
:dpyndneøLc àøazñî éîð éëä ,éøîàc àkéàdpynd zpeeky ± ¦¨§¨§¥¨¦©¥¦§©§¨§¨

,weyl `ypidl zxzeny df xac rinydléðz÷c,dpynaeléôà' §¨¨¥£¦
`le oivleg `l ,dyecwa ezcile dyecwa `ly oey`x ly ezxed

.'oinaiin,eøL àîìLa úøîà éàdze` xizdl dpynd zpeeky ¦¨§©¦§¨¨¨
,dlra ig` lr dxqe`l dpynd zpeek oi`e weyl `ypidleðééä©§

éðz÷coeyl dpyna,'eléôà',yecig eprinydláb ìò óàc §¨¨¥£¦§©©©
eäééåøúcmig`d ipy ±ìàøNéa éôelçéàì éúàc ,äMeã÷a ïúãéì± §©§©§¥¨¨¦§¨§¨¥§¦©¥§¦§¨¥

weyl dpxizp m`e mixenb mig` mdy zerhl mi`exl mewn yiy
meai `la weyl dnai l`xyia mb xizdl e`eaiy yeygl yi

,dvilgeeøL éëä eléôàlkdy oeik ,weyl `id zxzen ote` lka ± £¦¨¦¨
,a`d on deg` oic mdl oi`y oeikn `id xzidd zaiqy mircei

.dyecwa `ly dzid oey`xd ly ezxedy meynúøîà éà àlà¤¨¦¨§©
c rinydl dpynd zpeekyéøéñà,maiiléàîyecigd [dn±] £¦¥©

oeyl dpynd dhwp ezngny `tiqa,'eléôà',daxc` ixd £¦
z` z`yl xeq`l daiq ef ixd ,dyecwa dzid mdipy zcilyk

.m`d on mig` miaygp mdy oeik ,eig` zy`
,yecig eprinydl ick 'elit`' oeyl dhwp dpynd :`xnbd dgec
éðMäå ,äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL BúøBä ïBLàøc áb ìò óàc§©©©§¦¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦

éîc úBänà ézLëc ,äMeã÷a Búãéìå BúøBäeli`k d`xp xacdy ± ¨§¥¨¦§¨§¦§¥¦¨¨¥
,zedn` izyl eclep,éøéñà éëä eléôà.zyy ax zrck £¦¨¦£¦¥

:`g` axk `lye zyy axl riiql `ziixa d`ian `xnbdàz̈
íéøb íéîBàz íéçà éðL ,òîL,mzcil xg`l exiibzpy -ïëå §©§¥©¦§¦¥¦§¥

íéøøçeLî,exxgzype micar eidy mine`z mig` ±ïéöìBç àì §§¨¦Ÿ§¦
,ïéîaééî àìå,mipa `la zne dy` `yp mixbd mig`dn cg` m`y §Ÿ§©§¦

.igd g`l znaiizn e` zvleg ezpnl` oi`ïéàåmig`dçïéáéilk §¥©¨¦
eig` zy` lr cg`,çà úLà íeMîmdizeypl e`yip m` elit` ¦¥¤¨

okle ,clepy ohwk `ed ixd xiibzpy xby meyn ,exiibzpy xg`l
m`e .m`d on mig` `l elit`e llk mig`l miaygp mpi`äúéä̈§¨

,äMeã÷a ïúãéìå äMeã÷a àlL ïúøBämcew mn` dxarzpy ¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨¦§¨
df ote`a s` ,dxiibzpyn mze` dclie ,dxiibzdyàìå ïéöìBç àìŸ§¦§Ÿ

ïéáéiç ìáà .ïéîaééîzxk dilr,çà úLà íeMîmig` mdy oeik §©§¦£¨©¨¦¦¥¤¨
m`e .dyecwa dzid mzcil ixdy ,m`dnïúãéìå ïúøBä äúéä̈§¨¨¨§¥¨¨

,äMeã÷a,mn` dxiibzpy xg`l dzid mzxedyíéìàøNék ïä éøä ¦§¨£¥¥§¦§§¥¦
úäéî éðz÷ .ïäéøác ìëìote`ay ,`ziixaa epipy mewn lkn - §¨¦§¥¤¨¨¥¦©

,dyecwa `ly dzid mzcile mzxedy.çà úLà íeMî ïéáéiç ïéà¥©¨¦¦¥¤¨
c rnyn 'oiaiig oi`' `ziixad oeyln :`xnbd zwiicnàkéì àáeiç¦¨¥¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום ראשון עמ' ב



לח

כסה  המשכן  את  הקים  וביום   – טו  ט, 
הענן את המשכן לאהל העדות ובערב יהי' על 

המשכן כמראה אש עד בוקר

זו וביום הקים את המשכן כסה הענן  א. כתוב בפרשה 
יהי' על המשכן כמראה  ובערב  את המשכן לאהל העדות 
אש עד בקר כן יהי' תמיד הענן יכסנו וגו' ולפי העלות הענן 
וצריך  שונות1  במלות  ענין  כפל  האלה  בפסוקים  ויש  וגו' 

לעמוד עליהם.

במדבר  ז"ל  מאמרם  עם  שיובנו  דעתי  לעניות  ונראה 
לישראל  הקב"ה  שאמר  בשעה  סימון  א"ר  יב  פרק  רבה 
הם  אף  שיעשו  השרת  למלאכי  רמז  המשכן  את  להקים 
משכן, ובעת שהוקם למטן הוקם למעלן והוא משכן הנער 
ששמו מט"ט שבו מקריב נפשותיהם של צדיקים לכפר על 
אחר  שמשכן  המשכן  את  כתב  ולכך  גלותם  בימי  ישראל 

הוקם עמו וכה"א מכון לשבתך פעלת ה' וגו'.

הרי כי המשכן רומז לגלות שגולים ממקום למקום וכן 
ביום  ויהי  הכתוב  אמר  ולכן  והולך,  מיטלטל  הי'  המשכן 
כלות משה לשון צרה לפי שרומז לימי הגלות, שאילו זכו 
ישראל  לארץ  נכנסין  היו  ממצרים  ליציאתם  תכף  ישראל 
והי' יורד להם בית המקדש בנוי מן השמים כדאיתא בזהר 

פרשת פינחס רכ"ח א' עיין שם.

עליהם  ונגזר  במדבר  נשתהו  בחורב  עגל  בעשותם  אך 
לעשות משכן לרמוז לימי הגלות שבכל מקום שגלו שכינה 
המשכן  גם  דהיינו  המשכן  את  הקים  וביום  זש"ה  עמהם, 
להיות  וכו'  הענן  כסה  הנ"ל  במאמר  שבא  כמו  העליון 
כי  לאות  למשמרת  וזה  בתוכם,  שהשכינה  לישראל  עדות 
ובערב דהיינו בזמן הגלות יהי' על המשכן כמראה אש, על 
דוקא, דהיינו המשכן למעלה ששם מקריב נפשותיהם של 
עד בקר שהוא עת הגאולה, ובזה  וזהו  צדיקים בימי גלות, 
בלשון  וסיים  הענן,  כסה  עבר  בלשון  שהתחיל  שפיר  אתי 

עתיד יהי' על המשכן דהיינו בימי הגלות.

ובמסורה פרשה זו, ובערב ד', וסי' ובערב יהי' על המשכן, 
ובערב תאמר מי יתן בקר )דברים כח, סז(, ובערב חתרתי לי 
בקיר יחזקאל י"ב, ומקטירים לה' עולות בבקר ובערב דברי 
הימים ב' י"ג, הכונה כי ובערב יהי' על המשכן מדבר בזמן 
הגלות, שאז בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן 
בקר וכו', ואז ובערב חתרתי לי בקיר דאיתא בברכות פ"ה 
א"ר אלעזר מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל 
ישראל  ואם תעלה תפלת  ישראל לאביהם שבשמים,  בין 
למעלה צריך לסתור באותו הקיר עד שתעבור התפלה וזה 

1( ויש בפסוקים האלה כפל ענין במלות שונות: עיין עוד בזה לקמן סימן מו. נ. נה. 

נו. נז. נט.

יהי' בתפלות הצבור שהן אל כביר לא ימאס שאין תפלתם 
נמאסת, וזהו ומקטירים לה' עולות בבקר ובערב כי תפלות 
מוגש  מוקטר  מקום  ובכל  אמרו  גם  תקנום,  תמידין  כנגד 
בכל  בתורה  שעוסקין  שבבבל  חכמים  תלמידי  אלו  לשמי 

מקום מעלה עליהם כאילו מקטירים ומגישים לשמי.

וזהו כן יהי' תמיד הענן יכסנו שלא זזה שכינה מישראל 
ומראה אש לילה זה הגלות הדומה ללילה.

ולפי העלות הענן מעל האהל, איתא בפ"ד דר"ה עשר 
מתעכבת  שהיתה  ז"ל  רש"י  ופירש  שכינה  נסעה  מסעות 
ממסע למסע לראות אם יחזרו ישראל בתשובה, ואחרי כן 

יסעו בני ישראל, שגם הם הלכו בגלות.

בחגיגה  מ"ש  הוא  וכו'  הענן  שם  ישכן  אשר  ובמקום 
פ"ב וארא והנה רוח סערה בא מן הצפון שהלך לכבוש את 
וכל כך למה כדי שלא  נבוכדנאצר הרשע  כל העולם לפני 
את  הקב"ה  מסר  שפלה  אומה  ביד  העולם  אומות  יאמרו 
בימי  מקום  להם  להכין  קדמה  השכינה  כי  הנה  ע"כ.  בניו 
גלותם על פי ה' יסעו בני ישראל שהוא יתברך גזר להקדים 
ויביאה עלינו,  ה' על הרעה  לונושנתם2 דשקוד  שתי שנים 
לישראל  ואין  הקץ  נודע  יתברך  לו  רק  כי  יחנו  ה'  פי  ועל 
לצאת מהגלות כי אם על פיו יתברך כי השבע השביע את 

בני ישראל לאמר שלא ידחקו את הקץ3 כנודע.

כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו, זה הי' בגלגל 
ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים  י"ד שנה,  שחנו שם 
כדאיתא  שנה  שס"ט  קצו  שהאריך  שילה  משכן  זה  רבים 
וזה  לנוב  ובאו  שילה  חרבה  כך  אחר  יע"ש.  פי"ד  בזבחים 
ימים מספר על המשכן שהיו  יהי' הענן  ויש אשר  שכתוב 
י"א שנה לבד ואחר כך באו לגבעון, וזהו על פי ה' יחנו ועל 
פי ה' יסעו, וכשחרבה נוב ומת שאול ומלך דוד תחתיו הי' 
ראוי שיבנה בית המקדש וכן הי' רוצה דוד שאמר הנה אנכי 
יושב בבית ארזים וארון ה' בתוך היריעה, ויהי בלילה ההוא 
וישלח ה' ביד נתן הנביא לומר לדוד לא אתה תבנה הבית 
לשבתי, וזהו ויש אשר יהי' הענן מערב עד בקר ונעלה הענן 
הכתובים  הטעמים  מן  הקב"ה  רצה  לא  אך  ונסעו  בבקר 
וכו'  יומים  או  וזהו  הבית,  יבנה  ששלמה  רק  במ"א  אצלנו 
מקטירים  היו  כי  עליו  לשכון  המשכן  על  הענן  בהאריך 
בבמה אשר בגבעון, עד שבא שלמה המלך ע"ה ובנה הבית 
וגם הוא חרב, וזהו )י, לג( ויסעו מהר ה' זה בית המקדש4*...
גבול בנימין חלק א דרוש לה

2( שתי שנים לונושנתם: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת ואתחנן פרק ד 

פסוק כה, ובהנסמן שם.

3( שלא ידחקו את הקץ כנודע: עיין כתובות קיא.

*4( עיין המשך הפירוש לקמן סימן קט.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בהעלותך



לט jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy

ß oeiq b"i oey`x mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úøpä-úà Eúìòäa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ
:úBøpä úòáL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«

i"yx£E˙ÏÚ‰a∑ לפרׁשת הּמנֹורה ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¬…¿ְְְְִַַַָָָָָָָָ
הּנׂשיאים, חנּכת אהרן ׁשּכׁשראה לפי ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֻהּנׂשיאים?
הּוא  לא ּבחנּכה עּמהם היה ּכׁשּלא ּדעּתֹו, אז ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻחלׁשה
ׁשּל ,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ׁשבטֹו. ְְְִֶֶַַַָָָֹולא
הּנרֹות  את ּומיטיב מדליק ׁשאּתה מּׁשּלהם, .ּגדֹולה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

E˙ÏÚ‰a∑ ּבהדלקתן ּכתּוב עֹולה, ׁשהּלהב ׁשם על ¿«¬…¿ְְֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשלהבת  ׁשּתהא עד להדליק ׁשּצרי "עלּיה", ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָלׁשֹון
ׁשּמעלה  מּכאן, רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד מאליה. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעֹולה

ׁשעליה היתה  הּמנֹורה, ּומיטיב לפני עֹומד .הּכהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
‰¯Bn‰ Èt ÏeÓŒÏ‡∑ׁשאינֹו האמצעי נר מּול אל ∆¿≈«¿»ְִֵֵֶֶֶָָ

מנֹורה  ׁשל ּבגּוף אּלא ‰B¯p˙.ּבּקנים ˙Ú·L e¯È‡È∑ ְְִֶֶַָָָ»ƒƒ¿««≈
ּפֹונים  הּמזרחּיים ׁשלׁשת הּקנים. ׁשׁשת ׁשעל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשה

ׁשּבהן  הּפתילֹות האמצעי ׁשלׁשה למּול וכן , ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ולּמה? האמצעי, למּול הּפתילֹות ראׁשי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהּמערבּיים

צרי הּוא לאֹורּה יאמרּו: ׁשּלא .ּכדי ְְְִֵֶָָֹֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  C˙e˜Ï„‡a dÏ ¯ÓÈ˙Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈«≈¿«¿»»»
ÔÈ¯‰Ó ÔB‰È ‡z¯Ó Èt‡ Ï·˜Ï ‡iÈˆBaƒ«»»√≈«≈¿«¿»¿¿«¬ƒ

:‡iÈˆB· ‡Ú·Lƒ¿»ƒ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(a).EúìòäazWxR dknqp dOl §©£Ÿ§¨¨¦§§¨¨¨©
itl ,mi`iUPd zMpgl dxFpn§¨©£ª©©§¦¦§¦
mi`iUPd zMpg oxd` d`xWMW¤§¤¨¨©£Ÿ£ª©©§¦¦
dMpgA mdOr did `NW FYrc dWlg̈§¨©§¤Ÿ¨¨¦¨¤©£ª¨
WFcTd Fl xn` ,FhaW `le `Ed `lŸ§Ÿ¦§¨©©¨
,mdNXn dlFcB LlW LiIg `Ed KExÄ©¤¤§§¨¦¤¨¤
xwA zFxPd z` aihnE wilcn dY`W¤©¨©§¦¥¦¤©¥Ÿ¤

:dcB` WxcOn i"Wx oFWl ,axrë¤¤¨©¦¦¦§©©¨¨
àìåzwlcdA Fngp dOl il xxAzp §Ÿ¦§¨¥¦¨¨¦£§©§¨©

xwA zxhwA Fngp `le ,zFxPd©¥§Ÿ¦£¦§Ÿ¤Ÿ¤
aEzMd FA FgAXW axre(i bl mixac) ¨¤¤¤¦§©¨

,zFpAxTd lkaE ,LR`A dxFhw EniUï¦§¨§©¤§¨©¨§¨
mixERMd mFi zcFaraE ,oiYag zgpnaE§¦§©£¦¦©£©©¦¦
iptl qpkpe ,FA `N` dxWM Dpi`W¤¥¨§¥¨¤¨§¦§©¦§©
FlkidA cnFr 'd WFcw `EdWe ,miptle§¦§¦§¤§¥§¥¨
FNM FhaWe ,FnWA KxalE FzxWl§¨§§¨¥¦§§¦§ª

:.Epidl` izxWn§¨§¥¡Ÿ¥
ãBòå,FGd zrCd zEWilgl mrH dn §©©©©£¦©©©©

,mi`iUp lXn lFcB FpAxw `lde©£Ÿ¨§¨¨¦¤§¦¦
dAxd zFpAxw mdd minIA aixwdW¤¦§¦©¨¦¨¥¨§¨©§¥
EidW xn`Y m`e .mi`ENOd ini lM̈§¥©¦¦§¦Ÿ©¤¨
lr FYrc dWlge mdA dEhvpe daFg¨§¦§©¨¨¤§¨§¨©§©
zMpgl mdFnM dacp aixwd `NW¤Ÿ¦§¦§¨¨§¤©£ª©
Da FngPW zFxPd zwlcd mB ,gAfOd©¦§¥©©©§¨©©¥¤¦£¨
dcBdd oipr la` .dilr dEhvpe daFg¨§¦§©¨¨¤¨£¨¦§©©©¨¨
dMpg lr dWxRd on fnx Wxcl ,FGd©¦§¤¤¦©¨¨¨©£ª¨
ici lr ipW ziaA dzidW zFxp lW¤¥¤¨§¨§©¦¥¦©§¥

,eipaE oxd`odM i`pFnWg xnFl ipFvx ©£Ÿ¨¨§¦©©§¨¦Ÿ¥
:eipaE lFcB̈¨¨

láeïBLmixzq zNbnA diz`vn dGd ©¨©¤§¨¦¨¦§¦©§¨¦
dcB`d xiMfdW miQp EpAxl§©¥¦¦¤¦§¦¨©¨¨
oeiM WxcOA izi`x :xn`e ,FGd©§¨©¨¦¦©¦§¨¥¨
`le mihaW xUr mipW EaixwdW¤¦§¦§¥¨¨§¨¦§Ÿ
WFcTd Fl xn` ,'Eke iel haW aixwd¦§¦¥¤¥¦§¨©©¨

,dWnl `Ed KExAoxd` l` xAC ¨§¤©¥¤©£Ÿ
,eil` Yxn`eDA WIW zxg` dMpg Wi §¨©§¨¥¨¥£ª¨©¤¤¤¥¨

l`xUil Da dUFr ip`e zFxPd zwlcd©§¨©©¥©£¦¤¨§¦§¨¥
dMpge drEWzE miQp Lipa ici lr©§¥¨¤¦¦§¨©£ª¨
ipA zMpg `ide ,mnW lr diExTW¤§¨©§¨§¦£ª©§¥
Ff dWxR Kinqd KkitlE ,i`pFnWg©§¨¦§¦¨¦§¦¨¨¨

:l"kr ,gAfOd zMpg zWxtl§¨¨©£ª©©¦§¥©
éúéàøåEpcnliA cFr(d jzelrda `negpz) §¨¦¦¦©§¥

dAx WxcnA oke(e eh)xn` , §¥§¦§¨©¨¨©
xn` Kl ,dWnl `Ed KExA WFcTd Fl©¨¨§¤¥¡Ÿ
z`Gn dlFcbl ,`xizY l` oxd`l§©£Ÿ©¦§¨¥¦§¨¦Ÿ
ziAW onf lM zFpAxTd ,okEn dY ©̀¨¨©¨§¨¨§©¤¥
zFxPd la` ,oibdFp od mIw WCwOd©¦§¨©¨¥£¦£¨©¥

mlFrl,Exi`i dxFpnd ipR lEn l`lke §¨¤§¥©§¨¨¦§¨
opi` ipA z` Kxal Ll iYzPW zFkxAd©§¨¤¨©¦§§¨¥¤¨©¥¨

:mlFrl oilhA§¥¦§¨
äpäåWCwOd ziA oi`WMW rEci xaC §¦¥¨¨¨©¤§¤¥¥©¦§¨

ipRn oilhA zFpAxwde mIw©¨§©¨§¨§¥¦¦§¥
Efnx `l la` ,zFlhA zFxPd s` FpAxgª§¨©©¥§¥£¨Ÿ¨§
`idW i`pFnWg zMpg zFxpl `N ¤̀¨§¥£ª©©§¨¦¤¦
oke .EpzElbA oAxg xg`l s` zbdFp¤¤©§©©ª§¨§¨¥§¥
zMpgl dkEnQd mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦©§¨©£ª©
oikEnq EWxC ,mlFrl zbdFp mi`iUPd©§¦¦¤¤§¨¨§§¦
dixg`lnE diptNn mi`iUPd zMpgl©£ª©©§¦¦¦§¨¤¨¦§©£¤¨

:mdOr dpnp `NW oxd` lW FcFakA¦§¤©£Ÿ¤Ÿ¦§¨¦¨¤
à"øå,dWxRd z`f dknqp iM xn` §¨©¦¦§§¨Ÿ©¨¨¨

mB didi xEACd iM ricFdl§¦©¦©¦¦§¤©
`le wElC xPd didi mW iM ,dliNA©©§¨¦¨¦§¤©¥¨§Ÿ
,EpizFAx zrC lr dkM EPpi` dfe .daMi¦¨¤§¤¥¤¨¨©©©©¥

Exn`W(` `a `zlikn)xAcp `l `lde ¤¨§©£ŸŸ¦§©
oiA dn `"x rci EN`e .mFIA `N` FOr¦¤¨©§¦¨©©¥
,mi`iaPd x`W z`Eapl dWn z`Eap§©¤¦§©§¨©§¦¦
aEzMd xn`X dn `Ede .oM aWg `lŸ¨©¥§©¤¨©©¨

(f e ai oldl)mFlgA rCez` eil` d`xOA©©§¨¥¨¤§©¨©£
oi`W ,dWn iCar ok `l .FA xAc £̀©¤Ÿ¥©§¦¤¤¥
:WOn dliNA mFlgd iM mFlgA Fz`Eap§¨©£¦©£©©§¨©¨

ìáà,`Ed dN`d zFIWxRA xECQd £¨©¦©¨¨¦¨¥¤
iYWxR xW`M(xtqd zlgza)iM ©£¤¥©§¦¦

zxFY milXdl dGd xtQA aEzMd `Ä©¨©¥¤©¤§©§¦©
ld`A zFUrl aIgnd lke zFpAxTd©¨§¨§¨©§ª¨©£§Ÿ¤

dNgYn xn` dPde .crFn(k fk zeny) ¥§¦¥¨©¦§¦¨
zif onW Lil` Egwie 'ebe dEvY dY`e§©¨§©¤§¦§¥¤¤¤©¦
mW xiMfd `le ,cinY xp zlrdl Kf̈§©£Ÿ¥¨¦§Ÿ¦§¦¨
EwilcIW rnWnA dide ,dxFpnd©§¨§¨¨§©§©¤©§¦
xn`W FnM D`vOdA dxFpnA©§¨§¦¨§¨§¤¨©

DzIUrA(fl dk my)dizFxp z` dlrde ©£¦¨¨§¤¡¨¤¥¤¨
ilE` m` la` ,dipR xar lr xi`de§¥¦©¥¤¨¤¨£¨¦©
,dxFpn iYlA Ewilci xaXY F` ca`Y¥¨¥¦¨¥©§¦¦§¦§¨
iM ,dwlcdd aMrn dxFpOd oi`e§¥©§¨§©¥©©§¨¨¦
xg`e .mlFrl cinY xp zlrdl devOd©¦§¨§©£Ÿ¥¨¦§¨§©©

zFxFclE cIn dEve siqFd oMck `xwie) ¥¦§¦¨¦¨§
(aonW Lil` Egwie l`xUi ipA z` ev©¤§¥¦§¨¥§¦§¥¤¤¤

xn`e ,Kf zif(c weqt my)dxpOd lr ©¦¨§¨©©©§Ÿ¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã4 'nr gi jxk zegiy ihewl)(9

הּנרֹות את ּומטיב מדליק ב)ׁשאּתה ח, (רש"י ְִִֵֵֶֶַַַָ
קרּבנֹות ׁשאּתה ואּלּו הּמנֹורה, את הדליק עצמֹו אהרן - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

הּכהנים. ידי על נקרבּו ּומטיבהּנׂשיאים אהרן מדליק - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַֹֹ
הּגמר  את והן הּנרֹות) (הטבת ההתחלה את הן  ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעׂשה

קרּבן) (הבאת ההתחלה את עׂשּו הּנׂשיאים ואּלּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ(הדלקתם),
הּקרּבן). (הקרבת הּגמר את הּנרֹותולא הּנרֹות את הדלקת - ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

הּמזּבח  על נקרבּו הּנׂשיאים קרּבנֹות ואּלּו ּבפנים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָהיתה
ִַהחיצֹון.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 316 cenr 'a wlg zegiy ihewl itÎlr)

xfA dxWM "dwlcd"©§¨¨§¥¨§¨

ׁשבעת  יאירּו הּמנֹורה ּפני אל־מּול את־הּנרת ְְֲַֹּֽבהעלתְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ב)הּנרֹות: (ח, ֵַֽ

אדם" נׁשמת ה' "נר כז)ּכתיב כ, אחד (משלי ּכל ׁשּנׁשמת , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ה'. ּבאֹור מאירה ְְְִִִֵָָמּיׂשראל

לּכל, ּגלּוי אינֹו נׁשמתם ׁשאֹור יׂשראל מּבני ּכאּלּו יׁשנם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹא
הּמסּתירֹות  העלמֹות ּבכּמה ּומכּסה הּלב ּבעמק טמּון ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻאּלא

ה'. אֹור ַעל
ּבכל  ּולגּלֹות "להעלֹות" ּגדֹול, ּכהן אהרן עבֹודת ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָֹֹוזֹוהי

יׂשראל ּבנׁשמֹות הּסּוגים ׁשבעת ׁשהם הּנרֹות", (ראה "ׁשבעת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ג) כט, במדבר תורה ׁש"ּתהא לקוטי עד נׁשמתם, ׁשל ה'" "נר ְְִֵֵֶֶֶַָָאת

מאליה" עֹולה א)ׁשלהבת כא, ּתתלהב (שבת ׁשּנׁשמתם , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לקֹונם. ּבעבֹודתם מאליה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָותתלהט
ּבזר" "ּכׁשרה זֹו פ"ט ו"הדלקה" המקדש ביאת הלכות (רמב"ם ְְְְֵַָָָָ

:ה"ז)
ּב"העלאת  הּמצּוה הּוא הּכהן אהרן ׁשרק האדם, יאמר ְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻאל
וגם  ואחד אחד ּכל אּלא יׂשראל, נׁשמֹות והדלקת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנרֹות"
ורֹודף  ׁשלֹום אֹוהב אהרן, ׁשל מּתלמידיו "הוי מצּוה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ"זר"

לּתֹורה" ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב מי"ב)ׁשלֹום, פ"א ,(אבות ְְְִֵֶַַָָָָ
נׁשמתם  ׁשאֹור אּלּו את לקרב היא ואחד אחד ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשחֹובת
ׁש"ּתהא  עד ה'", ה"נר את ּולהדליק ּולהעלֹות ּומכּסה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻנעלם

מאליה". עֹולה ְֵֵֶֶֶַָָׁשלהבת

(â)äìòä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nòiå©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ô¯‰‡ Ôk NÚiÂ∑(ספרי) ׁשל ׁשבחֹו ׁשּנה להּגיד ׁשּלא .אהרן, «««≈«¬…ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 38 cenr gl jxk zegiy ihewl itÎlr)

dPW `NW ± oxd` lW FgaW¦§¤©£Ÿ¤Ÿ¦¨

אהרן  ּכן ֲֵַַַַֹֽוּיעׂש
ׁשּנה ׁשּלא אהרן ׁשל ׁשבחֹו ובפרש"י)להּגיד ג. (ח, ְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ׁשבחֹו זהּו וכי אהרן, ׁשל הּגדֹול הּׁשבח מה להבין, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹוצרי
ה'? מּצּוּוי ׁשּנה ִִִֶָֹׁשּלא

ׁשּיׁש ידּוע הענינים: ּפנימּיּות דר על ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויׁש
על־ידי  הּבאה התּגּלּות אֹופּנים, ׁשני ׁשּמּלמעלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּגּלּויים
ּדלתּתא  "ּבאתערּותא הּזהר ּובלׁשֹון האדם ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹעבֹודת
למעלה  ׁשהיא עליֹונה התּגּלּות ויׁש ּדלעילא", ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאתערּותא

הּזהר  ּובלׁשֹון מּלמעלה, מּתנה ּבדר ּובאה הּנבראים, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמּגדר
לׁשם". מּגעת ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ּדלעילא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ"אתערּותא

"על־ידי רׁש"י: אֹומר הּמנֹורה עׂשּית על הּקדֹוׁש־ּברּו־והּנה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
לאחר הּוא  ואף הּנבראים, עׂשּית ללא – מאליה" ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנעׂשית

ּבּנר  ּכּמדּגׁש טבעי, אֹור היה לא ׁשּבּה האֹור הּנה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻעׂשּיתּה
ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל "עדּות ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּמערבי

ּבידי ורק א ּתלּוי זה ׁשאף – .הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּביׂשראל" ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
היה  לא הּמנֹורה ׁשאֹור דאף־על־ּפי – אהרן ׁשל ׁשבחֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹוזהּו

‡„Ï˜ג  ‡z¯Ó Èt‡ Ï·˜Ï Ô¯‰‡ Ôk „·ÚÂ«¬«≈«¬…»√≈«≈¿«¿»«¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Kxri `NW ,zFxPd z` Kxri dxdHd©§Ÿ¨©£Ÿ¤©¥¤Ÿ©£Ÿ
:dxFdHd dxFpOA `N ¤̀¨©§¨©§¨

ïàëáeznTd xiMfdl milXd xW`M §¨©£¤¦§¦§©§¦©¨©
ipiC lM cFr milXd ,oMWOd©¦§¨¦§¦¨¦¥
oNM zFxPd zraW EidIW dEve ,zFxPd©¥§¦¨¤¦§¦§©©¥ª¨
,dxFpOd ipR lEn l` zFxFcl zFwlFC§§¤§¥©§¨
dlrde" dxFpOd dUrnA xiMfd xW`M©£¤¦§¦§©£¤©§¨§¤¡¨
`l ,"dipR xar lr xi`de dizxp z ¤̀¥Ÿ¤¨§¥¦©¥¤¨¤¨Ÿ
mNM Exi`IW iYlA `le dxFpn iYlA¦§¦§¨§Ÿ¦§¦¤¨¦ª¨
dWxRA xiMfd `le .dipR xar l ¤̀¥¤¨¤¨§Ÿ¦§¦©¨¨¨

mB didIW cOll ,"crFn ld`A" z`Gd©Ÿ§Ÿ¤¥§©¥¤¦§¤©
xEarA iM ,aWgi ilE` .WCwOA oM¥©¦§¨©©§Ÿ¦©£

FNg oi`WKxhvi crFn ld`A zFp ¤¥©§Ÿ¤¥¦§¨¥
mW EidIW WCwOA la` ,z`Gd dxF`l̈¨©Ÿ£¨©¦§¨¤¦§¨

mitwW ipFNg(c e `"n),oM Kxhvi `l ©¥§ª¦Ÿ¦§¨¥¥
ld`A" o`kA xiMfd `l Kkitl§¦¨Ÿ¦§¦§¨§Ÿ¤

:"crFnb dxez ¥
(b)mrhe.ïøäà ïk Nòiå`EdW xnFl §©©©©©¥©£Ÿ©¤

lr s`e .eini lM ozF` wilcOd did̈¨©©§¦¨¨¨¨§©©
xn`PW FnM ,eipaA dxWM devOdW iR¦¤©¦§¨§¥¨§¨¨§¤¤¡©

(`k fk zeny)oxd` FzF` Kxrila` ,eipaE ©£Ÿ©£Ÿ¨¨£¨
z`Gd dlFcBd devOA fxCfn `Ed did̈¨¦§¨¥©¦§¨©§¨©Ÿ

:aBUp cFqe oFilr xacl zfnFxd̈¤¤§¨¨¤§§¦§¨
éìeàåwEqRn df Fl fnxp(b ck `xwie) §©¦§©¤¦¨

Kxri 'ebe zcrd zkxtl uEgn¦§¨Ÿ¤¨¥ª©£Ÿ
xgA Fa iM ,xwA cr axrn oxd` FzF`©£Ÿ¥¤¤©Ÿ¤¦¨©
dYr mB xn` df ipRnE .einiA mXd©¥§¨¨¦§¥¤¨©©©¨

,"LzlrdA 'ebe oxd` l` xAC"`le ©¥¤©£Ÿ§©£Ÿ§§Ÿ
eipA l`e oxd` l` xAC" xn`̈©©¥¤©£Ÿ§¤¨¨

:"mkzlrdAc dxez §©£Ÿ§¤



מי jzelrda zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i oey`x meil inei xeriy
ּכיון  הדלקתּה ּבאפן לדּיק צר ׁשאין לחׁשב מקֹום והיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹטבעי
מהּצּוּוי. אהרן ׁשּנה לא אף־על־ּפי־כן מּׁשמּיא, הּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹׁשהּנפעל
דאף־על־ּפי  הּוא, אהרן עבֹודת ׁשּנצרכת לזה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹוהּטעם
מּכל־מקֹום  האדם, מעבֹודת למעלה הּוא הּנמׁש ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהאֹור

האדם,הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  עבֹודת לאחר רק ממׁשיכֹו ְְֲִַַַַַַָָָָָ

הּמהר"ל ד)ּובלׁשֹון ח, פרשתינו גו"א הּמנֹורה, עׂשּית ּד"ּכ(ּגּבי ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ
והׁשם  למּטה ּפעל צרי הּכל הּׁשם, ׁשּפֹועל מעׂשה ּכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּוא
ּכל  לדעת מׁשה צרי היה ּולפיכ ידֹו.. על ּגֹומר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹיתּבר

ו מ  יכֹול, ּׁשהיה מה ּכפי ּפעל והיא הּמנֹורה, הּקדֹוׁש־עׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ידֹו".ּברּו־הּוא  על ּגֹומר ֵַָָ

(ã)dëøé-ãò áäæ äL÷î äøðnä äNòî äæå§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬
ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt-ãò©¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ

ô :äøðnä-úà äNò ïk äLî-úà¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«
i"yx£‰¯n‰ ‰NÚÓ ‰ÊÂ∑(שם)ֿהּקדֹוׁש ׁשהראהּו ¿∆«¬≈«¿…»ְֶֶַָָ

נאמר ּברּוֿהּוא  לכ ּבּה, ׁשּנתקּׁשה לפי ּבאצּבע, ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָ
לׁשֹון ∑L˜Ó‰."וזה" (געׁשלאגען) ּבלעז בטדי"ץ ְֶƒ¿»ְְְְֶַַָ

נקׁשן" לדא ה "ּדא ע )(דניאל היתה . זהב ּכּכר ׁשל ׁשת ְְְִֶֶֶַָָָָָָָָ
וחֹות ּבקרנס ּכתּקּונן,ּומּקיׁש איבריה לפּׁשט ּבכּׁשיל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

חּבּור  עלֿידי איברים איברים נעׂשית dÎ¯ÈŒ„Ú.ולא ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹ«¿≈»
dÁ¯tŒ„Ú∑,חלּול הרגלים, ׁשעל הּׁשּדה היא "ירכּה" «ƒ¿»ְְִִִֵֶַַַַָָָָ

הּׂשרים  ׁשּלפני ּכסף מנֹורת ּכדר.Œ„Ú dÎ¯ÈŒ„Ú ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ«¿≈»«
dÁ¯t∑ מנֹורה ׁשל ּגּופּה הּתלּוי ּכלֹומר וכל ּכּלּה ƒ¿»ְְְֶַַָָָָָֻ

ּגדֹול ∑dÎ¯ÈŒ„Ú.ּבּה אבר ∑dÁ¯tŒ„Ú.ׁשהּוא ָ«¿≈»ֵֶָָ«ƒ¿»
ּדק  מעׂשה "עד"ׁשהּוא ודר "מקׁשה". הּכל – ׁשּבּה ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּכמֹו זה, ּבלׁשֹון טו)לׁשּמׁש ועדֿקמה (שופטים "מּגדיׁש : ְְְְִִִֵֶַַָָָ
זית" B‚Â'.ועדּֿכרם ‰‡¯‰ ¯L‡ ‰‡¯nk∑ ּכּתבנית ְִֶֶַָ««¿∆¬∆∆¿»¿ְִַַ

ׁשּנאמראׁשר  ּכמֹו ּבהר, כה)הראהּו ועׂשה (שמות "ּוראה : ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָ
וגֹו'" ‡˙n‰Œ¯‰.ּבתבניתם ‰NÚ Ôk∑ׁשעׂשאּה .מי ְְְִַָ≈»»∆«¿…»ֲִֶָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  עלֿידי אּגדה: נעׂשית ּומדרׁש ְְֲִֵֵַַַַַָָָָ
.מאליה  ֵֵֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 60 'nr g"kg `"e`ae .33 'nr g"lg y"ewl oiieri)

zFcFard x`W lr dxFpOd lW Dzlrn©£¨¨¤©§¨©§¨¨£

יהוה  הראה אׁשר ּכּמראה . . הּמנרה מעׂשה ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֽוזה
את־הּמנרה: עׂשה ּכן ְֵֶֶֶַָָָֹֹֽאת־מׁשה

הּקּב"ה  ידי על אּגדה ּומדרׁש ׁשעׂשאּה, מי . . עׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכן
מאליה ובפרש"י)נעׂשית ד. (ח, ֲֵֵֵֶַָ
הּׁשאלה ועוד)ידּועה אוה"ח ,אלׁשי ּדהּפסּוקים (אּברּבנאל, , ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

מעׂשה  ועל הּמנֹורה, הדלקת ּבמצות עֹוסקים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָהּקֹודמים
ּתרּומה ּבפרׁשת למדנּו ּכבר לא)הּמנֹורה ּומהי (כה, ּבאריכּות, ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָ

לׁשּנֹותּה הּכתּוב ׁשהצר לכאן, הּמנֹורה ּדעׂשּית ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשּיכּות
ׁשנית? ְְִֵָָּולכתבּה

רׁש"י): ׁשל (לדרּכֹו הּבאּור לֹומר ְְְִֵֵֶַַַַויׁש
הקרבת  על נחמתֹו היא אהרן ידי על הּנרֹות  הדלקת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּנה

יתּבר ה' לֹו ׁשאמר ּוכפי הּנׂשיאים, על־ידי (הּובא הּקרּבנֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפרׁשתנּו) ריׁש לבאר ּברׁש"י ּובכדי מּׁשּלהם". ּגדֹולה ׁשּל" – ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ענינם  היה הּנׂשיאים קרּבנֹות ׁשּגם אף ּגדלה", "ׁשּלֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּדּוע
הּמזּבח  חנּכת על הּמנֹורה חנּכת ּגדלה ּובּמה הּבית, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֻֻֻחנּכת
הּמנֹורה, ּבהדלקת ׁשעסקינן אף לכן, הּנה ּבזה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוכיֹוצא
הּמראה  על־ּפי ׁשּנעׂשתה ּבעׂשּיתּה, העֹוסק הּפסּוק ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּובא

על־ידי (ּולהּמדרׁש ה' הראה עצמֹו),הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אׁשר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּל" – אהרן על־ידי הּמנֹורה חנּכת מעלת ענין יּובן ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּדבזה

מּׁשּלהם".ּגדֹול  ה ְִֶֶָָ
הראה  אׁשר "ּכּמראה נעׂשתה הּמנֹורה ׁשּדוקא לכ ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהּטעם

רׁש"י ׁשּכתב מה על־ּפי הּוא א)ה'", כד, הּמערבי (אמור ׁשּנר ֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּביׂשראל", ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי לכל עדּות "הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּבּה

מיחד. ׁשכינה" "ּגּלּוי ׁשל ּבאפן היתה עׂשּיתּה ּגם ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻולכן

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

d„ÈLד  „Ú ·‰„ ‡„È‚ ‡z¯Ó „·BÚ ÔÈ„Â¿≈«¿«¿»¿ƒ»¿««ƒ«
˙È ÈÈ ÈÊÁ‡ Èc eÊÁk ‡È‰ ‡„È‚ dpLBL „Ú«««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ«¬≈¿»»

:‡z¯Ó ˙È „·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬«»¿«¿»

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(c)mrhe.äøðnä äNòî äæåfnxl §©©§¤©£¥©§Ÿ̈¦§Ÿ
iM ,dWwn didYW zFxFcl KixSW¤¨¦§¤¦§¤¦§¨¦
dNgY xiMfd KklE .DA aMrn `Ed§©¥¨§¨¦§¦§¦¨
xiMfd `le ,dWwOd dUrn WExtA§¥©£¥©¦§¨§Ÿ¦§¦
mixFYtke mipw Da EidW DNW dUrOA©©£¥¤¨¤¨¨¨¦§©§¦

xiMfde .micTWn miriabE,"adf"iM §¦¦§ª¨¦§¦§¦¨¨¦
EPOn DzFUrl zFxFcl devn didi ok¥¦§¤¦§¨§©£¨¦¤
xifgde .Epidl` ziA z` mnFxl§¥¤¥¡Ÿ¥§¤¡¦

,"`id dWwn"dA aMrn oi`W xnFl ¦§¨¦©¤¥§©¥¨

x`W oMW lke ,adGd `l dWwn `N ¤̀¨¦§¨Ÿ©¨¨§¨¤¥§¨
ixtqA EpizFAx Exn` Kke ,DAW miERi¦¦¤¨§¨¨§©¥§¦§¦

(`q jzlrda)zFgpn zkQnaE(.gk): §©¤¤§¨
mrhe.äNò ïk`Ed iM ,xMfPd dWn §©©¥¨¨¤©¦§¨¦

DzF` dUre DcEOlA lCYWd¦§©¥§¦¨§¨¨¨
ixtqA Exn` Kke .iEEvA(my)ricFdl §¦§¨¨§§¦§¦§¦©

Fl xn`W mWMW ,dWn lW FgaW¦§¤¤¤§¥¤¨©
,azM i"Wxe .dUr oM `Ed KExA WFcTd©¨¨¥¨¨§©¦¨©

dUr oMdcB` WxcnE .D`UrW in ¥¨¨¦¤£¨¨¦§©©¨¨

(b jzelrda `negpz)KExA WFcTd ici lr©§¥©¨¨
:dil`n ziUrp `Edd dxez ©£¥¥¥¤¨

(d)mIelde zFxFkAd EpnPW xg ©̀©¤¦§©§§©§¦¦
mzcFarA mIeld EEhvpe§¦§©©§¦¦©£¨¨
,zFlbrd mdl ozpe mYxnWnaE§¦§©§¨§¨©¨¤¨£¨
`aE .dxFpOA mipdMd zevn milXd¦§¦¦§©©Ÿ£¦©§¨¨
,carl EligzIW mIeld zevnA zFEvl§©§¦§©©§¦¦¤©§¦©£Ÿ
dfe ,mdilr xRklE mzF` xdhl Kxvde§ª§©§©¥¨§©¥£¥¤§¤

:o`kA FGd dWxRd KnQd mrhe dxez ©©¦¨¥©¨¨¨©§¨
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(å):íúà zøäèå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ç÷©µ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¦«©§−̈Ÿ¨«
i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Á˜∑ אׁשריכם ּבדברים: לּמקֹום קחם ׁשּמׁשים להיֹות .ׁשּתזּכּו «∆«¿ƒƒְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(æ)úàhç éî íäéìò äfä íøäèì íäì äNòú-äëå§Ÿ©«£¤³¨¤Æ§©«£½̈©¥¬£¥¤−¥´©¨®
íäéãâá eñaëå íøNa-ìk-ìò øòú eøéáòäå§¤«¡¦³©̧©Æ©¨§¨½̈§¦§¬¦§¥¤−

:eøähäå§¦¤¨«
i"yx£˙‡hÁ ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ‰f‰∑,הּפרה אפר ׁשל «≈¬≈∆≈«»ֵֶֶַָָ

טמאי  ׁשּבהם מּפני ˙Ú¯.מתים e¯È·Ú‰Â∑ מצאתי ְְִִֵֵֵֵֶֶָ¿∆¡ƒ««ִָָ
על  ּכּפרה ׁשּנּתנּו לפי הּדרׁשן: מׁשה רּבי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבדברי

אלילים  עבֹודת ׁשעבדּו "זבחי הּבכֹורֹות קרּויה: והיא , ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָ
ּתגלחת  הזקיקם – "מת" קרּוי והמצרע ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹמתים",

.ּכמצרעים  ְִִָֹ

(ç)ïîMá äìeìa úìñ Búçðîe ø÷a-ïa øt eç÷ìå§¨«§Æ©´¤¨½̈¦̧§¨½−Ÿ¤§¨´©¨®¤
:úàhçì çwz ø÷a-ïá éðL-øôe©¥¦¬¤¨−̈¦©¬§©¨«

i"yx£¯˜aŒÔa ¯t eÁ˜ÏÂ∑ ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹולה, והּוא ¿»¿«∆»»ְְֶָָ
ּבעבֹודהֿ צּבּור קרּבן והּוא עלה", האחד את ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ"ועׂשה

ÈL.זרה  ¯Ùe∑(ת"כ)"ׁשני" ּתלמּודֿלֹומר לֹומר מה ? ָָ«≈ƒְִֵַַַַ
נאכלת לא חּטאת אף נאכלת, לא עֹולה מה :ע"כ ל) ְֱֱֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ר"מ) ּכהנים'דברי ּב'תֹורת לדבריו סמ יׁש ּובזֹו ואֹומר , , ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ
היתה  ׁשעה ׁשהֹוראת להביא אני להם היה ׁשּׂשעיר , ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָ

העֹולה  ּפר עם עבֹודהֿזרה .לחּטאת ְֲִַַַָָָָָ

(è)zìä÷äå ãòBî ìäà éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥−´Ÿ¤¥®§¦̧§©§½̈
:ìàøNé éða úãò-ìk-úà¤¨£©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£˙„ÚŒÏkŒ˙‡ zÏ‰˜‰Â∑ קרּבנם על ויעמדּו יב ֹואּו ּתח ּתיהם, ּכּפרה קרּבן נתּונים ׁשהלוּים סמכּווי לפי ¿ƒ¿«¿»∆»¬«ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם  ידיהם .את ְֲֵֵֶֶֶ

(é)-éðá eëîñå ýåýé éðôì íiåìä-úà záø÷äå§¦§©§¨¬¤©«§¦¦−¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¯§¥«
:íiåìä-ìò íäéãé-úà ìàøNé¦§¨¥²¤§¥¤−©©«§¦¦«

(àé)éðäåúàî ýåýé éðôì äôeðz íiåìä-úà ïøäà ó §¥¦Á©«£¸Ÿ¤©«§¦¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¥¥−
:ýåýé úãáò-úà ãáòì eéäå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§¨¾©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰Ùez ÌiÂÏ‰Œ˙‡ Ô¯‰‡ ÛÈ‰Â∑ ׁשאׁשם ּכדר ¿≈ƒ«¬…∆«¿ƒƒ¿»ְֲֶֶֶַ
טעּון  ּבפרׁשה מצרע נאמרּו ּתנּופֹות ׁשלׁש חי. ּתנּופה ְְְְְֱֶַָָָָָָָֹֹ

לעבד זֹו "והיּו ּבם: נאמר לכ קהת, לבני הראׁשֹונה :ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
עליהם: הּקדׁשים קדׁש ׁשעבֹודת לפי ה'", עבדת ְֲֲֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאת
נאמר  לכ ּגרׁשֹון, לבני הּׁשנּיה וגֹו'. והּׁשלחן ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֻהארֹון

הּקדׁש: עבֹודת היתה עליהם ׁשאף לה'", "ּתנּופה ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבם:
ּביד  קרׁשים ּדאּלּו ּוקרסים, (צ"ל: ּוקרׁשים ְְְְְְִִִִִַָָָיריעֹות
הּקדׁשים, קדׁש ּבבית הּנראֹות מררי) ּבני ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹמּׂשא

מררי  לבני .והּׁשליׁשית ְְְְִִִִֵַָ

(áé)íéøtä Làø ìò íäéãé-úà eëîñé íiåìäå§©«§¦¦Æ¦§§´¤§¥¤½©−´Ÿ©¨¦®
ýåýéì äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà äNòåÂ©«£¥Â¤¨«¤¨̧©¹̈§¤¨«¤¨³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½

:íiåìä-ìò øtëì§©¥−©©«§¦¦«

ÈÎc˙eו  Ï‡¯NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈
:ÔB‰˙È»¿

ÔB‰ÈÏÚז  Èc‡ ÔB‰È‡Bk„Ï ÔB‰Ï „aÚz ÔÈ„Îe¿≈«¿≈¿¿«≈«≈¬≈
Ïk ÏÚ ¯tÒÓ Ôe¯aÚÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡iÓ«»¿«»»¿«¿¿«¿««»

:ÔekcÈÂ ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ÔB‰¯Naƒ¿¿ƒ«¿¿≈¿ƒ«

zÏÒ‡ח  d˙ÁÓe È¯Bz ¯a ¯Bz Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿¬≈À¿»
·qz È¯Bz ¯a ÔÈz ¯B˙Â ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

LBÎ˙Âט  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk ˙È»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Èaי  ÔeÎÓÒÈÂ ÈÈ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»¿»¿ƒ¿¿¿≈
:È‡ÂÏ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈«≈»≈

ÔÓיא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ È‡ÂÏ ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬…»≈»≈¬»»√»¿»ƒ
:ÈÈ„ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿«»»¿»»«¿»

i¯Bz‡יב  LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÎÓÒÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿»¿≈«≈«»
ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È „aÚÂ¿ƒ≈»««»»¿»«¬»»√»¿»

:È‡ÂÏ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»«≈»≈
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(âé)åéðá éðôìå ïøäà éðôì íiåìä-úà zãîòäå§©«£©§¨Æ¤©«§¦¦½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®
:ýåýéì äôeðz íúà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈©«Ÿ̈«

(ãé)éì eéäå ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà zìcáäå§¦§©§¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−
:íiåìä©«§¦¦«

ß oeiq c"i ipy mei ß

(åè)ãòBî ìäà-úà ãáòì íiåìä eàáé ïë-éøçàå§©«£¥¥Æ¨´Ÿ©«§¦¦½©«£−Ÿ¤´Ÿ¤¥®
èå:äôeðz íúà zôðäå íúà zøä §¦«©§¨´Ÿ½̈§¥«©§¨¬Ÿ−̈§¨«

(æè)ìàøNé éða CBzî éì änä íéðúð íéðúð ék¦Á§ª¦̧§ª¦¬¥̧¨Æ¦½¦−§¥´¦§¨¥®
ézç÷ì ìàøNé éðaî ìk øBëa íçø-ìk úøèt úçz©Á©Á¦§©¸¨¤¹¤§¬ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¨©¬§¦

:éì íúàŸ−̈¦«
i"yx£ÌÈ˙ ÌÈ˙∑ לׁשיר נתּונים למּׂשא, .ּפתיחת ∑Ët¯˙.נתּונים ¿Àƒ¿Àƒְְְְִִִַָƒ¿«ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr bi zegiy ihewl)

לׁשיר נתּונים למּׂשא, טז)נתּונים ח, (רש"י ְְְְִִִַָ
ּבּמדּבר ּבפרׁשת ּכן ּפרׁש ט)לא הּלוּים (ג, את "ונתּתה - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּדהּנה  לֹומר, ויׁש לֹו". הּמה נתּונים נתּונים ּולבניו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹלאהרן
" נאמר הּטל לֹוׁשם ׁשּבּה הּמׁשּכן, ׁשמירת לעבֹודת והּכּונה ," ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

לסּיע הּלוּים לפרׁשלּכהניםעל אין אם־ּכן ׁשּלהם. ּבעבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
חֹובת ׁשהם וׁשיר, מּׂשא על קאי אהּלוּיםׁשהּכפל עצמם. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

" נאמר לעבֹודת לי ּכאן ּגם ׁשהּכּונה לפרׁש אפׁשר ולכן ," ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
וׁשיר. מּׂשא - ְִִִַַָָהּלוּים

(æé)äîäaáe íãàa ìàøNé éðáa øBëa-ìë éì ék¦´¦³¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈©§¥¨®
íúà ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa§À©Ÿ¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§©¬§¦Ÿ−̈

:éì¦«
i"yx£¯BÎaŒÏÎ ÈÏ Èk∑ הּדין ּבקו הּבכֹורֹות היּו לי ׁשּלי אֹותם ולקחּתי מצרים, ּבכֹורי ּבין עליהם ׁשהגנּתי ƒƒ»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

אתֿהלוּים" "ואּקח ועכׁשו ּבעגל, ׁשּטעּו .עד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(çé):ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà çwàå̈«¤©−¤©«§¦¦®©¬©¨§−¦§¥¬¦§¨¥«

(èé)íéðúð íiåìä-úà äðzàå|CBzî åéðáìe ïøäàì ¨«¤§¨̧¤©«§¦¦¹§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»
ìäàa ìàøNé-éða úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤
ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìò øtëìe ãòBî¥½§©¥−©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ

âð:Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâa ó ¤½¤§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ‰z‡Â∑"יׂשראל "ּבני נאמר ּפעמים חמׁש »∆¿»¿ְְְֱִִֵֵֵֶַָָָ

זה  אזּכרֹותיהן ּבמקרא ׁשּנכּפלּו חּבתן, להֹודיע - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ח  חמּׁשה ּכמנין אחד ראיתי ּבמקרא וכ ּתֹורה. מׁשי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻ

רּבה' Û‚.ּב'בּמדּבר Ï‡¯NÈ È·a ‰È‰È ‡ÏÂ∑ ְְִַַָָ¿…ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆
אל  לגׁשת יצטרכּו יהיה ׁשּלא – יּגׁשּו ׁשאם הּקדׁש, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

.נגף  ֶֶ

È‰Baיג  Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ È‡ÂÏ ˙È Ì˜˙e¿≈»≈»≈√»«¬…¿»»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e¿≈»¿¬»»√»¿»

ÔB‰ÈÂיד  Ï‡¯NÈ Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È L¯Ù˙Â¿«¿≈»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ¿«¿ƒ√»«≈»≈

ÔkLÓטו  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ ÔeÏÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈»≈»≈¿ƒ¿«»«¿«
:‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯˙e ÔB‰˙È Èk„˙e ‡ÓÊƒ¿»¿«≈»¿¿≈»¿¬»»

Èaטז  BbÓ ÈÓ„˜ Ôep‡ ÔÈL¯ÙÓ ‡L¯Ù‡ È¯‡¬≈«¿»»«¿¿ƒƒ√»»ƒ¿≈
‡lÎ ‡¯Îea ‡cÏÂ Ïk Á˙t ÛÏÁ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬«¿«»«¿»¿»…»

:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙È·¯˜ Ï‡¯NÈ ÈaÓƒ¿≈ƒ¿»≈»≈ƒ»¿√»»

L‡a‡יז  Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea ÏÎ ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»
‡¯Îea Ïk ˙ÈÏË˜c ‡ÓBÈa ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈÓ„˜ ÔB‰˙È ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ»¿√»»

È·aיח  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜Â¿»≈ƒ»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰B·ÏÂיט  Ô¯‰‡Ï ÔÈ¯ÈÒÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·‰ÈÂƒ»ƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
Èa ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿«¿≈
Èa ÏÚ ‡¯tÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»«¿≈
·¯˜Óa ‡˙BÓ Ï‡¯NÈ È·a È‰È ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

:‡L„e˜Ï Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿¿»
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(ë)íiåìì ìàøNé-éða úãò-ìëå ïøäàå äLî Nòiå©©̧©¤¯§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®
íäì eNò-ïk íiåìì äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëkÂ§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ˙„ÚŒÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ∑ ויׂשראל הניפם, ואהרן העמידן, ידיהם מׁשה את .סמכּו «««…∆¿«¬…¿»¬«¿ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

(àë)ðiå íäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiåïøäà ó ©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½©¨̧¤©«£¬Ÿ
:íøäèì ïøäà íäéìò øtëéå ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯£¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«

(áë)ìäàa íúãáò-úà ãáòì íiåìä eàa ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤
ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå ïøäà éðôì ãòBî¥½¦§¥¬©«£−Ÿ§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³

ñ :íäì eNò ïk íiåìä-ìò äLî-úà¤¤Æ©©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«
i"yx£eNÚ Ôk 'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשבח ּבהם להּגיד והּנעׂשה עּכב העֹוׂשין לא מהן ׁשאחד ,. «¬∆ƒ»¿≈»ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)äðL íéøNòå Lîç ïaî íiåìì øLà úàæ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧§¤§¦³¨¨Æ
:ãòBî ìäà úãáòa àáö àáöì àBáé äìòîå̈©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê∑ ואין ּבהם, ּפֹוסלין ׁשנים …¬∆«¿ƒƒְְִִֵֶָָ
ּבהם  ּפֹוסלין ÌÈ¯NÚÂ.הּמּומין LÓÁ ÔaÓ∑ ּובמקֹום ְִִֶַָƒ∆»≈¿∆¿ƒְָ

אֹומר ד)אחר ּכיצד?(במדבר הא ׁשנה". ׁשלׁשים "מּבן : ְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

כז) חמׁש(חולין ולֹומד עבֹודה הלכֹות ללמד ּבא כ"ה ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹמּבן
ראה  ׁשּלא לתלמיד מּכאן עֹובד. ׁשלׁשים ּובן ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשנים,

ׁשנים  ּבחמׁש ּבמׁשנתֹו יפה רֹואה סימן אינֹו ׁשּׁשּוב ,. ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

„·Èכ  ‡zLk ÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk È‡ÂÏÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈¿…ƒ«ƒ¿»»…∆

:Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e„·Ú Ôk È‡ÂÏÏ¿≈»≈≈¬»¿¿≈ƒ¿»≈

Ì¯‡Âכא  ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ È‡ÂÏ eikc‡Â¿ƒ«ƒ≈»≈¿«»¿≈«¬≈
ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ô¯‰‡«¬…»¿¬»»√»¿»¿««¬≈

:ÔB‰È‡Bk„Ï Ô¯‰‡«¬…¿«≈

ÔB‰ÁÏtכב  ˙È ÁÏÙÓÏ È‡ÂÏ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«≈»≈¿ƒ¿«»»¿«¿
‡Ók È‰Ba Ì„˜Â Ô¯‰‡ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»√»«¬…¿»»¿ƒ¿»
e„·Ú Ôk È‡ÂÏ ÏÚ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆«≈»≈≈¬»

:ÔB‰Ï¿

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈLכד  ÔÈ¯NÚÂ LÓÁ ¯aÓ È‡ÂÏÏ Èc ‡c»ƒ¿≈»≈ƒ«»≈¿«¿ƒ¿ƒ
ÔkLÓ ÔÁÏÙa ‡ÏÈÁ ‡ÏÈÁÏ È˙ÈÈ ‡lÚÏe¿≈»≈≈«¬»»≈»¿»¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ck)zFxFcl devOA milXdeWng oAn §¦§¦©¦§¨§¦¤¨¥
`Fai dlrne dpW mixUre mipẄ¦§¤§¦¨¨¨©§¨¨

.`av `avlxnF` `Ed o`M :i"Wx azke ¦§Ÿ¨¨§¨©©¦¨¥
xg` mFwnaE ,mixUre Wng oAnlirl) ¦¤¨¥§¤§¦§¨©¥

(b c`d ,dpW miWlW oAn xnF` `Ed¥¦¤§¦¨¨¨
cnll `ai mixUre Wng oAn ,cvik¥©¦¤¨¥§¤§¦¨Ÿ¦§Ÿ
oaE mipW Wng cnFle ,dcFar zFkld¦§£¨§¥¨¥¨¦¤
iptl aWFId cinlzl o`Mn ,caFr 'l¥¦¨§©§¦©¥¦§¥
Wng FzpWnA dti oniq d`x `NW FAx©¤Ÿ¨¨¦¨¨¤§¦§¨¨¥
didi oM m`e .d`Fx Fpi` aEW mipẄ¦¥¤§¦¥¦§¤

WExR,"`av `avl `Fai"`FaIW ¥¨¦§Ÿ¨¨¤¨
,crFn ld` zcFarA mildwPA ldTdl§¦¨¥©¦§¨¦©£©Ÿ¤¥
mzcFar cinY d`xie mdOr cnrIW¤©£Ÿ¦¨¤§¦§¤¨¦£¨¨
zFkld cnlIW icM dliNaE mFIA©©©§¨§¥¤¦§Ÿ¦§
`l KklE .dUrnaE cEnlzA dcFar£¨§©§§©£¤§¨Ÿ

carl" o`M xn`xn`PW FnM "dcFar ¨©¨©£Ÿ£¨§¤¤¡©
xn` `N` ,dlrnl`av `avl" §©§¨¤¨¨©¦§Ÿ¨¨
"crFn ld` zcFarAmr `A didIW ©£©Ÿ¤¥¤¦§¤¨¦

:dcFarA mi`aFSd©§¦©£¨

ìáàlMd ixaC df m` iYrci `l £¨Ÿ¨©§¦¦¤¦§¥©Ÿ
ip` cigi oFWlA iM ,EpizFAxl§©¥¦§¨¨¦£¦

ixtqA DzF` dpFW(bq jzelrda)ozp iAx ¤¨§¦§¦©¦¨¨
xnF` cg` aEzM xnF`Wng oAn ¥¨¤¨¥¦¤¨¥

mixUreixaC mdW d`xp mbe .'eke §¤§¦§©¦§¤¤¥¦§¥
cnll micinlYd EbdPW ,`Yknq ©̀§©§¨¤¨£©©§¦¦¦§Ÿ

:mipW Wng dcFar zFkldA§¦§£¨¨¥¨¦
ìòådWn ciA mipnPd ,hWRd KxC §©¤¤©§¨©¦§¦§©¤

,dlrne dpW 'l oAn Eid oxd`e§©£Ÿ¨¦¤¨¨¨©§¨
lr Wi` Wi` mzF` ciwtd xW` mde§¥£¤¦§¦¨¦¦©
iM dEv o`kA la` ,F`Vn lre FzcFar£¨§©©¨£¨§¨¦¨¦
llkl `AW FnvrA rci xW` lk̈£¤¥©§©§¤¨¦§©
,dcFarl xWM didi dpW Wnge mixUr¤§¦§¨¥¨¨¦§¤¨¥¨£¨
mdOr carl FWtp zE` lkA `aie§¨Ÿ§¨©©©§©£Ÿ¦¨¤
ciwR didi `l la` ,dcFarA mrIqlE§©§¨¨£¨£¨Ÿ¦§¤¨¦

:drEci dcFar lr cibp̈¦©£¨§¨
íòhäåFAl ozFp mc` lk iM ,dfA §©©©¨¤¦¨¨¨¥¦

odA EPYWi iM ,eizFxiUrA§©¦¨¦¦§©¨¤
F` mixUrl FribdA rcie ,miraHd©¦§¦§¥©§©¦§¤§¦

eiaFxwE eipkW FA Erci iM ,miWlWl¦§¦¦¥§§¥¨§¨
la` .EdEricFie eiclFie FO`e eia`e§¨¦§¦§§¨§¦£¨
,KM lM FA EWiBxi `l d"kl FriBdA§©¦§Ÿ©§¦¨¨
wx zFpnl gxhIW dWnl dEv `l okle§¨¥Ÿ¦¨§¤¤¦§©¦§©
oke .odA rcFp Wi`dW miWlW oAn¦¤§¦¤¨¦©¨¤§¥

ceC xn`(b bk ` i"dc)oAn mIeld ExtQIe , ¨©¨¦©¦¨§©§¦¦¦¤
:dlrne dpW miWlW§¦¨¨¨¨§¨

à"øåmiWlW oAn iM ,hWRd KxcA xn` §¨©§¤¤©§¨¦¦¤§¦
d"k oAnE `Vn zcFarl `Ed©£©©¨¦¤
mW iM ,oFkp EPpi`e .ld`d zcFarl©£©¨Ÿ¤§¥¤¨¦¨

oM mB xn`p(bk c lirl)`avl `Ad lM ¤¡©©¥¨©¨¦§Ÿ
xn`pe ,crFn ld`A dcFar carl `av̈¨©£Ÿ£¨§Ÿ¤¥§¤¡©

(ck weqt my)aizM iM ,cFre .`VnlE carl©£Ÿ§©¨§¦§¦
WCwOA(gk ck bk ` i"dc)zial iel ipa dN` ©¦§¨¥¤§¥¥¦§¥

mdicEwtl zFa`d iW`x mdizFa £̀¥¤¨¥¨¨¦§¥¤
nAdk`lOd dUr mzlBlbl zFnW xRq §¦§©¥§ª§§Ÿ¨Ÿ¥©§¨¨

.dlrne dpW mixUr oAn 'd ziA zcarl©£Ÿ©¥¦¤¤§¦¨¨¨©§¨
l`xUi idl` 'd gipd cieC xn` iM¦¨©¨¦¥¦©¡Ÿ¥¦§¨¥
mbe .mlFrl cr milWExiA oMWIe FOrl§©©¦§Ÿ¦¨©¦©§¨§©

jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy

(äë)àìå äãáòä àávî áeLé äðL íéMîç ïaîe¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ
:ãBò ãáòé©«£−Ÿ«

i"yx£„BÚ „·ÚÈ ‡ÏÂ∑ ּבּכתף מּׂשא וזהּועבֹודת עגלֹות. ולטעֹון ולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא חֹוזר אבל , ¿…«¬…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכתרּגּומֹו אחֹוהי", "עם – אתֿאחיו" ."וׁשרת ְְְֲִִֵֵֶֶַָ

(åë)ì ãòBî ìäàa åéçà-úà úøLåúøîLî øîL §¥¥̧¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤
ô :íúøîLîa íiåìì äNòz äëk ãáòé àì äãáòå©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«

i"yx£˙¯ÓLÓ ¯ÓLÏ∑ הּמּסעֹות ּבׁשעת ּולהֹוריד ּולהקים לאהל, סביב .לחנֹות ƒ¿…ƒ¿∆∆ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

ß oeiq e"h iyily mei ß

è(à)äðMa éðéñ-øaãîá äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â©¨¨̧
ïBLàøä Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤¨«¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£ÔBL‡¯‰ L„Áa∑ לא הּספר ׁשּבראׁש ּפרׁשה «…∆»ƒְֵֶֶַָָָֹֹ

אּיר  עד למדּתנאמרה ספרי), פ"ק. מקּדם (פסחים סדר ׁשאין ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשהּוא  מּפני ּבזֹו? ּפתח לא ולּמה ּבּתֹורה. ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּומאחר

יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּגנּותן
הקריבּו לא ּבלבד ּבּמדּבר, זה ּפסח .אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

ÁÏt‡כה  ÏÈÁÓ ·e˙È ÔÈL ÔÈLÓÁ ¯aÓeƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈≈»¿»»
:„BÚ ÁÏÙÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«

hÓÏ¯כו  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰BÁ‡ ÌÚ LnLÈÂƒ««ƒ¬ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ«
È‡ÂÏÏ „aÚz ÔÈ„k ÁÏÙÈ ‡Ï ‡ÁÏÙe ‡¯hÓ«»»»¿»»»ƒ¿»¿≈«¿≈¿≈»≈

:ÔB‰˙¯hÓa¿«¿«¿

zLa‡א  ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«¿«»
‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙Èƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„«̃¿»»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lM z`e oMWOd z` z`Ul oi` mIell©§¦¦¥¨¥¤©¦§¨§¤¨
mipFxg`d ciec ixaca iM .Fzcarl eilM¥¨©£Ÿ¨¦§¦§¥¨¦¨©£¦
dpW mixUr oAn iel ipA xRqn dOd¥¨¦§©§¥¥¦¦¤¤§¦¨¨
oxd` ipA cil mcnrn iM .dlrnlE§¨§¨¦©£¨¨§©§¥©£Ÿ
lre zFxvgd lr 'd ziA zcarl©£Ÿ©¥©©£¥§©
,mipFxg`dc ixaca iM ,xn`i .zFkWNd©§¨Ÿ©¦§¦§¥¨©£¦
szMA `Vn mdl oi`e ziAd dpAIXn¦¤¦¨¤©©¦§¥¨¤©¨©¨¥
lre zFxvgd lr wx mzcFar oi`e§¥£¨¨©©©£¥§©
dpW mixUr oAn mzF` dpn ,zFkWNd©§¨¨¨¨¦¤¤§¦¨¨
m`e ,miWlW ipAn dligYnE ,dlrnë©§¨¦§¦¨¦§¥§¦§¦
oAn mzF` dpnIW aIg did `"x ixacM§¦§¥¨¨©¨¤¦§¤¨¦¤

:mixUre Wngdk dxez ¨¥§¤§¦
(dk).ãBò ãáòé àìå`Vn zcFar §Ÿ©£Ÿ£©©¨

zlirpl `Ed xfFg la` ,szMA©¨¥£¨¥¦§¦©
oFWl ,zFlbr orhle xiWlE mixrW§¨¦§¦§¦§Ÿ£¨¨

ixtqA la` .i"Wx(bq jzlrda)Exn` `l ©¦£¨§¦§¦Ÿ¨§
mixrW zlirpl xfFgW ciBn `N ¤̀¨©¦¤¥¦§¦©§¨¦

:oFWxb ipA zcFarle§©£©§¥¥§
ïëå`l dOl ,axd ixacM m`W ,d`xp §¥¦§¤¤¦§¦§¥¨©¨¨Ÿ

oiPnn EidxiWl mixUr ipA mzF` ¨§©¦¨§¥¤§¦§¦
cr zFlbrd orhle mixrW zlirple§¦§¦©§¨¦§¦§Ÿ¨£¨©
miWlW oAn mpipn did dOle ,EpiwfIW¤©§¦§¨¨¨¨¦§¨¨¦¤§¦
cFre .calA `VnA `N` miXng cre§©£¦¦¤¨§©¨¦§¨§
mzcFar lMW ixxn ipaE oFWxb ipA§¥¥§§¥§¨¦¤¨£¨¨

oeiM `N` .oM Epnp dOl ,mipwfA dxWM§¥¨¦§¥¦¨¨¦§¥¤¨¥¨
oAn oFx`d `VnA mzCwR EidW¤¨§ª¨¨§©¨¨¨¦¤
oiPnn Eid `l ,miXng oA cre miWlW§¦§©¤£¦¦Ÿ¨§©¦
lW dcFar xTr `EdW xiWl mzF`¨§¦¤¦©£¨¤
lMW ,`Vnl miE`xA `N` mIel§¦¦¤¨¦§¦§©¨¤¨
.mNM zcFarA miiE`x xiWl mipEnnd©§¦§¦§¦©£©ª¨
miWlW oAn zdw ipA EpnPW KFYnE¦¤¦§§¥§¨¦¤§¦
mNM Epnp ,xiWl ENt` miXng cre§©£¦¦£¦§¦¦§ª¨
ixxn ipaE oFWxb ipA Eidi `NW ,oM¥¤Ÿ¦§§¥¥§§¥§¨¦
zdw ipaE xiWl mixWM EN` mipWA§¨¦¥§¥¦§¦§¥§¨
F` mixrW zlirpl la` .FA milEqR§¦£¨¦§¦©§¨¦

:md mixWM mNM zFlbr orhl¦§Ÿ£¨ª¨§¥¦¥
ãBòåaEzM(fn c lirl)dpW miWlW oAn §¨¦¤§¦¨¨

elM dpW miXng oA cre dlrn ¨©§¨§©¤£¦¦¨¨¨
zcFare dcFar zcFar carl `Ad©¨©£Ÿ£©£¨©£©
zhigWA EWxce ,crFn ld`A `Vn©¨§Ÿ¤¥§¨§¦§¦©

oiNg(.ck)minlFr ziaE dliWA s` lFki ª¦¨©§¦Ÿ¥¨¦
dcFar zcFar carl xnFl cEnlY ,oM¥©§©©£Ÿ£©£¨
onfA `N` iYxn` `l ,`Vn zcFare©£©©¨Ÿ¨©§¦¤¨¦§©
"dcFar zcFar" ixde .szMA dcFarW¤£¨©¨¥©£¥£©£¨
i"Wx dlrnl azMW FnM ,xiXd `id¦©¦§¤¨©§©§¨©¦

`Up xcqA(fn c)Elqtp xiWl s` oM m` , §¥¤¨¦¥©§¦¦§§
:szMA dcFarW onfA¦§©¤£¨©¨¥

ïëåxn`p cec ixacA(b bk ` i"dc)ExtQIe §¥§¦§¥¨¦¤¡©©¦¨§

aEzke ,dlrne dpW miWlW oAn mIeld©§¦¦¦¤§¦¨¨¨¨§¨§¨
(d c miweqt my)zk`ln lr gSpl dN`n¥¥¤§©¥©©§¤¤

'ebe sl` drAx`e mixUr 'd ziA¥¤§¦§©§¨¨¨¤
milMA 'dl milNdn mitl` zrAx`e§©§©©£¨¦§©§¦©©¥¦
ziAd dpaPW cr iM .lNdl iziUr xW £̀¤¨¦¦§©¥¦©¤¦§¤©©¦
miPnn Eid `l szMA `Vn mdl didW¤¨¨¨¤©¨©¨¥Ÿ¨§©¦
xfg la` .`Vnl miE`xA `N` xiWA§¦¤¨¨§¦§©¨£¨¨©
ziAd Kxvl ,mixUr oAn mzFpnl ceC̈¦¦§¨¦¤¤§¦§Ÿ¤©©¦

x`AzPW FnM dpaPWMxeacd seq) §¤¦§¤§¤¦§¨¥
(mcewd:ek dxez

(`)õøàî íúàöì úéðMä äðMa©¨¨©¥¦§¥¨¥¤¤
.ïBLàøä Lãça íéøöîo`Mn ¦§©¦©Ÿ¤¨¦¦¨

minkg Exn`(:e migqt ,cq jzelrda ixtq)oi` ¨§£¨¦¥
xEg`d mrhe .dxFYA xg`nE mCwnª§¨§ª¨©¨§©©¨¦
dGd xtQd `A xW`M iM ,did dGd©¤¨¨¦©£¤¨©¥¤©¤
EEhvPW zFvOd xiMfdl iriaxd̈§¦¦§©§¦©¦§¤¦§©
dvx ,mYrWl ipiq xAcnA l`xUi¦§¨¥§¦§©¦©§©§¨¨¨
lM FpETze crFn ld` oipr milXdl§©§¦¦§©Ÿ¤¥§¦¨

:xAcOd ini§¥©¦§¨
øékæäåld`d mFwnE milbCd dNgY §¦§¦§¦¨©§¨¦§¨Ÿ¤

oETze eizxWn cnrnE©£©§¨§¨§¦
,ld`d zcFar lkl F`Vnl zFxnWOd©¦§¨§©¨§¨£©¨Ÿ¤
E`iadW mi`iUPd zFpAxw xiMfde§¦§¦¨§¨©§¦¦¤¥¦
zr lM odA FzF` E`Vi xW` zFlbrd̈£¨£¤¦§¨¤¨¥



מה jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy

(äë)àìå äãáòä àávî áeLé äðL íéMîç ïaîe¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ
:ãBò ãáòé©«£−Ÿ«

i"yx£„BÚ „·ÚÈ ‡ÏÂ∑ ּבּכתף מּׂשא וזהּועבֹודת עגלֹות. ולטעֹון ולׁשיר ׁשערים לנעילת הּוא חֹוזר אבל , ¿…«¬…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכתרּגּומֹו אחֹוהי", "עם – אתֿאחיו" ."וׁשרת ְְְֲִִֵֵֶֶַָ

(åë)ì ãòBî ìäàa åéçà-úà úøLåúøîLî øîL §¥¥̧¤¤¹̈§³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤
ô :íúøîLîa íiåìì äNòz äëk ãáòé àì äãáòå©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«

i"yx£˙¯ÓLÓ ¯ÓLÏ∑ הּמּסעֹות ּבׁשעת ּולהֹוריד ּולהקים לאהל, סביב .לחנֹות ƒ¿…ƒ¿∆∆ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

ß oeiq e"h iyily mei ß

è(à)äðMa éðéñ-øaãîá äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â©¨¨̧
ïBLàøä Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤¨«¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£ÔBL‡¯‰ L„Áa∑ לא הּספר ׁשּבראׁש ּפרׁשה «…∆»ƒְֵֶֶַָָָֹֹ

אּיר  עד למדּתנאמרה ספרי), פ"ק. מקּדם (פסחים סדר ׁשאין ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשהּוא  מּפני ּבזֹו? ּפתח לא ולּמה ּבּתֹורה. ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּומאחר

יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּגנּותן
הקריבּו לא ּבלבד ּבּמדּבר, זה ּפסח .אּלא ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ

ÁÏt‡כה  ÏÈÁÓ ·e˙È ÔÈL ÔÈLÓÁ ¯aÓeƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈≈»¿»»
:„BÚ ÁÏÙÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«

hÓÏ¯כו  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰BÁ‡ ÌÚ LnLÈÂƒ««ƒ¬ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ«
È‡ÂÏÏ „aÚz ÔÈ„k ÁÏÙÈ ‡Ï ‡ÁÏÙe ‡¯hÓ«»»»¿»»»ƒ¿»¿≈«¿≈¿≈»≈

:ÔB‰˙¯hÓa¿«¿«¿

zLa‡א  ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«¿«»
‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙Èƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„«̃¿»»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lM z`e oMWOd z` z`Ul oi` mIell©§¦¦¥¨¥¤©¦§¨§¤¨
mipFxg`d ciec ixaca iM .Fzcarl eilM¥¨©£Ÿ¨¦§¦§¥¨¦¨©£¦
dpW mixUr oAn iel ipA xRqn dOd¥¨¦§©§¥¥¦¦¤¤§¦¨¨
oxd` ipA cil mcnrn iM .dlrnlE§¨§¨¦©£¨¨§©§¥©£Ÿ
lre zFxvgd lr 'd ziA zcarl©£Ÿ©¥©©£¥§©
,mipFxg`dc ixaca iM ,xn`i .zFkWNd©§¨Ÿ©¦§¦§¥¨©£¦
szMA `Vn mdl oi`e ziAd dpAIXn¦¤¦¨¤©©¦§¥¨¤©¨©¨¥
lre zFxvgd lr wx mzcFar oi`e§¥£¨¨©©©£¥§©
dpW mixUr oAn mzF` dpn ,zFkWNd©§¨¨¨¨¦¤¤§¦¨¨
m`e ,miWlW ipAn dligYnE ,dlrnë©§¨¦§¦¨¦§¥§¦§¦
oAn mzF` dpnIW aIg did `"x ixacM§¦§¥¨¨©¨¤¦§¤¨¦¤

:mixUre Wngdk dxez ¨¥§¤§¦
(dk).ãBò ãáòé àìå`Vn zcFar §Ÿ©£Ÿ£©©¨

zlirpl `Ed xfFg la` ,szMA©¨¥£¨¥¦§¦©
oFWl ,zFlbr orhle xiWlE mixrW§¨¦§¦§¦§Ÿ£¨¨

ixtqA la` .i"Wx(bq jzlrda)Exn` `l ©¦£¨§¦§¦Ÿ¨§
mixrW zlirpl xfFgW ciBn `N ¤̀¨©¦¤¥¦§¦©§¨¦

:oFWxb ipA zcFarle§©£©§¥¥§
ïëå`l dOl ,axd ixacM m`W ,d`xp §¥¦§¤¤¦§¦§¥¨©¨¨Ÿ

oiPnn EidxiWl mixUr ipA mzF` ¨§©¦¨§¥¤§¦§¦
cr zFlbrd orhle mixrW zlirple§¦§¦©§¨¦§¦§Ÿ¨£¨©
miWlW oAn mpipn did dOle ,EpiwfIW¤©§¦§¨¨¨¨¦§¨¨¦¤§¦
cFre .calA `VnA `N` miXng cre§©£¦¦¤¨§©¨¦§¨§
mzcFar lMW ixxn ipaE oFWxb ipA§¥¥§§¥§¨¦¤¨£¨¨

oeiM `N` .oM Epnp dOl ,mipwfA dxWM§¥¨¦§¥¦¨¨¦§¥¤¨¥¨
oAn oFx`d `VnA mzCwR EidW¤¨§ª¨¨§©¨¨¨¦¤
oiPnn Eid `l ,miXng oA cre miWlW§¦§©¤£¦¦Ÿ¨§©¦
lW dcFar xTr `EdW xiWl mzF`¨§¦¤¦©£¨¤
lMW ,`Vnl miE`xA `N` mIel§¦¦¤¨¦§¦§©¨¤¨
.mNM zcFarA miiE`x xiWl mipEnnd©§¦§¦§¦©£©ª¨
miWlW oAn zdw ipA EpnPW KFYnE¦¤¦§§¥§¨¦¤§¦
mNM Epnp ,xiWl ENt` miXng cre§©£¦¦£¦§¦¦§ª¨
ixxn ipaE oFWxb ipA Eidi `NW ,oM¥¤Ÿ¦§§¥¥§§¥§¨¦
zdw ipaE xiWl mixWM EN` mipWA§¨¦¥§¥¦§¦§¥§¨
F` mixrW zlirpl la` .FA milEqR§¦£¨¦§¦©§¨¦

:md mixWM mNM zFlbr orhl¦§Ÿ£¨ª¨§¥¦¥
ãBòåaEzM(fn c lirl)dpW miWlW oAn §¨¦¤§¦¨¨

elM dpW miXng oA cre dlrn ¨©§¨§©¤£¦¦¨¨¨
zcFare dcFar zcFar carl `Ad©¨©£Ÿ£©£¨©£©
zhigWA EWxce ,crFn ld`A `Vn©¨§Ÿ¤¥§¨§¦§¦©

oiNg(.ck)minlFr ziaE dliWA s` lFki ª¦¨©§¦Ÿ¥¨¦
dcFar zcFar carl xnFl cEnlY ,oM¥©§©©£Ÿ£©£¨
onfA `N` iYxn` `l ,`Vn zcFare©£©©¨Ÿ¨©§¦¤¨¦§©
"dcFar zcFar" ixde .szMA dcFarW¤£¨©¨¥©£¥£©£¨
i"Wx dlrnl azMW FnM ,xiXd `id¦©¦§¤¨©§©§¨©¦

`Up xcqA(fn c)Elqtp xiWl s` oM m` , §¥¤¨¦¥©§¦¦§§
:szMA dcFarW onfA¦§©¤£¨©¨¥

ïëåxn`p cec ixacA(b bk ` i"dc)ExtQIe §¥§¦§¥¨¦¤¡©©¦¨§

aEzke ,dlrne dpW miWlW oAn mIeld©§¦¦¦¤§¦¨¨¨¨§¨§¨
(d c miweqt my)zk`ln lr gSpl dN`n¥¥¤§©¥©©§¤¤

'ebe sl` drAx`e mixUr 'd ziA¥¤§¦§©§¨¨¨¤
milMA 'dl milNdn mitl` zrAx`e§©§©©£¨¦§©§¦©©¥¦
ziAd dpaPW cr iM .lNdl iziUr xW £̀¤¨¦¦§©¥¦©¤¦§¤©©¦
miPnn Eid `l szMA `Vn mdl didW¤¨¨¨¤©¨©¨¥Ÿ¨§©¦
xfg la` .`Vnl miE`xA `N` xiWA§¦¤¨¨§¦§©¨£¨¨©
ziAd Kxvl ,mixUr oAn mzFpnl ceC̈¦¦§¨¦¤¤§¦§Ÿ¤©©¦

x`AzPW FnM dpaPWMxeacd seq) §¤¦§¤§¤¦§¨¥
(mcewd:ek dxez

(`)õøàî íúàöì úéðMä äðMa©¨¨©¥¦§¥¨¥¤¤
.ïBLàøä Lãça íéøöîo`Mn ¦§©¦©Ÿ¤¨¦¦¨

minkg Exn`(:e migqt ,cq jzelrda ixtq)oi` ¨§£¨¦¥
xEg`d mrhe .dxFYA xg`nE mCwnª§¨§ª¨©¨§©©¨¦
dGd xtQd `A xW`M iM ,did dGd©¤¨¨¦©£¤¨©¥¤©¤
EEhvPW zFvOd xiMfdl iriaxd̈§¦¦§©§¦©¦§¤¦§©
dvx ,mYrWl ipiq xAcnA l`xUi¦§¨¥§¦§©¦©§©§¨¨¨
lM FpETze crFn ld` oipr milXdl§©§¦¦§©Ÿ¤¥§¦¨

:xAcOd ini§¥©¦§¨
øékæäåld`d mFwnE milbCd dNgY §¦§¦§¦¨©§¨¦§¨Ÿ¤

oETze eizxWn cnrnE©£©§¨§¨§¦
,ld`d zcFar lkl F`Vnl zFxnWOd©¦§¨§©¨§¨£©¨Ÿ¤
E`iadW mi`iUPd zFpAxw xiMfde§¦§¦¨§¨©§¦¦¤¥¦
zr lM odA FzF` E`Vi xW` zFlbrd̈£¨£¤¦§¨¤¨¥



jzelrdaמו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy

(á):BãòBîa çñtä-úà ìàøNé-éðá eNòéå§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©§«£«
i"yx£B„ÚBÓa∑(שם) אף – "ּבמֹועדֹו" ּבׁשּבת, .ּבטמאה אף ¿¬ְְְְֲַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 65 'nr b"kg y"ewl itÎlr)

xAcOA gqRd zaxwd©§¨©©¤©©¦§¨

. . הראׁשֹון ּבחדׁש . . הּׁשנית ּבּׁשנה . . יהוה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֽוידּבר
את־הּפסח  בני־יׂשראל ְְְֲִֵֵֶַַַָָֽֽויעׂשּו

לא  ולּמה . . אּיר עד נאמרה לא הּספר ׁשּבראׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּפרׁשה
ׁשנה  ארּבעים ׁשּכל יׂשראל, ׁשל ּגנּותן ׁשהּוא מּפני ּבזֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפתח

ּבלבד זה ּפסח אּלא הקריבּו לא ּבּמדּבר יׂשראל (ט,ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ובפרש"י) א־ב.

מפרׁשים הקׁשּו ועוד)ּכבר כאן. ושפ"ח רא"ם זה (ראה הרי , ְְְְֲִִֵֶָָ
לא  הּׁשנים ׁשּבׁשאר מּפני הּוא זה", ּפסח אּלא הקריבּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁש"לא
רש"י  ׁשּכתב ּוכמֹו ּבּמדּבר, הּפסח את להקריב ּכלל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָנתחּיבּו

כה) יב, ּבביאתם (בא ּפסח] [קרּבן זֹו מצוה הּכתּוב ְְְִִֶַַַָָָָָָָ"ּתלה
ּבּׁשנה  ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלארץ,
ּבזה  יׂשראל ׁשל ּגנּותן מהי ּכן ואם הּדּבּור", על־ּפי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנית
ׁשֹונים. ּבאֹופּנים לבאר ונדחקּו הּפסח? את אז הקריבּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

אֹודֹות  מדּבר זֹו ּבפרׁשה ּדהּנה חדׁש. ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻויׁש
קרּבן  את להקריב יכלּו ּדכׁשּלא אדם", לנפׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה"טמאים

מ  ּתבעּו הקריב הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הּפסח, לבלּתי נּגרע "לּמה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
להם והסּכים ה'", קרּבן להם ונ הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא את תן ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשני. ּפסח ְִִֵֶַַמצות
מּבני  מּועט מסּפר אם ּומה קל־וחֹומר, הּדברים הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָואם־ּכן

מאת ּכׁשּבּקׁשּו הּפסח,הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא יׂשראל, להקריב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מבּקׁשים  היּו ּכּלֹו יׂשראל ּכלל אם הרי ׁשני, ּפסח להם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻנתן
ּבׁשאר  ּגם הּפסח את להקריב הם ׁשרֹוצים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמהׁשם־יתּבר
מסּכים  ׁשהיה וקל־וחֹומר ּכל־ׁשּכן ּבּמדּבר, ׁשּׁשהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשנים

הּפסח! את להקריב להם ונֹותן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָעּמהם,
קרּבן  את להקריב ּבּקׁשּו ׁשּלא יׂשראל" ׁשל "ּגנּותן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוזֹוהי

הּׁשנים. ּבׁשאר ְִִֶַַַָָהּפסח

(â)íéaøòä ïéa äfä Lãça íBé-øNò äòaøàa§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯¨«©§©²¦
åéètLî-ìëëe åéúwç-ìëk Bãòîa Búà eNòz©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨¦§¨−̈

:Búà eNòz©«£¬Ÿ«

dÓÊa:ב  ‡ÁÒt ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈

ÔÈaג  ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a¿«¿¿««¿»»¿«¿»»≈≈
d˙¯Êb ÏÎk dÓÊa d˙È Ôe„aÚz ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈¿ƒ¿≈¿»¿≈»≈

:d˙È Ôe„aÚz dÏ ÈÊÁc ÏÎÎe¿»¿»≈≈«¿¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dmzFpAxw milXde ,xAcOA mzFi ¡¨©¦§¨§¦§¦¨§§¨
F` oqipA cg`n EidW gAfOd zMpgA©£ª©©¦§¥©¤¨¥¤¨§¦¨
xiMfdl aW KM xg`e ,okl xg`W¤©©¨¥§©©¨¨§©§¦
EgMWi `NW mzF` xidfdW dxdf ©̀§¨¨¤¦§¦¨¤Ÿ¦§§
`l EpizFAx zrC lre .gqRd zevn¦§©©¤©§©©©©¥Ÿ
itl ,calA Ff dpWA `N` xAcOA dbdp̈£¨©¦§¨¤¨§¨¨¦§¨§¦
mixkf zlin dzide xAcOA Eln `NW¤Ÿ¨©¦§¨§¨§¨¦©§¨¦

:mdA zaMrn micare©£¨¦§©¤¤¨¤
ïëzéå`NW xEarA ,Ff devnl KxvdW §¦¨¥¤ª§©§¦§¨©£¤Ÿ

gqR zIUrA dNgYn EEhvp¦§©¦§¦¨©£¦©¤©
aizkC ,ux`A `N` zFxFC(dk ai zeny) ¤¨¨¨¤¦§¦

'd oYi xW` ux`d l` E`az iM dide§¨¨¦¨Ÿ¤¨¨¤£¤¦¥
dcard z` mYxnWE xAC xW`M mkl̈¤©£¤¦¥§©§¤¤¨£Ÿ¨

mW xn`p cFre .z`Gd(d bi my)dide ©Ÿ§¤¡©¨§¨¨
'ebe iprpMd ux` l` 'd L`iai ik¦§¦£¤¤¤©§©£¦
.dGd WcgA z`Gd dcard z` Ycare§¨©§¨¤¨£Ÿ¨©Ÿ©Ÿ¤©¤
dEve `Ed KExA WFcTd dvx eiWkre§©§¨¨¨©¨¨§¦¨
mzN`B xkf didYW icM ,FzF` EUrIW¤©£§¥¤¦§¤¥¤§ª¨¨
wYrp mdizFa`le mdl EUrPW miQPde§©¦¦¤©£¨¤§©£¥¤¤§©
,mdipal mi`Fxd zFa`d on mdl̈¤¦¨¨¨¦¦§¥¤
.oFxg` xFcl mdipaE mdipal mdipaE§¥¤¦§¥¤§¥¤§©£
l` E`az iM dide" dNgY xn` dPde§¦¥¨©§¦¨§¨¨¦¨Ÿ¤

zbdFp Ff devn oi`W xnFl ,"ux`d̈¨¤©¤¥¦§¨¤¤
dEv eiWkre ,zFxFcl ux`l dvEgA§¨¨¨¤§§©§¨¦¨

:xAcOA Da EbdpIW¤¦§£¨©¦§¨
ìòåDzF` EUr `l ,EpizFAx zrC §©©©©¥Ÿ¨¨

Eid `NW ,calA Ff dpWA `N ¤̀¨§¨¨¦§¨¤Ÿ¨
mipA mdl EclFPW itl DzFUrl oilFki§¦©£¨§¦¤§¨¤¨¦
on mzF` lFOl Elki `le micare©£¨¦§Ÿ¨§¦¨¦
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d on ok EWxC .dpW mirAx`aEzM ©§¨¦¨¨¨§¥¦©¨
xn`W dGd(d weqt)gqRd z` EUrIe ©¤¤¨©©©£¤©¤©

oiA Wcgl mFi xUr drAx`A oFW`xÄ¦§©§¨¨¨¨©Ÿ¤¥
.ipiq xAcnA miAxrd`xwOd iM ¨©§©¦§¦§©¦¨¦©¦§¨

z` EUrIe" xn`IW dOA ice ,xYin§ª¨§©©¤¤Ÿ©©©£¤
,"dWn z` 'd dEv xW` lkM gqRd©¤©§Ÿ£¤¦¨¤¤
`NW fnxl xAcOde mFId xiMfd la £̀¨¦§¦©§©¦§¨¦§Ÿ¤Ÿ
`Ede ,dGd mFIA wx xAcOA FzF` EUr̈©¦§¨©©©¤§

:ozEpb§¨
ïëzéåmzlwlw `Ed dGd zEpBdW §¦¨¥¤©§©¤©§¨¨¨

dPOOW ,milbxOd oiprA§¦§©©§©§¦¤¦¤¨
zipFtSd gExd mdl daWp `le ECpzp¦§©§Ÿ¨§¨¨¤¨©©§¦
,miWcTd lkA Exq`p KkitlE ,Eln `le§Ÿ¨§¦¨¤¤§§¨©¢¨¦
FGd `zixAd didYW F` .mitEfp Eide§¨§¦¤¦§¤©¨©§¨©

xnF`d ixacM(eh `a `zlikn)zlin oi` §¦§¥¨¥¥¦©
oi`Xx Eide ,FA zaMrn eicare eixkf§¨¨©£¨¨§©¤¤§¨©¨¦
`Ede ,FzF` EUr `le Elvrzpe FzFUrl©£§¦§©§§Ÿ¨§

:lFcB zEpb§¨
ìáà,ipirA oFkp xzFi `Ed oFW`xd £¨¨¦¥¨§¥©

FzFUrl mgixkn dWn did iM¦¨¨¤©§¦¨©£
bg la` .zxM aEIgA mgiPn did `le§Ÿ¨¨©¦¨§¦¨¥£¨©
`l ung zzAWde draW zFSOd©©¦§¨§©§¨©¨¥Ÿ
sEBd zaFg odW ,Fa EbdPW xnFl Kxvdª§©©¤¨£¤¥©©
mdA xn`p xakE ,mFwn lkA zbdFPd©¤¤§¨¨§¨¤¡©¨¤

(fi ai zeny):mlFr zTg mkizFxFcla dxez §¥¤ª©¨
(b).åéúwç ìëk,i"Wx WExtA aEzM §¨ªŸ¨¨§¥©¦

xkf minz dU FtEbAW zFevn EN ¥̀¦§¤§¤¨¦¨¨
zFevn EN` ,eihRWn lkkE ,dpW oA¤¨¨§¨¦§¨¨¥¦§
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מז jzelrda zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ˙wÁŒÏÎk∑,ּתמים ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אּלּו ¿»À…»ְְִִֵֶֶָ

ׁשנה  ּבן ׁשעל ∑ÂÈËtLÓŒÏÎÎe.זכר, מצֹות אּלּו ֶָָָָ¿»ƒ¿»»ְִֵֶַ
ּולבעּור ּגּופֹו למּצה ימים ׁשבעת ּכגֹון אחר, ְְְְִִִִֵַַַָָָמּמקֹום

ּתמים, ׂשה, ׁשּבגּופֹו: מצֹות אחרים: (ספרים ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָחמץ.
ּכרעיו  על ראׁשֹו צליֿאׁש, ּגּופֹו: ׁשעל ׁשנה. ּבן ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹזכר,

חמץ) ּובעּור מּצה לגּופֹו: ׁשחּוץ קרּבֹו; .ועל ְְְִִֵֶַַָָ

(ã):çñtä úNòì ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥¬¤²¤§¥¬¦§¨¥−©«£¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי)?ּתלמּודֿלֹומר מה «¿«≈…∆¿ְַַַ
נאמר ּכבר כג)והלא מׁשה (ויקרא וידּבר ה'?: מֹועדי את ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

להם, אמר - מּסיני מֹועדים ּפרׁשת ּכׁשּׁשמע ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
מעׂשה  ּבׁשעת והזהירם .וחזר ְְְְֲִִִֶַַַָָ

(ä)íBé øNò äòaøàa ïBLàøa çñtä-úà eNòiå©©«£´¤©¤¿©¨«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬
äeö øLà ìëk éðéñ øaãîa íéaøòä ïéa Lãçì©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦§¦§©´¦¨®Â§ÂŸ£¤̧¦¨³

:ìàøNé éða eNò ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

(å)íãà Lôðì íéàîè eéä øLà íéLðà éäéå©§¦´£¨¦À£¤̧¨³§¥¦Æ§¤´¤¨½̈
éðôì eáø÷iå àeää íBia çñtä-úNòì eìëé-àìå§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©©´©®©¦§§º¦§¥¬

:àeää íBia ïøäà éðôìå äLî¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑(ספרי) ּכׁשּׁשניהם ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈«¬…ְְֵֶֶ

לֹומר  יּתכן ולא ּוׁשאלּום; ּבאּו הּמדרׁש, ּבבית ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹיֹוׁשבין
מּנין  אהרן יֹודע, היה לא מׁשה ׁשאם זה, אחר ֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹזה

.לֹו?
(æ)íéàîè eðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiåÂ©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§§¥¦−

ïaø÷-úà áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãà Lôðì§¤´¤¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹¤¨§©³
ýåýé:ìàøNé éða CBúa Bãòîa §Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ú¯b ‰nÏ∑(שם) קרבים קדׁשים אין להם: אמר »»ƒ»«ְִִֵֵֶַָָָָ
הּדם  יּזרק לֹו: אמרּו טהֹורים,ּבטמאה. ּבכהנים עלינּו ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֻ

לטמאים  הּבׂשר ראם)iויאכל כ"ג לטהורים. להם:(ס"א: אמר  . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
רּבֹו. מּפי לׁשמע הּמבטח ּכתלמיד ואׁשמעה, ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹֻעמדּו
רֹוצה  ׁשהיה זמן ׁשּכל מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻאׁשרי

הּׁשכינה עם מדּבר פ"ק)היה היתה (סנהדרין ּוראּויה . ְְְְִִֵַַָָָָָָ
זֹו הּתֹורה ּפרׁשה ּכל ּכׁשאר מׁשה עלֿידי להאמר ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּמגלּגלין  עלֿידיהן, ׁשּתאמר אּלּו ׁשּזכּו אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּכּלּה,
זּכאי  עלֿידי .זכּות ְְֵַַָ

(ç)äeöi-äî äòîLàå eãîò äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬
ô :íëì ýåýé§Ÿ̈−¨¤«

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

aÚÓÏ„ד  Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆¿«
:‡ÁÒtƒ¿»

NÚ¯‡ה  ˙Úa¯‡a ÔÒÈa ‡ÁÒt ˙È e„·ÚÂ«¬»»ƒ¿»¿ƒ«¿«¿¿««¿»
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ‡iLÓL ÔÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»≈ƒ¿«»¿«¿¿»¿ƒ»
Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

LÙ‡ו  ÈÓËÏ ÔÈ·‡ÒÓ BÂ‰ Èc ‡i¯·‚ BÂ‰Â«¬À¿«»ƒ¬¿»¬ƒƒ¿≈«¿»
‡ÓBÈa ‡ÁÒt „aÚÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡L‡„∆¡»»¿»¿ƒ¿∆¿«ƒ¿»¿»
‡ÓBÈa Ô¯‰‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ e·È¯˜e ‡e‰‰«¿ƒ√»…∆¿»»«¬…¿»

:‡e‰‰«

ÔÈ·‡ÒÓז  ‡Á‡ dÏ Ôep‡‰ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»»ƒ≈¬«¿»¿»¬ƒ
ÏÈ„a ÚÓ˙ ‡ÓÏ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»ƒ¿¿«¿ƒ
Èa B‚a dÓÊa ÈÈ„ ‡a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ‡Ïc¿»¿»»»»À¿»»«¿»¿ƒ¿≈¿¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

Ó‰ח  ÚÓL‡c „Ú eÎÈ¯B‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿…∆ƒ«¿ƒ¿»»
:ÔBÎÏ Èc ÏÚ ÈÈ Ì„˜ „wt˙‡„¿ƒ¿«≈√»¿»«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lrW ,dpW oA xkf minz dU ,FtEbAW¤§¤¨¦¨¨¤¨¨¤©
lre eirxM lr FW`x W` ilv ,FtEB§¦¥Ÿ©§¨¨§©
,ung xEraE dSn ,FtEbl uEgW ,FAxw¦§¤§©¨¦¨¥
gqtA oke .o`M aEzMd odA xAC `le§Ÿ¦¥¨¥©¨¨§¥§¤©

eihRWnE eizTg xn`p ipW(ci weqta), ¥¦¤¡©ªŸ¨¦§¨¨
`N` bdFp Fpi`e ,ziAA FOr unge dSnE©¨§¨¥¦©©¦§¥¥¤¨

:cg` mFi¤¨
åøv÷EUrY miAxrd oiA xn`l aEzMd §¦¥©¨¥Ÿ¥¨©§©¦©£

eihRWn lkkE eizTg lkM ,FzF`§¨ªŸ¨§¨¦§¨¨
oi`W dlik`d ipiC zFAxl ,FzF` EUrY©£§©¦¥¨£¦¨¤¥
dliNA iM ,aEzMA xMfPd mFId FzF`A§©©¦§¨©¨¦©©§¨

mW WxR xaMW ,lk`i eixg`Wzeny) ¤©£¨¥¨¥¤§¨¥¥¨

(g ai.'ebe dGd dliNA xUAd z` Elk`e§¨§¤©¨¨©©§¨©¤
oiA xUr drAx`A ipXd WcgA oke§¥©Ÿ¤©¥¦§©§¨¨¨¨¥
mixxnE zFSn lr FzF` EUri miAxrd̈©§©¦©£©©§Ÿ¦

Edlk`i(`i weqt)zrA EdElk`i Fnrh , Ÿ§ª©£Ÿ§§¥
gqR lW d`ESA mW zxMfPd dlik`d̈£¦¨©¦§¤¤¨©©¨¨¤¤©

:oFW`xc dxez ¦



jzelrdaמח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyily meil inei xeriy

(é)äéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤´
àîè|íëéúøãì Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì ¨¥´¨¤¿¤Á§¤̧¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì çñô äNòå§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«
i"yx£‰˜Á¯ C¯„· B‡∑ לא לֹומר: עליו, נקּוד ¿∆∆¿…»ַָָָֹ

העזרה  לאסקּפת חּוץ ׁשהיה אּלא וּדאי, ּכל ׁשרחֹוקה ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
ּבּבי  עּמֹו וחמץ מּצה – ׁשני ּפסח ׁשחיטה. ואין ת זמן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבאכילתֹו עּמֹו אּלא חמץ אּסּור ואין יֹוםֿטֹוב, .ׁשם ְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(121 cenr gi jxk zegiy ihewl)

וחמץ  ּבּביתמּצה י)עּמֹו ט, (רש"י ְִִֵַַַָָ
עּמֹו ּומּצה חמץ לכן הּתׁשּובה. לעבֹודת רֹומז ׁשני ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּפסח
נעׂשּו "זדֹונֹות לטֹוב, הרע את ּגם הֹופכת הּתׁשּובה ּכי ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָּבּבית,

היא  הּתׁשּובה ּכי אחד, יֹום הּוא ׁשני ּפסח ולכן ּכזכּיֹות". ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלֹו
עֹולמֹו קֹונה "יׁש ּוכמאמר חדא", ּוברגעא חדא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָ"ּבׁשעּתא

אחת". ְַַָָּבׁשעה

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy)

אּלא  חמץ, אּסּור "אין ׁשני, ּפסח ּבענין רׁש"י לפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבנֹוגע
רׁש"י  ׁשל מקֹורֹו מּנין 'חּנּו ּב'מנחת ׁשּתמּה ּבאכילתֹו", ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָעּמֹו
"מה  הּסּוגיא מּפׁשטּות הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו לֹומר, יׁש -ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

כּו'". ׁשני לפסח ראׁשֹון ּפסח ְִִֵֵֶֶַַּבין
ראיתי  "לא ּכֹותב עצמֹו 'חּנּו ׁשה'מנחת - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּובהקּדמה
ּגּופא  הא הרי ׁשּכן, ּומּכיון ּבזה", ׁשּירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלמפרׁשים
האֹורה' 'לבּוׁש חכמים', ה'ׂשפתי אריה', ה'ּגּור ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהרא"ם,
ּביחד  חמץ לאכֹול ׁשאסּור לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשּו לא ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוד,
ּדברי  ּבבאּור ׁשקלּו־וטרּו ּכלל ׁשּבדר (אף ׁשני ּפסח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעם
אין  ׁשּלדעּתם הֹוכחה מהּוה ההלכה), לדר ּבהתאם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י

רׁש"י. ּבדברי ּכלל ְְְִִִֵַָֹקׁשי
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

אֹותֹו, יעׂשּו הּפסח חקת ּככל רּבנן, "ּתנּו ּבּגמרא: ְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשנינּו
-ּבמצוה לדין ׁשּבגּופֹו הּׁשני את ריבה (לא מדּבר הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ואכילת  עבֹודֹותיו סדר ּכגֹון ׁשּבגּופֹו, ּבמצֹות אּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָראׁשֹון
מצוה ּגּופֹוצלי). אחרים ׁשעל ּדברים ׁשהן ּומרֹור מּצה (ּכגֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּומרֹורים  מּצֹות על ּתלמּוד־לֹומר מנין, לֹו) חֹובה ְְִִִִַַַַַָָּובאין
מצֹות אפילּו יכֹול ּגּופֹויאכלּוהּו. על הׁשּבתת ׁשּלא (ּכגֹון ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹ

ׁשבירת  מה ּבֹו, יׁשּברּו לא ועצם ּתלמּוד־לֹומר: ְְְְְְִִֶֶַַַַֹׂשאֹור),
ׁשּבגּופֹו". מצוה ּכל אף ׁשּבגּופֹו, מצוה מיחד ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֻהעצם

ראׁשֹון  לפסח ׁשני ּדפסח ׁשהּדמיֹון מבאר, הּסּוגיא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּובהמׁש
- לא־תעׂשה ּבמצֹות ּגם אּלא ּבמצֹות־עׂשה רק לא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹהּוא
ּומבאר  ּגמּור", ולא־תעׂשה מצות־עׂשה מפרׁש הּפרט ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ"מה
צלי  מרּבי, קא מאי ּומרֹורים, ּד־מּצֹות "ּבכללים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּבפרטּיּות,
ּבּכללים  ׂשאֹור. הׁשּבתת ליּה, ממעיט מאי ּבפרטים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָאׁש.
תֹוציא  לא ליּה, מרּבה קא מאי ּבקר, עד מּמּנּו יׁשאירּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּד־לא

יּמצא. ולא יראה לא ליּה, ממעט קא מאי ּבפרטים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּמּנּו.
ּתאכלּו אל מרּבה, קא מאי ּבֹו, יׁשּברּו לא ּד־עצם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבכללים
חמץ  על תׁשחט לא ממעטי, קא מאי ּבפרטים נא. ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּמּנּו

זבחי". ְִִַּדם
ׁשוה  - הּכתּוב ׁשּמעט הענינים ׁשּמּלבד מּוכח, ּפסח ּומּזה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לאּסּור  ּבנֹוגע ּובּנידֹון־ּדידן, הענינים, ּבכל ראׁשֹון לפסח ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני
ּגם  ׁשאסּור חמץ", עליו תאכל "לא הּפסח, עם חמץ ֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאכילת

ׁשני. ְִֵֶַּבפסח
ּד"לא  הּלאו ּדמיעט מהא הראיה, את ּולחּזק להֹוסיף ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹויׁש
ׁש"אף־על־ רׁש"י ׁשּמפרׁש ּכפי זבחי", ּדם חמץ על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָתׁשחט
הוה־ יראה, ּומּבל ׂשאֹור מהׁשּבתת ליּה מעט ּדכבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּגב
להכי  לא, ׁשחיטה ּבׁשעת אבל ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹֹאמינא
רק  הּוא ׁשהּמעּוט הינּו, - תׁשחט" מּלא למעּוטי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַֹאיצטרי
הּפסח, לאכילת ּבנֹוגע מה־ּׁשאין־ּכן הּפסח, לׁשחיטת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַּבנֹוגע

חמץ. עּמֹו לאכֹול ֱִֵֶָָאסּור
חדׁש ּדבר אצלי "והּוא 'חּנּו ה'מנחת ּׁשּכתב מה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה,
יֹודע  אינּני - כּו'" זה לרּבינּו יצא מהיכן ידעּתי ולא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמאֹוד,

.'חּנּו ה'מנחת ּדברי את לתרץ ְְְִִִֵֵֵֶַַַָּכיצד
לדברי  רׁש"י ּדברי ּבין ונּגּוד סתירה ּכׁשּיׁש אֹופן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּובכל
ּולחּפׂש רׁש"י, ּדברי את לקּבל ׁשּיׁש ּפׁשּוט, - 'חּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָה'מנחת
ּדר על הֹולכים ׁשאז ,'חּנּו ה'מנחת ּדברי על ותרּוץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבאּור
ּבפירּוׁש הּמפרׁש ּדבר - ּבריק") אייזערנעם א ("אֹויף ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּבטּוחה
(ּכמֹו זה על נעמדּו ׁשּלא רׁש"י מפרׁשי ּכל אצל ּומסּכם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻרׁש"י,
ּבזה"), ׁשּירּגיׁשּו לּמפרׁשים ראיתי "לא 'חּנּו ה'מנחת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּכתב
ּגדלּותֹו למרֹות רׁש"י, מּמפרׁשי ׁשאינֹו ,'חּנּו ה'מנחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָמּלבד

להלכה. ּדבריו על סֹומכים ׁשהאחרֹונים עד כּו', ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָּבּתֹורה

‡¯Èי  ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿«¬≈
‡Á¯‡· B‡ ‡L‡„ ‡LÙ ÈÓËÏ ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»ƒ¿≈«¿»∆¡»»¿»¿»
Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï B‡ ÔBÎÏ ‡˜ÈÁ¿̄ƒ»¿¿»≈¿«¿≈ƒ¿»√»

:ÈÈ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(i)mrhe.ä÷çø Cøãái"Wx azM §©©§¤¤§Ÿ¨¨©©¦
lM dxfrd zRwq`l uEg didW¤¨¨§©§ª©¨£¨¨¨
itM cETPA fnxp `Ede ,dhigXd onf§©©§¦¨§¦§©©¦§¦
qtY dOl eilr DnY ip`e .z`Gd zrCd©©©©Ÿ©£¦¨¥©¨¨¨¨¨©
qRzl oFkPde ,xfril` iAx zhiW Fl¦©©¦¡¦¤¤§©¨¦§Ÿ

miricFOd on ,`aiwr iAx lW FzhiWA§¦¨¤©¦£¦¨¦©¦¦
`xnBA mi`xFn`d zrC oke ,uEgle§©§¥©©¨¨¨¦©§¨¨

(:bv migqt)lFki Fpi`W lM `lEr xn`C§¨©¨¨¤¥¨
lW FhEWR `Ede .dhigW zrWA qpMl¦¨¥¦§©§¦¨§§¤
miAxrd oiA zNgzA cnFrd iM ,`xwn¦§¨¦¨¥¦§¦©¥¨©§©¦

zrA dxfrl riBi `NW mFwnA§¨¤Ÿ©¦©¨£¨¨§¥
:xEhtE Fl `id dwFgx KxC dhigXd©§¦¨¤¤§¨¦¨

ïëzéåKxC `idW ,dcEwPd mrHW §¦¨¥¤©©©§¨¤¦¤¤
`l gqRd zIUrA Fl dwFgx§¨©£¦©©¤©Ÿ

xn`e xfg KklE ,WOn dwFgx(bi weqta) §¨©¨§¨¨©§¨©
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(àé)íéaøòä ïéa íBé øNò äòaøàa éðMä Lãça©¸Ÿ¤©¥¦¹§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦
:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìò Búà eNòé©«£´Ÿ®©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª«

(áé)Bá-eøaLé àì íöòå ø÷a-ãò epnî eøéàLé-àì«Ÿ©§¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®
:Búà eNòé çñtä úwç-ìëk§¨ª©¬©¤−©©«£¬Ÿ«

(âé)ìãçå äéä-àì Cøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤«Ÿ¨À̈§¨©Æ
ék äénòîàåääLôpääúøëðå çñtäúBNòì|ïaø÷ ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¦´¨§©´

:àeää Léàä àOé Bàèç Bãòîa áéø÷ä àì ýåýé§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ§´Ÿ£½¤§¬¦−̈¨¦¬©«

(ãé)úwçk ýåýéì çñô äNòå øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ©«Ÿ̈½§ª©¬
íëì äéäé úçà äwç äNòé ïk BètLîëe çñtä©¤²©§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½

ñ :õøàä çøæàìe øbìå§©¥−§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ ¯b ÌÎz‡ ¯e‚ÈŒÈÎÂ∑(ספרי צג. (פסחים ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿»»∆«

"חּקה  ּתלמּודֿלֹומר מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻיכֹול
ּובא  ּגר אּתכם וכיֿיגּור מׁשמעֹו: ּכ אּלא וגֹו'", ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאחת
יעׂשה  וכּמׁשּפט ּכחּקה חבריו, עם ּפסח לעׂשֹות .עת ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ß oeiq f"h iriax mei ß

(åè)ïkLnä-úà ïðòä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ¤©¦§½̈
Là-äàøîk ïkLnä-ìò äéäé áøòáe úãòä ìäàì§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©©¦§¨²§©§¥¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£˙„Ú‰ Ï‰‡Ï ÔkLn‰∑ ללּוחֹות אהל להיֹות העׂשּוי ÔkLn‰ŒÏÚ.העדּות הּמׁשּכן ‰È‰È∑ הוה" ּכמֹו «ƒ¿»¿…∆»≈Àְְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿∆««ƒ¿»ְֶֹ

וכן  הּמׁשּכן", הּפרׁשה על לׁשֹון .ּכל ְְְִֵַַַָָָָָ

ÔÈaיא  ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‡È˙ ‡Á¯Èa¿«¿»ƒ¿»»¿«¿¿««¿»»≈
ÔÈ¯¯Óe ¯Èht ÏÚ d˙È Ôe„aÚÈ ‡iLÓLƒ¿«»«¿¿»≈««ƒ¿»ƒ

:dpÏÎÈÈ≈¿À≈

Ï‡יב  ‡Ó¯‚Â ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡LÈ ‡Ï»«¿¬ƒ≈««¿»¿«¿»»
:d˙È Ôe„aÚÈ ‡ÁÒt ˙¯Êb ÏÎk da Ôe¯a˙Èƒ¿¿≈¿»¿≈«ƒ¿»«¿¿»≈

ÚÓ˙ÈÂיג  ‰Â‰ ‡Ï Á¯‡·e ÈÎ„ ‡e‰„ ‡¯·‚Â¿«¿»¿¿≈¿…«»¬»¿ƒ¿¿«
dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÁÒt „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««
Ïa˜È d·BÁ dÓÊa ·È¯˜ ‡Ï ÈÈ„ ‡a¯˜ È¯‡¬≈À¿»»«¿»»»ƒ¿ƒ¿≈≈¿«≈

:‡e‰‰ ‡¯·b«¿»«

ÁÒt‡יד  „aÚÈÂ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
„aÚÈ Ôk dÏ ÈÊÁ„ÎÂ ‡ÁÒt ˙¯Ê‚k ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈≈«¿≈
‡·ÈvÈÏe ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ È‰È „Á ‡ÓÈ¿̃»»«¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁ ‡kLÓ ˙È Ì˜z‡c ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»«»«¿¿»¬»¬»»»
‰Â‰ ‡LÓ¯·e ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿«¿¿»¿«¬»¿«¿»¬»

:‡¯Ùˆ „Ú ‡˙M‡ eÊÁk ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿≈∆»»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,did `l KxcaE."dwFgx" xiMfd `le §¤¤Ÿ¨¨§Ÿ¦§¦§¨
KxcA didW inlE `nhl aEzMd dEve§¦¨©¨§¨¥§¦¤¨¨§¤¤
oiCd `Ede ,ipXd zFUrl dwFgx§¨©£©¥¦§©¦
oFW`xd dUr `NW in lkl mrHde§©©©§¨¦¤Ÿ¨¨¨¦
,ipXd zFUrl aIgW cifnA ENt`e©£¦§¥¦¤©¨©£©¥¦

EpizFAx ixacM(my migqt): §¦§¥©¥
àìåEUrIW xnFl `N` aEzMd xiMfd §Ÿ¦§¦©¨¤¨©¤©£

`nHd rpnle ,zEWxA ipXd©¥¦¦§§¦§Ÿ©©¨¥
dW in la` ,oFW`xd zFUrNnKxCA di ¦©£¨¦£¨¦¤¨¨©¤¤

m`e ,ipXd dUFre oFW`xd on xEhR̈¦¨¦§¤©¥¦§¦
eilr EhgWe dEve oFW`xA z`vl dvẍ¨¨¥¨¦§¦¨§¨£¨¨

ol `niwC ,dvxd(:av my)qgc `Ed qgin ª§¨§©§¨¨¥©§¨
eilr `aY ciar i`e diElir `pngx©£¨¨¦¨§¦¨¦¨Ÿ¨¨
aEzMd xiMfd KkNW okYie .dkxA§¨¨§¦¨¥¤§¨¦§¦©¨

,"dwFgx"FciA daFxTd KxCA iM §¨¦©¤¤©§¨§¨
zFUrlEhgWIW ,oFW`xd F` ipXd ©£©¥¦¨¦¤¦§£

:axrl lk`ie `aie eilr Ewxfie`i dxez §¦§§¨¨§¨Ÿ§Ÿ©¨¤¤
(ci)mrhe.øb íëzà øeâé éëåzFEvl §©©§¦¨¦§¤¥§©

xAcn lW df gqtA mixBd z ¤̀©¥¦§¤©¤¤¦§¨
dn iM okYie .l`xUil FA dEvi xW`M©£¤§©¤§¦§¨¥§¦¨¥¦©

drxR l` `A xcqA xn`X(gn ai zeny) ¤¨©§¥¤Ÿ¤©§Ÿ
lr `Ed ,gqt dUre xB LY` xEbi ike§¦¨¦§¥§¨¨¤©©
gqR lr `idd dWxRd iM ,mixvn gqR¤©¦§©¦¦©¨¨¨©¦©¤©
mW iYWxR xW`M ,dxn`p mixvn¦§©¦¤¤§¨©£¤¥©§¦¨

(bn weqta)mixBd iM rnWnA dide .§¨¨§©§©¦©¥¦
gqR EUri ax axr mixvOn mi`vFId©§¦¦¦§©¦¥¤©©£¤©
la` ,qPd FzF`A Eid md s`W¤©¥¨§©¥£¨
ux`A F` xAcOA ok ixg` mixiiBzOd©¦§©§¦©£¥¥©¦§¨§¤¤

md Eid `NW gqtA EaIgzi `l l`xUi¦§¨¥Ÿ¦§©§§¤©¤Ÿ¨¥
mXn `ivFd EpzF`e llkA mdizFa` F`£¥¤¦§©§¨¦¦¨

(bk e mixac)maIgl o`kA Kxvd Kkitl ,§¦¨ª§©§¨§©§¨
:ux`aE xAcOA zFxFC gqtAeh dxez §¤©©¦§¨¨¨¤

(eh).ïkLnä úà íé÷ä íBéáedYr §¨¦¤©¦§¨©¨
,driqPd ipiprA xRql xfgi©£Ÿ§©¥§¦§§¥©§¦¨
zFxvFvgd oFbM ,DA EEhvPW zFevOde§©¦§¤¦§©¨§©£§
`xwnl ozFidl eiWkr odA dEhvPW¤¦§©¨¨¤©§¨¦§¨§¦§¨
mrhe :zFpgOd z` rQnlE dcrd̈¥¨§©©¤©©£§©©
ìäàì ïkLnä úà ïðòä äqk¦¨¤¨¨¤©¦§¨§Ÿ¤

.úeãòädQkn oprd did `NW ciBdl ¨¥§©¦¤Ÿ¨¨¤¨¨§©¤
xvg `l ,zEcrd ld` `N ¤̀¨Ÿ¤¨¥Ÿ£©

:oMWOdfh dxez ©¦§¨
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(æè):äìéì Là-äàøîe epqëé ïðòä ãéîú äéäé ïk¥µ¦«§¤´¨¦½¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨

(æé)eòñé ïë éøçàå ìäàä ìòî ïðòä úBìòä éôìe§¦º¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−
eðçé íL ïðòä íL-ïkLé øLà íB÷îáe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−

:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£ÔÚ‰ ˙BÏÚ‰∑"אסּתּלקּות" וכן ּכתרּגּומֹו: , ≈»∆»»ְְְְִֵַַָ

הענן" עלֹות "ּולפי לכּתב יּתכן ולא הענן". ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ"ונעלה
צּמּוח  אּלא סּלּוק לׁשֹון זה ׁשאין הענן", ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ"ועלה

ּכמֹו יח)ועלּיה, א ּככףֿאיׁש(מלכים קטּנה "הּנהֿעב : ְְְֲִִִֵַַַָָָ
מּים" .עלה ִָָֹ

(çé)eðçé ýåýé ét-ìòå ìàøNé éða eòñé ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬§Ÿ̈−©«£®
:eðçé ïkLnä-ìò ïðòä ïkLé øLà éîé-ìk̈§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨²̈©©¦§−̈©«£«

i"yx£eÚÒÈ '‰ ÈtŒÏÚ∑:"הּמׁשּכן ּב"מלאכת ׁשנינּו «ƒƒ¿ְְִִִֶֶַָָ
יׂשרא  ׁשהיּו מתקּפל ּכיון הענן עּמּוד היה נֹוסעים, ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּתקעּו קֹורה; ּכמין יהּודה ּבני ּגּבי על ְְְְְְִִֵֵַַָָָָונמׁש
אֹומר: ׁשּמׁשה עד מהּל היה ולא ותקעּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוהריעּו

זֹו יהּודה. מחנה ּדגל ונסע ה'" .ּב'ּספרי'"קּומה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

eÁÈ '‰ ÈtŒÏÚÂ∑ עּמּוד חֹונים, יׂשראל ׁשהיּו ּכיון ¿«ƒ«¬ְִִֵֵֶַָָָ
ּכמין  יהּודה ּבני ּגּבי על ונמׁש ועֹולה מּתּמר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהענן
ה' "ׁשּובה אמר: ׁשּמׁשה עד נפרׂש היה ולא ְְִֶֶַַָָָָָָֹֹֻסּכה,
ה' "עלּֿפי אֹומר: הוי יׂשראל", אלפי ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָרבבֹות

.ּובידֿמׁשה" ְֶַֹ

(èé)éøàäáeeøîLå íéaø íéîé ïkLnä-ìò ïðòä C §©«£¦¯¤«¨²̈©©¦§−̈¨¦´©¦®§¨«§¯
:eòqé àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¦¨«

(ë)ïkLnä-ìò øtñî íéîé ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨²̈¨¦¬¦§−̈©©¦§¨®
:eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨«

i"yx£LÈÂ∑ ּופעמים tÒÓ¯.ּכלֹומר: ÌÈÓÈ∑ מעטים .ימים ¿≈ְְִַָ»ƒƒ¿»ִִָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

זאת, ועֹוד ּבנסיעתם. אֹו ּבחנּיתם ה', מצֹות קּימּו הּזמן ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹּכל
ה' ועל־ּפי יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדכיון ּבּגמרא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּכדאיתא
קדּוׁשת  ּכבֹוד ּפתּגם ּגם (וידּוע ּדמי. להּו ּדקביע ּכמאן ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָיּסעּו,

ׁשהּנה  אף הּזה, ּבּזמן העבֹודה אֹופן לגּבי אדמֹו"ר וחמי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמֹורי
לפעמים  ׁשהיתה הּמׁשּכן הקמת ּבדּוגמת ׁשהּוא מׁשיח, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבא
עד  מערב הענן יהיה אׁשר "ויׁש הּכתּוב ּובלׁשֹון אחד, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָליֹום

‡M˙‡טז  eÊÁÂ dÏ ÈÙÁ ‡Ú ‡¯È„˙ ‰Â‰ Ôk≈¬»¿ƒ»¬»»»≈≈¿≈∆»»
:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

kLÓ‡יז  ÈÂlÚÓ ‡Ú ˙e˜lzÒ‡ ÌeÙÏe¿ƒ¿«»¬»»≈ƒ»≈«¿¿»
È¯Lc ‡¯˙‡·e Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË Ôk ¯˙·e»«≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»≈

:Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L Ônz ‡Ú Ôn«̇»¬»»«»»»¿≈ƒ¿»≈

ÏÚÂיח  Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«
ÏÚ ‡Ú È¯L Èc ÈÓBÈ Ïk Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»»»≈ƒ»≈¬»»«

:Ô¯L ‡kLÓ«¿¿»»»

ÔÈ‡ÈbÒיט  ÔÈÓBÈ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡·e¿»¬»»««¿¿»ƒ«ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿«≈¿»«¿»

:ÔÈÏË ‡ÏÂ¿»»¿ƒ

kLÓ‡כ  ÏÚ ÔÈÓ„ ÈÓBÈ ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈¿ƒ¿«««¿¿»
:ÔÈÏË ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(hi)mrheéøàäáe.ïðòä CiM xnFl §©©§©£¦¤¨¨©¦
mini oMWOd lr oprd Kix`i m ¦̀©£¦¤¨¨©©¦§¨¨¦
aFh EPpi` `Edd mFwOde ,miAx©¦§©¨©¥¤
c`n miE`znE mivtg Eide mdipirA§¥¥¤§¨£¥¦¦§©¦§Ÿ
`l ok iR lr s` ,mFwOd on rqpl¦§Ÿ©¦©¨©©¦¥Ÿ

mrh dfe .mXd oFvx lr ExariExnWe ©©§©§©¥§¤©©§¨§
,ErQi `le 'd zxnWn z` l`xUi ipa§¥¦§¨¥¤¦§¤¤§Ÿ¦¨
zxnWn mxnXnE mXd z`xIn iM¦¦¦§©©¥¦¨§¨¦§¤¤
oprd didi m` oke .ErQi `l Fzevn¦§¨Ÿ¦¨§¥¦¦§¤¤¨¨
,mini dWlW F` mipWM xRqn minï¦¦§¨¦§©¦§¨¨¦
,mgM KxCa dPre c`n mirbi mrd Eide§¨¨¨§¥¦§Ÿ§¦¨©¤¤Ÿ¨

:oprd ixg` zkll mXd oFvx EUri©£§©¥¨¤¤©£¥¤¨¨
øtñåcFr(`k weqt)Ecnri `NW Wi iM , §¦¥¦¥¤Ÿ©©§

s` xwAA Erqie cg` dlil wx©©§¨¤¨§¦§©Ÿ¤©
minrtle .mdl lFcB gxh `EdW iR lr©¦¤Ÿ©¨¨¤§¦§¨¦
lM Ekld iM ,dlile mnFi oprd cnri©£Ÿ¤¨¨¨¨©§¨¦¨§¨
gEpie xwAA `Edd mFwOA E`aE dliNd©©§¨¨©¨©©Ÿ¤§¨©
dliNd lke `Edd mFId lM mW oprd¤¨¨¨¨©©§¨©©§¨
gxh `Ede .Erqpe ipXd xwAA dlrpe§©£¨©Ÿ¤©¥¦§¨¨§Ÿ©
mixEaq mrd Eid iM ,oFW`xd on lFcB̈¦¨¦¦¨¨¨§¦
EgiPde zFlbrd EwxtE mW EcnrIW¤©©§¨¨§¨£¨§¦¦
,KxCd on mi`Ad bdpnM m`Vn©¨¨§¦§©©¨¦¦©¤¤

ElkEi `le orhl Exfgi oprd zFlrdaE§¥¨¤¨¨©§§¦§Ÿ§Ÿ§
minFi F` .KxCl oETY mdl zFUrlweqt) ©£¨¤¦©¤¤©¦

(ak:dliNA ErQie ,§¦§©©§¨
ïëzéåEUrW zFrQOA mdl rx`W §¦¨¥¤¥©¨¤©©¨¤¨

,xg` oiprA `le o`kA xRqnM©§ª¨§¨§Ÿ§¦§¨©¥
mnFie xwA cre axrn oprd cnr iM¦¨©¤¨¨¥¤¤§©Ÿ¤§¨
xiMfd KklE ,dpWe Wcge minFie dlilë©§¨§©¦§Ÿ¤§¨¨§¨¦§¦
cnre .ohxtA oixErXd EN` aEzMd©¨¥©¦¦¦§¨¨§¨©
oFbM ,dNgY xiMfd xW`M zFAx mipẄ¦©©£¤¦§¦§¦¨§

xn`W WCwA(en ` mixac)Wcwa EaWYe §¨¥¤¨©©¥§§¨¥
:mYaWi xW` minIM miAx minik dxez ¨¦©¦©¨¦£¤§©§¤

jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy
ּבתכלית  ההקמה היתה אז ּדגם ונסעּו", הענן ונעלה ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבֹוקר
ּבקדׁש חנּו ּכאׁשר ׁשהיתה ּכמֹו הּקביעּות, ּובתכלית ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשלימּות
ּבקביעּות  היּו ּבּמדּבר, ׁשּבהיֹותם ונמצא ׁשנה). י"ט ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּברנע

ׁשל  ּבאֹופן רק זה היה ׁשּלא זאת, ועֹוד ה'". "על־ּפי  ׁשל ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבמּצב
אל  מחיל עלּו ּגּופא ׁשּבזה אּלא אחד, ּבמקֹום ועמידה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקביעּות

ּבּקֹודׁש. להעלֹות ּבּתֹורה מפֹורׁש ציּוּוי זה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָחיל,

(àë)äìòðå ø÷a-ãò áøòî ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨¯
ïðòä äìòðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðòä¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈

:eòñðå§¨¨«

(áë)éøàäa íéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bàïðòä C «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈
ì ïkLnä-ìòåéìò ïkLeòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé ©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®

:eòqé Búìòäáe§¥¨«Ÿ−¦¨«
i"yx£ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמֹו כה)ׁשנה, ּגאּלתֹו""ימים (ויקרא .ּתהיה »ƒְְְִִֶָָָָֻ

(âë)-úà eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤
ô :äLî-ãéa ýåýé ét-ìò eøîL ýåýé úøîLî¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

é(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)äNòz äL÷î óñk úøöBöç ézL Eì äNò£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´
:úBðçnä-úà òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäå íúàŸ¨®§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

i"yx£EÏŒ‰NÚ∑ ויהי" ,ּכמל לפני ּתֹוקעין (ׁשּיהיּו ¬≈¿ְְְְְִִִֶֶֶֶַָ
("מל EÏ.ביׁשרּון ‰NÚ∑ אּתה – ל (עׂשה מּׁשּל ִֶֶֻ¬≈¿ְְֲִֵֶַָ

אחר) ולא ּבהם, ּומׁשּתּמׁש ‰Ú„‰.עֹוׂשה ‡¯˜ÓÏ∑ ְְִֵֵֶֶַַָֹ¿ƒ¿»»≈»
ותקראם  העם ּוׁשאר הּסנהדרין עם לדּבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּתרצה

חצֹוצרֹות  עלֿידי ּתקראם ,אלי ÚqÓÏe.לאסף ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָֹ¿««

˙BÁn‰Œ˙‡∑ ּבהם ּתתקעּו מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת ∆««¬ְְְִִִֶַַָָ
היּולסימן  ׁשלׁשה עלּֿפי אֹומר: אּתה נמצאת ; ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

מׁשה  ועלּֿפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלּֿפי ְְִִִֶַַַָָֹנֹוסעים:
חצֹוצרֹות  ּבהּקׁשת ∑L˜Ó‰.ועלּֿפי ּתעׂשה מהעׁשת ְְֲִַƒ¿»ְֲֵֶֶֶַַַָָ

.הּקרנס  ְַָֻ

(â)éìà eãòBðå ïäa eò÷úåçút-ìà äãòä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ô‰a eÚ˜˙Â∑ אהל אלּֿפתח ּכלֿהעדה אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: העדה, למקרא סימן והּוא ּבׁשּתיהן, ¿»¿»≈ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.מֹועד" ֵ

(ã)éìà eãòBðå eò÷úé úçàa-íàåéLàø íéàéNpä E §¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−
:ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â∑ למקרא סימן הּוא ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְִִָָ
ואף  הּנׂשיאים". אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַהּנׂשיאים,

יעידתן  ׁשוה'הן ּומ'ּגזרה מֹועד, אהל ּפתח הּוא אל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּב'ּספרי' .ּבא ְִֵַָ

(ä):äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äòeøz ízò÷úe§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨
i"yx£‰Úe¯z ÌzÚ˜˙e∑ ּותקיעה ּתרּועה ּתקיעה, הּמחנֹות: מּסע הּמקראֹות סימן מן ּב'ּספרי' נדרׁש הּוא ּכ . ¿«¿∆¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

לד)היתרים .(ר"ה ְִֵַ

ˆÙ¯‡כא  „Ú ‡LÓ¯Ó ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏËÂ ‡¯Ùˆa ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏËÂ ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

ÔcÚaכב  ÔcÚ B‡ ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË»¿ƒ

„ÈÈכג  ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈ¯Ë ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

aÚz„ב  „È‚ ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ ÔÈz¯z CÏ „·Úƒ≈»«¿≈¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
˙È ‡Ïh‡Ïe ‡zLÎ ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂ Ô‰˙È»¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»»»

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

zLk‡ג  Ïk C˙ÂÏ Ôen„ÊÈÂ Ô‰a ÔeÚ˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

C˙ÂÏד  Ôen„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa Ì‡Â¿ƒ«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ‡i·¯·«̄¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

Ô¯Lcה  ‡˙È¯MÓ ÔeÏhÈÂ ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
:‡Óecƒ̃»



ני jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy
ּבתכלית  ההקמה היתה אז ּדגם ונסעּו", הענן ונעלה ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבֹוקר
ּבקדׁש חנּו ּכאׁשר ׁשהיתה ּכמֹו הּקביעּות, ּובתכלית ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשלימּות
ּבקביעּות  היּו ּבּמדּבר, ׁשּבהיֹותם ונמצא ׁשנה). י"ט ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּברנע

ׁשל  ּבאֹופן רק זה היה ׁשּלא זאת, ועֹוד ה'". "על־ּפי  ׁשל ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבמּצב
אל  מחיל עלּו ּגּופא ׁשּבזה אּלא אחד, ּבמקֹום ועמידה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקביעּות

ּבּקֹודׁש. להעלֹות ּבּתֹורה מפֹורׁש ציּוּוי זה ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָחיל,

(àë)äìòðå ø÷a-ãò áøòî ïðòä äéäé øLà Léå§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤§©«£¨¯
ïðòä äìòðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðòä¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬¤«¨−̈

:eòñðå§¨¨«

(áë)éøàäa íéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bàïðòä C «Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À§©«£¦¸¤«¨³̈
ì ïkLnä-ìòåéìò ïkLeòqé àìå ìàøNé-éðá eðçé ©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬§¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦¨®

:eòqé Búìòäáe§¥¨«Ÿ−¦¨«
i"yx£ÌÈÓÈŒB‡∑ּכמֹו כה)ׁשנה, ּגאּלתֹו""ימים (ויקרא .ּתהיה »ƒְְְִִֶָָָָֻ

(âë)-úà eòqé ýåýé ét-ìòå eðçé ýåýé ét-ìò©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦¨®¤
ô :äLî-ãéa ýåýé ét-ìò eøîL ýåýé úøîLî¦§¤³¤§Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

é(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)äNòz äL÷î óñk úøöBöç ézL Eì äNò£¥´§À§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´
:úBðçnä-úà òqîìe äãòä àø÷îì Eì eéäå íúàŸ¨®§¨³§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

i"yx£EÏŒ‰NÚ∑ ויהי" ,ּכמל לפני ּתֹוקעין (ׁשּיהיּו ¬≈¿ְְְְְִִִֶֶֶֶַָ
("מל EÏ.ביׁשרּון ‰NÚ∑ אּתה – ל (עׂשה מּׁשּל ִֶֶֻ¬≈¿ְְֲִֵֶַָ

אחר) ולא ּבהם, ּומׁשּתּמׁש ‰Ú„‰.עֹוׂשה ‡¯˜ÓÏ∑ ְְִֵֵֶֶַַָֹ¿ƒ¿»»≈»
ותקראם  העם ּוׁשאר הּסנהדרין עם לדּבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּתרצה

חצֹוצרֹות  עלֿידי ּתקראם ,אלי ÚqÓÏe.לאסף ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָֹ¿««

˙BÁn‰Œ˙‡∑ ּבהם ּתתקעּו מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת ∆««¬ְְְִִִֶַַָָ
היּולסימן  ׁשלׁשה עלּֿפי אֹומר: אּתה נמצאת ; ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

מׁשה  ועלּֿפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלּֿפי ְְִִִֶַַַָָֹנֹוסעים:
חצֹוצרֹות  ּבהּקׁשת ∑L˜Ó‰.ועלּֿפי ּתעׂשה מהעׁשת ְְֲִַƒ¿»ְֲֵֶֶֶַַַָָ

.הּקרנס  ְַָֻ

(â)éìà eãòBðå ïäa eò÷úåçút-ìà äãòä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ô‰a eÚ˜˙Â∑ אהל אלּֿפתח ּכלֿהעדה אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: העדה, למקרא סימן והּוא ּבׁשּתיהן, ¿»¿»≈ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.מֹועד" ֵ

(ã)éìà eãòBðå eò÷úé úçàa-íàåéLàø íéàéNpä E §¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ©§¦¦½¨¥−
:ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£eÚ˜˙È ˙Á‡aŒÌ‡Â∑ למקרא סימן הּוא ¿ƒ¿««ƒ¿»ְְִִָָ
ואף  הּנׂשיאים". אלי "ונֹועדּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַהּנׂשיאים,

יעידתן  ׁשוה'הן ּומ'ּגזרה מֹועד, אהל ּפתח הּוא אל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּב'ּספרי' .ּבא ְִֵַָ

(ä):äîã÷ íéðçä úBðçnä eòñðå äòeøz ízò÷úe§©§¤−§¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨
i"yx£‰Úe¯z ÌzÚ˜˙e∑ ּותקיעה ּתרּועה ּתקיעה, הּמחנֹות: מּסע הּמקראֹות סימן מן ּב'ּספרי' נדרׁש הּוא ּכ . ¿«¿∆¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

לד)היתרים .(ר"ה ְִֵַ

ˆÙ¯‡כא  „Ú ‡LÓ¯Ó ‡Ú ‰Â‰ Èc ˙È‡Â¿ƒƒ¬»¬»»≈«¿»««¿»
ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ B‡ ÔÈÏËÂ ‡¯Ùˆa ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿«≈¬»»¿«¿»¿»¿ƒ≈»¿≈≈

:ÔÈÏËÂ ‡Ú ˜lzÒÓeƒ¿««¬»»¿»¿ƒ

ÔcÚaכב  ÔcÚ B‡ ‡Á¯È B‡ ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡¿≈ƒ«¿»ƒ»¿ƒ»
È‰BÏÚ È¯LÓÏ ‡kLÓ ÏÚ ‡Ú ˙eÎ¯B‡a¿»¬»»««¿¿»¿ƒ¿≈¬ƒ
d˙e˜lzÒ‡·e ÔÈÏË ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ Èa Ô¯L»»¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿«»≈

:ÔÈÏË»¿ƒ

„ÈÈכג  ‡¯ÓÈÓ ÏÚÂ Ô¯L ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»»»¿«≈¿»«¿»
ÏÚ ÔÈ¯Ë ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È ÔÈÏË»¿ƒ»«¿«≈¿»«¿»»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

aÚz„ב  „È‚ ÛÒÎc Ô¯ˆBˆÁ ÔÈz¯z CÏ „·Úƒ≈»«¿≈¬¿«ƒ¿«¿ƒ«¿≈
˙È ‡Ïh‡Ïe ‡zLÎ ‡Ú¯ÚÏ CÏ ÔÈÂ‰ÈÂ Ô‰˙È»¿≈ƒ∆¿»»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»»»

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

zLk‡ג  Ïk C˙ÂÏ Ôen„ÊÈÂ Ô‰a ÔeÚ˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿«¿¿»»»¿ƒ¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

C˙ÂÏד  Ôen„ÊÈÂ ÔeÚ˜˙È ‡„Áa Ì‡Â¿ƒ«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿»»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ‡i·¯·«̄¿¿«»≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈

Ô¯Lcה  ‡˙È¯MÓ ÔeÏhÈÂ ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
:‡Óecƒ̃»



jzelrdaנב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h iriax meil inei xeriy

(å)íéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äòeøz ízò÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
:íäéòñîì eò÷úé äòeøz äðîéz¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«

(æ):eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úà ìéä÷äáe§©§¦−¤©¨¨®¦§§−§¬Ÿ¨¦«
i"yx£'B‚Â Ï‰w‰Œ˙‡ ÏÈ‰˜‰·e∑ אֹומר ׁשהּוא לפי ¿«¿ƒ∆«»»¿ְִֵֶ

מה  אתֿהּמחנֹות". ּולמּסע העדה למקרא ל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ"והיּו
ׁשּנאמר: ּובׁשּתיהן, ּכהנים ּבׁשני ּתֹוקע העדה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּמקרא

ּבׁשּתיהם  הּמחנֹות מּסע אף וגֹו'", ּבהן יכֹול "ותקעּו . ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ
מקרא  אף ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע הּמחנֹות ּמּסע ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָמה
ּבין  חּלּוק אין ּומעּתה ותֹוקע, ּומריע ּתֹוקע ְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָהעדה

ּתלמּו הּמחנֹות? את למּסע העדה דֿלֹומר מקרא ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָ
ּתרּועה  ׁשאין לֹומר וגֹו'", אתֿהּקהל ְְְְִֵֶֶַַַָָָ"ּובהקהיל
סימן  הרי לּנׂשיאים, והּואֿהּדין העדה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָלמקרא
ּבאחת, נׂשיאים וׁשל ּבׁשּתים העדה מקרא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָלׁשלׁשּתם:
– ּבׁשּתים הּמחנֹות ּומּסע ּתרּועה, ּבהם אין וזֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָוזֹו

ּותקיעה  ּתרּועה .עלֿידי ְְְִֵַָָ

(ç)íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²
:íëéúøãì íìBò úwçì§ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£eÚ˜˙È Ô¯‰‡ È·e∑הּללּו ּובּמּסעֹות .ּבּמקראֹות ¿≈«¬…ƒ¿¿ְִַַַַָָָ

(è)øøvä øvä-ìò íëöøàa äîçìî eàáú-éëå§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À©©©Æ©Ÿ¥´
ýåýé éðôì ízøkæðå úøööça íúòøäå íëúà¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´

:íëéáéàî ízòLBðå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−¥«Ÿ§¥¤«

(é)íëLãç éLàøáe íëéãòBîáe íëúçîN íBéáe§¸¦§©§¤´§«£¥¤»§¨¥´¨§¥¤¼
íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìò úøööça ízò÷úe§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®
ýåýé éðà íëéäìà éðôì ïBøkæì íëì eéäå§¨¸¨¤³§¦¨Æ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬

ô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

È¯MÓ˙‡ו  ÔeÏhÈÂ ˙eÈz ‡z·aÈ ÔeÚ˜˙˙Â¿ƒ¿¿«∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»
:ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔeÚ˜˙È ‡·aÈ ‡ÓB¯c Ô¯Lcƒ¿«»»«»»ƒ¿¿¿«¿»≈

˙Ôe·aÈ:ז  ‡ÏÂ ÔeÚ˜˙z ‡Ï‰˜ ˙È LÎÓ·e¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿¿¿»¿«¿

BˆÁaˆ¯˙‡ח  ÔeÚ˜˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ È·e¿≈«¬…»¬«»ƒ¿¿«¬¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿ƒ¿«¬»¿»≈

ÏÚט  ÔBÎÚ¯‡a ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«»»¿»»¿«¿¬«
‡˙¯ˆˆÁa Ôe·aÈ˙e ÔBÎÏ ÔÈ˜ÈÚÓc È˜ÈÚÓ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿¿«¿«¬…¿»»
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡·ËÏ ÔBÎÈ¯Îec ÏeÚÈÈÂ¿≈¿»≈¿»»√»¿»¡»»

:ÔBÎÈ‡qÓ Ôe˜¯t˙˙Â¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÈLÈ¯·eי  ÔBÎÈ„ÚBÓ·e ÔBÎ˙Â„Á ÌBÈ·e¿∆¿«¿¿¬≈¿≈≈
ÔBÎ˙ÂÏÚ ÏÚ ‡˙¯ˆˆÁa ÔeÚ˜˙˙Â ÔBÎÈÁ¯È«¿≈¿ƒ¿¿«¬…¿»»«¬»»¿
‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈÂ‰ÈÂ ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»¿¿¿»»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎ‰Ï‡ Ì„√̃»¡»»¬»¿»¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(fÎe).äðîéz íéðçä úBðçnä eòñðå§¨§©©£©Ÿ¦¥¨¨
iYW aEzMd WxR,zFrExY ¥©©¨§¥§

gxfOd zFpgn rQnl dpFW`xdweqt) ¨¦¨§©©©£©¦§¨
(dxn`e .mFxCd zFpgn rQnl zipXde§©¥¦§©©©£©¨§¨©

,mdirqnl Erwzi drExYoM ErwzIW §¨¦§§§©§¥¤¤¦§§¥
drExY ErwzIW xnFl ,mdirqn lkl§¨©§¥¤©¤¦§§§¨
dOi mipFgd zFpgOd rQnl ziWilW§¦¦§©©©©£©¦¨¨
lkl iM ,dpFtv mipFgd rQnl ziriaxE§¦¦§©©©¦¨¨¦§¨
Wxti xW`M ,Fnvr iptA rQn lbC¤¤©©¦§¥©§©£¤§¨¥

"mixt` ipa dpgn lbC rqpe"(ak weqt) §¨©¤¤©£¥§¥¤§©¦
,(dk weqt)" oc ipa dpgn lbC rqpe"§¨©¤¤©£¥§¥¨
zk`ln lW `zixAA diEpW `id Kke§¨¦§¨©¨©§¨¤§¤¤

oMWOd(bi wxt): ©¦§¨
ìáàixtqA(br jzelrda)mWM i` EpW £¨§¦§¦¨¦§¥

rwFY KM mFxCle gxfOl rwFYW¤¥©©¦§¨§©¨¨¥©
xnFl cEnlY ,oFtSle axrOldrExY ©©£¨§©¨©§©§¨

mdirqnl Erwzizg` driwY ¦§§§©§¥¤§¦¨©©
gEx lkl WlW mixnF` Wie ,odiYWl¦§¥¤§¥§¦¨§¨©
lW FhEWR `Ed oke .o`M cr ,gExe§©©¨§¥§¤
FnM gEx lkl ErwzIW zn`A `xwn¦§¨¤¡¤¤¦§§§¨©§

:iYWxRW¤¥©§¦
.íäéòñîì eò÷úé äòeøziYWxR xaM §¨¦§§§©§¥¤§¨¥©§¦

mipdMd l` xn` xcqA`xwie) §¥¤¡Ÿ¤©Ÿ£¦
(ck bkiM ,oiCd zCnl fnx drExYd iM¦©§¨¤¤§¦©©¦¦

zFrQOA aEzM ok(bk h lirl)'d iR lr ¥¨©©¨©¦
,dnglOA zgSpnd `ide ,dWn ciA§©¤§¦©§©©©©¦§¨¨

aEzke(h weqt oldl)dngln E`az ike §¨§¦¨Ÿ¦§¨¨
xn` oM lre ,mzrxde 'ebe mkvx`A§©§§¤©£¥Ÿ¤§©¥¨©

dWn(dl weqt oldl),LipRn Li`pUn Eqpie ¤§¨ª§©§¤¦¨¤
zxUrA mipRd cFq iYWxR xakE§¨¥©§¦©¨¦©£¤¤

zFxACd(b k zeny)znFg iM E`xY oke . ©¦§§¥¦§¦©
aizkC ,drExzA dltp Fgixiyedi)(i e r §¦¨§¨¦§¨¦§¦

,mzrixde Erixd mkil` ixn` mFi cr©¨§¦£¥¤¨¦©£¦Ÿ¤
aizkE(k weqt my)drExY mrd ErixIe §¦©¨¦¨¨§¨

.mxg dzid KklE ,dnFgd lRYe dlFcb§¨©¦Ÿ©¨§¨¨§¨¥¤
,driwzl miE`x ldTd z` lidwdaE§©§¦¤©¨¨§¦¦§¦¨
iM ,mingx zCnl fnx dhEWRd iM¦©§¨¤¤§¦©©£¦¦
xn`i oM lr ,miaW lAwl dhEWR Fpini§¦§¨§©¥¨¦©¥Ÿ©

(el weqt oldl) dgpa(E)itl` zFaax 'd daEW §ªŸ¨¦§©§¥
aizkE ,l`xUi(i weqt)mkzgnU mFiaE ¦§¨¥§¦§¦§©§¤

dnglOd iM ,mYrwzE mkicrFnaE§£¥¤§©§¤¦©¦§¨¨
.mingxl dgnVde micrFOde drExzl¦§¨§©£¦§©¦§¨§©£¦

EpizFAxe(:bl d"x)dhEWR ,EwiYrd §©¥¤§¦§¨
drExzE dixg`l dhEWtE diptl§¨¤¨§¨§©£¤¨§¨
W`xA zFrihPA uSwi `NW ,rvn`Ä¤§©¤Ÿ§©¥©§¦§Ÿ
la` ,oAxTd lre mixERMd mFie dpXd©¨¨§©¦¦§©©¨§¨£¨
,drExzl Ffe driwzl Ff dpEMd©©¨¨¦§¦¨§¦§¨

:oiai liMUOdeg dxez §©©§¦¨¦



נג jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ∑(יא ערכין צּבּור (ספרי. הּכתּוב ּבקרּבן , «……≈∆ְְִַַָָ

‡ÌÎÈ‰Ï.מדּבר  '‰ È‡∑ עם מלכּיֹות למדנּו מּכאן ְֵַ¬ƒ¡…≈∆ְְִִַַָָֻ
הרי  – "ּותקעּתם" ׁשּנאמר: וׁשֹופרֹות, ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָזכרֹונֹות

זכרֹונֹות  הרי – "לזּכרֹון" אלהיכם"ׁשֹופרֹות, ה' "אני . ְְֱֲֲִִִֵֵֶָָֹ
וכּו'– מלכּיֹות .זֹו ְְַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr bi zegiy ihewl)

מדּבר הּכתּוב צּבּור, י)ּבקרּבן י, (רש"י ְְְִֵַַַָָ
לזה  ּובהמׁש מאֹויביכם", "ונֹוׁשעּתם נאמר הּקֹודם ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּפסּוק
על  ׁשּנקּבע ׂשמחה יֹום היינּו – ׂשמחתכם" "ּוביֹום ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָנאמר
לׂשמחה", ל"מֹועדים ׁשהּכּונה לֹומר (ּדאין הּמלחמה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָנצחֹון

הּפרׁשה  ׁשּכל ּומּכיון "ּובמֹועדיכם"). נאמר ּתכף ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהרי
ׁשלמיכם" ו"זבחי "עֹולֹותיכם ׁשּגם מּובן צּבּור, ּבעניני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמדּברת

צּבּור. ּבקרּבן ְְְִֵַַָמדּבר

ß oeiq f"i iying mei ß

(àé)Lãça íéøNòa éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´©®Ÿ¤
:úãòä ïkLî ìòî ïðòä äìòð©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«

i"yx£ÈM‰ L„Áa∑ עׂשר ׁשנים אֹומר: אּתה נמצאת «…∆«≈ƒְְִֵֵֵַָָָָ
ּבראׁשֿ ׁשהרי ּבחֹורב, עׂשּו ימים עׂשרה חסר ְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹחדׁש

ׁשם  חנּו סיון לּׁשנה חדׁש ּבאּיר עׂשרים עד נסעּו ולא , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ
.הּבאה  ַָָ

(áé)ïkLiå éðéñ øaãnî íäéòñîì ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ
:ïøàt øaãîa ïðòä¤«¨−̈§¦§©¬¨¨«

i"yx£Ì‰ÈÚÒÓÏ∑ אחרֹון ּומי ראׁשֹון מי ּדגליהם, למּסע המפרׁש Ô¯‡t.ּכּמׁשּפט ¯a„Óa∑ הּתאוה קברֹות ¿«¿≈∆ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹ¿ƒ¿«»»ְֲִַַָ
ּפארן  מּמּסע ּבמדּבר חנּו וׁשם .זה היה, ְְְִִֶַַָָָָָָָ

(âé):äLî-ãéa ýåýé ét-ìò äðLàøa eòñiå©¦§−¨¦«Ÿ¨®©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(ãé)íúàáöì äðLàøa äãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²¨¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®
:áãðénò-ïa ïBLçð Bàáö-ìòå§©̧§¨½©§−¤©¦«¨¨«

(åè):øòeö-ïa ìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨¨®§©§¥−¤¨«

(æè):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

(æé)éàNð éøøî éðáe ïBLøâ-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäå§©−©¦§¨®§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´§¨¦½«Ÿ§¥−
:ïkLnä©¦§¨«

˙È‡יא  ‡Á¯Èa ‡˙È˙ ‡zLa ‰Â‰Â«¬»¿«»ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¿»»
ÈÂlÚÓ ‡Ú ˜lzÒ‡ ‡Á¯ÈÏ ÔÈ¯NÚa¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¬»»≈ƒ»≈

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ«¿¿»¿«¬»

a„nÓ¯‡יב  ÔB‰ÈÏhÓÏ Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»≈ƒ«¿¿»
:Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ‡Ú ‡¯Le ÈÈÒ„¿ƒ»¿»¬»»¿«¿¿»¿»»

Èa„‡יג  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‡˙ÈÓ„˜a eÏËe¿»¿«¿≈»«≈¿»«¿»ƒ»
:‰LÓ„¿…∆

ÈÓ„˜a˙‡יד  ‰„e‰È Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈»
:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ¿≈≈¿«≈≈«¿««ƒ»»

Ï‡˙טו  ¯Î˘OÈ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈
:¯Úeˆ ¯a«»

a¯טז  ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·Ê È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À¡ƒ»«
:ÔBÏÁ≈

È·eיז  ÔBL¯‚ Èa ÔÈÏËÂ ‡kLÓ ˜¯t˙Óeƒ¿»≈«¿¿»¿»¿ƒ¿≈≈¿¿≈
:‡kLÓ ÈÏË È¯¯Ó¿»ƒ»¿≈«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ci).áãðénò ïa ïBLçð Bàáö ìòå§©§¨©§¤©¦¨¨
mW o`kA xiMfi dOl iYrci `lŸ¨©§¦¨¨©§¦§¨¥
m`e .df xiMfd xaMW ,milbCd i`iUp§¦¥©§¨¦¤§¨¦§¦¤§¦
fnxp xaM ,miIg Eid iM fnxl xn`YŸ©¦§Ÿ¦¨©¦§¨¦§¨

milbCd zWxtA df(b a lirl)mFIn iM ¤§¨¨©©§¨¦¦¦
cg` zn `l rQOd zr cre oipOd©¦§¨§©¥©©©Ÿ¥¤¨
,xnFl aEzMd `A ilE` .micwRd lMn¦¨©§ª¦©¨©¨©
W`xA `iUPd Kli KxcA mYklA mBW¤©§¤§¨§¤¤¥¥©¨¦§Ÿ

KlnM oMWie Fzevn EUrIW F`av§¨¤©£¦§¨§¦§Ÿ§¤¤
mdl oi` xW` o`vM Ekli `le cEcbA¦§§Ÿ¥§§Ÿ£¤¥¨¤
dfl xg` mdl EPnIW `le ,drFx¤§Ÿ¤§©¨¤©¥¨¤

:dngln gEWn EUri xW`Meh dxez ©£¤©£¨©¦§¨¨
(fi)ïBLøâ éðá eòñðå ïkLnä ãøeäå§©©¦§¨§¨§§¥¥§

.éøøî éðáemiaEzMd zErnWn §¥§¨¦©§¨©§¦
dcEdi lbC rqp ixg` iM ,dGd oiprÄ¦§¨©¤¦©£¥§Ÿ©¤¤§¨
FwExR zNgzE ,oMWOd wExtA Eligzi©§¦§¥©¦§¨§¦©¥

zkxR z` EcixFde eipaE oxd` `aIW¤¨Ÿ©£Ÿ¨¨§¦¤¨Ÿ¤
xn`PW Edfe ,KqOd(d c lirl)oxd` `aE ©¨¨§¤¤¤¡©¨©£Ÿ

xnFlM ,'ebe EcixFde dpgOd rqpA eipaE¨¨¦§Ÿ©©©£¤§¦§©
EnilWi xW`ke ,oFW`xd dpgOd rqpA¦§Ÿ©©©£¤¨¦§©£¤©§¦

ke oFx`d zFQkl`Vn lW WcTd ilM l §©¨¨§¨§¥©Ÿ¤¤©¨
FNM oMWOd mIeld EcixFi zdw ipA§¥§¨¦©§¦¦©¦§¨ª
oFWxb ipa Erqie zFlbrd lr Eprhie§¦§£©¨£¨§¦§§¥¥§
oFx`de ,dcEdi lbc ixg` ixxn ipaE§¥§¨¦©£¥¤¤§¨§¨¨



jzelrdaנד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÔkLn‰ „¯e‰Â∑נכנסּו יהּודה, ּדגל ׁשּנֹוסע ּכיון ¿««ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

הארֹון, את ּבּה וכּסּו הּפרכת את ּופרקּו ּובניו ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאהרן
ד)ׁשּנאמר הּמחנה",(במדבר ּבנסע ּובניו אהרן "ּובא : ְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

אֹותֹו וטֹוענין הּמׁשּכן ּפֹורקין מררי ּובני ּגרׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָּובני

קהת  ּבני מּׂשא ׁשל הּקדׁש ּוכלי והארֹון ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעגלֹות,
ּדגל  ׁשּנסע עד הּמֹוטֹות על ּונתּונין מכּסין ְְְִִִֶֶֶַַַַָֻעֹומדים

הּקהתים" "ונסעּו ואחרּֿכ ראּובן, .מחנה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָ

(çé)Bàáö-ìòå íúàáöì ïáeàø äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½
:øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(èé)-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
:écLéøeö¦«©¨«

(ë):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìòå§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤§¥«

(àë)-úà eîé÷äå Lc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®§¥¦¬¤
:íàa-ãò ïkLnä©¦§−̈©Ÿ¨«

i"yx£Lc˜n‰ È‡N∑ המקּדׁשים ּדברים .נֹוׂשאי …¿≈«ƒ¿»ְְְִִֵַָָֻ
ÔkLn‰Œ˙‡ eÓÈ˜‰Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון ׁשהיּוּבני , ¿≈ƒ∆«ƒ¿»ְְְְִֵֵֵֶָָ

ּדגלים  ׁשני מּסע להם את קֹודמים מקימין היּו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבדגל  נראה החניה וסימן ׁשֹוכן, הענן ּכׁשהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמׁשּכן
ּבאים  קהת ּבני ועדין חֹונים, והם יהּודה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמחנה
ּגרׁשֹון  ּבני היּו האחרֹונים, ּדגלים ׁשני עם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמאחריהם

קהת, ּבני ּוכׁשּבאים הּמׁשּכן, את מקימין מררי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּובני
והּׁשלחן  הארֹון ּבֹו ּומכניסין מכֹונֹו על אֹותֹו ְְְְְִִִַַַָָָֻמֹוצאים
הּמקרא  מׁשמעּות וזהּו והּמזּבחֹות; ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָוהּמנֹורה
טרם  – "עד" אֹותֹו - הּמׁשּכן מקימי - ְְְִִִֵֵֶֶַַָ"והקימּו"

קהת  ּבני ׁשל - ."ּבֹואם" ְְֵֶָָ

(áë)-ìòå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧
:ãeäénò-ïa òîLéìà Bàáö§¨½¡¦«¨−̈¤©¦«

(âë):øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«

(ãë):éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«

ÏÚÂיח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈¿≈≈¿«
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ dÏÈÁ≈≈¡ƒ«¿≈

Ï‡ÈÓÏLיט  ÔBÚÓL È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a«ƒ«»

a¯כ  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈÓÈ˜Óeכא  ‡Lc˜Ó ÈÏË ˙‰˜ Èa ÔÈÏËÂ¿»¿ƒ¿≈¿»»¿≈«¿¿»¿ƒƒ
:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú ‡kLÓ ˙È»«¿¿»«≈≈

ÔB‰ÈÏÈÁÏכב  ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËe¿«≈««¿ƒ¿≈∆¿«ƒ¿≈≈
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈≈¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbכג  ‰MÓ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

a¯כד  Ô„È·‡ ÔÓÈ· È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»«
:ÈBÚ„bƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mipEzpE miqEkn micnFr WcTd ilkE§¥©Ÿ¤§¦§¦§¦
:oaE`x lbC rqPW cr zFhFOd lr©©©¤¨©¤¤§¥

äéäéådpgn crFn ld` rqpe WExR §¦§¤¥§¨©Ÿ¤¥©£¥
zFpgOd KFzA mIeld(fi a lirl), ©§¦¦§©©£

miIeld dpgn lke crFn ld` rQIW¤¦©Ÿ¤¥§¨©£¥©§¦¦
mipEWxBd iM ,zFxMfPd zFpgOd KFzA§©©£©¦§¨¦©¥§¦
lbcl dcEdi lbC oiA mirqFp mixxOde§©§¨¦§¦¥¤¤§¨§¤¤
lbC oiA mirqFp mizdTde ,oaE`x§¥§©§¨¦§¦¥¤¤
,cFr Wxti xW`M mixt` lbcl oaE`x§¥§¤¤¤§©¦©£¤§¨¥
mxh oMWOd EniwIW mrHd xiMfie§©§¦©©©¤¨¦©¦§¨¤¤

m`FA(`k weqt): ¨
ìáàoMWOd zk`ln lW `zixaAwxt) £¨§¨©§¨¤§¤¤©¦§¨

(biErwY :dGd oFWNM izi`ẍ¦¦©¨©¤¨§

dcEdi lW FlbC rqpe Erwze Erixde§¥¦§¨§§¨©¦§¤§¨
xn`PW ,dNgY(ci weqt)dpgn lbC rQIe §¦¨¤¤¡©©¦©¤¤©£¥

oxd` ipa Eqpkp ,dpW`xA dcEdi ipa§¥§¨¨¦Ÿ¨¦§§§¥©£Ÿ
,oFx`d z` Da EQke zkxRd z` EwxtE¥§¤©¨Ÿ¤§¦¨¤¨¨

xn`PW(d c lirl)rqpA eipaE oxd` `aE ¤¤¡©¨©£Ÿ¨¨¦§Ÿ©
rqpe Erwze Erixde ErwY ,'ebe dpgOd©©£¤¨§§¥¦§¨§§¨©
oFWxb ipa Eqpkp cIn ,oaE`x dpgn lbC¤¤©£¥§¥¦¨¦§§§¥¥§
Eprhe oMWOd z` EwxtE ixxn ipaE§¥§¨¦¥§¤©¦§¨§¨£
ipA `A cr EdEcinrde zFlbrA FzF`¨£¨§¤¡¦©Ÿ§¥

xn`PW ,zdw(`k weqt)mizdTd Erqpe §¨¤¤¡©§¨§©§¨¦
cr oMWOd z` Eniwde WCwOd i`UpŸ§¥©¦§¨§¥¦¤©¦§¨©
lbC rqpe Erwze Erixde ErwY ,m`FA¨¨§§¥¦§¨§§¨©¤¤
z` EwxtE zdw ipA Eqpkp cIn mixt ¤̀§©¦¦¨¦§§§¥§¨¥§¤

xn`PW ,szMA EdEprhe WCwOdc lirl) ©¦§¨§¨£©¨¥¤¤¡©
(eh:'ebe eipaE oxd` dNke§¦¨©£Ÿ¨¨

ànLåze Erixde ErwY ,DWExR KMErw §¤¨¨¥¨¨§§¥¦§¨§
oiniCwn cInE oaE`x lbC rqpl¦§Ÿ©¤¤§¥¦¨©§¦¦
oMWOd EwxtE ixxn ipaE oFWxb ipA§¥¥§§¥§¨¦¥§©¦§¨
Erixde ErwY oke ,oaE`x ipA mcw Erqpe§¨§Ÿ¤§¥§¥§¥¨§§¥¦
miniCwnE mixt` lbC rQIW Erwze§¨§¤¦©¤¤¤§©¦©§¦¦
lr WcTd ilM oiprFhe zdw ipA§¥§¨§£¦§¥©Ÿ¤©
.mixt` ipA mcw mirqFpe mditzM¦§¥¤§§¦Ÿ¤§¥¤§©¦
zFriwzA EidW mIeld zriqp lr Ecnl̈§©§¦©©§¦¦¤¨¦§¦
lbCd zriqp mdl skze§¥¤¨¤§¦©©¤¤

:mdixg`Wgi dxez ¤©£¥¤
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(äë)úðçnä-ìëì óqàî ïã-éðá äðçî ìâc òñðå§¨©À¤µ¤©«£¥´§¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ
:écLénò-ïa øæòéçà Bàáö-ìòå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©§¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«

i"yx£˙Án‰ŒÏÎÏ Ûq‡Ó∑ לפי ירּוׁשלמי: ּתלמּוד ¿«≈¿»««¬…ְְְְִִַַ
נֹוסע  היה ּבאֹוכלֹוסין, מרּבה ּדן ׁשל ׁשבטֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיה

מאּב ׁשהיה מי וכל לֹו.ּבאחרֹונה, מחזירֹו היה ּדבר ד ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

מן  לּה ּומּפיק מהּלכין, היּו ּכתיבה ּדאמר: ּכמאן ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאתיא
ב) יּסעּו"(במדבר ּכן יחנּו "ּכאׁשר ּכקֹורה : ּדאמרי: ואית . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

מהּלכין  לכלֿהּמחנת"היּו "מאּסף מן לּה ּומּפיק ,. ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` zegiy ihewl)

לֹו מחזירֹו היה ּדבר ּמאּבד ׁשהיה מי כה)וכל י, (רש"י ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
ּכל הּמאּבד זה ׁשֹוטה, "איזהּו רז"ל לֹו".מהאמרּו ּׁשּנֹותנים ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

א לאלקּות, ּבּטּול "מה", מּלמעלה נּתן יהּודי לכל ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָֹּכלֹומר:
הּוא  עלּול (ׁשֹוטה), ּוכסיל" זקן ה"מל הרע, הּיצר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבגלל

עלּול  לּמׁשּכן, קרֹובים ּבראׁש, ׁשּצעדּו ּבּמחנֹות אֹותֹו. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹלאּבד
ּבחינת  ּבּסֹוף, ׁשּצעד ּדן, ּבמחנה א ה"מה"; אּבּוד ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָלהיֹות
אֹותֹו ׁשּמׁשיבים אּלא ּבלבד, זֹו ולא ׁשלם. ה"מה" – ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹרגל

יׂשראל. ּבני ְְְִֵֵָָלכל

(åë):ïøëò-ïa ìàéòât øLà éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«

(æë):ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éða ähî àáö-ìòå§©̧§½̈©¥−§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«

(çë):eòqiå íúàáöì ìàøNé-éðá éòñî älà¥²¤©§¥¬§¥«¦§¨¥−§¦§Ÿ¨®©¦¨«
i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑ מסעיהם זה ההּוא ∑eÚqiÂ.סדר .נסעּוּבּיֹום ≈∆«¿≈ְֵֵֶֶֶַ«ƒ»ְַַָ

(èë)ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤ÀÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´
íéòñð äLî|ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà ¤¼«Ÿ§¦´£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½

ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì ïzà BúàŸ−¤¥´¨¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬
:ìàøNé-ìò áBè-øac¦¤−©¦§¨¥«

i"yx£··Á∑(ספרי) ׁשּנאמרהּוא ד)יתרֹו, "מּבני (שופטים : …»ְְֱִִֵֶֶַ
ּתלמּודֿלֹומר ּומה מׁשה". חֹותן ב)חבב :(שמות ְֵֶַַַָֹֹ

ׁשהּתינֹוקֹות  מלּמד, אביהן"? אלֿרעּואל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ"וּתבאנה
היּו הרּבה וׁשמֹות "אּבא", אביהן לאבי לֹו:קֹורין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשםיתר  על על – – חֹובב ּבּתֹורה, אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר ִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
וכּו' הּתֹורה את ‡ÌB˜n‰ŒÏ.ׁשחּבב eÁ‡ ÌÈÚÒ∑ ְִֵֶֶַָ…¿ƒ¬«¿∆«»

ימים (ספרי) ׁשלׁשה עד – ׁשּבמּסע מּיד לארץ; נכנסין אנּו ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹ
אּלא  יׂשראל, לארץ להּכנס עלֿמנת נסעּו הראׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָזה
עצמֹו מׁשה ׁשּתף מה ּומּפני ּב"ּמתאֹוננים". ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשחטאּו
ׁשהּוא  ּוכסבּור עליו, ּגזרה נגזרה לא ׁשעדין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹעּמהם?

.נכנס  ְִָ

ÏÎÏכה  LÈÎÓ Ô„ Èa ˙È¯LÓ Ò˜Ë ÏËÂ¿»≈≈««¿ƒ¿≈»«¿≈¿»
¯a ¯ÊÚÈÁ‡ dÏÈÁ ÏÚÂ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯MÓ«ƒ¿»»¿≈≈¿«≈≈¬ƒ∆∆«

:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

Ï‡ÈÚ‚tכו  ¯L‡ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈
:Ô¯ÎÚ ¯a«»¿»

‡Ú¯ÈÁכז  ÈÏzÙ È·c ‡Ë·Lc ‡ÏÈÁ ÏÚÂ¿«≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¬ƒ«
:ÔÈÚ ¯a«≈»

ÔB‰ÈÏÈÁÏכח  Ï‡¯NÈ Èa ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈≈
:eÏËe¿»

È„Ó‡‰כט  Ï‡eÚ¯ ¯a ··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…»«¿≈ƒ¿»»»
Èc ‡¯˙‡Ï ‡Á‡ ÔÈÏË ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»¿ƒ¬«¿»¿«¿»ƒ
·ÈËBÂ ‡nÚ ‡˙È‡ ÔBÎÏ Ôz‡ d˙È ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»»≈∆≈¿ƒ»ƒ»»¿≈
:Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡·Ë ‰‡˙È‡Ï ÏÈlÓ ÈÈ È¯‡ CÏ»¬≈¿»«ƒ¿«¿»»»»«ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(hk).ááçì äLî øîàiåiYWxR xaM ©Ÿ¤¤§Ÿ¨§¨¥©§¦
(fh a zeny)Wcg mW aaFg iM¦¨¥¨¨

zxFzl aW xW`M Fxzil E`xTW¤¨§§¦§©£¤¨§©
iM xIBzOd lM Kxc df iM ,l`xUi¦§¨¥¦¤¤¤¨©¦§©¥¦

:xg` mW `xwi eicarl©£¨¨¦§¨¥©¥
äpäåmdOr zkll eipt dNg dWn §¦¥¤¦¨¨¨¨¤¤¦¨¤

mzq Fl xn`e,Kl Epahde`Ede §¨©§©§¥©§¨§
adfe sqM llXd on Fl EpYIW aWg̈©¤¦§¦©¨¨¤¤§¨¨

dlgp Fl didz `le xwaE o`ve micbaE§¨¦§Ÿ¨¨§Ÿ¦§¤©£¨
dpre ,utg did `l oM lre ,mkFzAiM §¨§©¥Ÿ¨¨¨¥§¨¨¦

,Kl` iYclFn l`e ivx` l` m`mW iM ¦¤©§¦§¤©§¦¥¥¦¨
Fl xn` f` .cFake miqkpE dlgp il¦©£¨§¨¦§¨¨¨©

dWn,Epz` afrY `p l`LYrCn iM ¤©¨©£ŸŸ¨¦¦©§§
WEAkA mipirl Epl didY ,xAcOd©¦§¨¦§¤¨§¥©¦§¦
,Da dlrp xW` KxCd EpxFze zFvx`d̈£¨§¥©¤¤£¤©£¤¨

`Edd aFHd lMnEEpl 'd aihii xW` ¦¨©©£¤¥¦¨

ux`A dGg` Fl zzl fnx ,Kl aihp¥¦¨¨©¨¥£ª¨§¤¤
xW` Fzxfre Fgxh lr FxkUA daFh¨¦§¨©¨§§¤§¨£¤

lre .ux`d WEAkA mxfriiM iYrC ©©§¥§¦¨¨¤§©©§¦¦
xW`M ok dUre dfA eil` dSxzp¦§©¤¥¨¨¤§¨¨¥©£¤

mW iYxMfd(` gi zeny)Exn` Kke , ¦§©§¦¨§¨¨§
inlWExiA(c"d `"t mixeka)ozFg ipiw ipA ¦©§¦§¥¥¦¥

aizkC ,oixFwe oi`ian dWnEpY` dkl ¤§¦¦§¦¦§¦§¨¦¨
:Kl Epahdel dxez §¥©§¨
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(ì)-ìàå éöøà-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤©§¦²§¤
:Cìà ézãìBî«©§¦−¥¥«

i"yx£Èz„ÏBÓŒÏ‡Â Èˆ¯‡ŒÏ‡∑(ספרי) אם נכסי, ּבׁשביל מׁשּפחּתי אם .ּבׁשביל ∆«¿ƒ¿∆«¿ƒְְְְְִִִִִִִִַַָ

(àì)ék eðúà áæòz àð-ìà øîàiå|zòãé ïk-ìò ©¾Ÿ¤©−̈©«£´ŸŸ¨®¦´©¥´¨©À§¨
:íéðéòì eðl úééäå øaãna eðúðç£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈§¥¨«¦

i"yx£·ÊÚz ‡ŒÏ‡∑,ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא "נא" אין «»«¬…ְֵֶַָָָָ
מחּבה  יתרֹו נתּגּיר לא יאמרּו: ׁשּיׁשׁשּלא היה סבּור ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

חלק, להם ׁשאין ׁשראה עכׁשו ּבארץ, חלק ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלּגרים
לֹו והל a„na¯.הּניחם e˙Á zÚ„È ÔkŒÏÚ Èk∑ ְִִַָָƒ«≈»«¿»¬…≈«ƒ¿»

חנֹותנּו ידעּת אׁשר על זאת לעׂשֹות ל נאה ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָֹּכי
לנּו ׁשּנעׂשּו ּוגבּורֹות נּסים וראית ÔkŒÏÚ.ּבּמדּבר, Èk ְְְֲִִִִֶַַָָָָƒ«≈

zÚ„È∑ּכמֹו ידעּת, אׁשר על לח)ּכמֹו: "ּכיֿ(בראשית : »«¿»ְְְֲִֶַַָָ

בני" לׁשלה לאֿנתּתיה יח)עלּֿכן "ּכיֿעלּֿכן (שם : ְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ
יט)עברּתם" ּבאּו"(שם עלּֿכן "ּכי לג): עלּֿכן (שם "ּכי : ְֲִִֵֵֶַַַָ

"פני ÌÈÈÚÏ.ראיתי el ˙ÈÈ‰Â∑ עבר ,לׁשֹון ִִֶָָ¿»ƒ»»¿≈»ƒְָָ
עתיד  לׁשֹון אחר, ּדבר ודבר :ּכתרּגּומֹו. ּדבר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

אחר: ּדבר עינינּו. מאיר ּתהיה מעינינּו, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּיתעּלם
ׁשּנאמר עינינּו, ּכגלּגל עלינּו חביב י)ׁשּתהא :(דברים ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

אתֿהּגר" ."ואהבּתם ְֲֵֶֶַַַ

(áì)äéäå eðnò Cìú-ék äéäå|øLà àeää áBhä §¨−̈¦«¥¥´¦¨®§¨¨´©´©À£¤̧
:Cì eðáèäå eðnò ýåýé áéèéé¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«

i"yx£'B‚Â ‡e‰‰ ·Bh‰ ‰È‰Â∑היטיבּו ּטֹובה מה ¿»»««¿ִֵַָ
היה  הארץ, את מחּלקין יׂשראל ּכׁשהיּו אמרּו: ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָלֹו?

מאֹות ּדׁשנּה חמׁש על אּמה מאֹות חמׁש יריחֹו ׁשל ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָֻ
ּבית  ׁשּיּבנה מי אמרּו: מּלחלק; והּניחּוהּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאּמה,

נתנּוהּו ּכ ּובין ּכ ּובין יּטלּנּו, הּוא ּבחלקֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָהּמקּדׁש
חתן  קיני "ּובני ׁשּנאמר: רכב, ּבן ליֹונדב יתרֹו, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלבני

וגֹו'" הּתמרים מעיר עלּו א)מ ׁשה .(שופטים ְְִִֵֶַָָֹ

(âì)ìL Cøc ýåýé øäî eòñiåïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸
ìL Cøc íäéðôì òñð ýåýé-úéøaøeúì íéîé úL §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½¨¬

:äçeðî íäì̈¤−§¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL C¯c∑הלכּו ימים ׁשלׁשת מהל ∆∆¿…∆»ƒְְֲִֶַַָָֹ

אחד  להכניסם ּביֹום חפץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
מּיד  C¯c.לארץ Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰Œ˙È¯a ÔB¯‡Â ִֶָָָ«¬¿ƒ…≈«ƒ¿≈∆∆∆

ÌÈÓÈ ˙LÏL∑(יד ב"ב עּמהם (ספרי. הּיֹוצא הארֹון זה ¿…∆»ƒִֵֶֶַָָָ
לפניהם  ּומקּדים מּנחים, לּוחֹות ׁשברי ּובֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻלּמלחמה

חניה  מקֹום להם לתּקן ימים ׁשלׁשת ּדר. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

(ãì)ñ :äðçnä-ïî íòñða íîBé íäéìò ýåýé ïðòå©«£©̄§Ÿ̈²£¥¤−¨®§¨§−̈¦©©«£¤«

i"yx£ÌÓBÈ Ì‰ÈÏÚ '‰ ÔÚÂ∑ ּכתּובים עננים ׁשבעה «¬«¬≈∆»ְְֲִִִָָ
למעלה  ואחד רּוחֹות מארּבע ארּבעה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמסעיהם:

לפניהם  ואחד למּטה ּומגּביּהואחד הּגבּה את מנמי , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

נחׁשים  והֹורג הּנמּו ‰Án‰.ועקרּבים את ÔÓ∑ ְְְְִִֵֶַַַָָƒ««¬∆
חנּיתן  .מּמקֹום ְֲִִָָ

È˙e„lÈÏeל  ÈÚ¯‡Ï Ô‰l‡ ÏÊ‡ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈∆»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ
:ÏÊ‡≈≈

Ôkלא  ÏÚ È¯‡ ‡˙È ˜BaLz ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿»»»¬≈«≈
Ô¯e·‚e ‡¯a„Óa Ô¯L ‡ÈÂ‰ „k zÚ„È¿««¿«¬≈»»«¿«¿¿»¿«

:CÈÈÚ· ‡˙ÈÊÁ ‡Ï Ô„È·Ú˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«»»¬≈»¿≈»ƒ

Ècלב  ‡e‰‰ ‡·Ë È‰ÈÂ ‡nÚ ÏÊ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈≈ƒ»»ƒ≈»»«ƒ
:CÏ ·ÈËBÂ ‡nÚ ÈÈ ·ÈËBÈƒ¿»ƒ»»¿≈»

„ÈÈלג  ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»
ÏË ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡Â ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ«¬¿»»«¿»»≈
‰‡˜˙‡Ï ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔB‰ÈÓ„√̃»≈«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»»

:È¯LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÔB‰Ï¿¬«≈≈¿≈

ÔB‰ÏhÓaלד  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ÔÚÂ«¬«¿»»«¿»¬≈ƒ»»¿ƒ«¿
:‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bl)L Cøc 'ä øäî eòñiåì.íéîé úL ©¦§¥©¤¤§¤¨¦
Klde oprd rqp ,hWRd KxC lr©¤¤©§¨¨©¤¨¨§¨©
KlFd oFx`de ,mini zWlW mdiptl¦§¥¤§¤¨¦§¨¨¥

mFwOA okW `le ,mrd iptl oprd ixg ©̀£¥¤¨¨¦§¥¨¨§Ÿ¨©©¨
oprd okXW axrA iWilXd mFi cr©©§¦¦¨¤¤¤¨©¤¨¨
,mzFpgl aFh mFwn mWe ,ox`R xAcnA§¦§©¨¨§¨¨©£¨

mrh dfe,dgEpn mdl xEzloprd okWaE §¤©©¨¨¤§¨¦§Ÿ¤¨¨
`le .oFx`d mW E`iade oMWOd Eniwd¥¦©¦§¨§¥¦¨¨¨§Ÿ

:dliNA mB Ekld m` WxRzpcl dxez ¦§¨¥¦¨§©©©§¨



נז jzelrda zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

ß oeiq g"i iyiy mei ß

gäëåôä ð(äì)äîe÷ äLî øîàiå ïøàä òñða éäéå| ©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©Ÿ́¤¤®¨´
éáéà eöôéå ýåýééàðNî eñðéå Eéðtî E:E §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

i"yx£Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ∑ מּלפניו סימנּיֹות לֹו עׂשה «¿ƒƒ¿…«»»…ְִִִָָָָָ
מקֹומֹו זה ׁשאין לֹומר ּכאן?ּומּלאחריו, נכּתב ולּמה ; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ּפרענּות  ּבין להפסיק ּכדאיתא ּכדי וכּו', לפרענּות ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָֻֻ
הּקדׁש' ּכתבי קטז)ּב'כל ‰'.(שבת ‰Óe˜∑ ׁשהיה לפי ְְִֵֶַָֹ»ְִֶָָ

אֹומר: מׁשה היה ימים, ׁשלׁשת מהל לפניהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמקּדים
יֹותר. ּתתרחק ואל לנּו והמּתן בויקהל)עמד .(תנחומא ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹ

EÈ·È‡ eˆÙÈÂ∑ המכּנסין.EÈ‡NÓ eÒÈÂ∑אּלּו ¿»À…¿∆ְִַָֻ¿»À¿«¿∆ֵ
הּׂשֹונא EÈ‡NÓ.הרֹודפים  ׁשּכל יׂשראל, ׂשֹונאי אּלּו , ְִָ¿«¿∆ְְִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּנאמר  העֹולם, והיה ׁשאמר מי את ׂשֹונא יׂשראל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת
פג) ראׁש",(תהילים נׂשאּו ּומׂשנאי" :עלֿעּמ" הם? ּומי ְְְְִֵֶַַַָֹ

סֹוד" .יערימּו ֲִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 cenr bk jxk zegiy ihewl)

העֹולם והיה ׁשאמר מי את לה)ׂשֹונא י, (רש"י ְִֵֶֶַָָָָָ
ויפּוצּו אלקים "יקּום ּבתהּלים ׁשּבחּמׁשנאמר הרי אֹויביו". ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מי  – ּוברׁש"י  אלקים; ׁשם נאמר ּבּכתּובים הוי'; ׁשם ְְֱֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹנאמר
ׁשל  הּׁשרׁש מאיר ּבחּמׁש לבאר: ויׁש העֹולם. והיה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשאמר

למּטה  הּדבר נמׁש ּבּכתּובים הוי'; ׁשם – "אֹויב ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ"יפּוצּו
העֹולם; ׁשל להעלם ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהּוא אלקים, ׁשם ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיֹותר,

ּפהּובּתֹורה עצמֹו.ׁשּבעל העֹולם העלם לתֹו הּדבר נמׁש ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 73 cenr bk jxk zegiy ihewl itÎlr)

d"ATd i`pFU ± l`xUi i`pFU§¥¦§¨¥§¥©¨¨

:מּפני מׂשנאי ְְְִֶֶַָָֻֽוינסּו
את  ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ׁשּכל יׂשראל, ׁשֹונאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאּלּו

העֹולם  והיה ׁשאמר ובפרש"י)מי לה. (י, ְִֶַָָָָָ
ּופירׁש מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את רׁש"י הֹוציא מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָיׁש
ּדקאי  ּבפׁשטּות לֹומר יׁש הרי יׂשראל, ׂשֹונאי על "מׂשּנאי"ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׂשֹונאי ?הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא על ְֵַַָָ
ׁשאינֹו מי על ּכאן מדּבר ׁשּלא ּפׁשּוט ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻויׁש

ּב ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מאמין ּכלל מאמין אינֹו אם ּכי ּקדֹוׁש־, ְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ
ׁשמאמין ּברּו־הּוא  ועל־ּכרח אֹותֹו? ׁשּיׂשנא אפׁשר אי , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּב .ּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הּוא ַָָ

ה'" "ׂשֹונאי ׁשל מציאּות ּכלל יּתכן אי ּכן, אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָא
והיה  ׁשאמר ּוב"מי ּבּקּב"ה, הּוא מאמין אם הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָחס־וׁשלֹום,

מ  מּגיעים וקּיּומֹו חּיּותֹו ׁשּכל מּמילא יֹודע ּקּב"ה,ה העֹולם", ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
?להׁשם־יתּבר חס־וׁשלֹום ׂשנאה לֹו ׁשּתהיה ׁשּי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואי

הּקּב"ה  ׂשֹונאי על ּכאן מדּבר לא ׁשאכן רׁש"י מפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻולכן
על  ּכי־אם ּכלל, להיֹות ׁשאי־אפׁשר ּדבר ּדזהּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבעצמֹו,
מי  את ׂשֹונא יׂשראל את הּׂשֹונא ו"ּכל יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׂשֹונאי

וק"ל. העֹולם". והיה ְְֶַַָָָָָׁשאמר
לא  מּדּוע ׁשּבאר ׂשיחֹות', ּב'לּקּוטי הּדברים ּבמקֹור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ(ועּין

זה) ׁשּלפני "אֹויבי "ויפּוצּו על ּגם רׁש"י ּכן .פירש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

(åì)éôìà úBááø ýåýé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
:ìàøNégäëåôä ðô ¦§¨¥«

ÈÈלה  ÈÏb˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡B¯‡ ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¬»«¬«…∆ƒ¿¿≈¿»
ÔÓ C··„ ÈÏÚa Ôe˜¯ÚÈÂ CÈ‡Ò Ôe¯ca˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿«¬≈¿»»ƒ

:CÓ„√̃»»

B‚aלו  C¯˜È· È¯L ÈÈ ·ez ¯Ó‡ È‰B¯LÓ·e¿ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈ƒ»»¿
:Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ˙Â·ƒ̄¿««¿«»¿ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(dl).ïøàä òñða éäéåoniq Fl dUr ©§¦¦§Ÿ©¨¨Ÿ¨¨¦¨
df oi`W xnFl eixg`NnE eiptNn¦§¨¨¦§©£¨©¤¥¤
wiqtdl icM ,o`M azM dOle .FnFwn§§¨¨¨©¨§¥§©§¦
lkA `zi`cM ,zEprxtl zEprxR oiA¥ª§¨§ª§¨¦§¦¨§¨

WcTd iazM(.fhw zay)`le .i"Wx oFWl , ¦§¥©Ÿ¤¨©¦§Ÿ
FGd zEprxRd dn axd Epl WxR¥¥¨¨©¨©ª§¨©
o`M xMfp `l iM ,DA wiqtdl KxvdW¤ª§©§©§¦¨¦Ÿ¦§©¨
:oFx`d rqpA idie mcw zEprxR aEzMA©¨ª§¨Ÿ¤©§¦¦§Ÿ©¨¨

ìåïBLidie dIpW zEprxR ,mW `xnBd §¨©§¨¨¨ª§¨§¦¨©§¦
mipp`znM mrd(` `i oldl), ¨¨§¦§Ÿ§¦

'd xdn ErqIe aizkC dpFW`x zEprxRª§¨¦¨¦§¦©¦§¥©
(bl weqt)ExQW cOln `pipg iAx xn`e ,§¨©©¦£¦¨§©¥¤¨

,mW eiWExtA axd azke .'d ixg`n¥©£¥§¨©¨©§¥¨¨
EE`zd mrQnl mini zWlW KFzA§§¤¨¦§©¨¨¦§©
xUAd lr mrxzdl sEqtq`d de`Y©£¨¨©§§¦§©¥©©¨¨

:'dA cxnl icM§¥¦§Ÿ©
elàåidie zEprxR ixdW ,DOY ixaC §¥¦§¥¥©¤£¥ª§¨©§¦

dpFW`x daEzM mipp`znM mrd̈¨§¦§Ÿ§¦§¨¦¨
.zFkEnq odiYWE ,dIpW de`Y lWe§¤©£¨§¦¨§¥¤§
,oxcqM `NW EaYkPW axd xaq ilE`©¨©¨©¤¦§§¤Ÿ§¦§¨
,"'d xdn" Fxn`A dpFW`xd lr fnẍ©©¨¦¨§¨§¥©
,oM zFUrl EaWg mrqp zrn `OW iM¦¤¨¥¥¨§¨¨§©£¥
xfg KM xg`e dIpXd z` azke wiqtde§¦§¦§¨©¤©§¦¨§©©¨¨©

:gix F` mrh dfA oi`e .dpFW`xl̈¦¨§¥¨¤©©¥©

ìáàFzF` E`vn dGd WxcOd oipr £¨¦§©©¦§¨©¤¨§
ipiq xdn ErqPW ,dcB`Ä©¨¨¤¨§¥©¦©
,xtqd ziAn gxFAd wFpizM dgnUA§¦§¨§¦©¥©¦¥©¥¤
Edfe ,zFevn Epl oYie dAxi `OW Exn`̈§¤¨©§¤§¦¥¨¦§§¤
riQdl mYaWgn didW ,'d xdn ErqIe©¦§¥©¤¨¨©§©§¨§©¦©
Edfe ,'d xd `EdW ipRn mXn onvr©§¨¦¨¦§¥¤©§¤
Eidi `NW ,wiqtde .dpFW`x zEprxRª§¨¦¨§¦§¦¤Ÿ¦§
E`vnpe Ffl Ff zFkEnq zFIprxR WlẄª§¨ª§¨§¦§§
`hgd `xwe .zEprxtA miwfgnª§¨¦§ª§¨§¨¨©¥§
mdl rx` `NW iR lr s` "zEprxR"ª§¨©©¦¤Ÿ¥©¨¤
m`hg `lnl` `OWe .zEprxR EPOn¦¤ª§¨§¤¨¦§¨¥¤§¨

:cIn ux`l mqipkn did dfel dxez ¤¨¨©§¦¨¨¨¤¦¨



jzelrdaנח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£'‰ ‰·eL∑וכן מרּגֹוע, לׁשֹון ּתרּגמֹו (ישעיה מנחם »ְְְְְְִֵֵַַַ

ּתּוׁשעּון"ל) ונחת "ּבׁשּובה :.Ï‡ ˙B··¯Ï‡¯NÈ ÈÙ∑ ְִֵַַָָָƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
מּׁשני  ּפחּותים ּביׂשראל ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּגיד,

רבבֹות אלפים  .ּוׁשּתי ְְֲִֵָָ

àé(à)òîLiå ýåýé éðæàa òø íéððàúîk íòä éäéå©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³
äö÷a ìëàzå ýåýé Là ía-øòázå Btà øçiå ýåýé§Ÿ̈Æ©¦´©©½©¦§©¨Æ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ∑(ספרי) אּלא "העם" אין «¿ƒ»»¿ƒ¿…¿ƒֵֶָָָ

אֹומררׁשעים  הּוא וכן יז), הּזה".(שמות לעם אעׂשה "מה : ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָ
יג)ואֹומר ּכׁשרים,(ירמיה ּוכׁשהם הּזה". הרע "העם : ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר  "עּמי", ה)קרּואים: עּמי"(שמות את "ׁשּלח (מיכה : ְֱִִִֶֶֶַַַַַ
ל"ו) מהֿעׂשיתי "עּמי :.ÌÈ‡˙Ók∑ אין ְִִִֶַָ¿ƒ¿…¿ƒֵ

האי עלילה מבּקׁשים עלילה, לׁשֹון אּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָ'מתאֹוננים'
ּבׁשמׁשֹון אֹומר הּוא וכן הּמקֹום, מאחרי (שופטים לפרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָֹ

הּואֿמבּקׁש"יד) תאנה "ּכי :.'‰ ÈÊ‡a Ú¯∑ ּתֹואנה ְֲִֵַָֹ«¿»¿≈ֲָ
ּבאזניו  ׁשּתבֹוא ׁשּמתּכּונים ה', ּבאזני רעה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהיא

לּבטנּו ּכּמה לנּו, "אֹוי אמרּו: ׁשלׁשה ויקניט. הּזה ּבּדר ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
"הּדר מעּנּוי נחנּו ׁשּלא ‡Bt.ימים, ¯ÁiÂ∑ הייתי אני ְִִֵֶֶֶַַָֹ«ƒ««ֲִִִָ

מּיד  לארץ ׁשּתּכנסּו לטֹובתכם, a˜ˆ‰.מתּכּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָƒ¿≈
‰Án‰∑ רּבי רב. ערב אּלּו לׁשפלּות, ׁשּבהם ּבּמקצין ««¬∆ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

ׁשּבהם  ּבּקצינים אֹומר: מנסיא ּבן .ּובּגדֹולים ׁשמעֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(á)ýåýé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà íòä ÷òöiå©¦§©¬¨−̈¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½
:Làä ò÷Lzå©¦§©−¨¥«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ ÌÚ‰ ˜ÚˆiÂ∑(ספרי)למל מׁשל «ƒ¿«»»∆…∆ְֶֶָָ
ׁשל ּבׂשרֿודם  אֹוהבֹו אצל הּבן והל ּבנֹו, על ׁשּכעס ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

מאּבא  עלי ּובּקׁש צא לֹו: ואמר Ú˜LzÂ.אביו ְִֵֵֵַַַַָָָָ«ƒ¿«

L‡‰∑(שם) לאחת חזרה ׁשאּלּו ּבארץ, ּבמקֹומּה ׁשקעה »≈ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
הרּוח  אֹותֹו ּכל והֹולכת מקּפלת היתה – .הרּוחֹות ְְְֶֶֶֶַַָָָָָ

(â)íá äøòá-ék äøòáz àeää íB÷nä-íL àø÷iå©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥¨®¦¨«£¨¬−̈
:ýåýé Là¥¬§Ÿ̈«

(ã)eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a øLà óñôñàäå§¨«©§ªÆ£¤´§¦§½¦§©−©«£¨®©¨ª´
:øNa eðìëàé éî eøîàiå ìàøNé éða íb ekáiå©¦§À©µ§¥´¦§¨¥½©´Ÿ§½¦¬©«£¦¥−¨¨«

ÈÈא  Ì„˜ LÈa ÔÈÙ˜zÒÓ „k ‡nÚ ‰Â‰Â«¬»«»«ƒ¿«¿ƒƒ√»¿»
ÔB‰a ˙˜Ï„e dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»¿≈»¿≈¿≈«¿
ÈÙÈÒa ˙‡ÈˆLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡∆»»ƒ√»¿»¿≈ƒ«ƒ¿»≈

:‡˙È¯LÓ«¿ƒ»

ÈÈב  Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ ÁÂˆe¿««»«…∆¿«ƒ…∆√»¿»
:‡˙M‡ ˙ÚwzL‡Â¿ƒ¿«¿«∆»»

‡¯Èג  ‡z˜Ïc ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»«¿∆¿»¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ÔB‰a ˙˜Ï„¿≈«¿∆»»ƒ√»¿»

zÏ‡L‡ד  eÏÈ‡L ÔB‰ÈÈ· Èc ÔÈ·¯·¯ÚÂ«¬«¿¿ƒƒ≈≈¿ƒ¿∆¿»
ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ Èa Û‡ BÎ·e e·˙Â¿»¿«¿≈ƒ¿»≈«¬»«

:‡¯Òa ‡pÏÎÈÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`).íéððàúîk íòä éäéå`"x xn` ©§¦¨¨§¦§Ÿ§¦¨©
KpF` zFaWgn oke ,oF` zxfBn¦§¥©§¥©§§¥

(ci c dinxi)EPpi`e .oe` ixaC ExACW ,¤¦§¦§¥¨¤§¥¤
m`hg lr aEzMd dQki dOl iM ,oFkp̈¦¨¨§©¤©¨©¤§¨
:zFnFwOd lkA dUr xW`M EPciBi `le§Ÿ©¦¤©£¤¨¨§¨©§

ïBëpäåxdn Ewgxzp xW`M iM ,ipirA §©¨§¥©¦©£¤¦§©£¥©
E`aE ,aEXil aFxw didW ipiq¦©¤¨¨¨§¦¨
rQOA `xFPde lFcBd xAcOd KFzA§©¦§¨©¨§©¨©©©
xn`l mnvrA mixrhvn Eid oFW`xd̈¦¨¦§©£¦§©§¨¥Ÿ
,dGd xAcOA digp Ki`e ,dUrP dn©©£¤§¥¦§¤©¦§¨©¤
lAqp Ki`e ,dYWP dnE lk`P dnE©Ÿ©©¦§¤§¥¦§Ÿ
oFWNn ,EPOn `vp iznE iEPrde lnrd¤¨¨§¨¦¨©¥¥¦¤¦¨
ei`hg lr xaB ig mc` opF`zI dn©¦§¥¨¨¨¤¤©£¨¨

(hl b dki`)xrhvnE a`FM oFWl `EdW ,¤¨¥¦§¨¥
ipF` oA oke ,Fnvr lr(gi dl ziy`xa)oA ©©§§¥¤¦¤

Ela`e mibICd Ep`e ,ixrv(g hi diryi): ©£¦§¨©©¨¦§¨§

øLàëåmia`FM Eid iM aEzMd xn` §©£¤¨©©¨¦¨£¦
xRqe xiMfd xaM mixrhvnE¦§¨£¦§¨¦§¦§¦¥

xn`e .`hgd,"mipp`znM"Eid iM ©¥§§¨©§¦§Ÿ§¦¦¨
xW`M mWtp xnA mixAcnEUri §©§¦§©©§¨©£¤©£

didW ,'d ipirA rx dide .mia`FMd©£¦§¨¨©§¥¥¤¨¨
aal aEhaE dgnUA eixg` zkll mdl̈¤¨¤¤©£¨§¦§¨§¥¨
Eid mde ,mdl ozp xW` daFh lM axn¥Ÿ¨¨£¤¨©¨¤§¥¨
mipp`zn oigxknE miqEp`M©£¦ª§¨¦¦§Ÿ§¦
xn` KklE .mpipr lr minrxznE¦§©£¦©¦§¨¨§¨¨©

dIpXA(c weqt)ipA mB EMaIe EaWIe ©§¦¨©¨ª©¦§©§¥
oFW`xd m`hg did iM ,l`xUi¦§¨¥¦¨¨¤§¨¨¦
mdizF`pd oFxqg lr mrxzdl§¦§©¥©¤§£¨¥¤
oiprM zFUrl cFr EaEWIe ,xAcOA©¦§¨©¨©£¨¦§¨
mXd W` lr xqEn Egwl `le ,`Edd©§Ÿ¨§¨©¥©¥

:ma dxrAWa dxez ¤¨£¨¨
(b)mrheàeää íB÷nä íL àø÷iå §©©©¦§¨¥©¨©

.äøòázW`d Fa dcxi xW` mFwOl ©§¥¨©¨£¤¨§¨¨¥
on Erqp `le .ok E`xw dpgOd dvwA¦§¥©©£¤¨§¥§Ÿ¨§¦
EE`zd `idd dipgA wx ,`Edd mFwOd©¨©©©£¨¨©¦¦§©
mFwOd F` xird mW E`xwe de`z©£¨§¨§¥¨¦©¨

:de`Yd zFxawc dxez ¦§©©£¨
(c)mrheBaø÷a øLà óeñôñàäå §©©§¨©§£¤§¦§

.äåàz eeàúämdl did `NW ¦§©©£¨¤Ÿ¨¨¨¤
oOd mdl did iM ,xAcOA oFxQg¦¨©¦§¨¦¨¨¨¤©¨
mipFW miOrhn FA miUFr Eide raFUl̈©§¨¦©§©¦¦
la` ,xRqi xW`M c`n aEWg mrhA§©©¨§Ÿ©£¤§©¥£¨
dAx de`Y mzFWtpA EliWnd¦§¦§©§¨©£¨©¨
xtrde mingRd lk`l miE`znM§¦§©¦¤¡Ÿ©§¨¦§¤¨¨

:miW`aPd milk`Ode§©©£¨¦©¦§¨¦
.øNa eðìëàé éî eøîàiådid `l iM ©Ÿ§¦©£¦¥¨¨¦Ÿ¨¨

lkA lk`l xUA mrd lkl§¨¨¨¨¨¤¡Ÿ§¨
minrR EPOn Elk`W iR lr s` ,mFi©©¦¤¨§¦¤§¨¦



נט jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÛÒÙÒ‡‰Â∑ עליהם ׁשּנאספּו רב ערב אּלּו ¿»«¿Àְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַ

מּמצרים  יׂשראל (שם)∑e·LiÂ.ּבצאתם ּבני וּיבּכּוּגם ְְִִִֵַָ«»Àְְְִִֵֵַַָ
Na¯.עּמהם  eÏÎ‡È ÈÓ∑?ּבׂשר להם היה לא וכי ִֶָƒ«¬ƒ≈»»ְִֶָָָָָֹ

נאמר ּכבר יב)והלא אּתם (שמות עלה רב "וגםֿערב : ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבכניסתם  והלא אכלּום, ּתאמר: ואם וגֹו'". ּובקר ְְְְֲֲִִִַַָָָָָֹֹֹוצאן
נאמר לב)לארץ ראּובן (במדבר לבני היה רב "ּומקנה : ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

עלילה  ׁשּמבּקׁשים אּלא .וגֹו'", ְְְֲִִֶֶַָָ

(ä)úà ípç íéøöîa ìëàð-øLà äâcä-úà eðøëæ̈©̧§Æ¤©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´
-úàå øéöçä-úàå íéçháàä úàå íéàMwä©¦ª¦À§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤

:íéîeMä-úàå íéìöaä©§¨¦−§¤©¦«
i"yx£ÌpÁ ÌÈ¯ˆÓa ÏÎ‡Œ¯L‡∑ ּתאמר אם ¬∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ִַֹ

והל  חּנם, ּדגים להם נֹותנים נאמר ׁשּמצריים ּכבר א ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
ה) היּו(שמות לא ּתבן אם לכם". לאֿיּנתן "ותבן :ְִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ

להם  נֹותנים היּו ּדגים חּנם, להם ּומהּונֹותנים חּנם? ְְִִִִִֶֶַָָָָָָ
חּנם  "חּנם"? הּמצֹותאֹומר ‰ÌÈ‡Mw.(ספרי)מן ˙‡∑ ְִִִִֵַָָ≈«ƒÀƒ

ּדבר, לכל מׁשּתּנה הּמן מה מּפני ׁשמעֹון: רּבי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאמר

אֹומרים  לּמניקֹות. קׁשים ׁשהם מּפני מאּלּו? ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָחּוץ
מׁשל  הּתינֹוק. מּפני ּובצל ׁשּום ּתאכלי אל ְְִִִִֵַַָָָָָָֹלאּׁשה:

ּב'ּספרי' ּכדאיתא כּו' למל.ÌÈ‡Mw‰∑ הם ְְְִִִֵֶֶַָ«ƒÀƒֵ
ּבלעז  (גורקען) .בורק"ש ∑‡·ÌÈÁh.קוקומברו"ש ְַַ¬«ƒƒ

¯ÈˆÁ‰∑ ית" ותרּגּומֹו (לויך), פוריל"ש ּכריׁשין ∆»ƒְְְִִַָ
וכּו' .ּבֹוצינּיא" ְִַָ

(å):eðéðéò ïnä-ìà ézìa ìk ïéà äLáé eðLôð äzòå§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ¦§¦−¤©¨¬¥¥«
i"yx£eÈÈÚ Ôn‰ŒÏ‡∑ ּבערב מן ּבּׁשחר, .מן ∆«»≈≈ֶֶַַַָָָ

(æ):çìãaä ïéòk Bðéòå àeä ãb-òøæk ïnäå§©¾̈¦§©©−®§¥−§¥¬©§«Ÿ©

i"yx£„bŒÚ¯Êk Ôn‰Â∑,זה אמר לא זה ׁשאמר מי ¿«»ƒ¿««ִֶֶֶַַָָֹ
והּקדֹוׁשֿ עינינּו", אלֿהּמן "ּבלּתי אֹומרים: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראל
וגֹו'". ּכזרעּֿגד "והּמן ּבּתֹורה: הכּתיב ְְְְִִִַַַַָָָּברּוֿהּוא

והּמן  ּבני, ּמתלֹוננים מה על עֹולם ּבאי ראּו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָּכלֹומר:
חׁשּוב  הּוא וכ ּכ.„bŒÚ¯Êk∑ ּכגּדא זרע עגל , ְָָָƒ¿««ְִֶַָָֹ

קריסט"ל ∑ÁÏ„a.קוליינדר"י  טֹובה אבן .ׁשם ¿…«ְְִֵֶֶָָ

‡ÔÈÏÎה  ‡ÈÂ‰c ‡ie ˙È ‡Á‡ Ô¯ÈÎc¿ƒ«¬«¿»»«»«¬≈»»¿ƒ
‡iÁÈh·‡ ˙ÈÂ ‡iÈˆBa ˙È ÔbÓ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ«»¿»¬«ƒ«»

:ÈÓe˙Â ÈÏˆe·e È˙¯Îe¿»≈¿≈¿≈

‡Ô‰lו  ÌÚcÓ Ïk ˙ÈÏ ‡·È‡˙ ‡LÙ ÔÚÎe¿««¿»»»ƒ»≈»ƒ»«∆»≈
:‡ÈÚ ‡pÓÏ¿«»≈»»

eÊÁkז  dÂÊÁÂ ‡e‰ ‡cb Ú¯Ê ¯·k ‡pÓe«»¿«¿««»¿∆¿≈¿≈
:‡ÁÏ„·¿…¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Elk`e dpwn mzvwnl dide .zFAx©§¨¨§¦§¨¨¦§¤§¨§
zFpgOd bdpnM ,milFcBd EPOn¦¤©§¦§¦§©©©£

Exn` mibCA la` .xwFId zFnFwnEweqt) §©¤£¨©¨¦¨§
(d,dbCd z` Epxkf,zFgMWPd xkFfM ¨©§¤©¨¨§¥©¦§¨

mixvOn mz`v mFIn mibc Elk` `l iM¦Ÿ¨§¨¦¦¥¨¦¦§©¦
:dPd cred dxez §©¥¨

(d)mrhe.ípç íéøöîa ìëàð øLà §©©£¤Ÿ©§¦§©¦¦¨
mibICd Eid iM ,FhEWR itl§¦§¦¨©©¨¦

d KWnl ozF` oiciarn mIxvOdmibC ©¦§¦¦©£¦¦¨¦§Ÿ©¨¦
Eide ,zFxFnkOaE dcEvOA mifg`PW¤¤¡¨¦©§¨©¦§§¨
iUxFR lM bdpnM mibCd on mdl oipzFp§¦¨¤¦©¨¦§¦§©¨§¥
migiHa`de mi`EXTde .zxFnkn¦§¤§©¦¦§¨£©¦¦
mixvnA minEXde milvAde xivgde§¤¨¦§©§¨¦§©¦§¦§©¦
xW`ke ,wxId obM `id iM ,c`n dAxd©§¥§Ÿ¦¦§©©¨¨§©£¤
dcFar lkaE zFpBA odl oixtFg Eid̈§¦¨¤©¦§¨£¨

:zFwxid on oilkF` Eid dcVA©¨¤¨§¦¦©§¨

BàKlOd iCar l`xUi mW EidW¤¨¨¦§¨¥©§¥©¤¤
qpxtn dide ,FYk`ln miUFr¦§©§§¨¨§©§¥
Eide ,ugl minaE xv mglA mzF`¨§¤¤©§©¦©©§¨
zFcVaE zFPBA oiqpkpe xirA mivFtp§¦¨¦§¦§¨¦©¦©¨
milkn oi`e zFwxid on oilkF` Eide§¨§¦¦©§¨§¥©§¦
mdl mipzFpe ,KlOd iCar bdpnM xaC̈¨§¦§©©§¥©¤¤§§¦¨¤
mibC KlOd zpOn xF`id ztU lr©§©©§¦§©©¤¤¨¦
,mixvnA minC mdl oi` xW` miPhw§©¦£¤¥¨¤¨¦§¦§©¦

zFnW dN`e xcqA iYWxR xW`M`) ©£¤¥©§¦§¥¤§¥¤§
(`izpElY `l ,l`xUi ipA zpElY z`fe .§Ÿ§©§¥¦§¨¥Ÿ§©

lr mippF`zn Eid dPde .sEqtq`d̈£©§§¦¥¨¦§§¦©
xUa EpN dpY" eilr miwrFve ,dWn¤§£¦¨¨§¨¨¨¨

xiMfi xW`M ,"dlk`pe(bi weqta):e dxez §Ÿ¥¨©£¤©§¦
(e)mrhe.äLáé eðLôðmOgzPW §©©©§¥§¥¨¤¦§©¥

,Dl dWaie zFe`Yd axn mrah¦§¨¥Ÿ©©£§¨§¨¨
F` .qElwpE` ixacMdWai EpWtpiM §¦§¥§§©§¥§¥¨¦

lk`Od iM ,DzF` glgll lM Dl oi ¥̀¨Ÿ§©§¥©¨¦©©£¨
.dex WtPd aiWie sEBA zEgNd cilFn¦©©©§¨¦©¤¤¨¤

Exn`e,Epipir oOd l` iYlAENt`W §¨§¦§¦¤©¨¥¥¤£¦
EpiciA EPpi` FA miIg Ep` xW` oFfOd©¨£¤¨©¦¥¤§¨¥
la` ,FA draUE dpWC EpWtp didYW¤¦§¤©§¥§¥¨§¥¨£¨
zr lkA eil` Epipir `Vpe Fl dE`zp¦§©¤§¦¨¥¥¥¨§¨¥
iYlA lM oi` dPde ,Epl `ai ilE`A iM¦§©¨Ÿ¨§¦¥¥Ÿ¦§¦

rEcId lWOd Exn` .oOd zlgFY`nei) ¤¤©¨¨§©¨¨©¨©
(:crFNqA zR Fl WIW in dnFc Fpi` ,¥¤¦¤¥©§©

aEzMd xRqe .FNqA zR Fl oi`W inl§¦¤¥©§©§¦¥©¨
FnrHW xn`e ,oOA zFlrn dOMmrhM ©¨©£©¨§¨©¤©£§©©

,onXd cWleilkF` Wtp iM ciBdl §©©¤¤§©¦¦¤¤§¨
didze dexie glgli `Ed iM ,WaiY `lŸ¦©¦§©§¥©§©§¤§¦§¤

eilkF` Wtp`vFnkE dex obM ¤¤§¨§©¨¤§¨
:minf dxez ©¦



jzelrdaס zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

(ç)äëãna eëã Bà íéçøá eðçèå eè÷ìå íòä eèL̈ÁÁ¨¨̧§¨«§¹§¨«£´¨«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈
íòèk Bîòè äéäå úBâò Búà eNòå øeøta eìMáe¦§Æ©¨½§¨¬Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©

ì:ïîMä ãL §©¬©¨«¤
i"yx£eËL∑,אישבני"ר טּיּול לׁשֹון אּלא "ׁשיט" אין »ְִִֵֶַָ

עמל  B‚Â'.ּבלא ÌÈÁÈ¯· eÁËÂ∑ ּבריחים ירד לא ְָָֹ¿»¬»≈«ƒ¿ִֵַַָָֹ
ּבּמדֹוכה  ולא ּבּקדרה טעמֹוולא היה מׁשּתּנה אּלא , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ולמבּׁשלין  ּולנדֹוכין LÏ„.קדרה ∑e¯ta¯.לנטחנין ְְְְְִִִִִִָָֻ«»ְֵָ¿«
ÔÓM‰∑ ודֹומה ּדֹונׁש. ּפרׁשֹו ּכ ׁשמן, ׁשל לחלּוח «»∆ְְְֵֶֶֶֶַַָָ

לב)לֹו: והּלמ"ד (תהילים קיץ", ּבחרבני לׁשּדי נהּפ" :ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹ
ורּבֹותינּויסֹוד  קיץ. ּבחרבֹוני לחלּוחי נהּפ – ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַ

אצל (ספרי)ּפרׁשּוהּו ׁשדים ענין אין א ׁשדים, לׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
לׁשֹון הּׁשמן", "לׁשד לֹומר אפׁשר ואי לב)ׁשמן. (דברים ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ

קמץ  נקּוד הּמ"ם היה ּכן ׁשאם יׁשּורּון", ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ"וּיׁשמן
ׁשהּמ"ם  עכׁשו הּמ"ם. ּתחת למּטה וטעמֹו (צירה) ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָקטן
לׁשֹון  הּׁשי"ן, ּתחת והּטעם (סּגֹול) קטן ּפּתח ְְִֶַַַַַַַָָָָנקּוד
נקּודה  ואינּה ּגדֹול ּבקמץ הּנקּודה והּׁשי"ן הּוא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשמן
"לׁשד" אחר: ּדבר ּפסּוק. סֹוף ׁשהּוא מּפני קטן ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבפּתח

ּד'בׁש ׁש'מן ל'יׁש נֹוטריקֹון: הּנּלֹוׁשה לׁשֹון ּכעּסה – ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
ּדמתרּגם: אֹונקלּוס ׁשל ותרּגּום ּבדבׁש. ּוקטּופה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָּבׁשמן

ּדֹונׁש ׁשל לפתרֹונֹו נֹוטה ּבמׁשחא" ׁשהעּסה "ּדליׁש ; ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָ
ּבּה יׁש ׁשמן לחלּוחית ּבׁשמן, .הּנּלֹוׁשה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

(è):åéìò ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìò ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«

(é)Léà åéúçtLîì äëa íòä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−
:òø äLî éðéòáe ãàî ýåýé óà-øçiå Bìäà çúôì§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−¨«

i"yx£ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa∑ נאספים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות …∆¿ƒ¿¿…»ְְֱִִִֶָָָ
אמרּו ורּבֹותינּו ּבגלּוי. ּתרעמּתן לפרסם ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָּובֹוכים,

– עריֹות "למׁשּפחתיו" ׁשל מׁשּפחֹות עסקי על ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
להם .(ספרי)הּנאסרֹות ֱֶֶַָָ

(àé)Ecáòì úòøä äîì ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ§©§¤½
éðéòa ïç éúöî-àì änìåàOî-úà íeNì E §¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À¤©¨²

:éìò äfä íòä-ìk̈¨¨¬©¤−¨¨«

(áé)éëðà-íà äfä íòä-ìk úà éúéøä éëðàä¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦¥µ¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−
àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà øîàú-ék eäézãìé§¦§¦®¦«Ÿ©̧¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³
:åéúáàì zòaLð øLà äîãàä ìò ÷ðiä-úà ïîàä̈«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡˙ŒÈk∑ אלי אֹומר ׂשאהּוׁשאּתה ƒ…«≈«ֵֵֵֶַַָָ
ּכן? לֹו אמר והיכן .לב)בחיק נחה (שמות ל" : ְְְֵֵֵֵֵֶַָָ

ואֹומר ו)אתֿהעם", יׂשראל"(שמות אלּֿבני "ויצּום : ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אתכם  סֹוקלים ׁשּיהיּו אתכם עלֿמנת .ּומחרפים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָ
ÂÈ˙·‡Ï zÚaL ¯L‡ ‰Ó„‡‰ŒÏÚ∑ לי אֹומר אּתה «»¬»»¬∆ƒ¿«¿»«¬…»ִֵַָ

.ּבחיקי לׂשאתם  ְְִֵֵָ

iÁÈ¯a‡ח  ÔÈÁË È·ˆc ÔÈË˜ÏÂ ‡nÚ ÔÈËÈL«¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈«»
dÏ ÔÈÏM·Óe ‡zÎ„na CÈ‡„ È·ˆ„ B‡¿»≈»ƒ«¿À¿»¿«¿ƒ≈
dÓÚË ‰Â‰Â ÔˆÈ¯b d˙È ÔÈ„·ÚÂ ‡¯„˜a¿ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»«¬»«¬≈

:‡ÁLÓa LÈÏc ÌÚËkƒ¿≈¿ƒ¿«¿»

Á˙ט  ‡ÈÏÈÏ ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡lË ˙Á „ÎÂ¿«»≈«»««¿ƒ»≈¿»»≈
:È‰BÏÚ ‡pÓ«»¬ƒ

b·¯י  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÎa ‡nÚ ˙È ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆»«»»«¿«¿¬«¿¿«
ÈÈÚ·e ‡„ÁÏ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈¿≈»¿»«¿»«¬»¿≈≈

:LÈa ‰LÓ…∆ƒ

‡·‡zL‡יא  ‡ÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»«¿∆¿»
CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï ‡ÓÏe Cc·ÚÏ¿«¿»¿»»«¿»ƒ«¬ƒ√»»

:ÈÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk ÏeËÓ ˙È ‰‡eLÏ¿«»»»¿»«»»≈»»

‡Ôepיב  Èa Ì‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ‡‡ ·‡‰»«¬»¿»«»»≈ƒ¿«ƒ
¯·BÒÓ„ ‡Ók Ct˜˙a È‰¯·BÒ ÈÏ ˙¯Ó‡c¿»¿≈ƒ«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿«
‡zÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˜È ˙È ‡Èa¯zÀ¿¿»»»«¿»««¿»ƒ«∆¿»

:È‰B˙‰·‡Ï«¬»»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ai).äfä íòä ìk úà éúéøä éëðàä¤¨Ÿ¦¨¦¦¥¨¨¨©¤
zkxA lr FnM qElwpE` zrC lr©©©§§§©¦§Ÿ

ixFd(ek hn ziy`xa),dxFd `xTi a`d iM , ©¦¨¨¦¨¥¤
m` xn`i ,oFixdd oinfnE ozFPW ipRn¦§¥¤¥©§¦©¥¨Ÿ©¦

:mzF` iYclIW mO` F` mdia` ip £̀¦£¦¤¦¨¤¨©§¦¨
éìòáemO` ikp`d ,KtdA Exn` hWRd ©£¥©§¨¨§§¥¤¤¨Ÿ¦¦¨

oke .zclFie mda dxd iziidW¤¨¦¦¨¨¨¤§¤¤§¥

iOW z`e mixn z` xdYe(fi c ` i"dc) ©©©¤¦§¨§¤©©
mdia` ikp` F` ,mzF` dclie dzxdW¤¨§¨§¨§¨¨¨Ÿ¦£¦¤

gp clFIe FnM ,EdiYclIW(i e ziy`xa), ¤§¦§¦§©¤Ÿ©
Lcli df Lia`l(ak bk ilyn).mzlEfe , §¨¦¤§¨¤§¨¨

a`d ,wpId z` on`d `Vi xW`M xn`e§¨©©£¤¦¨¨Ÿ¥¤©Ÿ¥¨¨
:m`d F`¨¥

ìòåFnrhe ,m`A dviln lMd iYrC §©©§¦©Ÿ§¦¨§¥§©£

dGd mrd lM z` izixd ikp`d FnM§¤¨Ÿ¦¨¦¦¤¨¨¨©¤
dX`d iM oM xiMfde ,EdiYcli ikp`e§¨Ÿ¦§¦§¦§¦§¦¥¦¨¦¨
dn DxkfA mipAd lECB xrv lAqY¦§Ÿ©©¦©¨¦§¨§¨©
.oFixdnE ohAnE dcNn mdA dlaQX¤¨§¨¨¤¦¥¨¦¤¤¥¥¨
`l onF` `Ed iM ,"onF`" xn`e§¨©¥¦¥Ÿ

:zpnF`bi dxez ¤¤



סי jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy

(âé)éìò ekáé-ék äfä íòä-ìëì úúì øNa éì ïéàî¥©³¦¦Æ¨½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ
:äìëàðå øNá eðl-äðz øîàì¥½Ÿ§¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨

(ãé)äfä íòä-ìk-úà úàNì écáì éëðà ìëeà-àì«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½¨¥−¤¨¨¨´©¤®
:épnî ãáë ék¦¬¨¥−¦¤«¦

(åè)äëk-íàå|-íà âøä àð éðâøä él äNò-zà §¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ¦
éðéòa ïç éúàöîô :éúòøa äàøà-ìàå E ¨¨¬¦¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

i"yx£Èl ‰NÚŒz‡ ‰ÎkŒÌ‡Â∑ מׁשה ׁשל ּכחֹו ּתׁשׁש ¿ƒ»»«¿…∆ƒֶֶַָֹֹ
הּפרענּות ּכנקבה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשהראהּו . ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻ

לפניו: אמר זאת, על עליהם להביא עתיד ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ּתחּלה  הרגני ּכן, È˙Ú¯a.אם ‰‡¯‡ŒÏ‡Â∑"ּברעתם" ְְִִִֵֵָָ¿«∆¿∆¿»»ƒְָָָ
מּתּקּוני  אחד וזה הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לכּתב, לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה

לׁשֹון סֹופרים  ּולתּקּון לכּנּוי .ּבּתֹורה ְְְִִִַָָ

(æè)Léà íéòáL él-äôñà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»
åéøèLå íòä éð÷æ íä-ék zòãé øLà ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈§«Ÿ§¨®
:Cnò íL eávéúäå ãòBî ìäà-ìà íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬−̈¦¨«

i"yx£ÈlŒ‰ÙÒ‡∑לתלּונת ּתׁשּובה ׁשאמרּת:הרי ∆¿»ƒְְְְֲִֵֶַָָָָ
היכן  הראׁשֹונים והּזקנים לבּדי". אנכי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֹ"לאֿאּוכל

ּבמ  אף והלא ׁשּנאמרהיּו? עּמהם, יׁשבּו (שמות צרים ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתבערה ג) ּבאׁש אּלא יׂשראל"? אתֿזקני ואספּת ל" :ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּדכתיב ,לכ מּסיני היּו ּוראּויים כד)מתּו, "וּיחזּו(שמות : ְְְֱִִִִִֵֶַַָָ
ּומדּבר  ּפּתֹו ּכנֹוׁש ראׁש, קּלּות ׁשּנהגּו ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹאתֿהאלהים",

וזהּוּבפני  .רצה (שם)הּמל ולא וּיׁשּתּו". "וּיאכלּו : ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּופרע  ּבמּתןּֿתֹורה אבלּות לּתן ְֲִֵֵַַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּכאן  B‚Â'.להם Ì‰ŒÈk zÚ„È ¯L‡∑ ׁשאּתה אֹותן ֶָָ¬∆»«¿»ƒ≈¿ֶַָָ

ּבמצרים  ׁשֹוטרים עליהם ׁשּנתמּנּו ּפר,מּכיר ּבעבֹודת ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַ
ׁשּנאמר ידם, על ּומּכים עליהם מרחמים (שמות והיּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבגדּלתן,ה) יתמּנּו עּתה – יׂשראל" ּבני ׁשטרי "וּיּכּו :ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻֻ
ּבצרתן  ׁשּנצטערּו ּכדר.Ì˙‡ zÁ˜ÏÂ∑ קחם ְְְֲִֶֶֶַָָָ¿»«¿»…»ֵָ

ׁשל  ּבניו על ּפרנסים ׁשּנתמּניתם "אׁשריכם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדברים:
CnÚ.מקֹום!" ÌL e·vÈ˙‰Â∑ יׂשראל ׁשּיראּו ּכדי ָ¿ƒ¿«¿»ƒ»ְְְִִֵֵֶָ

אּלּו חביבין ויאמרּו: וכבֹוד, ּגדּלה ּבהם ְְְְְְֲֲִִִֵֶָָָֹֻוינהגּו
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מּפי ּדּבּור לׁשמע מׁשה עם ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֹׁשּנכנסּו

.(ספרי)

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡nÚ ÏÎÏ ·‰ÈÓÏ ‡¯Na ÈÏ ÔÓ¿«ƒƒ¿»¿≈«¿»«»»≈¬≈
:ÏeÎÈÂ ‡¯Ò· ‡Ï ·‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÔÎa»«»«¿≈««»»ƒ¿»¿≈

Ïkיד  ˙È ‡¯·BÒÏ È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ≈¬»»ƒƒ¿ƒ¿»»»»
:ÈpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¬≈«ƒƒƒ

˜ÏBËטו  ÔÚÎ ÈÏË˜ ÈÏ „·Ú z‡ ÔÈ„k Ì‡Â¿ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿
ÈÊÁ‡ ‡ÏÂ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»∆¡≈

:ÈzLÈ·a¿ƒ¿ƒ

b·¯‡טז  ÔÈÚ·L ÈÓ„˜ LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿√»««¿ƒ«¿»
‡nÚ È·Ò Ôep‡ È¯‡ zÚ„È Èc Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿««¿¬≈ƒ»≈«»
‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰˙È ¯a„˙e È‰BÎ¯ÒÂ¿«¿ƒ¿««»¿¿«¿«ƒ¿»

:CnÚ Ônz Ôe„zÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ci)mrhe.écáì éëðà ìëeà àì`l §©©Ÿ©¨Ÿ¦§©¦Ÿ
,xUA mdl zzl mipwGd EdExfrIW¤©©§©§¥¦¨¥¨¤¨¨
mdl zFidA ENt` ,cFre .mdl oi`n iM¦¥©¦¨¤§£¦¦§¨¤
dWn lr wx EppFlzi `l miAx miqpxR©§¨¦©¦Ÿ¦§§©©¤
mbdpnM ,mixvOn m`ivFdW EpiAx©¥¤¦¨¦¦§©¦§¦§¨¨
,"mixvOn Epzilrd dOl" Fl xn`l¥Ÿ¨¨¤¡¦¨¦¦§©¦
lM FzNtzA mdl oYIW `Ede§¤¦¥¨¤¦§¦¨¨
la` .mdl `iai mze`ze mzFl`Wn¦§£¨§©£¨¨¨¦¨¤£¨
mibidpn mdl zFidA iM ,dWn aWg̈©¤¦¦§¨¤©§¦¦
mAl lr ExAcie mzng EkMWi miAx©¦§©§£¨¨¦©§©¦¨
xW`M iM xWt`e .mzpElY zrA§¥§¨¨§¤§¨¦©£¤

lv`PW mipwGd E`Apzdon mdilr ¦§©§©§¥¦¤¤¡©£¥¤¦
md mipn`p iM mrd Ercie gExd̈©§¨§¨¨¦¤¡¨¦¥
,dWn lr mNM EtQ`zi `l ,mi`iapl¦§¦¦Ÿ¦§©§ª¨©¤

:mdn mB mze`Y El`Wieeh dxez §¦§£©£¨¨©¥¤
(eh).éì äNò zà äëk íàåWWY §¦¨¨©§Ÿ¤¦¨©

WFcTd Ed`xdW ,dawpM dWn lW FgMŸ¤¤¦§¥¨¤¤§¨©¨
`iadl cizr `EdW zEprxR `Ed KExÄª§¨¤¨¦§¨¦
oM m` eiptl xn` ,z`f lr mdilr£¥¤©Ÿ¨©§¨¨¦¥
`le .i"Wx oFWl ,bxd `p ipbxd̈§¥¦¨¨Ÿ¨©¦§Ÿ
dlrn iRlM "Y`" iEPMW ,df izFpiad£¦¦¤¤¦©§§©¥©§¨
oFWNd bdpn ,hWRd KxC lre .`Ed§©¤¤©§¨¦§©©¨
KkFQd gWnn aExM Y` ,xkfA mB `Ed©§¨¨©§§¦§©©¥

(ci gk l`wfgi):
ìòåzn`d KxCdUFr Y` dkM m` §©¤¤¨¡¤¦¨¨©§¤

,ilxn`W FnM ,xAci oiCd zCnA ¦§¦©©¦§©¥§¤¨©
c`n 'd s` xgIe(i weqta)xAcY Y`e oke , ©¦©©§Ÿ§¥§©§§©¥

Epil`(ck d mixac)dlFcBd W`l iEPM , ¥¥¦¨¥©§¨
EprnWe ,Epil` mXd ixaC xAcYW¤§©¥¦§¥©¥¥¥§¨©§
,gWnn aExM Y` oke .EpiUre LiRn¦¦§¨¦§¥©§§¦§©

:oiai liMUOde .fnxi ipXd aExMA©§©¥¦¦§Ÿ§©©§¦¨¦
éðâøä íòèå.bxd `pilr glWYW §©©¨§¥¦¨¨Ÿ¤¦§©¨©

ENt` izFn aFh iM ,axgA mibxFd§¦§¤¤¦¦£¦
okYie .dGd xrSA iIgn mc` axgA§¤¤¨¨¥©©©©©©¤§¦¨¥
Eidi mdiWp`e oke ,ipzind FnM `EdW¤§£¦¥¦§¥§©§¥¤¦§
dnglOA axg iMn mdixEgA zen ibxd£ª¥¨¤©¥¤ª¥¤¤©¦§¨¨

(`k gi dinxi)dN`d mibExdA igtE oke ,§¥§¦©£¦¨¥¤
(h fl l`wfgi):fh dxez

(fh)éð÷fî Léà íéòáL éì äôñà¤§¨¦¦§¦¦¦¦§¥
.ìàøNéiM ,EpizFAx ExiMfd xaM ¦§¨¥§¨¦§¦©¥¦

Wie ,oFWl miraWA od zFO` miraW¦§¦ª¥§¦§¦¨§¥
xUe riwxA lGn zg`e zg` lkl§¨©©§©©©¨¨¨¦©§©

l`IpcA xn`PW oiprM dlrnl(bi i)xUe §©§¨§¦§©¤¤¡©§¨¦¥§©
zEklnaizkE ,qxR(my)ikln lv`(oei) ©§¨©§¦¥¤©§¥¨¨

Pde [oke ,qxR](k weqt my) `A oei xU d`Ede , ¨©§¥§¦¥©¨¨¨§
xn`PW(`k ck diryi)`av lr 'd cwti ¤¤¡©¦§Ÿ©§¨

mFxOA mFxOd(a dxiy `zlikn)Exn`e . ©¨©¨§¨§
(:dp dkeq):mda Efnxi bgd ixR iMiwxtaE ¦¨¥©©¦§§¨¤§¦§¥
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(æé)çeøä-ïî ézìöàå íL Enò ézøaãå ézãøéå§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À¦¨²©
éìò øLààOîa Ezà eàNðå íäéìò ézîNå E £¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³¦§Æ§©¨´

:Ecáì äzà àOú-àìå íòä̈½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«
i"yx£Èz„¯ÈÂ∑ אחת י זֹו הּכתּובֹות מעׂשר רידֹות ¿»«¿ƒְְִֵֶֶַַַ

EnÚ.ּבּתֹורה  Èz¯a„Â∑ עּמהם ∑ÈzÏˆ‡Â.ולא  ַָ¿ƒ«¿ƒƒ¿ְִֶָֹ¿»«¿ƒ
ּכמֹוּכתרּגּומֹו כד)"וארּבי", ּבני (שמות "ואלֿאצילי : ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַ
Ì‰ÈÏÚ.יׂשראל" ÈzÓNÂ∑ ּדֹומה מׁשה למה ְִֵָ¿«¿ƒ¬≈∆ְֶֶָֹ

והּכל  מנֹורה ּגּבי על ׁשּמּנח לנר ׁשעה? ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבאֹותּה

ּכלּום  חסר אֹורֹו ואין הימּנּו e‡NÂ.מדליקין ְְְִִֵֵֵֶַָ¿»¿
Ez‡∑ טרח עליהם ׁשּיקּבלּו עלֿמנת עּמהם התנה ƒ¿ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

וסרבנים  טרחנים ׁשהם ‡z‰.ּבני, ‡O˙Œ‡ÏÂ ְְְִִֵֶַַַָָָ¿…ƒ»«»
Ec·Ï∑(ספרי) לאֿאּוכל" ּׁשאמרּת: למה ּתׁשּובה הרי ¿«∆ְְְֲֵֶַַַָָָֹ

לבּדי" .אנכי ְִִַָֹ

¯Áe‡יז  ÔÓ Èa¯‡Â Ônz CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÏb˙‡Â¿∆¿¿≈∆¡«≈ƒ»«»«¬«≈ƒ»
ÏehÓa CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ ÔB‰ÈÏÚ ÈeL‡Â CÏÚc«¬»∆¡«≈¬≈ƒ¿ƒ»¿«

:C„BÁÏa z‡ ¯·BÒ˙ ‡ÏÂ ‡nÚ«»¿»¿««¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xfril` iAx(ck wxt)KExA WFcTd xn` ©¦¡¦¤¤¨©©¨¨
`QM miaaFQd mik`ln miraWl `Ed§¦§¦©§¨¦©§¦¦¥
did okle .mpFWl lAlapE E`FA ,FcFak§§©§¥§¨§¨¥¨¨
dEve .miraW mixvn icxFiA xRqOd©¦§¨§§¥¦§©¦¦§¦§¦¨
iM ,l`xUi ihtFWA dGd xRqOd©¦§¨©¤§§¥¦§¨¥¦
FzFidA zFrCd lM llki dGd xRqOd©¦§¨©¤¦§Ÿ¨©¥¦§
lM mdn `lRi `le ,zFgMd lM llFM¥¨©Ÿ§Ÿ¦¨¥¥¤¨

:xaC̈¨
ïëål`xUi ipwGn miraWe dxFY oYnA §¥§©©¨§¦§¦¦¦§¥¦§¨¥

(` ck zeny)mlXd xRqOA iE`x iM ,¦¨©¦§¨©¨¥
dpikXd cFaM mdilr dxWIW dGd©¤¤¦§¤£¥¤§©§¦¨
l`xUi iM ,oFilrd dpgOd `id xW`M©£¤¦©©£¤¨¤§¦¦§¨¥
oFx` dUrPW FnM ,ux`A mXd zF`av¦§©¥¨¨¤§¤©£¨¨
oiWOWnd zEncA oMWnE zxRke§©Ÿ¤¦§¨¦§©§©§¦
oFincA milbCd EUrpe ,mFxOA©¨§©£©§¨¦§¦§
zFxWdl l`wfgi d`x xW` daMxOd©¤§¨¨£¤¨¨§¤§¥§©§
`id xW`M ux`A mdilr dpikW§¦¨£¥¤¨¨¤©£¤¦

:minXA dpikW§¦¨©¨©¦
äpäåfnx ,mipwf miraW iAB lr dWn §¦¥¤©©¥¦§¦§¥¦¤¤

:ux`A cg` iFB `EdW l`xUil§¦§¨¥¤¤¨¨¨¤
EpizFAx ElAwe(.a oixcdpq)ixcdpq lM iM §¦§©¥¦¨©§¤§¥

mFwOA mXd ziaA zaWFId dlFcb§¨©¤¤§¥©¥©¨
mpipn didi oM ,mW FpkWl xgai xW £̀¤¦§¨§¨§¨¥¦§¤¦§¨¨
dWnM mdiAB lr `iUPde ,miraW¦§¦§©¨¦©©¥¤§¤
oke .cg`e miraW md dPde ,EpiAx©¥§¦¥¥¦§¦§¤¨§¥
miraW Wxtnd lFcBd mXA zFIzF`d̈¦©¥©¨©§Ÿ¨¦§¦
cgind mXde mixVd cbpM ,miYWE§©¦§¤¤©¨¦§©¥©§ª¨

:mNM lr cigi oFc` `EdW¤¨¨¦©ª¨
äæìåFxn`A aEzMd fnximildz)(` at §¨¤¦§Ÿ©¨§¨§

axwA l` zcrA aSp midl ¡̀Ÿ¦¦¨©£©¥§¤¤
mdOr dpikXd iM ,hRWi midl ¡̀Ÿ¦¦§Ÿ¦©§¦¨¦¨¤

aEzMd xn`e .mci lr miMqdlweqt my) §©§¦©¨¨§¨©©¨
(amdA xidfi ,ler EhRWY izn cr©¨©¦§§¨¤©§¦¨¤

xacA mdOr cAkPd mXdW ixg ©̀£¥¤©¥©¦§¨¦¨¤¦§©
zFHdl EPOn E`xY `l Ki` hRWOd©¦§¨¥Ÿ¦§¦¤§©
izF` miqirkOd mrd mrhM ,hRWOd©¦§¨§©©¨¨©©§¦¦¦

ipR lr(b dq diryi)cFr xnF`e .at mildz) ©¨©§¥

(eoFilr ipaE mY` midl` iYxn` ip` ,£¦¨©§¦¡Ÿ¦©¤§¥¤§
dlrn ixU xRqnM mkxRqn iM ,mklMª§¤¦¦§©§¤§¦§©¨¥©§¨
aWFn EaWYW iYxn`e ,cigId oFc`e§¨©¨¦§¨©§¦¤¥§©
,oEzEnY mc`M ok` ,ux`A midl ¡̀Ÿ¦¨¨¤¨¥§¨¨§
cAkPd FnFwOn WxBW oFW`xd mc`M§¨¨¨¦¤ª©¦§©¦§¨
,EzEnze mXd ziAn EWxBzY oM ,znë¥¥¦§¨§¦¥©¥§¨
,mziid dlrn lW mixVd cg`kE§©©©¨¦¤©§¨¡¦¤
iYxMfd xakE .`idd dlrOd on ElRYe©¦§¦©©§¨©¦§¨¦§©§¦
mihRWOd dN`e xcqA dGd oiprd on¦¨¦§©©¤§¥¤§¥¤©¦§¨¦

(e `k zeny):fi dxez

(fi).ézìöàå íL Enò ézøaãå ézãøéå§¨©§¦§¦©§¦¦§¨§¨©§¦
xEACd zrA iM ciBdl aEzMd oipr¦§©©¨§©¦¦§¥©¦
.`Ed EPOnE zEliv`d didi dWn mr¦¤¦§¤¨£¦¦¤

dUrnA xn` oke(dk weqt)oprA 'd cxIe §¥¨©§©£¤©¥¤¤¨¨
:eil` xAcie©§©¥¥¨

àìådid dn dGd xEACd aEzMd WxR §Ÿ¥©©¨©¦©¤¤¨¨
dxFYd lkA aEzM `Ed xW`M©£¤¨§¨©¨
xAC dnE xn` dn ok ixg` x`aiW¤§¨¥©£¥¥©¨©©¦¤
xW` mipwGd iM ,o`kA oiprd iM .'d¦¨¦§¨§¨¦©§¥¦£¤
xEAC ErnW `l ,E`ApzdW mdA xn`̈©¨¤¤¦§©§Ÿ¨§¦
F` d`xOA mdl d`xp `le mXd iRn¦¦©¥§Ÿ¦§¤¨¤©©§¤
dWn mr xAcn mXd la` ,mFlgA©££¨©¥§©¥¦¤
mircFi md dWn gEx zEliv`nE¥£¦©¤¥§¦
`le E`ApzIe mrh dfe .`idd d`EaPd©§¨©¦§¤©©©¦§©§§Ÿ

Etqi(my)zF`Apzdl Etqi `NW , ¨¨¤Ÿ¨¨§¦§©§
mXd xn`W d`EaPA la` ,mnvrn¥©§¨£¨©§¨¤¨©©¥
mrh dfe .E`Apzd dCal DA dWnl§¤¨§©¨¦§©§§¤©©

,"iYlv`e"xW` gExd on ilv` giP`W §¨©§¦¤©¦©¤§¦¦¨©£¤
Lilr mU ip`:mdilr iYnUe £¦¨¨¤§©§¦£¥¤

ïéàåeilr LcFdn Yzpe oiprM dfoldl) §¥¤§¦§©§¨©¨¥§¨¨
(k fkoFWl mFwn lkA zEliv` iM ,¦£¦§¨¨¨

El`W xW` lke oFWlM ,Flv` aEMr¦¤§§¨§Ÿ£¤¨£
mdn iYlv` `l ipir(i a zldw)`ld , ¥©Ÿ¨©§¦¥¤£Ÿ

dkxA il Ylv`(el fk ziy`xa)lr oke . ¨©§¨¦§¨¨§¥©
zFpkiYdnE zFpYgYdn lv`p oM¥¤¡©¥©©§Ÿ¥©¦Ÿ

ux`dn(e an l`wfgi)mlv` x`WPW , ¥¨¨¤¤¦§©¤§¨
zFpFkiYde zFpFYgYd zFkWNdn¥©§¨©©§§©¦

dPdn miwiY`d Elk`i `NW ux`dn¥¨¨¤¤ŸŸ§¨©¦¦¥¥¨
l`xUi ipA iliv` l`e oke .zFpFilrÄ¤§§¥§¤£¦¥§¥¦§¨¥

(`i ck zeny)mdn miWExRde mix`WPd ,©¦§¨¦§©§¦¥¤
,mrd oFnd llMn onvr l` milv`PW¤¤¡¨¦¤©§¨¦§©£¨¨
mi`A lMdW milFcBd oM mi`xwPW F`¤¦§¨¦¥©§¦¤©Ÿ¨¦

:mlv ¤̀§¨
íé÷ézònäåExn` zFpFWNd on §©©§¦¦¦©§¨§

z`ivi lr "zEliv`"£¦©§¦©
hXRznE `xFAd z`n zFgMd on gMŸ©¦©Ÿ¥¥©¥¦§©¥
dlEv`" WtPA mixnF`e ,`xaPd lr©©¦§¨§§¦©¤¤£¨
oFWl mlv` `Ed iM ,"WcTd gExn¥©©Ÿ¤¦¤§¨¨
iM ,ilv` oFkp Eppi`e .dkWnd©§¨¨§¥¤¨¤§¦¦
dgPd F` dkWnd didi zEliv`d̈£¦¦§¤©§¨¨©¨¨

:`Ed ozFPd lv` ,dWxtde§©§¨¨¥¤©¥
ìáà,mipR ipW Fa dUri qElwpE` £¨§§©£¤§¥¨¦

l`e" oke ,iAx`e o`M mBxY¦§¥¨§¥©¥§¥§¤
Ylv` `ld mBxze ,iaxaxlE "iliv £̀¦¥§©§§¥§¦§¥£Ÿ¨©§¨
FYrCW d`xp .YwaW ,dkxA il¦§¨¨§©§§¦§¤¤©§
F` ,dkWnd oipr `EdW zEliv`A©£¦¤¦§©©§¨¨
o`kA xn`ie ,lAwnd lr ozFPd liv`n©£¦©¥©©§©¥§Ÿ©§¨
d`EaPd gEx on Llv` xW`n KiWn ©̀§¦¥£¤¤§§¦©©§¨
lr cFr xn`pe ,mdilr iYnUe§©§¦£¥¤§¤¡©©
on Flv` ozFPd KiWnIW dkWndd©©§¨¨¤©§¦©¥¤§¦
`ld mrh dfe ,FOr x`Xie oEzPd xaCd©¨¨©¨§¦¨¥¦§¤©©£Ÿ
Llv` il YkWOW ,dkxA il Ylv`̈©§¨¦§¨¨¤¨©§¨¦¤§§

:Da ipkxal dkxAd on zg ©̀©¦©§¨¨§¨§¥¦¨
ìòå,mipwGA llMdwx mz`Eap oi` iM §©©§©©§¥¦¦¥§¨¨©

EPOnE dWnA xAci xW` gExd on¦¨©£¤§©¥§¤¦¤
WxcOA Exn` KkitlE .mdl `Ed¨¤§¦¨¨§©¦§¨

dAx ipiq xAcnA(jzlrda seq)lWn , §¦§©¦©©¨¨¨
Fl ozpe xnFWl qCxR xqOW oFc`l§¨¤¨©©§¥§¥§¨©
Fl xn` onf xg` ,dxinXd xkU§©©§¦¨©©§©¨©
iCal FNM FxnWl lFki ipi` xnFXd©¥¥¦¨§¨§ª§©¦
xn` ,iOr ExnWIW mixg` cFr `ad̈¥£¥¦¤¦§§¦¦¨©
FxnWl iNW qCxRd Ll iYzp oFc`d Fl¨¨¨©¦§©©§¥¤¦§¨§
eiWkre Ll eiYzp FzxinW zFxR lke§¨¥§¦¨§©¦§§©§¨
ExnWIW mixg` cFr `ad xnF` dY ©̀¨¥¨¥£¥¦¤¦§§
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(çé)øNa ízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´¨¨¼
øNa eðìëàé éî øîàì ýåýé éðæàa íúéëa ék¦¿§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ¨½̈
:ízìëàå øNa íëì ýåýé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék¦¬−̈§¦§¨®¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨−̈©«£©§¤«

i"yx£eLc˜˙‰∑ עצמכם אֹומרהזמינּו הּוא וכן יב)לפרענּות, הרגה"(ירמיה ליֹום "והקּדׁשם :. ƒ¿«¿ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(èé)àìå íéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì|äMîç ´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦§´Ÿ£¦¨´
:íBé íéøNò àìå íéîé äøNò àìå íéîé̈¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ¤§¦¬«

(ë)ãò|äéäå íëtàî àöé-øLà ãò íéîé Lãç ©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ¥«©§¤½§¨¨¬
íëaø÷a øLà ýåýé-úà ízñàî-ék ïòé àøæì íëì̈¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½

:íéøönî eðàöé äf änì øîàì åéðôì ekázå©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¤−¨¨¬¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈÓÈ L„Á „Ú∑ ּבּכׁשרים על זֹו ׁשּמתמּצין , «…∆»ƒְְִִִֵֶַַַ

הּוא  ּוברׁשעים יֹוצאה. נׁשמתן ואחרּֿכ ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמּטֹותיהן
ׁשנּויה  היא ּכ – ׁשּניהם" ּבין עֹודּנּו "הּבׂשר ְִִֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר:
הרׁשעים  חּלּוף: ׁשנּויה ּב'ּמכילּתא' אבל ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּב'ּספרי',
"הּבׂשר  והּכׁשרים יֹום, ׁשלׁשים ּומצטערין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאֹוכלין

ׁשּניהם" ּבין ÌÎt‡Ó.עֹודּנּו ‡ˆÈŒ¯L‡ „Ú∑ ִֵֵֶֶ«¬∆≈≈≈«¿∆
תקֹוצּון  "די ּכאּלּוּכתרּגּומֹו: לכם ּדֹומה יהא ּביּה". ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

לחּוץ  ונגעל ׁשּיֹוצא עד מּדאי, יֹותר מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָאכלּתם
האף  ּדר.‡¯ÊÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑(ספרי) מרחקין ׁשּתהיּו ֶֶַָ¿»»»∆¿»»ְְֲִִֶַ

הּדרׁשן אֹותֹו מׁשה רּבי ּובדברי ּׁשּקרבּתם. מּמה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹיֹותר
"זרא" לחרב ׁשּקֹורין מקֹום ׁשּיׁש ‡˙Œ‰'.ראיתי ְִִִֵֶֶֶֶָָָָ∆

ÌÎa¯˜a ¯L‡∑ ּביניכם ׁשכינתי ׁשּנטעּתי לא ,אם ¬∆¿ƒ¿¿∆ְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
הּללּו הּדברים לכל לּכנס לבבכם ּגבּה .לא ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ

(àë)øLà íòä éìâø óìà úBàî-LL äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬
eìëàå íäì ïzà øNa zøîà äzàå Baø÷a éëðà̈«Ÿ¦−§¦§®§©¨´¨©À§¨¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−

:íéîé Lãç¬Ÿ¤¨¦«

ÔeÏÎÈ˙Âיח  ¯ÁÓÏ encÊ‡ ¯ÓÈ˙ ‡nÚÏe¿«»≈«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿
ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÎa È¯‡ ‡¯Òaƒ¿»¬≈¿≈√»¿»¿≈«»
ÈÈ ÔzÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ‡Ï ·Ë È¯‡ ‡¯Òa ‡pÏÎÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»¬≈«»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»

:ÔeÏÎÈ˙Â ‡¯Òa ÔBÎÏ¿ƒ¿»¿≈¿

ÏÂ‡יט  ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈz „Á ‡ÓBÈ ‡Ï»»«≈¿¿»¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡¯NÚ ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ‡LÓÁ«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«¿ƒ

:ÔÈÓBÈƒ

ÔBÎÏכ  È‰ÈÂ da ÔeˆB˜˙ Èc „Ú ÔÈÓBÈ Á¯È „Ú«¿«ƒ«ƒ¿≈ƒ≈¿
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙È Ôezˆ˜c ÛÏÁ ‡Ï˜˙Ï¿«¿»¬«¿«¿»≈¿»«¿»
È‰BÓ„˜ Ôe˙ÈÎ·e ÔBÎÈÈa ˙È¯L dzÎLcƒ¿ƒ¿≈«¿«≈≈¿≈√»ƒ

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜Ù Ô„ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿»¿«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

b·¯‡כא  ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó ˙ÈL ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿»«¿ƒ«¿»
z¯Ó‡ z‡Â ÔB‰ÈÈ· ‡‡ Èc ‡nÚ ‰‡Ï‚ƒ̄¿»»«»ƒ¬»≈≈¿«¿¬«¿¿

:ÔÈÓBÈ Á¯È ÔeÏÎÈÈÂ ÔB‰Ï Ôz‡ ‡¯Òaƒ¿»∆≈¿¿≈¿¿«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

LOr ExnWIW mixg` `ian ipixd ,LOr¦§£¥¦¥¦£¥¦¤¦§§¦§
xkU mdl ozFp ip` oi`W rcFi iede¤¡¥¥©¤¥£¦¥¨¤§©
iYzPW xkU KFYn `N` iNXn dxinW§¦¨¦¤¦¤¨¦¨¨¤¨©¦
xn` KM .oxkU oilhFp md mXn Ll§¦¨¥§¦§¨¨¨¨©
iYzp ip` ,dWnl `Ed KExA WFcTd Fl©¨¨§¤£¦¨©¦
iziid `le ipA z` qpxtl zrce gEx Ll§©§©©§©§¥¤¨©§Ÿ¨¦¦
dY` cgizYW icM ,xg` WTan§©¥©¥§¥¤¦§©¥©¨
WTan dY` eiWkre ,dxinXd DzF`A§¨©§¦¨§©§¨©¨§©¥
mElM oilhFp opi` iNXOW rcY ,xg ©̀¥¥©¤¦¤¦¥¨§¦§

`N`Lilr xW` gExd on iYlv`e ¤¨§¨©§¦¦¨©£¤¨¤
,mdilr iYnUexqg `l ok iR lr s`e §©§¦£¥¤§©©¦¥Ÿ¨©

:WxcOA o`M cr ,mElM dWn¤§©¨©¦§¨
áBøwäådUrp mipwGd ini lM iM ,il` §©¨¥©¦¨§¥©§¥¦©£¨

dn lkA ErcIW ,oM mdl̈¤¥¤¨§§¨©
ikxvA dWn ciA l`xUil mXd dEvIX¤§©¤©¥§¦§¨¥§©¤§¨§¥
mdl E`Fai xW` mixwOde mYrW©§¨§©¦§¦£¤¨¨¤

mrh dfe .xAcOA`VnA LY` E`Upe ©¦§¨§¤©©§¨§¦§§©¨
,mrdmrl dWn xn`IX dn lM iM ¨¨¦¨©¤Ÿ©¤¨¨

cg` lM mrl mda E`ApzIe md Ercï§¥©¦§©§¨¤¨¨¨¤¨
FCal dWn `Vi `l df ipRnE ,FhaWA§¦§¦§¥¤Ÿ¦¨¤§©

:mzFpElYgi dxez §¨
(hi).ïeìëàz ãçà íBé àìFxErW Ÿ¤¨Ÿ§¦

`le Elk`Y calA cg` mFi `lŸ¤¨¦§¨Ÿ§§Ÿ
`le zg` `l EdFnke ,calA minFi©¦¦§¨§¨Ÿ©©§Ÿ

miYW(i e a"n)mipWE zg` mpi`W , §¨¦¤¥¨©©§©¦
xaC dUFrde lkF`d ,iYrC lre .calA¦§¨§©©§¦¨¥§¨¤¨¨
lkF` `xwp EPpi` mitEvx miAx minï¦©¦§¦¥¤¦§¨¥
miWlW lkF`d oke ,cg` mFi dUFre§¤¤¨§¥¨¥§¦
mixUr lkF` `xwp EPpi` mitEvx mFi§¦¥¤¦§¨¥¤§¦

"cg`"d didIW F` .mFimFi `l ,KWnp ¤¦§¤¨¤¨¦§©Ÿ
dxUre minFi `le Elk`Y cg ¤̀¨Ÿ§§Ÿ©¦©£¨¨

:mlW Wcg wx ,micg` mFi mixUre§¤§¦£¨¦©Ÿ¤¨¥
äpäå`le ,xUaA mze`Y mdl ozp §¦¥¨©¨¤©£¨¨§¨¨§Ÿ

xTr iM ,zFwxiA `le dbcA§¨¨§Ÿ¦¨¦¦©
EpN dpY" eilr EMai xW` mzl`W§¥¨¨£¤¦§¨¨§¨¨

"xUa(bi weqt)mrhe.cr mini Wcg cr ¨¨§©©©Ÿ¤¨¦©

.`xfl mkl dide mkR`n `vi xW £̀¤¥¥¥©§¤§¨¨¨¤§¨¨
(k weqt)Elk`ie dAxd xUA mdl oYIW¤¦¥¨¤¨¨©§¥§Ÿ§

EvEwIW cr ,c`n axl Wcgd lM EPOn¦¤¨©Ÿ¤§Ÿ§Ÿ©¤¨
EPpi`W xfe arzp xacM mdl didie Fa§¦§¤¨¤§¨¨¦§¨§¨¤¥¤

:lk`p¤¡¨
ìòåmFIA iM ,did oM hWRd KxC §©¤¤©§¨¥¨¨¦©

EznE dAx dMn EMd oFW`xd̈¦ª©¨©¨¥
sEqtq`d md ,dNgY miE`zOd mrd̈¨©¦§©¦§¦¨¥¨©§
mixMfPd l`xUi ipA mB .FAxwA xW £̀¤§¦§©§¥¦§¨¥©¦§¨¦

Exn`W dNgY(c weqt),xUA Eplk`i in §¦¨¤¨§¦©£¦¥¨¨
ok ixg` EkA xW` mrd lM x`WE§¨¨¨¨£¤¨©£¥¥

Fld` gzR Wi` mzgRWnl(i weqt) §¦§§Ÿ¨¦¤©¨¢
`xfl mdl dide ,mini Wcg EPOn Elk`̈§¦¤Ÿ¤¨¦§¨¨¨¤§¨¨
.EPOn mdl Ex`Wp xW` mixngd Ewxfe§¨§©¢¨¦£¤¦§£¨¤¦¤

xFnfOd xn` oke(`lÎfk gr mildz)xhnIe §¥¨©©¦§©©§¥
ErAUIe Elk`Ie 'ebe x`W xtrM mdilr£¥¤¤¨¨§¥©Ÿ§©¦§§
Exf `l ,mdl `iai mze`ze c`n§Ÿ§©£¨¨¨¦¨¤Ÿ¨
s`e mditA mlk` cFr mze`Yn¦©£¨¨¨§¨§¦¤§©



jzelrdaסד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡ÓŒLL∑:ּפירׁש הּדרׁשן מׁשה ורּבי היתרים. אלפים ׁשלׁשת הּפרט, את למנֹות חׁש לא ≈≈∆∆«¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

אּלא  ּבכּו מּמצרים ׁשּלא ׁשּיצאּו .אֹותן ְְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(áë)íà íäì àöîe íäì èçMé ø÷áe ïàöä£¯Ÿ¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´
ô :íäì àöîe íäì óñàé íiä éâc-ìk-úà¤¨§¥¬©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«

i"yx£ËÁMÈ ¯˜·e Ô‡ˆ‰∑(ספרי) מארּבעה אחד זה ¬…»»ƒ»≈ְֵֶֶַָָָ
ׁשמעֹון  רּבי ואין ּדֹורׁש, עקיבא רּבי ׁשהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּדברים
אלף  "ׁשׁשֿמאֹות אֹומר: עקיבא רּבי ּכמֹותֹו. ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָּדֹורׁש
חדׁש ואכלּו להם אּתן ּבׂשר אמרּת: ואּתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹרגלי...

ּוב  הצאן יסּפיק ימים מי ּכמׁשמעֹו: הּכל – וגֹו'" קר ְְְְֲִִִַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכענין כה)להם? ּגאּלתֹו".(ויקרא ּכדי "ּומצא : ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
אֹו זֹו, קׁשה: כ)ואיזֹו הּמרים"(במדבר "ׁשמעּוֿנא :? ְְִִֵַָָָֹ

ולא  הּכתּוב לֹו חס ּברּבים, אמר ׁשּלא לפי ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹאּלא
לא  לפיכ ּבּגלּוי, היתה מריבה ׁשל וזֹו מּמּנּו, ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹנפרע
לא  חסֿוׁשלֹום, אֹומר: ׁשמעֹון רּבי הּכתּוב. לֹו ְְִִֵַַַַָָָֹחס
ּבֹו ׁשּכתּוב מי !ּכ צּדיק אֹותֹו ׁשל ּדעּתֹו על ְְִִֶֶַַַָָָָעלתה

יב) הּמקֹום (שם אין יאמר: הּוא", נאמן "ּבכלּֿביתי :ְֱִֵֵֶַַָָָֹ
רגלי  אלף "ׁשׁשֿמאֹות אמר: ּכ אּלא לנּו? ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמסּפיק
ואחרּֿכ ימים, לחדׁש אּתן" ּבׂשר אמרּת ואּתה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוגֹו',
להם" יּׁשחט ּובקר "הצאן ּכזֹו! ּגדֹולה אּמה ְֲֲִֵֶַָָָָָָָֹֹֻּתהרג
עֹולם? עד מסּפקּתן זֹו אכילה ּותהא ׁשּיהרגּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּכדי
ּכֹור  "טל לחמֹור: לֹו אֹומרים זה? הּוא ׁשבח ְְְֲֲִִִֶַֹוכי
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: הׁשיבֹו ?"ראׁש ונחּת ְְְְֱִִַַָָֹֹׂשעֹורים
ּבעיני הטֹוב ידי. ׁשּקצרה יאמרּו אּתן, לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ואם
ּכּיֹוצא  ּומאה הם יאבדּו ּבעיניהם? ּתקצר ה' ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּיד
ׁשעה  אפּלּו לפניהם קצרה ידי ּתהי ואל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבהם,

.אחת"! ַַ

(âë)äzò øö÷z ýåýé ãéä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬
:àì-íà éøáã Eø÷éä äàøú¦§¤²£¦§§¬§¨¦−¦«Ÿ

i"yx£È¯·„ E¯˜È‰ ‰‡¯˙ ‰zÚ∑ּבנֹו ּגמליאל רּבן «»ƒ¿∆¬ƒ¿¿¿»ƒְְִֵַַָ
על  לעמד אפׁשר אי אֹומר: הּנׂשיא יהּודה רּבי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשל

ּתסּפיק הּטפל  לא עלילה אּלא מבּקׁשים ׁשאינן מאחר , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבׂשר  להם נֹותן אּתה אם ;אחרי לדּון סֹופן ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָלהם,

ÔB‰Ïכב  Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeÒk˙È ÔÈ¯B˙Â ÔÚ‰¬»¿ƒƒ¿«¿¿«¿«¿¿
Ôe˜tÒÈ‰ ÔB‰Ï ÔeLpk˙È ‡nÈ Èe Ïk ˙È Ì‡ƒ»»≈«»ƒ¿«¿¿«¿«¿

:ÔB‰Ï¿

ÔÚkכג  ·kÚ˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«¿»ƒ¿«»¿«
:‡Ï Ì‡ ÈÓb˙t CpÚ¯ÚÈ‰ ÈÊÁz∆¡≈«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Elk` mzvw iM ,'ebe dlr midl ¡̀Ÿ¦¨¨¦§¨¨¨§
Ecxtp `l de`Yd ilraE ,c`n ErAUIe©¦§§§Ÿ©£¥©©£¨Ÿ¦§§
mditA mlk` cFrA iM llM mze`Yn¦©£¨¨§¨¦§¨§¨§¦¤

:'d s` mda dlrk dxez ¨¨¨¤©
(ak)lWe oFrnW iAx lW FWxcn oi`e§¥¦§¨¤©¦¦§§¤

oFWll oizF`p `iUPd dcEdi iAx©¦§¨©¨¦§¦§¨
xn`W xEarA ,aEzMd(bk weqt)dYr ©¨©£¤¨©©¨

FWxcnE ,`l m` ixac Lxwid d`xz¦§¤£¦§§§¨¦¦Ÿ¦§¨
xaC xn`W `aiwr iAx lWornWnM mi ¤©¦£¦¨¤¨©§¨¦§©§¨¨

aEzMd zErnWn `Ed mdl wiRqn in¦©§¦¨¤©§¨©¨
la` .qElwpE` lW FYrc `Ede ,zn`A¤¡¤§©§¤§§£¨
iAx xn`W FnM ,DnY FnvrA oiprd̈¦§¨§©§¨¥©§¤¨©©¦

FA aEzMW in ,oFrnW(f ai oldl)lkA ¦§¦¤¨§¨
mFwOd oi` xn`i `Ed on`p iziA¥¦¤¡¨Ÿ©¥©¨
xaM E`x mNk iM cFre .mdl wiRqn©§¦¨¤§¦ª¨¨§¨
iM uxY `"xe .FGn zFlFcB zF`ltp¦§¨§¦§¥©¦
mXd WCgi `NW aWFg did dWn¤¨¨¥¤Ÿ§©¥©¥

:F`iap wiCvdl m` iM ztFn¥¦¦§©§¦§¦
íâådUr xaM iM ,ipirA oFkp EPpi` df §©¤¥¤¨§¥©¦§¨¨¨

oFW`x eilUA dfM mdOrfh zeny) ¦¨¤¨¤¦§¨¦
(bimiOA oke(e fi my)oOaE(fh my)iM , §¥©©¦©¨¦

oFkPde .mdl Epzp mzFpElY lr mNkª¨©§¨¨§¨¤§©¨
zFzF` mXd dUri xW`M iM ,ilv ¤̀§¦¦©£¤©£¤©¥
oNke ,FY`n md cqg l`xUil miztFnE§¦§¦§¨¥¤¤¥¥¦§ª¨
lr eingxe lMl 'd aFh iM ,mdl aFhl§¨¤¦©Ÿ§©£¨©
svTd `vi xW`M izlEf ,eiUrn lM̈©£¨¨¦©£¤¥¥©¤¤
s`A mdOr dUrIW FpFvx ixaFr lr©§¥§¤©£¤¦¨¤§©
oi` dPde .dxEnb drxl oiCd zCnaE§¦©©¦§¨¨§¨§¦¥¥
mingxA dnlW dxEnb daFh wx miQpA§¦¦©¨§¨§¥¨§©£¦
dYr la` .oiCd zCnA dnwp F`§¨¨§¦©©¦£¨©¨
Elk`ie mzl`W mdl oYIW Fl xn`WM§¤¨©¤¦¥¨¤¤¡¨¨§Ÿ§
mkl dide mkR`n `vi xW` cr xUä¨©£¤¥¥¥©§¤§¨¨¨¤
zF` didi `NW EpiAx dWn rci ,`xfl§¨¨¨©¤©¥¤Ÿ¦§¤
xW`M xUA mdl zFxal mXd z`n¥¥©¥¦§¨¤¨¨©£¤
Exn`IW oiprM ,minW obC mdl ozp̈©¨¤§©¨©¦§¦§©¤Ÿ§

minkg(:hp oixcdpq)cxFi `nh xaC oi` £¨¦¥¨¨¨¥¥
mricFi miQPd lM iM cFre .minXd on¦©¨©¦§¦¨©¦¦¦¥
on mgl mkl xihnn ippd dWnl§¤¦§¦©§¦¨¤¤¤¦

minXd(c fh zeny)mW Liptl cnr ippd , ©¨©¦¦§¦Ÿ¥§¨¤¨
xESd lr(e fi my)Fl xn`W o`kA la` , ©©£¨§¨¤¨©

xgnl EWCwzd xn`Y mrd l`eweqt) §¤¨¨Ÿ©¦§©§§¨¨
(gididi `NW dWn oiad ,FricFd `le ,§Ÿ¦¥¦¤¤Ÿ¦§¤

l`W oM lre .KxAzi FY`n qpA df¤§¥¥¦¦§¨©§©¥¨©
lM KxcM mdl dUrI dn dinzA¦§¦¨©©£¤¨¤§¤¤¨

,ux`dlMn xwaE o`v mdl hgWi m` ¨¨¤¦¦¨¥¨¤Ÿ¨¨¦¨
sq`i m`e ,mdl wiRqi `l mdizFaiaq§¦¥¤Ÿ©§¦¨¤§¦¥¨¥

ibC lM mdl`Edd mFwOA xW` mId ¨¤¨§¥©¨£¤©¨©
mXde .mdl wiRqi `l mdl aFxTd©¨¨¤Ÿ©§¦¨¤§©¥
zzl dxvw mXd ci oi` iM ,FaiWd¥¦¦¥©©¥§¨¨¨¥
dfe .mixwOd KxcA mB mzl`W mdl̈¤¤¥¨¨©§¤¤©¦§¦§¤

mrh:`l m` ixaC Lxwid ©©£¦§§§¨¦¦Ÿ
,"øö÷z 'ä ãéä" øîàåoiie oFWlM §¨©£©¦§¨§¨§¥

KlOd ciM ax zEkln(f ` xzq`). ©§¨§©©¤¤
iM ,"xaC lM `lRi iPOnd" 'd xn` `le§Ÿ¨©£¦¤¦¦¨¥¨¨¨¦
gEx rqPW ,did oke .ztFnA df dUri `lŸ©£¤¤§¥§¥¨¨¤¨©©

mXd z`n(`l weqt)`l ,mlFr lW FbdpnM ¥¥©¥§¦§¨¤¨Ÿ
"dGr micw gEx" `le "c`n wfg mi gEx"©¨¨¨§Ÿ§Ÿ©¨¦©¨

miztFnA xiMfi xW`M(`k ci my ,hi i zeny), ©£¤©§¦§§¦
on mielU fbIe ,mibEdPM mzq gEx la £̀¨©§¨©§¦©¨¨©§¦¦
oi`e ,mxEarA dYr E`xaPW `l ,mId©¨Ÿ¤¦§§©¨©£¨§¥
cFre .mlFr lW FraHn WECg xaCA©¨¨¦¦¦§¤¨§
wx dYr WCg `le ,oM mdl did xaMW¤§¨¨¨¨¤¥§Ÿ¦¥©¨©

:c`n miAx mielU EidIWbk dxez ¤¦§©§¦©¦§Ÿ

jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
נֹותן  אּתה ואם ּבּקׁשנּו. ּדּקה יאמרּו: ּגּסה, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹּבהמה
ּבּקׁשנּו, ועֹוף חּיה ּבּקׁשנּו, ּגּסה יאמרּו: ּדּקה, ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלהם
ׁשּקצרה  יאמרּו אםּֿכן לֹו: אמר ּבּקׁשנּו! וחגבים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּדגים
"עּתה  לֹו: אמר ּומפּיסן. הֹול הריני לפניו: אמר ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָידי.
מׁשה  הל .ל יׁשמעּו ׁשּלא – דברי" היקר ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹֹתראה
היד  להם: אמר לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָלפּיסן

ּתקצר? עח)ה' וגֹו'(תהילים מים וּיזּובּו הּכהֿצּור "הן ְְִִִֵַַָָָ
זֹו היא ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". ּבֹו,הגםֿלחם אין ְְֲִֵֵֶֶַַָָָ

מׁשה  "וּיצא ׁשּנאמר: וזהּו ׁשאלתנּו. למּלאֹות ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּכח
ׁשבעים  וּיאסף לֹו: ׁשמעּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוידּבר

וגֹו' .איׁש ְִ

(ãë)ýåýé éøác úà íòä-ìà øaãéå äLî àöiå©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−¦§¥´§Ÿ̈®
úáéáñ íúà ãîòiå íòä éð÷fî Léà íéòáL óñàiå©¤«¡ºŸ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ

:ìäàä̈«Ÿ¤

(äë)ýåýé ãøiå|çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðòa ©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ
çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéòáL-ìò ïziå åéìò øLà£¤´¨½̈©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©

:eôñé àìå eàaðúiå çeøä íäéìò£¥¤Æ¨½©©¦«§©§−§¬Ÿ¨¨«
i"yx£eÙÒÈ ‡ÏÂ∑,"פסקין "ולא ּתרּגם: ואֹונקלּוס ּב'ּספרי'. מפרׁש ּכ לבּדֹו, הּיֹום אֹותֹו אּלא נתנּבאּו לא ¿…»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהם  נבּואה ּפסקה .ׁשּלא ְְֵֶֶָָָֹ

(åë)íéLðà-éðL eøàMiå|ãçàä íL äðçna|ãcìà ©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈
íéáúka änäå çeøä íäìò çðzå ããéî éðMä íLå§¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½

äðçna eàaðúiå äìäàä eàöé àìå: §¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«
i"yx£ÌÈL‡ŒÈL e¯‡MiÂ∑(ספרי).ׁשּנבחרּו מאֹותן «ƒ»¬¿≈¬»ƒְֲִֵֶָ

זֹו לגדּלה ּכּדאין אנּו אין ÌÈ·˙ka.אמרּו: ‰n‰Â∑ ְְְִִֵָָָָֻ¿≈»«¿Àƒ
נקּובים  ּכּלם ונכּתבּו לסנהדרין. ׁשּבהם ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻּבמבררים
לׁשנים  עֹולה ׁשהחׁשּבֹון לפי ּגֹורל; ועלֿידי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּבׁשמֹות
חּוץ  וׁשבט, ׁשבט לכל ׁשּׁשה ׁשּׁשה ׁשבטים, ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָעׂשר
חמּׁשה. חמּׁשה אּלא אליהם מּגיע ׁשאין ׁשבטים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּׁשני

זקן  מׁשבטֹו לפחֹות לי ׁשֹומע ׁשבט אין מׁשה: ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאמר
וכתב  ּפתקין ּוׁשּתים ׁשבעים נטל ע ׂשה? מה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאחד.

ׁשנים  ועל "זקן", ׁשבעים ׁשבט על מּכל ּוברר חלק. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
טלּו להם: אמר ּוׁשּתים. ׁשבעים והיּו ׁשּׁשה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשבט
נתקּדׁש, "זקן" ּבידֹו ׁשעלה מי קלּפי. מּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּפתקיכם
ּב חפץ לא הּמקֹום לֹו: אמר חלק, ּבידֹו ׁשעלה .ּומי ְְִֵֶַַָָָָָָָָֹ

(æë)ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå øòpä õøiå©¨´¨©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈
:äðçna íéàaðúî¦§©§¦−©©«£¤«

i"yx£¯Úp‰ ı¯iÂ∑ היה מׁשה ּבן ּגרׁשֹום אֹומרים: .יׁש «»»«««ְְִֵֵֶֶָָֹ

(çë)øîàiå åéøçaî äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé ïòiå©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®
:íàìk äLî éðãà£Ÿ¦¬¤−§¨¥«

i"yx£Ì‡Ïk∑(ו והם (סנהדרין צּבּור, צרכי עליהם הּטל ¿»≈ְְֲִֵֵֵֵֶַָ
מאליהם. הּכלא,(ספרי)ּכלים ּבית אל ּתנם אחר: ּדבר ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

את לפי  מכניס ויהֹוׁשע מת, מׁשה מתנּבאים: ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ
לארץ  .יׂשראל ְִֵֶָָָ

„ÈÈכד  ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»
ÔB‰˙È Ì˜‡Â ‡nÚ È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L LÎe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»«¬≈»¿

:‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿«¿¿»

ÔÓכה  Èa¯Â dnÚ ÏÈlÓe ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»«ƒƒ≈¿«ƒƒ
‡¯·b ÔÈÚ·L ÏÚ ·‰ÈÂ È‰BÏÚ Èc ‡Áe¯»ƒ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»
‰‡e·„ ‡Áe¯ ÔB‰ÈÏÚ ˙¯L „k ‰Â‰Â ‡i·Ò»«»«¬»«¿«¬≈»ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÈ‡a˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ

Á„כו  ÌeL ‡˙È¯LÓa ÔÈ¯·b ÔÈ¯z e¯‡zL‡Â¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ¿«¿ƒ»»
ÔB‰ÈÏÚ ˙¯Le „„ÈÓ ‡Èz ÌeLÂ „cÏ‡∆¿»¿ƒ¿»»≈»¿«¬≈
e˜Ù ‡ÏÂ ‡i·È˙Îa Ôep‡Â ‰‡e·„ ‡Áe¯»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙È¯LÓa e‡Èa˙‡Â ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

‡cÏ„כז  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆«¬«∆¿»
:‡˙È¯LÓa ÔÈ‡a˙Ó „„ÈÓe≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

„LÓ‰כח  dLnLÓ Ôe ¯a ÚLB‰È ·˙‡Â«¬≈¿À««¿À¿»≈¿…∆
:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ ÈBa¯ ¯Ó‡Â d˙eÓÏeÚÓ≈≈≈«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(gk).íàìk äLî éðãà,dfA mrHd £Ÿ¦¤§¨¥©©©¨¤
ixaC z` mrd l` xAC dWn iM¦¤¦¥¤¨¨¤¦§¥

eilr xW` gExd on lv`i `Ed iM ,'d¦¤¡Ÿ¦¨©£¤¨¨
,crFn ld`A FOr miaSizOd lr oYie§¦¥©©¦§©§¦¦§Ÿ¤¥

ld`d l` E`vi `l xW` dN` dPde§¦¥¥¤£¤Ÿ¨§¤¨Ÿ¤
milv`Pd llMn onvr miUFre§¦©§¨¦§©©¤¡¨¦



סה jzelrda zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"i iyiy meil inei xeriy
נֹותן  אּתה ואם ּבּקׁשנּו. ּדּקה יאמרּו: ּגּסה, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹּבהמה
ּבּקׁשנּו, ועֹוף חּיה ּבּקׁשנּו, ּגּסה יאמרּו: ּדּקה, ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלהם
ׁשּקצרה  יאמרּו אםּֿכן לֹו: אמר ּבּקׁשנּו! וחגבים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹּדגים
"עּתה  לֹו: אמר ּומפּיסן. הֹול הריני לפניו: אמר ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָידי.
מׁשה  הל .ל יׁשמעּו ׁשּלא – דברי" היקר ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹֹתראה
היד  להם: אמר לעיל). לרּׁש"י ּגם קאי (זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָלפּיסן

ּתקצר? עח)ה' וגֹו'(תהילים מים וּיזּובּו הּכהֿצּור "הן ְְִִִֵַַָָָ
זֹו היא ּפׁשרה אמרּו: יּוכלּֿתת". ּבֹו,הגםֿלחם אין ְְֲִֵֵֶֶַַָָָ

מׁשה  "וּיצא ׁשּנאמר: וזהּו ׁשאלתנּו. למּלאֹות ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּכח
ׁשבעים  וּיאסף לֹו: ׁשמעּו ׁשּלא ּכיון אלֿהעם", ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוידּבר

וגֹו' .איׁש ְִ

(ãë)ýåýé éøác úà íòä-ìà øaãéå äLî àöiå©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈¥−¦§¥´§Ÿ̈®
úáéáñ íúà ãîòiå íòä éð÷fî Léà íéòáL óñàiå©¤«¡ºŸ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ

:ìäàä̈«Ÿ¤

(äë)ýåýé ãøiå|çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðòa ©¥̧¤§Ÿ̈´¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ
çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéòáL-ìò ïziå åéìò øLà£¤´¨½̈©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©

:eôñé àìå eàaðúiå çeøä íäéìò£¥¤Æ¨½©©¦«§©§−§¬Ÿ¨¨«
i"yx£eÙÒÈ ‡ÏÂ∑,"פסקין "ולא ּתרּגם: ואֹונקלּוס ּב'ּספרי'. מפרׁש ּכ לבּדֹו, הּיֹום אֹותֹו אּלא נתנּבאּו לא ¿…»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהם  נבּואה ּפסקה .ׁשּלא ְְֵֶֶָָָֹ

(åë)íéLðà-éðL eøàMiå|ãçàä íL äðçna|ãcìà ©¦¨«£´§¥«£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈
íéáúka änäå çeøä íäìò çðzå ããéî éðMä íLå§¥Á©¥¦̧¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½

äðçna eàaðúiå äìäàä eàöé àìå: §¬Ÿ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«
i"yx£ÌÈL‡ŒÈL e¯‡MiÂ∑(ספרי).ׁשּנבחרּו מאֹותן «ƒ»¬¿≈¬»ƒְֲִֵֶָ

זֹו לגדּלה ּכּדאין אנּו אין ÌÈ·˙ka.אמרּו: ‰n‰Â∑ ְְְִִֵָָָָֻ¿≈»«¿Àƒ
נקּובים  ּכּלם ונכּתבּו לסנהדרין. ׁשּבהם ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻּבמבררים
לׁשנים  עֹולה ׁשהחׁשּבֹון לפי ּגֹורל; ועלֿידי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּבׁשמֹות
חּוץ  וׁשבט, ׁשבט לכל ׁשּׁשה ׁשּׁשה ׁשבטים, ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָעׂשר
חמּׁשה. חמּׁשה אּלא אליהם מּגיע ׁשאין ׁשבטים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּׁשני

זקן  מׁשבטֹו לפחֹות לי ׁשֹומע ׁשבט אין מׁשה: ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאמר
וכתב  ּפתקין ּוׁשּתים ׁשבעים נטל ע ׂשה? מה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאחד.

ׁשנים  ועל "זקן", ׁשבעים ׁשבט על מּכל ּוברר חלק. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
טלּו להם: אמר ּוׁשּתים. ׁשבעים והיּו ׁשּׁשה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשבט
נתקּדׁש, "זקן" ּבידֹו ׁשעלה מי קלּפי. מּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּפתקיכם
ּב חפץ לא הּמקֹום לֹו: אמר חלק, ּבידֹו ׁשעלה .ּומי ְְִֵֶַַָָָָָָָָֹ

(æë)ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå øòpä õøiå©¨´¨©©½©©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈
:äðçna íéàaðúî¦§©§¦−©©«£¤«

i"yx£¯Úp‰ ı¯iÂ∑ היה מׁשה ּבן ּגרׁשֹום אֹומרים: .יׁש «»»«««ְְִֵֵֶֶָָֹ

(çë)øîàiå åéøçaî äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé ïòiå©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²¦§ª−̈©Ÿ©®
:íàìk äLî éðãà£Ÿ¦¬¤−§¨¥«

i"yx£Ì‡Ïk∑(ו והם (סנהדרין צּבּור, צרכי עליהם הּטל ¿»≈ְְֲִֵֵֵֵֶַָ
מאליהם. הּכלא,(ספרי)ּכלים ּבית אל ּתנם אחר: ּדבר ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

את לפי  מכניס ויהֹוׁשע מת, מׁשה מתנּבאים: ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ
לארץ  .יׂשראל ְִֵֶָָָ

„ÈÈכד  ‡iÓb˙t ˙È ‡nÚÏ ÏÈlÓe ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆«ƒ¿«»»ƒ¿»«»«¿»
ÔB‰˙È Ì˜‡Â ‡nÚ È·qÓ ‡¯·b ÔÈÚ·L LÎe¿≈«¿ƒ«¿»ƒ»≈«»«¬≈»¿

:‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿«¿¿»

ÔÓכה  Èa¯Â dnÚ ÏÈlÓe ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»«ƒƒ≈¿«ƒƒ
‡¯·b ÔÈÚ·L ÏÚ ·‰ÈÂ È‰BÏÚ Èc ‡Áe¯»ƒ¬ƒƒ«««¿ƒ«¿»
‰‡e·„ ‡Áe¯ ÔB‰ÈÏÚ ˙¯L „k ‰Â‰Â ‡i·Ò»«»«¬»«¿«¬≈»ƒ¿»

:ÔÈ˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÈ‡a˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ

Á„כו  ÌeL ‡˙È¯LÓa ÔÈ¯·b ÔÈ¯z e¯‡zL‡Â¿ƒ¿»»¿≈À¿ƒ¿«¿ƒ»»
ÔB‰ÈÏÚ ˙¯Le „„ÈÓ ‡Èz ÌeLÂ „cÏ‡∆¿»¿ƒ¿»»≈»¿«¬≈
e˜Ù ‡ÏÂ ‡i·È˙Îa Ôep‡Â ‰‡e·„ ‡Áe¯»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ«»¿»¿»

:‡˙È¯LÓa e‡Èa˙‡Â ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»

‡cÏ„כז  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ÈeÁÂ ‡ÓÏeÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«ƒ¿…∆«¬«∆¿»
:‡˙È¯LÓa ÔÈ‡a˙Ó „„ÈÓe≈»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»

„LÓ‰כח  dLnLÓ Ôe ¯a ÚLB‰È ·˙‡Â«¬≈¿À««¿À¿»≈¿…∆
:Ôep¯Ò‡ ‰LÓ ÈBa¯ ¯Ó‡Â d˙eÓÏeÚÓ≈≈≈«¬«ƒƒ…∆¬»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(gk).íàìk äLî éðãà,dfA mrHd £Ÿ¦¤§¨¥©©©¨¤
ixaC z` mrd l` xAC dWn iM¦¤¦¥¤¨¨¤¦§¥

eilr xW` gExd on lv`i `Ed iM ,'d¦¤¡Ÿ¦¨©£¤¨¨
,crFn ld`A FOr miaSizOd lr oYie§¦¥©©¦§©§¦¦§Ÿ¤¥

ld`d l` E`vi `l xW` dN` dPde§¦¥¥¤£¤Ÿ¨§¤¨Ÿ¤
milv`Pd llMn onvr miUFre§¦©§¨¦§©©¤¡¨¦



jzelrdaסו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy

(èë)íò-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³
:íäéìò Bçeø-úà ýåýé ïzé-ék íéàéáð ýåýé§Ÿ̈Æ§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

i"yx£ÈÏ ‰z‡ ‡p˜Ó‰∑?מקּנא אּתה ∑ÈÏ.הקנאתי «¿«≈«»ƒְְֲִִֵַַָָƒ
לב  הּנֹותן אדם – "קנאה" לׁשֹון ּכל "ּבׁשבילי". ְְְְִִִִֵֵַָָָָּכמֹו

ּבלעז  אנפרמנ"ט לעזר אֹו לנקם אֹו הּדבר, אֹוחז על , ְְֲִֵַַַַַָָֹֹ
הּמּׂשא  .ּבעבי ֳִַַָָ

ß oeiq h"i ycew zay ß

(ì):ìàøNé éð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ÛÒ‡iÂ∑ מֹועד מּפתח ‡ŒÏ.אהל «≈»≈…∆ִֵֶֶַֹ∆

‰Án‰∑לאהלֹונכנסּו ּכניסה ∑ÛÒ‡iÂ.איׁש לׁשֹון ««¬∆ְְְֳִִָ«≈»≈ְְִָ
ּכמֹו הּבית, כב)אל ּבית".(דברים אלּֿתֹו "ואספּתֹו : ְְֲִֵֶֶֶַַַַ

לכּלם לט)ואב אספם".(תהילים מי ולאֿידע "יצּבר : ְְְְְִִֵַָָָֹֹֹֻ
ׁשּנכנסּו עד ּפרענּות עליהם הביא ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻמלּמד,

לאהלֹו איׁש .(ספרי)הּצּדיקים ְֳִִִַַָ

(àì)òñð çeøå|íiä-ïî íéåìN æâiå ýåýé úàî §¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»¦©¨¼
äk íBé Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìò Lhiå©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤Æ½Ÿ

:õøàä éðt-ìò íéúnàëe äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬¨¨«¤
i"yx£Ê‚iÂ∑וכן צ)וּיפריח, וכן (תהילים חיׁש". גז "ּכי : «»»ְְְִִִֵֵַַַָ

א) ועבר"(נחום "נגֹוּזּו :.LhiÂ∑ּכמֹו א וּיפׁשט, (שמואל ְַָָ«ƒ…ְְִַֹ
כלֿהארץ",ל) עלּֿפני נטׁשים "והּנה כט): :(יחזקאל ְְְִִֵֵֶַָָָֻ

הּמדּברה" ּונטׁשּתי".ÌÈ˙n‡Îe∑ּבגבּה ּפֹורחֹות ְְְִִַַָָ¿«»«ƒְְַֹ
לּבֹו ּכנגד ׁשהן טֹורח עד יהא ׁשּלא ּכדי אדם, ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ולא  להגּביּה לא .(ספרי)לׁשחֹותּבאסיפתן, ְְְְֲִִִַַַָָֹֹ

(áì)ìëå äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk íòä í÷iå| ©¨´̈¨¿̈¨©Á©¸§¨©©¹§¨§´Ÿ
-úà eôñàiå úøçnä íBéáéúëåìùäéø÷åéìOä ´©¨«¢À̈©©«©§Æ¤©§½̈

çBèL íäì eçèLiå íéøîç äøNò óñà èéòînä©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®©¦§§³¨¤Æ¨½©
:äðçnä úBáéáñ§¦−©©«£¤«

ÈÏכט  Èp˜Ó z‡ È˙‡˜‰ ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¬ƒ¿»ƒ«¿¿«≈ƒ
ÔzÈ È¯‡ Ô‡È· ÈÈ„ ‡nÚ Ïk ÔB‰ÈÂ ÔBÙ ‡ÈÚ¿̄≈»ƒ»«»«¿»¿ƒ»¬≈ƒ≈

:ÔB‰ÈÏÚ d˙‡e·„ ‡Áe¯ ˙È ÈÈ¿»»»ƒ¿¬≈¬≈

È·ÒÂל  ‡e‰ ‡˙È¯LÓÏ ‰LÓ Lk˙‡Â¿ƒ¿¿≈…∆¿«¿ƒ»¿»≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÓלא  ÂÈÏN Á¯Ù‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏË ‡Áe¯Â¿»¿«ƒ√»¿»¿«¿«¿»ƒ
‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰Ók ‡˙È¯LÓ ÏÚ ‡Ó¯e ‡nÈ«»¿»««¿ƒ»¿«¬«»¿»
‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÎÏ ‡ÓBÈ CÏ‰ÓÎe¿«¬«»¿»¿¿¿«¿ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ ÔÈn‡ ÔÈz¯z Ìe¯Îe¿«¿≈«ƒ««≈«¿»

ÏÎÂלב  ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ ‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡nÚ Ì˜Â¿»«»»»«¿»≈¿»¿…
Lk ¯ÚÊ‡c ÂÈÏN ˙È eLÎe È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ»¿«¿ƒ¿»»¿»¿«¿«¿«
¯BÁÒ ÔÈÁÈËLÓ ÔB‰Ï eÁËLe ÔÈ¯B‚„ ‡¯NÚ«¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Fl xn` KklE .eixacA mixnnM§©§¦¦§¨¨§¨¨©
,"m`lM"mditA xwW `Ed gEx ilE` iM §¨¥¦©©¤¤§¦¤

oikixv dPde ,mYran drx gEx F`©¨¨§©©¨§¦¥§¦¦
rbEWn Wi`M `lMd ziaA mnEUl̈¨§¥©¤¤§¦§¨

,aiWd FzEpzeprA dWnE .`ApznEinE ¦§©¥¤§©§§¨¥¦¦
z` 'd oYi iM mi`iap 'd mr lM oYi¦¥¨©§¦¦¦¦¥¤

,mdilr FgExFgEx mdilr ozp mXd iM £¥¤¦©¥¨©£¥¤
oYi inE ,ilrW gExd zEliv` iYlAn¦¦§¦£¦¨©¤¨©¦¦¥

:mrd lkA df didie§¦§¤¤§¨¨¨
ìáàd iM ,d`xp EpizFAx ixaCndi £¨¦¦§¥©¥¦§¤¦¨¨

`Apzi `NW l`xUiA bdpOd©¦§¨§¦§¨¥¤Ÿ¦§©¥
,EPOn lFcB `iap mFwnA zFcizrA mc`̈¨©£¦§¨¨¦¨¦¤
ipA mde eicinlzM eixg` miklFd la £̀¨§¦©£¨§©§¦¨§¥§¥

oixcdpqA Exn` KM .mi`iaPd(.fi), ©§¦¦¨¨§§©§¤§¦
Epid ,"zn dWn" xn`C o`nl `nlWA¦§¨¨§©§¨©¤¥©§

rWFdi xn`wC,m`lM dWn ipc``N` §¨¨©§ª©£Ÿ¦¤§¨¥¤¨

i`O` ,elU iwqr lr xn`C o`nl§©§¨©©¦§¥§¨©©
,m`lMiptl dkld dxFnM Dil dedC §¨¥©£¨¥§¤£¨¨¦§¥

bFbnE bFB lr xn`C o`nl oke .FAx©§¥§©§¨©©¨
dxFaC oiprA cFr ExiMfd Kke ,E`Apzp¦§©§§¨¦§¦§¦§©§¨

dNbn zkQnA(:ci)`Ed iM xn` dWnE . §©¤¤§¦¨¤¨©¦
gnUe dE`znE FcFaM lr lgnE axd̈©¨©©§¦§©¤§¨¥©

:KkA§¨
íebøúáexn`W izi`x inlWExi §©§§©§¦¨¦¦¤¨©

,m`lMgEx oFdpn rpn §¨¥§©¦§©
`l iztU dPd oFWNn F`Ur .`WcEw§¨£¨¦¨¦¥§¨©Ÿ

`lk`(i n mildz)Lingx `lkz `l , ¤§¨Ÿ¦§¨©£¤
iPOn(ai weqt my): ¦¤¦

íòèåipRn rWFdi aWg iM ,oiprd §©©¨¦§¨¦¨©§ª©¦§¥
,mi`Apzn md miaEzMA mdW¤¥©§¦¥¦§©§¦
,miaEzMd lM lr dWn gEx lv`p iM¦¤¡©©¤©¨©§¦
oi` Fl xn` okle ,oEMzp mNM lrW¤©ª¨¦§©¥§¨¥¨©¥

Eniwd `NW ,dpgOA md E`ApzIW oFkp̈¤¦§©§¥©©£¤¤Ÿ¥¦
ld` l` mzF` Ygwle dESW 'd xaC§©¤¦¨§¨©§¨¨¤Ÿ¤

KOr mW EaSizde crFn(fh weqt)dPde . ¥§¦§©§¨¦¨§¦¥
zEliv`n mNM z`Eap oi`W d`xi¦§¤¤¥§©ª¨¥£¦
ipFc`l iE`xe ,Lilr xW` gExd̈©£¤¨¤§¨©¦
Lil` FaiWdl midl`d gExA oEMzdl§¦§©¥§©¨¡Ÿ¦©£¦¥¤
Liptl micnFrl wx LOn lv`i lal§©¤¡Ÿ¦§©¨§¦§¨¤
dNgYn YpEMzPW xEarA iM ,'d xacA¦§©¦©£¤¦§©©§¨¦§¦¨
,mdilr LcFdn did miaEzMd lM lr©¨©§¦¨¨¥§£¥¤
gEpY mdn DaiWdl dYr oEMzY m`e§¦¦§©¥©¨©£¦¨¥¤¨©
.'d xacM calA Liptl micnFrd l ¤̀¨§¦§¨¤¦§¨¦§©
utg `Ed iM ,Fl `Pwi `NW xn` dWnE¤¨©¤Ÿ§©¥¦¨¥
oeiM ,eiptA `NW F` eiptl E`ApzIW¤¦§©§§¨¨¤Ÿ§¨¨¥¨
dWOn FzEliv`A mdilr FgEx 'd ozPW¤¨©£¥¤©£¦¦¤

:EPOn zEliv` iYlA F`hk dxez ¦§¦£¦¦¤



סז jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ËÈÚÓn‰∑ חמרים עׂשרה אסף והחּגרים, העצלים מּכּלם, ּפחֹות ׁשאסף אֹותם ∑eÁËLiÂ.מי עׂשּו ««¿ƒְְֲֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ«ƒ¿¿ָָ

מׁשטיחין  .מׁשטיחין ְְִִִִַַ

(âì)ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò øNaä©¨À̈¤̧Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ
iå íòá äøç:ãàî äaø äkî íòa ýåýé C ¨¨´¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ

i"yx£˙¯kÈ Ì¯Ë∑ לא "עד יֹוצאה ּכתרּגּומֹו: ׁשּנׁשמתֹו עד ּבׁשּניו, לפּסקֹו מסּפיק אינֹו אחר: ּדבר .פסק". ∆∆ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(ãì)äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®
:íéeàúnä íòä-úà eøá÷ íL-ék¦¨Æ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«

(äì)eéäiå úBøöç íòä eòñð äåàzä úBøáwî¦¦§¯©©«£¨²¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−
ô :úBøöça©«£¥«

áé(à)äMàä úBãà-ìò äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²¨«¦¨¬
:ç÷ì úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−¨¨«

i"yx£¯a„zÂ∑(ספרי) לׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל "ּדּבּור" אין «¿«≈ְִֵֶָָָָ
וכן אֹומרקׁשה. מב)הּוא אדני (בראשית האיׁש "ּדּבר : ְֲִִֵֵֵֶָָָֹ

אּלא  מקֹום ּבכל "אמירה" ואין קׁשֹות". אּתנּו ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָהארץ
אֹומר הּוא וכן ּתחנּונים. יט)לׁשֹון "וּיאמר (בראשית : ְְֲִֵֵַַַֹ

ּתרעּו", אחי יב)אלֿנא דברי".(במדבר ׁשמעּוֿנא "וּיאמר : ְְִֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבּקׁשה  לׁשֹון "נא" Ô¯‰‡Â.ּכל ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ∑(ספרי) ְַָָָָ«¿«≈ƒ¿»¿«¬…

הּכתּוב  הקּדימּה לפיכ ּתחּלה, ּבּדּבּור ּפתחה ְְְְִִִִִִַַָָָָָָהיא
יֹודעת  היתה ּומּנין מן ּתחּלה. מׁשה ׁשּפירׁש מרים ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

צּפֹורה  ּבצד היתה מרים אֹומר: נתן רּבי ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָהאּׁשה?
מתנּבאים  ּומידד "אלּדד למׁשה: ׁשּנאמר ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבׁשעה
"אֹוי  אמרה: צּפֹורה, ׁשּׁשמעה ּכיון ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָּבּמחנה",
ׁשּיהיּו לנבּואה, נזקקים הם אם אּלּו ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָלנׁשֹותיהן

ּומּׁשם  מּמּני!". ּבעלי ׁשּפרׁש ּכדר מּנׁשֹותיהן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּפֹורׁשין
נתּכּונה  ׁשּלא ּמרים ּומה לאהרן. והּגידה מרים ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹידעה
ׁשל  ּבגנּותֹו למסּפר קלֿוחמר נענׁשה, ּכ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלגּנּותֹו,

‰ÈLk˙.חברֹו ‰M‡‰∑(שם) מֹודים ׁשהּכל מּגיד, ֲֵ»ƒ»«Àƒִִֶַַֹ
ּכּוׁשי ּביפיּה ׁשל ּבׁשחרּותֹו מֹודים ׁשהּכל ּכׁשם ,. ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
˙ÈLÎ∑ מראה יפת ‰‡M‰.ּבגימטרּיא: ˙B„‡ŒÏÚ∑ Àƒְְְְִִֶַַַָ«…»ƒ»

אֹודֹות  Á˜Ï.ּגרּוׁשיה על ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ מה ֵֶַָƒƒ»Àƒ»»ַ
ואינּהּתלמּודֿלֹומר  ּביפיּה נאה אּׁשה ל יׁש אּלא ? ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ

נאה  זאת אבל ּביפיּה, ולא ּבמעׂשיה ּבמעׂשיה, ְְְְְֲֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹֹנאה
‰ÈLk˙‰‡.ּבּכל  ‰M∑"ּכּוׁשית" נקראת נֹויּה ׁשם ,על ַֹ»ƒ»«Àƒְִִֵֵַָ

ּתׁשלט  ׁשּלא ּכדי "ּכּוׁשי", נאה: ּבנֹו את הּקֹורא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכאדם
רעה  עין Á˜Ï.ּבֹו ˙ÈLÎ ‰M‡ŒÈk∑ ּגרׁשּהועּתה. ִַָָƒƒ»Àƒ»»ְְֵַָָ

(á)eða-íb àìä ýåýé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ©¨´
:ýåýé òîLiå øaã¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«

i"yx£C‡ לבּדֹו∑‰¯˜ ה'עּמֹו „a¯.ּדּבר eaŒÌb ‡Ï‰∑ ארץ מּדר ּפירׁשנּו .ולא ¬««ְִִֶַ¬…«»ƒ≈ְְִִֶֶֶֶַֹ

(â)éðt-ìò øLà íãàä ìkî ãàî åéðò äLî Léàäå§¨¦¬¤−¨¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬
ñ :äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£ÂÚ∑ וסבלן .ׁשפל »»ְְַָָָ

ÒÙ˜לג  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈpL ÔÈa ÔÚk „Ú ‡¯Òaƒ¿»«¿«≈ƒ≈«»¿«
Ë˜e ‡nÚa ÛÈ˜z ÈÈ„ ‡Ê‚¯Â‡nÚa ÈÈ Ï ¿»¿»«¿»¿ƒ¿«»¿«¿»¿«»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ÏBË¿̃«ƒ«¬»

˜·¯Èלד  ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«ƒ¿≈
:eÏÈ‡Lc ‡nÚ ˙È e¯·˜ Ôn˙ È¯‡ ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¬≈«»¿»»«»¿»ƒ

B¯ˆÁÏ˙לה  ‡nÚ eÏË ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿»«»«¬≈
:˙B¯ˆÁa BÂ‰Â«¬«¬≈

ÒÚ˜א  ÏÚ ‰LÓa Ô¯‰‡Â ÌÈ¯Ó ˙ÏlÓe«≈«ƒ¿»¿«¬…¿…∆«≈«
‡z¯tL ‡˙z‡ È¯‡ ·ÈÒ Èc ‡z¯tL ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»«ƒ¿»

:˜ÈÁ¯ ·ÈÒ„ƒ¿ƒ»ƒ

‰Ï‡ב  ÈÈ ÏÈlÓ ‰LÓ· Ì¯a „BÁÏ‰ e¯Ó‡Â«¬»«¿¿«¿…∆«ƒ¿»¬»
:ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe ÏÈlÓ ‡nÚ Û‡«ƒ»»«ƒ¿ƒ«√»¿»

Ècג  ‡L‡ ÏkÓ ‡„ÁÏ Ô˙ÂÚ ‰LÓ ‡¯·‚Â¿«¿»…∆ƒ¿¿»«¬»ƒ…¡»»ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(b)mrhe.ãàî åéðò äLî Léàäå §©©§¨¦¤¨¨§Ÿ
xEarA Fl `Pw mXd iM ciBdl§©¦¦©¥¦¥©£

aix lr dpri `l `Ed iM ,FzEpzepr©§§¨¦Ÿ©£¤©¦
xn`e Wxtn `"xe .rci m` s` mlFrl§¨©¦¥©§§¨¥§¨©

mEW lr dNcB WTan did `l `Ed iM¦Ÿ¨¨§©¥§ª¨©
iM s` llM FzlrnA d`Bzi `le ,mc`̈¨§Ÿ¦§¨¤§©£¨§¨©¦



jzelrdaסח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 30Î38 'nr b"ig y"ewl t"r)

EpAx dWnC deprd zlrn©£©¨£¨¨§Ÿ¤©¥

על־ּפני  אׁשר האדם מּכל מאד ענו מׁשה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֽוהאיׁש
ג)האדמה: יב, (במדבר ֲָָָֽֽ

מּסיני  ּתֹורה ׁשּקּבל הּוא מׁשה הרי ּכלל: מּובן אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹולכאֹורה
לֹוהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ו  ונּתנה יֹום ארּבעים ּתֹורה לּמדֹו ְְְְְִִִַַָָָָָ

מּמצרים, יׂשראל ּבני את הֹוציא ולפני־זה ּבמּתנה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה
ואי רּבֹות, מעלֹות ועֹוד הּׁשכינה, עם ּדּבר ׁשרצה עת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובכל

האדם"? מּכל "עניו ׁשּיהיה ְִִֶֶַָָָָָָָׁשּי
ׁשהּוא  וידע ּבמעלתֹו הּכיר ׁשּמׁשה היֹות ּדעם ּבזה ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹּומבאר
ׁשּידע  מּפני עניו, היה מּכל־מקֹום אדם, מּכל ּבמעלה ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָּגבֹוּה

האּלּוׁשּכ הּכחֹות ׁשאם וחׁשב מּלמעלה, לֹו נּתנּו מעלֹותיו ל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ויכֹול  זֹו, ּומדרגה ּבמעלה גם־ּכן היה אחר, יהּודי אצל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיּו
עניו  היה זה ּומּפני יֹותר, הּכחֹות את מגּלה ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהיֹות

ואחד. אחד ּכל ְְִֵֶֶָָָּבפני
לגּבי  א הּנפׁש, ּכחֹות לגּבי הניחא ּבאּור: צרי עדין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹא
ּפני  על אׁשר האדם "ּכל לגּבי מׁשה ׁשל העּקרית ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמעלתֹו
ּביׂשראל  עֹוד נביא קם ׁש"לא הּנבּואה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהאדמה"

אּלּו ּכחֹות מגּלה היה אחר ׁשאדם לֹומר ׁשּי לא ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּכמׁשה",
אלא  האדם, לעבֹודת ׁשּיכת לא נבּואה ּכי מּבמׁשה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיֹותר
היה  מה ּומּפני מּלמעלה, הּנּתנת נגלית ּומדרגה מעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיא

) מאד עניו האדם?ׁשּפירּוׁשֹומׁשה ּכל לגּבי הכנעה) ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
וטעם  חׁשּבֹון ּפי על ענוה יׁש ענוה, סּוגי ב' ׁשּיׁש לֹומר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
עצמית  ענוה ויׁש ּבמׁשה) לעיל ׁשנתּבאר (ּוכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹודעת
על  ּׁשּנאמר מה על־דר ׂשכלּיים, מחׁשּבֹונֹות ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּלמעלה

ׁשלהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ּגדּלתֹו הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא "ּבמקֹום ְְִֶַַָָָָָֻ
על והרי – ענותנּותֹו" מֹוצא אּתה הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשם ְְֲֵֵַַַַַָָָָָ

אּלא  וׁשלֹום), (חס חׁשּבֹון ּפי על ענוה ׁשּזֹוהי לֹומר ׁשּי ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
על  ּדנֹוסף רּבנּו, למׁשה היתה זֹו וענוה עצמית, ענוה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהיא
אף  לֹו היה חׁשּבֹון, ּפי על הענוה מעלת את לֹו ׁשהיה ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
נתינת  אין הּׂשכל מּצד ּכאׁשר ּדגם ּבעצם, הענוה מעלת ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאת
מּכל־מקֹום  – ׁשּבֹו הּנבּואה ּבענין ּוכמֹו - לענוה ּכלל ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָמקֹום
על  אׁשר האדם מּכל מאד "עניו אדם, ּכל לגּבי ּבטל ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹֹהיה

האדמה". ְֲֵָָָּפני

(ã)-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà íàút ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³§¤©«£ŸÆ§¤
ìL eàöíéøîìL eàöiå ãòBî ìäà-ìàíëzL:ízL ¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤¥®©¥«§−§¨§¨«

i"yx£Ì‡˙t∑ּבדר טמאים והם ּפתאם עליהם נגלה ƒ¿…ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹ
מים ארץ  צֹועקים: והיּו עׂשה , ׁשּיפה להֹודיעם מים, , ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשכינה  עליו ׁשּנגלית מאחר האּׁשה, מן ׁשּפירׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשה

לּדּבּור  קבּועה עת ואין ÌÎzLÏL.ּתדיר e‡ˆ∑ ְְִִֵֵַָָ¿¿»¿¿∆
ּׁשאיֿאפׁשר  מה אחד, ּבדּבּור נקראּו ׁשּׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמּגיד,

לׁשמע  ולאזן לֹומר .לּפה ְְִֶֶַַַָֹֹ

(ä)àø÷iå ìäàä çút ãîòiå ïðò ãenòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ
:íäéðL eàöiå íéøîe ïøäà©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−§¥¤«

ÌÈ¯ÓÏeד  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ûk˙a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈¿…∆¿«¬…¿ƒ¿»
e˜Ùe ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÈ˙Ï˙ e˜et¿»≈¿«¿«ƒ¿»¿»

:ÔB‰È˙Ïz¿»≈

Ú¯˙aה  Ì˜Â ‡Ú„ ‡„enÚa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«»«¬»»¿»ƒ¿«
:ÔB‰ÈÂ¯z e˜Ùe ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜e ‡kLÓ«¿¿»¿»«¬…ƒ¿»¿»«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

eilr mixAcOW mi`hFg mde ,eig` lr©¨¦§¥§¦¤§©§¦¨¨
:mPg¦¨
ìáàixtqA(w jzlrda)xnF` ozp iAx £¨§¦§¦©¦¨¨¥

,Fa ExAC dWn lW eiptA s ©̀§¨¨¤¤¦§
epr dWn Wi`de 'd rnWIe xn`PW¤¤¡©©¦§©§¨¦¤¨¨
.xaCd lr dWn WaMW `N` ,c`n§Ÿ¤¨¤¨©¤©©¨¨
mXde ,mpr `le laQW FzEpzepr xiMfi©§¦©§§¨¤¨©§Ÿ¨¨§©¥

:Fl `Pwc dxez ¦¥
(c).íéøî ìàå ïøäà ìàå äLî ìà¤¤§¤©£Ÿ§¤¦§¨

la` mdOr did `l dWn dPd¦¥¤Ÿ¨¨¦¨¤£¨
mrhe .cg`M oYWlWl d`A d`EaPd©§¨¨¨¦§¨§¨§¤¨§©©

,m`zRmipzFp `idd zrA Eid `NW ¦§Ÿ¤Ÿ¨¨¥©¦§¦
dWn cFakle ,d`Eapl mipEMznE mAl¦¨¦§©§¦¦§¨§¦§¤
iM ,xaCl dpnGd ilAn mdl d`Ä¨¨¤¦§¦©§¨¨©¨¨¦

"mF`zR"xaC miWxtOd zrC lr ¦§©©©©§¨§¦¨¨

xn`e .izR zxfBn al lr dlr `NW¤Ÿ¨¨©¥¦¦§©¤¦§¨©
dWn iM ,mixnE oxd` xEarA df aEzMd©¨¤©£©£Ÿ¦§¨¦¤
FYrce zr lkA d`Eapl iE`x EpiAx©¥¨¦§¨§¨¥§©§
,drW lkA cAkPd mXA dwacl dpFkp§¨§¨§¨©¥©¦§¨§¨¨¨

EpizFAx EWxRW FnM(.ft zay)mrhA §¤¥§©¥§©©
:dX`d on FzWixR§¦¨¦¨¦¨

ìáà,mrHde ,"siMzA" xn` qElwpE` £¨§§¨©¦§¥§©©©
dWnA mixAcp Eid xW`M iM¦©£¤¨¦§¨¦§¤

mdl xn`p mditA xaCd cFrE`v ©¨¨§¦¤¤¡©¨¤§
mkYWlW,llM mdl xg` `l §¨§§¤Ÿ¥©¨¤§©

oke ,`Ed zExidn oipr "mF`zt"E¦§¦§©§¦§¥
m`zt Edep aFT`e(b d aei`),m`zR xW` ¨¤¨¥¦§Ÿ£¤¦§Ÿ

rztl(bi l diryi)m`zR rztA ,e lirl) §¤©§¤©¦§Ÿ
(hhrnM FnM ,dbltdl mrHd ilEtM ,§¥©©©§©§¨¨§¦§©

hw(fn fh l`wfgi)c`n dAxd ,eh ziy`xa) ¨©§¥§Ÿ

(`c`n c`nA oke ,(a fi my)`vFIke , §¥¦§Ÿ§Ÿ§©¥
xzFiA mixdnPd md "mi`zt"E .mdÄ¤§¨¦¥©¦§¨¦§¥
,llM dvr `le xacA oEIr mdl oi`W¤¥¨¤¦§¨¨§Ÿ¥¨§¨

dxdnp milYtp zvre FnM(bi d aei`), §©£©¦§¨¦¦§¨¨
xaXi rzR oke(eh e ilyn)rztA m`e , §¥¤©¦¨¥§¦§¤©

dai` `lA(ak dl oldl)`Ede ,siMzA , §Ÿ¥¨¦§¥§
:mF`zR oFWNn izR FnM§¤¦¦§¦§

ìL eàö íòèåïøäà àø÷iå ,íëzL §©©§§¨§§¤©¦§¨©£Ÿ
.íéøîedWn didIW dvx iM ¦§¨¦¨¨¤¦§¤¤

didie ,FcFakl mXd z`pwA d`xie mẄ§¦§¤§¦§©©¥¦§§¦§¤
wx mdl mXd lFgni `NW ,mdl iEvn̈¨¤¤Ÿ¦§©¥¨¤©
dSxzie eil` EpPgzi xW`M Fci lr©¨©£¤¦§©§¥¨§¦§©¤

.mdl,mixnE oxd` `xwIexn`IW ¨¤©¦§¨©£Ÿ¦§¨¤Ÿ©
:eiptA `NW FgaWd dxez ¦§¤Ÿ§¨¨



סט jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÔÚ „enÚa∑(שם) יחידי ּכמּדת יצא ׁשּלא , ¿«»»ְְִִִֶַָָֹ

יֹוצא  למלחמה, ּכׁשּיֹוצא ּבׂשרֿודם מל ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָּבׂשרֿודם:
ּומּדת  ּבמעטים. יֹוצא לׁשלֹום ּוכׁשּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבאֹוכלֹוסין.

ׁשּנאמר יחידי, למלחמה יֹוצא (שמות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבאֹוכלֹוסין,טו) לׁשלֹום ויֹוצא מלחמה". איׁש "ה' :ְְְְְִִִֵָָָ

סח)ׁשּנאמר ׁשנאן"(תהילים אלפי רּבתים אלהים "רכב :. ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ÌÈ¯Óe Ô¯‰‡ ‡¯˜iÂ∑ מן ויֹוצאין נמׁשכין ׁשּיהיּו «ƒ¿»«¬…ƒ¿»ְְְְִִִִִֶָ

הּדּבּור  לקראת Ì‰ÈL.החצר e‡ˆiÂ∑ מה ּומּפני ְִִֵֶַַָ«≈¿¿≈∆ְִֵָ
ׁשבחֹו מּקצת ׁשאֹומרים לפי מּמׁשה? והפרידן ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֹמׁשכן
ּבנח: מצינּו וכן ּבפניו. ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻׁשל

נאמר ּבפניו, ז)ׁשּלא ּתמים".(בראשית צּדיק "איׁש : ְֱִִִֶֶַַָָָֹ
נאמר ּדבר (שם)ּובפניו, לפני". צּדיק ראיתי את "ּכי : ְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָֹ

אהרן  ׁשל ּבנזיפתֹו יׁשמע ׁשּלא .אחר : ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹ

(å)ýåýé íëàéáð äéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¨¨®¦¦«§¤Æ§¦´£¤½§Ÿ̈À
:Ba-øaãà íBìça òcåúà åéìà äàøna©©§¨Æ¥¨´¤§©½̈©«£−£©¤«

i"yx£È¯·„ ‡ŒeÚÓL∑"נא" ּבּקׁשה אין לׁשֹון .אּלא ƒ¿»¿»»ְֵֶַָָָָ
ÌÎ‡È· ‰È‰ÈŒÌ‡∑יהיּו נביאים אם ‰'.לכם ƒƒ¿∆¿ƒ¬∆ְְִִִִֶָ

ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na∑ עליו נגלית אין ׁשמי ׁשכינת ««¿»≈»∆¿«»ְְְִִִֵֵַָָ
וחּזיֹון  ּבחלֹום אּלא הּמאירה .ּבאסּפקלריא ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ

(æ):àeä ïîàð éúéa-ìëa äLî écáò ïë-àìŸ¥−©§¦´¤®§¨¥¦−¤«¡¨¬«

(ç)úðîúe úãéçá àìå äàøîe Ba-øaãà ät-ìà ät¤´¤¤º£©¤À©§¤Æ§´Ÿ§¦½Ÿ§ª©¬
:äLîá écáòa øaãì íúàøé àì òecîe èéaé ýåýé§Ÿ̈−©¦®©¸©Æ´Ÿ§¥¤½§©¥−§©§¦¬§¤«

ÔBÎÏו  ÔB‰È Ì‡ ÈÓb˙t ÔÚÎ eÚÓL ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ¿»»ƒ¿¿
ÔB‰Ï ÈÏb˙Ó ‡‡ ÔÈÊÁa ÈÈ ‡‡ ÔÈ‡È·¿ƒƒ¬»¿»¿∆¿»¬»ƒ¿¿ƒ¿

:ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔÈÓÏÁa¿∆¿ƒ¬»¿«≈ƒ¿

‰e‡:ז  ÔÓÈ‰Ó È˙Èa ÏÎa ‰LÓ Èc·Ú ÔÎ ‡Ï»≈«¿ƒ…∆¿»≈ƒ¿≈»

ÏÂ‡ח  eÊÁa dnÚ ‡ÏlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿«ƒ«¿««∆¿»ƒ≈¿≈¿»
‡Ï ÔÈ„ ‡Óe ÏkzÒÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙eÓ„e ÔÂ„Á·¿ƒ¿»¿¿»»«¿»ƒ¿«»»≈»

:‰LÓ· Èc·Úa ‡ÏlÓÏ ÔezÏÁ„¿∆¿¿«»»¿«¿ƒ¿…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(e).íëàéáð äéäé íàmkl didi m` ¦¦§¤§¦£¤¦¦§¤¨¤
iAxe .qElwpE` ixacM ,`iap̈¦§¦§¥§§§©¦
didi m` Fnrh iM WxR mdxa ©̀§¨¨¥¥¦©£¦¦§¤
ccFr d`EaPde FnM ,'d `iap mk`iap§¦£¤§¦§§©§¨¥

`iaPd(g eh a"idc):xn` dtie , ©¨¦§¨¤¨©
íòèådidi m` ENt`W ,aEzMd §©©©¨¤£¦¦¦§¤

`Apzn Fpi` ,'d `iap mk`iap§¦£¤§¦¥¦§©¥
.zFciga F` d`xnA wx lFcBd inWA¦§¦©¨©§©§¤§¦
`l mi`iaPd on miAx iM ,oM xiMfde§¦§¦¥¦©¦¦©§¦¦Ÿ
gExA mi`iap Eidi la` dfl EbiVi©¦¨¤£¨¦§§¦¦§©
iA xAC 'd gEx xn`PW oiprM ,WcTd©Ÿ¤§¦§©¤¤¡©©¦¤¦

(a bk a"y),l`wfgiA dxEn`d 'd ci `ide ,§¦©¨£¨¦¤§¥
:dixkf ixacA x`Azie§¦§¨¥§¦§¥§©§¨
.òcåúà åéìà äàønaaEzMd xn` `l ©©§¨¥¨¤§©¨Ÿ¨©©¨

la` "d`x` eil` d`xOA"©©§¨¥¨¥¨¤£¨
xn`,"rCez`"dPdedGd wEqRd ¨©¤§©¨§¦¥©¨©¤

wgvi l` mdxa` l` `x`e wEqRM©¨¨¥¨¤©§¨¨¤¦§¨
iCW l`A awri l`e(b e zeny)iM xn`i , §¤©£Ÿ§¥©¨Ÿ©¦

rCezi DaE d`xOA didi lFcBd mXd©¥©¨¦§¤©©§¨¨¦§©¨
FnM ,lFcBd FnWA `l ,`iaPd l ¤̀©¨¦Ÿ¦§©¨§

xn`W(my):iYrcFp `l 'd inWE ¤¨©§¦Ÿ©§¦
øîàåok `le ,mFlgA didi xEACd iM §¨©¦©¦¦§¤©£§Ÿ¥

xW` iziA lka iM ,dWn iCar©§¦¤¦§¨¥¦£¤
`Ed on`p zFnFlg mi`iaPd E`xi FA¦§©§¦¦£¤¡¨
dR l` dRnE ,zFCOd lM Fnvrn rcFie§¥©¥©§¨©¦¦¤¤¤
hiAi dpEnYde ,iY`n xEACd Fl didi¦§¤©¦¥¦¦§©§¨©¦

:mFlgA dP`xi `l DÄŸ¦§¤¨©£

ìåïBLixtq(bw jzlrda),hiAi 'd zpnzE §¨¦§¦§ª©©¦
o`kA dPde .mixFg` d`xn df¤©§¤£©¦§¦¥§¨
dWn z`Eap oiA dn aEzMd cOl¦¥©¨©¥§©¤
xakE ,FxFcA xW` mixg`d z`Eapl¦§©¨£¥¦£¤§§¨
l` `x`e ,Fl mincFTA oM xiMfd¦§¦¥©§¦¨¥¨¤
oM xiMfie ,iYWxR xW`M 'ebe mdxa ©̀§¨¨©£¤¥©§¦§©§¦¥
mw `le ,eixg` mi`AA dxFYd sFqA§©¨©¨¦©£¨§Ÿ¨
Frci xW` dWnM l`xUiA cFr `iap̈¦§¦§¨¥§¤£¤§¨

mipR l` mipR 'd(i cl mixac)oiprde , ¨¦¤¨¦§¨¦§¨
:deW oNkA§ª¨¨¤

ìàål`EnWA Exn`X dnl WEgY §©¨§©¤¨§¦§¥
aizkC ,dWnM lEwXWeh dinxi) ¤¨§¤¦§¦

(`oi` iptl l`EnWE dWn cnri m ¦̀©£Ÿ¤§¥§¨©¥
FxiMfdW xEarA iM ,dGd mrd l` iWtp©§¦¤¨¨©¤¦©£¤¦§¦
`l ,dNcbl EpizFAx EdEaWg FOr¦£¨©¥¦§ª¨Ÿ
oipre .mdl dlilg ,zF`EaPd EeWIW¤¦§©§¨¦¨¨¤§¦§©
Fcnr ipRn dWn xiMfd iM ,aEzMd©¨¦¦§¦¤¦§¥¨§
zigWdn Fzng aiWdl uxRA eiptl§¨¨©¤¤§¨¦£¨¥©§¦
miaIg EidW milBxOA mbe lbrA mB©¨¥¤§©©§©§¦¤¨©¨¦
aEzMdW ipRn ,l`EnW xiMfde ,dilM§¨¨§¦§¦§¥¦§¥¤©¨

r dGdmikixv EidW zFxSAd ixaC l ©¤©¦§¥©©¨¤¨§¦¦
minWbn miFBd iladA Wid xn` ,mWB¤¤¨©£¥§©§¥©¦©§¦¦

'ebe(ak ci my)cnri m`W mXd xn`e ,§¨©©¥¤¦©£Ÿ
FYrA `NW mWB cixFOd eiptl l`EnW§¥§¨¨©¦¤¤¤Ÿ§¦

miHg xivw iniA(fi ai `"y)rnWi `l ¦¥§¦¦¦Ÿ¦§©
dPde .mzxv zrA dN`l FcixFdl eil ¥̀¨§¦¨¥¤§¥¨¨¨§¦¥

mXd xgA xW` haXd ilFcB xiMfd¦§¦§¥©¥¤£¤¨©©¥
lr milNRzOd FnWA KxalE FzxWl§¨§§¨¥¦§©¦§©§¦©

xn`PW dOA mrHd oke ,l`xUimildz) ¦§¨¥§¥©©©©¤¤¤¡©
(e hvl`EnWE eipdkA oxd`e dWn¤§©£Ÿ§Ÿ£¨§¥

:'ebe FnW i`xFwA§§¥§
úBøöçî íòä eòñð øçàå íòèå§©©§©©¨§¨¨¥£¥

.ïøàt øaãîa eðçiåiM xnFl ©©£§¦§©¨¨©¦
xAcOn Erqp `l zFxvgn Erqp xW`M©£¤¨§¥£¥Ÿ¨§¦¦§¨
rQOA xW`M xg` xAcn l` df¤¤¦§¨©¥©£¤©©©
EpgIe ipiq xAcOn ErqPW oFW`xd̈¦¤¨§¦¦§©¦©©©£

ox`R xAcnA(ai i lirl)Erqp la` , §¦§©¨¨£¨¨§
Epge ox`R xAcnA `Ed xW` zFxvgn¥£¥£¤§¦§©¨¨§¨
.Fnvr `Edd xAcOd on xg` mFwnA§¨©¥¦©¦§¨©©§
EgNYWp mXn iM ,rpxA Wcw `Ede§¨¥©§¥©¦¦¨¦§©§

xg` mFwnA xn` xW`M milBxnoldl) §©§¦©£¤¨©§¨©¥
(ek biaEzM oke ,dWcw ox`R xAcn l ¤̀¦§©¨¨¨¥¨§¥¨

(ak hi ` mixac)'ebe rpxA Wcw cr `aPe©¨Ÿ©¨¥©§¥©
:miWp` dglWp Exn`Ye il` oEaxwYe©¦§§¥©©Ÿ§¦§§¨£¨¦

àìåEpgIe zFxvgn ErqIe" aEzMd xn` §Ÿ¨©©¨©¦§¥£¥©©£
zFrQn ilE` iM ,"rpxA WcwA§¨¥©§¥©¦©©¨
mFwn dYr oi`e mdipiA dAxd©§¥¥¥¤§¥©¨¨
,ox`R xAcn xiMfd la` .mxiMfdl§©§¦¨£¨¦§¦¦§©¨¨
rpxA Wcw `Ed df Wcw iM ricFdl§¦©¦¨¥¤¨¥©§¥©
xW` Wcw `l ,ox`R xAcnA xW £̀¤§¦§©¨¨Ÿ¨¥£¤
daixn in oipr mW didW oiv xAcnA§¦§©¦¤¨¨¨¦§©¥§¦¨

:mirAx`d zpWAf dxez ¦§©¨©§¨¦



jzelrdaע zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰tŒÏ‡ ‰t∑(ספרי) ה) לֹו לפרׁשאמרּתי כרח ∆∆∆ְְְִֵַַָָֻ

לׁשבח, הזּכר ּפה" אל ׁש"ּפה ּכפׁשּוטֹו ּדאּלּו ,ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָֻּכ
אי  וזה ּכפׁשּוטֹו. מּמׁש אלּֿפה" "ּפה אז היה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאםּֿכן
ועּין  אליו", "מּדּבר נׂשא: ּבסֹוף ּכתיב ּדהא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאפׁשר,
לֹו אמרּתי ּפרּוׁשֹו: אלּֿפה" "ּפה אּלא ּברּׁש"י, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשם
לֹומר  רצה אּלא ּדוקא לאו אלּֿפה" ּו"ּפה כּו'. ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹלפרׁש

מן  לפרׁש ודֹוק) לֹו?ּבהדיא, אמרּתי והיכן האּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ
ה)ּבסיני לאהליכם,(דברים לכם ׁשּובּו להם אמר ל" : ְְֱֳִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עּמדי" עמד ּפה ·ÈÁ„˙.ואּתה ‡ÏÂ ‰‡¯Óe∑ ְֲִִַָָֹֹ«¿∆¿…¿ƒ…
ּדּבּורי  לֹו מפרׁש ׁשאני ּדּבּור, מראה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָּו"מראה"
ּכענין  ּבחּדֹות, לֹו סֹותמֹו ואיני ׁשּבֹו ּפנים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבמראית

ליחזקאל יז)ׁשּנאמר יכֹול (יחזקאל וג ֹו'". חּדה "חּוד : ְְֱִִֵֶֶֶַָָ
ּתלמּודֿלֹומר ׁשכינה? לג)מראה תּוכל (שמות "לא : ְְְִֵַַַַָֹ

אתּֿפני" ËÈaÈ.לראת '‰ ˙Ó˙e∑,אחֹורים מראה זה ְִֶָָֹ¿À««ƒְֲִֵֶַַ
ׁשּנאמר אתֿאחרי"(שם)ּכענין Èc·Úa."וראית ְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָֹ¿«¿ƒ

‰LÓ·∑ ּבעבּדי" אּלא מׁשה", "ּבעבּדי אֹומר אינֹו ¿…∆ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
מׁשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי "ּבעבּדי", ְְְִִֵֶֶֶַַַֹֹבמׁשה".
מּפניו, לירא הייתם ּכדאי עבּדי, אינֹו אפּלּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ּבמׁשה",
לכם  היה ,מל – מל ועבד עבּדי, ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוכלֿׁשּכן

חּנם אֹוהבֹו הּמל אין תנחומא)לֹומר: ּתאמרּו:(ספרי. ואם . ְְֲִִֵֶֶַַָֹ
ּבמעׂשיו  מּכיר מןאיני קׁשה זֹו .הראׁשֹונה – ְֲִִִִֵַַָָָָָ

(è):Cìiå ía ýåýé óà-øçiå©¦«©©¯§Ÿ̈²−̈©¥©«
i"yx£CÏiÂ Ìa '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ יכעס ׁשּלא לבׂשרֿודם, קלֿוחמר נּדּוי, עליהם ּגזר סרחֹונם, ׁשהֹודיעם מאחר «ƒ««»«≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

סרחֹונֹו ׁשּיֹודיעּנּו עד חברֹו .על ְֲִִֵֶֶַַ

(é)âìMk úòøöî íéøî äpäå ìäàä ìòî øñ ïðòäå§¤«¨À̈¨µ¥©´¨½Ÿ¤§¦¥¬¦§−̈§Ÿ©´©©¨®¤
:úòøöî äpäå íéøî-ìà ïøäà ïôiå©¦¯¤©«£²Ÿ¤¦§−̈§¦¥¬§Ÿ̈«©

i"yx£¯Ò ÔÚ‰Â∑ אבל ּבני, את רדה לּפּדגֹוג: ׁשאמר למל מׁשל ּכּׁשלג". מצרעת מרים "והּנה :ואחרּֿכ ¿∆»»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
עליו  ׁשרחמי ,מאצל ׁשאל עד ּתרּדּנּו .לא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

(àé)úLú àð-ìà éðãà éa äLî-ìà ïøäà øîàiå©¬Ÿ¤©«£−Ÿ¤¤®¦´£Ÿ¦½©¨̧¨¥³
:eðàèç øLàå eðìàBð øLà úàhç eðéìò̈¥̧Æ©½̈£¤¬©−§©«£¤¬¨¨«

i"yx£eÏ‡B∑ אויל לׁשֹון .ּכתרּגּומֹו, «¿ְְְֱִַ

(áé)Bnà íçøî Búàöa øLà únk éäú àð-ìà©¨¬§¦−©¥®£¤³§¥Æ¥¤´¤¦½
:BøNá éöç ìëàiå©¥«¨¥−£¦¬§¨«

i"yx£È‰˙ ‡ŒÏ‡∑זֹו ׁשהמצרע ∑nk˙.אחֹותנּו «»¿ƒֲֵ«≈ְֶַָֹ
ּבביאה  מטּמא ּמת מה ּכּמת: מטּמא חׁשּוב מצרע אף , ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָֹ

‡Bn.ּבביאה  ÌÁ¯Ó B˙‡ˆa ¯L‡∑ היה "אּמנּו" ְִָ¬∆¿≈≈∆∆ƒִֵָָ
"חצי  בׂשרֹו", "חצי וכן הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָלֹו
מאחר  הּכתּוב. ׁשּכּנה אּלא לֹומר, לֹו היה ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשרנּו"
ּבׂשרנּו, חצי נאכל ּכאּלּו לנּו היא אּמנּו, מרחם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיצאה

ׁשּנאמר לז)ּכענין הּוא".(בראשית בׂשרנּו אחינּו "ּכי : ְְֱִִִֵֶֶַָָָָ
ּכן  נראה הּוא אף מׁשמעֹו להּניח ּולפי לאח ראּוי אין ; ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

אחֹותֹו ּכּמת את B˙‡ˆa.להיֹות ¯L‡∑ ׁשּיצא מאחר ְֲִֵֶַ¬∆¿≈ֵֶַַָָ
ואינֹו לעזר ּבידֹו ּכח ׁשּיׁש זה, ׁשל אּמֹו מרחם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹזה
הּוא. ּבׂשרֹו ׁשאחיו – ּבׂשרֹו חצי נאכל הרי  ְְְֱֲֲִִֵֶֶָָָָעֹוזרֹו,

– ּכּמת" תהי "אלֿנא אחר: אינ(ספרי)ּדבר אם ְְִִֵֵֵַַַָָָ
מסּגירּה מי ּבתפּלה, אי רֹופאּה אני מטהרּה? ּומי ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָ

את  רֹואה קרֹוב ואין קרֹוב ׁשאני לראֹותּה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָאפׁשר
ּבצאתֹו "אׁשר וזהּו: ּבעֹולם. אין אחר וכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנגעים,

אּמֹו" .מרחם ִֵֶֶ

(âé):dì àð àôø àð ìà øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©´¤½¤§Ÿ̈−¥®Ÿ¥¾¨²§¨¬−̈¨«

i"yx£dÏ ‡ ‡Ù¯ ‡ Ï‡∑ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא ≈»¿»»»ְְֶֶֶַַָָ
אֹו ׁשנים לֹומר צרי מחברֹו ּדבר ׁשהּׁשֹואל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָארץ,

ׁשאלֹותיו  יבּקׁש ואחרּֿכ ּתחנּונים, ּדברי .ׁשלׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹ
¯Ó‡Ï∑ אמר ּתלמּודֿלֹומר? אם מה הׁשיבני לֹו: ≈…ְֲִִִֵַַַַָ

lzÒ‡Â˜:ט  ÔB‰a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛÈ˜˙e¿≈»¿»«¿»¿¿ƒ¿«»

ÌÈ¯Óי  ‡‰Â ‡kLÓ ÈÂlÚÓ ˜lzÒ‡ ‡ÚÂ«¬»»ƒ¿««≈ƒ»≈«¿¿»¿»ƒ¿»
‡‰Â ÌÈ¯Ó ˙ÂÏ Ô¯‰‡ Èt˙‡Â ‡bÏ˙k ‡¯eÁ«¿»¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¬…¿»ƒ¿»¿»

:˙¯È‚Ò¿ƒ«

ÔÚÎיא  ‡Ï ÈBa¯ eÚ·a ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿…∆¿»ƒƒ»¿«
:‡Á¯Ò È„Â ‡LtË‡c ‡·BÁ ‡ÏÚ ÈeLz¿«ƒ¬»»»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»

‡˙Á‡יב  È¯‡ ‡ÈaÓ ‡c ˜Á¯˙z ÔÚÎ ‡Ï»¿«ƒ¿««»ƒ≈»»¬≈¬»»»
d· Èc ÔÈ„‰ ‡˙ÈÓ ‡¯Òa ÏÚ ÔÚÎ Èlˆ ‡È‰ƒ«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»≈ƒ«

:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

eÚ·aיג  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈»¡»»¿»
:d˙È ÔÚÎ Èq‡«≈¿«»«



עי jzelrda zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"i ycew zayl inei xeriy
"ואביה  ׁשהׁשיבֹו: עד לאו? אם אֹותּה מרּפא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאּתה
ּבארּבעה  אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וגֹו'". ירק ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹירק
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מּלפני מׁשה ּבּקׁש ְְִִִֵֵֶַָָֹמקֹומֹות

ּבֹו ּכּיֹוצא לאו. אם ׁשאלֹותיו יעׂשה אם (שמות להׁשיבֹו ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ
וגֹו'"ו) לאמר ה' לפני מׁשה "וידּבר מה (ספרי): , ְְְִֵֵֵֶַַַֹֹ

אם  אּתה ּגֹואלם אם הׁשיבני "לאמר"? ְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹּתלמּודֿלֹומר
ּבֹו ּכּיֹוצא וגֹו'. תראה עּתה ׁשהׁשיבֹו: עד (במדבר לאו. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

הרּוחת כז) אלהי ה' יפקד לאמר ה' אל מׁשה "וידּבר :ְְֱִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא ."ל "קח הׁשיבֹו: ג)לכלּֿבׂשר", :(דברים ְְִֵֵַַָָָ
"רבֿ הׁשיבֹו: לאמר", ההוא ּבעת ה' אל ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"ואתחּנן

"ל.dÏ ‡ ‡Ù¯∑ מׁשה הארי לא מה מּפני ָ¿»»»ְֱִִֵֶֶַֹֹ
עֹומדת  אחֹותֹו אֹומרים: יׂשראל יהיּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָֹּבתפּלה?
ׁשּלא  אחר: (ּדבר ּבתפּלה! ּומרּבה עֹומד והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבצרה
ּבתפּלה, מארי הּוא אחֹותֹו ּבׁשביל יׂשראל: ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹיאמרּו

ּבתפּלה) מארי אינֹו ּבׁשבילנּו .אבל ְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(ãé)äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¨¦̧¨Æ¨³Ÿ¨©Æ§¨¤½¨
õeçî íéîé úòáL øâqz íéîé úòáL íìkú àìä£¬Ÿ¦¨¥−¦§©´¨¦®¦¨¥º¦§©³¨¦Æ¦´

:óñàz øçàå äðçnì©©«£¤½§©©−¥«¨¥«
i"yx£‰ÈÙa ˜¯È ˜¯È ‰È·‡Â∑לּה הראה אביה ואם ¿»ƒ»»…»«¿»∆»ְְִִֶָָָָ

ימים,ּפנים  ׁשבעת ּתּכלם הלא כ"ה)זֹועפֹות, (ב"ק ְֲֲִִִִֵַָָָֹ
עׂשר  ארּבעה לּׁשכינה לּבא קלֿוחמר ּדּיֹו אּלא יֹום; ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

"ּתּסגר  ּבנזיפתי אף לפיכ ּכּנדֹון, להיֹות הּדין ְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָמן

ימים" ÛÒ‡z.ׁשבעת ¯Á‡Â∑ ּכל אני: אֹומר ְִִַָ¿««≈»≈ֲִֵָ
ׁשהּוא  ׁשם על ּבמצרעים האמּורֹות ְֲֲִִִֵֶַָָָֹה"אסיפֹות"
אל  נאסף – נרּפא ּוכׁשהּוא לּמחנה, מחּוץ ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֻמׁשּלח

הכנסה  לׁשֹון 'אסיפה' ּבֹו ּכתּוב .הּמחנה, ְְֲֲִֶַַַָָָָ

(åè)íòäå íéîé úòáL äðçnì õeçî íéøî øâqzå©¦¨¥¬¦§¨²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®§¨¨Æ
:íéøî óñàä-ãò òñð àì́Ÿ¨©½©¥«¨¥−¦§¨«

i"yx£ÚÒ ‡Ï ÌÚ‰Â∑(ט לּה(סוטה חלק הּכבֹוד זה ¿»»…»«ֶַַָָָ
אחת  ׁשעה ּבׁשביל למׁשה הּמקֹום ׁשּנתעּכבה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר ליאֹור, ב)ּכׁשהׁשל אחתֹו(שמות "וּתתּצב : ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַַֹֻ
וגֹו'" .מרחק ְֵָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr gi jxk zegiy ihewl)

הּמקֹום לּה חלק הּכבֹוד טו)זה יב, (רש"י ֶַַַָָָָ
" נאמר "והעםּבּכתּוב מדּיק רׁש"י א נסע", ".הּמקֹום לא ְְֱִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּבא  מרים את לכּבד יׂשראל ׁשל ׁשרצֹונם ּכאן, יׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָרמז
מּיראת  חּוץ ׁשמים ּבידי ׁש"הּכל ואף מּלמעלה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמהתעֹוררּות

ּדביד  ּפׁשיטא מּכל־מקֹום הּמהרׁש"א: ּכתב הרי ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָׁשמים",
ּכתב,הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  וה'ּבחּיי' לטֹובה. אדם ּבני לב להּטֹות ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ׁשמים" מ"ידי יֹותר ׁשּנעלית מּדרּגה ּבאה זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהתעֹוררּות
א) טו, במדבר תורה לקוטי .(ראה

(æè):ïøàt øaãîa eðçiå úBøöçî íòä eòñð øçàå§©©²¨«§¬¨−̈¥«£¥®©©«£−§¦§©¬¨¨«

בהעלותך פרשת סימן.חסלת מהללא"ל פסוקים, קל"ו

ÛÈÊיד  ÛÊÓ ‡‰e·‡ el‡Â ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ
¯‚zÒz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÌÏk˙˙ ‡Ï‰ da«¬»ƒ¿¿««¿»ƒƒ¿¿«
Ôk ¯˙·e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒƒ»»¿«¿ƒ»»«≈

:Lk˙zƒ¿¿≈

Ú·L‡טו  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ÌÈ¯Ó ˙¯‚zÒ‡Â¿ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
:ÌÈ¯Ó ˙Lk˙‡c „Ú ÏË ‡Ï ‡nÚÂ ÔÈÓBÈƒ¿«»»¿««¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

B¯Leטז  ˙B¯ˆÁÓ ‡nÚ eÏË Ôk ¯˙·e»«≈¿»«»≈¬≈¿
Ù Ù Ù :Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»

àðø ¯ çîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ו סיון, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ב', בו כותב שעד עתה לא נזדמן שידוך בשביל בתו הבכירה... תחי', 
ועתה מציעים שידוך בעד בתו הצעירה מרת... תחי'.

הנה, א( עליו להשתדל במרץ המתאים בחיפוש שידוך בשביל בתו הבכירה, ודיוע בכ"מ ברז"ל, 
עד כמה גדלה חובת האב למצוא זיווג מתאים בשביל בנותיו, ב( וכיון שנשיאנו הק' דקדקו* בהכתוב 

לא יעשה כן וכו' לתת הצעירה לפני הבכירה, הנה רק אח"כ ישדך את בתו השני' מרת... תחי'.

בברכה.



עב

יום ראשון - י"ג סיון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום רביעי - ט"ז סיון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שני - י"ד סיון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום חמישי - י"ז סיון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו סיון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח סיון
מפרק פח

עד סוף פרק פט

שבת קודש - י"ט סיון
פרק כ

מפרק צ עד סוף פרק צו

שיעורי תהלים לשבוע פרשת בהעלותך

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 

  ... בראשית שנת תרפ"ז באתי בבקשה לכללות אנ"ש שי' אשר יקבעו, 
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מנין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החדש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו ענין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...   



עג oeiq b"i oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ג ראשון יום
,156 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðä éë .ã ÷øô,hr 'nr cr.áéèäì áåèä

.ã ÷øt,iwl`d gekdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'b wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ,e`l m`ae ± ycgn e`xal `xapa cinz "cner" ,`xapd z` `xay

`xapdy ,xacd yexit ± `xapy iptl enk "qt`"e "oi`"l xfeg `xapd

cinz eze` `xead ,'d xac ,exewnl ixnbl lha `ede llk ze`ivn epi`

`xapdy dne ;"yi"l "oi`"n

,zeynne "yi"k epipirl d`xp

xyad ipiray iptn df ixd

ep` oi`e mi`ex ep` oi` eply

xac z` ,exewn z` mibiyn

,ynyd xe` ly lynak ± 'd

seba ,exewnl uegn `edyk

llga `l` ,ynyd xeck

`ed ,ux`d lr e` mlerd

:l`y jk lr ."yi"k f` d`xp

xe`y oeeik ,lyna mpn`

`vnp epi` ok` ynyd

xi`n `edy drya exewna

`ed recn oaen ± ux`d lr

ixd ,lynpa ,j` ;"yi"k d`xp

,exewna cinz `vnp `xapd

cinz cnerd ,'d xac `edy

,`eti` ,recn ± `xapd jeza

aeygl mewn didi `ly ote`a ,mxewnl ze`ivna milha mi`xapd oi`

yiy owfd epax xn` ,z`f oiadl ick ± ?"ze`ivn"ke "yi"k mze`

ly iwl`d gekd `id jkl daiqdy ,igkepd wxta xaqeiy dn micwdl

.mevnv

:áéúk äpä ékweqta aezk ±1:,"íéäìà 'ä ïâîe LîL ék"± ¦¦¥§¦¦¤¤¨¥¡Ÿ¦
enke ,ely 'ied mya d"awd epl xi`n jk ,dxi`n ynydy enk
.ely miwl` mya d"awd epilr obn jk ,gihane xneyd "obn"d

Leøtdlnd ±"ïâî"zekiiy el oi`y mzq obnl dpeekd oi` ± ¥¨¥
`l` ,weqta xaecn dzece` ynylLîMì ÷zøð àeäick ± ©§¨©¤¤

,Bìáñì úBiøaä eìëeiL ,ïâäìhelwl elkei mi`xapdy ick ± §¨¥¤§©§¦§¨§
mi`xapl xyt`nd ,wizxpe "obn" ynyl dl yi ,ynyd ipxw z`

.ynyd xe` z` helwläëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk2: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
,d÷zøpî änç àéöBî àeä-Ceøa-LBãwä àáì ãéúòì"¤¨¦¨Ÿ©¨¨¦©¨¦©§§¨

."'eë da ïéðBcð íéòLødngd zervn`a eyprii miryxd ± §¨¦¦¦¨
± ynyd ly wfgd dxe` z` z`yl milbeqn eidi `ly oeeik
,efn dxizi `l` ,xe`d z` z`yl elkeiy cala ef `l) miwicve

df xn`nn mi`ex ± ynyd xe` iciÎlr `txidl (elkeily
xe` z` lawl xyt`nd "wzxp"e "obn" yi ynyly ,l"f epinkg

.ynyd,LîMä ãòa ïâî ÷zøpäL Bîëemc`d ipa elkeiy ± §¤©©§¨¥¥§©©¤¤
,dxe` z` lawlì ïâî "íéäìà" íL Ck.àeä-Ceøa ä"éåä íL ¨¥¡Ÿ¦¥¥§¥£¨¨¨

,`eti` ,dfe ± .'ied my ly xe`d z` lawl mi`xapd elkeiy ±
,"yny"d lynk `ed 'ied my :"miwl` 'ied obne yny ik" yexit

± eze` lawl elkeiy 'ied my ly xe`d lr oibn "miwl`" mye
recn ,oldl xiaqi owfd epax .ynyd lr ,wzxpd ,"obn"d enk

:eze` lawl elkeiy ick "obn"l 'ied my ly xe`d wewfíLc§¥
ä"éåä,dedn oeyln ±,Léì ïéàî ìkä úà äeänL BLeøt± £¨¨¥¤§©¤¤©Ÿ¥©¦§¥

x"enc` w"k zxrd
`"hily± zeize`d edf" :

yly od el` ± "ded zaiz
myn "ded" zeize`d
z` zeaikxnd "'ied"
,dedn oeyln "ded" dlnd

ã"eiäå,'ied myay ± §©
úLnLîdxen ±ìò §©¤¤©

ìa àéäL älòtäïBL ©§ª¨¤¦¦§
,ãéîúå äåämivexyk ± Ÿ¤§¨¦

dzid `l dlertdy ,xnel
zkynp `l` ,mrt i` wx
ze`d z` mitiqen ,cinz
xac ,dlertdÎzlnl c"ei
zeicinz lr d`xnd

.dlertdé"Lø Løôãk± ¦§¥©©¦
,i"yx yxtny enkìò©

÷eñt3äNòé äëk" : ¨¨¨©£¤
,"íéîiä ìk áBià,c"eia ,"dyri" `l` "dyr" aezk `l ± ¦¨©¨¦

ly c"eid zernyn `id mb jk .jk dyer did cinzy zexedl
`id ,"yil oi`n" lkd z`ixa ,"'ied" ly dlertdy ,'ied my

;"oi`n yi" lkd z` d"awd `xea cinzy ,zicinzúeiçä eðéäå§©§©©
,Bçeøå 'ä ét àöBnî íéàeøaä ìëa Lnî òâø ìëa òtLpä©¦§¨§¨¤©©¨§¨©§¦¦¨¦§

äeäîeíäì éc àì ék ,òâø ìëa Léì ïéàî íúBà,mi`exal ± §©¤¨¥©¦§¥§¨¤©¦Ÿ©¨¤
,äæa íéîi÷ úBéäì úéLàøa éîé úLLa eàøápM äîa`l` ± §©¤¦§§§¥¤§¥§¥¦¦§©¨¦¨¤

,"yi"l "oi`"n ycgn cinz `xaidl md migxkenøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
.ìéòìepnne ,mi`xapl xi`n dxe`y ,'ied my ly "yny"d edf ± §¥

xi`nd 'ied xe` zpigan ,mxa ."yil oi`n" rbx lk mixvep md
dzid `le ixnbl ze`ivna milha mi`xapd eid ,ielb ote`a
ziwl`d zeigdyk ,ixdy .`xap ly ze`ivn mey zi`xp
.`xapd ly eze`ivn f` zi`xp `l ,dlbzn `xapd z` deednd
my ly xe`d lr xizqnd ,miwl` my ly "obn"d yxcp jk myl
z` yibxdl `xapl xyt`zn jke ,`xapl ielb didi `ly ,'ied
`xapd aygp f`e ,i`nvre cxtp xac `ed eli`k envr

.oldl xaqeiy itk ,"yi"le "ze`ivn"lìL åéçáL øecña ,äpäå§¦¥§¦§¨¨¤
áéúk àeä-Ceøa-LBãwä4:Leøôe ,"'eë øBabä ìBãbä" ©¨¨§¦©¨©¦¥

úBîìBòä ìëa úeiçä úeèMtúäå ãñç úcî àéä "ìBãbä"©¨¦¦©¤¤§¦§©§©©§¨¨¨
íéàeøa úBéäì ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéàeøáeeedziy ick ± §¦§¥¥§©§¦¦§§¦

,ípç ãñça íéîi÷å Léì ïéàîmie`x md m` oia ± d"awd ly ± ¥©¦§¥§©¨¦§¤¤¦¨
.cala d"awd ly ecqgn miniiw md ,e`l m` oiae jklúàø÷ðå§¦§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éë ã ÷øôíéäìà 'ä ïâîå ùîù éë áéúë äðä

åìëåéù ïâäì ùîùì ÷úøð àåä ïâî 'éô
àéöåî ä"á÷ä àáì ãéúòì ì"æøàîë åìáñì úåéøáä
÷úøðäù åîëå 'åë äá ïéðåãéð íéòùø ä÷úøðî äîç
ä"á ä"éåä íùì ïéâî íéäìà íù êë ùîùä ãòá ïéâî
ùéì ïéàî ìëä úà äåäîù åùåøéô ä"éåä íùã
ãéîúå äåä ïåùìá àéäù äìåòôä ìò úùîùî ã"åéäå
úåéçä åðééäå íéîéä ìë áåéà äùòé äëë ô"ò é"ùøôãë
'ä éô àöåîî íéàåøáä ìëá ùîî òâø ìëá òôùðä
íäì éã àì éë òâø ìëá ùéì ïéàî íúåà äåäîå åçåøå
äæá íéîéé÷ úåéäì úéùàøá éîé úùùá åàøáðù äîá
áéúë ä"á÷ä ìù åéçáù øåãéñá äðäå .ìéòì ù"îë
úåèùôúäå ãñç úãî àéä ìåãâä 'éôå 'åë øåáâä ìåãâä
úåéäì úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøáå úåîìåòä ìëá úåéçä
éë äìåãâ úàø÷ðå íðç ãñçá íéîéé÷å ùéì ïéàî íéàåøá
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יב.1. פד, ב.2.תהלים ח, נדרים א.3.ראה טו, בשלח מה. כד, שרה חיי רש"י וראה ה. א, ראה 4.איוב עשרה. שמונה בתפילת
ב. סט, יומא



oeiqעד c"i ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ד שי יום
,hr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äãîù åîë äðäå,158 'nr cr.ùéì ïéàî

,cqgd zcn ±ék ,"älãb"y ,iptn ±LBãwä ìL Búlãbî äàa §ª¨¦¨¨¦§ª¨¤©¨
BãBáëa àeä-Ceøa-¨¦§
'ä ìBãb ék ,Bîöòáe§©§¦¨

,ø÷ç ïéà Búlãâìåiptn ± §¦§ª¨¥¥¤
,leab dl oi`yïëìå§¨¥

úeiç ïk íb òétLî©§¦©©¥©
Léì ïéàî úeeäúäå§¦§©¥©¦§¥

,õ÷ ïéà íéàeøáe úBîìBòìiptn ±áBhä òáhLaehy df ± §¨§¦¥¥¤¤©©
,mvraáéèäìmr ± §¥¦

:dlrnl mb jk ,mixg`
aehde cqgd zcn zpigan
eedziy yxcp d"awd ly
rtyez mdl ,mi`xap

.ezeige ecqg

Bæ äcnL Bîk ,äpäåepiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨
"oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeig zehytzd

,"yi"lBçáL àéä,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìL ¦¦§¤©¨¨§©
,df geke ef dlrn zniiw cala jxazi ea wxy ±úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤

Lé àøáì àøáð íeL¦§¨¦§Ÿ¥
,BúBéçäìe ïéàîitk ± ¥©¦§©£

yxcna `aend5eli`y ,
i`exa lk mivawzn eid
did `l ,mler
`l mb `exal mzexyt`a
qipkdle "yezi" ly spk
df xac ,oky ;dnyp ea
`xead wiga wx `ed
dcn ."oi`"n "yi" `exal
wx `l dlrnl `id ef
mb `l` ,mi`xapd gekn
,mi`xapd lkyn dlrnl
± ef dcn biydle oiadl

:oldl xaqeny itkíâå§©
Bæ äcî,cqg ly ± ¦¨

,"oi`"n "yi" `exalàéä¦
ìk úìkNäî äìòîì§©§¨¥©§¨©¨
,íúâOäå íéàeøaä©§¦§©¨¨¨
íeL ìëNa çk ïéàL¤¥Ÿ©§¥¤

ìékNäì àøáðgeka ± ¦§¨§©§¦
,dnkgdâéOäìe,dpiad geka ±Lé àøáì dzìëéå Bæ äcî §©¦¦¨¦¨§¨¦§Ÿ¥

äìòîlL øác àeä ïéàî Lé äàéøaä ék ,BúBéçäìe ïéàî¥©¦§©£¦©§¦¨¥¥©¦¨¨¤§©§¨
àéä ék ,íéàøápä ìëOî,"oi`"n "yi" zeedzdd ±úcnî ¦¥¤©¦§¨¦¦¦¦¦©

åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwäå ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búlãb§ª¨¤©¨¨§©¨¨¦¨
àúéàãk ,èeLt úecçà ¯aezky itk ±LBãwä øäfa6 ©§¨¦§¦¨©Ÿ©©¨

,"ãç éäBîøâe eäéà"c,xnelk) eizegeke eilke jxazi `edy ± §¦§¨¦©
;cg` xac md (eizecnàøáð ìëN íeL úìëéa ïéàL íLëe§¥¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨

BàøBa âéOäì,d"awd z` ,xnelk ±ìBëé Bðéà Ckelky ± §©¦§¨¥¨
,lbeqn epi` `xapd ly.åéúBcî âéOäì,oky .d"awd ly ± §©¦¦¨

xyt` i`y myke ,jxazi ez` cg` xac od eizecn ,xen`k

.eizegeke eizecn z` biydl xyt` i` jk ,jxazi eze` biydl
df lk ±iwl`d gkd zehytzde zelbzd ± cqgd zcnl xy`a

dxeabd zcnl xy`a mb xacd jke ± "oi`"n "yi" `exal
dlbzi `ly iwl`d gekd lr xizqdl dritynd ,mevnvde
z`f `lel ixdy ,`xapa
ezeyi xnelk ,`xapd did
lhazn ,ezeynne
gxkdd one ;ze`ivna
,ieqikde mevnvd didiy
didi iwl`d gekdy
gek mby ,`xapdn `agen

iwl`dfmevnv ly
dlrnl `ed mlrde
itke ± mi`xapd lkyn

:oldl xaqeiyïéàL Bîëe§¤¥
àøáð ìëN íeL úìëéa¦Ÿ¤¥¤¦§¨

,Búlãb úcî âéOäì± §©¦¦©§ª¨
,d"awd lyàéäL¤¦

ïéàî Lé àøáì úìëéä©§Ÿ¤¦§Ÿ¥¥©¦
,BúBéçäìed`ad ± §©£

zcn ,dlecbd zcnn
,cqgd:áéúëãkenk ± §¦§¦
aezky7:ãñç íìBò"¨¤¤

ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé¦¨¤¨©¨¥
Bzìëéa,`xapd ly ± ¦¨§

úcî àéäL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búøeáb úcî âéOäì± §©¦¦©§¨¤©¨¨¤¦¦©
,geke,Búlãbî úeiçä úeèMtúä úòéðîe íeöîvä± ©¦§§¦©¦§©§©©¦§ª¨

,jxaziíîi÷ìe íúBéçäì íéàøápä ìò úBlbúäìe ãøélî¦¥¥§¦§©©©¦§¨¦§©£¨§©§¨
éelâazeigdy zlret d"awd ly mevnvde dxeabd zcn ± §¦

,`xapl dielb didz `l (`xapd z` zniiwne dignd) ziwl`d
íà-ékdidz zeigdy ±øzzñî úeiçäL ,íéðt øzñäa ¦¦§¤§¥¨¦¤©©¦§©¥

àeä àøápä óeb elàëe ,àøápä óebak d`xp ±éðôa øác §©¦§¨§¦©¦§¨¨¨¦§¥
,Bîöòeli`ke ±úeiðçeøäå úeiçä úeèMtúä Bðéàåly ± ©§§¥¦§©§©©§¨£¦

,eze` deednd iwl`d gekdøBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨
àeä àlà ,LîMäîk d`xp ±úîàaL óàå .Bîöò éðôa øác ¥©¤¤¤¨¨¨¦§¥©§§©¤¤¡¤
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äðåîàäå ãåçéä øòù

'ä ìåãâ éë åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúìåãâî äàá
ïéàî úååäúäå úåéç ë"â òéôùî ïëìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå
áéèäì áåèä òáèù õ÷ ïéà íéàåøáå úåîìåòì ùéì

ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
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ועוד.5. ה. ו, ואתחנן ספרי יד. פל"ט, ב"ר רפ"ז. סנהדרין ירושלמי ב).6.ראה (ג, זהר התיקוני ג.7.הקדמת פט, תהלים
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,cqgd zcn ±ék ,"älãb"y ,iptn ±LBãwä ìL Búlãbî äàa §ª¨¦¨¨¦§ª¨¤©¨
BãBáëa àeä-Ceøa-¨¦§
'ä ìBãb ék ,Bîöòáe§©§¦¨

,ø÷ç ïéà Búlãâìåiptn ± §¦§ª¨¥¥¤
,leab dl oi`yïëìå§¨¥

úeiç ïk íb òétLî©§¦©©¥©
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,df geke ef dlrn zniiw cala jxazi ea wxy ±úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤

Lé àøáì àøáð íeL¦§¨¦§Ÿ¥
,BúBéçäìe ïéàîitk ± ¥©¦§©£

yxcna `aend5eli`y ,
i`exa lk mivawzn eid
did `l ,mler
`l mb `exal mzexyt`a
qipkdle "yezi" ly spk
df xac ,oky ;dnyp ea
`xead wiga wx `ed
dcn ."oi`"n "yi" `exal
wx `l dlrnl `id ef
mb `l` ,mi`xapd gekn
,mi`xapd lkyn dlrnl
± ef dcn biydle oiadl

:oldl xaqeny itkíâå§©
Bæ äcî,cqg ly ± ¦¨

,"oi`"n "yi" `exalàéä¦
ìk úìkNäî äìòîì§©§¨¥©§¨©¨
,íúâOäå íéàeøaä©§¦§©¨¨¨
íeL ìëNa çk ïéàL¤¥Ÿ©§¥¤

ìékNäì àøáðgeka ± ¦§¨§©§¦
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;cg` xac md (eizecnàøáð ìëN íeL úìëéa ïéàL íLëe§¥¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨

BàøBa âéOäì,d"awd z` ,xnelk ±ìBëé Bðéà Ckelky ± §©¦§¨¥¨
,lbeqn epi` `xapd ly.åéúBcî âéOäì,oky .d"awd ly ± §©¦¦¨

xyt` i`y myke ,jxazi ez` cg` xac od eizecn ,xen`k

.eizegeke eizecn z` biydl xyt` i` jk ,jxazi eze` biydl
df lk ±iwl`d gkd zehytzde zelbzd ± cqgd zcnl xy`a

dxeabd zcnl xy`a mb xacd jke ± "oi`"n "yi" `exal
dlbzi `ly iwl`d gekd lr xizqdl dritynd ,mevnvde
z`f `lel ixdy ,`xapa
ezeyi xnelk ,`xapd did
lhazn ,ezeynne
gxkdd one ;ze`ivna
,ieqikde mevnvd didiy
didi iwl`d gekdy
gek mby ,`xapdn `agen

iwl`dfmevnv ly
dlrnl `ed mlrde
itke ± mi`xapd lkyn

:oldl xaqeiyïéàL Bîëe§¤¥
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,d"awd lyàéäL¤¦

ïéàî Lé àøáì úìëéä©§Ÿ¤¦§Ÿ¥¥©¦
,BúBéçäìed`ad ± §©£

zcn ,dlecbd zcnn
,cqgd:áéúëãkenk ± §¦§¦
aezky7:ãñç íìBò"¨¤¤

ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé¦¨¤¨©¨¥
Bzìëéa,`xapd ly ± ¦¨§
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,geke,Búlãbî úeiçä úeèMtúä úòéðîe íeöîvä± ©¦§§¦©¦§©§©©¦§ª¨

,jxaziíîi÷ìe íúBéçäì íéàøápä ìò úBlbúäìe ãøélî¦¥¥§¦§©©©¦§¨¦§©£¨§©§¨
éelâazeigdy zlret d"awd ly mevnvde dxeabd zcn ± §¦

,`xapl dielb didz `l (`xapd z` zniiwne dignd) ziwl`d
íà-ékdidz zeigdy ±øzzñî úeiçäL ,íéðt øzñäa ¦¦§¤§¥¨¦¤©©¦§©¥

àeä àøápä óeb elàëe ,àøápä óebak d`xp ±éðôa øác §©¦§¨§¦©¦§¨¨¨¦§¥
,Bîöòeli`ke ±úeiðçeøäå úeiçä úeèMtúä Bðéàåly ± ©§§¥¦§©§©©§¨£¦

,eze` deednd iwl`d gekdøBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨
àeä àlà ,LîMäîk d`xp ±úîàaL óàå .Bîöò éðôa øác ¥©¤¤¤¨¨¨¦§¥©§§©¤¤¡¤
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úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
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ועוד.5. ה. ו, ואתחנן ספרי יד. פל"ט, ב"ר רפ"ז. סנהדרין ירושלמי ב).6.ראה (ג, זהר התיקוני ג.7.הקדמת פט, תהלים

oeiq e"h iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ו שלישי יום
,158 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçá äðäå],158 'nr cr:ç"éì òåãéë

Bðéà,`xapd ±àlà ,Bîöò éðôa øác,`ed ±úeèMtúä Bîk ¥¨¨¦§¥©§¤¨§¦§©§
,LîMäî øBàä"oi`"d ,exewnn zehytzd `ed `xapd jk ± ¨¥©¤¤

xe`d enk ,iwl`d geka ,exewna lelk `xapdy oeeike ;iwl`d
`vnp `edy dryajezaritydl jixv df xac did ,exewn

lha didi `xapdy
dcn dze`a ,ze`ivna
lha ynyd xe`y
j` ,exewna ze`ivna
elehia i`l daiqd
- iptn `id ze`ivna

íB÷î-ìkîzexnl ± ¦¨¨
zehytzd `ed `xapdy

,cala exewnn xe`ïä ïä¥¥
-LBãwä ìL åéúBøeáb§¨¤©¨

,àeä-Ceøa,lekiak ± ¨
,ìBëé ìk øLà`edy ± £¤Ÿ¨

`l` ,zeige xe` epnn jyneie hytziy zlekid lra wx `l
- zeigde xe`d z` milrdle mvnvl zlekid lra mb `ed
,Bøézñäìe åét çeøî òtLpä úeiðçeøäå úeiçä íöîöì§©§¥©©§¨£¦©¦§¨¥©¦§©§¦

úeàéöna àøápä óeb ìháé àlL`xapdy zexnly jk ± ¤Ÿ¦¨¥©¦§¨¦§¦
lka lhazi `l ,exewnn xe`d zehytzd xy`n xzei `l `ed

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xii `l` ,ze`ivna z`fìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤
äéäiLå ,øzñääå íeöîvä úeäî âéOäì àøáð íeL¦§¨§©¦¨©¦§§©¤§¥§¤¦§¤

ïë-ét-ìò-óà,xzqdde mevnvd zexnl ±àøáð àøápä óeb ©©¦¥©¦§¨¦§¨
,Léì ïéàîixd jixv "yi"l "oi`"n zeedl ick ,dxe`kly ± ¥©¦§¥

`id zeedzd ixdy ,iwl`d gekd ly zelbzdd :jtidl zeidl
cvn :cgi mixacd ipy md ,`eti` ,cvik ± dxzqd `le zelbzd
± ipy cvne ,`xapd z` zeedl iwl`d gekd zelbzd ± cg`
xzzqi `l eli`y iptn ± ?iwl`d gekd ly exzqde enevnv
lky meyy oipr df ixd ok m`e ,ze`ivna lha `xapd ixd did

,biydl leki epi` `xap lyíeL ìëNa úìëé ïéàL Bîk§¤¥§Ÿ¤§¥¤
.Léì ïéàî äàéøaä úeäî âéOäì àøáðleki `ed oi` jk ± ¦§¨§©¦¨©§¦¨¥©¦§¥

ze`xidl lkei `xapdy lrete xizqnd mevnvd z` biydl
"yi"k d`xp `xapdy df xacy ,xaqedy dn itl ."ze`ivn"k
gk zaiqn `a ,"ze`ivn"e
mevnvde dxeabd
myky meyn ± dlrnly
xi`dl zlekid el yiy
yi jk ,zeige xe` zelble
mvnvl zlekid mb el
xe`d z` xizqdle
dxe`kl xyt` ± zeigde
mevnvdy aeygl
;izin` `ed mlrdde
aeygl xyt` ,xnelk
mi`ex mi`xapd wx `ly

d ,d"awd iabl mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l mnvr`ed `xap
mevnvd gek iciÎlr `a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e "yi"
oiivn ± exewnl uegn `edy enk `ed ,`xapl qgiae ,xizqnd
z` zelbl ielibd gek ,mdipyy ,xiaqne oldl owfd epax cin
md ,zeigde xe`d z` xizqdl mevnvd geke ,zeigde xe`d
,ilke xe` ly oiprd edf ,oky ± cg` xac zn`a mdipy
ixd miiwe ± ixnbl cg` oipr md myxyae zilkza micge`nd
'jexr ogley'a z`aeny itke ;"mvr lr xizqn mvr oi`"y llk
ieqik `xwp df oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd 'miig gxe`'
eze` md ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z` gipn mc`yk
md mevnvd geke ielibd geky oeeik :eppipra mb jk ,"mvr"
wx `ed xzqdd ;izin` mlrde xzqd df oi` ,cg` xac mdipy
"yi"l e`xii mi`xapdy ick xizqdl ,mi`xapd iabl

.dlrnl iabl `l la` ,"ze`ivn"e

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLa;ielibe xe` ly oipr `idy ±éìkäL BîkL §¥¤§¤©§¦
äqëî íeöîvä úðéça Ck ¯ BëBúaM äî ìò äqëî§©¤©©¤§¨§¦©©¦§§©¤

úeiçäå øBàä øézñîe©§¦¨§©©
;òôBMämevnvd ± ©¥©

xe`d lr xizqne dqkn
rteyd iwl`d zeigde
`l zewl`dy ,mi`xapl

,d`xizïä ïä íéìkäå§©¥¦¥¥
,úBiúBàädxyr" ly ± ¨¦

oditelig e` ,"zexn`n
zetlgzn zeize`y itk)
dxyr"e (zexg` zeize`a

,mi`xapd z` digne deednd zeigd md "zexn`nïLøML± ¤¨§¨

od ,zeize`d ly,C"ôöðî úBiúBà 'äepyi ,"zeletk" ody ± ¦
xaqeny itke ,zeize`d rax` x`ya jke ,ziteq 'j epyie 'k

- ik ,zeize`d yxey od el` zeletk zeize` "dlaw"a'ä ïäL¤¥
úBøeáb,dxeabd zepiga yng od el` ±úBãéøôîe úB÷lçîä §©§©§©§¦

'äa ìBwäå ìáää©¤¤§©§
úeeäúäì ätä úBàöBî§©¤§¦§©

,úBiúBà á"ëitk ± ¦
dnbecl xacdy
'd" iciÎlry ,zeinyba

lgzn "dtd ze`venw
zexadl lewd lad lcape
zeize` ly zecxtp
zeipgexa mb jk ± miline
zexeab 'd opyiy ,dlrnl

,zepeilr zeize` a"k oipr zexveid ,dlrnlúBøeáb 'ää LøLå§Ÿ¤©§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
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oeiqעו f"h iriax mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ז רביעי יום
,158 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìò äðäå .ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

àeä"dlaw"a z`xwpd dpigad ±,"àúéðBcø÷c àðéöea"± ¦¨§©§¦¨
epiide ,mlrde jyeg `ed ,zinx`a "`zipecxw" dlnd yexit

,xe`n dlrnly jyege mlrd ly dpiga efyàéäLzpiga ± ¤¦
,"ïéîBé ÷ézò"c äàlò äøeáb,xzkd zeinipta ±LøLå §¨¦¨¨§©¦¦§Ÿ¤

ïk íb àeä íéãñçä± ©£¨¦©¥
zpiga÷ézò"c ãñç¤¤§©¦

éòãBéì òeãik ,"ïéîBé¦©¨©§§¥
ïç8reci xacdy itk ± : ¥

,dxzqpd dnkgd icnell
mby oeike .dlawd zxez

myxy ,iwl` zeige xe` ly ielibd mbe zeize` ly mevnvd

mpi` xzqdde mevnvdy xacd oaen ,"oinei wizr"a cg`
m` ,"mvr lr xizqn mvr oi`" ,xen`k ,oky .zizin` dxzqd
mevnvdy `vei `linn .dxzqd ef oi` ,cg` "mvr" md
`xapd z` deednd iwl`d gekdy ick mixizqnd ,xzqdde
meyn mda oi` ,d`xii `l
dlrnl iabl llk dxzqd
iabl wx `l` ,e"g
mdy ,cala mi`xapd
"yi"k d`ixad z` e`xi
ezin`l eli`e ,"ze`ivn"e

.exewn iabl ze`ivna `xap lk lha xac ly

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp `xapdy zexnl

"oi`"n wqtd ilae cinz

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l

zelbzda mpi` iwl`d gekde

z` `xapd yg ,mi`xapl

,envrl xac `ed eli`k envr

zn`d `xapa zi`xp oi`e

eifdn zehytzd wx `edy

enk ,cala exewn ly

eifde xe`d ly zehytzdd

.ynydn

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
mnvr eyegie e`xiiy ,mi`xapd ly mzeedzd lky ,xaecy

,mevnvd zcn iciÎlr d`a ,"yi ze`ivn"leðéúBaø eøîà̈§©¥
äëøáì-íðBøëæ1:äáLçîa äìò älçúa",dpeilrd ±àøáì ¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨©©£¨¨¦§Ÿ

,ïécä úcîa íìBòä úà,mevnvde dxeabd zcn `idy - ¤¨¨§¦©©¦
íi÷úî íìBòä ïéàL äàø,cala mevnvde oicd zcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥

Ba ózL,mlera ±,"íéîçø úcîmixacd oi` dxe`kl ¦¥¦©©£¦
mr cqg zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen
z` `exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd
zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd
"ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke
zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn iciÎlr `wec d`a
;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele ,ziwl`d
ik ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id dpeilrd dpeekde
mz` aihdl leki `ed dciÎlry dceard oipr mda jiiy f` wx
oicd zcn iciÎlr `wecy ,ixd ± dceard xear xky ozna

ly avna md mi`xapd ,mevnvde,okl .d`ixad zilkz revia

,oicd zcna mlerd z` `exal jxazi ezaygna dligz dlr
f` ik ± mlerl meiw didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j`
z` zelbl dcearde ,mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid
mlera "sziy" okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd
didzy ,mingxd zcn z`
zewl`e dyecw zelbzd

.mleraeðéäcseziy" ± §©§
:drnyn "mingxd zcn

úeäìà úelbúä± ¦§©¡¨
,mleraíé÷écö éãé-ìò± ©§¥©¦¦
iciÎlreúBúBàå§

äøBzaL íéúôBîe± §¦¤©¨
dlbzne d`xp df iciÎlr
on dlrnle zewl` mlera
xn` mcewd wxta .rahd
ly zehytzdde cqgd zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax
,dxeabd zcn ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig
zelbzda didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl
`ed o`k .mi`xapd zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl
`l` ,mi`xapd lkyn wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn
mby ;zeliv`d mlerny zenypd zbyde lkyn dlrnl mb
`l elky mb ,zeliv`d mlern dnyp dzidy ,epax dyn znyp
d"awd mr cg` xac ody el` zepeilr zecn biydl leki did

.envräæ ìò äpäåod dxeabe cqg zecny ,o`k xaecnd lr ± §¦¥©¤
,lkydn dlrnløäfa eøîà2äMã÷c àøèña ,àìéòìc , ¨§©Ÿ©¦§¥¨§¦§¨¦§ª¨

,äàlòmlera ,xnelk ,"dpeilr dyecw"d cva ,dlrnly - ¦¨¨
,diyr - dxivi - d`ixa zenlern dlrnl `edy zeliv`d

,àìàîN úéàå àðéîé úéà,"l`ny" yie "oini" yieðéäc ¦§¦¨§¦§¨¨§©§
,Leøt ,äøeáâe ãñçmpyi dlrnly `zeaxd `id dn ,oky - ¤¤§¨¥

`id (mevnv) dxeab mby ,`id dpeekd `l` ?dxeabe cqg
dcn `id ik ,mi`xapd zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl"
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äðåîàäå ãåçéä øòù
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äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë

äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò
íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי רש"י 1.סיום פירוש ראה
טו. פי"ב, רבה בראשית א; א, א.2.בראשית נג, א חלק



עז oeiq f"h iriax mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ז רביעי יום
,158 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìò äðäå .ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

àeä"dlaw"a z`xwpd dpigad ±,"àúéðBcø÷c àðéöea"± ¦¨§©§¦¨
epiide ,mlrde jyeg `ed ,zinx`a "`zipecxw" dlnd yexit

,xe`n dlrnly jyege mlrd ly dpiga efyàéäLzpiga ± ¤¦
,"ïéîBé ÷ézò"c äàlò äøeáb,xzkd zeinipta ±LøLå §¨¦¨¨§©¦¦§Ÿ¤

ïk íb àeä íéãñçä± ©£¨¦©¥
zpiga÷ézò"c ãñç¤¤§©¦

éòãBéì òeãik ,"ïéîBé¦©¨©§§¥
ïç8reci xacdy itk ± : ¥

,dxzqpd dnkgd icnell
mby oeike .dlawd zxez

myxy ,iwl` zeige xe` ly ielibd mbe zeize` ly mevnvd

mpi` xzqdde mevnvdy xacd oaen ,"oinei wizr"a cg`
m` ,"mvr lr xizqn mvr oi`" ,xen`k ,oky .zizin` dxzqd
mevnvdy `vei `linn .dxzqd ef oi` ,cg` "mvr" md
`xapd z` deednd iwl`d gekdy ick mixizqnd ,xzqdde
meyn mda oi` ,d`xii `l
dlrnl iabl llk dxzqd
iabl wx `l` ,e"g
mdy ,cala mi`xapd
"yi"k d`ixad z` e`xi
ezin`l eli`e ,"ze`ivn"e

.exewn iabl ze`ivna `xap lk lha xac ly

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp `xapdy zexnl

"oi`"n wqtd ilae cinz

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l

zelbzda mpi` iwl`d gekde

z` `xapd yg ,mi`xapl

,envrl xac `ed eli`k envr

zn`d `xapa zi`xp oi`e

eifdn zehytzd wx `edy

enk ,cala exewn ly

eifde xe`d ly zehytzdd

.ynydn

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
mnvr eyegie e`xiiy ,mi`xapd ly mzeedzd lky ,xaecy

,mevnvd zcn iciÎlr d`a ,"yi ze`ivn"leðéúBaø eøîà̈§©¥
äëøáì-íðBøëæ1:äáLçîa äìò älçúa",dpeilrd ±àøáì ¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨©©£¨¨¦§Ÿ

,ïécä úcîa íìBòä úà,mevnvde dxeabd zcn `idy - ¤¨¨§¦©©¦
íi÷úî íìBòä ïéàL äàø,cala mevnvde oicd zcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥

Ba ózL,mlera ±,"íéîçø úcîmixacd oi` dxe`kl ¦¥¦©©£¦
mr cqg zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen
z` `exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd
zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd
"ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke
zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn iciÎlr `wec d`a
;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele ,ziwl`d
ik ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id dpeilrd dpeekde
mz` aihdl leki `ed dciÎlry dceard oipr mda jiiy f` wx
oicd zcn iciÎlr `wecy ,ixd ± dceard xear xky ozna

ly avna md mi`xapd ,mevnvde,okl .d`ixad zilkz revia

,oicd zcna mlerd z` `exal jxazi ezaygna dligz dlr
f` ik ± mlerl meiw didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j`
z` zelbl dcearde ,mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid
mlera "sziy" okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd
didzy ,mingxd zcn z`
zewl`e dyecw zelbzd

.mleraeðéäcseziy" ± §©§
:drnyn "mingxd zcn

úeäìà úelbúä± ¦§©¡¨
,mleraíé÷écö éãé-ìò± ©§¥©¦¦
iciÎlreúBúBàå§

äøBzaL íéúôBîe± §¦¤©¨
dlbzne d`xp df iciÎlr
on dlrnle zewl` mlera
xn` mcewd wxta .rahd
ly zehytzdde cqgd zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax
,dxeabd zcn ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig
zelbzda didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl
`ed o`k .mi`xapd zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl
`l` ,mi`xapd lkyn wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn
mby ;zeliv`d mlerny zenypd zbyde lkyn dlrnl mb
`l elky mb ,zeliv`d mlern dnyp dzidy ,epax dyn znyp
d"awd mr cg` xac ody el` zepeilr zecn biydl leki did

.envräæ ìò äpäåod dxeabe cqg zecny ,o`k xaecnd lr ± §¦¥©¤
,lkydn dlrnløäfa eøîà2äMã÷c àøèña ,àìéòìc , ¨§©Ÿ©¦§¥¨§¦§¨¦§ª¨

,äàlòmlera ,xnelk ,"dpeilr dyecw"d cva ,dlrnly - ¦¨¨
,diyr - dxivi - d`ixa zenlern dlrnl `edy zeliv`d

,àìàîN úéàå àðéîé úéà,"l`ny" yie "oini" yieðéäc ¦§¦¨§¦§¨¨§©§
,Leøt ,äøeáâe ãñçmpyi dlrnly `zeaxd `id dn ,oky - ¤¤§¨¥

`id (mevnv) dxeab mby ,`id dpeekd `l` ?dxeabe cqg
dcn `id ik ,mi`xapd zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl"
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë

äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò
íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי רש"י 1.סיום פירוש ראה
טו. פי"ב, רבה בראשית א; א, א.2.בראשית נג, א חלק

oeiq f"i iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ז חמישי יום
,t 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,160 'nr cr.ãñçá äìåìëä

cva ± "dyecwc `xhq"a dlrnly oeeik ixdy .ziwl`
`ed lkd `l` ,melyeÎqg cexit jiiy `l ± dyecwd
,(dxeab) "l`ny"de (cqg) "oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda
ipy" ly ote`a ± md ,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl

td,"cg` `yepa miik
micge`n mdipyy iptn
seqÎoi` mr zilkza

,`edÎjexaïäézLcmb ± ¦§¥¤
,dxeab mbe cqgúBcî ïä¥¦

ìëOî äìòîì úeäìà¡¨§©§¨¦¥¤
,íúâOäå íéàøápä©¦§¨¦§©¨¨¨
ãç éäBîøâe eäéàc§¦§¨¦©

úeìéöàä íìBòa`ed ± §¨¨£¦
ely milkde jxazi
cg` xac md (eizecne)
zcn mb ,zeliv`d mlera
dxeabd zcn mbe cqgd
zilkza odizy zecge`n

.jxazi ez`úâOä óàå§©©¨©
íBìMä-åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨©¨

,Búàeáðabiydy - ¦§¨
,ely d`eapd d`xnaàìŸ

,úeìéöàä íìBòa äúéä̈§¨§¨¨£¦
mler oky ,envr -
mb dlrnl `ed zeliv`d
dyn ly ezbyde elkyn

,epaxäàéøaä íìBòa BúeLaìúä éãé-ìò àlàiciÎlr ± ¤¨©§¥¦§©§§¨©§¦¨
;d`ixad mlera "zeliv`"d zbixcn zeyalzd,úàæ íb óàå§©©Ÿ

dbixcn efi` ,d`ixad mlera zyalzn "zeliv`"y xg`l mb -
- ?biyd "zeliv`" lyäøeáâe ãñç ¯ elà úBcî ézLa àì3 Ÿ¦§¥¦¥¤¤§¨

-,epax dyn zbyd dzidïúeLaìúä éãé-ìò àlà± ¤¨©§¥¦§©§¨
,zncwendúBcî ïäL ,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨¤¥¦

ãBñé-ãBä-çöð,cqgd zcnn cala "spr" `id gvpd zcn ± ¥©§
zcna ze`a ody itk ± dxeabd zcnn "spr" `id ced zcne

,dpnn dhnly zebixcnl dritynd "ceqi"dáeúkL Bîk]§¤¨
.['äàeápä øòL'adyn ly ezbyd dzid ef dbixcnay ± §©©©§¨
.melydÎeilr epax,ïãò-ïâa íé÷écö ìL íøëN ïznL ÷ø©¤©©§¨¨¤©¦¦§©¥¤

úBcî ézMî CLîpä øBàå úeiçä úeèMtúä úâOä àeä©¨©¦§©§©©§©¦§¨¦§¥¦

áâe ãñç ¯ elàäøelawl md mileki xky xezay ± ¥¤¤§¨
,el` zecn izyn zehytzddàeäåzeigd zehytzd ± §

`id ,dxeabe cqg zecnd izyníé÷écvä úBîLð ïBæî§¦§©©¦¦
ì äøBza e÷ñòLézL úeèMtúäî ék .äfä íìBòa dîL ¤¨§©¨¦§¨¨¨©¤¦¥¦§©§§¥

òé÷ø çzîð elà úBcî¦¥¦§¨¨¦©
,siwn xe` ±úBîLpä ìò©©§¨
,ïãò-ïâaLsiwn xe` - ¤§©¥¤

oze`l gek wiprn df
"lawl" dplkezy zenyp
zecn izyn zehytzdd

,el`àø÷ð äæ òé÷øå§¨¦©¤¦§¨
,"àúéøBàc àæø"ceq - ¨¨§¨§¨

dxeza oiprd ,dxezd
,ceqe fx zpigaayBáe±

,riwxaá"ë ãBñ
,äøBzä úBiúBà- ¦©¨

ixd od dxezd zeize`e
lkyn dlrnl ok mb

,dxezd zpadeäðeúpä± ©§¨
dpzip dxezdézMî¦§¥

:áéúëãk ,elà úBcî- ¦¥§¦§¦
aezky enk4:Bðéîéî"¦¦

,"Bîì úc Là,zc - ¥¨¨
,"oini"n d`a ,dxez
oipr mb `ide ,"cqg"n
,"dxeab" ,"y`" ly

äæ òé÷øîe,df siwn xe`ne ±,úBîLpä ïBæîì ìè óèBð ¥¨¦©¤¥©¦§©§¨
oipr `edy ,zenypl inipt xe` jynp "riwx"dn ,xnelk -

,eze` mibiyny inipt xe` ± "oefn"deðéäc:xnelk ±úòéãé §©§§¦©
ãBñ àeä äfä òé÷øä ék ,äøBzä úBiúBà á"ë ãBñ¦©¨¦¨¨¦©©¤

,úòcäzeize` a"k ceq zrici `ed ,epnn shepy lhde - ©©©
,dxezdïä úBönäå ,ïãò-ïâa úBîLpä ïBæî àéä äøBzäå§©¨¦§©§¨§©¥¤§©¦§¥

øäæa] äæ ìk øàáîk ,íéLeáìzyxt ±è"ø óc ìä÷iå §¦©§Ÿ¨¨¤§Ÿ©©©§¥©
:[â ÷øt ã"î øòL 'íéiç õò'áe ,é"øå,o`k xaqen ixd - §§¥©¦©©¤¤

od ,zeliv`ny dxeabe cqg zecnd izyylkyn dlrnl
mlerny zenyp ly mb `l` ,mi`xapd ly wx `l dbyde
ocrÎoba zenypd zeleki xky zlaw ly jxca wxe ,zeliv`d

.dxeabe cqg zecnd izyn zehytzdd lawl

.å ÷øtzcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde cqgd

digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd zcne

yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick) `xapd z`
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
úåèùôúä úâùä àåä ïãò ïâá íé÷éãö ìù íøëù
àåäå â"åç åìà úåãî éúùî êùîðä øåàå úåéçä
æä"åòá äîùì äøåúá å÷ñòù íé÷éãöä úåîùð ïåæî
ìò òé÷ø çúîð åìà úåãî éúù úåèùôúäî éë
àúééøåàã àæø àø÷ð äæ òé÷øå ïãò ïâáù úåîùðä
úåãî éúùî äðåúðä äøåúä úåéúåà á"ë ãåñ åáå
óèåð äæ òé÷øîå åîì úã ùà åðéîéî áéúëãë åìà
úåéúåà á"ë ãåñ úòéãé åðééäã úåîùðä ïåæîì ìè
àéä äøåúäå úòãä ãåñ àåä äæä òé÷øä éë äøåúä
øàåáîë íéùåáì ïä úåöîäå ò"âá úåîùðä ïåæî
ã"î øòù ç"òáå é"øå è"ø óã ìä÷éå øäæá] äæ ìë

:['â ÷øô
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אלא 3. – בחו"ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט) באגה"ק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
דוקא". בנה"י התלבשותם ע"י היתה – עסקינן דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו"ג ב.4.שהשגת לג, ברכה



oeiqעח f"i iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mevnvd leki `l ,cg` "mvr" ody oeeikn xy`e ;cg` yxey odizyl

."mvr lr xizqn mvr oi`" oky ,zizin` dxzqd zeidl dxeabde

zelbzda ody itk eli`e ,oyxya ody itk odiabl xen` df lk ,mxa

zecxtp zecn izy ok` ody ,aeygl dxe`kl xyt` ,dcne dxitqa

dcn ± dipydn zg` zeiktde

dipyde ,ielibe cqg `id zg`

,mlrde mevnv ,dxeab ±

itk mby ,xiaqi epwxtae

od el` zecn izyy

zellkzda od ,zelbzda

,ixdy .dipyd mr zg`

`id mlrdd zpeeke zilkz

mler zeidl elkeiy ick

m` ,oky ± miinyb mi`xape

dzid ziwl`d zeigd

mi`xapd eid ,zelbzda

dzid `le ze`ivna milha

ly mlrdde mevnvd zilkzy ixd ± mi`xap ly llk ze`ivn mey

od ,dxeabe cqg odizyy jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab

,seqÎoi`d mr zecge`n odizyy iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda

.dxeabe cqg zecn izy odyk mb cg` "mvr" `linn od ixd,äpäå§¦¥
,íeöîväå äøeábä úcî íL àeä "íéäìà" íLmy lk - ¥¡Ÿ¦¥¦©©§¨§©¦§

zcn `ed lÎ` my enk ,zcgein dcn `ed miyecwd zenydn
aezkk ,cqgd1zecna zenyd x`y jke ,"meid lk lÎ` cqg" :

,miwl` my `ed mevnvde dxeabd zcn ly myd .zexg`
dxeabd zcna yalzn `edÎjexa seqÎoi` xe`yk ,xnelk
.miwl` mya dcn z`xwp ± mlrdde mevnvd zlert lertl

àeä ïëìå,miwl` my ±,"òáhä" àiøèîéâa ïk íbdlna - §¨¥©¥§¦©§¦¨©¤©
lr xfegd ,mlera dbdpd ly reaw xcq mipiivn ep` "rahd"
,ze`zyd mey xxern `ed oi`e eil` milibx okle ,cinz envr
`l `linne ,lenz` ly xcqd iabl yecig lk d`xp `l
erawpy mixaca melbd iwl`d zeigde gekd zece` miayeg

xcqa.icinz ote`eøézñnL éôìz` miwl` my ±øBàä §¦¤©§¦¨
,íìBòä äiçîe äeänä äìòîlLdlrnly xe`dy iciÎlr - ¤§©§¨©§©¤§©¤¨¨

,xen`k ,zn`a ixd xvep ,mi`xapd z` ycgn cinz deedn
xzei lecb `edy `lt ,"oi`n yi" z`ixa ly i`ltd oiprd
xe`d lr milrn miwl` my ,j` .seq mi zrixw xy`n

,mlerd z` digne deednd dlrnlyíìBòä elàk äàøðå§¦§¤§¦¨¨
ãîBò,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd ila ±âäðúîe ¥¦§©¥

.òáhä Cøãa,zeycgzd efi` zi`xp mda ,mixac mze` mb ± §¤¤©¤©
dlnd ± .rahd jxc `xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd
,miyexit dnk da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah"

l"f epinkg oeylk ,driaw ly zernyna "rah" :mdne2lk" :
erahy rahnn dpynd
"rah" ok enk ."minkg
,"seq mia eraeh" oeyln

reahy xac enk,mina
`ede mind eilr miqkn
jk ± llk d`xp epi`
zeigd lekiak "dreah"
oi`y ,mi`xapa ziwl`d

.llk zi`xp `idíLå§¥
,äæ "íéäìà"itk `l - ¡Ÿ¦¤

eyxya `ed miwl` myy
myy itk `l` ,oeilrd
zervn`a rityn miwl`
,rahd jxca bdpzn `ed eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn

ì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íLweqtd yexita lirl xen`k - ¨¥§©§¨§¥£¨¨
xy`k ynyd enk `ed 'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny"
"obn"d enk ,'ied my ly xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n
zexyt`a didiy ick ,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de

,xe`d z` lawl mi`xapdCLîpä úeiçäå øBàä íéìòäì§©§¦¨§©©©¦§¨
,Léì ïéàî äeäîe ä"éåä íMîoeyln) "'ied" ly epipry - ¦¥£¨¨§©¤¥©¦§¥

my xizqn df xe` lre ,"yi"l "oi`"n lkd `xea `edy (deedn
ick z`fe ,miwl`.úeàéöna eìèáéå íéàøápì älbúé àlL¤Ÿ¦§©¤©¦§¨¦¦¨§¦§¦

eednd ,'ied my ly xe`d eli` ±dlbzn did ,"yi"l "oi`"n d
iciÎlr `weecy ,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl
- `linne ,mi`xapd ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd

äfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3dxizqnd dxzqdd - ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lràeä`l` ,mlrde mevnv wx `l ±ïk íb©¥

,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéçacqg mler izxn` ik" edf - §¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai4;cqg ly dpiga iciÎlr `ed mlerd z`ixae oipay ,

dzid `l miwl` my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike
zilkzde dpeekdy ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki

lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd lyly ze`ivnd zeidl
,mlerãñça äìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå5ote` ± . §¦§¦©§¨©§¨©¤¤

idef ,cqg ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk
cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab6.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå å ÷øôäøåáâä úãî íù àåä íéäìà íù

ë íâ àåä ïëìå íåöîöäåï
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá
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ג.1. נב, ב.2.תהלים מ, "גבורה 3.גיטין שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
אודותו  הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו מתכוון זה" ו"צמצום זו"
וסטראֿאחרא  בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו' פרק סוף ראשון בחלק מדובר
של  ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן

ג.4.גילוי. פט, (שכנראה 5.תהלים גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
קץ  לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים אין "פשיטותה" מרוב
– החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל כן – פ"ד כדלעיל –
תחתונה  הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון שאין פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי' שההעלם גם אלא
(דהשמש  השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך בזה (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין החומרי דעוה"ז
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mevnvd leki `l ,cg` "mvr" ody oeeikn xy`e ;cg` yxey odizyl

."mvr lr xizqn mvr oi`" oky ,zizin` dxzqd zeidl dxeabde

zelbzda ody itk eli`e ,oyxya ody itk odiabl xen` df lk ,mxa

zecxtp zecn izy ok` ody ,aeygl dxe`kl xyt` ,dcne dxitqa

dcn ± dipydn zg` zeiktde

dipyde ,ielibe cqg `id zg`

,mlrde mevnv ,dxeab ±

itk mby ,xiaqi epwxtae

od el` zecn izyy

zellkzda od ,zelbzda

,ixdy .dipyd mr zg`

`id mlrdd zpeeke zilkz

mler zeidl elkeiy ick

m` ,oky ± miinyb mi`xape

dzid ziwl`d zeigd

mi`xapd eid ,zelbzda

dzid `le ze`ivna milha

ly mlrdde mevnvd zilkzy ixd ± mi`xap ly llk ze`ivn mey

od ,dxeabe cqg odizyy jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab

,seqÎoi`d mr zecge`n odizyy iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda

.dxeabe cqg zecn izy odyk mb cg` "mvr" `linn od ixd,äpäå§¦¥
,íeöîväå äøeábä úcî íL àeä "íéäìà" íLmy lk - ¥¡Ÿ¦¥¦©©§¨§©¦§

zcn `ed lÎ` my enk ,zcgein dcn `ed miyecwd zenydn
aezkk ,cqgd1zecna zenyd x`y jke ,"meid lk lÎ` cqg" :

,miwl` my `ed mevnvde dxeabd zcn ly myd .zexg`
dxeabd zcna yalzn `edÎjexa seqÎoi` xe`yk ,xnelk
.miwl` mya dcn z`xwp ± mlrdde mevnvd zlert lertl

àeä ïëìå,miwl` my ±,"òáhä" àiøèîéâa ïk íbdlna - §¨¥©¥§¦©§¦¨©¤©
lr xfegd ,mlera dbdpd ly reaw xcq mipiivn ep` "rahd"
,ze`zyd mey xxern `ed oi`e eil` milibx okle ,cinz envr
`l `linne ,lenz` ly xcqd iabl yecig lk d`xp `l
erawpy mixaca melbd iwl`d zeigde gekd zece` miayeg

xcqa.icinz ote`eøézñnL éôìz` miwl` my ±øBàä §¦¤©§¦¨
,íìBòä äiçîe äeänä äìòîlLdlrnly xe`dy iciÎlr - ¤§©§¨©§©¤§©¤¨¨

,xen`k ,zn`a ixd xvep ,mi`xapd z` ycgn cinz deedn
xzei lecb `edy `lt ,"oi`n yi" z`ixa ly i`ltd oiprd
xe`d lr milrn miwl` my ,j` .seq mi zrixw xy`n

,mlerd z` digne deednd dlrnlyíìBòä elàk äàøðå§¦§¤§¦¨¨
ãîBò,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd ila ±âäðúîe ¥¦§©¥

.òáhä Cøãa,zeycgzd efi` zi`xp mda ,mixac mze` mb ± §¤¤©¤©
dlnd ± .rahd jxc `xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd
,miyexit dnk da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah"

l"f epinkg oeylk ,driaw ly zernyna "rah" :mdne2lk" :
erahy rahnn dpynd
"rah" ok enk ."minkg
,"seq mia eraeh" oeyln

reahy xac enk,mina
`ede mind eilr miqkn
jk ± llk d`xp epi`
zeigd lekiak "dreah"
oi`y ,mi`xapa ziwl`d

.llk zi`xp `idíLå§¥
,äæ "íéäìà"itk `l - ¡Ÿ¦¤

eyxya `ed miwl` myy
myy itk `l` ,oeilrd
zervn`a rityn miwl`
,rahd jxca bdpzn `ed eli`k d`xii mlerdy ,dxeabd zcn

ì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íLweqtd yexita lirl xen`k - ¨¥§©§¨§¥£¨¨
xy`k ynyd enk `ed 'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny"
"obn"d enk ,'ied my ly xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n
zexyt`a didiy ick ,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de

,xe`d z` lawl mi`xapdCLîpä úeiçäå øBàä íéìòäì§©§¦¨§©©©¦§¨
,Léì ïéàî äeäîe ä"éåä íMîoeyln) "'ied" ly epipry - ¦¥£¨¨§©¤¥©¦§¥

my xizqn df xe` lre ,"yi"l "oi`"n lkd `xea `edy (deedn
ick z`fe ,miwl`.úeàéöna eìèáéå íéàøápì älbúé àlL¤Ÿ¦§©¤©¦§¨¦¦¨§¦§¦

eednd ,'ied my ly xe`d eli` ±dlbzn did ,"yi"l "oi`"n d
iciÎlr `weecy ,ixd ± ze`ivna milha md eid ,mi`xapl
- `linne ,mi`xapd ze`ivn zniiw ,miwl` myny dxzqdd

äfä íeöîöå Bæ äøeáb úðéça éøäå3dxizqnd dxzqdd - ©£¥§¦©§¨§¦§©¤
,ziwl`d zeigd lràeä`l` ,mlrde mevnv wx `l ±ïk íb©¥

,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéçacqg mler izxn` ik" edf - §¦©¤¤¤¨¨¦¨¤
"dpai4;cqg ly dpiga iciÎlr `ed mlerd z`ixae oipay ,

dzid `l miwl` my ly mlrdde mevnvd icrlay oeeike
zilkzde dpeekdy ixd ,mler ly ze`ivn mey zeidl dleki

lkezy ick ,cqg ± `ed dfd mevnvd lyly ze`ivnd zeidl
,mlerãñça äìeìkä äøeáb úðéça àéä Bæå5ote` ± . §¦§¦©§¨©§¨©¤¤

idef ,cqg ly zilkzd zrvazn eci lry dxeab ly dfk
cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab6.
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå å ÷øôäøåáâä úãî íù àåä íéäìà íù

ë íâ àåä ïëìå íåöîöäåï
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä
÷úøðå ïâî àåä äæ íéäìà íùå òáèä êøãá âäðúîå
íùî êùîðä úåéçäå øåàä íéìòäì ä"éåä íùì
íéàøáðì äìâúé àìù ùéì ïéàî äåäîå ä"éåä
äæä íåöîöå åæ äøåáâ 'éçá éøäå úåàéöîá åìèáéå
àéä åæå åá äðáé íìåòäù ãñç 'éçá ïë íâ àåä

ãñçá äìåìëä äøåáâ 'éçá
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ג.1. נב, ב.2.תהלים מ, "גבורה 3.גיטין שבהדגשה מסביר, שליט"א הרבי – ספ"ו" דח"א "משא"כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
אודותו  הצמצום לגבי הדבר כך לא ואילו חסד, של ענין הם והצמצום הגבורה כאן שדוקא לומר, הזקן רבנו מתכוון זה" ו"צמצום זו"
וסטראֿאחרא  בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבים צמצומים אחרי באה הקדושה שחיות – ו' פרק סוף ראשון בחלק מדובר
של  ענין בהן יהיה שלא היא שם הכוונה שהרי חסד, של ענין ולא והעלם גבורה של ענין אכן הוא הצמצום שם שכן, – להחיותן

ג.4.גילוי. פט, (שכנראה 5.תהלים גדולה קושיא לתרץ גם ובמילא לגמרי, חדש עיקר להוסיף בא "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
קץ  לאין התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא"כ א"ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע"ז לב שמים אין "פשיטותה" מרוב
– החסד) (מצד קץ לאין נבראים רק לא צ"ל לכאורה ולכן בתכלית. העלם קץ, לאין צמצום הגבו' מדת צ"ל כן – פ"ד כדלעיל –
תחתונה  הכי מדרי' רק ועפ"ז – כו' האור הסתר בענין הימנו למטה תחתון שאין פל"ו) (ובלשון ח"ו קץ לאין יהי' שההעלם גם אלא
(דהשמש  השמש ונרתק דמגן המשל ע"פ אבל – קץ) לאין מספר שייך בזה (וגם נברא צ"ל הי' הימנה) תחתון (שאין החומרי דעוה"ז

oeiq g"i iyiy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ח שישי יום
יום חמישי ֿשישי י 'ֿי "א סיון  ,160 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåììëúäî äðäå,`t 'nr cr.ùîùá ùîùä

Bæa Bæ úBcnä úeìlkúäî ,äpäåody zexnly dcaerd on ± §¦¥¥¦§©§©¦¨
ok it lr s` ± dxeabn ziktd dcn `id cqg ± zeiktd zecn

,dipydn zg` zelelk odïéòì äàøð,ygena mi`ex ±eäéàc ¦§¤¨©¦§¦
,ãç éäBîøâe,cg` xac md ely "milk"de jxazi `edy -ïäL §¨¦©¤¥

,eilk xnelk ,idenxb ±
ïäL øçàî ék ,åéúBcî¦¨¦¥©©¤¥

,eizecn ±øeîb ãeçéa§¦¨
úBãçéúî ïä ïëì ,Bnò¦¨¥¥¦§©£
,Bfî Bæ úBìeìëe Bæa Bæ¨§¦

:eäiìà øîàîk- §©£©¥¦¨
zncwday "edil` gzt"a

:xdf ipewizàeä zðàå"§©§§
ïBì ãçéîe ïBì øéL÷c§¨¦§©¥

,'eëåd"awd dz` - §
zexitqd z` xywn

,oze` cg`ne zecndeøáe©
ðéîéàìéòa àãeçé úéì C ¦¨¥¦¨§¦¨¥

."'eëoi` jicrlane ±
mipeilra cegi mey
oldl .(dlrnly zecna)
oeeiky ,owfd epax xiaqi
zcn ,miwl` myy
`ed ,mevnvde dxeabd
mr ,'ied my mr cg` xac
ixd ,ielibde cqgd zcn
mlrddy `linn oaen
,miwl` myny xzqdde

± mvr lr xizqn mvr oi` ixdy ,llk xzqd `ed oi` zn`a
iabl ixnbl milha zn`a md mi`xapdy ,aiign df xace

.mxewnáeúkL eäæå11àeä 'ä ék ,Eááì ìà úáLäå" : §¤¤¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦
,"íéäìàälr dlrz ike :oey`xd wxta dywd df weqt lr - ¨¡Ÿ¦

jixvy ,ux`l zgzn ± iexy ± dxyp miwl` yiy jzrc
mb "miwl`d `ed 'd"y ,"jaal l` zeayde" jk lk xidfdl
,o`k xaqeny itk j` ± ?"cer oi`" ly ote`ae "zgzn ux`a"
lr"e "lrnn minya" xic`d lÎ`d `ed 'iedy yexitd oi`
`ed yexitd `l` ,xg` lÎ` oi` ecrlae "zgzn ux`d
jixv jk lre ,jxazi eil` lha lkd ik ,xac mey oi` ecrlay

'ied"y ahid wnrzdle opeazdl ± "jaal l` zeayde" zeidl
,"miwl`d `edelà úBîL éðML Leøt,miwl`e 'ied ±íä ¥¤§¥¥¥¥

,Lnî ãçà± miwl`e ,zelbzde cqg `ed 'iedy zexnl - ¤¨©¨
,ynn cg` xac md z`f lkae ,mlrde mevnvíL íbL¤©¥

íöîönä "íéäìà"¡Ÿ¦©§©§¥
,øBàä íéìòîely - ©§¦¨

deednd ziwl`d zeigd
,mi`xapde mlerd z`
Bîk ãñç úðéça àeä§¦©¤¤§
íeMî ,ä"éåä íL¥£¨¨¦
-LBãwä ìL åéúBcnL¤¦¨¤©¨
úBãçéúî àeä-Ceøä¦§©£
àeäå ,øeîb ãeçéa Bnò¦§¦¨§
ïä åéúBcnL ,ãçà BîLe§¤¨¤¦¨¥

.åéúBîLjk lre ± §¨
,"cg` enye `ed" mixne`

ïk íàåoiaze rczyk ± §¦¥
xac `ed miwl` myy

,'ied my mr cg`àìénî¦¥¨
ìònî íéîMa"L òãz¥©¤©¨©¦¦©©
ïéà ¯ úçzî õøàä ìòå§©¨¨¤¦¨©¥

,"ãBò.jxazi ecrlan -
Leøt:"cer oi`" ly ± ¥

úéøîçä õøàä íbL¤©¨¨¤©¨§¦
ïéòì øeîb Lé úéàøpL¤¦§¥¥¨§¥
ñôàå ïéà àéä ,ìkŸ¦©¦¨¤¤
-LBãwä éaâì Lnî©¨§©¥©¨
àlà íöîöîe íéìòî Bðéà "íéäìà" íL ék ,àeä-Ceøä¦¥¡Ÿ¦¥©§¦§©§¥¤¨

,íéðBzçzìmi`xp miwl` my ly mlrdd llbay dcaerdy - ©©§¦
,cala "mipezgz"d mi`xapd iabl df ixd ,"yi"l mi`xapd

,lirl xen`kàeäL øçàî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì àìå§Ÿ§©¥©¨¨¥©©¤
,ãçà ¯ "íéäìà" BîLexizqdl leki miwl` my oi`y ixd - §¡Ÿ¦¤¨
.`edÎjexaÎyecwd iablïä õøàì úçzîe õøàä íb ïëìå§¨¥©¨¨¤¦©©¨¨¤¥

úBàø÷ð ïðéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨§©¥©¨¨§¥¨¦§¨
elôà ,ììk íLa,`l ±ì àeäL "ãBò" íLa,ìôè ïBL- §¥§¨£¦§¥¤¨¨¥

,oey`xd ixwird xacl lth `edy ,sqep xac ± "cer"øîàîk§©£©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø12,"àø÷ì ãBòå äãeäé" :.ddinza - ©¥¦§¨¦§¨¨§¨§¦§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
úåãîä úåììëúäî äðäå
åéúåãî ïäù ãç éäåîøâå åäéàã ïéòì äàøð åæá åæ
úåãçééúî ïä ïëì åîò øåîâ ãåçéá ïäù øçàî éë
àåä úðàå åäéìà øîàîë åæî åæ úåìåìëå åæá åæ
àãåçé úéì êðéî øáå 'åëå ïåì ãçéîå ïåì øéù÷ã
àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå ù"æå 'åë éàìéòá
ùîî ãçà íä åìà úåîù éðùù ùåøéô íéäìàä
'éçá àåä øåàä íéìòîå íöîöîä íéäìà íù íâù
ùåã÷ä ìù åéúåãîù íåùî ä"éåä íù åîë ãñç
àåäå øåîâ ãåçéá åîò úåãçéúî àåä êåøá
àìéîî ïë íàå åéúåîù ïä åéúåãîù ãçà åîùå
ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùáù òãú
ïéòì øåîâ ùé úéàøðù úéøîåçä õøàä íâù 'éô
àåä êåøá ùåã÷ä éáâì ùîî ñôàå ïéà àéä ìë
íéðåúçúì àìà íöîöîå íéìòî åðéà íéäìà íù éë
ãçà íéäìà åîùå àåäù øçàî ä"á÷ä éáâì àìå
ùîî ñôàå ïéà ïä õøàì úçúîå õøàä íâ ïëìå
íùá åìéôà ììë íùá úåàø÷ð ïðéàå ä"á÷ä éáâì
ãåòå äãåäé ì"æø øîàîë ìôè ïåùì àåäù ãåò
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הוא  ההעלם דכוונת הבי' וע"פ וכו') הנרתק ע"י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר גם אלא הנרתק, ע"י פועל רק לא
אין  (שהן סוכ"ד עד מרכ"ד – שלה ומציאות שבנבראים דרגא בכל הרי – ממציאותם הנבראים יבטלו שלא גם אלא ההעלם, רק לא
שתהי' כ"א לבד, העלם [לא חסד ג"כ הוא זו דגבו' (1 הענינים ב' ג"כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה החסד) מצד קץ,
ששוללת  – הגשם טיפת יוצאת דבה הגומא וכמו כו']. דטפין באופן ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד כלולה זו דגבו' (2 מציאות].
ג"כ  היא זה עם וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכן ופתיחה. נקב ג"כ היא זה עם וביחד השמים ארובת

דהשמש". (חלש) אור דורך השמים 6.לאזט כשארובות משא"כ טיפין, טיפין – ברכה "גשמי שליט"א): אדמו"ר כ"ק (הערת כגון
כהות". עיניו שחורה זכוכית ע"י שלא בשמש המסתכל לט.7.נפתחות; ד, א.8.ואתחנן ו, קידושין



oeiqפ h"i ycew zay mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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äðåîàäå ãåçéä øòù
÷ø èìçåîä ñôàå ïéàî äåäúð íúåäîå íúåîöò
'ä øáã áöð ïééãò íâå 'úé åéô çåøå 'ä øáãá
äåäîå òâø ìëá ãéîú íäá òôåùå íìåòì
ùîùäî øåàä úååäúäë ùéì ïéàî ãéîú íúåà
íä ïë íàå ìùî êøã åîöò ùîùä øåãë óåâ êåúá
çåøå 'ä øáã éáâì éøîâì úåàéöîá úîàá íéìèá
øàáúéù åîë 'úé åúåîöòå åúåäîá íéãçåéîä 'úé åéô
ïä ïäù ÷ø ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë ïî÷ì
íéìòäìå øéúñäì íåöîöäå äøåáâä úãîá åéúåøåáâ
õøàäå íéîùä íéàøð åéäéù íäá òôåùä úåéçä
ïéà êà åîöò éðôá øáã íä åìéàë íàáö ìëå
ùåã÷ä éáâì ìáà íéðåúçúì àìà øúñääå íåöîöä
øåàë éáéùç ùîî àìë äéî÷ àìåë àåä êåøá
íåìùå ñç úøúñî äøåáâä úãî ïéàå ùîùá ùîùä
'ä àìà åîöò éðôá øáã äððéà éë êøáúé åéðôì
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ה'תש"גיג סיוןיום רביעי

חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ד. כי . . . ־עט־ להטיב.

ֶאְמַצע ִלּמּודֹו,  קֹול ְוִנּגּון, ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַמְפִסיק ּבְ ה ִנּגּוִנים. ִלּמּודֹו ָהָיה ּבְ ּמָ ר ּכַ ַמח ֶצֶדק" ִחּבֵ ַה"ּצֶ
ן ֵאיֶזה ִנּגּון. ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות[, ּוְמַנּגֵ ִתיָבתֹו דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ אֹו ׁשּו"ת ]=ׁשְ אֹו ּכְ

ה  ּמֶ ּבַ יֹוֵדַע  ָהָיה  ַמח ֶצֶדק"  ל ַה"ּצֶ ׁשֶ ִנּגּונֹו  ִמּקֹול  ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ הּוא ָעסּוק ּבְ

ה'תש"גיד סיוןיום חמישי

חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה כמו . . . ־158־ ליש.

ֵאין  יָון ׁשֶ ית" - ּכֵ ר ְלָבֵרְך, ְמָבְרִכים "ַעל ִמְצַות ִציּצִ ּתָ ּמֻ ָיַדִים ְנִקּיֹות ּוְבָמקֹום ׁשֶ ּבֶֹקר ּבְ ית ָקָטן ּבַ ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ּבִ
ֵמׁש  דֹול - ְיַמׁשְ ית ּגָ ה - ִאם ֵאינֹו לֹוֵבׁש ַטּלִ ִפּלָ עּור ִעּטּוף. ִאם ָאסּור ְלָבֵרְך, ֲאַזי ֹקֶדם ַהּתְ נּו ׁשִ ּלָ ית ָקָטן ׁשֶ ַטּלִ ּבְ

ד' ִציִצּיֹוָתיו ִויָבֵרְך ָאז. ּבְ

ה'תש"גטו סיוןיום ששי

חומש: בהעלותך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ב ּוַמְלִהיִבים ְמֹאד, ְוִנְקְראּו  י ַהּלֵ ְמֹאד, ַמְרִעיׁשֵ ים ְקָצִרים ּבִ רּוׁשִ דֹול אֹוֵמר ּדְ נּו ַהּגָ ה ָהָיה ַרּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ְקְראּו "ּתֹורֹות",  ּנִ ל ׁשֶ ְלׁשֵ ּתַ ְך ִהׁשְ ים יֹוֵתר. ַאַחר־ּכָ רֹות", ְוֵהם ֲאֻרּכִ ְך ִנְקְראּו "ִאּגְ ָרִכים". ַאַחר־ּכָ ם "ּדְ ׁשֵ ּבְ
ְוִנְקְראּו  יֹוֵתר  ְמַעט  ים  ֲאֻרּכִ ְך  ַאַחר־ּכָ ּתֹוָרה".  ְו"ִלּקּוֵטי  אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ְוֵהם 

ָגה ְרָחָבה ְלִפי ֶעֶרְך. ַהּשָׂ ֵבאּור ּבְ ָתִבים", ְוֵהם ּבְ "ּכְ

ה'תש"גטז סיוןשבת

חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ה. והנה . . . פרק ג[

ְרפּוַאת  ּכִ ִהיא  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ר  ֲאׁשֶ ָעֵלינּו[,  ָיֵגן  ]ְזכּוָתם  ִזי"ַע  ַמְלָאִכים  ּכְ ָהִראׁשֹוִנים  ֶהְחִליטּו  ָבר  ּכְ
ַהּגּוף.

רֹון  ַהִחּסָ ָחת, אֹו ׁשֶ ס ּוֻמׁשְ ֹחֶמר ּגּופֹו ָעב ּגַ ד ׁשֶ ן ְמקֹום ַהֹחִלי: ִאם הּוא ִמּצַ ְלָכל ְלרֹאׁש ָצִריְך ְלַסּמֵ
קֹור ַהֹחִלי הּוא  ּמְ ֶקר ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ּגַ ׁש ָלּה ְנִטּיֹות ְלִעְנָיִנים ָרִעים ּכְ ּיֵ ֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ הּוא ּבְ

א ִלְרִגילּות ָרעֹות. ִביָבה ּבָ ֵני רַֹע ַהִחּנּוְך אֹו רַֹע ַהּסְ ּפְ ּמִ ָהְרִגילּות, ׁשֶ ּבְ

י  ְרפּוָאתֹו, ּכִ ר ְלַהְתִחיל ּבִ ֲחָלה, ִאי ֶאְפׁשָ ת ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵטי ְמקֹום ַהֹחִלי ְוִסּבַ ְררּו ּפְ ר לֹא ִיְתּבָ ַעד ֲאׁשֶ
ה  "ַוֲעׂשֵ ְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם: ּבְ ּיִ ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָבִרים  ָכל ַהּדְ ּבְ ָרה  ְיׁשָ ר ֹאֶפן ַהְנָהָגה  ִאם ְלַסּדֵ
ַמה  ָאְמָנם  ֵמַרע".  ּוְב"סּור   – טֹובֹות  ִמּדֹות  ִקְנַין  ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ְצֹות,  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ  – טֹוב" 
ּתֹוֵקק  ְוִיׁשְ ְוִיְכסֹוף  הּוא חֹוֶלה  ִעְנָיִנים: א( ֵליַדע ׁשֶ ֵני  ׁשְ ַעְצמֹו  ּבְ עֹוֵרר ַהחֹוֶלה  ּיְ ׁשֶ יֹוֵתר הּוא,  ּבְ חּוץ  ּנָ ֶ ּשׁ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פג היום יום . . . 
ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ י  ּכִ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ְקָוה  ְוַהּתִ ְלִהְתַרּפֹאת,  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ב(  ֵמָחְליֹו,  ְלִהְתַרּפֹאת 

א ֵמָחְליֹו. ִיְתַרּפֵ

ה'תש"גיז סיוןיום ראשון

חומש: שלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק ו. והנה . . . ־160־ בחסד.

ניט הנאה הָאבען פון עולם הזה אין פולען זין, הוא רק הכנה טובה לעבודה. ענין 
העבודה הוא לעשות הגשמי כלי לאלקות.

הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ִעְנַין  ַלֲעבֹוָדה.  טֹוָבה  ֲהָכָנה  ַרק  הּוא  ַהּמּוָבן,  ְמלֹא  ּבִ ה  ַהּזֶ ֵמעֹוָלם  ֵלָהנֹות  ּלֹא  ׁשֶ
ִלי ֶלֱאלֹקּות. ִמי ּכְ ׁשְ ַלֲעׂשֹות ַהּגַ

ה'תש"גיח סיוןיום שני

חומש: שלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה מהתכללות . . . ־פא־ בשמש.

ין  ּבֵ טֹוַבת זּוָלתֹו,  ָרֵאל ִלְדרֹשׁ ּבְ ׂשְ ִמּיִ ל ֶאָחד  ּכָ ׁש, ַהחֹוָבה ַעל  יָחא ַמּמָ ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ ה,  ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
ֵרְך  ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ְזּכּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַלל ִיׂשְ לֹום ִמּכְ ּלֹא ֵיֵצא ַחס־ְוׁשָ ין ָצִעיר, ְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, ְלַמַען ׁשֶ ָזֵקן ּבֵ

ֵלָמה. ה ׁשְ ִלְגֻאּלָ

ה'תש"גיט סיוןיום שלישי

חומש: שלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן הוצרך . . . האלקים.

ֲאֹדִני  ִעם  ִלּמּוד  עּור  ׁשִ ָהֲאֵחִרים,  עּוִרים  ִ ַהּשׁ ַבד  ִמּלְ ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ָקַבע  ָון תרי"ג  ַמְרֶחׁשְ ֹחֶדׁש  ּבְ
יִרית ַלְיָלה,  ָעה ָהֲעׁשִ ָ ֹחֶרף ַמְתִחיל ִמּשׁ עֹות ּוֶמֱחָצה – ּבַ י ׁשָ ּתֵ ָכל יֹום ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבְ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
אּוֵרי ֲחִסידּות. ַאַחר ְזַמן  ָלה ִעם ּבֵ ּמּוד: ַקּבָ ִנים ָהָיה ַהּלִ י ׁשָ ּתֵ ָעה ָהְרִביִעית ִלְפנֹות ּבֶֹקר. – ׁשְ ָ ִיץ ִמּשׁ ּוַבּקַ
אֹון[, מֹוֶרה  ּגָ ְסַעְדָיה  י  "ג ]=ַרּבִ ָהַרּסַ ִסְפֵרי ֶמְחָקר:  עּור, ָלְמדּו  ִ ַהּשׁ ִנְפַסק  ָאז  ׁשֶ ֶזה – ַעד ֱאלּול תרט"ז, 

י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ִרים, ּכּוָזִרי ְועֹוד, ַעל ּפִ ְנבּוִכים, ִעּקָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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á"ôùú'ä ïåéñ â"é ïåùàø íåé מעשרה? בפחות בתורה קריאה

:Â ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰äðBîL§¨
úBçôa úñðkä úéáa ïúBà úBø÷ì øzî ,äøBzä óBñaL ïé÷eñt§¦¤§©¨ª¨¦§¨§¥©§¤¤§¨
éøä ,eðaø äLî úúéî øçà ïäL ïòîLîe ìéàBä ...äøNòî¥£¨¨¦©§¨¨¤¥©©¦©Ÿ¤©¥£¥

.ïúBà úBø÷ì ãéçéì øzî Cëéôìe ;epzLð¦§©§¦¨ª¨§¨¦¦§¨
הגמרא מאמר  א)את ל, האחרונים(מנחות הפסוקים  ששמונת

אותן קורא "יחיד  רבינו  משה  מיתת את  המתארים  שבתורה

רש "י מפרש  הכנסת " יחיד)בבית לקוראם(ד"ה שהתחיל  מי  :

המתחיל  אלא  לקרוא, ימשיך שני ואדם  באמצע  מפסיק  אינו

לקרוא . ימשיך

היא אלו פסוקים  שמונה  קריאת  אחרת : מפרש  והרמב "ם

רק נשאר  ואפילו  אנשים, עשרה  הכנסת  בבית אין אם גם

תחילה בברכה בציבור , כקריאה אלה  פסוקים  קוראים  אחד ,

וסוף .

נמצאים אלו  פסוקים  שלקריאת יתכן  איך תמה: והראב "ד 

הלכו"? היכן  והצבור  מאוד  זרות  "ענין  זה הרי מעשרה, פחות 

רש"י) כפירוש נקט שיהיו(ולכן לה  "משכחת  משנה ': ה'כסף  וביאר

הכנסת בבית  היו שלא או מהם  אחד ויצא  הכנסת  בבית עשרה 

תשעה". אלא 

שלם ' ה'לב  כאן)והקשה הרמב"ם בכל (על הוא  זה  דין הרי :

מקצתן... והלכו  בעשרה  בהן  התחילו  ש "אם  שבקדושה, דבר 

השאר " ה"ו)יגמרו פ"ח שמונה(לעיל לענין החידוש  ומה 

כל  יצאו  אם  שאפילו הוא, כאן  החידוש  וביאר : הפסוקים ?

כבכל  שלא  אותם , לקרוא  מותר אחד אלא נשאר  ולא  התשעה 

– מקצתם  ויצאו  בעשרה  התחילו  שאם  שבקדושה , דבר 

רובן " שנשתיירו "והוא  אותו ס"ב)גומרים נה סי' .(או"ח

הטהורה' שם)וה 'מנחה שבקדושה(מנחות דבר בכל תירץ :

בהן התחילו  "אם ורק עשרה , שיש  בתנאי  אותו  מתחילים 

שמונת בקריאת ואילו לגמור , יכולים  מקצתן " והלכו  בעשרה 

אין אם  גם בקריאתם  להתחיל  שמותר התחדש  הפסוקים 

עשרה .

ערוך' ס"ז)וה 'שלחן  תכח סי' כשיטת(או"ח להלכה  הביא  לא 

"אין אלו שפסוקים  והראב "ד, רש "י כפירוש  אלא הרמב "ם

כולם". את  קורא  יחיד אלא  בהם, מפסיקין 

á"ôùú'ä ïåéñ ã"é éðù íåé מברכים? הם למי - כהנים שכולה כנסת בית

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úéa¥
íä éîìe ;íäétk úà ïéàNBð ïlk ,íéðäk ïlkL úñðkä©§¤¤¤ª¨Ÿ£¦ª¨§¦¤©¥¤§¦¥
ïäéøçà äðBò éîe ;íBøcaL ïäéçàìå ïBôvaL ïäéçàì ?ïéëøáî§¨§¦©£¥¤¤©¨§©£¥¤¤©¨¦¤©£¥¤

.óhäå íéLpä ?'ïîà'¨¥©¨¦§©©
אחרונים  סקל"ז)הקשו  שם מג"א סקכ"ב, קכח סי' או"ח :(ט"ז

שבצפון לאחיהם היא הברכה כהנים, שכולה הכנסת  בית

שם הנמצאים והטף לנשים  הברכה  אין  ומדוע  ושבדרום .

אמן ? ועונים

הגמרא  דברי  פי  על הט"ז  ב)ותירץ  נא, פרי(ברכות "אין

כלומר , איש ". של  בטנו מפרי  אלא  מתברך אשה של בטנה 

כדי ולכן, האיש . של  בזכותו  היא  האשה  שמתברכת  הברכה 

לכהנים תחילה  להיות  צריכה היא  לנשים , תחול שהברכה 

על  שמי  את  'ושמו אמרה  התורה  והרי l`xyiעצמם , ipaולא '

'ואני כנאמר הקב "ה מפי מתברכים הכהנים  כי הכהנים , על 

אברכם '.

מלכו' 'ישועות  שבסוה"ס)ובספר  צרי' 'מעט בשם ביאר :(הערות

יכולה  אינה  הכהנים  כיוןברכת  בלבד, הנשים  על לחול

כדי לנשים  האנשים  בין המפסיקה  מחיצה  להיות שצריכה

ערבוביה  הי"ב)למנוע  פ"ח לולב הל' בין(ראה שמחיצה  ואף  .

חומה היתה "אפילו  מפסקת  אינה  המתברכים  ובין הכהנים 

ברזל" ה"ח)של ביניהם(לעיל להפסיק  חייבת המחיצה  כאן ,

אסורה . תערובת כאן יש  כן , לא שאם 

á"ôùú'ä ïåéñ å"è éùéìù íåé הקובע? מי - יד של או ראש של

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ìL ïélôz§¦¦¤
äMãwî ïéãéøBî ïéàL éôì ...ãé ìL dúBà ïéNBò ïéà ,LàøŸ¥¦¨¤¨§¦¤¥¦¦¦§ª¨
ìáà ;ïLálLa ?íéøeîà íéøác äna ...äl÷ äMã÷ì äøeîç£¨¦§ª¨©¨©¤§¨¦£¦§¤§¨¨£¨
,ãéì ïøéæçäì äöø íà ,íìBòî íãà ïLáì àlL Làø ìL ïélôz§¦¦¤Ÿ¤Ÿ§¨¨¨¨¥¨¦¨¨§©§¦¨§¨

.øzîª¨
שאם משמע  מעולם" אדם  לבשה  "שלא  הרמב "ם  מלשון 

הבעלים שאיננו אע "פ  אדם, כל ראש  של התפילין את לבש 

יד. של לתפילין  לשנותן נאסר -

וכיצד  שלו", שאינו דבר  אוסר אדם  "אין  הרי  להבין : ויש 

התפילין את  לשנות  לאסור הבעלים  שאיננו  אדם פעולת  בכוח

יד? לשל  ראש  של

אסור לתפילין, בו  שהשתמשו נרתיק  גם מכך: יתירה 

חול לשימושי  ס"ג)לשנותו מב סי' או"ח ה'מגן(שו"ע וכתב  ,

סק"ד)אברהם ' בתוכו(שם הניח הנרתיק  בעל שאינו מי שאם 

אוסר אדם  שאין  משום חול  לשימושי בכך נאסר  לא תפילין ,

אחר אדם  עצמן  התפילין לגבי  ומדוע  שלו , שאינו  דבר 

יד? לשל  ראש  משל לשנותן אוסר שהניחן

ידיעת ללא בנרתיק  משתמש  אדם  כאשר  לומר : ויש 

הוא אין סמכות  בהעדר נעשה  זה  ושימוש  מאחר  הבעלים ,

שמותר נפסק תפילין לגבי אולם החפץ , של  דינו על משפיע 

משום הבעלים  רשות  ללא  הצורך במקום  בהן  להשתמש 

נחשבת הנחתן ולכן בממונו, מצוה  שתיעשה לאדם  שנוח

החפץ . דין  את  לשנות  שבכוחו ברשות  כשימוש 

שלו " שאינו  דבר אוסר אדם "אין הכלל לומר : יש  ועוד
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מיועד  היה  אליו  מהשימוש  הדבר את  לאסור לגבי  נאמר 

אינו שימוש לכל עומד היה שמלכתחילה הנרתיק  ולכן קודם ,

הבעלים , שאינו  אדם  פעולת  על ֿידי חול לשימושי  נאסר 

והנחתן ראש , של כתפילין לשמש  מיועדות התפילין אולם 

המקורי, מייעודן אחר  לשימוש  אותן  לשנות  רק  אוסרת

שלו". שאינו דבר  אוסר אדם "אין  בכלל  אינו זה  ואיסור

(b"q g"e` miigl gxe`)

á"ôùú'ä ïåéñ æ"è éòéáø íåé שבספינה  בבית מזוזה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úkñª©
ïðéàL éôì ,äæeænä ïî ïéøeèt ¯ äðéôñaL úéáe ,âça âçä¤¨¤¨©¦¤¦§¦¨§¦¦©§¨§¦¤¥¨

.òá÷ úøéãì ïééeNò£¦§¦©¤©
מן פטור  שבספינה שהבית  היא  הרמב "ם  דברי משמעות 

עיון: צריך  ולכאורה  כסוכה . עראי  דירת הוא  כי  המזוזה 

א)בגמרא  כג, ש "סוכה(סוכה גמליאל רבן לדעת  שגם מבואר

לעמוד  יכולה  הספינה  שבראש  הסוכה אם בעינן", קבע דירת 

קבע , דירת  שהיא וכיון  כשרה . הסוכה  - שבים  מצויה  ברוח

המזוזה ? מן  פטורה  מדוע

והביאור :

מטמא אינו בספינה  הבנוי שבית נגעים  בדיני מצינו אכן,

"בבית  שכתוב  משום  בתים  זה`uxבנגעי  ובית אחוזתכם "

בארץ  בנוי  מ"א)אינו פי"ב אבל (נגעים עליו  'בית ' שם  ומשמע , .

לארץ  מחובר אינו כי  מטמא  שם)אינו למשנה בפירושו אך (רמב"ם .

מזוזה כי במזוזה  חייב ואינו קבע מגורי אינו אף ֿעלֿפיֿכן 

וxcdחובת אינה, ה 'גברא ' מצד קבוע , עצמו  שהמבנה  אף 

קבע . דירת 

הגמרא  מדברי א)וראיה  ל, מיושבי(נדרים הנאה  שהנודר

בכלל  הים "שיורדי לפי הים , מיורדי גם ליהנות  אסור  היבשה 

נחשבת אינה שבים  בספינה שדירה  הרי היבשה ". יושבי

ביבשה  דרים  הם כי  סי"א)דירתם  רפו סי' דעה .(חדרי

איתן ' כאן)וב 'נחל הרמב"ם זו(על להלכה ראיה הביא 

מגילה)מירושלמי  מסכת לו(סוף שאין עני  "אדם  בשאלה הדן

מהן איזה  - מזוזה  או תפילין  – מהם  אחת  לקנות כדי  אלא

"שכן, קודמים  תפילין חונה : רב ואמר  העדה )? (קרבן  קודם "

אינה מזוזה  ואילו מדברים ", והולכי  ימים במפרשי נוהגת  היא 

המזוזה . מן פטורה  שבספינה  בית  כי ימים  במפרשי נוהגת 

ראם ' ה'תועפות  סקי"ד)אך  ת סי' יראים ספר זו,(על ראיה  דחה

מצוה היא  תפילין שמצוות  היא  הירושלמי שכוונת  וביאר 

ללכת או בים  להפליג הוא  יכול  במזוזה ואילו האדם , שבגוף

הוכחה אין  אבל במזוזה , יתחייב  לא בית  לו  אין ואם במדבר ,

או במזוזה חייב  שבים  בספינה  בית האם  הירושלמי מדברי

לא .

á"ôùú'ä ïåéñ æ"é éùéîç íåé סתומה  ופרשה פתוחה פרשה

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
,äèéMä òöîàa øîb íà :úBøeö ézL dì Lé ,äçeút äLøẗ¨¨§¨¥¨§¥¦¨©§¤§©©¦¨
úlçzî äçeút àéäL äLøtä ìéçúîe ,éeðt äèéMä øàL çépî©¦©§¨©¦¨¨©§¦©¨¨¨¤¦§¨¦§¦©

ìL dì Lé ,äîeúñ äLøôe ...äiðMä äèéMäøîb íà :úBøeö L ©¦¨©§¦¨¨¨¨§¨¥¨¨Ÿ¦¨©
äèéMä óBña ázëì ìéçúîe ,øeòMk çåø çépî ,äèéMä òöîàa§¤§©©¦¨©¦©¤©©¦©§¦¦§Ÿ§©¦¨
...òöîàa çåøä àöniL ãò ,äîeúñ àéäL äLøtä úlçzî¦§¦©©¨¨¨¤¦§¨©¤¦¨¥¨¤©¨¤§©
äèéMä úlçúa dúlçz ,äçeút äLøtL ,øîBà úàöîð¦§¥¨¥¤¨¨¨§¨§¦¨¨¦§¦©©¦¨

.íìBòì äèéMä òöîàî dúlçz ,äîeúñ äLøôe ;íìBòì§¨¨¨¨§¨§¦¨¨¥¤§©©¦¨§¨
הרמב "ם : לשיטת 

dgezt dyxt"צורות שתי  לה  בראש "יש  תמיד (ומתחילה

השורההשורה) באמצע מסתיימת  הקודמת  הפרשה אם  א . :

אותיות תשע  כשיעור  רווח ה"י)ונשאר פ"ז לעיל הפרשה(ראה ,

אם(הפתוחה)הבאה  ב . הבאה . השורה בתחילת מתחילה 

השורה  בסוף מסתיימת  הקודמת  רווח הפרשה  אין אך באמצעה, (או

אותיות) תשע בתחילתשל הפרשה  את  ויתחיל  ריקה  שורה  ישאיר 

השלישית . השורה 

dnezq dyxt"צורות שלש  לה  באמצע "יש  תמיד (ומתחילה

השורה ,השורה) באמצע  מסתיימת הקודמת  הפרשה  אם  א . :

הבאה הפרשה את  יתחיל אותיות  תשע  כשיעור  רווח לאחרי

השורה , סוף  עד הנדרש  הרווח נשאר  לא אם  ב. שורה . באותה 

הבאה הפרשה  את  ויתחיל ריקה השורה  המשך את  ישאיר

מסתיימת הקודמת  הפרשה אם  ג. הבאה . השורה  מאמצע 

השורה מאמצע הבאה  הפרשה את  יתחיל השורה , בסוף 

אותיות . תשע  של  רווח  לאחר  הבאה ,

הרא "ש  ר"ת)ולשיטת  בשם פי"ג ס"ת קטנות :(הלכות

dgezt dyxtאו השורה  בתחילת רווח לאחר מתחילה

הקודמת . השורה  dnezqבסוף  dyxtהפרשה את  סיים  אם  -

את ומתחיל ריקה  שניה  שורה  מניח השורה, בסוף  הקודמת

בתחילת סיים ואם  שלישית . שורה  בתחילת  הבאה  הפרשה 

שניה פרשה  והתחיל  אותיות  תשע  של רווח הניח  שורה ,

סתומה . פרשה היא  גם  - שורה  באותה 

ערוך' ה 'שלחן כתב  ס"ב)להלכה , ערה סי' :(יור"ד

הרמב "ם בין  מחלוקת  יש  סתומה  וצורת  פתוחה  "בצורת 

ש בענין ויעשה  כולם  את  יצא  שמים  וירא  dyxtaוהרא "ש ,
dgeztבסופה וישתייר שיטה , באמצע  שלפניה פרשה  יסיים 

שתחתיה " שיטה  בראש  לכתוב ויתחיל  אותיות  תשע  כדי  חלק

הבאה, הפרשה את שם ויתחיל השורה בתחילת אותיות תשע של רווח יעשה [ולא

ט"ז  – סתומה פרשה זו הרמב"ם לשיטת אבל פתוחה פרשה זו הרא"ש לשיטת כי

סק"ה] "ובשם .dnezq dyxtשלפניה פרשה  יסיים  תמיד ,

לכתוב ויתחיל אותיות , תשע  כדי  חלק  ויניח שיטה  בתחלת 

עצמה" שיטה  אותה ויתחיל בסוף  השורה בסוף הפרשה את יסיים [ולא

סתומה, פרשה זו הרמב"ם שלדעת אף השניה, השורה מאמצע הבאה הפרשה את

שם] ט"ז – פתוחה פרשה זו הרא"ש לשיטת ביןכי כשר הוי "ובהכי

להרא "ש". בין  להרמב"ם 



v"ndqeפו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä ïåéñ ç"é éùéù íåé בעבירה'? הבאה 'מצוה היא מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰,äîäaì äåçzLnä©¦§©£¤¦§¥¨
äæ éøä ¯ òeèpä ïzLôì äåçzLnä ìáà ;úéöéöì ìeñt døîö©§¨¨§¦¦£¨©¦§©£¤§¦§¨©¨©£¥¤

.äpzLð éøäL ,øLk̈¥¤£¥¦§©¨
חיים שבעלי  אף כי פסול , צמרה  לבהמה  המשתחווה

הוא הרי  לו המחובר  וכל להדיוט, אסורים  אינם  שנעבדו

לגבוה " הוא  שמאוס  משום אסור  למצוה  מקום  "מכל  כמוהו,

י"ג) סע' י"א סי' א"ח אדה"ז הנטוע(ש"ע פשתן  מדוע  ואם ֿכן  .

לציצית ? נפסל אינו  לו שהשתחוו 

אברהם ' ה 'מגן  י"ב)מבאר  ס"ק שם :(א"ח

כי לו , השתחוו כאשר שהיה  כפי  ממצבו השתנה הפשתן

חוטים ממנו ועשו  אותו  עיבדו וכאשר בעלמא  כעץ  היה  קודם 

צמר כן  שאין מה  לו ". והלך  חלף  הראשון ו "מראהו  השתנה 

וניכר עליו  מראהו "עדיין  חוטים  ממנו  שעשו אף  הבהמה ,

צמר". שהוא 

יואב ' א)וה 'חלקת  ענף לב סי' מחלק :(א"ח

כיון שינוי, נחשבת  לחוטים והפיכתו הצמר  טווית  אם  אף 

מן חלק  היא  הרי  ציצית  מצוות  לשם  להיות  צריכה שהטוויה 

זרה עבודה  שם  כאשר חלה  המצווה  שקדושת  ונמצא  המצוה ,

לפשתן במשתחווה  אבל  לגבוה ", הוא "מאוס  ולכן הצמר  על 

הטווייה , בעת ואילו הטוויה , קודם  נשתנה  הפשתן  הרי נטוע ,

בעת ממצבו  נשתנה  כבר  לחול , מתחילה  המצווה  כאשר 

לו. שהשתחוו 

הבאה 'מצוה  משום  שנעבד הפשתן  נאסר לא  ומדוע 

בעבירה'?

הט"ז  ז)מבאר  ס"ק בעבירה '(שם הבאה  'מצוה של  איסור  :

המצוה , את  לקיים  בא  בעצמו  העבירה עושה כאשר רק הוא 

בו שנעשתה בדבר  למצוה  להשתמש  מותר  לאחרים אבל 

אך  לו שהשתחווה  למי רק אסור הפשתן ולכן  עבירה,

מותר . לאחרים 

חיים' שם)וה'נתיב  התוספות (או"ח מדברי א,הביא  ל, (סוכה

משום) אפשרד"ה אי  כאשר  רק  נאסרת  בעבירה  הבאה  שמצוה  ,

גזול  בצמר  כמו העבירה , נעשתה  לולא  המצוה  את לקיים 

אבל  המצוה ", באה  הגזל עבירת  "שמחמת  לציצית  הפסול 

תלויה אינה  המצוה קיום אפשרות  – לו  שהשתחוו הפשתן 

עצמו למשתחווה  גם  מותר  ולכן  בו, שנעשתה  בעבירה 

ציצית . מהפשתן  לעשות 

á"ôùú'ä ïåéñ è"é ùãå÷ úáù ממון  הנאת על הנהנין ברכת

:· ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰áiç ,íéøôBñ éøácîe¦¦§¥§¦©¨
ìëå ...epnî äðäé Ck øçàå ,älçz ìëàî ìk ìò Cøáì íãà̈¨§¨¥©¨©£¨§¦¨§©©¨¥¨¤¦¤§¨

.ìòî ,äëøa àìa íìBòä ïî äðäpä©¤¡¤¦¨¨§Ÿ§¨¨¨©
חז"ל א)(ברכות אמרו מןלה, שיהנה לאדם  לו  "אסור  :

ברכה בלא  העוה "ז מן  הנהנה  וכל ברכה, בלא  הזה  העולם

ומלואה". הארץ לה ' שנאמר שמים  מקדשי נהנה  כאילו מעל ..

ש בדברים  רק הנהנין בברכות  חייבו  חכמים  האדםsebוהנה ,

הנאת על אבל  וכו '), שתי ' (אכילה  ממנו  –oennנהנה

ברכה ; תיקנו לא  – ממון מקבל האדם  כאשר לדוגמא ,

– ממון  מהנאת  הגוף  הנאת  שונה  במה  להבין  יש  ולכאורה 

נאמר שעליו  הזה  העולם  מן האדם  נהנה האדם  בשניהם הרי 

הנאת נהנה  כאשר מעילה  אין  ולמה  ומלואה", הארץ "לה '

ברכה ? בלא  ממון

וכיון תיקנו', דאורייתא  'כעין חכמים  תקנת  לומר: ויש 

ברכת על רק  חייבים  התורה  ה"א)oefndשמן  לעיל לכן(ראה –

ושתיה . אכילה על רק  ברכה תיקנו

האדם של  גופו בין  החילוק  פי  על  לבאר  יש  יותר  ובעומק

בתור רק  מהקב "ה  לו נמסרו האדם של וחייו גופו לממונו :

גופו על רשות לאדם "אין כי  בבעלותו, זה  אין  אבל פקדון,

ס"ד)כלל" ונפש גוף נזקי הל' אדה"ז האדם(שו"ע של  ממונו משא "כ .

נעשה  שהוא  באופן  ה ' מאת  לו הממון.milraנמסר  על

בעלות לאדם  שאין כשם  הרי לגוף, השייכות  הנאות  ולכן :

הן אלא  לו שייכות  אינן  – הגוף של ההנאות  גם כך גופו על 

מה ברכה . בלא  מהם  ליהנות  לאדם ואסור  שמים ', 'קדשי

מלכתחילה הרי לו , הבאים  ונכסים  האדם  של ממונו  כן שאין 

האדם , של לבעלותו נמסרו  כי שמים', 'קדשי של בגדר אינם

הממון. הנאת  את להתיר  ברכה  צריך לא  ולכן

(108 'nr cl zegiy ihewl)

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

'åë 'äéìâø.'lbx' diexw dizekxi oia daikyy ixd ,ltp rxM ©§¤¨¨©¨¨
:`xnbd zvxznàélòî àðMéì.diwpe dlern oeyl hwp weqtd ± ¦¨¨§©§¨

`xnbd `xqiqe lri oipra weqtd z` `xnbd d`iady df ab`
:my rxi`y dyrnd z` zxxanìòa úBìéòa òáL ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤©§¦¨©

òLø BúBàlri z` [`xqiq-]øîàpL ,íBiä BúBàa(my)äéìâø ïéa' ¨¨§©¤¤¡©¥©§¤¨
,'ãeãL ìôð íL ,òøk øLàa ,ìôð ,òøk ,äéìâø ïéa áëL ,ìôð ,òøk̈©¨©¨¨¥©§¤¨¨©¨©©£¤¨©¨¨©¨

lke ,minrt ray df weqta miaezk 'ltp' 'aky' 'rxk' zepeyld
.zxg` dlira lr zfnxn odn zg`

:lri ly diyrn lr `xnbd dywnäøéáòî àéðäúî à÷ àäå± §¨¨¦§©§¨¥£¥¨
zvxzn .dgayn weqtd recne ,dxiardn dzpdp lri ixde

:`xnbdìL ïúáBè ìk ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨¨¨¤
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פז dlitz zekld - dad` xtq - oeiq b"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyoeiq h"iÎb"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïåéñ â"é ïåùàø íåé

mipdM zMxaE dNtY zFkld
ספראהבה-הלכותתפילה

¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨

קדושת 1) בניינו; סדר הכנסת; בית בבניין חייב מקום איזה
כנסת  בית לסתור מותר אם בכבודו נוהגים ואיך הכנסת בית
לשל  כפרים של כנסת בית בין מה במקומו; אחר לבנות כדי

כרכים.

.‡ÔÈÎ‰Ï CÈ¯ˆ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ BaŒLiL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¬»»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
‰lÙz ˙Ú ÏÎa ‰lÙ˙Ï B· eÒkiL ˙È· BÏ2ÌB˜Óe , «ƒ∆ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»

‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯ÈÚ‰ Èa ÔÈÙBÎÂ .˙Òk‰Œ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê∆ƒ¿»≈«¿∆∆¿ƒ¿≈»ƒ∆∆∆
˙Òk‰Œ˙Èa Ì‰Ï ˙B·Ï3,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì‰Ï ˙B˜ÏÂ , ƒ¿»∆≈«¿∆∆¿ƒ¿»∆≈∆»

ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·4. ¿ƒƒ¿ƒ

חז"ל 2) אמרו וכן מעשרה, פחות בציבור תפילה אין כי
השכינה  עשרה (בין) ּבי "כל א): עמוד לט דף ֵ(סנהדרין

י"א).3)שורה". פרק מציעא בבא (שם)4)(תוספתא
(לשון  הציבור מן לקרוא שירצה מי כל בהם שיקרא כדי
בימיהם  ודווקא א). הלכה ו, פרק שכנים בהלכות רבינו
אבל  בלבד, וכתובים נביאים תורה אלא לכתוב הותר שלא
בהם  ללמד התלמוד ספרי גם לקנות מחוייבים בימינו
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ולגדולים לקטנים

א).

.·‡l‡ d˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈBaLk¿∆ƒ≈«¿∆∆≈ƒ»∆»
¯ÈÚ ÏL d‰·‚a5."‡¯˜z ˙BiÓ‰ L‡¯a" :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆ƒ∆∆¡«¿……ƒƒ¿»

ÔÈ‰Èa‚Óe6˙B¯ˆÁ ÏkÓ ‰‰B·‚ ‡‰zL „Ú d˙B‡ «¿ƒƒ»«∆¿≈¿»ƒ»«¿
ÔÈ‡Â ."eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ïe" :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿≈∆≈¡…≈¿≈
:¯Ó‡pL ,Á¯Êna ‡l‡ ˙Òk‰ ÈÁ˙t ÔÈÁ˙Bt¿ƒƒ¿≈«¿∆∆∆»«ƒ¿»∆∆¡«

"‰Ó„˜ ÔkLn‰ ÈÙÏ ÌÈÁ‰Â"7,ÏÎÈ‰ Ba ÔÈB·e . ¿«…ƒƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»ƒ≈»
Áe¯a ‰Ê ÏÎÈ‰ ÔÈB·e .‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL8 ∆«ƒƒ≈∆»ƒ≈»∆»«
Ì‰ÈÙ eÈ‰iL È„k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a Bc‚k ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆

.‰lÙzÏ e„ÓÚiLk ÏÎÈ‰‰ ÏeÓ Ï‡∆«≈»¿∆««¿«¿ƒ»

ג).5) פרק מגילה גבוה 6)(תוספתא, בניין אותו שבונים
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ראה יא). (שבת

ב). ג 7)קטן פרק (תוספתא למזרח פתוח המשכן שהיה
נגד  הפתח מן משתחווים שיהיו כדי והטעם: דמגילה).
מתפללים  שהיו בימיהם ודווקא במערב. שהיה הארון
לצד  מתפללים שהם המערב ארצות יושבי אבל למערב,
במערב, אלא הפתח עושים אין - במזרח שהיא ישראל ארץ
הכנסת  בית במזרח העומד ההיכל נגד משתחווים שיהיו כדי

ק"נ). סימן אותו 8)(טור בונים למזרח מתפללים שאם
שביארנו. כמו מזרח, בצד

.‚ÈÓÚÓe˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ‰ÓÈa ÔÈ„9‰ÏÚiL È„k , «¬ƒƒƒ»¿∆¿«««ƒ¿≈∆«¬∆
È¯·c ÌÚÏ ¯ÓB‡ ¯L‡ ÈÓ B‡ ,‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ‰ÈÏÚ»∆»«≈«»ƒ¬∆≈»»ƒ¿≈

ÔÈLeaÎ10‰·z‰ ÔÈ„ÈÓÚnLÎe .Ìlk eÚÓLiL È„k , ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿À»¿∆«¬ƒƒ«≈»
‰¯BzŒ¯ÙÒ daŒLiL11ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,12, ∆∆»≈∆»«¬ƒƒ»»∆¿«

.ÌÚ‰ ÈtÏk ‰ÈÙe ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk ‰·z‰ È¯BÁ‡Â«¬≈«≈»¿«≈«≈»»∆»¿«≈»»

הלכה 9) ה, פרק (שם, בירושלמי וכן ב) עמוד נא דף (סוכה
האדם 10)א). של ליבו את הכובשים ותוכחה מוסר דברי

אותו. ספר 11)ומכניעים ובה תיבה להעמיד היה מנהגם
שיהא  כדי בהיכל), שמונחים תורה ספרי על (נוסף תורה
שיהא  וגם התורה; לקריאת לבימה משם להעלותו מוכן
תרגום", ואחד מקרא "שניים בו לקרוא ליחידים מוכן
העם  יצטרך ולא החומשים, משאר יותר תורה בספר שמצוה

ההיכל מן ספרֿתורה ולהוציא ב,לטרוח חלק (רדב"ז
קנ"ז). סימן הרמב"ם וסמוך 12)לשונות לדרום. צפון בין

עומד  השליחֿציבור היה ולפניה עומדת, הייתה להיכל
שם). (רדב"ז בסמוך שמבואר כמו ומתפלל,

.„ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰ ?˙BiÒÎŒÈz·a ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ „ˆÈk≈«»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰ÈÙe13ÏÎÂ ; ¿≈∆¿«≈»»«¬≈∆¿«≈«≈»¿»

È¯BÁ‡Ï ‰¯eM‰ ÈÙe ,‰¯eL ÈÙÏ ‰¯eL ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰»»¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈«»«¬≈
ÈtÏk ÌÚ‰ ÏÎ Èt eÈ‰iL „Ú ,‰ÈÙlL ‰¯eM‰«»∆¿»∆»«∆ƒ¿¿≈»»»¿«≈

L„w‰14ŒÁÈÏML ˙Ú·e .‰·z‰ ÈtÏÎe ÌÈ˜f‰ ÈtÏÎe «…∆¿«≈«¿≈ƒ¿«≈«≈»¿≈∆¿ƒ«
‰·z‰ ÈÙÏ ı¯‡a „ÓBÚ ,‰lÙ˙Ï „ÓBÚ ¯eaˆ15, ƒ≈ƒ¿ƒ»≈»»∆ƒ¿≈«≈»

.ÌÚ‰ ¯‡Lk L„w‰ ÈÙÏ ÂÈÙe»»ƒ¿≈«…∆ƒ¿»»»

חיים 13) (אורח בהגהותיו והרמ"א ג). פרק מגילה (תוספתא
הלכה כל את העתיק ה) סעיף ק"נ המלים סימן והשמיט זו,

שרק  היום למנהגנו בהתאם ההיכל" כלפי "ואחוריהם
אחוריהם. ולא ההיכל, כלפי מכוונים הוא 14)צידיהם

שנאמר:15)ההיכל. משום הבימה, על מתפלל היה ולא
מכאן  א), פסוק קל, פרק (תהילים ה' קראתיך ממעמקים
עמוד  י דף (ברכות ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד שאל
(ראש  התיבה" לפני "יורד רבותינו: בלשון הטעם וזהו ב).
מעל  יורד בתורה הקורא שהיה ועוד), א עמוד לב דף השנה

להתפלל. התיבה לפני לעבור הבימה

.‰˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza16Ô‰a ÔÈ‚‰B , »≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»¬ƒ»∆
ÌÈ„aÎÓe ,„B·k17ÔÈˆÈa¯Óe Ô˙B‡18ÔÈ‚‰BÂ .Ô˙B‡ »¿«¿ƒ»«¿ƒƒ»¿¬ƒ

·¯Ún·e „¯ÙÒa Ï‡¯NÈ Ïk19¯ÚL·e20ı¯‡·e »ƒ¿»≈ƒ¿»«««¬»¿ƒ¿»¿∆∆
È·v‰21˙BiLLÚ ˜ÈÏ„‰Ï22ÚÈv‰Ïe ,˙BiÒÎŒÈz·a «¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ«

˙B‡ÏˆÁÓ ÔÚ˜¯˜a23È¯Ú·e .Ì‰ÈÏÚ ·LÈÏ È„k ¿«¿»»«¿¿»¿≈≈≈¬≈∆¿»≈
ÌB„‡24.˙B‡Òk‰ ÏÚ da ÔÈ·LBÈ ¡¿ƒ»««ƒ¿

ברבים.16) תורה בהם אותם,17)שלומדים מטאטאים
הקודש  ארון לפני בזקנו מכבד היה יקר רבי בן יעקב ורבינו

קכ"ח). סימן חסידים מזלפים 18)(ספר הכיבוד אחרי
כח  דף מגילה האבק, את ולהשכיב להרביץ כדי במים אותם

שם. וברש"י ב התיכון 19)עמוד לים שמעבר הארצות
בבל 20)מערבה. ארץ ישראל,21).היא ארץ היא

פסוק  ג, פרק (ירמיה גויים צבאות צבי נחלת הכתוב: מלשון
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וחפץ. חמדה - צבי ט). פסוק ח, פרק בדניאל וכן יט;
באורים 22) כן על הכתוב: כלשון כבוד, משום מנורות,

במשנה  שנינו וכן טו), פסוק כד, פרק (ישעיה ה' כבדו
י). משנה י"א, פרק או 23)(תרומות קש, עשויים שטיחים

דקים. הנוצרים.24)קנים בארצות

.ÂÔ‰a ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ,˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈¬ƒ»∆
ÔÈ‡Â ;‰ÏË· ‰ÁÈNÂ Ïez‰Â ˜BÁN ÔB‚k ,L‡¯Œ˙el«̃…¿¿¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈

ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÎB‡25ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰a26,Ô‰a ¿ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿≈≈ƒ»∆
ÔÈÏiËÓ ÔÈ‡Â27ÈtÓ ‰nÁa Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡Â ;Ô‰a ¿≈¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»ƒ»∆««»ƒ¿≈

‰nÁ‰28ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ÌÈÓLb·e ««»«¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¬»ƒ
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ Ì‰È„ÈÓÏ˙Â29˜ÁcÓ Ô‰a30. ¿«¿ƒ≈∆À»ƒ∆¡…¿ƒ¿»∆ƒ…«

א).25) עמוד כח דף בהם 26)(מגילה מתקשטין אין
"מאי  א): עמוד יא דף (יומא אמרו וכן שם; רש"י כפירוש
אך  מלשון: הנאה, קבלת - נאות מתקשטות". - ניאותות

טו). פסוק לד, פרק (בראשית לכם נאות שאם 27)בזאת
להרחיב  כדי לטייל לתוכם ייכנס אל רוח קוצר לאדם יש
לקרות  או להתפלל, או אלא שם נכנסין שאין ליבו את

משנה). (כסף השמש.28)בתורה מחום למחסה להיות
"ּבי 29) המדרש בית נקרא למה ב). עמוד כח דף ֵ(מגילה

דבר. לכל הוא שביתם לפי דרבנן" "ביתא - רבנן?
ורב 30) רבינא שם: שמסופר כפי לא, מדוחק, שלא אבל

גשם  ירד רבא, מפי הלכה דבר ושואלים עומדים היו אדא
לא  הכנסת לבית נכנסנו אמרו: הכנסת. לבית ונכנסו עז
דיעה  דורש הלכה שדבר משום אלא הגשם מפני להתגונן
בהלכה  עוסקים היינו אלמלא כלומר: ומיושבת, צלולה
מפני  הכנסת לבית נכנסים היינו לא צלולה דיעה הדורשת
בבית  לאכול מותר מצוה ולצורך משנה). (כסף בלבד הגשם
א): הלכה א, פרק (פסחים בירושלמי שאמרו כמו הכנסת,
חמץ  (בדיקת בדיקה צריכין מדרשות ובתי כנסיות "בתי
חדשים", בראשי (חמץ) לשם מכניסים שכן פסח) בערב
גם  ומה החודש, בעיבור מצוה סעודת שם סועדים שהיו
התירו  ומכאן לישון. שמותר וודאי עצמו הכנסת בית לצורך
הנרות  לשמור כדי הכיפורים יום בליל הכנסת בבית לישון

מיימוניות"). ("הגהות

.ÊeÈ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BBaLÁ Ô‰a ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿∆»ƒ≈»
ÔBÈ„Ùe ‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ˙BBaLÁ∆¿∆ƒ¿»¿À»∆¿»»ƒ¿
„tÒ‰ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÈe·L¿ƒ¿«≈»∆¿≈«¿ƒƒ»∆∆»∆¿≈

ÌÈa¯ ÏL31ÈÓÎÁ ÈÏB„b „tÒ‰ ÌL ‰È‰iL ÔB‚k , ∆«ƒ¿∆ƒ¿∆»∆¿≈¿≈«¿≈
ÔÏÏ‚a ÔÈ‡·e ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏkL ,¯ÈÚ‰ d˙B‡32. »»ƒ∆»»»ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿»»

שם).31) שמת 32)(מגילה בין נפטר, בעצמו שהגדול בין
מתקבצים  שבגללו להספידו עומד והגדול ממשפחתו אחד
מתה  היום "אותו א) עמוד כה דף השנה ראש (שם; העם
מפני  לא גדול, הספד גמליאל רבן והספידה זזא בן של אימו
דין  בית קידשו שלא העם שידעו כדי אלא לכך שראוייה
כולם  שבאו הרי - מספידין" אין חודש בראש כי החודש את
(מעשה  לכך ראוי היה לא שהנפטר אף המספיד, של לכבודו

רוקח).

.ÁÔÈÁ˙Ù ÈL L¯„n‰Œ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰»»¿≈«¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿≈¿»ƒ

‡È¯ct˜ epNÚÈ ‡Ï -33‡ˆÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÒkiL È„k , …«¬∆«∆¿«¿»¿≈∆ƒ»≈¿∆«∆¿≈≈
‡l‡ Ô‰a ÒkÏ ¯eÒ‡L ,C¯c‰ ·¯˜Ï Bc‚kL Á˙ta«∆«∆¿∆¿¿»≈«∆∆∆»ƒ»≈»∆∆»

‰ÂˆÓ ¯·„Ï34. ƒ¿«ƒ¿»

(מגילה 33) ורבותינו רומית. בלשון הדרך, את המקצר שביל
אדרי  "אדמקיפנא נוטריקון: בדרך דרשוה א) עמוד כט דף

שאקי  בעוד - בהא, אכנס איעול הללו בתים של שורות ף
דרכי. ואקצר הזה הבית במוראו,34)דרך יזלזל שלא

וכל  ל) פסוק יט פרק (ויקרא תיראו ומקדשי אומר: והכתוב
(מגילה  ז"ל חכמינו שדרשו כמו הוא, מקדש מעין כנסת בית
מעט  למקדש להם ואהי הפסוק: על א) עמוד כט דף
מדרשות  ובתי כנסיות בתי אלו - טז) פסוק יא, פרק (יחזקאל

שבבבל.

.ËB‡ ˜BÈz ˙B¯˜Ï ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ CÈ¯vL ÈÓƒ∆»ƒƒ»≈¿≈«¿∆∆ƒ¿ƒ
‰ÚeÓL ¯Ó‡È B‡ ËÚÓ ‡¯˜ÈÂ ÒkÈ ,B¯·Á35Œ¯Á‡Â , ¬≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿«…«¿»¿««

.„·Ïa ÂÈˆÙÁ ÏÈ·La ÒkÈ ‡lL È„k ,B¯·Á ‡¯˜È Ck»ƒ¿»¬≈¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ¬»»ƒ¿»
‡¯˜ :˙B˜BÈz‰ ÔÓ ˜BÈ˙Ï ¯Ó‡È - Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈≈«…«¿ƒƒ«ƒ¿»
Œ˙È·a ËÚÓ ‰‰LÈ B‡ ;B· ‡¯B˜ ‰z‡L ˜eÒt‰ ÈÏƒ«»∆«»≈ƒ¿∆¿«¿≈

‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ˙Òk‰36È˜ÒÚÓ ÌL ‰·ÈLÈ‰L , «¿∆∆¿««»≈≈∆«¿ƒ»»≈ƒ¿≈
.'B‚Â "E˙È· È·LBÈ È¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««¿≈¿≈≈∆¿

הלכה.35) ב).36)דבר עמוד כח דף (מגילה

.È˙‡ˆÏ BÏ ¯zÓ ,˙B¯˜Ï B‡ Ïlt˙‰Ï ÒÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿À»»≈
C¯c‰ ˙‡ ·¯˜Ï È„k Bc‚kL Á˙ta37Ì„‡Ï ¯zÓe . «∆«∆¿∆¿¿≈¿»≈∆«»∆À»¿»»

B˙cÙ‡·e BÏÚÓa ,BÏ˜Óa ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ38 ƒ»≈¿≈«¿∆∆¿«¿¿ƒ¿»«¬À¿»
ÂÈÏ‚¯ ÏÚL ˜·‡·e39˜¯È ,˜¯Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»∆««¿»¿ƒ»»»ƒ»…»…

˙Òk‰Œ˙È·a40. ¿≈«¿∆∆

פרק 37) (יחזקאל הפסוק על וסמכוהו א) עמוד כט דף (שם,
דרך  הבא במועדים ה' לפני הארץ עם ובבוא ט): פסוק מו,
שנכנס  ודווקא הנגב. שער דרך יצא להשתחוות צפון שער
מתחילה  אם אבל קפנדריא; לעשותו מנת על שלא מתחילה
הקריאה  או התפילה אין קפנדריא לעשותו כדי נכנס
מותר  לחבירו לקרוא שכדי פי על ואף בזה, מועילות
בהלכה  כמבואר מעט בו שיקרא בתנאי הכנסת לבית להיכנס
הסיבה  וזוהי מועיל. זה אין קפנדריא לעשותו אבל ט',
ח' הלכה אחרי סמכה ולא זו, הלכה לכתוב רבינו שאיחר
שאין  לומר: בזה כיוון כי - מקומה שם שלכאורה פי על אף
מנת  על מתחילה הכנסת לבית להיכנס מועיל היתר שום

שמח). (אור קפנדריא ה 38)לעשותו פרק לעיל מפורש
ה. כביתו:39)הלכה הכנסת בית א). עמוד סג דף (ברכות

אף  - מקפנדריא חוץ אלה בכל מקפיד אדם אין ביתו מה
כן. הכנסת כמבואר 40)בית ברגליו, שישפשפנו ובלבד

גמי  שם שיהיה או ה), הלכה ג, (פרק ברכות בירושלמי
סימן  חיים אורח ערוך (שולחן בתוכו נראה הרוק שאין
בירושלמי  שאמרו כמו אסור, - נראה הרוק אם אבל קנא),

עינו". בבבת כרוקק הכנסת בבית "הרוקק שם:

.‡ÈÔ˙M„˜a - e·¯ÁL ˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿À»»
- "ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ È˙BnL‰Â" :¯Ó‡pL ,˙B„ÓBÚ Ô‰≈¿∆∆¡««¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ Ô˙M„˜a ,ÔÈÓÓBL Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡41. ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿À»»≈¿ƒ
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Ô‰a ÔÈ‚‰B Ck ,Ô·eMÈa „B·k Ô‰a ÔÈ‚‰BpL ÌLÎe¿≈∆¬ƒ»∆»¿ƒ»»¬ƒ»∆
Ô˙B‡ ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L ,ıea¯Â „eakÓ ıeÁ ,Ìa¯Áa¿À¿»»ƒƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»
ÔÈLÏBz - ÌÈ·NÚ Ô‰· eÏÚ .Ô˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»»»∆¬»ƒ¿ƒ

ÔÓB˜Óa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ì˙B‡42Ô˙B‡ e‡¯iL È„k , »«ƒƒ»ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»
ÌÁe¯ ¯BÚ˙Â ÌÚ‰43.Ìe·ÈÂ »»¿≈»¿ƒ¿

ואת 41) הכתוב: אמר לא כי ג) משנה ג, פרק (מגילה
לומר  ל"קדושה" "שממה" הקדים אלא - אשומם מקדשיכם
(מפירוש  עומד הוא בקדושתו - ששמם פי על אף לך:

שם). טוב", יום ב).42)ה"תוספות עמוד כח דף (מגילה
(שם).43) נפש עגמת מחמת

.·ÈBÓB˜Óa ¯Á‡ ˙B·Ï È„k ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡≈¿ƒ≈«¿∆∆¿≈ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÈ¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ¯Á‡ ÔÈBa Ï·‡ ;¯Á‡ ÌB˜Óa B‡¿»«≈¬»ƒ«≈¿««»¿ƒ

e·È ‡ÏÂ Ò‡ Ì‰Ï Ú¯‡È ‡nL ;‰Ê ˙‡44Ï˙k elÙ‡ . ∆∆∆»∆¡«»∆…∆¿…ƒ¿¬ƒ…∆
¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ,ÔLi‰ „ˆa L„Á‰ ‰Ba ,epnÓ „Á‡∆»ƒ∆∆∆»»¿««»»¿««»≈

.ÔLi‰«»»

ב).44) עמוד ג דף בתרא (בבא

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45,ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿¿»
ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á Ì‡ Ï·‡ ;ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eË ‡lL B‡∆…»¿»»ƒ…¬»ƒ»¿¿»
ÔÈÏÈÁ˙Óe ,„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯˙BÒ - ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eËpL B‡∆»¿»»ƒ…¿ƒƒ»«¿ƒƒ

‰¯‰Óa ˙B·Ï46‰ÚM‰ ˜Á„z ‡nL ,‰ÏÈl·e ÌBia ƒ¿ƒ¿≈»«««¿»∆»ƒ¿««»»
.·¯Á ¯‡MÈÂ¿ƒ»≈»≈

שבונים.45) טרם סותרים ראה 46)שאין אשי "רב (שם)
והכניס  סתרו מחסיא) (מתא שבעירו הכנסת בבית בקיעים
והחמה  והואיל בבניינו, יתעצל שמא מחשש - שם מיטתו
שגמר  עד הוציאה ולא - בבניינו יזדרז יצערוהו והגשמים

המרזבים". לרבות הבניין כל

.„È˙Òk‰Œ˙Èa ˙BNÚÏ ¯zÓ47L¯„n‰Œ˙Èa48Ï·‡ ; À»«¬≈«¿∆∆≈«ƒ¿»¬»
˙M„wL ;˙Òk‰Œ˙Èa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»»«¬≈«¿∆∆∆¿À«
ÔÈÏÚÓe ,˙Òk‰Œ˙Èa ˙M„˜ ÏÚ ‰¯˙È L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿≈»«¿À«≈«¿∆∆«¬ƒ

ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa49Œ˙Èa e¯ÎnL ¯ÈÚ‰ Èa ÔÎÂ . «…∆¿…ƒƒ¿≈¿≈»ƒ∆»¿≈
‰·z ÂÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ ,˙Òk‰50- ‰·z e¯ÎÓ ; «¿∆∆≈»∆ƒ«¿»»≈»»¿≈»
˙BÁtËÓ ‰ÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ51Œ¯ÙÒÏ ˜È˙ B‡ ≈»∆ƒ«¿»∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆

ÂÈÓ„a ÌÈÁ˜BÏ - ˜È˙ B‡ ˙BÁtËÓ e¯ÎÓ ;‰¯Bz»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
ÌÈLnÁ52Œ¯ÙÒ ÂÈÓ„a ÔÈÁ˜BÏ - ÔÈLnÁ e¯ÎÓ ; À»ƒ»¿À»ƒ¿ƒ¿»»≈∆

‰¯BzŒ¯ÙÒ e¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz53ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ , »¬»ƒ»¿≈∆»≈¿ƒ
¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡l‡ ÂÈÓ„a54ÔÈ‡L ,‰M„˜ ÌL ¿»»∆»≈∆»«≈∆≈»¿À»

‰È¯˙BÓa ÔÎÂ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ55. ¿«¿»ƒ¿À«≈∆»¿≈¿»∆»

בלבד.47) לתפילה תורה 48)המיוחד ללימוד המיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה (מובאת 49)ברבים תוספתא,

המשכן  את משה ויקם א): עמוד כו דף למגילה ברש"י
גדול  שהיה ומשה עשהו, בצלאל יח) פסוק מ, פרק (שמות
שנאמר  - מורידין ואין בקודש, שמעלין מכאן - הקימו ממנו
סייעוהו  ולא וגו' קרשיו את וישם אדניו את ויתן (שם):
מורידין  שאין מפני ואדניו, קרשיו בהקמת הכהנים אחיו

א). עמוד צט דף ג).50)(מנחות (הלכה לעיל מבואר

אחד 52)מעילים.51) חומש בהם שכתוב קלף גליונות
ספר  כקדושת חמורה קדושתם ואין תורה, חומשי מחמשת

בו. כתובים תורה חומשי חמישה שכל תנאי 53)תורה על
(פרק  תורה ספר הלכות לקמן ראה תורה, ספר מכירת היתר

ב). הלכה א).54)י, עמוד כו דף גירסת 55)(מגילה
שאצלנו. כפי אחרים: ובדפוסים "במותריהם" - רומי דפוס
יקנו  אל תורה, ספר הדמים ממקצת וקנו חומשים מכרו אם

(שם). פחותה שקדושתו דבר הכסף ממותר

.ÂËB‡ L¯„n‰Œ˙Èa ˙B·Ï ˙BÚÓ ÌÚ‰ e·b Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»»ƒ¿≈«ƒ¿»
B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z ˙B˜Ï B‡ ,˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - e·bM ‰Ó Ïk ˙BpLÏ eˆ¯Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»¿«»«∆»≈¿«ƒ

‰pnÓ ‰¯eÓÁ ‰M„˜Ï ‰l˜ ‰M„wÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»ƒ¿À»«»ƒ¿À»¬»ƒ∆»
¯˙Bn‰ ÔÈpLÓ - e¯È˙B‰Â e·bM ‰Ó eNÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆»¿ƒ¿«ƒ«»

eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ57˙Òk‰Œ˙Èa ÈÏk ÏÎÂ .58Œ˙È·k - ¿»«∆ƒ¿¿»¿≈≈«¿∆∆¿≈
˙Î¯t .˙Òk‰59ÌÈ¯Ùq‰ Ba ÌÈÁÈpnL ÔB¯‡‰ ÏÚL «¿∆∆»…∆∆«»»∆«ƒƒ«¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ e˙‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓk -60Ô‰ È¯‰ , ¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿¬≈∆¬≈≈
È‡z‰ ÈÙk61. ¿ƒ«¿«

במעות 56) קדושה שיש מפני ולא א) עמוד כז דף (מגילה
מחמת  אלא קדושה; לשימוש באו לא עדיין שהרי הללו,
הזאת  הנתינה ידי על הכנסת בית לבנות הציבור שנדר נדר
שבקדושה. לדבר נדר נודר כל כדין לקיימו, עליו מוטל -
מצוה  לצורך הללו המעות את להוציא רצו אם ואמנם
הרשות  אחר, הכנסת בית להקים נדרם את ויקיימו אחרת,
חיים  לאורח (ט"ז המעות בגוף קדושה שום אין כי בידם,

ב). קטן סעיף קנג שקיבלו 57)סימן מה קיימו שהרי
קדושה. כל בהם אין כשלעצמן והמעות כגון 58)עליהם,

בזה  וכיוצא התורה לקריאת עליה שעולים הבימה
ספר  הלכות לקמן וראה א). הלכה ג, פרק מגילה (ירושלמי

ד. הלכה י, פרק מפני 59)תורה ב) עמוד כו דף (מגילה
קדושתה  לפיכך תורה, ספר תחת אותה פורסים שלפעמים

הספרים. מעילי לספר 60)כקדושת כשייחדום מתחילה
חול. תשמישי בהם להשתמש מותרים שיהו התנו תורה

ג,61) פרק מגילה (ירושלמי כרצונם בהם להשתמש ומותר
א). הלכה

.ÊË?˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ ¯znL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆À»ƒ¿…≈«¿∆∆
ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙È·a62ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ eNÚ ‡lL , ¿≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆…»∆»«

,Ba Ïlt˙‰Ï Ì‰Ï ‰È‰iL ,Ìc·Ï ¯Ùk‰ Èa ˙Úc««¿≈«¿»¿«»∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¿«≈
ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯zÓ ,B¯ÎÓÏ ÌlÎ eˆ¯ Ì‡L∆ƒ»À»¿»¿À»ƒ¬»≈«¿∆∆∆

ÔÈk¯k63,‰NÚ ÌÏBÚ‰ ÈL‡ Ïk ˙Úc ÏÚÂ ÏÈ‡B‰ - ¿«ƒƒ¿«««»«¿≈»»«¬»
ÏL ‰NÚ ,‰È„n‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk Ba Ïlt˙ÈÂ ‡B·iL∆»¿ƒ¿«≈»«»∆«¿ƒ»«¬»∆

ÌÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯NÈ Ïk64. »ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»

שם.62) לבוא רגילים אחרים ממקומות אנשים שאין
כ,63) פרק (שמואלֿב בישראל" ואם "עיר גדולה, עיר

רב. כרך יונתן: מתרגם יט) עמוד 64)פסוק כו דף (מגילה
זה, כנסת בית של המיוחדים הבעלים הכרך בני שאין א)
אנשים  סייעו שלא בידוע ואפילו הם, בעליו ישראל כל כי
דעת  ועל הואיל זאת בכל בניינו, בהוצאות לעיר מחוץ
קדושתו  הרי בו שיבואו נעשה העולם אנשי כל מתפללי
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דף  למגילה (תוספות למכרו העיר לאנשי רשות ואין חמורה,
שם). והרא"ש א, עמוד כו

.ÊÈB‡ Ô‰lL ˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ eˆ¯L ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»∆»ƒ¿…≈«¿∆∆∆»∆
ÂÈÓ„a ˙B˜Ï B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa ÂÈÓ„a ˙B·Ïƒ¿¿»»≈«¿∆∆«≈ƒ¿¿»»
Á˜Bl‰ ÏÚ ˙B˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ‰·z≈»≈∆»¿ƒƒ¿«¿««≈«
‡e‰Â ,È˜Ò¯· ‡ÏÂ ,ıÁ¯Ó ‡Ï ,B˙B‡ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬…∆¿»¿…À¿¿ƒ¿
,‰ÏÈ·h‰ ˙Èa ‡ÏÂ ,˙B¯BÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈ„aÚnL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ∆»¿…≈«¿ƒ»

ÌÈn‰ ˙Èa ‡ÏÂ65È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡Â ;66¯ÈÚ‰ ¿…≈«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ
¯ÈÚ‰ ÈL‡ „ÓÚÓa67Á˜Bl‰ ‡‰iL ,‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa ¿«¬««¿≈»ƒƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈«

¯zÓ - el‡ Ïk Ba ˙BNÚÏ ¯zÓ68. À»«¬»≈À»

אף 65) כי ב), עמוד כו דף (מגילה רגליים למי או לכביסה;
אין  - הדמים על וחלה פקעה הכנסת בית שקדושת פי על
הימיםֿב  (דברי הכתוב דברי לזה רמז כך. כל בו מזלזלים
מלך  דוד בבית לי אשה תשב לא אמר כי יא): פסוק ח פרק
כבר  והרי - ה' ארון אליהם באה אשר המה קודש כי ישראל
זאת  ובכל הקדשים, קודש לבית והוכנס הארון משם עלה
הקודמת  הבית קדושת מחמת שם לשבת שלמה נתנה לא

שמח). דעת 66)(אור על בצרכיה העוסקים העיר נכבדי
נידון 67)הציבור. זה הרי - המכירה את פירסמו אם

חיים  אורח (רמ"א בה נכחו שלא אף העיר, אנשי כמעמד
ז). סעיף קנ"ג וכגירסת 68)סימן א) עמוד כו דף (מגילה

במעמד  העיר טובי שבעה מכרו אבל שם: בגמרא רבינו
פירי  ביה ולמשטח שיכרא ביה למשתי אפילו העיר אנשי
פירות  שטיחת לדמות שאין וסובר: חולק והראב"ד מותר.
אין  ולדבריו ביותר, מגונים שהם הללו הדברים לארבעת
(טורי  שהוא מכירה מעמד בכל אלו לדברים בו להשתמש

הראב"ד). השגת בכוונת אבן,

.ÁÈ¯ÈÚ‰ È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ69ÈL‡ „ÓÚÓa ¿≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¬««¿≈
.ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ eÈ‰iL ÌÈÓc‰ ¯˙BÓ ÏÚ ¯ÈÚ‰»ƒ«««»ƒ∆ƒ¿Àƒ¬≈≈Àƒ
B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa Ô‰Ó ÔÈB·e ÌÈÓc‰ ÔÈÁ˜BlLÎe¿∆¿ƒ«»ƒƒ≈∆≈«¿∆∆«≈
B‡ ÔÈLnÁ B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z Ì‰Ó e˜iL∆ƒ¿≈∆≈»ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ
eNÚÈÂ ,e˙‰L BÓk ÔÈlÁ ‡‰È ¯‡M‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«¿»¿≈Àƒ¿∆ƒ¿¿«¬

eˆ¯iM ‰Ó Ô‰·70. »∆«∆ƒ¿

רבינו.69) בדברי בסמוך מתבאר הכנסת. בית מכירת בשעת
א).70) עמוד כז דף (מגילה חול תשמישי אפילו

.ËÈ¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ71Ìa¯ B‡ ¿≈ƒƒ¿¬≈∆»«¿≈»ƒÀ»
„Á‡ Ì„‡72¯ÎBÓ ‡e‰Â ,ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó Ïk - »»∆»»«∆»»»¿≈

‰Ó ÈÙk ‰˙ÈÂ ,‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk Bc·Ï Ô˙BÂ¿≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿ƒ«
‰‡¯iM73. ∆ƒ¿∆

המער"ק).71) (כדעת גדול כרך יהיה 72)אפילו שהוא
שירצה. מה בו ויעשה הכנסת בית עסקי על המפקח

(מגילה 73) בבבלי וכן ב) הלכה ג, (פרק מגילה ירושלמי
מחסיא' 'מתא של הכנסת בית אשי רב "אמר א) עמוד כו דף
שנתנו  כיוון להתפלל, אליו באים העולם שמכל פי על אף
הרשות  - כרצוני בו שאעשה דעתי, על לבניינו  הכסף את

ארצה". אם למכרו בידי

.ÎÔÈ˙B Ck ,˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ Ì‰Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»»∆ƒ¿…≈«¿∆∆»¿ƒ

‰È‰ ¯eavÏ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï el‡L ;‰zÓa B˙B‡¿«»»∆ƒ…»»»∆«ƒ¬»»
e‰e˙ ‡Ï ,BÊ ‰zÓa74B˙B‡ ÔÈ¯ÈkNÓ ‡Ï Ï·‡ . ¿«»»…¿»¬»…«¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ‡ÏÂ75˙BiÒÎŒÈza ÔÈ¯˙BqLk ÔÎÂ . ¿…¿«¿¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ»≈¿≈ƒ
‰zÓa ˙˙ÏÂ ÛÈÏÁ‰Ïe ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ ,Ô˙B·Ïƒ¿»À»ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿»≈¿«»»
,¯eÒ‡ Ô˙BÂÏ‰Ï Ï·‡ ;Ô‰lL ¯ÙÚ‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆»»∆»∆¬»¿«¿»»

‰ÏBÚ ‰M„w‰ ÔÈ‡L76,‰È‰· B‡ ,ÌÈÓ„a ‡l‡ Ô‰Ó ∆≈«¿À»»≈∆∆»¿»ƒ«¬»»
.ÌÈÓ„Î ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ

ב).74) עמוד כו דף (מגילה כמכירה היא (שם)75)והרי
לצרכיו  הלוקח בו ישתמש איך בקדושתו, שנשאר שמאחר
פקעה  שאז גמורה במכירה כן שאין מה החילוניים?
בדרך  ודווקא דמיו. על וחלה הכנסת מבית הקדושה
לקרוא  תורה ספר להשאיל אבל מקדושתו, אותו שמורידים
סימן  חיים אורח (רמ"א מותר - ליחיד רבים משל אפילו בה

יא). סעיף שם).76)קנג (מגילה מסתלקת

.‡Î¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯77ÔÈÏÏt˙Ó ÌÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆ƒ««ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ
˙BiÚza Ba78˙B„ÓÚn·e79ÔÈ‡Â ·¯ ıeaw‰L ÈtÓ , ««¬ƒ««¬»ƒ¿≈∆«ƒ«¿≈

ÈtÓ ,‰M„˜ Ba ÔÈ‡ - Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎÓ ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ¿ƒƒ»≈¿À»ƒ¿≈
‰lÙ˙Ï Úa˜ ‡ÏÂ È‡¯Ú ‡e‰L80˙B¯ˆÁÂ ÌÈza ÔÎÂ . ∆¬«¿…ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬≈

,‰M„˜ Ì‰a ÔÈ‡ - ‰lÙ˙Ï Ì‰a ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰L∆»»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈»∆¿À»
È‡¯Ú ‡l‡ ,„·Ïa ‰lÙ˙Ï Ì˙B‡ eÚ·˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆»¬«

.B˙Èa CB˙a Ïlt˙nL Ì„‡k ,Ì‰a ÌÈÏÏt˙Óƒ¿«¿ƒ»∆¿»»∆ƒ¿«≈¿≈

ופנוייה.77) רחבה עירונית פרק 78)כיכר (תענית ציבור
א). משנה ישראל)79)ב, (בארץ לעריהם ישראל כל

השולחים  לשבוע, מעמד מעמדות, וארבעה לעשרים נחלקו
בירושלים, תמיד קרבן על לעמוד הממונים שליחיהם את
אותו  של שבוע וכשהגיע מעמד", "אנשי הנקראים: והם
בקביעות  בירושלים הנמצאים המעמד אנשי היו מעמד,
היו  מירושלים והרחוקים קרבנם. על לעמוד למקדש נכנסים
קרבן  על ומתפללים שבעריהם הכנסת לבתי מתכנסים
נקרא: ולבקשה לתפילה זו ועמידתם ברצון שיתקבל אחיהם
וייתכן  ה). הלכה ו, פרק המקדש כלי (הלכות "מעמד"
שלא  מתוך אלא עיר, של ברחובה היה שלהם הכנסת שבית
קדושה, בו אין שנה לחצי אחת פעם אלא שם מתכנסים היו
עמוד  כו דף למגילה (רש"י קבוע תפילה בית היה לא כי

א). משנה ד, פרק (תענית במשנה וראה (מגילה 80)א).
א). עמוד כו דף

ׁשנים־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¥¨¨
לקורא 1) מותר אם תיקנה; מי ובשבת בחול התורה קריאת

את  המתרגם המתורגמן יתנהג איך לעניין, מעניין לדלג
לקרוא  העולים סדר ודינו; בנביא המפטיר התורה; קריאת
הגולל  הכנסת; בבית בחומשים לקרוא מותר אם בתורה;

יתנהג. איך תורה ספר

.‡ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓ∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ
È„k ,˙È¯ÁLa ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ˙aLa ÌÈa¯a ‰¯Bza«»»«ƒ¿«»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«¬ƒ¿≈

‰¯Bz ˙ÚÈÓL ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰LÏL e‰LÈ ‡lL2‡¯ÊÚÂ . ∆…ƒ¿¿»»ƒ¿…¿ƒ«»¿∆¿»
È·LBÈ ÌeMÓ ,˙aL ÏÎa ‰ÁÓa Ôk ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôwzƒ≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈

˙B¯˜3ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôw˙ ‡e‰ Ì‚Â . ¿»¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ
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Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL4‰¯NÚÓ ˙BÁt e‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»¿≈»»¿…ƒ¿¿»≈¬»»
ÌÈ˜eÒÙ5. ¿ƒ

ולא 2) במדבר ימים שלשת וילכו שנאמר: פב. בבאֿקמא
מים  אין אמרו: רשומות "דורשי כב) טו, (שמות מים מצאו
נלאו. - תורה בלא ימים שלשת שהלכו כיון תורה... אלא
בשבת, קוראים שיהו להם ותיקנו שביניהם נביאים עמדו
שלישי  ומפסיקים בשני וקוראים בשבת באחד ומפסקים
בלא  ימים שלשה ילינו שלא כדי בחמישי... וקוראים ורביעי
בלי  ההוא הדור נביאי עשו לא שודאי רבינו, וסובר תורה".
דורו  נביאי וכל הנביאים, גדול שהוא רבינו משה הסכמת
רבינו  למשה זו תקנה לייחס ראוי לפיכך הם, דינו בית חברי
נאמר  ה"א) פ"ד, (מגילה בירושלמי אולם (כסףֿמשנה).

" ‰˙˜ÔÈבפירוש: ‰˘Ó בתורה קוראים שיהו ישראל את
מועדי  את משה וידבר שנאמר: טובים... ובימים בשבתות
וקבעו  ה"א). (פ"י, סופרים במסכת וכן ישראל". בני אל ה'
ורצון  רחמים ימי שהם משום וחמישי, בשני לקרוא
ה"ה  (פ"ט, לעיל וראה פב.). לבבאֿקמא ('תוספות'

יא). אות חול 3)בביאורנו ימות כל חנויות יושבי שם.
בגללם  תיקנו וחמישי, בשני קוראים ואין בסחורה עוסקים
- קרנות פירש: וב'ערוך' שם). (רש"י בשבת יתירה קריאה
לביתֿ לבוא רגילים שאינם אנשים - קרנות יושבי זויות,
שיחה  בדברי ועוסקים העיר בקרנות יושבים אלא המדרש
מתורגם: יג) סט, (תהלים שער יושבי בי ישיחו ובטילה.

קרנתא. בית תרעא יתבי עלי לא 4)ימללון רבינו משה כי
או  יותר ולא פסוקים שלשה אחד אדם שיקרא אלא תיקן

שם). (בבאֿקמא, פסוקים שלשה אנשים כנגד 5)שלשה
ובכת"י  כא:). (מגילה מסיני למשה שנאמרו הדברות עשרת

פיסוקים. הנוסח: התימנים,

.·:¯eaˆa ‰¯Bza Ì‰a ÔÈ¯BwL ÌÈÓi‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆ƒ»∆«»¿ƒ
,˙BiÚz·e ,ÌÈL„ÁŒÈL‡¯·e ,ÌÈ„ÚBn·e ,˙B˙aMa««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ««¬ƒ
Úe·L ÏÎaL ÈLÈÓÁÂ ÈL·e ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e«¬À»¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆¿»»«
˙B˙aLa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡Â .Úe·LÂ¿»«¿≈«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ6·‡a ‰ÚL˙Â7.„·Ïa ¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»

להכביד 6) וקשה מלאכה ימי הם החול ימי כי שם. מגילה,
אין  במנחה בשבת וכן בקריאה. הרבה להאריך הציבור על
היום  כל שהרי לחשכה סמוך שכבר מפני מפטירים, אנו
שם). רש"י, (מפירוש לדרוש היו רגילים המנחה לפני

הנוסח: התימנים, ‰ÌÈ¯ÂÙÈÎובכת"י ÌÂÈ·Â,באב ובתשעה
כס"מ. הי"ח).7)וראה (פי"ג, לקמן וראה ע"ב). לא, (שם

אבל  - במלאכה מותר הדין שמצד אע"פ באב בתשעה וגם
ואמרו  היום, חצות עד מלאכה בו לעשות לא נהגו כבר
רואה  אינו באב בתשעה מלאכה העושה "כל ל:): (תענית
הכבדה  ללא בו להפטיר אפשר לפיכך - לעולם ברכה סימן

הציבור. על

.‚‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ¯eaˆa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡8ÌÈL‡ ≈ƒ«»¿ƒ¿»≈¬»»¬»ƒ
ÌÈÏB„b9ÔÈ¯BÁŒÈa ,10‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»≈¬»»
ÌÈ˜eÒÙ11ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ '¯a„ÈÂ' ;12eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿ƒ«¿«≈∆ƒ«ƒ¿»¿…ƒ¿

ÌÈL‡ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ¯Bw‰13ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â . «ƒ»ƒ¿»¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa14ÔÈ¯iLÓ ÔÈ‡Â , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa15‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿…ƒ¿»«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt16. »ƒ¿»¿ƒ

לעיל 8) כמבואר מעשרה, פחות שבקדושה דבר אין כי
ה"ד). עשרה 9)(פ"ח, משלש פחותים שהם לקטנים פרט

ברבי 10)שנה. מעשה אמרו: וכן כנענים, לעבדים פרט
עבדו  שחרר עשרה, מצא ולא הכנסת לבית שנכנס אליעזר

מז:). (ברכות לעשרה ע"ב:11)והשלימו כא, מגילה
בפורים  לבד בסיני". למשה שנאמרו הדברות עשרת "כנגד
יז, (שמות עמלך" "ויבא מן פסוקים: תשעה רק שקוראים
הסמ"ג). בשם מיימוניות' ('הגהות הפרשה סוף עד ח)

עשרה 12) למנין מצטרף לאמור" משה אל ה' "וידבר
רש"י  (מלשון כלום ממנו ללמוד שאין אע"פ פסוקים,

כא:). (שם).13)מגילה וישראלים לוים כהנים כנגד
אינו 14) חדשה, לפרשה והגיע בתורה הקורא ע"א: כב, שם

משום  גזירה פסוקים, שלשה ממנה שיקרא עד בה פוסק
הקוד  הפרשה בקריאת נכחו שלא יפסיק הנכנסים, ואם מת,

זה  קרא שלא יחשבו הראשונים הפסוקים שני בסוף הקורא
משלשה  פחות קוראים אין והרי בלבד, פסוקים שני אלא

יפסיק 15)פסוקים. אל פרשה, לסוף והגיע שקרא מי
גזירה  הפרשה, של האחרונים הפסוקים שני לפני קריאתו
לא  אחריו שהעולה שיסברו הכנסת, מבית היוצאים משום

(שם). בלבד האחרונים פסוקים שני אלא שם 16)יקרא
שלמה, פרשה ואפילו וכתובים. נביאים תורה כנגד ע"א. כד,
(במדבר  השבת וביום כגון: פסוקים, שני אלא בה אין אם

עצמה. בפני קוראה אינו טֿי), כח,

.„- ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ e‡¯wL ‰LÏLÔÈ‡¯B˜ ÌÈL ¿»∆»¿¬»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
‡¯Bw‰ ‰È‰L ÔÈ·e ;‰Úa¯‡ „Á‡Â ,‰LÏL ‰LÏL¿»¿»¿∆»«¿»»≈∆»»«≈
‰Ê È¯‰ ,ÈÚˆÓ‡ B‡ ÔB¯Á‡ B‡ ÔBL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«¬∆¿»ƒ¬≈∆

ÁaLÓ17. ¿À»

ארבעה 17) יקרא האחרון דוקא לומר מקפידים אנו אין
אחד  כל אלא מורידין", ואין בקודש "מעלין משום פסוקים

כא:). (שם, לקרותם בידו הרשות מהם

.‰‰¯BzŒ¯ÙÒ Á˙Bt ÔÈ¯Bw‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ«ƒ≈«≈∆»
:¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,B· ‡¯B˜ ‡e‰L ÌB˜nÏ ËÈaÓe«ƒ«»∆≈¿««»≈

eÎ¯a"18ÈÈ Ce¯a" :ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ »¿∆¿»«¿…»¿»»»ƒ»¿»
"„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰19‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , «¿…»¿»»∆¿≈¿»≈»«»

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»¬∆»«»ƒ»»«ƒ
"‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â20, ¿»«»∆»»«»¿»≈«»

ÌÈÏLiL „Ú ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â .'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»ƒ»≈¿««»≈«∆«¿ƒ
C¯·Óe ¯Ùq‰ ÏÏB‚Â ,˙B¯˜Ï21ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" : ƒ¿¿≈«≈∆¿»≈»«»¿»

B˙¯Bz eÏ Ô˙ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡22˙¯Bz ¡…≈∆∆»»¬∆»«»»«
˙Ó‡23ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ,24,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eÎB˙a ¡∆¿«≈»»«¿≈»«»¿»

"‰¯Bz‰ Ô˙B25. ≈«»

עם 18) אלא שיברך, טרם הספר את לגלול חייב ואינו
ה"ז) פ"ג, (מגילה ובירושלמי לב.). (שם מברך הוא פתיחתו
את  עזרא ויברך העם כל עמדו וכפתחו הפסוק: על סמכוה
פתיחתו. אחר מיד שבירך משמע: - הֿו) ח, (נחמיה וגו' ה'

את 19) לכלול כדי וגו' המבורך ה' ברוך ואומר: וחוזר
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אל  לעולם מט:): (ברכות שאמרו כמו המברכים, בין עצמו
פירשו  שלא ואףֿעלֿפי הכלל. מן עצמו את אדם יוציא
('מעשה  ה"ב) (פ"ה, ברכות הל' לקמן דבריו על סמך רבינו,

לפניה 20)רוקח'). התורה לברכת "מנין ע"א: כא, ברכות
לאלהינו". גודל הבו אקרא ה' שם כי שנאמר: - התורה? מן
אמן  אחרי ענו ואתם תחלה, אברך אני לישראל: משה אמר
ה"יד) (פ"ז, לעיל ביארנו וכבר שם). רש"י פירוש (ע"פ
ברכות, מאה למניין לו עולה הציבור של אמן שעניית
שישמעו  כדי בקול אלו ברכות לברך לקורא ראוי ולפיכך

מיימוניות'). ('הגהות אחריו ויענו מברך 21)העם ואינו
כתובות  התורה "ברכות העם יאמרו שלא כדי שיגלול קודם
כה  בין שהרי - בגלילתו הציבור טורח שאין ומכיון בספר".
לפני  שיגלול תיקנו - לעולה עולה בין גוללו הוא וכה
הציבור, טורח משום גולל אינו ראשונה בברכה אבל ברכתו,
(כסףֿמשנה). ה"ח פי"ג, סופרים במס' מבואר רבינו וכדברי

איננה.22) זו תיבה התימנים, התורה 23)בכת"י היא
(קהלת 24)שבכתב. בה שכתוב שבעלֿפה התורה היא

וכמשמרות חכמים... דברי יא): סי'ÌÈÚÂËיב, או"ח ('טור'
"קלֿוחומר 25)קלט). לאחריה? התורה לברכת ומנין

הבא, עולם חיי על - מברכים שעה חיי על המזון: מברכת
מח:). (ברכות כלֿשכן" לא

.Â„Ú ‰¯Bza ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bza ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈«»««ƒ¿«»«
'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL26elÙ‡ ,‰ÚËÂ ‡¯˜ .¯eav‰ ÈtÓ ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ»»¿»»¬ƒ

‰p‡¯˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ec˜„a¿ƒ¿«««¬ƒƒ«∆ƒ¿»∆»
˜ec˜„a27.‰¯Bza ÌÈL e‡¯˜È ‡ÏÂ28„Á‡‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿¿…ƒ¿¿¿«ƒ«»∆»»∆»

ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ - ˜zzLÂ ‡¯˜ .Bc·Ï¿«»»¿ƒ¿«≈«¬…«≈«¿»¿«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÈÁ˙‰L ÌB˜nÓ29C¯·Óe ,˜zzLpL ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈
ÛBqa30. «

ישמעו 26) אז רק כי התורה, ברכת של אמן ע"ב. לט, סוטה
הקורא. קריאת ה"א:27)את פ"ד, מגילה ירושלמי

מחזירים  (בתרגום) טעה מעכב, התרגום אין שאמרו "אע"פ
כלֿשכן  לא עצמה בתורה - כך בתרגום ואם אותו".
האומר  "כל צט.): (סנהדרין אמרו וכן מיימוניות'). ('הגהות
(חסרות  זה מדקדוק חוץ השמים מן כולה התורה כל
בזה  ה' דבר כי בכלל הוא הרי - שם) רש"י כפירוש ויתרות,

לא). טו, "אין 28)(במדבר הוא: כלל כי ע"ב. כא, מגילה
המנהג  ומכאן כז.). השנה (ראש כאחד" נשמעים קולות שני
כדי  בלחש, אלא המקריא עם קורא אינו לתורה שהעולה
המקריא  מפי הקריאה בשמיעת לציבור להפריע שלא

הראשון,29)(כסףֿמשנה). שפסק ממקום מתחיל ואינו
לאחריהם; נתברכו לא הראשונים שהפסוקים נמצא שא"כ
אומר  והכתוב לאחריהם, בירך ולא נשתתק הראשון שהרי
תמימה  כולה שתהא - תמימה ה' תורת ח): יט, (תהלים

ה"ג). פ"ה, ברכות (ירושלמי מברך 30)בברכותיה ואינו
בירך  שהראשון ואע"פ הראשון, בירך שכבר לפניה,
על  הקפידא שאין כלום, בכך אין בסופה, והשני בתחלתה
לפניהם  שיתברכו הפסוקים על אלא שיברכו העולים
שראשון  אלא תיקנו לא שמתחילה תדע: ולאחריהם.
והאמצעיים  לאחריה, מברך והאחרון לפניה מברך לקרואים
שכולם  החכמים תיקנו גזירה משום אלא כלום: בירכו לא

זה  כגון מצוי, שאינו ובדבר כא:). מגילה (ראה יברכו,
(תשובות  בו גזרו לא - שכיח בלתי מקרה שהוא שנשתתק

מ"ז). סימן פריימן הוצאת הרמב"ם

.Ê˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ÔÈ‡31BÏ ¯Ó‡iL „Ú ≈«≈«»««ƒ¿«∆…«
ÔfÁ elÙ‡Â ;˙B¯˜Ï ¯eavaL ÏB„b32L‡¯ B‡ ˙Òk‰ »∆«ƒƒ¿«¬ƒ«««¿∆∆…

˙Òk‰33¯eav‰ BÏ e¯Ó‡iL „Ú ,BÓˆÚÓ ‡¯B˜ BÈ‡ «¿∆∆≈≈≈«¿«∆…¿«ƒ
˙B¯˜Ï Ì‰aL ÏB„‚ B‡34BnÚ „ÓÚÏ „Á‡ CÈ¯ˆÂ . »∆»∆ƒ¿¿»ƒ∆»«¬…ƒ

ÔÈ‡¯Bw‰ ÌÚ „ÓBÚ‰ ÔfÁ C¯„k ,‰‡È¯˜ ˙ÚLa35. ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆«»»≈ƒ«¿ƒ

לפני 31) בעצמו קורא היה לתורה העולה שכל היה מנהגם
הקריאה  בטעמי בקיאים הכל שאין וכיום הציבור,
שכל  ומפני אלו; בקריאות יוצאים הציבור אין ובדקדוקיה,
להתקוטט  יבוא לקרוא ירשוהו לא ואם כיודע, בעיניו אחד
הבקי  הש"ץ אלא קורא שאינו תיקנו לפיכך - הש"ץ עם
כדי  הש"ץ, עם בנחת קורא העולה גם ומכלֿמקום בקריאה.

ס  או"ח ('טור' לבטלה ברכתו תהא קמ"א).שלא ימן
ביומא 33)ש"ץ.32) ורש"י בביהכ"נ. הציבור מנהיג

הכנסת: צרכי נחתכים פיו על - הכנסת "ראש מפרש: (סח:)
התיבה". לפני עובר מי מפטיר... מגילה 34)מי תוספתא

"שאין ÂÏפ"ג: Ê·Ê·Ó Ì„‡ נוטל כאילו נראה יהא שלא "
גדולתו. בשביל לעצמו כשהחזן 35)חלק אפילו כלומר:

שניתנה  כשם כי התורה, לפני לבדו עומד אינו קורא, בעצמו
בין  עומד אנכי ה): ה, (דברים שנאמר סרסור, ע"י (התורה)
לנהוג  צריכים אנו כך ה', דבר את לכם להגיד וביניכם... ה'
(פ"ד, מגילה ירושלמי ומתווך), (מקשר סרסור ע"י בה

ה"א).

.ÁBÏŒLÈ ,‡¯Bw‰36ÔÈÚa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‚l„Ï «≈∆¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»
˙L¯ÙaL ,'¯BNÚa C‡'Â ,'˙BÓ È¯Á‡' ÔB‚k ,„Á‡∆»¿«¬≈¿«¿»∆¿»»«

'ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡'37‡e‰Â .38,‰tŒÏÚ ‡¯˜È ‡lL , ¡…∆«…¬ƒ¿∆…ƒ¿»«∆
˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ·˙k‰ ÔÓ ‡lL ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L39. ∆»ƒ¿∆…ƒ«¿»¬ƒ≈»∆»
ÔÓb¯z‰ ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡ÏÂ40 ¿…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ«À¿¿»

˜eÒt‰ Ìeb¯z41. «¿«»

לו.36) ביום 37)מותר קורא הגדול הכהן שהיה 
מ"א) (פ"ז, יומא במס' כמפורש המקדש, בבית הכיפורים
ויקרא  - מות אחרי הכיפורים, יום בענין מדברות ושתיהן
היום  נוהגים ואנו כוֿלב. כג, שם, - בעשור אך אֿלד; טז,
בשני  אבל ציבור. בתענית משה" "ויחל בקריאת לדלג
ועונשים  אזהרות הם תורה שדברי "לפי ידלג לא ענינים
מענין  יוצא וכשאדם השומעים, בלב שיכנסו וצריך ומצוות,
סט:). יומא רש"י (מלשון להתכונן" נוח אינו אחר לענין

הדברים 39)ובלבד.38) את לך "כתב ע"ב: ס, גיטין
עלֿפה. לאמרם רשאי אתה אי שבכתב, דברים - האלה"

י.40) הלכה בסמוך נמצא 41)ראה יותר, ישהה שאם
(יומא  הציבור כבוד זה ואין ומצפה בטל יושב הציבור

סט:).

.Ë¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«»»¿«≈
‰ÎÏ‰ ¯·„a elÙ‡42ÔÈ˜˙BLÂ ÔÈÚÓBL Ïk‰ ‡l‡ , ¬ƒƒ¿«¬»»∆»«…¿ƒ¿¿ƒ

ÈÊ‡Â" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜ ‡e‰M ‰ÓÏ ÌaÏ ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒƒ»¿«∆≈∆∆¡«¿»¿≈
˙Òk‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡Â ."‰¯Bz‰ ¯ÙÒ Ï‡ ÌÚ‰ ÏÎ»»»∆≈∆«»¿»»≈ƒ«¿∆∆
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צג dlitz zekld - dad` xtq - oeiq b"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡¯B˜ ‡¯Bw‰L ‰ÚLa43LÈ‡ ÔÈa ˙‡ˆÏ ¯zÓe ; ¿»»∆«≈≈À»»≈≈ƒ
LÈ‡Ï44B˙¯B˙Â „ÈÓz ‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈÓe . ¿ƒƒ∆≈«»»ƒ¿»

‰ÚLa ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒÚÏ BÏ ¯zÓ - B˙en‡À»À»«¬…¿«¿»¿»»
‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰L45. ∆«≈≈«»

ע"א.42) לט, יכלו 43)סוטה ה' ועוזבי ע"א: ח, ברכות
ויוצא. פתוח כשהוא תורה ספר המניח זה - כח) א, (ישעיה

(כסף44ֿ) אסור לאיש איש בין אפילו לסּפר, אבל ֵַ(שם).
אמר:45)משנה). ולומד, פניו מחזיר היה ששת "רב שם:

אם  שם) (ברכות הרי"ף ולדעת בשלנו". ואנחנו בשלהם, הם
- ממנו חוץ בתורה, המבינים אנשים עשרה בביהכ"נ אין

מיימוניות'). ('הגהות תורה בתלמוד לעסוק לו אסור

.ÈÌÚÏ Ìb¯˙Ó ÔÓb¯z ÌL ‡‰iL ,e‚‰ ‡¯ÊÚ ˙BÓÈÓƒ∆¿»»¬∆¿≈»À¿¿»¿«¿≈»»
ÔÈÚ eÈ·iL È„k ,‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰M ‰Ó«∆«≈≈«»¿≈∆»ƒƒ¿«

‰ÌÈ¯·c46˜˙BLÂ ,„·Ïa „Á‡ ˜eÒÙ ‡¯B˜ ‡¯Bw‰Â . «¿»ƒ¿«≈≈»∆»ƒ¿«¿≈
.ÈL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÔÓb¯z‰ B˙B‡ Ìb¯˙iL „Ú«∆¿«¿≈«À¿¿»¿≈¿≈»≈ƒ
˜eÒtÓ ¯˙BÈ ÔÓb¯˙nÏ ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈««ƒ¿«¿À¿¿»≈ƒ»

„Á‡47. ∆»

היה 46) והתורגמן בלבד, ארמית אלא מבינים היו לא כי
בתורת  בספר ויקראו שנאמר: בארמית. הקורא דברי מתרגם
"תורת  ח) ח, (נחמיה במקרא ויבינו מפרש... אלהים
מפרש  שהוא תרגום, זה - "מפרש" מקרא; זה - אלהים"

ג.). (מגילה המקרא התורגמן 47)את יטעה שלא כדי
נוהגים  אנו אין וכיום מ"ד). פ"ד, (שם, עלֿפה המתרגם
ארמית  מבין העם שאין כיון התורה, קריאת בעת לתרגם
קדושה  אותה בו אין אחר ותרגום זה. בתרגום תועלת ואין
קמה). או"ח ('טור' הקודש ברוח שנתקן אונקלוס תרגום של
בירושלמי  כמבואר מעכב, התרגום היה לא בימיהם וגם

ה"א). (פ"ד, מגילה

.‡ÈÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚‰Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈««¿«¿ƒ«≈ƒ
ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙Ó‰«¿«¿≈¿«¿«¿≈…«¿ƒ«≈ƒ

‡¯Bw‰48‰ÏÎiL „Ú Ìb¯˙Ï È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡Â . «≈¿≈«¿«¿≈««¿«¿≈«∆ƒ¿∆
‡¯Bw‰ ÈtÓ ˜eÒt‰49˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â ; «»ƒƒ«≈¿≈«≈««ƒ¿

ÔÈ‡Â .ÔÓb¯z‰ ÈtÓ Ìeb¯z‰ ‰ÏÎiL „Ú ¯Á‡ ˜eÒt»«≈«∆ƒ¿∆««¿ƒƒ«À¿¿»¿≈
„ÓBÚ ‡l‡ ,‰¯BwÏ ‡ÏÂ „enÚÏ ‡Ï ,ÔÚL ÔÓb¯z‰«À¿¿»ƒ¿»…»«¿…«»∆»≈

‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a50‡l‡ ,·˙k‰ CBzÓ Ìb¯˙È ‡ÏÂ . ¿≈»¿ƒ¿»¿…¿«¿≈ƒ«¿»∆»
‰tŒÏÚ51‡lL ,ÔÓb¯zÏ ÚiÒÏ È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â . «∆¿≈«≈««¿«≈««À¿¿»∆…

‰¯Bza ·e˙k Ìeb¯z e¯Ó‡È52È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙Ó ÔËw‰Â . …¿«¿»«»¿«»»¿«¿≈«¿≈
ÏB„‚53‡ÏÂ .ÔË˜ È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙iL ÏB„bÏ „B·k ÔÈ‡Â , »¿≈»«»∆¿«¿≈«¿≈»»¿…

„Á‡Â ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,„Á‡k ÌÈL ÔÈÓb¯˙Ó‰ eÈ‰Èƒ¿«¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿∆»∆»∆»≈¿∆»
Ìb¯˙Ó54. ¿«¿≈

ויתקבלו 48) לזה, זה כבוד שיחלקו כדי ע"א. מה, ברכות
(פ"ד, תורה תלמוד הל' וראה השומעים. באזני דבריהם

שם. ובביאורנו קולות 49)ה"ג) שני שאין ע"ב. לט, סוטה
הקורא, לקול לשמוע מחוייבים והרי כאחד, נשמעים

התורה". ספר אל העם כל "ואזני "כשם 50)ככתוב:
בה  לנהוג אנו צריכים כך וביראה, באימה (התורה) שניתנה
הקורא  וגם ה"א). פ"ד, מגילה (ירושלמי וביראה" באימה

יט:). זבחים ('תוספות' להשען לו ירושלמי 51)אסור
בפה". - בפה שנאמר "דברים ה"א: פ"ד, מגילה

ע"א.52) לב, וגדול 53)מגילה קטן פ"ג. מגילה תוספתא
ובחשיבות. במעלה אלא בשנים לא הם כאן, האמורים

קולות 54) שני אין כי הטעם, ביארנו וכבר ע"ב. כא, מגילה
נשמעים.

.·È‰NÚÓ :¯eaˆa ÔÈÓb¯˙Ó ˙B‡¯˜n‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«ƒ¿»¿«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
Ô·e‡¯55ÌÈ‰k ˙k¯·e ,56Ï‚Ú‰ ‰NÚÓe ,57ÔÓ - ¿≈ƒ¿«…¬ƒ«¬≈»≈∆ƒ

"ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ‡¯iÂ" „Ú "Ô¯‰‡ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ"«…∆∆∆«¬…«««¿∆∆»»
ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ" :„Á‡ ˜eÒt „BÚÂ ,'B‚Â58Ìlk - " ¿¿»∆»«ƒ…∆»»À»
ÔBÓ‡ ‰NÚÓ·e ;ÔÈÓb¯zÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡¯˜59ÌB˜Óa - ƒ¿»ƒ¿…ƒ«¿¿ƒ¿«¬≈«¿¿»

‡¯˜ ,"„Âc Ôa ÔBÓ‡" :¯Ó‡pL60.Ìb¯zÓ ‡ÏÂ ∆∆¡««¿∆»ƒƒ¿»¿…ƒ«¿≈

חוששים 55) וכן ראובן, של גנותו משום כב. לה, בראשית
כה:). (מגילה אבינו יעקב של לכבודו בה 56)אנו שנאמר

אליך  פניו ה' ישא כו) ו, למה (במדבר סותר זה והרי .
הם  שכדאי יודעים אינם והם פנים"? ישא לא "אשר שכתוב
"אמר  כ:): (ברכות כמאמרם פנים, להם לישא ישראל
בתורה  להם שכתבתי לישראל פנים אשא לא וכי הקב"ה,

Î¯·Â˙"ואכלת ˙Ú·˘Â"כזית עד עצמם על מדקדקים והם "
שבעים. כשאינם אפילו המזון ברכת שמות 57)שמברכים

כאֿכה. של 58)לב, לכבודו אנו חוששים כי לה. שם,
וכן  הציבור, לאזני הללו בפסוקים משה שגינהו אהרן

העגל את עשו אשר "על נאמר וגו' ה' ויגוף ‡˘¯בפסוק
Ô¯‰‡ ‰˘Ú,באהרן ועשייתו העגל חטא הכתוב תלה "

מתרגמים  שאנו ואע"פ ברבים, גנותו מגלים אין ולפיכך
ציבור  גנאי דומה אינו בעגל, שחטא ישראל עם של גנותו
(מגילה  יותר חמור האחרון שזה בציבור, יחיד לגנאי בציבור

ה"יא). פ"ד, שם ובירושלמי יג.59)שם, שמואלֿב,
אחרים:60) ובדפוסים רוקח', ו'מעשה רומי דפוס כגירסת

מ"י) (פ"ד, במגילה המשנה ונוסח מתרגם" ולא "נקרא
כבודו  משום מתרגם? שאינו והטעם שלפנינו. רומי כנוסח
אפשר  שהרי הציבור, לפני לגמרי נקרא אינו וכן דוד. של

אבל אחר, בענין ‰˙Â¯‰להפטיר È˜ÂÒÙ אסור כי נקראים,
שם). טוב' יום ('תוספות ולחסרם לדלגם

.‚È‡È·pa ¯ÈËÙn‰61‰lÁz ‰¯Bza ˙B¯˜Ï CÈ¯ˆ ,62, ««¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«»¿ƒ»
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL elÙ‡63‡¯wM ‰Ó ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ; ¬ƒ¿»¿ƒ≈¿≈«∆»»

ÂÈÙÏ64‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ‡È·pa ¯ÈËÙÈ ‡ÏÂ .65. ¿»»¿…«¿ƒ«»ƒ«∆ƒ¿…≈∆»
ÌÈ˜eÒt „Á‡Â ÌÈ¯NÚÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ66ÌÏL Ì‡Â ; ¿…ƒ¿…≈∆¿ƒ¿∆»¿ƒ¿ƒ»«

‡¯˜ Ì‡Â ;ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,el‡Ó ˙BÁÙa ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»≈≈≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
‡Ï elÙ‡Â ,Bic - Ìb¯˙Ó‰ ÔÓb¯˙Â ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ¬»»¿ƒ¿ƒ¿¿»«¿«¿≈««¬ƒ…

ÔÈÚ‰ ÌÏL67ÌÈL elÙ‡Â ,‡¯B˜ „Á‡ ,‡È·p·e . »«»ƒ¿»«»ƒ∆»≈«¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÓb¯˙Ó68ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ ‚l„Óe .69‚l„Ó BÈ‡Â ;¯Á‡ ¿«¿¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»«≈¿≈¿«≈

‡È·Ï ‡È·pÓ70ŒÌÈL ÏL ÌÈ‡È·pa ‡l‡ ,¯NÚ71 ƒ»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ∆¿≈»»
B˙lÁ˙Ï ¯Ùq‰ ÛBqÓ ‚l„È ‡lL „·Ï·e ;„·Ïa72. ƒ¿»ƒ¿«∆…¿«≈ƒ«≈∆ƒ¿ƒ»

ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡Ï ,‚l„Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ
BÓeb¯z Ìb¯˙Ó‰73. «¿«¿≈«¿

אחת 61) שפעם שהיה: מעשה משום בנביא להפטיר תיקנו
בנביאים  וקראו עמדו בתורה; יקראו שלא ישראל על גזרו
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ואע"פ  לתורה. העולים קרואים שבעה כנגד אנשים שבעה
('אבודרהם', לגמרי המנהג בטל לא בטלה, שהגזירה
לפי  "הפטרה", זו: קריאה ונקראת רפ"ד). סימן ובלבוש
התורה. מקריאת זו בקריאה נפטרו גזירה שבשעת

כבוד 62)('אבודרהם'). יהא שלא התורה, כבוד משום
בתורה  לקרוא מקדים לפיכך שוה, נביא וכבוד תורה
כג.). (מגילה מהנביא התורה היא שגדולה להראות

אל 63) התורה, כבוד משום אלא זה שאין כיון תאמר שאל
תקנת  כבימי הציבור, טורח משום אחד, פסוק אלא יקרא
משמיענו  לפיכך - פב.) (ב"ק לעזרא. עד רבינו משה

ÌÈ˜ÂÒÙשאפילו ‰˘Ï˘.(מער"ק) לו לקרוא מותר
כאן 64) ידובר בשבת קרואים שבעה לפניו שקראו אחרי

אין  תענית ביום כי הקרואים, מנין על בה  להוסיף שמותר
ואז  (ה"טז) בסמוך כמבואר הקרואים, מנין על מוסיפים
חוזר  שהמפטיר והטעם הקרואים, ממנין הוא המפטיר
"קדיש" לומר שנהגו מפני מלפניו, שקראו מה בשבת וקורא
בין  להפסיק כדי המפטיר, קריאת לפני התורה קריאת אחר
כבוד  משום אלא שאינה מפטיר לקריאת חובה קריאת

ה"קדיש" לפני הסדר כל גומר ולפיכך זה התורה. שאין ,
ל"מפטיר" נשאר ולא הסדר, באמצע "קדיש" לומר מקובל
ביוםֿטוב  אבל לפניו. שקראו מה ולקרות לחזור אלא
"קדיש" אומר נפרדים, סדרים ובשני ספרים בשני שקוראים
בספר  מחדש קורא והמפטיר הראשון, הסדר גמר אחרי

פ"ד). למגילה (רא"ש אחר סדר שהוא כדי 65)השני
(סוטה  המפטיר מפי ההפטרה לשמוע הגולל גם שיוכל

בתורה,66)לט.). שקראו שבעה כנגד ע"א. כג, מגילה
פסוקים. משלשה פוחת אינו אחד יחד 67)שכל כי שם,

חוזר  אחרון ופסוק עשרים, הרי התורגמן של תרגומו עם
שם). (ר"ן, ואחד עשרים הרי שנית פעם עברית וקוראו

ועמי 68) לנשים להשמיע אלא אינו שהתרגום ע"ב. כא, שם
אנו  אין ואזהרות מצוות בהם שאין נביאים ובשל הארץ,

שם). (רש"י, בשמיעתם כלֿכך לדלג,69)מקפידים מותר
(שם  בו מקפידים אנו אין כלֿכך, השומע יכוין לא אפילו כי

(שם).70)כד.). מדאי יותר הכוונה טירוף כאן שיש
אחד.71) כספר נחשבים הם 'שנים 72)כי מסוף רק לא

יש  כי אסור, לסופו מתחילתו אפילו שבזה לתחילתו, עשר'
מסוף  אפילו אלא בסמוך, כמבואר ואסור, רב הפסק כאן
אין  כי ע.), ליומא (תוספות אסור - לתחילתו הספר אותו
ד). ס"ק קמ"ד, סימן אברהם' 'מגן (ראה למפרע. קוראים

הציבור.73) כבוד משום ע"א. כד, מגילה

.„È‰LÏL ÔÓb¯zÏ ˙B¯˜Ï BÏŒLÈ ,‡È·pa ‡¯Bw‰«≈«»ƒ∆ƒ¿«À¿¿»¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔzLÏL Ìb¯˙Ó Ìb¯˙Ó‰Â ,ÌÈ˜eÒÙ74. ¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿≈¿»¿»∆««∆

‡¯˜È ‡Ï - ˙BiL¯t LÏL ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ…ƒ¿»
„·Ïa „Á‡ „Á‡ ‡l‡ ÔÓb¯zÏ75. «À¿¿»∆»∆»∆»ƒ¿»

הוראה 74) שאין מכיון יטעה, המתרגם אם לנו איכפת ולא
וברש"י). (שם, נביא מדברי ששלשה 75)יוצאת מאחר כי

אמרו: שם ובגמרא לחוד. אחד כל לתרגם צריך הם, ענינים
כה  כי כגון: כיצד? פרשיות, שלש שהם פסוקים שלשה
מצרים  ה' אמר כה כי ג); נב, (ישעיה נמכרתם חנם ה' אמר

ה). (שם, פה לי מה ועתה ד); (שם, עמי ירד

.ÂË:˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈÙÏ C¯·Ó ,‡È·pa ¯ÈËÙn‰««¿ƒ«»ƒ¿»≈¿»»¿»»∆»
¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆»«

ÌÈ‡È·a76˙BÎ¯a Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ï C¯·Óe ;'eÎÂ "77: ƒ¿ƒƒ¿¿»≈¿«¬»«¿«¿»
ÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰" :da Ì˙BÁ ,‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»≈»»≈«∆¡»¿»

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" :da Ì˙BÁ ,‰iL ;"ÂÈ¯·c78;" ¿»»¿ƒ»≈»≈¿»»ƒ
da Ì˙BÁ ,˙ÈÚÈ·¯ ;"„Âc Ô‚Ó" :da Ì˙BÁ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈»»≈»ƒ¿ƒƒ≈»

‰lÙza Ì˙BÁL BÓk ,ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚ79Ì‡ ÔÎÂ ; ƒ¿«¿À««¿∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ
˙aLa ˙BÈ‰Ï L„ÁŒL‡¯ ÏÁ80‡È·pa ¯ÈËÙn‰ - »……∆ƒ¿¿«»««¿ƒ«»ƒ

‰lÙza ¯ÈkÊnL BÓk ,BÊ ‰Î¯·a L„ÁŒL‡¯ ¯ÈkÊÓ81. «¿ƒ……∆ƒ¿»»¿∆«¿ƒ«¿ƒ»

האלו,76) הברכות כל פירוש וראה ה"ט. פ"יג, סופרים מס'
הספר. שבסוף התפילות" ל"סדר עם 77)בביאורנו ויחד

שבע, הרי - ולאחריה לפניה בתורה לקריאתו הברכות שתי
פ"יד, סופרים (מס' בתורה שקראו קרואים שבעה כנגד

בבניה"78)ה"א). ציון "משמח לחתום: נוהגים ואנו
ה"ה).79)(כסףֿמשנה). (פ"ב, לעיל המבואר כפי

ראש 80) ענין בה להזכיר שאין ולומר, לדון שיש אע"פ
חודש  בראש ההפטרה קריאת אין שבת שאלמלא חודש,

בחול. להיות ˘ÈÈÁ˙·81)שחל ‡Â‰ ÌÂÈ ÈÎ,בהפטרה
אינו  אבל כד:). (שבת חודש ראש של גם להזכיר גורם והוא

רק אלא חודש, ראש בשל הברכה את מעין ÈÎÊÓ¯חותם
הנביאים... ועל התורה על שאומר: הברכה באמצע המאורע
כי  בלבד, שבת בשל וחותם וכו' הזה החודש ראש יום ועל
לשבת  אלא שאינה בהפטרה חודש ראש של כחו יפה לא
חןדש  ראש בכל הקבועות תפילות משלש יותר בלבד,
אלא  קיימת ר"ח חתימת אין כי ר"ח, משל בהן חותם  שאינו

(כסףֿמשנה). בלבד מוסף בתפילת

.ÊËÔÈ‡¯B˜ ˙È¯ÁLa ˙aLa ?ÔÈ‡¯Bw‰ Ô‰ ‰nk«»≈«¿ƒ¿«»¿«¬ƒ¿ƒ
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ,‰ML ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ,‰Ú·Lƒ¿»¿«ƒƒƒ»¿»ƒƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ‰MÓÁ¬ƒ»≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ¬≈∆

‰Úa¯‡ ÔÈ¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a82; ¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ«¿»»
ÏL ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ,‰ÁÓa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ˙aLa¿«»¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ∆
ÈÓÈ·e ,˙È¯ÁLa ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ,‰M‰ Ïk»«»»«¬À»¿ƒ¿«¬ƒƒ≈

˙ÈÚz‰83‰LÏL ÔÈ¯B˜ ,‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa84ÔÈ‡ ; ««¬ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ‰Ê ÔÈnÓ ÔÈ˙ÁBt85. ¬ƒƒƒ¿»∆¿≈ƒƒ¬≈∆

שהם 82) מפני הציבור על להכביד שלא מ"א. פ"ד, מגילה
עליהם  מוסיפים - מוסף קרבן בהם שיש ומתוך מלאכה, ימי

וחמישי. שני ימי על יתר שאנו 83)קורא בתעניות
או  בטבת, עשרה כגון - לאבותינו שאירע מה על מתענים
קוראים  בהן רק כי פה, ידובר - בהן וכיוצא בתמוז י"ז
תעניות  ובהל' ה"יח; (פ"יג, לקמן ראה ובמנחה. בשחרית
הצרות, מפני הציבור על שגוזרים בתעניות אבל ה"ה), פ"ה,
אלא  בהם קוראים אין - והחרב והדבר הבצורת כגון:
המדבר  ה"יז) (פ"א, תעניות שבהל' תדע בלבד. במנחה
אחר  שקוראים הקריאה אלא הזכיר לא זה, מסוג בתעניות
על  הכסףֿמשנה פליאת סרה ובזה ערב. לעת היום חצות
אלא  קוראים היו שלא מבואר (יב:) תענית שבמס' רבינו,
הציבור  על שגזרו בתעניות מדובר שם כי בלבד? במנחה
שאירע  מה לזכר הקבועות בתעניות וכאן הצרות, בגלל
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(מער"ק). הכל 84)לאבותינו מרובה זה שקדושתו כל ל:
וחולֿ ראשֿחודש לפיכך לתורה. איש עליו הוסף מחבירו,
יוםֿטוב  ארבעה; קוראים - מוסף קרבן בהם שיש  המועד
שענוש  יוםֿהכיפורים חמשה; - מלאכה בעשיית שאסור
שבעה  - סקילה בה שיש שבת ששה; - חילולו על כרת

כב:). ואין 85)(מגילה הם, מלאכה ימי אלה כל כי
מלאכה. ביטול משום מדאי יותר הציבור על בהם להכביד
לדרוש  רגילים שהיו היא, לחשכה סמוך כבר במנחה ושבת
כלֿכך  בה מאחרין אין לפיכך מנחה, לפני היום כל
בביהכ"נ  יש ואם שם). ברש"י כא, (מגילה נוספות בקריאות
והרי  כהן, ואחד ישראלים שנים אחד, ביום חתנים שלשה
לחתן  נוספת עליה מוסיפים אז כהן, אחר לקרוא מוכרח לוי
בכתובות  כמבואר אצלו, כמועד הוא חופתו שיום השלישי,

מיימוניות'). ('הגהות ד.

.ÊÈ„B·k ÈtÓ ,¯eaˆa ‡¯˜˙ ‡Ï ‰M‡86.¯eav‰ ƒ»…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿«ƒ
ÔÈnÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÎ¯·Ó ÈÓÏ Ú„BÈÂ ˙B¯˜Ï Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«ƒ¿¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒƒ¿«

ÌÈ‡¯Bw‰87ÔÈn‰Ó ‰ÏBÚ ¯ÈËÙÓ ÔÎÂ .88‡e‰ È¯‰L , «¿ƒ¿≈«¿ƒ∆≈«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈa LÈc˜a ¯eaˆŒÁÈÏL ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;‰¯Bza ‡¯B˜≈«»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈

ÌÈÏLÓ89ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ BÈ‡ - ¯ÈËÙn‰ ÔÈ·e90. «¿ƒ≈««¿ƒ≈∆ƒ«ƒ¿»
„Á‡ ‡l‡ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ Ì‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaˆ91- ƒ∆…»»»∆≈«ƒ¿∆»∆»

,˙ÈLÈÏLe ‰iL ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,„¯BÈÂ ‡¯B˜Â ‰ÏBÚ∆¿≈¿≈¿≈¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ÌÈ‡¯Bw‰ ÔÈÓ ¯Ó‚iL „Ú92. «∆ƒ¿…ƒ¿««¿ƒ∆«

ע"א.86) כג, ה"ב.87)מגילה פ"ז, ברכות ירושלמי,
('מגן  בלבד למפטיר אלא לתורה עולה קטן אין הזה ובזמן
שם). ל'טור' ב'פרישה' וראה ו', ס"ק רפב סי' או"ח אברהם'

הוא 88) הרי אנשים, ששה אלא לפניו קראו לא שאפילו
אלא  בתורה קורא הוא שאין אע"פ שבעה, למנין עולה
(מגילה, ה"יג לעיל כמבואר בלבד, התורה כבוד משום

המפטיר 89)שם). לפני קדיש לומר שנהגו במקום
ברי"ף 90)כמנהגנו. הובאת גאון, נטרונאי רב תשובת

הקודמים  הקרואים בין הפסיק הקדיש כי (פ"ד): למגילה
קדיש  יאמרו אם אלא למנין, מצטרף הלה ואין למפטיר,

(ה"כ). בסמוך כמבואר המפטיר, שהיה 91)אחרי בימיהם
קורא  שש"ץ נהגו כיום אבל ידובר; - בעצמו קורא העולה
כמבואר  בלחש, אחריו עונה אלא אינו והעולה בקול,

(ה"ז). לעיל כדי 92)בביאורנו פ"ג. מגילה, תוספתא
עולים  שבעה קראו כאילו לקריאה, קריאה בין להבחין
לתורה  לעלות ממקומם לעמוד דרכם היה שכך נפרדים.

(כסףֿמשנה).

.ÁÈ,ÔBL‡¯ ‡¯B˜ Ô‰k ,el‡Ó ‰‡È¯˜e ‰‡È¯˜ ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»≈≈…≈≈ƒ
Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈÂÏ ÂÈ¯Á‡Â93‡e‰ ËeLt ‚‰Óe . ¿«¬»≈ƒ¿«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»»

ÌBi‰94ÈÙÏ ˙B¯˜Ï Ì„B˜ ı¯‡‰ŒÌÚ Ô‰k elÙ‡L , «∆¬ƒ…≈«»»∆≈ƒ¿ƒ¿≈
B¯·ÁÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏB„b ÌÎÁ»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ∆»≈¬≈

˙B¯˜Ï Ì„B˜ ‰ÓÎÁa95Œ¯ÙÒ ÏÏBbL ,ÔB¯Á‡‰Â . ¿»¿»≈ƒ¿¿»«¬∆≈≈∆
Ïk‰ „‚k ¯ÎN ÏËB ,‰¯Bz96‰ÏBÚ CÎÈÙÏ ; »≈»»¿∆∆«…¿ƒ»∆

¯eavaL ÏB„b elÙ‡ ÌÈÏLÓe97. «¿ƒ¬ƒ»∆«ƒ

ע"א.93) נט, היה 94)גיטין לא התלמוד חכמי בימי אבל
וכך  ממנו. גדול חכם ישראל שם כשהיה ראשון עולה כהן

שזה  "דע מ"ח): פ"ה, (גיטין המשנה בפירוש רבינו לשון
שיהיה  בין ראשון בביהכ"נ קורא הכהן שיהיה הדבר...
בתורה  שורש לו שאין דבר הוא הארץ, עם או חכם תלמיד
הגלות  מערי ופלא הפלא נפלאתי ואני בש"ס... זה נזכר ולא
מחולאי  בריאים היותם אחרי המנהג, בזה שנוהגים
הזה, ההפסד להם בא מקום מאיזה יודע ואיני המנהגות...
שהכהן  היא: בקבלה לנו שבא מה לפי הענין צורת ואמנם
וקדשתו  ה): כא, (ויקרא שנאמר לפי ולישראל, ללוי קודם
דבר  לכל - "וקדשתו" מקריב. הוא אלהיך לחם את כי
ראשון... ולברך כבוד) דבר (בכל ראשון לפתוח שבקדושה:
כהן  שם שיהיה כגון ממנו, גדול חכם שם כשאין כולו וזה
וכן  בחכמה... אחת במדריגה כולם ויהיו וישראלים, ולויים
שוים; שכולם בזמן - "אימתי מ"ח): פ"ג, (הוריות אמרו
- הארץ עם וכהןֿגדול חכם תלמיד ממזר היה אם אבל
רז"ל  אמרו וכבר הארץ", עם לכ"ג קודם חכם תלמיד ממזר
הכהן, כמו ראשון קרא - בכהני" קרא "רב כב.): (מגילה
וראה  שם, המצויים הכהנים מן חכם יותר שהיה לפי

זא  ובכל רבינו". "תשובות רבינו במוספנו כאן הסכים ת
יכול  אדם אין האחרונים שבדורות מפני היום, למנהגנו
עם  שכהן לומר לוותר וראוי מחכמתך... גדולה חכמתי לומר
לריב  יבואו שלא כדי חכם, תלמיד לישראל קודם הארץ
פ"ה  לגיטין טוב' יום ('תוספות ממך גדול חכם אני לומר

שם). המשנה ע"פ ס.):95)מ"ח, (גיטין שאמרו כמו
הממונים  חכמים תלמידי קוראים ולוי) כהן (אחרי "אחריהם

חכמים ואחריהם הציבור; על למנותם ‰¯‡ÌÈÈÂפרנסים
חכמים  תלמידי בני ואחריהם הציבור; על פרנסים
ראשי  ואחריהם הציבור; על פרנסים ממונים שאבותיהם

אדם". וכל ע"א.96)כנסיות לב, מדברי 97)מגילה
גם  הוא לתורה הקרואים את המשלים שהאחרון נראה רבינו
לקריאת  העולים מן הגולל שאין בימינו כנהוג ולא הגולל,

קמז. סימן יוסף' 'בית וראה התורה,

.ËÈÏ‡¯NÈ ‰ÏBÚ - Ô‰k ÌL ÔÈ‡98‰ÏÚÈ ‡ÏÂ ; ≈»…≈∆ƒ¿»≈¿…«¬∆
ÂÈ¯Á‡99ÔBL‡¯ ‡¯wL Ô‰k - ÈÂÏ ÌL ÔÈ‡ .ÏÏk ÈÂÏ «¬»≈ƒ¿»≈»≈ƒ…≈∆»»ƒ

ÈÂÏ ÌB˜Óa ‰iL ÌÚt BÓˆÚ ‡e‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ100; ≈¿≈«¿««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ
e¯Ó‡È ‡nL ,¯Á‡ Ô‰k ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜È ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»«¬»…≈«≈∆»…¿

ÏeÒt ÔBL‡¯‰101‡Ï ÔÎÂ .¯Á‡ Ô‰k ‰ÏBÚ CÎÈÙÏe , »ƒ»¿ƒ»∆…≈«≈¿≈…
Ì‰ÈMÓ „Á‡ e¯Ó‡È ‡nL ,ÈÂÏ ¯Á‡ ÈÂÏ ‡¯˜Èƒ¿»≈ƒ««≈ƒ∆»…¿∆»ƒ¿≈∆

ÏeÒt102. »

החבילה",98) נתפרדה - כהן שם אין "אם ע"ב: נט, גיטין
לעלות  ישראל ויכול זכותו, את הלוי ואיבד הקשר נפסק
לעלות  יכול הלוי שגם ודאי אבל מעכבו. הלוי ואין ראשון
עליו  עולה שאינו אחר מישראל גרוע שאינו ראשון
בדעת  קלה סימן משה' ו'דרכי יוסף', ('בית בחשיבות

לעלות 99)רבינו). ללוי אסור ראשון, ישראל שקרא אחרי
קרא  ולפיכך היה, כהן הראשון ודאי יאמרו: כי אחריו,

כה:). ובכתובות ע"ב; נט, (גיטין לוי ומברך 100)אחריו
ראשון 101)שנית. של באביו יודעים אנו אם ואפילו

וחיללו  זה בן ממנה והוליד נשא גרושה שמא - היה שכהן
כהונה. והרי 102)מקדושת לו, פסולה אשה לקח שאביו

פסול, כישראל בתורה וקורא לויה. מקדושת מחולל הבן
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יאמרו "שמא בלוי: לומר רבינו Ì‰È˘Óודקדק „Á‡."פסול
של לכבודו רק חשש כהן, אחר לכהן כי ‰¯‡˘ÔÂובנוגע ?

אתה  שאיך שני: כהן של לכבודו לחוש מקום אין באמת
קרא  מדוע כן אם מכהונה, ונפסל גרושה בן שהוא בו חושש
נופל  החשש כל ולפיכך לוי? שאיננו אע"פ לוי במקום שני
כהן  אחריו עלה ולכן הוא, שפסול בלבד הראשון הכהן על

שם). (גיטין זה

.ÎÏk - ‰lÙz‰ ¯Á‡ ?‰¯Bza ‰‡È¯w‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿ƒ»«»«««¿ƒ»»
ÛÒeÓ ˙lÙz BaŒLiL ÌBÈ103ŒÁÈÏL ¯Ó‚iL ¯Á‡ , ∆∆¿ƒ«»««∆ƒ¿…¿ƒ«

Œ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe LÈc˜ ¯ÓB‡ ,˙È¯ÁLŒ˙lÙz ¯eaƒ̂¿ƒ««¬ƒ≈«ƒƒ≈∆
ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ,¯eav‰ ÔÓ „Á‡ „Á‡Ï ‡¯B˜Â ,‰¯Bz»¿≈¿∆»∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
dÓB˜ÓÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯ÈÊÁÓ ,ÔÈ¯ÓBbLÎe ;‰¯Bza«»¿∆¿ƒ«¬ƒ≈∆»ƒ¿»

¯ÓB‡Â104ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜105ÌÈÓÈÂ . ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿»ƒ
Ì„˜ LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰ ,ÛÒeÓe ¯ÈËÙÓ Ì‰a LiL106 ∆≈»∆«¿ƒ»»¬««ƒ…∆

LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ;¯ÈËÙn‰ ‰ÏÚiL∆«¬∆««¿ƒ¿≈¿∆»¬««ƒ
.¯ÈËÙn‰ ¯Á‡««««¿ƒ

וחולֿהמועד.103) ראשֿחודש מס'104)כגון ע"פ
גמר  אחר קדיש לומר נוהגים ואנו ה"ו. פכ"א, סופרים

הספר. חזרת לפני לעיל 105)הקריאה רבינו כתב וכבר
מוסף, תפילת קודם קדושה" "סדר שאומרים ה"יד): (פ"ט,

כאחד. לשתיהן עולה שהקדיש סופרים,106)נמצא מס'
לקריאת  חובה, קריאת בין להבחין כדי והטעם, שם.
כמבואר  התורה, כבוד משום אלא שאינה בתורה, המפטיר

ובביאורנו. י"ג הל' לעיל

.‡Î¯Á‡ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏLÂ ˙aL ÏL ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»∆«»¿∆«ƒƒ««
ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï ‰l‰z' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL107, ∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆«

,Ba ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óe LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈
LÈc˜ ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,‰ÁÓa ÔÈ‡¯B˜ ˙ÈÚ˙a¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿««»≈«ƒ
e‚‰ ‡Ï ·BËŒÌBÈa Ï·‡ .‰ÁÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬»¿…»¬

.‰ÁÓa ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿»

לומר 107) שלא נוהגים ואנו הֿו. הלכות פ"ט, לעיל מפורש
אלא  המנחה, בתפילת קדושה" "סדר הכיפורים ביום
('הגהות  נעילה תפילת ובין בינה להפסיק כדי לאחריה,

מיימוניות').

.·Î,˙È¯ÁL ˙lÙz ¯ÓBbLk - ÛÒeÓ Ba ÔÈ‡L ÌBÈÂ¿∆≈»¿∆≈¿ƒ««¬ƒ
,Ba ÔÈ‡¯B˜Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿¿ƒ
‰l‰z' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒ¿««»≈¿ƒ»
¯ÓB‡Â ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡L C¯„k ,ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï¿»ƒ¿≈∆«¿∆∆∆¿ƒ¿»¿≈

.ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ

.‚ÎÔÈLnÁa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡108ÌeMÓ ,˙BiÒÎŒÈz·a ≈¿ƒ«À»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ
¯eav‰ „B·k109,¯eaˆa ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡Â . ¿«ƒ¿≈¿ƒ≈∆»¿ƒ

Ô˙BÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL ,¯eav‰ Á¯Ë ÈtÓƒ¿≈…««ƒ∆…«¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»
eÎ¯ËˆÈ Ì‡ CÎÈÙÏ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ«∆ƒ¿…≈∆»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

ÌÈÈÚ ÈL ˙B¯˜Ï110.‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»
˙B¯B˙ ÈzLa „Á‡ ÔÈÚ „Á‡ LÈ‡ ‡¯˜È ‡ÏÂ111, ¿…ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»∆»ƒ¿≈

‡¯B˜ CÎÈÙÏe ,‰È‰ Ìe‚t ÔBL‡¯ ¯ÙÒ e¯Ó‡È ‡nL∆»…¿≈∆ƒ»»»¿ƒ»≈
.ÈM·«≈ƒ

ובגלילה 108) הקלף על - חומשים חמשה להם כותבים יש
החומשים  כל שאין ומתוך לבדו, חומש כל - כספרֿתורה
כאחד. החומשים כל המכיל ספרֿתורה קדושתם אין - ביחד

בדפוס ג 109) הנדפסים שלנו בחומשים אבל ע"א. ס, יטין
בהם  קוראים אין הדין מצד אפילו - כגליון נגללים ואינם

ס"ב). קמ"ג סימן או"ח (שו"ע בברכה כגון 110)בביהכ"נ
שלשה  גם לקרוא יצטרכו ולפעמים ראשֿחודש. בשבת
בשבת, להיות שחל טבת חודש ראש כגון ענינים,
הלכה  יג פרק לקמן ראה ספריֿתורה, שלשה בו שמוציאים

קורא 111)כג. שהיה הכיפורים ביום גדול כהן כגון
ובפרשת  הספר, מתוך מות" "אחרי בפרשת במקדש
קורא  היה זֿיא). (כט, במדבר שבחומש לחודש" "ובעשור
של  פגמו משום שני ספרֿתורה מוציא היה ולא בעלֿפה,
- ענינים בשני אבל אחד, בענין ודוקא ע.). (יומא ראשון
בו  שאין ציבור שהרי תדע: לקרוא. אחד לאיש אפילו מותר

א  אלא לקרות כל יודע מנין וגומר קורא האחד אותו חד,
טבת  בראשֿחודש יעשה ומה (ה"יז). לעיל ראה הקרואים.
עלֿכרחך  ספרים? שלשה בו שמוציאים בשבת להיות שחל
ספר  של פגמו משום לחוש ואין בשלשתן, קורא האחד

המשנה'). ('מרכבת נפרדים ענינים שהם מפני ראשון,

.„ÎıeÁaÓ BÏÏBb ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏBb‰ Ïk112; »«≈≈∆»¿ƒ«
ÌÈÙaÓ B˜c‰Ó ,B˜c‰Ó ‡e‰LÎe113CÈ¯ˆÂ . ¿∆¿«¿¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

¯Ùz‰ ÏÚ B„ÈÓÚ‰Ï114ÌB˜Ó .Ú¯wÈ ‡lL È„k , ¿«¬ƒ««∆∆¿≈∆…ƒ»≈«»
ÔÈÎÈÏBÓe Ba ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒ≈∆»««∆¿ƒƒƒ

BÚÈˆ‰Ï ¯Á‡ ˙È·Ï B˙B‡115ÔÈ‡M¯ ¯eav‰ ÔÈ‡ - ¿«ƒ«≈¿«¿ƒ≈«ƒ«»ƒ
,ÂÈ¯Á‡ Ì‰Â ,B˙B‡ eeÏÈÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ˆiL „Ú ˙‡ˆÏ»≈«∆≈≈≈∆»ƒ«¿≈«¬»

‰ „ÚB· B˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÌB˜n116. ««»∆«¿ƒƒ

גם 112) היה הספר שמגביה היה מנהגם ע"א. לב, מגילה
ואיש  ברכיו, על התחתונים בעמודיו מעמידו והיה הגולל,
שהגביה  וזה העליונים, חיים' ב'עצי בראשו אוחז היה אחר
קושר  כשהוא ולפיכך בחגורה. וקושרו הספר את גולל היה
שהוא  מבחוץ בקשירתו להתחיל צריך בחגורתו הספר את
כלפי  מבפנים הקשירה יתחיל אם כי הכתב, שמאחורי הצד
והלאה  ממנו מפניו הספר את כדוחה הוא הרי חוץ,

קמז). סי' או"ח ל'טור' צד 113)('פרישה', הוא שם.
לא  הספר את כשיפתחו הבאה שבקריאה כדי - הכתב
דרך  זה אין כי הקשר את להתיר הכתב על להפכו יצטרכו

אם 114)כבוד. שאפילו הספר, יריעות תפירת מקום שם.
מחדש. ולתפרו לחזור אפשר שם ששם 115)יקרע

יותר. ה'116)משתמר אחרי שנאמר: ע"ב. לט, סוטה
הספר  את שמצניעים כיום וגם ה). יג, (דברים תלכו אלהיכם
עד  מביהכ"נ לצאת שלא נוהגים אנו הכנסת, שבבית בהיכל

קמט). סי' (או"ח בהיכל הספר את שיכניסו

ׁשלׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קריאתה 1) סדר השלמתה; זמן ומשך התורה קריאת מנהגי

וסדר  הפסח שלפני פרשיות ארבע השנה; מאורעות בכל
הפסקתן.
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.‡ËeLt‰ ‚‰n‰2˙‡ ÔÈÓÈÏLnL ,Ï‡¯NÈ ÏÎa «ƒ¿»«»¿»ƒ¿»≈∆«¿ƒƒ∆
Œ‚Á ¯Á‡L ˙aLa ÔÈÏÈÁ˙Ó .˙Á‡ ‰La ‰¯Bz‰«»¿»»«««¿ƒƒ¿«»∆«««
‰l‡' - ‰iMa ,'˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ÔÈ¯B˜Â ˙Bkq‰«À¿ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ»≈∆

'˙„ÏBz3'Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ' - ˙ÈLÈÏMa ,4, ¿…«¿ƒƒ«…∆∆«¿»
˙‡ ÔÈ¯ÓBbL „Ú ,‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ¿¿ƒ««≈∆«∆«∆¿ƒ∆
‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÏLnL ÈÓ LÈÂ .˙Bkq‰Œ‚Áa ‰¯Bz‰«»¿««À¿≈ƒ∆«¿ƒ∆«»

ÌÈL LÏLa5.ËeLt ‚‰Ó BÈ‡Â , ¿»»ƒ¿≈ƒ¿»»

ונתקבל.2) ט.3)שנתפשט ו, א.4)בראשית יב, שם,
התלמוד 5) בתקופת כן שנהגו ישראל ארץ לבני הכוונה

כט:). (מגילה

.·˙BÏÏ˜ ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ‡¯ÊÚ∆¿»ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿»
'‡¯˜iÂ' ¯ÙÒaL6˙¯ˆÚ Ì„˜7‰¯B˙Œ‰LÓaLÂ ,8 ∆¿≈∆«ƒ¿»…∆¬∆∆¿∆¿ƒ¿≈»
‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜9ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,ËeLt‰ ‚‰n‰Â . …∆…«»»¿«ƒ¿»«»∆¿¿ƒ

'ÈÈÒ ¯a„Óa'10‰ÚLz ¯Á‡ 'ÔpÁ˙‡Â' ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ¿ƒ¿«ƒ«…∆¬∆∆»∆¿««««ƒ¿»
'ÌÈ·v Ìz‡' ,·‡a11˙‡ Âˆ' ,‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜ ¿»«∆ƒ»ƒ…∆…«»»«∆

‰ËeLÙ ‰La ÁÒt‰ Ì„˜ 'Ô¯‰‡12LÈ CÎÈÙÏ . «¬……∆«∆«¿»»¿»¿ƒ»≈
ÌÈ¯„Ò ÈL ˙È¯ÁL ÔÈ¯BwL ˙B˙aL13Èk ‰M‡' ÔB‚k , «»∆ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ
'Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê'Â 'ÚÈ¯Ê˙14'È˙wÁa Ì‡' , «¿ƒ«¿…ƒ¿∆««¿…»ƒ¿À…«

'ÈÈÒ ¯‰a' ÌÚ15Ô‰· ‡ˆBiÎÂ16eÓÈÏLiL È„k , ƒ¿«ƒ«¿«≈»∆¿≈∆«¿ƒ
‰La17Ô˙BÚa ÌÈ¯„q‰ Ô˙B‡ e‡¯˜ÈÂ ,18. ¿»»¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿»»

ידֿמו).6) כו, (ויקרא "בחוקותי" בסדר התוכחה פרשת היא
וקוראים 7) האילן פירות על נידונים שאז השבועות, חג

לא:). (מגילה וקללותיה" שנה "תכלה לומר: זו, פרשה
טוֿפט).8) כח, (דברים תבוא" "כי מהטעם 9)שבפרשת

מ"ב): פ"א, (ר"ה המשנה כלשון נידון, האדם שאז הנ"ל,
(מגילה, מרון" כבני לפניו עוברים עולם באי כל "בר"ה

להפסיק 10)שם). כדי "בחוקותי", שאחרי הפרשה היא
(שם, לעצרת "בחוקותי" שבסדר הקללות בין בה

שבפרשת 11)ב'תוספות'). הקללות בין בה להפסיק כדי
וכאמור. לראשֿהשנה תבוא" אלא 12)"כי בה שאין

תורת  תהיה "זאת קוראים מעוברת ובשנה חודש. שניםֿעשר
ופסח, פקוד אלו: לקריאות וסימן הפסח. קודם המצורע"
פרשת  קרא פירושו: וזה ותקע. קום וצלי, צום ועצור, מנה
המדברת  במדבר פרשת קרא פסח; תעשה ואח"כ "צו"
צום  העצרת; חג תחוג ואח"כ ופקודיהם, ישראל במנין
תרגום  שהיא ואתחנן, פרשת קרא ואח"כ באב תשעה תענית
ואח"כ  נצבים פרשת קרא ותחנונים; בקשה שפירושה ְֵצלי
עמרם  רב סדר בשם מיימוניות' ('הגהות בראשֿהשנה תקע
מעוברת  לשנה סימן הוסיף תכח סי' או"ח וה'טור' גאון).
ואח"כ  הסגר הטעון מצורע פרשת קראו ופסחו", "סגרו

פסח. מסויימים 13)תעשו סדרים לקרוא וצריך הואיל
אחת. בשנה התורה את להשלים ונוהגים קבועים, בזמנים

וסדר 14) הטמאים בתורת אחד בענין מדברות ששתיהן
במספר15)טהרתם. קטנה היא "בהר" פסוקיה,פרשת

משותפות  וכן "בחוקותי", פרשת לקריאת להצטרף וראויה
ונזכר  וחוזר "בהר" בפרשת הנאמר השמיטה בענין הן
שבתותיה  את הארץ תרצה אז ככתוב: "בחוקותי", בפרשת

לדֿלה). כו, (ויקרא או 16)וגו' ובלק", "חוקת סדר כגון

ומסעי". שמספר 17)"מטות פשוטה בשנה שהרי
התורה  כל לגמור תוכל לא לחמישים, עולה שבתותיה
ששבת  גם ומה וארבעה; חמישים למספר עולים שסדריה
מענין  אלא הרגיל בסדר בה קוראים אין החג בתוך החלה

כאחד,18)המועדות. ובחוקותי" "בהר סדרי תחבר אם כי
כדרוש. העצרת לפני סיני" "במדבר לקרוא לכוין תוכל

.‚ÔÈ‡¯B˜ ÌL ,˙È¯ÁLa ˙aLa ÔÈ˜ÈÒÙnL ÌB˜Ó»∆«¿ƒƒ¿«»¿«¬ƒ»¿ƒ
ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ‰ÁÓa19?„ˆÈk .‰‡a‰ ˙aLÏe ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«»«»»≈«

- '˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ‰BL‡¯ ˙aL«»ƒ»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆¿≈ƒ
B‡ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa¿ƒ¿»ƒ≈∆¿……«¬»»¿ƒ
‰‡a‰ ˙aLÏ ÔÎÂ ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÎÂ ,¯˙BÈ≈¿≈¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈¿«»«»»
„Ú ‡¯B˜Â ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡'Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ«¿ƒƒ≈≈∆¿……«¿≈«

¯„q‰ ÛBÒ20ÔÈ¯ÈËÙÓe .‰M‰ Ïk ÔÈ¯B˜ BÊ C¯c ÏÚÂ , «≈∆¿«∆∆ƒ»«»»«¿ƒƒ
‰¯Bza ‡¯wL ÔÈÚÓ ‡È·pa ˙aLÂ ˙aL ÏÎa21. ¿»«»¿«»«»ƒ≈≈∆»»«»

ה"א).19) (פ"יב, לעיל כמבואר בלבד, עולים לשלשה
ע"ב.20) לא, הוא 21)מגילה "בראשית" בסדר כגון:

השמים  בורא ה' אמר... כה הארץ מפטיר: רוקע ונוטיהם
וכן  בראשית; למעשה המתאים ה) מב, (ישעיה וצאצאיה
הנאמר  הפסוק שם על נד) (בישעיה מפטיר הוא "נח" בסדר
"תשבי" ובספר כולן. וכן ט) (שם, וגו' לי זאת נח מי כי בה:
שלא  ישראל על גזר יון מלך אנטיוכס נאמר: "פטר" שורש
אחת  פרשה לקחו ישראל עשו מה ברבים, בתורה יקראו
אף  ועתה בה. וקראו השבוע לפרשת דומה שענינה מנביאים

בטל. לא הזה המנהג - הגזירה שבטלה

.„BL‡¯‰ - ÌÈL„Á ÈL‡¯·eÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‡¯B˜ Ô ¿»≈√»ƒ»ƒ≈¿»¿ƒ
'Âˆ' ˙L¯tÓ22ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈM‰Â , ƒ»»««¿«≈ƒ≈¿≈»¿ƒƒ

¯iLiL È„k ,ÂÈ¯Á‡L ÌÈ˜eÒÙ ÈLe ,ÔBL‡¯‰ ‡¯wL∆»»»ƒ¿≈¿ƒ∆«¬»¿≈∆¿«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‰L¯ta23‰LÏL ‡¯B˜ ÈLÈÏM‰Â , «»»»¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈¿»

ÈÚÈ·¯‰Â ,'˙aM‰ ÌBÈ·e' ÌÚ ÈM‰ ¯iML ÌÈ˜eÒÙ¿ƒ∆ƒ≈«≈ƒƒ¿««»¿»¿ƒƒ
'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e' ‡¯B˜24L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡Â . ≈¿»≈»¿≈∆¿ƒ»……∆

„Á‡a :˙È¯ÁLa ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿≈¿»ƒ¿«¬ƒ»∆»
B· ‡¯B˜ ÈM·e ,˙aL d˙B‡ ¯„Ò Ba ÔÈ¯B˜ƒ≈∆»«»«≈ƒ≈

ÌÈÏLn‰25‡¯B˜ ¯ÈËÙn‰Â ,'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e'26 ««¿ƒ¿»≈»¿≈∆¿««¿ƒ≈
L„Á ÈcÓ ‰È‰Â' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚƒ¿«……∆«¿ƒƒ¿»»ƒ≈…∆

'BL„Áa27,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡ L„ÁŒL‡¯Â . ¿»¿¿……∆»∆»ƒ¿¿«»
'ÈLÙ ‰‡N ÌÎÈ„ÚBÓe ÌÎÈL„Á' ÔÈ¯ÈËÙÓ28. «¿ƒƒ»¿≈∆¬≈∆»¿»«¿ƒ

ÔÈ¯ÈËÙÓ ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡¯Â¿……∆∆»ƒ¿¿∆»¿«»«¿ƒƒ
'L„Á ¯ÁÓ Ô˙B‰È BÏ ¯Ó‡iÂ' ÂÈÙlL ˙aLa29. ¿«»∆¿»»«…∆¿»»»»…∆

כח).22) (במדבר לחמי קרבני את ישראל... בני את צו
משיירים 23) שאין ג') הלכה י"ב, (פרק לעיל נתבאר וכבר

פסוקים. משלשה פחות יש 24)בפרשה זו שפרשה ואע"פ
השלישי  שיקרא אומרים אנו אין פסוקים, חמשה בה
פסוק  עוד ויוסיף פסוקים, שני המכילה השבת" מ"וביום
ולא  כרגיל לקרוא השני יוכל ואז חדשיכם" מ"ובראשי
אין  הוא: כלל כי - הראשון שקרא מה על לחזור יצטרך
יצטרך  לפיכך פסוקים, משלשה פחות בפרשה מתחילין
וישייר  פסוקים שלשה חדשיכם" מ"ובראשי לקרוא השלישי
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משיירים  "אין אמרנו: וכבר בלבד; פסוקים שני ממנה
כא:). (מגילה פסוקים" משלשה פחות שם,25)בפרשה

הקרואים. מנין את המשלים השביעי העולה ע"ב. כט,
ולדעת 26) (כסףֿמשנה). המשלים שקרא מה וקורא חוזר

בדברי  הכוונה סח, הרמב"ם" ב"לשונות ח"א הרדב"ז
שהרי  מפטיר, להיות רוצה אם - המשלים" בו "קורא רבינו:
ואמר: שחזר וזה הי"ז) פ"יב, (לעיל מהמנין עולה המפטיר
יהיה, שלא בין משלים שיהיה בין לומר - קורא" "והמפטיר

„ÈÓ˙ לקרוא נוהגים ואנו ראשֿחודש. בענין קורא המפטיר
המפטיר  קורא השני ובספר שבת, של בסדר קרואים שבעה
הפרשה  סוף עד חדשיכם" ו"בראשי השבת", מ"וביום

תכה). סי' ההפטרה,27)('טור' של האחרון הפסוק הוא
אֿכד). סו, (ישעיה כסאי" השמים ה' אמר ב"כה המתחילה

"השמים 28) מפטירים: אלא כן, נוהגים לא ואנו יד. א, שם,
מיימוניות'). ('הגהות ע"א.29)כסאי" לא, מגילה

.‰·BË ¯·„a Á˙Bt ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‰ÏBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿«»≈«¿»»
·BË ¯·„a ÌiÒÓe30‡¯B˜ ,'eÈÊ‡‰' ˙L¯t Ï·‡ . ¿«≈¿»»¬»»»««¬ƒ≈

¯ÎÊ'Ó ÏÈÁ˙Ó ÈM‰Â ,'ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ' „Ú ÔBL‡¯‰»ƒ«¿…¿»¿«≈ƒ«¿ƒƒ¿…
'e‰·Èk¯È'Ó ÈLÈÏM‰Â ,'e‰·Èk¯È' „Ú 'ÌÏBÚ ˙BÓÈ¿»««¿ƒ≈¿«¿ƒƒƒ«¿ƒ≈
'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' ÔÓ ÈÚÈ·¯‰Â ,'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' „Ú«««¿«ƒ¿»¿»¿ƒƒƒ««¿«ƒ¿»
‡N‡ Èk' „Ú 'eÓÎÁ eÏ' ÔÓ ÈLÈÓÁ‰Â ,'eÓÎÁ eÏ' „Ú«»¿¿«¬ƒƒƒ»¿«ƒ∆»
'È„È ÌÈÓL Ï‡ ‡N‡ Èk'Ó ÈMM‰Â ,'È„È ÌÈÓL Ï‡∆»«ƒ»ƒ¿«ƒƒƒƒ∆»∆»«ƒ»ƒ

‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú31el‡ ˙BÈÚa da ÔÈ˜ÒBÙ ‰nÏÂ ;32? ««ƒ»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
.‰·eL˙a ÌÚ‰ e¯ÊÁiL È„k ,‰ÁÎBz Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈≈»¿≈∆««¿»»ƒ¿»

שעשה 30) במי יסיים לא וכן ה"ז). (פ"ג, שם, ירושלמי
המשנה  פירוש ע"פ סק"ד, קלח סי' אברהם' ('מגן רע מעשה

מ"ח). פ"ד, ידים וכן 31)לרבינו, פ"ד; מגילה הרי"ף ע"פ
וסימן  תכח). סימן (או"ח ב'טור' מובאת גאון פלטוי רב דעת

לא.). השנה (ראש ל"ך הזי"ו אלו שתחילתם 32)קריאות
קשים. דברים וסופם

.Â‰¯Bz‰ ÛBÒaL ÌÈ˜eÒÙ ‰BÓL33˙B¯˜Ï ¯zÓ , ¿»¿ƒ∆¿«»À»ƒ¿
‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ˙Òk‰Œ˙È·a Ì˙B‡34ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; »¿≈«¿∆∆¿»≈¬»»««ƒ

Ì¯Ó‡ ‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰LÓe ‡È‰ ‰¯Bz Ïk‰L35- ∆«…»ƒ∆ƒƒ«¿»¬»»
,epzL È¯‰ ,‰LÓ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ì‰L ÔÚÓLÓe ÏÈ‡B‰ƒ«¿»»∆≈««ƒ«∆¬≈ƒ¿«

.Ô˙B‡ ˙B¯˜Ï „ÈÁÈÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»À»¿»ƒƒ¿»

לד,33) (דברים ה' עבד משה שם וימת בפסוק: המתחילים
הכנסת"34)ה). בבית אותם קורא "יחיד ע"א: ל, מנחות

בביהכ"נ  לקרותם שיכולים לומר שהכוונה רבינו ומפרש -
והראב"ד  עשרה, שם כשאין אפילו וסוף תחילת בברכה

" התלמוד: דברי את ומפרש רבינו על ˜Â¯‡חולק „ÈÁÈ
להזמין  בהם הפסקה ואין קוראם אחד שאדם לומר: אותם"
(מגילה  ה'ירושלמי' דברי על ומסתמך לקרות, אחר עולה

שם). (מנחות, רש"י פירש וכן ה"ז). שם:35)פ"ג,
בדמע". כותב ומשה אומר "הקב"ה

.ÊÌÈ‰k ˙¯B˙aL ˙BÏÏ˜36‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ¿»∆¿«…¬ƒ≈«¿ƒƒ»∆∆»
Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡37,Ì‰ÈÙlL ˜eÒÙa ÏÈÁ˙Ó - ∆»≈»«¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡ ÏL ˜eÒÙa ÌiÒÓe38Œ‰LÓaL ˙BÏÏ˜e . ¿«≈¿»∆«¬≈∆¿»∆¿ƒ¿≈

˜ÒBt ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ - ‰¯B˙39e‚‰ ¯·Îe ; »ƒ»»ƒ¿…»∆≈¿»»¬
.Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‡lL ÌÚ‰»»∆…ƒ¿…»∆∆»∆»≈»

ידֿמד.36) כו, (משלי 37)ויקרא שנאמר ע"ב. לא, מגילה
עצמו  מראה בהן והמפסיק תמאס, אל בני ה' מוסר יא): ג,
אמרו: ה"ז) פ"ג, (מגילה וב'ירושלמי' לקרותן, לו שקשה
מתברך". ואני מתקללים בני שיהו בדין "אינו הקב"ה: אמר

ופסוק 38) הפורענות, על ברכה אומרים אין כי שם. מגילה,
בפרשה  ומשיירים מתחילים אין שהרי דוקא, לאו אחד
אחריהם  פסוקים שלשה קורא אלא פסוקים, משלשה פחות
שם). ('תוספות', לפניהן וכן הפרשה, נגמרת שבהם

(39- הראשונות לאחרונות? ראשונות בין ומה שם. מגילה,
להקב"ה  שליח נעשה כלומר: אמרן, הגבורה מפי משה
פני  ונתתי בהן: נאמר שהרי נאמרו, רבים ובלשון לאמרן,
...ÌÎÈ¯Ú ˙‡ È˙˙Â ...·¯Á ÌÎÈÏÚ È˙‡·‰Â ...ÌÎ·
כלומר: הקודש), (ברוח אמרן עצמן מפי משה - והאחרונות
ובלשון  וכך כך עליכם יקפיד הוא ה' מצוות על תעברו אם
קשה  תוכחתן אין ולפיכך ה'... יתן ה'... יככה יחיד:

כבראשונות.

.ÁÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÏe ˙B„ÚBnÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ40ÔÈ‡¯B˜Â «¿ƒƒ«¬¿«ƒƒ¿¿ƒ
Ì‰Ï Ôwz ‰LÓe .˙aL ¯„Òa ‡Ï ,„ÚBn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈…¿≈∆«»∆ƒ≈»∆

BÈÚ „ÚBÓ ÏÎa ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ41ÔÈÏ‡BLÂ , ¿ƒ¿»≈∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¬ƒ
„ÚBÓe „ÚBÓ ÏÎa ÌBÈ ÏL BÈÚa ÔÈL¯B„Â42‰Óe . ¿¿ƒ¿ƒ¿»∆¿»≈≈«

˙¯B˙aL ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa - ÁÒta ?ÔÈ¯B˜ Ô‰≈ƒ«∆«¿»»«¬∆¿«
ÌÈ‰k43eÎLÓ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰ ¯·Îe . …¬ƒ¿»»¬»»ƒ¿¿ƒƒ¿

'ÌÎÏ eÁ˜e44ÏbÏb ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,45·BËŒÌBÈ·e , ¿»∆«¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿
ÈL46'·NÎ B‡ ¯BL' -47ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe , ≈ƒ∆∆«¿ƒƒ¿∆«

e‰iL‡È48'¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' - ÈLÈÏMa ,49ÈÚÈ·¯a , …ƒ»«¿ƒƒ«∆ƒ»¿»¿ƒƒ
'‰ÂÏz ÛÒk Ì‡' -50'EÏ ÏÒt' - ÈLÈÓÁa ,51ÈMMa , ƒ∆∆«¿∆«¬ƒƒ¿»¿«ƒƒ

'B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eNÚÈÂ' -52ŒÌBÈa , ¿«¬¿≈ƒ¿»≈∆«»«¿¬¿
‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú 'ÁlLa È‰ÈÂ' - ÔB¯Á‡ ·BË53„Ú , «¬«¿ƒ¿««««ƒ»«

'„Âc ¯a„ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'E‡Ù¯ '‰ È‡ Èk'54, ƒ¬ƒ…¿∆«¿ƒƒ«¿«≈»ƒ
'¯BÎa‰ Ïk' - ÈÈÓM·e55'ÌBi‰ „BÚ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,56. «¿ƒƒ»«¿«¿ƒƒ«

נקרא:40) הכיפורים שיום מפני ד. משנה פ"ג, מגילה
כשבת, במלאכה ואסור לב) כג, (ויקרא שבתון" "שבת
ויום  הואיל וכן שבת, מסדרי בו נפסיק שלא אומר הייתי
בשחרית  בו שקוראים המועדות משאר שונה הכיפורים

‰ÁÓ·Â,השבת בסדר יקראו שבשחרית אומר הייתי ,
טוב', יום ('תוספות הכיפורים יום מענין יקראו ובמנחה

מד):41)שם). כג, (ויקרא שנאמר מ"ו. פ"ג, מגילה
המצוות  כל וכי ישראל. בני אל ה' מועדי את משה וידבר
לקרוא  להם שתיקן מלמד אלא לישראל? משה אמרן לא

מענינו. מועד הנזכר:42)בכל הפסוק מן ע"א. לב, מגילה
בזמנו  מועד כל הלכות עמהם מדבר משה שהיה "מלמד

שם). (רש"י, ותורותיו האלהים חוקי ויקרא 43)להודיעם
אֿמד. כאֿנא.44)כג, יב, שם,45)שמות ב; ה, יהושע

א. ימיםֿטובים,46)ו, שני שם שיש כאן, מדובר בגולה
קריאת  אצלנו שאין אלא הזה הסדר ככל קוראים אנו ובארץ

חול. הוא שהרי כלל, השמיני כוֿלג;47)יום כב, ויקרא
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אֿמד. אֿכה.48)כג, כג, יג,49)מלכיםֿב שמות
אֿיט.50)אֿטז. כג, כדֿל; כב, לד,51)שם, שם,
ידובר 52)אֿכו. האלה הפרשיות ובכל אֿיד. ט, במדבר

בתורה. כתיבתן כסדר קריאתן וסדר הפסח, חג על
של 53) שבשביעי לפי כז. פסוק טו פרק עד יז יג, שמות

ממצרים. בצאתם הים על שירה אבותינו אמרו פסח
מיציאת 54) בה ומדובר שירה הוא שגם אֿנא, יח, תהלים

ויפיצם, חציו וישלח - באפו עשן עלה ככתוב: מצרים,
לא.). מגילה (רש"י, במצרים ה' למכות המכוונים

בענין 55) בו שמדובר אֿיז, טז, פרק עד יט טו, דברים
"בכספא  "קדש "תורא "משך אלו: קריאות וסימן המועדות.

[שם]. "בוכרא "שלח "במדברא לב 56)"פסל י, ישעיה
פסח, בליל שהיתה סנחריב במפלת המדבר יב פרק סוף עד
שמיני  יום חל ואם שם). (מגילה, העתידה גאולתנו ועל
עד  כב) יד, (דברים תעשר" מ"עשר מתחילים בשבת, להיות
העולים  קרואים לשבעה להספיק כדי "ראה" פרשת סוף
בשמיני  וכן העצרת, של שני ביו"ט וכן בשבת, לתורה
('הגהות  יב ה"ט בסמוך ראה בשבת, שחל העצרת
ישתנה, לא זו בהלכה כאן האמור הסדר וכל מיימוניות').
אנו  אז חמישי, ביום להיות הפסח כשחל אלאֿאםֿכן
לי  "קדש קוראים א' וביום השבת, ביום לך" "פסל קוראים
מועד  של בחולו להיות שחלה שבת הוא כלל כי בכור" כל
כמבואר  לך" "פסל בה קוראים בסוכות בין בפסח בין
(שמות  אלי" אומר אתה מ"ראה ומתחילים ה"טז. בסמוך
זו  בקריאה שיש ומפני הקרואים, ז' לכל לספק כדי יב) לג,
יום  שהיא בשבת אותה קוראים וחוה"מ, ורגלים שבת מענין

שם). וברש"י לא. (מגילה להתפלל הבא ציבור אסיפת

.Ë'˙BÚe·L ‰Ú·L'a ÔÈ¯B˜ ˙¯ˆÚa57‚‰Óe . »¬∆∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»
L„Áa' ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa ÌÈ¯BwL ,ËeLt»∆ƒ¿»ƒ«…∆

'ÈLÈÏM‰58‰·k¯na ÔÈ¯ÈËÙÓe ,59ÈM·e ,60ÔÈ¯B˜ «¿ƒƒ«¿ƒƒ«∆¿»»«≈ƒƒ
˜ew·Áa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa61. ¿»»«¬»«¿«¿ƒƒ«¬«

ט.57) טז, לפי 58)דברים כ', פרק סוף עד א' יט, שמות
ופרשה  לישראל, תורה ניתנה בסיון ששה שהוא הזה שביום

תורה. במתן מדברת על 59)זו א', פרק ביחזקאל האמורה
מרכבתו. בהוד סיני הר על הקב"ה שירד בגולה 60)שם

ימיםֿטובים. שני במתן 61)שעושים המדבר ג', פרק
פארן" מהר וקדוש יבוא מתימן "אלוה בו: שכתוב תורה

תורה. מתן בענין ב:): (ע"ז דרשוהו ורבותינו וכו'

.È„Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Áa' ÔÈ¯B˜ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»ƒ«…∆«¿ƒƒ¿∆»
'L„ÁÏ62ÈÈÂ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯BwL ,ËeLt ‚‰Óe . «…∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«»

'‰¯N ˙‡ „˜t63ÔÓ „Á‡ LÈ‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe , »«∆»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»ƒ
'ÌÈ˙Ó¯‰64˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â' ÔÈ¯B˜ ÈM·e , »»»«ƒ«≈ƒƒ¿»¡…ƒƒ»∆

'Ì‰¯·‡65'ÌÈ¯Ù‡ ÈÏ ¯ÈwÈ Ô·‰' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,66. «¿»»«¿ƒƒ¬≈«ƒƒ∆¿«ƒ

א.62) כט, א.63)במדבר כא, שמואלֿא,64)בראשית
יא.). (ר"ה וחנה שרה נפקדו בראשֿהשנה כי א.

עקידת 65) ענין להזכיר כדי הפרק סוף עד כב, בראשית
עוד...66)יצחק. אזכרנו "זכור בו: שנאמר יט. לא, ירמיה

טובה, של "זכרונות" בו להזכיר היום וחובת ארחמנו" רחם
לב:). השנה בראש (כמבואר

.‡È'˙BÓ È¯Á‡' ÔÈ¯B˜ ˙È¯ÁLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa67, ¿«ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈
'‡NÂ Ì¯ ¯Ó‡ ‰k' ÔÈ¯ÈËÙÓe68ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa , «¿ƒƒ…»«»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

'˙BÓ È¯Á‡'aL ˙BÈ¯Úa69ÈÓ Ïk ÌÏkÈÂ ¯kÊiL È„k , »¬»∆¿«¬≈¿≈∆ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ
‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰Ó ˙Á‡a ÏLÎpL70ÈLÈÏM‰Â , ∆ƒ¿«¿««≈∆¿«¬…ƒ¿»¿«¿ƒƒ
‰BÈa ¯ÈËÙÓe ‰¯Bz· ‡¯B˜71. ≈«»«¿ƒ¿»

הכיפורים.67) יום בעבודת המדבר טז, פרק ויקרא
התשובה 68) בענין המדבר נה, פרק סוף עד טו נז, ישעיה

וגו'. אבחרהו" צום זה "הלא ו' פסוק שם ככתוב והתענית,
יח.69) פרק ב"אוצר 70)ויקרא (מובאת הגאונים. תשובת

רב"ז). אות למגילה ומדובר 71)הגאונים" יונה, ספר כל
תשובתם  הקב"ה ושקיבל נינוה, אנשי תשובת בענין בו
להם  לעשות דבר אשר הרעה על האלהים וינחם ככתוב:

י). ג, (שם, עשה ולא

.·ÈÔÈ¯B˜ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ,˙BkÒa¿Àƒ¿≈»ƒƒ»ƒƒƒ
,'B‚Â 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL' ‡È‰L ,˙B„ÚBn‰ ˙L¯Ùa¿»»««¬∆ƒ∆∆≈¿

'ÈÈÏ ‡a ÌBÈ ‰p‰' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯ÈËÙÓe72ÌBÈ·e , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»«»¿
'‰ÓÏL CÏn‰ Ï‡ eÏ‰wiÂ' - ÈL73·BËŒÌBÈ·e , ≈ƒ«ƒ»¬∆«∆∆¿……¿

ÔB¯Á‡74˙BlÎk È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ÔÈ¯B˜ «¬ƒ»«¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿«
'‰ÓÏL75'‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ' ÔÈ¯B˜ ¯ÁÓÏe ,76ÔÈ¯ÈËÙÓe , ¿……¿»»ƒ¿…«¿»»«¿ƒƒ

'‰ÓÏL „ÓÚiÂ'77È¯Á‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙnL ÈÓ LÈÂ , ««¬…¿……¿≈ƒ∆«¿ƒƒ«¿ƒ«¬≈
˙BÓ78˙Ba¯˜a ÔÈ¯B˜ ‚Á‰ ˙BÓÈ ¯‡L·e .'‰LÓ∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿»¿¿

‚Á‰79. ∆»

הסוכות,72) חג על בו ומדובר הפרק. סוף עד יד, זכריה
(שם, הסוכות חג את ולחוג בשנה... שנה מדי ועלו ככתוב:

היתה 73)טז). אסיפה שאותה לפי בֿכב. ח, מלכיםֿא,
הסוכות. העצרת.74)בחג שמיני חג מלכיםֿא 75)הוא

שם: ונאמר נדֿסו. ‰˘ÈÈÓח, ÌÂÈ· ויברכו העם את שלח
המלך. בו 76)את חותמים המועדות, כל סוף שהוא לפי

פ"ג). למגילה (ר"ן ישראל את שבירך רבינו משה בברכת
ביום 77) - שלמה בתפילת המדבר כבֿנג. ח, מלכיםֿא

הדברים  אלה וכל וקיומו. העם לשלום - העצרת שמיני
ע"א. לא, דף מגילה במס' דעת 78)מקורם א. פרק יהושע

או"ח  ה'טור' ולדעת (שם). ב'תוספות' מובאת גאון האי רב
שחתמנו  לפי והטעם: ב'ירושלמי'. מקורו תרסט, סי'
הקב"ה  שציוה במה מפטירים רבינו, משה של בפטירתו
נוהגים  ואנו פ"ג). שם (ר"ן תלמידו ליהושע פטירתו לאחר
"וזאת  בראשון וקוראים תורה, ספרי שלשה להוציא
"אשר  עד ברא" "בראשית ובשני התורה; סוף עד הברכה"
פתחון  יהא שלא כדי ג), ב, (בראשית לעשות" אלהים ברא
רוצים  ואינם התורה את סיימו כבר ולומר: לקטרג לשטן פה
כמבואר  הקרבנות", ב"סדר קוראים ובשלישי עוד. לקרותה
לחג: האחרון זה, ליוםֿטוב וקוראים יד. הל' בסמוך
לכבוד  סעודה ועושים בו ששמחים לפי תורה", "שמחת
על  א, פרק רבה" ב"קהלת המדרש ע"פ התורה סיום
"מכאן  טו) ג, (מלכיםֿא עבדיו לכל משתה ויעש הפסוק:
תרסט). סי' או"ח (שו"ע תורה של לגמרה סעודה שעושים

יזֿלד).79) כט, (במדבר פנחס בפרשת האמורים

.‚ÈÈzL ‡¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?„ˆÈk≈«¿»»≈À∆≈≈¿≈
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˙BiL¯Ù80,„ÚBÓ ÏL BlÁ ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ÌBia . »»ƒ««¿ƒƒ∆À∆≈
'ÈM‰ ÌBi·e' Ô‰k‰ ‡¯B˜81ÌBi·e' ‡¯B˜ ÈÂÏÂ , ≈«…≈««≈ƒ¿≈ƒ≈«

'ÈLÈÏM‰82ÈÚÈ·¯‰Â ,ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡¯B˜ Ï‡¯NÈÂ , «¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ
ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ÈM‰ ÌBia ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ83ÌBia ÔÎÂ . ≈¿≈««≈ƒ««¿ƒƒ¿≈«

ÌBi·e' ÔÈ¯B˜ ,„ÚBÓ ÏL BlÁ ÏL ÈL ‡e‰L ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆≈ƒ∆À∆≈ƒ«
ÌBÈ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ ,'ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e' ,'ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿«∆∆¿»

.ÌBÈÂ»

היום 80) בקביעות מסופקים שהיו ידובר, לארץ בחוץ
שני  עושים היו כן על אשר ראשֿחודש, של המדוייק
חולֿהמועד  שהוא השלישי ביום ולפיכך מספק, ימיםֿטובים
בתשרי  ט"ו שיום יתכן כי לחג, שני רק זה שמא מסופקים הם
גם  ויתכן השני, ביוםֿטוב חל הסוכות חג התחלת שהוא
כבר  הוא זה ויום הראשון ביוםֿטוב חל בתשרי שט"ו
בסוף  בסמוך ראה - ישראל ארץ למנהג ובנוגע לחג. השלישי

הוא.81)ההלכה. שני שמא כי ע"א. נה, כי 82)סוכה
הוא. לחג שלישי שהרי 83)שמא - היום לכבוד בא שהוא

לקרוא  חשוב הוא ולפיכך - שלשה רק קוראים חול יום בכל
אלא  קוראים אנו אין עצמו, שני ביו"ט אבל היום. ספיקי את

"¯˘Ú ‰˘ÓÁ·Â אין שני, ספק הוא שגם אע"פ בלבד, יום"
יבואו  שלא כדי השני" "וביום בו לקרוא בו מזלזלים אנו
להעיר  ויש פ"ג). למגילה (ר"ן שני יו"ט בקדושת להקל
וביום  קורא "וישראל כתוב: ושוינצינו, רומי דפוס שבנוסח

ÈÚÈ·¯‰ משובשת שגירסא סובר הכסףֿמשנה מרן אבל ."
חולֿהמועד  בהתחלת לקרוא לנו מה כי עמו ונימוקו היא,
הוא  כך ומשום כלל, היום מספיקי שאינו הרביעי" "וביום
למגילה  ברי"ף כתוב כך ואמנם שבספר, גירסתנו את מאשר
"ספיקא  שם שאין ישראל ובארץ הגאונים. דעת עלֿפי פ"ג
ביום  כי בלבד, היום קרבן אלא יום בכל קוראים אין דיומא"
השני" "וביום כהן קורא לחולֿהמועד ראשון שהוא לחג שני
עצמה  פרשה אותה וקוראים חוזרים אחריו העולים והשלשה

א'). סעיף תרסג סי' או"ח (שו"ע

.„ÈÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÎÂ ,ÌÈ·BË ÌÈÓiÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ»ƒƒ¿≈¿«ƒƒ
ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·L·e¿ƒ¿«¿≈«∆«ƒƒ¿≈¿»ƒ

˙È¯ÁLa84˙BÈÚ‰ el‡ B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ : ¿«¬ƒ»ƒ≈≈»ƒ¿»
‰ B˙B‡ Ôa¯˜ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â ,e¯Ó‡L¯eÓ‡‰ ÌBi ∆»«¿¿«≈ƒ≈»¿««»»

ÌÈ„e˜t‰ LnÁa85Ôa¯w‰ ÔÈÚ ‡¯Bw‰Â ,‰¯Bza86 ¿À««¿ƒ«»¿«≈ƒ¿««»¿»
.‡È·pa ¯ÈËÙÓ ‡e‰«¿ƒ«»ƒ

קוראים 84) אנו סוכות חולֿהמועד שבימי שהזכיר לפי
ואף  ימיםֿטובים שבכל משמיענו הוא החג, בקרבנות
על  נוסף היום בקרבנות קוראים אנו פסח בחולֿהמועד
הכיפורים  יום ותפס לעיל, שהזכיר היום בענין הקריאה

בעלמא. לדוגמא המתחיל 85)ופסח "במדבר" חומש הוא
כחֿכט. פרקים פנחס בפרשת ופקודיהם, ישראל בני במנין
אינו  המועדים, בכל היום בקרבנות קוראים שאנו זה ודבר
ונזכר  הגאונים מימי בידינו מקובל אלא בתלמוד מפורש
סומכים  ויש מיימוניות'). ('הגהות גאון עמרם רב בסדר
"אמר  לא:) (מגילה התלמוד דברי עם בקשר זה מנהג
חסֿושלום  שמא עולם! של רבונו הקב"ה: לפני אברהם
וכדור  המבול כדור להם עושה ואתה לפניך, חוטאים ישראל

זמן  כל - קרבנות סדר להם תיקנתי כבר לו: אמר הפלגה...
לפני  מקריבים כאילו עליהם אני מעלה בהם, שקוראים
קוראים  אנו אין ובשבת עוונותיהם". כל על אני ומוחל קרבן
בתורה  תופס שבת של מוסף קרבן אין כי הקרבנות, בסדר
לקרוא  ואין טֿי) כח, במדבר (ראה בלבד פסוקים שני אלא
של  מוסף קרבן שאין ועוד פסוקים, משלשה פחות בתורה

בא בו Âˆ¯Ï˙אאל ÙÎÏ¯שבת נאמר לא שהרי בלבד,
של  הטעם בו אין לפיכך החג, קרבנות כבשאר "לכפר"
הוא  פ"ג). למגילה (ר"ן הנ"ל שבאגדה עוונות" "מחילת

שבת "תכנת לשבת: מוסף בתפילת אומרים ¯ˆÈ˙שאנו
ימיםֿטובים  שבשאר קרבנותיה? רצית "למה קרבנותיה"

- הקרבנות באיםËÁ‡˙באים כולם - ובשבת ,˙ÂÏÂÚ"
רפג). סי' או"ח נגמרת.86)('טור' הקריאה שבו

.ÂË‰LÏL B‡ ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBnL ÌBÈ ÏÎ·e87, ¿»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e‡ÈˆB‰ Ì‡88,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLk - ƒƒ∆««∆¿∆«¬ƒ∆»ƒ

LÈc˜ ¯ÓB‡89ÔB¯Á‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLÎe ,ÈM‰ ‡ÈˆBÓe ≈«ƒƒ«≈ƒ¿∆«¬ƒ∆»«¬
LÈc˜ ¯ÓB‡90e¯Ó‡ ¯·Îe .91ËeLt‰ ‚‰n‰L , ≈«ƒ¿»»«¿∆«ƒ¿»«»

ÌÏBÚÏ ÌÈÏLn‰ ‡¯BwL ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓBÏ92Œ¯Á‡Â , ««ƒ««∆≈««¿ƒ¿»¿««
.‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ Ck»«¿ƒƒ«»ƒ

כ"ג.87) הלכה בסמוך כמנהגנו 88)ראה שלא כלומר,
אחת. בבת כולם את מוציאים שאנו קראו 89)היום שבו

קדיש. עליו לומר הוא וחשוב היום, סדר כי 90)וגמרו
קדיש. לומר ראוי סופי, באופן הקריאה גמר אחרי

ה"כ).91) (פ"יב, מוציאים 92)לעיל שאין ביום אפילו
ספר. באותו לקרוא המפטיר עתיד שעדיין אחד, ספר אלא
בספר  לקרוא וגמרו נפרדים, ספרים שני כשמוציאים כלֿשכן
עליו  לומר שצריך - בו לקרוא עתיד המפטיר ואין הראשון
(כסףֿמשנה). כאחד הספרים שני כשיוציאו אפילו קדיש,
כשקוראים  בין המפטיר קריאת לפני קדיש לומר נוהגים ואנו
אומרים  אנו ואין ספרים, בשלשה כשקוראים בין אחד בספר

ס"ד). רפב סי' או"ח (רמ"א בלבד אחד קדיש אלא

.ÊËÔÈa - „ÚBÓ ÏL BlÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»ƒ¿¿À∆≈≈
‰z‡ ‰‡¯' ˙aL d˙B‡a ÔÈ¯B˜ - ˙BkÒa ÔÈa ,ÁÒÙa¿∆«≈¿Àƒ¿»«»¿≈«»

'ÈÏ‡ ¯Ó‡93˙BL·È‰ ˙BÓˆÚ‰ - ÁÒta ÔÈ¯ÈËÙÓe ,94, …≈≈««¿ƒƒ«∆«»¬»«¿≈
‚Á‰ CB˙a ‰ÏÁ Ì‡Â95'‚B‚ ‡a ÌBÈa' -96. ¿ƒ»»¿∆»¿…

(ה"ח).93) לעיל לז.94)נתבאר חג 95)יחזקאל זה
(או"ח 96)הסוכות. ה'טור' וכתב טז. לט, - יח, לח, שם,

תחיית  כי חכמים מפי שמעתי גאון: האי רב שאמר תצ) סי'
- בתשרי ומגוג גוג ונצחון בניסן, להיות עתידה המתים

הזה. כסדר מפטירים אנו לפיכך

.ÊÈÌÈ‰k ˙k¯aÓ ÔÈ¯B˜ ÔBL‡¯ ÌBÈa - ‰kÁa97„Ú «¬À»¿ƒƒƒƒ¿«…¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ ÌBia ·È¯˜n‰ Ôa¯˜ ÛBÒ98ÈM‰ ÌBi·e , »¿«««¿ƒ«»ƒ««≈ƒ

¯˜ ÔÈ¯B˜ÈMa ·È¯˜‰L ‡ÈN Ôa99ÌBÈ „Ú ÔÎÂ , ƒ»¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈«
„Ú ,˙Ba¯w‰ ÛBÒ „Ú ÔÈ¯B˜ ÈÈÓL ÌBÈa ;ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿¿ƒƒƒ««»¿»«

¯„q‰ ÛBÒ100˙B¯a ‰kÁ ÏL ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓe . «≈∆«¿ƒƒ¿«»∆¬À»¿≈
‰È¯ÎÊ101˙B˙aL ÈzL eÈ‰ Ì‡Â ;102- ‰kÁa ¿«¿»¿ƒ»¿≈«»«¬À»

‰iM·e ,‰È¯ÎÊ ˙B¯a ‰BL‡¯ ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓ«¿ƒƒ¿«»ƒ»¿≈¿«¿»«¿ƒ»
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‰ÓÏL ˙B¯a103¯ÈËÙnL ‡e‰ ‰kÁ ÔÈÚa ‡¯Bw‰Â . ¿≈¿……¿«≈¿ƒ¿«¬À»∆«¿ƒ
‡È·pa104'˜ÏÓÚ ‡·iÂ' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ÌÈ¯eÙa .105. «»ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ«»…¬»≈

והטעם 97) בנשיאים" קוראים "בחנוכה ע"ב: ל, מגילה
סי' או"ח ב'טור' (מובאת ו' פסקא רבתי, בפסיקתא מפורש
שהוא  בכסלו, כ"ה ביום המשכן מלאכת נשלמה כי תרפד),
נעשה  חנוכה שנס לפי כהנים, מברכת ומתחילים דחנוכה, א'
שכשניצחו  כתוב: "מכבי" ובספר כהנים. ידי על
היוונים, מתקרובת משוקץ המזבח את מצאו החשמונאים,
מחדש, ובנאוהו אותו סתרו לעבודהֿזרה, עליו שהקטירו
חנוכה  בימי קוראים אנו לפיכך בכסלו, בכ"ה אותו וחנכו
פ"ג, מגילה טוב' יום ('תוספות וכליו המזבח חנוכת על

ביום 98)מ"ו). עד קורא כהן יז, ז, פרק עד כב, ו, במדבר
היום  קרבן פרשת כל וישראל ולוי יב) ז, (שם, הראשון

מיימוניות'). בן 99)('הגהות אחד "פר עד קורא כהן
חוזר  וישראל השלישי", "ביום עד לוי כא). (שם, בקר"
סי' או"ח (שו"ע יום בכל זו דרך ועל השני", "ביום וקורא

ס"א). וישראל 100)תרפד היום, בקרבן קוראים ולוי כהן
('הגהות  המנורה" את עשה "כן עד התשיעי" מ"ביום קורא

הכתוב 101)מיימוניות'). ע"ש ז. ד, פרק עד יד ב, זכריה
זהב". מנורת והנה "ראיתי של 102)שם א' יום שחל כגון

בשבת. שם 103)חנוכה הכתוב שם על מֿנ. ז, מלכיםֿא
מפטירים  שאנו והטעם וגו' מימין" חמש המנורות "ואת
שלמה", "נרות אחרי שנכתבו אע"פ תחילה, זכריה בנרות
על  להעדיפה וראויה העתיד, על נאמרה זכריה נבואת כי

(ר"ן). לשעבר שנכתבו שלמה" אנו 104)"נרות שהרי
שהקורא  הוא: וכלל האחרון. בספר חנוכה של קוראים

בנביא. המפטיר הוא בספר חֿטז.105)אחרון יז, שמות
הוא. עמלק של מזרעו המן כי

.ÁÈ„ÈÏB˙ Èk' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ·‡a ‰ÚL˙a¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¬ƒƒƒ
'ÌÈa106'ÈÈ Ì‡ ÌÙÈÒ‡ ÛÒ‡' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,107, »ƒ«¿ƒƒ»…¬ƒ≈¿À¿»

.˙BiÚz‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ,'‰LÓ ÏÁÈÂ' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»ƒ«¿«∆ƒ¿»¿≈««¬ƒ
Ú¯‡M ‰Ó ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó e‡L ,˙BiÚz‰ ¯‡L·eƒ¿»««¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ««∆≈«

eÈ˙B·‡Ï108ÔBL‡¯‰ :‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ , «¬≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈ˜eÒt Úa¯‡ '‰LÓ ÏÁÈÂ' ‡¯B˜109ÈM‰ ‡¯B˜Â , ≈«¿«∆«¿«¿ƒ¿≈«≈ƒ

'CnÚ ‰NÚ È‡ ¯L‡' „Ú 'EÏ ÏÒt'Ó ÈLÈÏM‰Â110. ¿«¿ƒƒƒ¿»¿«¬∆¬ƒ…∆ƒ»
ÔB‚k ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz·e««¬ƒ∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈«»¿

˙¯va111· ‡ˆBiÎÂ ¯·„Â˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯a ÔÈ¯B˜ ,Ô‰112, «…∆¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»¿»
Ì˙B‡ eÚÓLiLk Ì··Ï ÚkÈÂ ÌÚ‰ e·eLiL È„k113. ¿≈∆»»»¿ƒ»«¿»»¿∆ƒ¿¿»

אם 106) ישראל בפורעניות שם המדובר כדֿמ. ד, דברים
ה'. את שם 107)יכעיסו המדובר כג. ט, - יג ח, ירמיה

שדדנו". איך מציון נשמע נהי קול "כי ככתוב: ציון, בחורבן
גדליה".108) "צום ותענית בתמוז, י"ז שמות 109)כגון

יאֿמד. זו,110)לב, לקריאה והמקור אֿי. לד, שם
ה"ז. י"ז פרק סופרים מלשון 111)במסכת גשמים, עצירת

ידאג. לא בצורת ובשנת ח): יז, (ירמיה הכתוב
בין 112) בקריאה וההבדל לא.) (מגילה "בחוקותי". שבסדר

הגאונים" ("אוצר גאון האי רב בדברי מקורו לתענית, תענית
סי' (או"ח משה" "ויחל לקרוא: היום נוהגים ואנו שם).

עסקי 113)תקסז). שעל "להודיע (שם) רש"י וכלשון

מצרה  וינצלו בתשובה ויחזרו לעולם, פורענות באה חטא
עליה". מתענים שהם

.ËÈ·‡a ‰ÚLz Ì„˜ ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»ƒ¿«¿ƒƒ…∆ƒ¿»¿»
‰BL‡¯ ˙aL :˙BÁÎB˙ È¯·„a ˙B˙aL LÏLa¿»«»¿ƒ¿≈»«»ƒ»

'e‰ÈÓ¯È È¯·„'a ÔÈ¯ÈËÙÓ114ÔBÊÁ' - ‰iL , «¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ»¬
'e‰ÈÚLÈ115'‰BÊÏ ‰˙È‰ ‰ÎÈ‡' - ˙ÈLÈÏL ,116ÔÎÂ . ¿«¿»¿ƒƒ≈»»¿»¿»¿≈

eÓÁ eÓÁ' ÔÈ¯ÈËÙÓ ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡L ˙aL«»∆««ƒ¿»¿»«¿ƒƒ«¬«¬
'ÈnÚ117ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï e¯ÈÚa ËeLt ‚‰Óe . «ƒƒ¿»»¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ

.‰M‰ŒL‡¯ „Ú ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡Ó e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa¿∆»¿«¿»≈««ƒ¿»¿»«…«»»
ÔÈ¯ÈËÙÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ˙aLÂ¿«»∆≈…«»»¿«ƒƒ«¿ƒƒ

'Ï‡¯NÈ ‰·eL'118. »ƒ¿»≈

א.114) פרק א.115)ירמיה פרק כא.116)ישעיה שם,
שמעו  ראשונה, לשבת - ירמיהו דברי לקרוא נוהגים ואנו
לשבת  - ישעיה חזון שניה, לשבת - ד) ב, (ירמיה ה' דבר

מ.117)שלישית. פרק ההפטרות 118)ישעיה סדר וזה
פורענות, של שלש כהנא": דרב ה"פסיקתא ע"פ מנהגנו לפי
פינחס  מפרשת המתחיל תשובה, של ושתים נחמה של שבע
הכיפורים  ליום ר"ה שבין בשבת ומסיים בתמוז, י"ז שאחרי
"דברי  פירושו: וזה שד"ש, אר"ק גו"ע דש"ח וסימנן:
שלש  אלו - ישעיה" "חזון ה'", דבר "שמעו ירמיהו",

"ו  עמי", נחמו "נחמו ה'"פורענות; עזבני ציון תאמר
אנכי  "אנכי יא), נד, (שם, סוערה" "עניה יד), מט, (ישעיה
א), נד, (שם, עקרה" "רני יב), נא, (שם מנחמכם" הוא
אלו  - י) סא, (שם בה'" אשיש "שוש ס), (שם, אורי" "קומי
גדליהו, לתענית - בהמצאו" ה' "דרשו נחמה; של שבע
ה' עד ישראל "שובה ו), נה, (שם, - לתשרי בשלישי
הכיפורים. ליום ר"ה שבין לשבת ב) יד, (הושע אלהיך"

תכח). סי' (או"ח יוסף' ה'בית ע"פ

.ÎÔÈ¯B˜ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒ
ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa119Ô‰k‰ Ú„ÈB‰Èa ÔÈ¯ÈËÙÓe120ÔÎÂ . ¿»»«¿»ƒ«¿ƒƒƒ»»«…≈¿≈

˙aM‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡121, ƒ»……∆¬»ƒ¿¿««»
ÂÈÙlL ˙aLa ÔÈ¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â«¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒ¿ƒ¿«»∆¿»»

ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa122'¯BÎÊ' ÔÈ¯B˜ ‰iMa .123, ¿»»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»
'˜ÏÓÚ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ Èz„˜t' ÔÈ¯ÈËÙÓe124BÊŒÈ‡ ; «¿ƒƒ»«¿ƒ≈¬∆»»¬»≈≈

dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÌÈ¯et ÏÁL Ïk ?‰iL ˙aL ‡È‰125, ƒ«»¿ƒ»»∆»ƒƒ¿¿»
‰n„‡ ‰¯t ÔÈ¯B˜ ˙ÈLÈÏMa .˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â126, «¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒƒ»»¬À»

'ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe127˙aL ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ«»
˙ÈÚÈ·¯Ï ‰ÎeÓq‰ ?˙ÈLÈÏL128ÔÈ¯B˜ ˙ÈÚÈ·¯a . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒƒ»¿ƒƒƒ

'‰f‰ L„Á‰'129„Á‡a ÔBL‡¯a' ÔÈ¯ÈËÙÓe , «…∆«∆«¿ƒƒ»ƒ¿∆»
'L„ÁÏ130ŒL‡¯ ÏÁL Ïk ?˙ÈÚÈ·¯ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «…∆¿≈ƒ¿ƒƒ»∆»…

.˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ¿¿»«¬ƒ¿∆∆«»

בה:119) הנאמר יאֿטז) ל, (שמות "כיֿתשא" פרשת היא
ימעיט לא והדל ירבה לא ‰˘˜Ï"העשיר ˙ÈˆÁÓÓ.'וגו "

יובא 120) אשר הקדשים כסף "כל בה: וכתוב יב. מלכיםֿב,
וגו'. עובר" כסף ה' השבוע.121)בית באמצע

במשך 122) שקלים שיביאו להודיע ע"א, כטֿל, מגילה
בניסן  באחד הקרבנות את במקדש שיקריבו כדי אדר, חדש
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(במדבר  בחדשו חודש עולת זאת שנאמר: החדש, מהכסף
הוא  חדשה, מתרומה קרבן והבא חדש תורה: אמרה יד) כח,
על  משמיעים באדר "באחד מ"א): פ"א, (שקלים ששנינו

לך 123)השקלים". עשה אשר את זכור יז. כה, דברים
שהוא  המן למחיית עמלק מחיית לסמוך כדי וגו' עמלק

ב.124)מזרעו. טו, פורים 125)שמואלֿא אין אם אבל
למרות  זכור" "פרשת בה קוראים אין בתוכה, להיות חל
אדר  ר"ח שחל כגון: שקלים, פרשת לשבת שניה שהיא
חל  באדר בי"ד שהוא פורים אין אז כי השבת, בתוך להיות
בשבת  מפסיקים לפיכך - מכאן לאחר אלא שאחריה בשבת
לפורים. סמוכה שהיא הבאה בשבת זכור פרשת וקוראים זו,
סמוכה  היא הבאה השבת אז בשבת, אדר ר"ח חל אם אבל
שבת  בין הפסקה ואין זכור", "פרשת בה וקוראים לפורים

זכור". "פרשת לשבת שקלים" יט,126)"פרשת במדבר
את  בקריאתה ומזהירים הטמאים, את מטהרת שהיא אֿכב.
בטהרה  הפסח קרבן שיעשו כדי עצמם לטהר ישראל

וברש"י). כט, שמדבר 127)(מגילה כה. לו, יחזקאל
הטמאים. החודש",128)בטהרת "פרשת בה שקוראים

בה  מפסיקים לרביעית סמוכה אינה ואם בסמוך, כמבואר
לרביעית, סמוכה שהיא הבאה בשבת פרה" "פרשת וקוראים

בסמוך. שיתבאר שמדברת 129)וכפי אֿכ. יב, שמות
פסח. אֿטו.130)בקרבן מו פרק עד יח מה, יחזקאל

.‡Î˙aL ÔÈa ‰˜ÒÙ‰ ‰È‰z ÌÈÓÚtL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆¿»ƒƒ¿∆«¿»»≈«»
‰iLe ‰BL‡¯131‰iL ÔÈa B‡132,˙ÈLÈÏLe ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒƒ

˙B˜ÒÙ‰ ÈzL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe133‰iLÏ ‰BL‡¯ ÔÈa : ¿»ƒƒ¿¿≈«¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯Ï ˙ÈLÈÏL ÔÈa Ï·‡ ;˙ÈLÈÏLe ‰iL ÔÈ·e≈¿ƒ»¿ƒƒ¬»≈¿ƒƒ»¿ƒƒ

ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡134. ≈«¿ƒƒ

שאחריו 131) השבת אז כי שני, ביום אדר ר"ח שחל כגון
בה. ומפסיקים לפורים סמוכה ואינה באדר ו' ביום

בשבת 132) קוראים אז כי בשבת, אדר ר"ח שחל כגון
ובשבת  לפורים, סמוכה היא כי זכור" ב"פרשת שאחריו
"פרשת  וקוראים מפסיקים, באדר בט"ו שהיא שאחריה

שאחריה. בשבת ביום 133)פרה" אדר ר"ח שחל כגון
וקוראים  באדר, ב' שהיא שאחריו בשבת מפסיקים אז שישי,
מפסיקים  וכן באדר, ט' שהיא לאחריה בשבת זכור" "פרשת
באדר  ט"ז שהיא שאחריה בשבת פרה" "פרשת לקרוא
ההפסקות  וסימן החודש". ל"פרשת סמוכה ואינה הואיל
ב', ביום אדר ר"ח חל פירושו: וזה ט"ז. ב' ו' ט"ו, ז' ב"ו,
ר"ח  חל לאדר. בששה שהיא השניה בשבת ההפסקה אז
בחמשה  שהיא השלישית בשבת מפסיקים אז ז', ביום אדר
השניה, בשבת מפסיקים ו', ביום אדר ר"ח חל לאדר. עשר
עשר  בששה שהיא השלישית בשבת וגם לאדר, בשני שהיא
בשבת  מפסיקים ד', ביום אדר ר"ח חל אם וכן לחודש.
אין  הימים בשאר אבל ד"ד. וסימנו לחודש, ד' שהיא שניה
לקביעות  הראויים הימים כי בהם, חל אדר ראשֿחודש

ז'. ד, ב', ז', הם: אדר מגילה 134)ראשֿחודש ירושלמי
ל"פרה", "החודש" שתקדים הוא "בדין ה"ה): (פ"ג,
(שהרי  הפרה, נשרפה ובשני המשכן הוקם בניסן שבאחד
את  באפר לטהר אדומה פרה לשרוף יכולים היו לא
לר"ח  מאוחרת פרה נמצא המשכן, שהוקם עד הטמאים

ישראל", של טהרתם שהיא - קודמת? פרה ולמה ניסן)
שלא  כדי ל"החודש" "פרה" בין מפסיקים אין ולפיכך

מאוחרת. להיות ראויה שהיתה אחרי כ"כ להקדימה

.·Î‡¯B˜ „Á‡ ,el‡‰ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ‰L¯t Ïk»»»»≈«¿«»»ƒ»≈∆»≈
˙aL d˙B‡ ¯„Ò ÔÈ¯BwL ¯Á‡ ,ÈL ¯ÙÒa d˙B‡»¿≈∆≈ƒ««∆ƒ≈∆»«»
˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ .ÔBL‡¯ e‡ÈˆB‰L ¯Ùqa«≈∆∆ƒƒ»……∆¬»ƒ¿

˙aLa135˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰Â ,136- '‰eˆz ‰z‡Â'a ¿«»¿»»≈∆»«»ƒ¿«»¿«∆
¯Bik ˙ÈNÚÂ' „Ú '‰eˆz ‰z‡Â'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ƒƒ»ƒ¿«»¿«∆«¿»ƒ»ƒ

‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â ,'˙LÁ137„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈ƒƒƒ»«
'¯Bik ˙ÈNÚÂ'138Èk' ˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰ Ì‡Â ; ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆»«»ƒ

,'Ï‰˜iÂ' „Ú '‡N˙ Èk'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ - BÓˆÚ '‡Nƒ̇»«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«««¿≈
ÈL ¯ÙÒa ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â139„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿«¿ƒƒ≈¿≈¿≈∆≈ƒƒƒƒ»«

'˙LÁ ¯Bik ˙ÈNÚÂ'140. ¿»ƒ»ƒ¿∆

פ"ג,135) מגילה במס' הרי"ף גירסת אחרי נמשכת זו גירסא
כלל. ר"ח נזכר לא שלפנינו ל.) (מגילה התלמוד בנוסח אבל
טעות  כאן שיש שם, לרא"ש נתנאל" ה"קרבן החליט וכבר
ל"האשכול" בפירושו אשכול" ה"נחל החליט וכן הדפוס,

נותנת. הדעת וכן .66 עמ' שקלים.136)ח"ב פרשת של
תרפה.137) סי' או"ח ב'טור' כמבואר ספר, באותו
"כיֿתשא"138) עד הששה יקראו אומרים אנו ואין

שמצות  ניכר הדבר יהיה לא אז כי הלאה, ימשיך והשביעי
שפרש  ויחשבו שקלים", ב"פרשת תצוה"היום "ואתה ת

ל.). (מגילה כיור" "ועשית עד שאיֿאפשר 139)מסתיימת
חזרה  ולדלג לגלול ויצטרך הואיל הראשון בספר לקרוא
כמבואר  ענינים, בשני מדלגים ואין "כיֿתשא" פרשת לראש

כ"ג. והלכה ה"ה י"ב, פרק אומרים 140)לעיל אנו ואין
יקרא  והשביעי נחושת", כיור מ"ועשית הששה שיתחילו
למפרע  כקורא נראה זה כי "ועשית", עד מ"כיֿתשא"
מה  על יחזור שהשביעי מוטב לפיכך המוקדם), את (המאחר
קריאת  חלוקת שלפי להעיר ויש שם). (מגילה קראו שכבר
תחול  שקלים" ש"פרשת לעולם יארע לא שבימינו, הסדרים

ג). פרק למגילה (ר"ן ב"כיֿתשא" או תצוה" ב"ואתה

.‚ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
- ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ

'‡N˙ Èk' Ba ÔÈ¯B˜141ÏÁL ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯ ÔÎÂ . ƒƒƒ»¿≈……∆ƒ»∆»
¯„Ò ÔÈ¯B˜ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿»¿»ƒƒ≈∆
L„Á‰'Â ,ÈMa L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚÂ ,ÔBL‡¯a ÌBi‰«»ƒ¿ƒ¿«……∆«≈ƒ¿«…∆

ÈLÈÏMa '‰f‰142. «∆«¿ƒƒ

ע"ב.141) כט, הקודם 142)מגילה מהדין נלמד זה דבר
אין  הקודם בדין כי ממנו. ועדיף כאמור, בתלמוד המפורש
נדחית  זאת ובכל לראשֿחודש, רמז שום שקלים" ב"הפטרת
בהפטרת  ואילו תדירה, שהיא אע"פ מפניה, ר"ח הפטרת
מפורש  פסוק בה יש יח) מה, (יחזקאל הזה" "החודש
והשתחוו  ג): מו, (שם, ככתוב ראשֿחודש, בענין המדבר
ר"ח  ענין ואין ה', לפני ובחדשים בשבתות הארץ... עם

שמח'). ('אור כלל נדחה

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙·Ë L„ÁŒL‡…̄…∆≈≈∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
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,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
‡¯B˜ - ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ≈

‰kÁ ÔÈÚ B·143‰LÏL - ˙aM‰ ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁ . ƒ¿«¬À»»ƒ¿¿∆¿«««»¿»
ÔÈÚa ‡¯B˜ ÈÚÈ·¯‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚa ÔÈ¯B˜ƒ¿ƒ¿«……∆¿»¿ƒƒ≈¿ƒ¿«

‰kÁ144. ¬À»

שם.143) מחנוכה,144)מגילה, תדיר ראשֿחודש (שם)
הוא: כלל כי תחילה, ראשֿחודש בענין קוראים לפיכך

קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר

.‰ÎÏÎa dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÚÓBL Ì„‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»≈«»«»À»¿»
Úe·LÂ Úe·L ÏÎa BÓˆÚÏ ˙B¯˜Ï ·iÁ ,¯eaˆa ˙aL«»¿ƒ«»ƒ¿¿«¿¿»»«¿»«

˙aL d˙B‡ ÏL ¯„Ò145.Ìeb¯z „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈL ≈∆∆»«»¿«ƒƒ¿»¿∆»«¿
Ìeb¯˙ Ba ÔÈ‡L ˜eÒÙe146„Ú ,ÌÈÓÚt LÏL e‰‡¯B˜ , »∆≈«¿¿≈»¿»ƒ«

¯eav‰ ÌÚ ÂÈ˙BiL¯t ÌÈÏLiL147. ∆«¿ƒ»»ƒ»ƒ«ƒ

הציבור,145) עם פרשיותיו המשלים "שכל ע"ב: ח, ברכות
מתחילת  מתחיל הקריאה וזמן ושנותיו", ימיו לו מאריכים
"והיה  הפסוק על בא פ' ובמכילתא הראשון. מיום השבוע
רבינו  ציוה דברים שלשה נאמר: בניכם" אליכם יאמרו כי
עד  בשבת לחם תאכלו שלא פטירתו... לפני לבנו הקדוש

הפרשה. כל וגו'146)שתגמרו שמעון" "ראובן כגון
לד). לב, (במדבר עטרות" ואת דיבון "את או ב), א, (שמות

ש"בשמיני 147) באופן ההלכה, לתחילת חוזר מאמר זה
הציבור  קריאת עם יחד התורה כל פרשיות השלים העצרת"
הפרשה  לומד שאם רפ"ה) (סימן ה'טור' וכתב הכנסת. בבית
כוונת  שאין תרגום, כמו חשוב זה הרי רש"י, פירוש עם
גאון  עמרם רב שדעת אלא הענין. שיבין אלא התרגום
יתירה  חשיבות בו יש שתרגום מיימוניות' ב'הגהות מובאת
תרגום  וקורא שניהם, ידי יוצא ויראֿשמים בסיני. שניתן
"שנים  של והטעם ס"ב). רפ"ה סי' (שו"ע רש"י ופירוש
ונשנתה  בסיני, שניתנה התורה כנגד תרגום" ואחד מקרא
לישראל  משה ע"י מואב" ב"ערבות ונשתלשה מועד, באהל
- מקרא שנים מיימוניות', 'הגהות ולדעת רוקח'). ('מעשה
- תרגום ואחד הש"ץ, בעזרת הקורא לתורה העולה כנגד

לארמית. הקריאה את בביהכ"נ המתרגם כנגד

á"ôùú'ä ïåéñ ã"é éðù íåé

ארּבעה־עׂשר  1ּפרק
ÌÈ‰Î˙Î¯·˙ÂÎÏ‰-‰·‰‡¯ÙÒ

¤¤©§¨¨¨¨
עליית 1) סדר כפיהם; את נושאים הכוהנים תפילות בכמה

ובמדינה. המקדש בבית כפיים נשיאת לדוכן; הכוהנים

.‡ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ,‰ÏÈÚ·e ÛÒeÓa ,˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ
Ì‰Ètk ˙‡2ÈtÓ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈ‡ ‰ÁÓa Ï·‡ . ∆«≈∆¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ«««ƒƒ¿≈

e˙L ‡nLÂ ,ÌÚ‰ ÏÎ e„ÚÒ ¯·k ‰ÁÓaL∆¿ƒ¿»¿»»¬»»»¿∆»»
ÌÈtk ˙‡ÈNa ¯eÒ‡ ¯BkLÂ ,ÔÈÈ ÌÈ‰k‰3elÙ‡Â . «…¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ

˙ÈÚz ÌBÈa4‰¯Êb - ‰ÁÓa Ô‰Ètk ÔÈ‡NB ÔÈ‡ , ¿«¬ƒ≈¿ƒ«≈∆¿ƒ¿»¿≈»
ÌBÈ Ïk ˙ÁÓ ÈtÓ ˙ÈÚz ˙ÁÓ5. ƒ¿««¬ƒƒ¿≈ƒ¿«»

את 2) שבירך הכהן באהרן מצינו שכן ישראל, את לברך
כב): פסוק ט, פרק (ויקרא שנאמר כפיים, בנשיאת העם

ויברכם. העם אל ידיו את אהרן כו 3)וישא דף (תענית

פסוק  י פרק (דברים בשמו ולברך לשרתו שנאמר: ב), עמוד
שירות  מה במקדש): (עבודה לשירות ברכה הוקשה ח)
תשת... אל ושכר יין הוא: מלא מקרא שהרי בשיכור ֵאסור
בשיכור. אסורה ברכה אף וכו' מועד אוהל אל בבואכם

כלל.4) ושתייה אכילה בו (שם).5)שאין

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6Ba ÔÈÏÏt˙nL ˙ÈÚ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¬ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ˙ÈÚ˙Â ¯etk ÌBˆ ÔB‚k ,‰ÏÈÚe ‰ÁÓ7; ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒƒ
·‡a ‰ÚLz ÔB‚k ,‰ÏÈÚ Ba ÔÈ‡L ˙ÈÚz Ï·‡8 ¬»«¬ƒ∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
Ì‰lL ‰ÁÓ ˙lÙ˙e ÏÈ‡B‰ - Êen˙a ¯NÚŒ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»»»¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»∆

‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ9,‰ÏÈÚk ˙È‡¯ È¯‰ , »ƒ¿ƒ«««»¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
Ïk ÏL ‰ÁÓa ˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡ÂÌBÈ10CÎÈÙÏe , ¿≈»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ»

ÌÈtk ˙‡ÈN daŒLÈ11ÔÎecÏ ‰ÏÚÂ ¯·ÚL Ô‰ÎÂ . ∆»¿ƒ««»ƒ¿…≈∆»«¿»»«»
Úe„È ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ‰ÁÓa¿ƒ¿»∆«ƒƒƒ¿«»»»«
ÔÈ‡Â ÂÈtÎ ‡NB ‰Ê È¯‰ ,˙e¯ÎL ÌL ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿¬≈∆≈«»¿≈
ÏeÒt e¯Ó‡È ‡lL ,„LÁ‰ ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓƒƒƒ¿≈«¬»∆……¿»

e‰e„È¯B‰ CÎÈÙÏ ‰È‰12. »»¿ƒ»ƒ

במנחה.6) כפיים נשיאת הציבור 7)שאין על שגוזרים
י"ב, (פרק לעיל כמבואר ודבר, ּבצורת כגון: הצרות, ְֶֶֶַמפני
בתעניות  נעילה תפילת להתפלל היו ונוהגים י"ח). הלכה
וברש"י). א, עמוד כו דף (תענית הכיפורים ביום כמו אלו

ציבור 8) כתענית אינו באב "תשעה ב): עמוד נד דף (פסחים
נעילה". תפילת אחריה 9)לעניין נעילה תפילת אין שהרי

בגללה. מנחה תפילת להקדים שמקדימים 10)שיצטרכו
שאין 11)בתפילתה. והטעם ב). עמוד כו דף (תענית

אינן  התעניות אלו כי בו, וכיוצא באב בט' נעילה תפילת
נגזרו  הציבור תעניות אבל לתפילה. ולא אבל משום ֵֶַָאלא
תפילת  בהם מוסיפים לפיכך ולרחמים, לתפילה הציבור על

תקע"ט). סימן יוסף (בית לומר 12)נעילה המנהג ולפיכך
ואלוקי  "אלקינו הש"ץ: בחזרת במנחה הכיפורים ביום
נשיאת  בה שאין פי על אף כי וגו', בברכה" ברכנו אבותינו
נקרא: זה הרי ירד, לא הכהן "עלה ואם הואיל אבל כפיים,
ט"ו  פרק לקמן מיימוניות" (הגהות כפיים" לנשיאת "ראוי

קושטא). בדפוס

.‚ÔÈÏe·‚a ÌÈtk ˙‡ÈN ‡È‰ „ˆÈk13ÚÈbiL ˙Úa ? ≈«ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿ƒ¿≈∆«ƒ«
ÌÈ‰k‰ Ïk ,'‰ˆ¯' ¯Ó‡iLk ,'‰„B·Ú'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ»¬»¿∆…«¿≈»«…¬ƒ
ÔÈÎÏB‰Â ÔÓB˜nÓ ÔÈ¯˜Ú ˙Òk‰Œ˙È·a ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ¿≈«¿∆∆∆¡»ƒƒ¿»¿¿ƒ

ÔÎecÏ ÔÈÏBÚÂ14ÏÎÈ‰Ï Ì‰Èt ,ÌL ÌÈ„ÓBÚÂ , ¿ƒ«»¿¿ƒ»¿≈∆«≈»
CB˙Ï ˙BÙeÙk Ì‰È˙BÚaˆ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â«¬≈∆¿«≈»»¿∆¿¿≈∆¿¿

'‰‡„B‰'‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÌÈÏLiL „Ú ,Ì‰Ètk15, «≈∆«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ«»»
,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈËLBÙe ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈»»¿ƒ∆¿¿≈∆

Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe16ÔÈÏÈÁ˙Óe Ì‰ÈÙ˙k „‚k17 «¿ƒƒ¿≈∆¿∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,‰lÓ ‰lÓ Ì˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe ,"EÎ¯·È"¿»∆¿¿ƒ«ƒ«¿∆»ƒ»ƒ»

¯Ó‡iL „Ú - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈBÚ Ì‰Â18. ¿≈ƒ∆∆¡«»»∆«∆…«
ÔBL‡¯ ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnLk19.'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk , ¿∆«¿ƒƒ»ƒ»»»ƒ»≈

‰lÓ ÈL ˜eÒt Ô˙B‡ ‡¯˜Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ«ƒ«¿∆»»≈ƒƒ»
ÏÎÂ ,ÈL ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnL „Ú ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰lÓƒ»¿≈ƒ«∆«¿ƒƒ»≈ƒ¿»

.ÈLÈÏL ˜eÒÙa ÔÎÂ ,'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ
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המקדש.13) למקום חוץ לגבולותיה הארץ מקום 14)בכל
ב, פרק (מידות במשנה ונזכר לכך. המיוחד ובולט גבוה

ו). ולך 15)משנה שמך "הטוב והיא: ההודאה, ברכת
להודות". אצבעותיהם 16)נאה שחולקים והמנהג

אצבעות  שתי בין ביניהם, רווחים חמישה לעשות ומכוונים
גודל  ובין לגודל, אצבע בין אחד, ריווח אצבעות לשתי
ט): פסוק ב פרק השירים (שיר שנאמר מה לקיים לגודל
אומר  המדרש וכן (סדקים) ה'ֿחרכים החרכים, מן מציץ
של  אצבעותיהם מבין - החרכים, מן "מציץ ב') רבה (שיר

קכ"ח). סימן חיים אורח (טור טרם 17)כהנים מעצמם,
כי  והטעם: משנה). (כסף מילה מילה אותם מקריא שהש"ץ
במצוותיו" קדשנו "אשר ברכתם: את גמרו שהכוהנים אחרי
להקראת  לחכות להם אין י"ב, הלכה בסמוך המפורשת וגו'
- המצוה לעשיית הברכה בין הפסק כעין שנראה הש"ץ
("קרית  מייד לברכתם סמוך העם את לברך עליהם אלא
פרק  (ברכות למשנה בפירושו שרבינו להעיר, וראוי ספר").
הכוהנים  ויענו "יברכך" אומר: ש"ץ אומר: ד) משנה ה,
"יברכך" לומר מתחילים הכוהנים שאין הרי - וכו' יברכך
רבי  שמרן אלא כאן, כדבריו שלא אותם יקריא שהש"ץ עד
כדעת  כעת נוהגים ומצרים ישראל שבארץ מעיד קארו יוסף
בנוסחת  המשנה בפירוש דבריו הם שכך ואומרים כאן רבינו
הואיל  רבינו: דעת את מנמק והוא האמיתית. שהיא ערב
במלה  - יטעו שלא כדי אלא הכוהנים את מקריא הש"ץ ואין
(בית  לכך מקום אין לטעות, לחוש שאין שבברכה הראשונה
הכסף  על חולקים ורבים קכ"ח). סימן חיים אורח  יוסף
בדברי  כך לפרש הכרח זה שאין וסוברים רבינו בדעת משנה
אחרי  "יברכך" יענו שהכוהנים שכוונתו וייתכן רבינו
ג'; סימן א, חלק בתשובותיו (רא"ם אותם יקריא שהש"ץ

ועוד). המשנה", אות 18)"מרכבת נשא, פרשת "ספרי"
קכ"ח. סימן הטור הבנת לפי כהנים 19)ל"ט ברכת של

פרק  (במדבר בתורה הכתובים פסוקים בשלושה המשולשת
(דפים  סוטה במסכת מקורה זו הלכה וכל כד ֿכו). פסוקים ו,

לחֿלט).

.„ÏÈÁ˙Ó ,ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiLk¿∆«¿ƒ«…¬ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ
ÌÈN' ‡È‰L ,‰lÙz ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ»∆ƒƒ
L„w‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈ‰k‰Â ,'ÌBÏL»¿«…¬ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈«…∆

ÔÈˆÙB˜Â20„Ú ÔÎeca ÌL ÔÈ„ÓBÚÂ ,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ¿¿ƒ∆¿¿≈∆¿¿ƒ»«»«
.ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰Î¯a‰ ¯Ó‚iL∆ƒ¿…«¿»»¿¿ƒƒ¿»

כרגיל.20) אצבעותיהם כופפים

.‰˙B¯˜‰Ï) È‡M¯ ‡¯˜n‰ ÔÈ‡21È‰kÏ„Ú (Ì ≈««¿∆««¿«¿«…¬ƒ«
¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL22ÌÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ; ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈«…¬ƒ«»ƒ

‰Î¯aa ÏÈÁ˙‰Ï23¯eac‰ ‰ÏÎiL „Ú24;‡¯˜n‰ ÈtÓ ¿«¿ƒ«¿»»«∆ƒ¿∆«ƒƒƒ««¿∆
ÈtÓ ‰Î¯a‰ ‰ÏÎzL „Ú 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ¯eav‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»≈«∆ƒ¿∆«¿»»ƒƒ

˙¯Á‡ ‰Î¯·a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈ‰k‰25„Ú «…¬ƒ¿≈«…¬ƒ«¿ƒƒƒ¿»»«∆∆«
È‡M¯ ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ«ƒ««
‡nL ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌÈ‰k‰ ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ˙BÚÏ«¬»≈«««…¬ƒƒ¿»»»∆»

Û¯hz26Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‰Î¯· BÊÈ‡ Ú„È ‡ÏÂ BzÚc27, ƒ»≈«¿¿…≈«≈¿»»«¿∆»
.ÈLÈÏL ˜eÒÙ B‡ ÈL ˜eÒt Ì‡ƒ»≈ƒ»¿ƒƒ

כהנים",21) "לקרות: רוקח": ו"מעשה משנה הכסף גירסת

פניהם  את שיחזירו לכהנים הקורא הש"ץ שאין ופירושו:
לקרוא: רשאי ח), (הלכה בסמוך ראה לברכו, לעם
"להקרות  כתוב: אצלנו) (כמו אחרים ובדפוסים "כהנים"!
"ברכת  את מקריא שהש"ץ ההקראה, על מוסב וזה לכהנים"

מלה. מלה "הודאה".22)כהנים" ברכת אחרי שעונים
וכו'23) וציוונו" אהרן של בקדושתו קדשנו "אשר ברכת

י"ב. הלכה בסמוך היא 25)"כהנים".24)המובאת
שני  שאין נשמע, קולם שיהיה כדי אלה: כל וטעם "יברכך"
שם). וברש"י ב עמוד לט דף (סוטה כאחד נשמעים קולות

א).27)תתבלבל.26) עמוד לד דף (ברכות

.ÂÌ‰Èt ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡28¯eav‰ ÔÓ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN' ¯eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»¿≈«…¬ƒ

ÔÓB˜nÓ ¯˜ÚÏ ÔÈ‡M¯29¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL „Ú «»ƒ≈»≈ƒ¿»«∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ
Ì‰È˙BÚaˆ‡ È¯L˜ ÛÎÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN'ƒ»¿≈«»ƒ»…ƒ¿≈∆¿¿≈∆

‡¯ÊÚ] ˙BwzÓe .¯eav‰ ÔÓ Ì‰ÈÙ e¯ÈÊÁiL „Ú30,[ «∆«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒƒ«»∆¿»
Ô‰ÈÏcÒa ÔÎecÏ ÌÈ‰k‰ eÏÚÈ ‡lL31ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ∆…«¬«…¬ƒ«»¿«¿¿≈∆∆»¿ƒ

ÔÈÙÁÈ32. ¿≈ƒ

העם.28) את לברך שגמרו אחרי ההיכל, מן 29)כלפי
הוא,30)הדוכן. וטעות שונים בדפוסים מופיע כך

עמוד  לא דף השנה ראש א; עמוד מ דף (סוטה שבתלמוד
זכאי, בן יוחנן רבן שהתקין תקנות תשע בין זו תקנה מנו ב)
בן  יוחנן רבן "ומתקנות לכאורה: כאן להיות צריך לכן

ויתבייש 31)זכאי". בסנדלו רצועה תיפסק שמא והטעם:
ויתעכב  סנדלו שהותר על עליו שמתלוצצים כשיראה
הוא  פסול אנשים: ויאמרו הכהנים יברכו ובינתיים לקשרו;
וברש"י  א עמוד מ דף (סוטה כפיים לנשיאת ראוי שאינו

לפני 32)שם). הנעליים להניח נכון ואין מותר. ובגרביים
כנסת  ("שיורי מוצנע במקום יניחם אלא בגלוי הציבור

הגדולה").

.ÊÌÚ· eËÈaÈ ‡Ï ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰iLk¿∆ƒ¿«…¬ƒ¿»¿ƒ∆»»…«ƒ»»
ÔzÚ„ eÁÈqÈ ‡ÏÂ33,ı¯‡‰ „‚k Ì‰ÈÈÚ eÈ‰È ‡l‡ , ¿…«ƒ«¿»∆»ƒ¿≈≈∆¿∆∆»»∆

¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â .‰lÙ˙a „ÓBÚkÈÙa ÏkzÒ‰Ï È‡M ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»»««¿ƒ¿«≈ƒ¿≈
‡lL È„k ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ‰ÚLa ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»»∆≈¿»¿ƒ∆»»¿≈∆…

ÌzÚ„ eÁÈqÈ34ÚÓLÏ ÔÈek˙Ó ÌÚ‰ ÏÎ ‡l‡ ; «ƒ«¿»∆»»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿…«
‰Î¯a‰35ÌÈ‡Â ÌÈ‰k‰ Èt „‚k Ì‰Èt ÌÈeÎÓe , «¿»»¿«¿ƒ¿≈∆¿∆∆¿≈«…¬ƒ¿≈»

.Ì‰ÈÙa ÌÈËÈaÓ«ƒƒƒ¿≈∆

ח).33) הלכה ד, פרק מגילה (ירושלמי הכהנים מברכת
בכהנים 34) "המסתכל א): עמוד טז דף (חגיגה אמרו וחז"ל

ומברכים  דוכנם על עומדים שהיו קיים המקדש שבית בזמן
הייתה  במקדש (כי כהות" עיניו - המפורש בשם ישראל את
ברכתם) בשעת הכהנים אצבעות קשרי על שורה השכינה
היסח  משום אסור בגבולין שאפילו התוספות, שם וכתבו

הנדפסים 35)הדעת. הפסוקים את לומר אין זה ומטעם
הם  בזה כי כהנים, ברכת בשעת אומרים שהעם בסידורים
עמוד  מ דף (סוטה ואמרו הכהנים, מברכת דעתם מסיחים
עבד  לך יש כלום טועה, אלא אינו האומרם "כל א):

מיימוניות"). ("הגהות מאזין" ואינו אותו שמברכים

.ÁC¯·Ï ÏÈÁ˙Ó ,„Á‡ C¯·Ó‰ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«…≈«¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈
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BÓˆÚÓ36BÓk ‰lÓ ‰lÓ B˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈«¿¿ƒ«ƒ«¿∆ƒ»ƒ»¿
C¯·Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈL eÈ‰ .e¯Ó‡L∆»«¿»¿«ƒ≈≈»«¿ƒƒ¿»≈

¯eaˆŒÁÈÏL Ì‰Ï ‡¯˜iL „Ú37!ÌÈ‰k :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â «∆ƒ¿»»∆¿ƒ«ƒ¿≈»∆…¬ƒ
Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‡e‰Â ,"EÎ¯·È" ÌÈ¯ÓB‡Â ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ¿¿ƒ¿»∆¿¿«¿∆»

.e¯Ó‡L ¯„q‰ ÏÚ ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»««≈∆∆»«¿

לח 36) דף (סוטה כהנים! או: כהן! לו: קורא הש"ץ אין
לאחד. ולא לשניים, - להם" "אמור שנאמר: א) עמוד
לברך. הכהנים את מזמין שהש"ץ למדים אנו זה ומפסוק

כי 37) "כהנים" להם אומר הש"ץ שאין סובר תם ורבינו
עמוד  לח דף (סוטה שאמרו ומה בתפילתו. להפסיק לו אסור
יקרא  הקהל מן שאחד הכוונה - כהנים" קורא "לשניים א):
לחוד  חזן כי יזמינם. השמש שהוא הכנסת חזן או זה,
פרשת  ה"ספרי" דברי על מסתמך והוא לחוד. ציבור ושליח
'אמרו'? להם לומר צריך שהחזן "ומניין ל"ט): (אות נשא
מ  דף (סוטה רש"י פירש וכן להם". אמור לומר תלמוד
בעסקי  שטורח הכנסת שמש - הכנסת "חזן ב) עמוד
שזה  מפני לש"ץ, מותר כהנים ברכת ולהקריא הכנסת".
שליח  זה - חזן פירש: ב"ערוך" אולם הוא. תפילה צורך
פסוק  לא, פרק (בראשית אונקלוס מתרגם - "רואה" ציבור,
מי  ואת יקרא, מה לראות צריך ציבור שהשליח חזי, ה)

לעל  מסייעים יקרא ה"ספרי" דברי זה ולפי לתורה. ות
עמוד  לד דף לברכות ותוספות מיימוניות" ("הגהות לרבינו
להם: הקורא היה שאם "וודאי כותב: בתשובתו ורבינו א).
מעולם  ראינוהו לא זה אבל כלום; בכך אין - אחר כהנים!
חזי  'פוק נאמר: זה ובכגון כך, שעושין במקום שמענו ולא
איך  וששאלת נוהג), העם איך וראה (צא דבר' עמא מאי
הפסקה" אינו הוא, התפילה ומעניין הואיל מפסיק? הש"ץ

הרמב"ם). (תשובות

.ËÔÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ?Lc˜na ÌÈ‰k ˙k¯a „ˆÈk≈«ƒ¿«…¬ƒ«ƒ¿»«…¬ƒƒ
ÔÎecÏ38ÏL „ÈÓz ˙„B·Ú ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiL ¯Á‡ «»««∆«¿ƒ«…¬ƒ¬«»ƒ∆

Ô‰ÈL‡¯ ÈabŒÏÚ ‰ÏÚÓÏ Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe ,¯ÁL39 «««¿ƒƒ¿≈∆¿«¿»««≈»≈∆
ÔÈ‡L ,ÏB„b Ô‰kÓ ıeÁ ,˙BËeLt Ô‰È˙BÚaˆ‡Â¿∆¿¿≈∆¿ƒ…≈»∆≈

ıÈv‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È dÈa‚Ó40Ô˙B‡ ‡¯˜Ó „Á‡Â , «¿ƒ«»»¿«¿»ƒ«ƒ¿∆»«¿∆»
eÓÈÏLiL „Ú ,ÔÈÏe·ba ÔÈNBÚL C¯„k ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»¿∆∆∆ƒ«¿ƒ«∆«¿ƒ

ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL41,˜eÒt Ïk ¯Á‡ ¿»«¿ƒ¿≈»»ƒ««»»
,eÓÈÏLiLÎe .˙Á‡ ‰Î¯a Lc˜na d˙B‡ ÔÈNBÚ ‡l‡∆»ƒ»«ƒ¿»¿»»∆»¿∆«¿ƒ
ÔÓ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ce¯a" :ÌÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»¿»¡…ƒ¡…≈ƒ¿»≈ƒ

"ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰42. »»¿«»»

אחת 38) במעלה כהנים לעזרת עולים היו ישראל מעזרת
כל  רום מעלות שלוש היו בו דוכן ועליה אמה, גבוהה
בית  והלכות ו; משנה ב, פרק (מידות אמה חצי מעלה

ג). הלכה ו, פרק הכהנים 39)הבחירה היו במקדש כי
מקשרי  למעלה ושכינה המפורש, בשם העם את מברכים
למעלה  הראש שיהיה לשכינה כבוד ואין אצבעותיהם

ראשיהם. גבי על ידיהם מגביהים לפיכך הוא 40)הימנה,
מצחו  על בראשו נושא הגדול הכהן שהיה הקודש נזר
עליו  חקוק והיה לז) פסוק כח, פרק (שמות בתורה כמפורש
קדושתו  לרוב הציץ מעל ידו מרים היה לא ולפיכך ה', שם

ו). משנה ז, פרק ב).41)(סוטה עמוד מ דף (שם, אמן

ה'42) את ברכו קומו ה): פסוק ט, פרק (נחמיה שנאמר
מעיר: רוקח" וב"מעשה העולם. ועד העולם מן אלוקיכם
בסוף  אומר עצמו המברך היה שזה מבואר (שם) שבתלמוד
ורק  א) עמוד טז דף (תענית מפורש וכן שבתפילה ברכה כל
וכך  ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך עונה היה העם

ט"ו).מפורש הלכה ד, פרק תענית (הלכות רבינו בדברי גם
ברכה  שבכל הוכיחו שם) (סוטה, שבתלמוד מאחר אלא
העולם  ועד העולם מן ולברכו, ה' תהילת להדגיש צריך
אבל  כך בברכתו חותם בעצמו הש"ץ אמנם המקרים וברוב
נוסח  על דבר שום להוסיף להם שאסור כהנים בברכת
(הלכה  בסמוך כמבואר בתורה, הכתובים הפסוקים שלושת
להשמיע  כדי הכהנים במקום אומרו העם לפיכך - י"ב)

רוקח"). ("מעשה העולם ועד העולם מן ה' תהילת

.È‰b‰p‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ¯ÓB‡Â43 ¿≈∆«≈ƒ¿»¿«≈«∆¿∆
L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eiÓƒ≈»≈¿∆«≈«¿…»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰44,BÈepÎa B˙B‡ ÌÈ¯ÓB‡ ‰È„n·e ; »»¿»»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,˙"Ïc Û"Ï‡a ‡e‰Â¿¿»∆»∆∆≈«¿ƒƒ∆«≈ƒ¿»

„·Ïa Lc˜na ‡l‡45˜Ècv‰ ÔBÚÓL ˙nMÓe ;46, ∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿««ƒ
,Lc˜na elÙ‡ L¯ÙÓ‰ ÌMa C¯·lÓ ÌÈ‰k‰ e˜Òt»¿«…¬ƒƒ¿»≈«≈«¿…»¬ƒ«ƒ¿»
BÈ‡LÂ ·eLÁ BÈ‡L Ì„‡ B˙B‡ „ÓÏÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«»»∆≈»¿∆≈
‰Ê ÌL ÔÈ„nÏÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ;Ôe‚‰»¿…»¬»ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆
Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ ,ÌÈe‚‰‰ Ì‰È·e Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆¿≈∆«¬ƒ∆»««««¿∆«

‡¯Bp‰Â „aÎp‰ BÓLÏ ‰l„b ‰Ê Ïk ;ÌÈL47. »ƒ»∆¿À»ƒ¿«ƒ¿»¿«»

ס 44)המבוטא.43) דף סנהדרין א; עמוד לח דף (סוטה
ועוד). א דף 45)עמוד (קידושין אמרו וכן שם) (סוטה,

ביו"ד  אני נכתב נקרא, אני נכתב כשאני "לא א): עמוד עא
בכל  הפסוק: על חכמינו וסמכו דל"ת. באל"ף ונקרא ה"א,
בית  (זה וברכתיך אליך אבוא שמי את אזכיר אשר מקום
שם  - שמי את אזכיר שם שכינה) גילוי שם שיש המקדש,
שם). (סוטה, המפורש שמי את להזכיר מצווך אני

שעם 46) שכינה, לגילוי זכו לא ומאז ב) עמוד לט דף (יומא
שם. כמפורש המקדש, בבית הניסים פסקו מותו

פסוק 47) ג פרק (שמות שנאמר א) עמוד עא דף (קידושין
להעלים. כלומר: לעלם, קרא לעלם שמי זה ְֵַטו):

.‡ÈÔBLÏa ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ˙¯Ó‡ ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈ‡≈ƒ¿«…¬ƒ∆¡∆∆¿»»∆»ƒ¿
Ck ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL ,L„w‰«…∆∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ48:ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LnÓ »¿ƒƒ«¿»ƒ∆«≈»»«»
˙‡ÈNa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,‰„ÈÓÚa - "eÎ¯·˙ ‰k"…¿»¿«¬ƒ»…¿»¿ƒ¿ƒ«

L„w‰ ÔBLÏa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,ÌÈtk49"eÎ¯·˙ ‰k" , ««ƒ…¿»¿ƒ¿«…∆…¿»¿
ÌÈt „‚k ÌÈt -50Ì¯ ÏB˜a - "eÎ¯·˙ ‰k" ,51, »ƒ¿∆∆»ƒ…¿»¿¿»

L¯ÙÓ‰ ÌMa - "eÎ¯·˙ ‰k"52‰È‰iL ‡e‰Â , …¿»¿«≈«¿…»¿∆ƒ¿∆
Lc˜na53e¯Ó‡L BÓk ,54. «ƒ¿»¿∆»«¿

א).48) הלכה א, (פרק לעיל האלה 49)מפורש הדינים כל
"גזירה  בדרך א) עמוד לח דף (סוטה בתלמוד נלמדים
פרק  (דברים להלן ונאמר תברכו" "כה כאן: נאמר שווה":
בלשון  שם מה העם". את לברך יעמדו "אלה יב): פסוק כז,
תורה  ובמתן רם קול הלויים... וענו שם: שכתוב הקודש
יעננו  והאלוקים ידבר משה יט): פסוק יט, פרק (שמות נאמר
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כהנים  ברכת אף - הקודש בלשון ניתנה וודאי והתורה בקול,
לברך  יעמדו אלה שנאמר: בעמידה שם מה הקודש. בלשון
להלן  ונאמר תברכו, כה כאן: נאמר בעמידה, כאן אף -
ויברכם. ידיו... את אהרן וישא כב): פסוק ט, פרק (ויקרא

כפיים. בנשיאת כאן אף כפיים, בנשיאת ששם כשם
שנאמר:50) ברכתם בשעת העם פני מול הכהנים פני שיהיו

לחבירו. האומר כאדם להם" "אמור 51)"אמור שנאמר:
נשא). (ספרי שומע העם כל שיהיה - שנאמר 52)להם"

לי. המיוחד שמי וגו' שמי" את רק 53)"ושמו מוסב זה
בהלכה  השנויים הדינים כל אבל המפורש, בשם הברכה על

במדינה. גם נוהגים הלכה 54)זו כל ומקור ט, הלכה לעיל
א). עמוד לח דף (סוטה זו

.·ÈÎ¯a ÛÈÒB‰Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡‰ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿»»
ÌÈ˜eÒt‰ ˙LÏL ÏÚ55ÌÎ˙B·‡ È‰Ï‡ '‰" :ÔB‚k , «¿∆«¿ƒ¿¡…≈¬≈∆

‡Ï - d· ‡ˆBiÎÂ ,"ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ…≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒ¿«≈»…
ÏÚ eÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,LÁÏ· ‡ÏÂ Ì¯ ÏB˜·¿»¿…¿««∆∆¡«……ƒ«
¯˜BÚ ‡e‰Lk ,ÔÎecÏ ‰ÏBÚ Ô‰k ÏkL ‰ÚLa ."¯·c‰«»»¿»»∆»…≈∆«»¿∆≈
,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È" :¯ÓB‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚«̄¿»«¬≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿»¡…≈
Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ C¯·Ï e˙ÈevL BÊ ‰Î¯· ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿»»∆ƒƒ»¿»≈∆«¿ƒ¿»≈

ÏBLÎÓ d· È‰È Ï‡Â ,‰ÓÏL ‰Î¯a56„ÚÂ ‰zÚÓ ÔBÚÂ ¿»»¿≈»¿«¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»¿«
"ÌÏBÚ57:C¯·Ó ,ÌÚ‰ ˙‡ C¯·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁiL Ì„˜Â . »¿…∆∆«¬ƒ»»¿»≈∆»»¿»≈

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈ BnÚ ˙‡ C¯·Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜aƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»¿»≈∆«ƒ¿»≈

"‰·‰‡a58ÏÈÁ˙Óe ¯eavÏ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ¿«¬»¿««»«¬ƒ»»«ƒ«¿ƒ
,ÌÈÏLnL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ ÂÈt ¯ÈÊÁnLÎe .ÌÎ¯·Ï¿»¿»¿∆«¬ƒ»»ƒ«ƒ««∆«¿ƒ

z¯ÊbM ‰Ó eÈNÚ" :¯ÓB‡59‰Ó enÚ ‰NÚ ,eÈÏÚ ≈»ƒ«∆»«¿»»≈¬≈ƒ»«
ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰ - ezÁË·‰M∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ

."Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e»≈∆«¿∆ƒ¿»≈

ב).55) עמוד כח דף השנה בשעת 56)(ראש אטרד שלא
וכן  הברכה כוונת את המפסידות אחרות במחשבות ברכתי
(פירוש  בה הכרוכים ובדיניה הברכה בנוסח אטעה שלא

י"א). פרשה רבה במדבר למדרש דף 57)מהרז"ו (סוטה
הרי"ף  הוספת הן עולם" ועד "מעתה והתיבות: א) עמוד לט

ד. פרק דף 58)למגילה (במדבר הזוהר דברי פי על מכוון
אהוב  שאינו או עמו, את אוהב שאינו כהן כל ב) עמוד קמז
כב, פרק (משלי שנאמר העם, את לברך ידיו ישא אל לעם

אל  יבורך תקרי אל יברך, הוא עין טוב ט): יברך פסוק א
וראה  יח. קטן סעיף קכח, סימן חיים אורח אברהם" ("מגן
"אמור  אומר: הכתוב וכן זה). מעין ב עמוד לח דף סוטה
רבה  במדבר (מדרש שלם ובלב מלא בפה מלא. כתיב להם"

יא). בכהנים 59)פרשה תלוייה הברכה שאין מאחר כי
ואני  הכתוב: כעדות בהקדושֿברוךֿהוא, אלא עצמם
ברכת  כן אם א) עמוד מט דף (חולין וכמבואר אברכם"
את  שיברכו עליהם המלך גזירת אלא אינה - למה? כהנים
(מהרש"א  כהנים לברכת מתאווה והקדושֿברוךֿהוא ישראל
היות  זו, גזירה מבארים ויש א). עמוד לט דף לסוטה
לעם  ופניהם הקודש להיכל אחוריהם החזירו והכהנים
שבו  ההיכל כלפי גדול גנאי זה והרי ג) (הלכה לעיל כמבואר
איש  וחמישה "עשרים נגד קובל והכתוב מונחים, תורה ספרי

פסוק  ח, פרק (יחזקאל קדמה" ופניהם ה' היכל אל אחוריהם
על  גזרה שהתורה אלא ד) משנה ה, פרק (סוכה וראה ט"ז)
הכהנים  לפיכך פנים, כנגד פנים ישראל את שיברכו הכהנים
עלינו" שגזרת מה "עשינו ואומרים: ברכתם אחרי מתנצלים

העליונה. גזירתך פי על עשינו בהכרח שעשינו מה כל

.‚È,ÌÎ¯·Ï ¯eavÏ Ì‰Èt ˙‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ¯ÈÊÁnLk¿∆«¬ƒƒ«…¬ƒ∆¿≈∆«ƒ¿»¿»
‡Ï - ÔÈÎ¯·nL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁnLÎe¿∆«¬ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ««∆¿»¿ƒ…
˙Bpt Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ e¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«∆∆»ƒ¿»»¿≈»ƒ

ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ,‰Bt Ì„‡ ‰È‰iL60. ∆ƒ¿∆»»∆…ƒ¿∆»«∆∆»ƒ

שלמה:60) שעשה בים שנאמר ב) עמוד סב דף (זבחים
ושלושה  צפונה פונים שלושה בקר, עשר שנים על עומד
מזרחה  פונים ושלושה נגבה פונים ושלושה ימה פונים
דבר  איזה מקיף וכשאתה ד) פסוק ד, פרק הימיםֿב (דברי
הולך. אתה לימינך למערב מצפון סובבו ואתה אליו ופניך

.„È- ÌBia ˙Á‡ ÌÚt ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó Lc˜na«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ«««««
˙BÏÚÓ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ‡a ,¯ÁL ÏL „ÈÓz ¯Á‡««»ƒ∆««»ƒ¿¿ƒ««¬

ÌÏe‡‰61e¯Ó‡L C¯ck ,ÔÈÎ¯·Óe62‰È„na Ï·‡ . »»¿»¿ƒ«∆∆∆»«¿¬»«¿ƒ»
Ó ıeÁ ,‰lÙz Ïk ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈÎ¯·ÓBÓk ,‰Án ¿»¿ƒ»««»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

e¯Ó‡L63ÔÈÏczLÓ ÌB˜Ó ÏÎa .64‡¯˜n‰ ‡‰iL ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈««¿∆
ÔÈ‡L ÏÏkÓ - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ Ô˙B‡»ƒ¿»≈∆∆¡«»»∆ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ó ‡¯˜n‰««¿∆≈∆

עשרה 61) ושתים שבמקדש, להיכל ומבוא שער, בית הוא
ב). משנה ז, פרק (תמיד בכניסתו היו לעיל 62)מעלות

אומר  ט בהלכה שלמעלה הרדב"ז, ונשאל טֿי, הלכות
שעל  אומר: הוא וכאן וכו' לדוכן עולים הכהנים רבינו:
שני  האולם ומעלות דוכן והלא מברכים, היו האולם מעלות
"בית  בהלכות וכמבואר שביארנו, כמו הם, נפרדים דברים
במשנה  ושנינו היות והשיב: גֿד) הלכות ו, (פרק הבחירה"
מקודש... ולמזבח האולם "בין ט) משנה א, פרק (כלים
לא  מום בעל שכהן יוצא לשם" נכנסים מומים בעלי שאין
הכהנים, אחיו עם לברך האולם למעלות לגשת יכול היה
ממעלות  פחותה שקדושתו הדוכן על מברך היה כורחו ועל
על  כפיהם נושאים היו שהכהנים בשעה נמצא, האולם,
בידיהם, מום (שאין מומין בעלי הכהנים היו האולם מעלות
על  כפיהם נושאים ב) הלכה ט"ו, פרק לקמן וכמבואר
לשונות  ב, חלק (רדב"ז רבינו בדברי סתירה כל ואין הדוכן,

ד), פרק א).63)הרמב"ם (הלכה ירושלמי 64)לעיל
כמבואר  מעכב, זה אין אבל ד). הלכה ה, (פרק ברכות
כהן, שכשהחזן מרוטנברג מאיר רבי והורה (שם). במשנה
סדר  כל אותם ויקריא "כהנים" ויקרא אצלו ישראל יעמוד
("הגהות  שלום" "שים התחלת עד שותק והחזן הברכות,

מיימוניות").

חמּׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שכולו 1) הכנסת בית כפיים; נשיאת המונעים דברים שישה

יתנהגו. כיצד כלל כהן בו אין או כהנים

.‡,ÔBLl‰ :ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBÓ ÌÈ¯·„ ‰MLƒ»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«««ƒ«»
.ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ,ÔÈi‰Â ,ÌÈM‰Â ,‰¯·Ú‰Â ,ÔÈÓen‰Â¿«ƒ¿»¬≈»¿«»ƒ¿««ƒ¿À¿««»»ƒ
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˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ÌÈ‚lÚ‰ ?„ˆÈk ÔBLl‰«»≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒƒ∆»ƒ
Ô"ÈÈÚ Ô"ÈÙÏ‡Ï ÔÈ¯BwL ÔB‚k ,Ôew˙k2Ô"ÈÈÚÏe ¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ

'˙ÏaÒ' '˙ÏaL'Ï B‡ ,Ô"ÈÙÏ‡3ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿ƒ…∆ƒ…∆¿«≈»∆≈
ÔÈ‡L ,ÔBLÏŒÈ„·ÎÂ ‰ÙŒÈ„·k CÎÂ .Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB¿ƒ∆«≈∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»∆≈

.Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡ ,ÏkÏ ÌÈ¯k Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ»ƒ«…≈¿ƒ∆«≈∆

ה"יב.2) פ"ח, לעיל בביאורנו וראה ע"ב. כד, מגילה
אבל  לעייני"ן, אלפי"ן בין להבחין יודעים היו בימיהם

ÂÈÓÚבימינו ·Â¯ פסול זה אין ולפיכך במבטאן, מבחין אינו
ל). ס"ק קכח, סי' לאו"ח (ט"ז, דברי 3)אצלנו עלֿפי

ו). יב, (שופטים הכתוב

.·ÂÈ„È· B‡ ÂÈÙa ÔÈÓeÓ LiL Ô‰k ?„ˆÈk ÔÈÓen‰«ƒ≈«…≈∆≈ƒ¿»»¿»»
˙Bn˜Ú ÂÈ˙BÚaˆ‡ eÈ‰L ÔB‚k ,ÂÈÏ‚¯· B‡4B‡ ¿«¿»¿∆»∆¿¿»¬À

˙BLe˜Ú5˙Bi˜‰a ÂÈ„È eÈ‰˘ B‡ ,6˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ¬∆»»»»√»ƒ…ƒ»∆
Ba ÔÈÏkzÒÓ ÌÚ‰L ÈÙÏ ,ÂÈtk7„¯BÈ B¯È¯ ‰È‰L ÈÓ . «»¿ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»»ƒ≈

B˜Ê ÏÚ8˙Á‡a ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,¯a„Ó ‡e‰L ‰ÚLa «¿»¿»»∆¿«≈¿≈«»¿««
L„ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ÂÈÈÚÓ9B¯ÈÚa ≈≈»…ƒ»∆«»¿ƒ»»»¿ƒ

‰Êa B‡ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰ ‰Êa ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰ Ïk‰Â¿«…»¿ƒƒ¿∆«»¿««≈≈»¿∆
ÈÓ ÔÎÂ .Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯zÓ - ·Ê B¯È¯L∆ƒ»À»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ

ÒÈËÒ‡ ˙BÚe·ˆ ÂÈ„È eÈ‰L10‰‡eÙe11˙‡ ‡NÈ ‡Ï , ∆»»»¿ƒ¿ƒ»…ƒ»∆
ÈÙÏ ,¯zÓ - CÎa ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ Ì‡Â ;ÂÈtk«»¿ƒ…«¿≈»ƒ¿«¿»¿»À»¿ƒ

.Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿«¿ƒ

לצידיהן.5)כפופות.4) מלאות 6)עקומות שידיו
מבאר  לט) יג, (ויקרא הוא" "בוהק מבהיקות. לבנות בהרות
הבשר  מבהיק לעדשה עדשה שבין עדשן, כאיש רש"י:

צח. לעיל 7)בלובן כמבואר הברכות, מן דעתם ויסיחו
ה"ז. כפיו"8)פ"יד, את ישא לא "זבלגן ע"ב: כד, מגילה

ורש"י  ה'ערוך'. כפירוש זקנו, על יורד שרירו רבינו: ומפרש
חוקר  הכסףֿמשנה ומרן דמעה. זולפות עיניו שם: פירש
וידיהם  פניהם את לכסות הכהנים שנוהגים הזה בזמן לדעת,
העם  להסתכלות איפוא לחוש ואין ברכתם, בשעת בטליתם,
נשיאת  מעכבים אלה מומים יהיו לא א"כ הכהנים, במומי
למכוסים. מגולים בין החכמים חילקו לא אולי או כפיהם,
להיתר. מעלה קכח) סימן (או"ח יוסף' 'בית ובפירושו

עירו.9) לבני וידוע התכלת.10)רגיל כעין צבע
המשנה 11) (מפירוש אודם בהם שצובעים דקים שרשים

פ"ז, (שביעית במשנה נזכרים ושניהם פ"ד). מגילה לרבינו
כד:). מגילה במס' זו הלכה דיני כל ומקור מ"אֿב)

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L Ô‰k ?„ˆÈk ‰¯·Ú‰»¬≈»≈«…≈∆»«∆«∆∆««ƒ
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ,‰·eL˙ ‰NÚL12:¯Ó‡pL , ∆»»¿»…ƒ»∆«»∆∆¡«

"ÌÎÈtk ÌÎN¯Ù·e" :·È˙Îe ,"e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È"13 ¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆«≈∆
‰‚‚La ÔÈa ,Ò‡a ÔÈa - ÌÈ·ÎBk „·ÚL Ô‰ÎÂ .'B‚Â14 ¿¿…≈∆»«»ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»»

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,‰·eL˙ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»»¿»≈≈∆«»
"˙BÓa‰ È‰k eÏÚÈ ‡Ï C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««…«¬…¬≈«»

'B‚Â15B˙¯LÏ" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰„B·Úk ‰Î¯·e ; ¿¿»»«¬»ƒ∆∆¡«¿»¿
"BÓLa C¯·Ïe16¯ÈÓ‰L Ô‰k ÔÎÂ .17ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¿»≈ƒ¿¿≈…≈∆≈ƒ«¬«»ƒ

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,Ba ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÏfÓe«»««ƒ∆»«≈≈∆«»
ÌÏBÚÏ18.ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ˙B¯·Ú‰ ¯‡Le . ¿»¿»»¬≈≈¿ƒ

ע"ב.12) לב, שידיים 13)ברכות לומר רבינו כיון
קטיגור  "אין כי כפים, לישא ראויות אינן דם, המלאות
לה, (סנהדרין ה'תוספות' וכסברת כו.) (ר"ה סניגור" נעשה
כפיו, לישא לו מותר ומת, התינוק את שמל וכהן ע"ב).
היה  שמא ועוד לרצוח, ולא מצוה לשם במולו נתכוין שהרי
הרוח  שמא או חדשיו), לו כלו (שלא "נפל" התינוק
('הגהות  כשלעצמה המילה לא למותו, גרמה והיא בלבלתו,

אסורה.14)מיימוניות'). זו שעבודה ידע הרי 15)שלא
למרות  המקדש, עבודת לעבוד המלך יאשיהו נתנם שלא

שם. כמפורש למוטב לשירות 16)שחזרו ברכה הוקשה
דברי  מקור לדעת מתלבט הכסףֿמשנה ומרן לח.). (סוטה

ע"ז "עבד שאפילו לדעתו ·‡ÒÂרבינו כי לברך, נאסר "
רבינו  כדברי אולם מאונס, עבדו לא לבעל הבמות כהני
ישראל  מלכי שאנסום שהכהנים נד.) ע"ז (במס' מפורש
רש"י  וכפירוש המזבח, לעבודת נאסרו לע"ז כמרים ליעשות
ב'אור  וכן אדרת'; ('הגהות מכהנים" נימא "אי בד"ה: שם
שכתוב  כן להוכיח יש הכתוב מעדות ואמנם שמח').

אשר הכמרים את והשבית ה): כג, ÈÎÏÓ(מלכיםֿב Â˙
ומכריחיהם. נותניהם יהודה במלכי הקולר תלה יהודה,

שלפנינו:17) ובדפוסים הקדומים. הדפוסים כל כנוסחת
שום  עבד שלא אע"פ הדברים: וכוונת לעכו"ם". "שהמיר

אלילי  בדת דתו שהמיר אלא לע"ז:עבודה, שאמר או ם,
קט:). (מנחות כמבואר אתה", כתבו 18)"אלי וכן

להעיר, וראוי "הזהיר". ספר בשם שם, במנחות ה'תוספות'
(הובאה  בתשובותיו כתב הגולה, מאור גרשום שרבינו
בתשובה  וחזר ע"ז שעבד שכהן לט.) לסוטה ב'תוספות'
לקדושתו, חזר בתשובה שחזר שכיון כפיו, את נושא
על  אלא הקפיד לא ט) (כג, במלכיםֿב הנאמר שהפסוק

Á·ÊÓ‰ ˙„Â·Ú והרי הקדשים, מן לאכול להם מותר אבל ,
בעל  שכהן וכשם מ"י) פ"יג, (מנחות מום בעלי ככהנים הם
תאמר  לא ואם כפיו. את ישא זה אף כפיו, את נושא מום
"אוי  שיאמרו תשובה, בעלי של ידיהם מרפה נמצאת כן,
תשובה, מעשות וימנעו כלימה" לאותה אוי בושה, לאותה
חלק  לו אין מנשה האומר "כל קג.): (סנהדרין אמרו וכן
וראה  תשובה". בעלי של ידיהם מרפה הבא, לעולם
אבן  אדחה לע"ז, כהן ונעשה זה והלך "הואיל כ:) (קידושין
פרשת  ב"שאילתות" מבואר רבינו וכדברי הנופל"? אחר

קרח.

.„„Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ¯Ú Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈM‰«»ƒ≈«…≈««…ƒ»∆«»«
B˜Ê ‡lÓ˙iL19ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÈÓ ?„ˆÈk ÔÈi‰Â . ∆ƒ¿«≈¿»¿««ƒ≈«ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ

BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,˙Á‡ ˙·a¿«««≈≈∆«»«∆»ƒ∆≈
‰„B·ÚÏ ‰Î¯a ‰L˜e‰L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚÓ20‰˙L . ≈»»¿ƒ∆¿»¿»»«¬»»»

ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯21ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,ÌÈÓÚÙ ÈzLa ¿ƒƒ«ƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿¿«
¯zÓ - ÌÈÓ22ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡Â . «ƒÀ»¿ƒ»»≈≈¿ƒƒ««ƒ

‡Ï - ÌÈÓÚÙ ‰nÎa B‡˙LL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚eÊÓ ‰È‰L∆»»»««ƒ∆¿»¿«»¿»ƒ…
‡È‰ ‰nÎÂ .ÂÈÏÚÓ BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈƒ»∆«»«∆»ƒ∆≈≈»»¿«»ƒ
ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯a ,ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ ?˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ

LÓÁÂ Úaˆ‡23Úaˆ‡‰ ‰ÊÂ ;Ï„eba ,Úaˆ‡ ∆¿«¿…∆∆¿««»¿∆»∆¿«
ÔÈÁLBnL24dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa Ba25Ï„eb‰ ‡e‰26, ∆¿ƒ¿»«»À»«»

„ÈŒÔ‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰Â27. ¿«ƒ¿»…∆»
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זקנו 19) להיות שראוי כזה לגיל שהגיע כל ע"ב. כד, חולין
"תשובת  בשם ה"יא) (פ"ח, לעיל שביארנו כמו מלא,
אחרים  עם אבל ביחיד, שיברך אלא האיסור ואין רבינו".
(דעת  מחוייב שאינו אע"פ לברך לו ומותר כפיו לישא יכול
ס). אות הרמב"ם לשונות ח"א, רבינו בדברי הרדב"ז

ה"א 20) פ"יד, לעיל כמבואר בעבודה, אסור ושיכור
בן  יין "רביעית אמרו: (יג:) כריתות ובמסכת בביאורנו.

לשכר". כדי בה יש יום, התימנים,21)ארבעים ובכת"י
במים. מזוג בלתי - חי חי. יין שם.22)הנוסח: כריתות,

פטור, ועבד למקדש ונכנס וכו' בהפסקה יין רביעית שתה
פטור, - התורה מן בה אסור ששיכור - בעבודה ואם
- בעלמא ואסמכתא חומרא אלא בה שאין כפים, בנשיאת

לכתחילה. אף לעיל 23)מותר וראה ע"א. קט, פסחים
ומדידתו. רביעית שיעור בביאורנו, ה"יז פ"ד

יונתן 24) מתרגם כ) מ, (יחזקאל, ארכו מדד שמודדים,
רוקח' 'מעשה (מנטובה, קדומים ובדפוסים אורכיה". "משח

"שמודדים". כאן: כתוב שבמקדש,25)ועוד) עשרון כגון
באצבעות, נמדדת שמדתו חלה שיעור שהוא ו"עומר"

ט"ו. פ"ו, בּכורים בהל' שביד.26)כמבואר העבה האצבע
ה"ט. פ"ט, תורה ספר הל' לקמן המדוייק שיעורו וראה

יד).27) יד, כג; ח, (ויקרא בתורה האמור

.‰‡Ï ,ÂÈ„È ˙‡ ÏË ‡lL Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÀ¿««»«ƒ≈«…≈∆…»«∆»»…
˜¯t‰ „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ‡l‡ ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ28C¯„k ƒ»∆«»∆»≈∆»»««∆∆¿∆∆

‰„B·ÚÏ ÔÈLc˜nL29:¯Ó‡pL ,C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ∆¿«¿ƒ»¬»¿««»¿»≈∆∆¡«
"ÈÈ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"30ÏÏÁ‰Â .31BÈ‡ ¿¿≈∆…∆»¿∆¿»¿∆»»≈

Be‰Îa BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈtk ˙‡ ‡NB32. ≈∆«»¿ƒ∆≈¿ƒ

והזרוע.28) היד חיבור רוחצים 29)מקום שהכהנים
והוקשה  והואיל במקדש. עבודתם לעבוד בגשתם ידיהם

ידים רחיצת היא אף טעונה לעבודה, ‰Ù¯˜ברכה „Ú
(חולין  כמבואר הפרק, עד שהיא לעבודה ידים כקידוש

שם:30)קו:). התרגום כהניא eÏeËוכדברי קּודשא ידיכון
ומנהגנו  לט.). סוטה (מס' זו הלכה ומקור קּודשא. דּוכן על
סי' באו"ח כמבואר הכהנים, ידי על מים יוצקים שהלויים
קמ"ו: במדבר נשא, פרשת ה'זוהר' ע"פ והוא ס"ו, קכח
ידיו  ומקדש קדושתו, על קדושה להוסיף צריך שהכהן
לי, אותם הקדשתי בו: שנאמר הלוי, וזהו קדוש, מאיש
הרי  יח). ח, (במדבר וגו' בכור כל תחת הלוים את ואקח
משמע  זו בהלכה רבינו ומדברי הבכור. במקום קדוש שהלוי
שחרית  ידיו נטל לא כשהכהן אלא זו נטילה חיוב שאין
שום  להם יודע ואינו טהורות, ידיו אם אבל לתפילתו,
שנטלן  אחרי כפים לנשיאת ידיו ליטול צריך אינו - טומאה
לשון  תפס ולא כיצד" ידים "טומאת אמר: ולפיכך שחרית,
שלקמן  תדע, ה"א). (פ"ד, לעיל הדגיש כאשר ידים" "טהרת
אומר  לאכילה, ידים נטילת לענין ה"א, פ"ו ברכות בהל'
להם  יודע ואינו מלוכלכות ידיו שאין "אע"פ בפירוש:
בנו  לנו מעיד כך ואמנם שיטול". עד יאכל לא - טומאה
ממורי  וזולתו אביו, לפני למעשה הלכה שראה אברהם רבי
כהנים  לברכת ניגש בתפילה העומד כהן שכל התורה,

(כסףֿמשנה). לתפלה ידיו נטילת על שנולד 31)וסומך

הכהן. לאביו האסורה כהונה 32)מגרושה בקדושת
מ.). סוטה ; כד: (כתובות

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ ¯·„ BÏ ‰È‰ ‡lL Ô‰k33 …≈∆…»»»»ƒ»≈«¿»ƒ
BÈ‡Â ÌÎÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBn‰«¿ƒ¿ƒ«««ƒ««ƒ∆≈»»¿≈

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰ eÈ‰L B‡ ,˙BˆÓa ˜c˜„Ó34,ÂÈ¯Á‡ ¿«¿≈¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
lL B‡BzÓe B‡NÓ ‰È‰ ‡35‡NB ‰Ê È¯‰ - ˜„ˆa ∆…»»«»«»¿∆∆¬≈∆≈

‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ÂÈtk ˙‡36 ∆«»¿≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈtk ˙‡ÈNÏ Èe‡¯L Ô‰ÎÂ Ô‰k Ïk ÏÚ«»…≈¿…≈∆»ƒ¿ƒ«««ƒ¿≈
.˙Bˆn‰ ÔÓ Ún‰Â ÚL¯ ÛÒB‰ :ÚL¯ Ì„‡Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»»»»≈∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ¿

א.33) בהלכה למעלה בעבירות,34)המנויים בו חושדים
לשון שפת על ÌÚותעלו ˙·„Â מתרגם ג) לו, (יחזקאל

הלכה 36)מסחרו.35)עם.¯Â˙יונתן: בסמוך ראה
י"ב.

.ÊËBÈ„‰ ˙k¯a ÏÈÚBz ‰Óe :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…««ƒƒ¿«∆¿
?‰Ê37‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÈeÏz ‰Î¯a‰ Ïea˜ ÔÈ‡L ∆∆≈ƒ«¿»»»«…¬ƒ∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰a38ÏÚ ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" :¯Ó‡pL , ¿«»»∆∆¡«¿»∆¿ƒ«
Ô˙ÂˆÓ ÌÈNBÚ ÌÈ‰k‰ - "ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈«…¬ƒƒƒ¿»»
˙‡ C¯·Ó ÂÈÓÁ¯a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,d· eeËˆpL∆ƒ¿«»¿«»»¿«¬»¿»≈∆

.BˆÙÁk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¿

אחריו.37) מרננים והבריות במצוות, זהיר שאינו
פלוני 38) איש תאמר "שלא ה"ט: פ"ה, גיטין ירושלמי

וכי  הקב"ה: אמר מברכני? והוא דמים, ושופך עריות מגלה
הדברים  שאין רבינו וסובר אברכך". אני מברכך? הוא
שהרג  בבירור נודע אם אבל בעלמא, ברינון אלא אמורים
שהרג  "כהן לב:) (ברכות הוא ערוך תלמוד הרי הנפש, את

ה"ג. לעיל וכמבואר כפיו", את ישא לא - הנפש את

.Á‰Î¯a‰ ÏÏÎa ÌÈ‡ ,ÌÈ‰k‰ È¯BÁ‡ Ì‰L ÌÚ39; »∆≈¬≈«…¬ƒ≈»ƒ¿««¿»»
Ô‰ÈcvÓ ÌÈ„ÓBÚ‰Â40‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,41Ì‡Â . ¿»¿ƒƒƒ≈∆¬≈≈ƒ¿««¿»»¿ƒ

elÙ‡ ,ÌÈÎ¯a˙n‰ ÔÈ·e ÌÈ‰k‰ ÔÈa ‰vÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»≈«…¬ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¬ƒ
Èt ÏeÓ Ì‰ÈÙe ÏÈ‡B‰ - ÏÊ¯a ÏL ‰ÓBÁ ‡È‰ƒ»∆«¿∆ƒ¿≈∆¿≈

‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,ÌÈ‰k‰42. «…¬ƒ¬≈≈ƒ¿««¿»»

חשובה 39) הברכה אין כאילו שנראה ע"ב. לח, סוטה
פנים  להתברך הכהנים לפני ולבוא רגליהם לעקור עליהם

כדת. פנים הכהנים,40)כנגד לאחרי מכוונים הם ואין
ממש. הכהנים צידי כנגד ובירושלמי 41)אלא שם.

ה"ד). פ"ה, שם.42)(ברכות סוטה,

.ËÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰ÎÂ ,‰¯NÚa ÌÈtk ˙‡ÈN43. ¿ƒ«««ƒ«¬»»¿…¬ƒƒ«ƒ¿»
˙‡ ÌÈ‡NB Ìlk - ÌÈ‰k ÔlkL ˙Òk‰Œ˙Èa≈«¿∆∆∆À»…¬ƒÀ»¿ƒ∆
ÔBÙvaL Ì‰ÈÁ‡Ï ?ÌÈÎ¯·Ó Ì‰ ÈÓÏe ;Ì‰Ètk«≈∆¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈∆∆«»

ÌB¯caL Ì‰ÈÁ‡ÏÂ44?'ÔÓ‡' Ì‰È¯Á‡ ‰BÚ ÈÓe ; ¿«¬≈∆∆«»ƒ∆«¬≈∆»≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰45¯˙BÈ ÌÈ‰Î ‰¯NÚ ÌL e¯‡L Ì‡Â . «»ƒ¿«»¿ƒƒ¿¬»¬»»…¬ƒ≈

¯‡M‰Â 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ‰¯NÚ‰ - ÔÎecÏ eÏÚL el‡ ÏÚ«≈∆»«»»¬»»ƒ»≈¿«¿»
ÔÈÎ¯·Ó46. ¿»¿ƒ

מצטרף 43) אחד, וכהן ישראלים תשעה אלא שם אין שאם
כג:). (מגילה ומברכים עשרה בשדות 44)למנין הנמצאים
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אנוסים  עבודתם ומחמת ומדרומה, העיר מצפון בעבודתם
הכהנים. מפי להתברך הכנסת לבית לבוא לא הם

ה"ד.45) פ"ה, ברכות יש 46)ירושלמי כלומר שם. סוטה,
יותר  שם יש לברך. עולים כולם בצמצום, כהנים עשרה שם

מברכים. והיתר עונים, מהם עשרה מעשרה,

.ÈBc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‡l‡ ,Ô‰k Ô‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaƒ̂∆…»»»∆…≈∆»¿ƒ«ƒ¿«
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï -47B˙ÁË·‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;48‡e‰L …ƒ»∆«»¿ƒ»¿»«¿»»∆

È‡M¯ - B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ÂÈtk ˙‡ ‡NB49ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈∆«»¿≈ƒ¿ƒ»««¿ƒ≈
,'ÌBÏL ÌÈN'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbiLk - ÏÏk Ô‰k Ì‰Ï»∆…≈¿»¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ»

È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡" :¯ÓB‡‰Î¯a· eÎ¯a ,eÈ˙B·‡ ≈¡…≈≈…≈¬≈»¿≈«¿»»
,Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰·e˙k‰ ‰¯Bza ˙LlLÓ‰«¿À∆∆«»«¿»«¿≈∆«¿∆

ÈtÓ ‰¯eÓ‡‰50,ELB„˜ ÌÚ ÌÈ‰k ÂÈ·e Ô¯‰‡ »¬»ƒƒ«¬…»»…¬ƒ«¿∆
.jpÁÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ¯‡È .E¯ÓLÈÂ ÈÈ EÎ¯·È :¯eÓ‡k»»¿»∆¿¿»¿ƒ¿¿∆»≈¿»»»≈∆ƒÀ∆»

eÓNÂ .ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ‡NÈ51ÈÓL ˙‡ ƒ»¿»»»≈∆¿»≈¿»¿»∆¿ƒ
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ."ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈¿≈»»ƒ

'ÔÓ‡'52.'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe , »≈«¿ƒ¿≈ƒ»

ב"שים 47) ולהתחיל לתפילתו לחזור יוכל ולא יטעה שמא
לד.). (ברכות הציבור מאימת מטורפת שדעתו שלום"

יטעה.48) שלא בעצמו בטוח שלא 49)שהוא כדי
מעט  רגליו עוקר עושה? הוא כיצד כפים. נשיאת תתבטל
לדוכן  עולה כהנים לברכת וכשמגיע "עבודה", בברכת
תפלת  שבסוף שלום" "שים ברכת משלים והמקריא ומברך.
הש"ץ  לד.) (ברכות רש"י ולדעת ס"כ). קכח סי' (או"ח י"ח
כהן  לש"ץ אסור אחר, כהן יש אם אבל תפילתו. מסיים

מיימוניות'). ('הגהות האמורה 50)לברך התימנים: ובכ"י
לומר 51)לאהרן. שאין רש"י ודעת גאון. עמרם רב כסדר

ה"ברכה  כל נוסח את שאמרנו מאחר כי זה, נוסף פסוק
נאמר  זה רבינו, ולדעת עוד. להוסיף לנו מה המשולשת"
מה  עמנו "עשה ברכתם אחרי הכהנים אמירת במקום
מבקש  החזן וכאילו ה"יב), יד פרק לעיל (ראה שהבטחתנו"

מיימוניות'). ('הגהות כזאת הוא פסוק 52)גם כל אחרי
כשהכהנים  אלא אמן עניית אין כי אלה, ברכה מפסוקי
כל  אחרי רצון" יהי "כן לומר ומנהגנו מברכים. בעצמם

ס"ב). קכז, סי' (או"ח פסוק

.‡ÈCÏ‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·a ÂÈtk ˙‡ ‡NpL Ô‰k…≈∆»»∆«»¿≈«¿∆∆¿»«
‡ÏÂ ÔÈÏÏt˙nL ¯eaˆ ‡ˆÓe ¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆«≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÎ¯·Óe Ô‰Ï ÂÈ„È ‡NB - ÌÈ‰k ˙k¯·Ï eÚÈb‰53, ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ≈»»»∆¿»¿»
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡Â54ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡lL Ô‰k . «¬ƒ«»¿»ƒ«…≈∆…»««¿»

¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‡L ‰ÚLa ÔÎecÏ ˙BÏÚÏ BÓB˜nÓƒ¿«¬«»¿»»∆»«¿ƒ«ƒ
‰lÙz d˙B‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ ·eL ,'‰ˆ¯'55Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈≈∆¿»¿ƒ»¬»ƒ

ÔÎecÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú»««¿»«¬««ƒ∆…ƒƒ««»
C¯·Óe ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ ,'‰„B·Ú' ¯Á‡ ‡l‡56. ∆»««¬»¬≈∆∆¿»≈

נושא 53) מתפללים הציבור ומצא עדיין התפלל לא ואפילו
מיימוניות'). ('הגהות לפניהם כפיו ע"ב.54)את כח, ר"ה

את 55) אהרן וישא כב): ט, (ויקרא שנאמר ע"ב: לח, סוטה
הרי  וגו' והעולה החטאת מעשות וירד ויברכם, העם אל ידיו
הכהן  צריך לפיכך העם, את בירך בידו שהעבודה שבעוד

ולפי"ז, העבודה. ברכת שהיא "רצה" בברכת רגליו לעקור
בברכת  רגליו את לעקור יכול ולא אנוס הכהן היה אפילו
בשעה  לביהכ"נ שנכנס או מתפלל, שהיה כגון "רצה",
(רדב"ז  לברך לגשת לו אסור "רצה" ברכת את גמר שהש"ץ

תקט"ז). שם.56)ח"ב, סוטה,

.·ÈÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÎecÏ ‰ÏBÚ BÈ‡L Ô‰k Ïk»…≈∆≈∆«»««ƒ∆ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ57,‰NÚ LÏL ÏÚ ¯·BÚk ‰Ê È¯‰ , ƒ¿«¬≈««¬≈∆¿≈«»¬≈

¯BÓ‡" ,"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»
"ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" ,"Ì‰Ï58,C¯·Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ . »∆¿»∆¿ƒ¿»…≈∆≈¿»≈

C¯a˙Ó ,C¯·Ó‰ Ô‰k ÏÎÂ ;C¯a˙Ó BÈ‡59:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿»≈¿»…≈«¿»≈ƒ¿»≈∆∆¡«
."EÈÎ¯·Ó ‰Î¯·‡Â"«¬»¿»¿»¬∆

בנ"י".57) את תברכו "כה כלומר 58)שהיא: (שם)
לשון  בה שנאמרה אותה אחת, "עשה" אלא כאן אין להלכה
צווי, לשון בהן אין האחרות והשתים תברכו" "כה צווי:
רבנו  שאמר וזה נפרדות. לעשין נחשבות אינן לפיכך
שורש  המצוות" ב"ספר ורבנו (כס"מ). עובר ולא "כעובר"
לדוכן  עולה שאינו כהן כל אמרו: זו דרך "ועל יאמר: ט',

עשה, בשלשה בו,ÏÙÎ‰Ïעובר ולא הצווי פעמים. שלש
שלש  כהנים ברכת שיאמר המצוות ממוני אחר יתפשט
כל  ולא בתורה שימצא לאו כל למנות ראוי אין כי מצוות...

שנכפל, בעבור ‰ÌÈÈÚעשה ‡Ï‡ המוזהר או בהם המצווים
בעשה  עובר אינו "עלה" לכהן אמרו לא ואם מהם".

ה" (פ"ה, ברכות בירושלמי תורה:כמבואר אמרה וכן ד)
"כד  קכ"ח: סימן הטור לפי אונקלוס ומתרגם להם" "אמור
אלא  עליהם מוטלת המצוה אין כלומר להון" יימרון
אינו  זה, ביום אחת פעם עלה אם וכן לברך. להם כשאומרים
כח: בר"ה כמבואר עלה, לו יאמרו אם אפילו בעשה עובר
אין  למה רבותינו גדולי נשאלו וכבר מיימוניות"). ("הגהות
טוב  כיום אם כי יום בכל כפים לישא בגולה נוהגים אנו
וב"דרכי  שבתורה? עשה מצות לבטל אפשר איך בלבד,
כי  הטעם, נימק קכ"ח) סי' או"ח (טור להרמ"א משה"
להם  ואין בגלות מחייתם טרודים והעם שהכהנים מחמת
אפם... בזיעת ילקטו אשר הלחם אם כי ביתם בני לפרנס
במחשבתם  טרודים בשבת וכן בשמחה, שרויים ואינם
ואינם  להיות ושעתידים שעברו ידיהם מעשה על והרהורים
"ושמחת  בו שנאמר ביו"ט כמו בשמחה כך כל שרויים
יברך, הוא עין טוב ט): כב, (משלי אומר והכתוב בחגך"
שמח  להיות צריך המברך כי יברך, אלא יבורך תקרא אל
כהנים" "ברכת לברך נוהגים ישראל בארץ ואנו לב. וטוב
בני  של כחם "ישר קכ"ח) סימן (או"ח הב"י וכתב יום, בכל
יום". בכל כפיהם שנושאים מצרים מלכות וכל ישראל ארץ

לח:).59) (סוטה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰lÙz ˙BÎÏ‰ e˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-dad̀xtq
dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨

dxFY xtqe
ספר אהבה -הלכות תפילין 

§¥¤¨
˙BÈ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚ .„i‰ ÏÚ Ì¯L˜Ï (· .L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
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¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („ .ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
È„k ,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰ .BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿¿≈

.‰¯B˙ È¯ÙÒ ÈL BÏ eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ Ïk ¯e‡·e≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
למשה 1) הלכה וכולם בתפילין המעכבים דברים עשרה

ומעשה  תורה וספר ומזוזה תפילין שבין ההפרש מסיני;
ועיבודן. שירטוטן כתיבתן, דיני עורם;

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

(`) . . dUr zFevn Wng ollkA Wi";W`xd lr oiNtY zFidl ¥¦§¨¨¨¥¦§£¥¦§§¦¦©¨Ÿ
."'Ek ;cId lr mxWwl (a)§¨§¨©©¨

של  לתפילין ראש של תפילין הקדים מדוע הקושיא ידועה
המצוות, בספר כאן, מצוות, תרי"ג במנין מקום: בכל יד
בדין  ב' פרק בריש הנחתן, בחיוב תפילין הל' בתחילת
התפילין, בתוך הפרשיות סדור בדין עשייתן, בדין כתיבתן,
התפילין, ברכת ובענין הראש ועל היד על הנחתן  במקום
ש"י  תפילין המקדימה שבתורה כסדר שלא הוא והרי

כו'". בין לטוטפת והיו ידך על לאות "וקשרתם - לש"ר
היא  יד של תפילין שמצות הצפע"נ יסוד על לבאר ויש
רגע  "כל ראש של בתפילין אבל לא, ותו הקשירה בפעולת

" שנאמר מצוה" מקיים לבוש שהוא לטוטפת"והיו ורגע
הקשירה  פעולת לאחר יד של תפילין מורידין שאין ומה
אבל  שתים" יהו עיניך שבין זמן ש"כל הדרשה משום הוא
ראש. בשל פרט הן יד של התפילין הקשירה, פעולת לאחר
יותר  גדולה תש"ר של המצוה שתדירות הוא, מכך היוצא
כל  של לתוכנו בהתאם הוא כי הקדימה, ולכן יד, של מזו
שנצטווינו  תדירות שהם "המצוות כתב: שעליו אהבה, ספר
ההלכות  סידר לכן תמיד", ולזכרו המקום לאהוב כדי בהם
המצוות: של תדירותן סדר פי על אהבה, שספר הגדולות
פעמיים  מצוותה שק"ש ותפילה ק"ש הלכות בתחילתו
אבל  יום" בכל "להתפלל הוא מהתורה תפילה וחיוב ביום

פעמיים. לא
לפי  שבמעשה המצוות את מונה שבדיבור, המצוות אחר
(ובהקשר  יום כל שמצוותן תפילין קודם תדירותן, סדר
להם), משותפות הלכות וכמה שכמה וס"ת מזוזה גם לזה
אם  רק הוא בציצית החיוב כבתפילין שלא כי ציצית אח"כ
שמהתורה  ברכות אח"כ כנפות, ארבע בת כסות לו יש
(ובנוסף, שבע אם ורק האכילה אחר רק לברך חייבים
תמידי  ענין שהוא "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם
אחת  פעם שהיא מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר
מצוותה  כי ש"י לפני תש"ר גם סידר לכן יהודי. של בחייו
שבכל  התדירות לסדר בהתאם והוא כדלעיל, יותר תדירה

הספר.
.22 cenr h"l wlg y"ewl

.‡"ÈÏ Lc˜" :Ô‰L ,el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡2‰È‰Â" , «¿«»»ƒ≈∆≈«∆ƒ¿»»
"ÈÈ E‡·È Èk3'˙BÓL ‰l‡Â' ¯ÙÒaL4"ÚÓL"e ,5, ƒ¿ƒ¬¿»∆¿≈∆¿≈∆¿¿«

ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"6,ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B·zÎpL Ô‰ - " ¿»»ƒ»…«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»
ÔÈtÁÓe7ÔÈlÙz ÌÈ‡¯˜Â ,¯BÚa Ô˙B‡8Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe . ¿«ƒ»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ»

„i‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â ,L‡¯‰ ÏÚ9BˆB˜ elÙ‡Â .10 «»…¿¿ƒ»««»«¬ƒ
Ôlk ˙‡ ·kÚÓ el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ˙Á‡ ˙B‡ ÏL11 ∆««≈«¿«»»ƒ≈¿«≈∆À»
.Ôew˙k ˙BÓÏL ˙B·zÎ eÈ‰iL „Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«∆ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ»

אֿי.2) יג, טז.3)שמות יא, לטעות 4)שם, שלא
י). (ו, דברים שבספר יביאך" כי ב"והיה שם,5)ולהחליף

יגֿכא.6)דֿה. יא, משורש 8)מכסים.7)שם,
לד:) (מנחות ה'תוספות' כתבו וכן נוספת. והתי"ו "פלל",
קו, (תהלים ויפלל" פינחס "ויעמד כמו: ויכוח, לשון שהן
שהשכינה  רואינו לכל והוכחה אות הן שהתפילין שם על ל)
נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו שנאמר: עלינו, שורה
תפילין  אלו לה:) (מנחות ז"ל חכמינו ודרשו עליך",

משאר 9)שבראש. יותר אלו פרשיות ארבע "ונקבעו
מלכות  עול קבלת ענין באלו שיש לפי התורה, פרשיות
אמונת  מכריח שהוא מצרים יציאת וענין ה', ואחדות שמים

יסודי הם ואלו העולם נצטוינו חידוש ולכן יהודית, דת
כנגד  היד (על לבנו לוח ועל עינינו בין אלו יסודות להניח
(המוח, אלה אברים שני כי ה"ב) פ"ד, לקמן כמבואר הלב,
ובהניחנו  השכל, משכן שהם הטבע חכמי אמרו והלב)
בדרכי  זכר ונוסיף בהם נתחזק לזכרון, אלו דברים עליהם
וראה  תכ"ב. מצוה ה'חינוך' (מלשון עד" לחיי ונזכה ה'

ובביאורנו. ה"ד פ"ד, יו"ד 10)לקמן של ימנית רגל
שבראש  הנקודה מפרשים: ויש שם). וברש"י כט. (מנחות

(הרא"ש). תג כעין שהיא ע"א.11)היו"ד, לד, מנחות

.·,"ÚÓL" Ô‰L ,‰ÊeÊnaL ˙BiL¯Ù ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈»»ƒ∆«¿»∆≈¿«
ÈzLÓ ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ - "ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"¿»»ƒ»…«¬ƒ««ƒ¿≈

·kÚÓ ,BˆB˜ ¯ÒÁ Ì‡ ,˙BiL¯t‰12„Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓ «»»ƒƒ»≈¿«≈ƒ«»«
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÎÂ .˙BÓÏL ˙B·zÎ Ô‰ÈzL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈≈ƒ¿»¿≈¿≈≈∆»

ÏeÒt - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL13. ∆ƒ≈¬ƒ««»

ע"א.12) כט, ספרֿתורה 13)מנחות "אפשר ע"א: ל, שם,
הרי  הזה"? התורה ספר את לקוח וכתוב: אחת, אות חסר
רבינו". "תשובות במוספנו וראה מעכבת. אחת אות שאפילו

.‚‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk ,ÔÈlÙza LÈ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈«¿ƒƒÀ»¬»»¿∆
,Ô‰Ó ˙Á‡a ‰pL Ì‡ CÎÈÙÏ .ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ ,ÈÈqÓƒƒ«¿À»¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿««≈∆
‰BÓLe ,Ô˙·È˙Îa Ô‰ ÌÈL .˙BÏeÒt ÔÈlÙz‰ È¯‰¬≈«¿ƒƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»»¿»

ÔÈetÁa14‰È˙BÚeˆ¯ ˙¯ÈL˜eÌÈM‰ Ô‰ el‡Â .Ô ¿ƒ»¿ƒ«¿≈∆¿≈≈«¿«ƒ
BÈ„a Ô˙B‡ ÔÈ·˙BkL :Ô˙·È˙ÎaL15ÔÈ·zÎ eÈ‰iLÂ , ∆ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÛÏw‰ ÏÚ16. ««¿»

הפרשיות.14) את המכסה הבתים ולא 15)בעור שחורה,
ה"ה. בסמוך כמבואר צבעונים, מיני מבואר 16)בשאר

שכל  מבואר ה"ט) (פ"א, מגילה וב'ירושלמי' ה"ז. בסמוך
הן. מסיני למשה הלכה אלה

.„ÌÈÓL ÏL ÔLÚ‰ ÔÈˆa˜Ó ?BÈc‰ ‰NÚÓ „ˆÈk17, ≈««¬≈«¿¿«¿ƒ∆»»∆¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קיי oilitz zekld - dad` xtq - oeiq c"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈÏ·B‚Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚL ÏLÂ ˙ÙÊ ÏL B‡18B˙B‡ ∆∆∆¿∆«¬»¿«≈»∆¿¿ƒ
Û¯Na19L·c ËÚÓ·e ÔÏÈ‡‰20ÔÈ˙˙BÏÂ ,21B˙B‡ ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«¿«¿¿ƒ
‰a¯‰22ÔÈÎ„Â ,23ÔÈ˜È˜¯ ‰NÚiL „Ú B˙B‡24, «¿≈¿»ƒ«∆≈»∆¿ƒƒ

ÔÈLaÈÓe25‰·È˙k ˙ÚL·e .B˙B‡ ÔÈÚÈˆÓe B˙B‡ ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»
ÌÈˆÙÚ ÈÓa e‰¯BL26Ì‡L ;Ba ·˙BÎÂ ,B· ‡ˆBiÎÂ ≈¿≈¬»ƒ¿«≈¿≈∆ƒ

˜ÁÓ ‰È‰È ,ep˜ÁÓz27ÔÓ ‰ÂˆnL ,BÈc‰ e‰ÊÂ . ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆«¿∆ƒ¿»ƒ
¯Á·n‰28·˙k Ì‡Â .˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ Ba ·zÎÏ «À¿»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«
ÔzLÏL29Ìez˜˜Â ‡ˆÙÚ ÈÓa30BÈ‡Â „ÓBÚ ‡e‰L , ¿»¿»¿≈«¿»¿«¿«¿∆≈¿≈

ÌÈ¯Lk ,˜ÁÓ31. ƒ¿»¿≈ƒ

שמשחירים 17) עד שמנים, בעשן זכוכית כלי שמעשנים
הגאונים). בשם שם וברש"י כג. (שבת השחרורית וגוררים

מהעץ.19)לשים.18) הנוטפת שהדבש 20)לחלוחית
והרי  ריר לו "ויש סמיך שהוא מתוך השרפים, לגיבול מועיל
פ"ז, אוכלין טומאת הל' רבינו (מלשון כדבק" נמשך הוא

בתלמוד 21)ה"ד). נזכרת "לתיתה" ולשון מרטיבים,
ועוד). לו. ובדבש.22)(פסחים האילן בשרף

ח).23) יא, (במדבר במדוכה" דכו "או דק 24)מלשון
שטוחות. הוא 25)כעוגות שהדיו מבואר כ. נדה במסכת

בו". ובדק דיו של קורט בקע אמי, "רבי נאמר: ושם יבש,
שח 26) והוא אלון צבעו פרי את קולטים העפצים ומי ור,

שלא  הכתב את להעמיד העפצים מטבע וכן ומשחירים,
להעמיד  העפצים במי הדיו את שורים ולפיכך בקלות, ימחק
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה ולקיימו. הכתב את

בכתיבה,27) טעות תיקון לצורך למחקו תרצה אם כלומר,
למחקו. הוא 28)תוכל וגם הצורך לעת להמחק שניתן

שהדיו  מצריך קנט.) דף תרומה (פרשת וב'זוהר' מעץ, עשוי
העץ. מן הבאים מדברים תפילין 29)יעׂשה ספרים, ֵֶָ

בלע"ז 30)ומזוזות. ונקראת הנחושת, חומצת
ועוד) מ"ד, פ"יב, (שבת במשנה ונזכרת "ויטריאולו".
ימחק  שלא הדיו מראה את להעמיד הקנקנתום ומטבע
(סוטה  לרבינו המשנה בפירוש וראה תמחקנו. אם אפילו

מ"ד). ב, הואיל 31)פרק לכתחילה, בו כותבים אין אבל
להמחק. ניתן ואינו

.‰ÈÈqÓ ‰LÓÏ ¯Ó‡pL ,‰ÎÏ‰‰ ‰ËÚn ‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«ƒ¬»«¬»»∆∆¡«¿∆ƒƒ«
,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡L ËÚÓÏ ?BÈ„a ÌÈ·e˙Î eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒƒ¿¿«≈¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ÔB‚k32·˙k Ì‡L ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜¯i‰Â ¿»»…¿«»…¿«≈»∆∆ƒ»«
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˙BÊeÊn· B‡ ÔÈlÙz· B‡ ÌÈ¯Ùqa«¿»ƒ«¿ƒƒ«¿¬ƒ««

·‰Ê· B‡ ,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La33.ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»¬≈≈¿ƒ

אדום)32) (צבע בסיקרא למגילה "כתבה ע"א: יז, מגילה
בדיו". כתובה שתהא עד בו יצא ע"ב:33)לא קג, שבת

האזכרות  את שכתב או בדיו, שלא תורה) (ספר "כתב
בין  חילוק ואין יגנזו", אלו הרי - בזהב הקב"ה) (שמות
במשנה  כמבואר ומזוזות, תפילין לכתיבת ספרים כתיבת
"כתב  אלא אמרו שלא ואףֿעלֿפי מ"ח). א, פרק (מגילה

אלא ‰‡Â¯ÎÊ˙את האותיות לשאר הואֿהדין בזהב",
מעלתן  שלרוב לומר תטעה שאל ה"אזכרות" את שמדגישים
ויש  (כסףֿמשנה). נוי משום זהב להכתב הן ראויות
עוד  מוכשרים שאינם "יגנזו" שם שנאמר מפני מתרצים:
לגרוד  שאיֿאפשר ב"אזכרות" אלא יתכן לא וזה לתיקון,

בשאר  אבל השם, את למחוק אסור שהרי מעליהן הזהב את
אין  בדיו, ולכתבן לגררו אפשר הרי זהב, שכתבן אותיות

לב). סי' או"ח יוסף' ('בית ההיא היריעה את לגנוז צריך

.Â?„ˆÈk .ÒBËÒeÒÎe„Â ÛÏ˜e ,ÏÈÂb :Ô‰ ˙B¯BÚ LÏL»≈¿ƒ¿»¿¿¿≈«
epnÓ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚÓe ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯BÚ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»«»«¬ƒƒ«≈»ƒ∆
CkŒ¯Á‡Â ,ÁÏÓa B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿««»¿ƒ¿∆«¿««»
B· ‡ˆBiÎÂ ,‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a B˙B‡ ÔÈ„aÚÓ34 ¿«¿ƒ¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈

Ú‰ ˙‡ ÔÈˆeÎnL ÌÈ¯·cÓ‡e‰ ‰ÊÂ ;B˙B‡ ÔÈ˜fÁÓe ¯B ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿∆
ÏÈÂb ‡¯˜p‰35. «ƒ¿»¿ƒ

מועיל 34) שהוא בסיד, שהוא שלנו לעיבוד רבינו כיון
יט.). למגילה ('תוספות' עפצים תשובת 35)כעיבוד

של"ב). סימן תשובה, (שערי הגאונים

.Êe˜lÁÂ ,B¯ÚN e¯È·Ú‰L ¯Á‡ ¯BÚ‰ eÁ˜Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»««∆∆¡ƒ¿»¿ƒ¿
„Ú ,ÔÈNBÚ ÔÈ„aÚ‰L BÓk ,ÌÈLÏ BÈ·Úa B˙B‡¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆»«¿»ƒƒ«
,¯ÚN‰ ÏennL ‡e‰ ,˜c „Á‡ :˙B¯BÚ ÈL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈∆»«∆ƒ«≈»
B˙B‡ e„aÚÂ ;¯Na‰ ÏennL ‡e‰Â ,‰·Ú „Á‡Â¿∆»»∆¿∆ƒ«»»¿ƒ¿
B· ‡ˆBiÎÂ ‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a CkŒ¯Á‡Â ÁÏÓa¿∆«¿««»¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈
ÏennL ‰ÊÂ ,ÛÏ˜ ‡¯˜ ¯ÚN‰ ÏennL ˜ÏÁ‰ ‰Ê -∆«≈∆∆ƒ«≈»ƒ¿»¿»¿∆∆ƒ

ÒBËÒeÒÎe„ ‡¯˜ ¯Na‰36. «»»ƒ¿»¿¿

האי 36) רב בשם "דוכסוסטוס" ערך ב'הערוך' מפורש זה כל
מדי  שבלשון בשר, מקום פירושה ודוכסוסטוס, גאון.
סלוני  דוך כמו מקום, זה - ו"דוך" סוסטוס. לבשר קוראים
רבינו: בדברי הגירסא התימנים, ובכת"י יד.). ב"ב ('תוספות'
החלק  וזה דוכסוסטוס. נקרא השיער שממול החלק "זה
רבינו". "תשובות במוספנו וראה קלף". נקרא הבשר שממול

.Á‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿¿ƒ≈∆»
ÏÈÂb‰ ÏÚ37¯ÚN‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,38eÈ‰iLÂ , ««¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈»¿∆ƒ¿

¯Na‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,ÛÏw‰ ÏÚ ÔÈlÙz‰ ÔÈ·˙BÎ39, ¿ƒ«¿ƒƒ««¿»¿¿ƒƒ¿«»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,ÒBËÒeÒÎec ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iLÂ¿∆ƒ¿¿ƒ«¿»«¿¿¿¿ƒ

ÚN‰ ÌB˜Óa¯40,¯ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚ ·˙Bk‰ ÏÎÂ . ƒ¿«≈»¿»«≈««¿»ƒ¿≈»
- ¯Na ÌB˜Óa ÒBËÒeÒÎec·e ÏÈÂba ·˙kL B‡∆»««¿ƒ«¿¿ƒ¿»»

ÏeÒt41. »

גויל 37) רק שהוזכר בתלמוד, מקומות בהרבה מצינו שכן
יד: ב"ב במסכת מבואר וכן נד: גיטין ראה תורה, בספר
(שבת  הר"ן שהוכיח וכמו בארון, והניחו משה שעשה בס"ת

השיער 38)פ"ח). במקום כי ה"ט) (פ"א, מגילה ירושלמי
לכתיבה. ונוח היטב מעובד הבשר.39)הוא לצד

החתך,40) במקום שכתיבתן נמצא עט:), (שבת השיער לצד
ב"הערוך" (מובא גאון האי ורב בזה, זה חיבורן במקום
כה, (משלי דבר" הסתר אלהים "כבוד לזה סימן נתן הנ"ל)

הסתר. במקום היא שהכתיבה (מגילה 41)ב) ירושלמי
עט:). (שבת ובבלי ה"ט), פ"א,

.ËÌ‡ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‡È‰ CkL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ¬»»¿∆ƒƒ«ƒ
,ÏÈÂb ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;¯Lk ,ÛÏw‰ ÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙k»«≈∆»««¿»»≈¿…∆¡«¿ƒ
,¯Ùq‰ ÂÈÏÚ ·˙k Ì‡L ,ÒBËÒeÒÎec ËÚÓÏ ‡l‡∆»¿«≈¿¿∆ƒ»«»»«≈∆

ÏeÒt42ÏÚ B‡ ÛÏw‰ ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ˙‡ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»«∆«¿»««¿»«
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¯Lk ,ÏÈÂb‰43‡l‡ ÒBËÒeÒÎec ÏÚ e¯Ó‡ ‡Ï ; «¿ƒ»≈…»¿«¿¿∆»
‰ÂˆÓÏ44. ¿ƒ¿»

(ספר 42) כותבים אמרו: ה"ט) פ"א, (מגילה שב'ירושלמי'
ודוכסוסטוס  וכו' הקלף ועל שיער, במקום הגויל על תורה)
וכן  ספרֿתורה, עליו כותבין שאין הרי שם, הוזכר לא
לכתוב  היום נוהגים ואנו ה"ד). (פ"א, סופרים' ב'מסכת
שהגויל  מהגויל, מובחר יותר הוא כי קלף על ספרֿתורה
הצדדים. משני מעובד והקלף השיער, מצד אלא מעובד אינו

ס"ג). רעא סי' (יו"ד ביותר כבד הגויל עט,43)וגם שבת
שהיא  מפני הקלף על כותבה היה מאיר "רבי ע"ב:
למשה  "הלכה (שם) שאמרו מה כרחך ועל משתמרת".
ומכאן  למצוה. אלא אינו דוכסוסטוס" על מזוזה מסיני
שבזמננו  להעיר, וכדאי (כסףֿמשנה). הגויל על גם שכשרה
העליונה  הקליפה גוררים אלא לשנים העור חולקים אין
נשאר  ואינו הבשר מצד הרבה וגוררים השיער, שבמקום
סי' (או"ח הבשר לצד עליהם וכותבים בלבד, הקלף אלא
ומזוזה  תפילין לס"ת, לשלשתם: כשר זה וקלף ס"ז) לב,

ס"ו). רפח סי' שני 44)(יו"ד נגמרו אלו הלכות עם
ה"ג). לעיל (ראה בכתיבתן. בתפילין השייכים הדברים
הנוגעים  הדינים כל בפרוטרוט רבינו מפרש ואילך מכאן
בחיפוי  השייכים הדברים שמונת את האלה. הדברים לשני

פ"ג. לקמן רבינו מונה וברצועותיהן, התפילין

.È¯BÚ ÈabŒÏÚ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿««≈
ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a45ÔÈ·˙Bk Ï·‡ . ¿≈»¿≈»¿¿«»«¿≈ƒ¬»¿ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈ¯B‰Ë ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚ ÈabŒÏÚ««≈¿≈»¿«»»¿ƒ«¬ƒ
˙BÏ·46˙BÙ¯Ëe47¯BÚ ÈabŒÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â .Ô‰lL ¿≈¿≈∆»∆¿≈¿ƒ««≈

‡Ó‰f‰ ÈtÓ ,¯B‰h‰ ‚c‰48˙˜ÒBt ‡Ó‰f‰ ÔÈ‡L , «»«»ƒ¿≈«À¬»∆≈«À¬»∆∆
d„eaÚa49. ¿ƒ»

(שמות 45) שנאמר ה"ט) (פ"יא, מגילה וירושלמי קח. שבת
ואלה  בפיך, המותר מן - בפיך ה' תורת תהיה למען ט): יג,

באכילה. אסורים הרי או 46)הטמאים נשחטו, ולא שמתו
כהלכה. נשחטו מין 47)שלא בגופן נמצא אבל שנשחטו,

מ"א). (פ"ג, בחולין המנויים טריפה מיני משמונהֿעשר
הם הרי בפינו", "מותרים אלה שאין ‰ÂÓ˙¯ואע"פ ÔÈÓÓ.

שנתחייבו  אדם בני "לשני זה שם) (שבת, חז"ל משלו ויפה
איספקליטור  הרגו ואחד מלך, הרגו אחד למלכות, הריגה
שהרגו  זה אומר, הוי משובח? מהן איזה הטבחים) (שר

בוראן. ע"י  לקו אלו וגם שם.49)הלכלוך.48)מלך"
ספר'). ('קרית תמה כתיבה עליו לכתוב ואיֿאפשר

.‡ÈÏL B‡ ÔÈlÙz ÏL ÛÏ˜e ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ÏÈÂb¿ƒ∆≈∆»¿»∆¿ƒƒ∆
ÔÓLÏ Ô˙B‡ „aÚÏ CÈ¯ˆ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ50Ô„aÚ Ì‡Â . ≈∆»»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿»

ÔÈÏeÒt ,ÔÓLÏ ‡lL51,È˙ek‰ Ô„aÚ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»«ƒ
‰Ê ¯BÚ „aÚÏ È˙ekÏ BÏ e¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏeÒt¿ƒ««ƒ∆»«¿«ƒ¿«≈∆
ÏÚ È˙ek‰L ,ÔÈÏeÒt - ÔÈlÙz‰ ÌLÏ B‡ ¯Ùq‰ ÌLÏ¿≈«≈∆¿≈«¿ƒƒ¿ƒ∆«ƒ«

B˙B‡ ¯ÎBN‰ ˙Úc ÏÚ ‡Ï ,‰NBÚ ‡e‰ BÓˆÚ ˙Úc52; «««¿∆…««««≈
BÓLÏ ‰NÚÓ CÈ¯vL ¯·c Ïk ,CÎÈÙÏ53e‰NÚ Ì‡ , ¿ƒ»»»»∆»ƒ«¬∆ƒ¿ƒ»»

dÓLÏ ‰„aÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ‰ÊeÊÓe .ÏeÒt ,È˙ek‰54. «ƒ»¿»≈»¿ƒ»«¿»»ƒ¿»

השיער,50) מהם להעביר הסיד לתוך העורות את כשנותן

ספרֿתורה, לקדושת אלו עורות מעבד אני לומר: הוא צריך
תפילין. לקדושת מח,51)או סנהדרין ע"ב; נד, גיטין

צורך 52)ע"ב. לשם לעבדו בלבו גמר ושמא כג. גיטין
לשם 53)אחר. כתוב שיהיה שצריך הגט כתיבת כגון

ראה  ציצית. לשם טויה הצריכים ציצית חוטי וכן זו. אשה
ה"יא). (פ"א, ציצית הל' נותן 54)לקמן בתשובתו רבינו

תפילין  של ועצמן ספרֿתורה, של שעצמו "לפי לזה, טעם
מיוחדת, כחשיבות לשמן, לעבדן צריך ולפיכך המצוה, הן
מזוזה  של ועצמה רבים, ימים שיעמדו כדי בעבודתן שיזהר
בה, שחייב הבית מפני אלא מצוה תחשב ולא המצוה אינה
כ"ה) ליפסיאה, הרמב"ם, (תשובות מזוזה אין בית אין ואם
ראיה  שהביאו "תפילין" ד"ה ב'תוספות' מב: מנחות וראה
ניקחות  "מזוזות שאמרו: שם הש"ס מסוגיית רבינו לדעת
וגדולי  כשרות. לשמן נעבדו לא שאפילו מפני - אדם" מכל

יומא האח  ב'ירושלמי' מפורשת ברייתא שזוהי הראו רונים
עליו  לכתוב מותר קמיע, לשם שעיבדו "עור ה"ו): (פ"ג,
(ראה  לשמה. עיבוד צריכה מזוזה שאין מפני מזוזה"

שם). קרבן' ב'שיורי

.·È‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆≈¿ƒ≈∆»
ËeË¯N· ‡l‡ ‰ÊeÊÓ ‡ÏÂ55¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔÈÎÈ ¿…¿»∆»¿ƒ¿¬»¿ƒƒ≈»¿ƒƒ

ËeË¯N56ÔÈlÙz ·zÎÏ ¯zÓe .ÔÈtÁÓ Ô‰L ÈÙÏ , ƒ¿¿ƒ∆≈¿ÀƒÀ»ƒ¿…¿ƒƒ
˙BiL¯t ÔÈÒ¯Bb Ïk‰L ,·˙k‰ ÔÓ ‡lL ‰ÊeÊÓe¿»∆…ƒ«¿»∆«…¿ƒ»»ƒ

el‡57˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ·zÎÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ï·‡ ; ≈¬»≈∆»»ƒ¿…¬ƒ««
·˙k‰ ÔÓ ‡lL58. ∆…ƒ«¿»

כדי 55) ישרים, קוים ועושים בסכין או בקנה שמסרגלים
ה"ט). פ"א, מגילה (ירושלמי וישרה, יפה תהיה שהכתיבה

ע"ב.56) לב, אבל 57)מנחות נראה, הכתב ואין מכוסות,
ויש  להסירה. יכול שבנקל כלֿכך מחופה אינה המזוזה
דק  והוא הקלף, על נכתבות שהתפילין מפני מפרשים:
הל' יוסף' ('נמוקי השירטוט מחמת יקרע ושמא הרבה,
טוב  שירטוט, בלא השורה ליישר יודע שאינו ומי מזוזה).
שנאמר: הכתב, ליישר כדי - בתפילין גם - שישרטט הוא
סי' או"ח ('טור', במצוות לפניו התנאה ואנוהו" אלי "זה

קלג:). שבת וראה יטעה 58)לב. שמא והטעם, שם.
ויתירות. בחסרות

.‚È,ÒB¯B˜Èt‡ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»∆ƒ
eÙ¯NÈ59¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ B‡ ,È˙ek Ô·˙k .60¯ÒBÓ B‡ , ƒ»¿¿»»ƒƒ¿»≈»≈

Òp‡ „Èa61‰M‡ B‡ ,„·Ú B‡ ,62ÔË˜ B‡ ,63el‡ È¯‰ - ¿««»∆∆ƒ»»»¬≈≈
- "Ìz·˙Îe" ,"Ìz¯L˜e" :¯Ó‡pL ,eÊbÈÂ ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿»¿«¿»

·˙BkL ‡e‰ ,da ÔÈÓ‡Óe ‰¯ÈLw‰ ÏÚ ¯‰ÊnL Ïk64. …∆À¿»««¿ƒ»«¬ƒ»∆≈
Ô·˙Î ÈÓ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÒB¯B˜Èt‡ „È· e‡ˆÓ65- ƒ¿¿¿«∆ƒ¿≈≈«ƒ¿»»

¯Lk - È˙ek „È· e‡ˆÓ .eÊbÈÌÈ66ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ¯˙BÈa ÌÈ˙ek‰ ÔÓ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈«

ÔÏÊ‚Ïe Ô·‚Ï Ô˙B‡ ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,Ì‰ÈÓc67. ¿≈∆∆…¿«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»

והואיל 59) השם... בקדושת מאמין "שאינו ע"ב: מה, גיטין
להניח  שלא כדי לשרפו ומצוה השם, נתקדש לא כן ודעתו
התורה  יסודי הל' רבינו (לשון למעשיהם" ולא למינים שם

ה"ח). הדפוסים:60)פ"ו, ובשאר מנטובה. דפוס כגירסת
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תשובה  הלכות וראה דתו, שהמיר - משומד מומר. ישראל
ה"ט). זרוע 61)(פ"ג, בעל איש ביד ישראל ממון מוסר
ה"יב). מצוותֿעשה 62)(שם, על מצווים אינן אלה שנים

רק  שנוהגת תפילין ממצות פטורים וממילא גרמן. שהזמן
בשבת. ולא בחול בלילה, ולא חיוב 63)ביום בר שאינו

נאמר:64)מצוות. שהרי לתפילין, הוקשה מזוזה וכתיבת
במזוזה  "כתיבה" ועיקר ביתך", מזוזות על "וכתבתם
חמורה  שקדושתו ספרֿתורה פסולין, שאלו ומכיון כתובה.

כלֿש  יגנזו,לא כולם לפיכך רפא), סי' יו"ד יוסף', ('בית כן
נכתבו  שלא נשרפים, אינם אבל למצוותם, ראויים שאינם

מה:). (גיטין המין ככתיבת ע"ז, הוא,65)לשם ספק כי
מצאן. או בעצמן כתבן יודע 66)אם אינו גוי סתם כי

ישראל. מידי שלקחן לתלות ויש שם.67)לכתבן,

.„È¯BÚ ÈabŒÏÚ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»««≈
˙B¯BÚ ÈabŒÏÚ B‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰a¿≈»«»»«¿≈ƒ««≈

ÔÈ„aÚÓ ÌÈ‡L68ÏÚ ÔÈlÙ˙e ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL B‡ , ∆≈»¿À»ƒ∆»«≈∆»¿ƒƒ«
ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ÔÓLÏ Ô„aÚ ‡lL ¯BÚ69. ∆…ƒ¿»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ

ה"ו.68) לעיל כמפורש ובעפצים, בקמח עובדו שלא
מדובר 69) ששם אלא (ה"יֿי"א) לעיל נשנית כבר זו הלכה

וכאן  אלו, לכתיבת העורות שפסולים נכתבו, לא כשעוד
אלו, פסולים עורות על וכתבן עבר שאם רבינו משמיענו

פסולין והתפילין הס"ת בדיעבד.‡ÂÏÈÙהרי

.ÂË˙ÚL·e ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙Bk‰«≈≈∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«
‰ek BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ‰·È˙k70‰¯kÊ‡ ·˙ÎÂ ,71ÔÓ ¿ƒ»…»¿»«»»¿»««¿»»ƒ

ÔÈÏeÒt - ÔÓLÏ ‡lL Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰72,CÎÈÙÏ . »«¿»∆»∆∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
,BÓBÏLa Ï‡BL Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡ ,ÌM‰ ˙‡ ·˙Bk‰«≈∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

ep·ÈLÈ ‡Ï73˙BÓL ‰LÏL B‡ ÌÈL ·˙BÎ ‰È‰ ;74, …¿ƒ∆»»≈¿«ƒ¿»≈
.·ÈLÓe Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ≈≈∆≈ƒ

השם.70) קדושת לשם זו אזכרה שכותב לחשוב שצריך
הקב"ה.71) משמות מה,72)שם ושם ע"ב; נד, גיטין

(ירושלמי 73)ע"ב). ויפסול יכוין ולא דעתו יסיח שמא
העולם  אומות ממלכי מלך אם אבל ה"א), פ"ה, ברכות
(כסףֿמשנה). יהרגנו שלא כדי ישיבנו, בשלומו, שואל

ה'74) אלהים אל ד); ו', (דברים ה' אלהינו ה' כגון:
כגון  מפרשים: ויש א). (נ, בתהלים וכן כב); כב, (יהושע
היה  שלא מפני כתבם שלא רבים שמות ביריעה שהניח

אחת. בבת עכשיו לכתבם ובא מקום להם והניח טהור,

.ÊËÒBÓÏw‰ ˙‡ Ï·Bh‰75‡Ï ,ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ «≈∆«À¿ƒ¿…∆«≈…
ÌM‰ ˙B‡Ó ÏÈÁ˙È76˙B‡Ó ‡e‰ ÏÈÁ˙Ó Ï·‡ , «¿ƒ≈«≈¬»«¿ƒ≈

ÔÈa B˙B‡ ‰ÏBz - Blk ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ ÁÎL .ÂÈÙlL∆¿»»»«ƒ¿…∆«≈À∆≈
˙BËÈM‰77B˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ÌM‰ ˙ˆ˜Ó Ï·‡ . «ƒ¬»ƒ¿»«≈«ƒ»ƒ¿»

ÈeÏ˙78˙ˆ˜Ó ·˙Bk ,ÁÎL Ì‡ ˙B·z‰ ¯‡L·e .ÏeÒt , »»ƒ¿»«≈ƒ»«≈ƒ¿»
ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏ d˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ‰·z‰«≈»«ƒ»ƒ¿»»¿»¿»«∆¿»ƒ

ÈlÙ˙e ‰ÊeÊÓa Ï·‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ÔÈ‡ ,Ô ¬ƒ¿≈∆»¬»ƒ¿»¿ƒƒ≈
elÙ‡ ÁÎL Ì‡ ‡l‡ ;˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ Ô‰a ÔÈÏBzƒ»∆¬ƒ∆»∆»ƒ»«¬ƒ

·˙kM ‰Ó ÊBb ,˙Á‡ ˙B‡79¯zÓe .˙¯Á‡ ·˙BÎÂ ««≈«∆»«¿≈«∆∆À»
„¯b‰ ÌB˜Ó ÏÚ ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ80˜Án‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ƒ¿…∆«≈«¿«∆∆¿«¿«¿»

ÔlÎa81. ¿À»

מתרגם 75) ב) מה, (תהלים מהיר" סופר "עט סופרים. עט
ספרא. קולמוס הדיו 76)יונתן: לשפוך הקולמוס שדרך

השם  על הדיו תיפול ושמא מרובה, דיו בו יש אם אחת בבת
ה"ו). פ"ה, סופרים (מס' למחקו השורות,77)ויצטרך בין

הדפים. בין לא ע"ב.78)אבל ל, ירושלמי 79)מנחות
"והיו  ומזוזה: בתפילין שנאמר ה"ט). (פ"א, מגילה
בתורה  האמור כסדרן כתובות שיהיו יהיו, בהוויתן הדברים"
לתלות  איֿאפשר ולפיכך ה"א), פ"ה, מזוזה הל' לקמן (ראה
ואין  כסדרן". "שלא זה כי הבאה, התיבה שכתב אחרי האות
לאות. אות או לפרשה פרשה הקדים אם בין הפרש

זה 80) - מחק נתייבשה, שהדיו אחרי שנגרר זה - גרר
נאה  הגרר מקום על והכתיבה לחה, שהכתיבה בעוד שנמחק
לכתוב  שכח ואם במקום, כתם שום נשאר לא כי יותר,
וכותב  המאוחרת, התיבה את מוחק או גורר הוא הרי השם,

ל:). (מנחות המחק מקום על השם את בין 81)במקומה
עד  למעלה מלמטה שגורר ומזוזה, בתפילין בין בספרֿתורה
כסדרן  הלאה לכתוב וממשיך השם, וכותב השם, מקום
בתפילין  האות לתלות אבל סק"ב). רפח, סי' יו"ד (ש"ך,

מעכב". ש"סדרן מפני אסור ובמזוזה

.ÊÈCt‰Ï Ì‰Ï ¯eÒ‡ ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ È·˙Bk¿≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¿«≈
‰Èt ÏÚ ‰ÚÈ¯È‰82„‚a ‰ÈÏÚ N¯Bt ‡l‡ ,83B‡ «¿ƒ»«»∆»∆»≈»∆»∆∆

dÏÙBÎ84. ¿»

בזיון 82) משום אבק עליו יעלה שלא הכתב על להגן
צח.). על 83)(עירובין להפכה מוטב בגד, לו אין אם אבל

גדול  יותר בזיון בזה יש כי פניה, על להשאירה ולא הכתב
טז). הלכה פ"ג, סופרים ובמסכת בשום 84)(שם. כלומר:

סי' (יו"ד הב"ח וכתב פניו. על הכתב את ישאיר לא פנים
לחוץ  ויצא פתוח ספר שום להניח לאדם שאסור רע"ו):
לחכמי  שידוע שם): (יו"ד, הש"ך והוסיף במפה. יכסנו אלא
על  "דפים "שומר והוא ש"ד, נקרא אחד מלאך שיש האמת,

תלמודו. שמשכח ויוצא, פתוח ספר שמניח מי

.ÁÈ¯Á‡ ¯ÙBq‰ ¯Ó‡L ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿»∆»««≈««
Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰ Èz·˙Î ‡Ï :B„È ˙ÁzÓ e‡ˆiL∆»¿ƒ««»…»«¿ƒ»«¿»∆»∆

ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ !ÔÓLÏ85„ÈÒÙ‰Ï ‡e‰ ÔÓ‡ Ï·‡ , ƒ¿»≈∆¡»¿»¿»¬»∆¡»¿«¿ƒ
B¯ÎN Ïk86?ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .87‡Ï ‡nL »¿»¿»»≈∆¡»¿»¿»∆»…

Á˜Bl‰ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ï ‡l‡ Ôek˙88‰Ê ÏÚ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«¿ƒ««≈««∆
B¯ÎNL89‰ÓB„Â ,90‡l‡ BÊ ‰¯ÈÓ‡a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ∆¿»¿∆∆≈«¿ƒ«¬ƒ»∆»

˙B¯kÊ‡‰ ¯ÎN91B‡ ‰Ê ‰¯BzŒ¯ÙÒ :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«»«¿»¿ƒ»ƒ»«≈∆»∆
- !ÔÓLÏ ˙B„aÚÓ ÌÈ‡ Ô‰lL ˙B¯BÚ ,el‡ ÔÈlÙ¿̇ƒƒ≈∆»∆≈»¿À»ƒ¿»
È¯‰L ,ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ ,B¯ÎN „ÈÒÙ‰Ï ÔÓ‡pL CBzÓƒ∆∆¡»¿«¿ƒ¿»∆¡»¿»¿»∆¬≈
ÔÈ‡ ,ÔÓLÏ ÔÈ„aÚÓ ˙B¯BÚ‰ ÔÈ‡ Ì‡L ,ÌÈÚ„BÈ Ïk‰«…¿ƒ∆ƒ≈»¿À»ƒƒ¿»≈

ÏÏk BÏ ¯ÎN92. »»¿»

הלוקח.85) את להקניט נתכוין לדבריו 86)שמא שהרי
האזכרות  נכתבו שלא ספר וכל לשמן, האזכרות נכתבו לא

לבעליו. כלום שוה אינו - לשמו מתוך 87)שבו ַֹנאמר
לפסלן? נאמן יהא שכרו, להפסיד שמתכוין 88)שנאמן

בשבילו.89)לצערו. וטועה.90)לכתוב  חושב והוא
שכתב 91) האזכרות בגלל שכרן כל שיפסיד יודע שאינו

לשמן. רק 92)שלא נתכוין ולא שכרו, כל שיפסיד ויודע
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מזוזה  הלא כי מזוזה, רבינו מנה לא כאן הלוקח. את לצער
כל  מקור ה"יא. לעיל כמבואר לשמה, עיבוד צריכה אינה

נד:). (גיטין זו הלכה

.ËÈ·˙Îa ‡l‡ ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿«
˙È¯eM‡93ÈÂÈa Û‡ ·zÎÏ ÌÈ¯Ùqa e¯Èz‰Â .94.„·Ïa «ƒ¿ƒƒ«¿»ƒƒ¿…«ƒ»ƒƒ¿»

Ú˜L ¯·Îe95CÎÈÙÏ ,„·‡Â LazLÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÈÂÈ ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«¿ƒ»
CÈ¯ˆÂ .˙È¯eM‡ ‡l‡ ÔzLÏL ÌBi‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ«¿»¿»∆»«ƒ¿»ƒ
ÏkL ,˙B‡a ˙B‡ ˜a„˙ ‡lL È„k ,Ô˙·È˙Îa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈∆…ƒ¿«¿∆»

ÏeÒt ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó dÏ ÛÈwÓ ¯BÚ‰ ÔÈ‡L ˙B‡96. ∆≈»«ƒ»≈«¿«∆»»
,ÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÎÁ ‡Ï BÈ‡L ,˜BÈz‰ ÔÈ‡L ˙B‡ ÏÎÂ¿»∆≈«ƒ∆≈…»»¿…»»

ÏeÒt - d˙B¯˜Ï ÏBÎÈ97˙¯eˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . »ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«
Â"‡Â ‡ÏÂ Â"‡ÂÏ „"ei‰ ‰Ó„˙ ‡lL ,˙Bi˙B‡‰»ƒ∆…ƒ¿∆«¿»¿…»
˙"Ï„ ‡ÏÂ ,Û"ÎÏ ˙"È· ‡ÏÂ ˙"È·Ï Û"Î ‡ÏÂ ,„"eÈÏ¿¿…»¿≈¿…≈¿»¿…»∆

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙"Ï„Ï L"È¯ ‡ÏÂ L"È¯Ï98„Ú , ¿≈¿…≈¿»∆¿≈…«≈»∆«
Ô‰· ‡¯Bw‰ Ïk ıe¯iL99. ∆»»«≈»∆

הכת 93) אשורי,"הוא ונקרא לישראל, תורה ניתנה שבו ב
בנות  אשרוני כי מלשון: שבכתב, (המובחר) המאושר שהוא
דמיון  בו יפול ולא משתנה אינו זה שכתב יג) ל , (בראשית
אות  נדבק ואינו מתדמות בלתי שאותיותיו לפי לעולם,
(מלשון  הכתבים" בשאר כזה ואין כתיבתו בשיטת באות
כב. סנהדרין וראה מ"ה) פ"ד, ידים למשנה, בפירושו רבינו
אשורית? נקראת "למה אומרים: יש בזה. דעות חילוקי

עזרא. בימי מאשור", עמהם יוונית 94)שעלה לשון
הטעימו  ה"ט) פ"א, (שם, ובירושלמי ט.) (מגילה וכתבה
אלא  צרכה כל להיתרגם יכולה התורה שאין ומצאו "בדקו
יפת  הפסוק: את עליה המליצו ט:) (מגילה וחז"ל יונית",
"יפיותו  כז) ט, (בראשית שם באהלי וישכון ליפת אלהים
ב"פירוש  ורבינו שם". באהל יהא יוונית) לשון (היא יפת של
לשון  שנשתנה "ומה יאמר: מ"א) פ"ב, (מגילה המשנה"
והטעם: אצלם... מובן שהיה לפי הלשונות, משאר יווני
לתלמי  יוון בלשון התורה פירשו (החכמים) שהם מפני
אצלם  שהיתה עד העתקה אותה אצלם ונתפרסמה המלך,
אבל  אשורית". היתה וכאילו לשונם, כמו הלשון אותה
והיו  בהן: שנאמר מפני יוונית, נכתבות אינן ומזוזות תפילין

(שם). יהיו בהוייתן - האלה שפה 95)הדברים אותה
(כסףֿמשנה). המשנה חכמי בימי בה מדברים שהיו יוונית

ע"א.96) כט, תמרי,97)מנחות בר "רמי ע"ב: שם,
לו: אמרו בכור'. כל ה' 'ויהרג של הוא"ו רגל לו נפסקה
לומר  הוא שמחרף מבין חכם (שאם חכם שאינו תינוק הבא
(שהטיפש  טיפש ואינו "ויהרג") וקורא מעלה כלפי "ייהרג"
יקרא  אם שם רש"י - שלמה אות אלא לקרוא יודע אינו

פסול". - "ייהרג" אם כשר, - ע"ב.98)"ויהרג" קג, שבת
סי' או"ח בשו"ע מפורשת ודקדוקן, האותיות כתיבת וצורת

ל"ו. סי' או"ח וב'טור' ב,99)לב, (חבקוק הכתוב מלשון
ב).

.Î·˜p‰ ÈabŒÏÚ ·zÎÈ ‡Ï ,·e˜ ‰È‰L ¯BÚ100ÏÎÂ . ∆»»»…ƒ¿…««≈«∆∆¿»
;ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯zÓe ,·˜ BÈ‡ ÂÈÏÚ ˙¯·BÚ BÈc‰L ·˜∆∆∆«¿∆∆»»≈∆∆À»ƒ¿…»»

„aÚ˙pL ÛBÚ‰ ¯BÚ ÈabŒÏÚ ·zÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ101. ¿ƒ»À»ƒ¿…««≈»∆ƒ¿«≈
˙B‡‰ CB˙a ·w Ì‡ - ·zÎpL ¯Á‡ ¯BÚ‰ ·w102, ƒ«»««∆ƒ¿«ƒƒ«¿»

,˙Bi˙B‡ ¯‡La ÔÎÂ ,Ì"Ó CB˙ B‡ ‡"‰ CBz ÔB‚k¿≈≈¿≈ƒ¿»ƒ
¯Lk103C¯Èa ·w .104Ì‡ - ‰˜ÒÙpL „Ú ˙B‡ ÏL »≈ƒ«¿»≈∆«∆ƒ¿¿»ƒ

‰pnÓ ¯izL105‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ106‡e‰Â ;¯Lk ,107, ƒ¿«≈ƒ∆»¿…¿«»»≈¿
˙¯Á‡ ˙B‡Ï ‰Ó„˙ ‡lL108‰pnÓ ¯izL ‡Ï Ì‡Â ; ∆…ƒ¿∆¿«∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈ƒ∆»

.‰ÏeÒt - ‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ¿…¿«»¿»

תמה,100) כתיבה - וכתבתם שנאמר: ע"א. קח, שבת
נפסקת. האות הנקב וע"י מופסקת, ולא מפני 101)שלימה

קח.). (שבת וקטנים דקים החלק 102)שנקביו בקלף
האות. עצמה 103)שבפנים שהאות ע"א. כט, מנחות

היא. האות.104)שלמה שלמעלה 105)רגל מהחלק
יו"ד.106)מהנקב. שם.108)ובלבד.107)אות

á"ôùú'ä ïåéñ å"è éùéìù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הבתים;1) בתוך התפילין פרשיות שבכתיבת התגין דיני

שנפסקה. רצועה ודין הרצועות מעשה

.‡L‡¯ ÏL ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆…¿ƒ
ÔÈÙÏ˜ Úa¯‡ ÏÚ ˙BiL¯t Úa¯‡3„Á‡ Ïk ÔÈÏÏB‚Â , «¿«»»ƒ««¿«¿»ƒ¿¿ƒ»∆»

Ô‰L ,ÌÈza Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Bc·Ï „Á‡Â¿∆»¿««ƒƒ»¿«¿«»ƒ∆≈
ÔÈ¯aÁÓ4„Á‡ ¯BÚa5Úa¯‡‰ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ,„È ÏLÂ . ¿À»ƒ¿∆»¿∆»¿ƒ»»«¿«

ÔÈtc Úa¯‡a ˙BiL¯t6ÔÈÓk BÏÏB‚Â ,„Á‡ ÛÏ˜ ÏÚ »»ƒ¿«¿««ƒ«¿»∆»¿¿¿ƒ
Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒB˙lÁ˙Ï BÙBq7„Á‡ ˙È·a BÁÈpÓe ,8. ≈∆»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿«ƒ∆»

תחילה,2) ראש" "של כתיבת מעשה לפרש רבינו הקדים
"של  הקדים הנחתן במעשה א) הלכה א, (פרק לעיל וכן
יד" "של קדמה שבתורה פי על אף יד" "של לתפילה ראש"
ידך  על לאות לך והיה ט): פסוק יג, פרק (שמות ככתוב
יד  של פרשיות קודם לכתוב צריך וכן עיניך, בין ולזיכרון
אלא  א), סעיף לב, (סימן חיים אורח ערוך בשולחן כמבואר
לקמן  כמבואר יד" מ"של חמורה ראש" "של שקדושת מפני

תחילה. נקטה י"ז) הלכה ג, עמוד 3)(פרק לד דף (מנחות
בכתפי  טט עקיבא רבי אמר עיניך בין ולטוטפת שנאמר ב)

שתיים. באפריקי פת ג,4)שתיים, (פרק לקמן מבואר
בֿג). אחד 5)הלכות זיכרון עיניך" בין "ולזיכרון שנאמר

שאין  מכאן זיכרונות, ושלושה שניים ולא לך אמרתי
שם). (מנחות, אחד בעור אלא הפרשיות ארבע את מניחים

הפרשה 7)עמודים.6) תצא לסופו מתחילתו יגללו אם כי
ארבעת  גם ספר). (קרית מעכב וסדרן ראשונה האחרונה
לתחילתם  מסופם גוללים ראש, של שבתפילה הקלפים
שאי  משום אלא ז, הלכה ג, פרק לקמן רבינו בדברי כמבואר
שהרי  תורה", ספר "כעין ממש בגלילה לגללם אפשר
לפיכך  בית, כל בעומק בבתים שיניחם כדי כיפול, טעונים
רק  תורה" ספר "כמין הפרשיות גלילת לתאר רבינו דקדק

רוקח"). ("מעשה לבד יד" לך 8)ב"של והיה שנאמר:
שם). (מנחות, ומבפנים מבחוץ אחת אות ידך, על לאות
כמו  ימנית, ביד היא התפילין שכתיבת להעיר וראוי
וכתבן  עבר ואם א עמוד לז דף מנחות במסכת שמבואר
שמבואר  כמו בכך, כתיבה דרך שאין פסולות, בשמאלו

מיימוניות"). ("הגהות א עמוד קג דך בשבת
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.·‰Óe˙q‰ ‰NÚ Ì‡L ,˙BiL¯ta ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ9 ¿»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ∆ƒ»»«¿»
‰Áe˙t10˙LÏLe .ÔÏÒt ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙t‰ B‡ ¿»«¿»¿»¿»»¿∆

BBL‡¯‰ ˙BiL¯t‰,‰B¯Á‡ ‰L¯Ùe ,˙BÁe˙t Ôlk ˙ «»»ƒ»ƒÀ»¿»»»«¬»
.‰Óe˙Ò ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L∆ƒ¿»»ƒ»…«¿»

בסופה.9) או (השורה) השיטה באמצע המתחילה פרשה
בפרוטרוט 10) מבואר וזה השיטה, בתחילת שתחילתה

קג  דף (שבת זו הלכה ומקור אֿב). הלכות ח, (פרק לקמן
ב). עמוד 

.‚ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL „Ú ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»≈¿»≈«∆ƒ¿«¿«¿»
˜e„a‰ ‰¯Bz ¯ÙÒa ˙B·e˙k Ô‰L BÓk ˙B·e˙k11; ¿¿∆≈¿¿≈∆»«»

¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡L12‡ÏÓ13˜ÁÓiL „Ú ,ÏeÒt , ∆ƒ»«∆»≈»≈»«∆ƒ¿«
¯˙i‰14BÏ ÔÈ‡Â ÏeÒt ,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡Â ; «»≈¿ƒ»««»≈»≈»¿≈
‰wz15Úa¯‡a LiL ˙B‡ÏÓ‰Â ˙B¯ÒÁ‰ Ô‰ el‡Â . «»»¿≈≈«¬≈¿«¿≈∆≈¿«¿«

:el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

משגיאות.11) יו"ד.12)מוגה או וא"ו כגון 13)חסר
"יבאך". במקום שלפניה 14)"יביאך" האות וירחיב

חלל  מחמת נפרדות תיבות כשתי יראו שלא כדי ושלאחריה,
חדש"). ("פרי המחוקה ולמלא 15)האות לתקן אפשר שאי

את  הקדים (שהרי כסדרה שלא הכתיבה תהיה שאז החסר, את
כסדרן  שלא "כתבן בא: פרשת במכילתא ואמרו המאוחר),
יש  תורה" ב"ספר אבל ומזוזה. בתפילין רק זה וכל ייגנזו".
משל  חמורה שקדושתו פי על ואף החסר. את להכניס תקנה
אי  כי בו, מעכבת אינה "כסדרה" כתיבה ומזוזה, תפילין
ניתנה  ולא טעות, בו תהא שלא הספר בכל להיזהר אפשר

רוקח"). ("מעשה השרת למלאכי תורה

.„,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' :‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»«∆ƒ»¿»≈
,‡ÏÓ - '‡ÈˆB‰'] ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - '¯BÎÊ'»»≈¿…∆»≈ƒ»≈
- 'È¯Ó‡‰Â' ,‡ÏÓ - 'E‡È·È' ,[Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÈ‡ˆÈ'…¿ƒ»≈»¿ƒ¬»≈¿»¡…ƒ
,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡Ï' ,‡ÏÓ - 'ÈÒe·È‰Â' ,¯ÒÁ»≈¿«¿ƒ»≈«¬…∆»≈»
,‡ÏÓ - 'ÈÚÈ·M‰' ,¯ÒÁ - '˙vÓ' ,¯ÒÁ - '‰„·Ú‰'»¬…»»≈«…»≈«¿ƒƒ»≈
,¯ÒÁ - 'EÏ·b' ,¯ÒÁ - '¯‡N' ,‡ÏÓ - '˙BvÓ'«»≈¿…»≈¿À∆»≈
,‡ÏÓ - 'ÔB¯kÊÏe' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - '¯e·Úa'«¬»≈¿»≈¿ƒ»»≈
¯ÒÁ - 'E‡ˆB‰' ,‡ÏÓ - '˙¯Bz' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ'≈∆»≈«»≈ƒ¬»≈

.‡ÏÓ - 'd„ÚBÓÏ' ,¯ÒÁ - '‰wÁ‰' ,„"eÈ«À»»≈¿¬»»≈

.‰,„"eÈ ¯ÒÁ - 'E‡·È Èk ‰È‰Â' :‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ¬»≈
- '¯BÎa' ,¯ÒÁ - '¯ÓÁ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡ÏÂ'¿«¬…∆»≈»¬…»≈¿
- '‚¯‰iÂ' ,‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰' ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ»≈¿…∆»≈ƒ»»≈««¬…
- '¯BÎa „ÚÂ' ,¯ÒÁ - '¯ÎaÓ' ,‡ÏÓ - '¯BÎa' ,¯ÒÁ»≈¿»≈ƒ¿…»≈¿«¿
,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎÂ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'Á·Ê' ,‡ÏÓ»≈…≈«»≈»¿»¿»≈
'˙ÙËBËÏe' ,‡"‰a ·e˙k - '‰Î„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï'¿»≈»¿»»¿≈¿»…
,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,‡Èz Â"‡Â ¯ÒÁ -»≈»ƒ¿»»≈∆»≈¿…∆»≈

.‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰'ƒ»»≈

.Â'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ - 'ÚÓL' :˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«
‰ÏB„b '„Á‡' ÏL ˙"Ïc ,‰ÏB„b16,¯ÒÁ - 'E„‡Ó' , ¿»»∆∆∆»¿»¿…∆»≈

,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙È·a' ,‡ÏÓ - 'EÈ·Ï'¿»∆»≈¿≈∆¿…¿ƒ»

,¯ÒÁ - 'E„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e'¿∆»≈¿»≈»∆»≈
,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,Ô"ÈÂ‡Â ÈL ¯ÒÁ - '˙ÙËËÏ'¿…»…»≈¿≈»ƒ≈∆»≈
„"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa' ,‰BL‡¯ Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙BÊÊÓ'¿À»≈»ƒ»≈∆¿…

.‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

ככתוב 16) ה' יחוד על מעידים שישראל עד, לתיבת ֵרומז
הטורים"). ("בעל ה' נאום עדי אתם י): פסוק מג, פרק (ישעיה

.Ê'È˙BˆÓ' ,¯ÒÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' :˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿»»ƒ»…«»≈ƒ¿«
,‡ÏÓ - 'LB˜ÏÓe' ,‡ÏÓ - '‰¯BÈ' ,˙Á‡ Â"‡Âa -¿»««∆»≈«¿»≈
,‡ÏÓ - 'Ì˙ÈÂÁzL‰Â' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EL¯È˙Â'¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿«¬ƒ∆»≈
'Ì˙‡' ,¯ÒÁ - 'Ô˙' ,¯ÒÁ - '‰·h‰' ,‡ÏÓ - 'dÏe·È'¿»»≈«…»»≈…≈»≈…»
Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙ÙËBËÏ' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,¯ÒÁ -»≈¿»≈¿»…»≈»
- 'E˙È·a' ,¯ÒÁ - 'Ì˙‡' ,‡ÏÓ - 'ÌÎÈÈÚ' ,‰iL¿ƒ»≈≈∆»≈…»»≈¿≈∆
,‡ÏÓ - '˙BÊeÊÓ' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa¿…¿ƒ»¿∆»≈¿»≈
,‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa'≈∆¿…¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÎÈ˙·‡Ï'17. «¬…≈∆»≈»

ועליו 17) במצרים... הידוע "הספר מתוך רבינו הוציא זה כל
לקמן  רבינו (מלשון אשר" בן שהגיהו לפי סומכים הכול היו

ד). הלכה ח, פרק

.ÁÔÈ‚˙a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ18BÓk Ô‰Â ,˙Bi˙B‡ ÏL ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿≈¿
˙BÙe˜Ê Ô"ÈÈÊ19Ô‰L BÓk ,‚z Ì‰Ï LiL20ÔÈ·e˙k ≈ƒ¿∆≈»∆»¿∆≈¿ƒ

‰¯BzŒ¯ÙÒa21Úa¯‡aL ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â . ¿≈∆»¿≈≈»ƒ«¿À»∆¿«¿«
.el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

זקופה.19)בכתרים.18) זיי"ן התגים.20)אות
לפרשיות 21) התגים ומקור ח. הלכה ז, פרק לקמן כמבואר

רבה" "שימושא הנקרא הגאונים של תפילין בסדר שבתפילין,
"תשובות  בשם שהבאנו מה ח הלכה ז, פרק לקמן וראה

רבינו".

.Ë‡È‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙B‡ da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»««ƒ¿«¿ƒ
.Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ ,'ÌÈÓiÓ' ÏL ‰Óe˙Ò Ì"Ó≈¿»∆ƒ»ƒ»∆»»≈ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙Bi˙B‡ LÓÁ dÏ LÈ ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»∆»»≈ƒ¿»««≈∆
:Ô‰Â .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÓÁÓ ‡"‰ Ïk ÏÚÂ ,‡"‰≈¿«»≈≈¬ƒ¿»«¿«≈ƒ¿≈
ÏL ‰B¯Á‡ ‡"‰Â ‰BL‡¯ ‡"‰Â ,'d˙e' ÏL ‡"‰≈∆¿»»¿≈ƒ»¿≈«¬»∆
.'‰Î„È' ÏL ‡"‰Â ,'‚¯‰iÂ' ÏL ‡"‰Â ,'‰L˜‰'ƒ¿»¿≈∆««¬…¿≈∆»¿»
:Ô‰ el‡Â ,˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ¿≈≈
Û"e˜Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'EÓe˜·e' ÏL Û"e˜∆¿∆≈»∆»»≈ƒ¿
Œ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'Ìz¯L˜e' ÏL∆¿«¿»≈»∆»»≈ƒ¿≈≈
Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙B‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËËÏ' ÏL ‡"t≈∆¿…»…«»ƒ¿»¿»«¿«
‡"t :˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t .Ô"ÈÈÊ≈ƒ»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ≈
ÏL Â"È˙Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â' ÏL∆¿»«¿»≈»∆»»≈ƒ¿»∆
ÏL ‡"tŒ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,˙Á‡ Ô"ÈÊ ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â'¿»«¿»≈»∆»«ƒ««¿≈≈≈∆
Ïk .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËBËÏ'¿»…«»««ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ»
‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯NÚ LL - ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ«¿À»≈∆¿≈¿ƒ…»»

.ÏÒÙ ‡Ï - Ô‰a Ú¯‚Â ÛÈÒB‰ B‡ ,ÔÈ‚z‰«»ƒƒ¿»«»∆…»«

.È‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈnÓ ÔÈlÙz Á˜Bl‰22CÈ¯ˆ , «≈«¿ƒƒƒƒ∆≈À¿∆»ƒ
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Ô˜„·Ï23˙BˆÈˆ˜ ‰‡Ó epnÓ Á˜Ï .24Ô‰Ó ˜„Ba , ¿»¿»»«ƒ∆≈»¿ƒ≈≈∆
B‡ ,„È ÏL ˙Á‡Â L‡¯ ÏL ÌÈzL B‡ ;˙BˆÈˆ˜ LÏL»¿ƒ¿«ƒ∆…¿««∆»

L‡¯ ÏL ˙Á‡Â „È ÏL ÌÈzL25,ÌÈ¯Lk Ì‡ˆÓ Ì‡ - ¿«ƒ∆»¿««∆…ƒ¿»»¿≈ƒ
LÈ‡‰ ‰Ê ˜ÊÁ‰26¯‡M‰ ÔÈ‡Â ÌÈ¯Lk ÔlÎ È¯‰Â , À¿«∆»ƒ«¬≈À»¿≈ƒ¿≈«¿»

‰˜È„a CÈ¯ˆ27ÌÈ˙·ˆ ÌÁ˜Ï Ì‡Â ;28Ôlk ,ÌÈ˙·ˆ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿»ƒÀ»
‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ29‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ,ÌÈ˙·v‰ ˙˜ÊÁL , ¿ƒ¿ƒ»∆∆¿««¿»ƒ≈¬»ƒ«¿≈

ÌÈÁe˜Ï30. ¿ƒ

לטעות 22) ועלול שבתפילין הפרשיות בכתיבת בקי שאינו
בזה. וכיוצא ליתירות, חסרות הבתים,23)בין את פותח

צז  דף (עירובין כהלכה נכתבו אם לראות הפרשיות את ובודק
שהוא  המומחה מן אלא לקנותן אין ולכתחילה א) עמוד
לפתוח  הוא בזיון כי התפילין, מעשה בדיני ובקי מנוסה
ולא  יתעצל שמא לחוש יש וכן פרשיותיהם ולבדוק הבתים
מב  דף (מנחות בדיקה בלי ויניחן הטורח, מפני כלל יפתחם

א). עמוד צז דף עירובין בתוספות וכן ב דפוסי 24)עמוד
כו  דף (סוכה ראה קציצות, נקראים מרצועותיהן חוץ התפילין

א). עמוד נח דף גיטין ב; אם 25)עמוד לדעת הוא צריך כי
כאחד. ראש ובשל יד בשל בקי היה שמכרן 26)כותבן

חזקה" היא הרי פעמים "שלוש היא: הלכה כי הזה למוכר
ב). עמוד סד דף איש 27)(יבמות ידי על נכתבו כולן שהרי

אחד  בצמד קשורות המוכר אצל מצאן זה שהרי אחד,
שם). -28)(עירובין, צבתים נפרדות, חבילות חבילות

טז), פסוק ב, פרק (רות הצבתים מן לה תשולו שול מלשון:
אלומות. לעצמה 29)שפירושו: בדיקה צריכה חבילה כל

חברתה. בבדיקת ניתרת האחת אלו 30)ואין את שמכר ומי
(שם). הדיוט והשני מומחה האחד ושמא אלו את מכר לא
להיפך  או ראש של ואחת יד של שתיים צבת בכל בודק לפיכך

הצבת. כל ניתר ידה ועל

.‡ÈÔÓ ÔÁ˜lL B‡ ,B„ÈŒ·˙Îa ÔÈlÙz ·˙Bk‰«≈¿ƒƒƒ¿«»∆¿»»ƒ
‰ÁÓn‰31„‡ ¯‡MÓ B‡- Ô¯BÚÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â Ô˜„·e ,Ì «À¿∆ƒ¿»»»¿»»¿∆¡ƒ»¿»

¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙¯Á‡ ÌÚt Ì˜„·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈»ƒ¿»¿»«««∆∆«¬ƒ¿««
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,ÌÏL ÔÈetÁL ÔÓÊ Ïk ;ÌÈL ‰nk«»»ƒ»¿«∆ƒ»»≈¬≈≈¿∆¿»»
B‡ ÔÎBzÓ ˙B‡ ‰˜ÁÓ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»∆∆»ƒ¿¬»ƒ»
È·‡ ÏMÓ el‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ Ô˜f‰ Ïl‰ .‰·wpL∆ƒ¿»ƒ≈«»≈»»≈≈ƒ∆¬ƒ

‡n‡32! ƒ»

בדיקה.31) צריכות י,32)שאינן (פרק עירובין ירושלמי
בהן  שולט האוויר כי והטעם, מעולם. בדקתין ולא א) הלכה
לחוש  ויש לפרקים, אלא מניחן אינו אם אבל מתעפשות; ואינן
או  האותיות ניקבו שמא בדיקה, צריכות ודאי נתעפשו, שמא
אורח  ערוך (שולחן בשמיטה פעמיים בדיקתן וזמן נמחקו.

א). עמוד יא דף יומא מסכת וראה ל"ט; סימן חיים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרצועות 1) מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות סידור

שנפסקה. רצועה ודין

.‡ÔÈlÙz‰ ‰NÚÓa LÈ ˙BÎÏ‰ ‰BÓL2‰ÎÏ‰ Ôlk , ¿∆¬»≈¿«¬≈«¿ƒƒÀ»¬»»
‰pL Ì‡Â ,˙B·kÚÓ Ôlk CÎÈÙÏe ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ¿∆ƒƒ»¿ƒ»À»¿«¿¿ƒƒ»
ÔÎÂ ,˙BÚa¯Ó eÈ‰iL :Ô‰ el‡Â .ÏÒt ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆»«¿≈≈∆ƒ¿¿À»¿≈

Ô˙¯ÈÙz3Úea¯a ÔBÒÎÏ‡Â ,Úea¯a4Ô‰Ï ‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»»¿ƒ««¬«¿»¿ƒ««∆ƒ¿∆»∆
˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡5˙¯eˆ L‡¯ ÏL ¯BÚa ‰È‰iLÂ ; «¿«»ƒ»¿∆ƒ¿∆»∆…«

Ô"ÈL6Ï‡ÓNÓe ÔÈÓiÓ7˙BiL¯t‰ C¯ÎiLÂ ; ƒƒ»ƒƒ¿…¿∆ƒ¿…«»»ƒ
˙ÈÏËÓa8¯ÚNa Ô˙B‡ C¯ÎiLÂ ;9,˙ÈÏËn‰ ÏÚÓ ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿…»¿≈»≈«««¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙ eÈ‰iLÂ ;Ô‰Èz·a ÔÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ»¿»≈∆¿∆ƒ¿¿ƒ»
ÔÈ„È‚a10˙¯aÚÓ Ô‰Ï ÔÈNBÚLÂ ;11,ÈetÁ‰ ¯BÚÓ ¿ƒƒ¿∆ƒ»∆«¿…∆≈«ƒ

˙ÎÏB‰Â ˙¯·BÚ ‡‰zL „Ú ,‰Úeˆ¯‰ da ÒkzL∆ƒ»≈»»¿»«∆¿≈∆∆¿∆∆
¯·Bz CB˙a12˙B¯ÁL ˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰iLÂ ;dlL13; ¿»∆»¿∆ƒ¿»¿¿…

Ô‰lL ¯Lw‰ ‰È‰iLÂ14˙Ïc ˙¯eˆk ,Úe„È ¯L˜15. ¿∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆∆∆»«¿«»∆

בכתיבת 2) המעכבים הדברים שני את רבינו ביאר כאן עד
הדברים  שמונת את מפרש הוא ואילך מכאן התפילין,
כפי  רצועותיהן, וקשירת התפילין בעשיית המעכבים

ה"ג). (פ"א, לעיל כבר הגידים 3)שהזכיר תפירת שגם
שם). ו'תוספות' כד: (מגילה מרובעת שיהיה 4)תהיה

מכוון Ô·Á¯Îריבוען ÔÎ¯‡,אלכסון אותו להם שיהיה כדי ,
ושני  אמה בריבוע, אמה כל ח.): (סוכה חז"ל שאמרו
(שם). רחבן על יתר ארכן יהא ולא באלכסונה. חומשים

האורך 5) זויות של המרחק אז כרחבן, ארכן יהיה שאם
בהלכה  כלולים אלה כל הרוחב. זויות של למרחק שוה יהיה

השניה. ההלכה מתחילה ואילך ומכאן שעושה 6)אחת,
לה.). (מנחות שי"ן כדמות הבתים בעור דקים קמטים

רבה".7) "שימושא הנקרא ל'גאונים', תפילין סדר ע"פ
ואנו 8) ט). הלכה א, (פרק מגילה ירושלמי בד. חתיכת

לב). סי' אורחֿחיים ערוך' ('שולחן בקלף לכרכן נוהגים
ע"א.9) קח, החמישית.10)שבת ההלכה וזוהי שם.

מעבר.11) כעין 12)מקום מפרשים: ויש בבגד, כפל כעין
א): משנה כ"ה, פרק (כלים במשנה ונזכר עניבה, או לולאה,

תוברות". לו שיש שחור.13)"כל צבע של 14)צבועות
י"ג). (הלכה בסמוך שמבואר כמו ראש" "של הרצועות
בתלמוד  מקורן כאן, הנזכרות האחרונות ההלכות ושלש

לה:). מנחות רבה".15)(מס' "שימושא עלֿפי

.·Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÌÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ¿ƒƒ∆…¿ƒ≈¿À»
BaÁ¯ ÏÚ ¯˙BÈ B‰·‚ ‰È‰ Ì‡Â .B‰·‚ÎÂ BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿¿»¿¿ƒ»»»¿≈«»¿
‡l‡ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ epnÓ ˙BÁÙ B‡»ƒ∆≈¿»¿¿≈«¿ƒƒ∆»

‡‰iL Bk¯‡ ÏÚ,ÔÈˆÈ¯Á ‰LÏL Ba ÔÈ¯ÙBÁÂ .BaÁ¯Î «»¿∆¿≈¿»¿¿¿ƒ¿»¬ƒƒ
È„kÚa¯‡ BÏ ‰NÚiL ¿≈∆«¬∆«¿«

ÔÈÁ˜BÏÂ ‰Ê ÔB‚k ,ÌÈL‡»̄ƒ¿∆¿¿ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ·ÈË¯Óe ,¯BÚ«¿ƒƒ¿«ƒ
,ıÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒ∆»≈

ÒÈÎÓeÏk ÔÈa ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈ «¿ƒƒ∆»≈»
ÌÈLnÎÓe ,ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á16 »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

·Ë¯ ‡e‰Â B˙B‡17Ô‡kÓ ¿»…ƒ»
Ba ÔÈNBÚL „Ú ,Ô‡kÓeƒ»«∆ƒ
ÁÈn‰ ÔÈÓÈÓ ÔÈL‡¯ ‰LÏL dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓc¿ƒ∆∆»¿»»ƒƒƒ«≈ƒ«

‰Úa¯‡ dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓ„e ,ÔÈlÙzÌÈL‡¯ ¿ƒƒ¿ƒ∆∆»«¿»»»ƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÓ18. ƒ¿…«≈ƒ«

בצבת.16) אותו רטוב.17)מקמטים ע"פ 18)כשעדיין
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נגד  מכוונות הזאת השי"ן צורות ושתי רבה". "שימושא
ספרֿתורה. וכתיבת הלוחות, כתיבת שלנו: הכתיבות שתי
הלוחות" על "חרות שנאמר: שקועה, היתה הלוחות כתיבת
הלוחות  של שהשי"ן נמצא לעבר. מעבר מפולשת והיתה
של  שי"ן וכנגדה אוירים, לשלשה דפנות ארבעה לה היו
ספר  וכתיבת אוירים; שלשה בה שיש קמטים ארבעה
שלשה  אלא שלה בשי"ן ואין בולטת, היא הרי התורה

לב). סי' אורחֿחיים יוסף', ('בית ראשים

.‚CkŒ¯Á‡Â .L·ÈiL „Ú ıÚ‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»≈«∆ƒ«¿««»
Ìen‡‰ ÈabŒÏÚÓ ¯BÚ‰ ıÏBÁ19‡ˆÓÂ ,ıÚ ÏL ≈»≈««≈»ƒ∆≈¿ƒ¿»

ÔÈÒÈÎÓe .ÔÈÈet ÌÈz· ‰Úa¯‡ Ba LiL ,¯BÚ‰»∆∆«¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰L¯t»»»¿»«ƒ«ƒ«¬ƒƒƒ¿»»

ÂÈ˙Bpt Úa¯‡Ó B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ20ÔÓ ÔÈÁÈpÓe . ƒ¿«»¿¿ƒ≈«¿«ƒ»«ƒƒƒ
,¯·B˙ BÓk ‰Úeˆ¯‰ Ba ÒkzL ÌB˜Ó ‰hÓlL ¯BÚ‰»∆¿«»»∆ƒ»≈»¿»¿»

.˙¯aÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»«¿…∆

רוחותיו.20)דפוס.19)

.„,Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?„È ÏL ÔÈlÙz ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒƒ∆»¿ƒ≈¿À»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ,Úaˆ‡k B‰·‚ ‰È‰ÈÂ ,BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿ƒ¿∆»¿¿∆¿«»≈«∆
,·Ë¯ ¯BÚa B˙B‡ ÔÈtÁÓe ,ËÚÓ ˙BÁÙ B‡ ËÚÓ¿«»¿«¿«ƒ¿»…
˙‡ ıÏBÁÂ ,L·ÈiL „Ú Ìen‡‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»ƒ«∆ƒ«¿≈∆
,ıÚ‰ ÌB˜Óa ˙BiL¯t‰ Úa¯‡ ˙‡ ÁÈpÓe ,¯BÚ‰»«ƒ«∆«¿««»»ƒƒ¿»≈
Úa¯‡Ó B¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿»»ƒ¿«»¿¿≈«¿«
.˙BÚeˆ¯‰ ÌB˜Ó ,¯·Bz ¯BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁÈpÓe ,ÂÈ˙Bptƒ»«ƒƒƒ»»¿»¿

.‰ÒÈÎÓ ?L‡¯ ÏL ‰lÙ˙a ˙BiL¯t‰ ¯ecÒ „ˆÈk≈«ƒ«»»ƒƒ¿ƒ»∆…«¿ƒ
‰B¯Á‡ ‰L¯t21˙È·a ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L , »»»«¬»∆ƒ¿»»ƒ»…«¿«ƒ

BL‡¯;dÏ ‰ÎeÓÒ 'ÚÓL'e ;ÁÈn‰ ÔÈÓÈ ÏÚ ‡e‰L ,Ô ƒ∆«¿ƒ«≈ƒ«¿«¿»»
;'ÚÓL'Ï ‰ÎeÓÒ ,ÈLÈÏL ˙È·a - 'E‡·È Èk ‰È‰Â'¿»»ƒ¿ƒ¬¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«

,ÈÚÈ·¯ ˙È·a 'ÈÏ Lc˜'Â¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÏ ‡e‰L∆ƒ¿…«≈ƒ«
‡‰iL È„k - ÔÈlÙz¿ƒƒ¿≈∆¿≈

ÂÈÙlL ‡¯Bw‰22„‚k , «≈∆¿»»¿∆∆
‡¯B˜ ,ÁÈn‰ Èt23ÏÚ ¿≈«≈ƒ«≈«

‰f‰ ¯„q‰24‰Ê ÔB‚k , «≈∆«∆¿∆
- ‰Ê ¯ecÒ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒƒ∆

˙BÏeÒt25. ¿

בתורה.21) כתיבתה "שלפניו".22)לסדר  אחר: ובנוסח
לשמאלו.23) בתורה 24)מימינו הכתוב סדרן שהוא

הביאו  שם וב'תוספות' שם. רש"י דעת היא וכן לד:) (מנחות
הנחתן  שסדר רבינוֿתם, של שיטתו וכן גאון, האי רב דעת
הקורא  מימין שמוע, אם והיה יביאך, כי והיה קדש, הוא:
יביאך, כי (והיה הויו"ת שתי לדבר: נתנו וסימן לשמאלו.
קדש, של השיני"ן ושתי לזו, זו סמוכות שמוע) אם והיה
ושמע  מכאן, קדש הבתים, שבעור לשיני"ן סמוכות שמע,
"תפילין  נקראות: זה סדר עלֿפי העשויות ותפילין מכאן,
ורש"י) (רמב"ם אלו של ותפילין והואיל דרבינוֿתם".
פסולות  אלו ושל ורבינוֿתם) האי (רב אלו לדברי פסולות

שני  מניח לבטלה, ברכה משום וירא החרד אלו, לדברי
ראשו  על ומניחם אלו, כדברי ואחד אלו כדברי אחד זוגות:
"מקום  צה:): (עירובין אמרו שהרי אחת, בברכה אחת, בבת
של  שיניח אומרים: ויש תפילין". שתי להניח בראש יש
קריאתֿשמע  בשעת עליו ויהיו עליהן, ויברך ורש"י רמב"ם
ברכה  בלא 'רבינוֿתם' של יניח התפילה ואחר ותפילה,
בארצות  ונהגו לד). סי' (או"ח לבד קריאתֿשמע בהן ויקרא
ישראל, מארץ כתב שלחו וגם ורש"י, כרבינו וישמעאל אדום
ישנות  תפילין שם ונמצאו יחזקאל קבר שעל הבימה שנפלה
וראה  מיימוניות'). ('הגהות ז"ל ורש"י רבינו בסידור מאד

רבינו". "תשובות שם.25)במוספנו מנחות,

.ÂÔÈt„ ‰Úa¯‡a Ì·˙Bk ,„È ÏL ‰lÙz26„Á‡ ¯BÚa , ¿ƒ»∆»¿»¿«¿»»«ƒ¿∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒk C¯‡27‰¯Bza Ô¯ecÒ ÏÚ ,28Ì‡ ‰Ê ÔB‚k , »…¿≈∆»«ƒ»«»¿∆ƒ

,‡ˆÈ ,„Á‡ ˙È·a ÔÒÈÎ‰Â ˙B¯BÚ Úa¯‡ ÏÚ Ô·˙k¿»»««¿«¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ∆»»»
Ì˜a„Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â29. ¿≈»ƒ¿«¿»

מיוחד.26) עמוד על פרשה כל הרבה 27)עמודים. הכתוב
אחד. עור על המוקדם 28)דפים בתורה, כתיבתן כסדר

מאוחר. והמאוחר שם.29)מוקדם

.Ê˙BiL¯t‰ ÏÏB‚ ‡e‰Lk30ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ¿∆≈«»»ƒ≈∆…≈∆
Ô˙lÁ˙Ï ÔÙBqÓ Ô˙B‡ ÏÏBb - „È31‡ˆÓzL „Ú , »≈»ƒ»ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»

‰L¯Ùe ‰L¯t Ïk ‡¯˜z ,‰L¯t‰ ÁzÙzLk¿∆ƒ¿««»»»ƒ¿»»»»»»»»
.dÙBÒ „Ú d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«»

בבתיהן.30) לא:)31)להניחן (שם, במזוזה שאמרו כמו
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה שמע" כלפי כאחד "כורכה

.ÁÔÈÎ¯Bk ,Ì‰lL ÌÈzaa ˙BiL¯t‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎnLÎe¿∆«¿ƒƒ∆«»»ƒ«»ƒ∆»∆¿ƒ
¯ÚN ˙ÈÏËn‰ ÏÚÂ ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡32CkŒ¯Á‡Â , »¿«¿ƒ¿«««¿ƒ≈»¿««»

¯ÚN ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ¯ÚNÂ .Ô‰Èz·a Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ»¿»≈∆¿≈»∆»ƒƒ¿¿«
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈¿≈

Ô‰lL33·Ê ¯ÚNa ÔÎ¯ÎÏ ÌÚ‰ ÏÎ e‚‰ ¯·Îe .34 ∆»∆¿»»¬»»»¿»¿»ƒ¿«¿«
ÌÈÏ‚Ú‰35. »¬»ƒ

ה"ט).32) (פ"א, מגילה ע"א.33)ירושלמי קח, שבת
ה"ו. פ"א, לעיל בביאורנו ונאות 34)וראה ארוך שהוא

מ  יותר הגוף.˘ÚÈ¯לקשירה רבה"35)שאר ב"שימושא
יועיל  וכן יחטא. ולא העגל בעוון שיזכר כדי לזה טעם נותן

רוקח). ('מעשה העגל חטא על לכפר זה

.ËÔÈ„È‚a ‡l‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ≈¿ƒ∆»¿ƒƒ
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a ÏL∆¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈

·˜Úa LiL ÔÈ„Èb‰ ÔÈÁ˜BÏ .Ô‰lL ˙BÙ¯Ëe36‰Ó‰a‰ ¿≈∆»∆¿ƒ«ƒƒ∆≈«¬≈«¿≈»
,ÌÈL˜ Ì‰ Ì‡Â ;ÌÈ·Ï Ì‰Â ,ÌÈ¯B‰Ë ‰iÁ‰ B‡««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ
eNÚiL „Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a Ô˙B‡ ÔÈÎk¯Ó¿«¿ƒ»«¬»ƒ¿«≈»∆«∆≈»

ÔÈÂBËÂ ,ÔzLÙk37ÔÈ¯ÊBLÂ Ô˙B‡38ÔÈ¯ÙBz Ô‰·e ,Ô˙B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ»¿¿ƒ»»∆¿ƒ
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙BÚÈ¯ÈÂ ÔÈlÙz‰39. «¿ƒƒƒƒ≈∆»
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הרגל.36) חוטים.37)כף חוטים אותם  עושים
תהיה 39)גודלים.38) "למען שנאמר: ע"ב. יא, מכות

לקמן  וראה לתפילין. התורה כל הוקשה בפיך", ה' תורת
י"ג. הלכה פ"ט,

.ÈÔÈ¯ÙBzLk‰ÎÏ‰Â .Úea¯a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ,ÔÈlÙz‰ ¿∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ««¬»»
˙ÁÂB¯40„ˆ ÏÎa eÈ‰iL ,41eÈ‰iL „Ú ,˙B¯ÈÙz LÏL ««∆ƒ¿¿»«»¿ƒ«∆ƒ¿

˙B¯ÈÙ˙ ‰¯NÚŒÌÈzL Ïk‰42ÏL ÔÈa ,„È ÏL ÔÈa , «…¿≈∆¿≈¿ƒ≈∆»≈∆
¯NÚ ˙B¯ÈÙz‰ ‰NÚ Ì‡Â .L‡¯43‰¯NÚŒÚa¯‡ B‡44, …¿ƒ»»«¿ƒ∆∆«¿«∆¿≈

··BÒ Ô‰lL ËeÁ‰ ‰È‰È ,˙B¯ÈÙz‰ ÏÎÂ .‰NBÚ∆¿»«¿ƒƒ¿∆«∆»∆≈
˙BÁe¯ ÈzLÓ45. ƒ¿≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"W`x lW oiA ci lW oiA." ¥¤¨¥¤Ÿ

לשל  ראש של תפילין שהקדים בטעם לעיל האמור אף על
כאן  הנה ראש, לשל יד של המקדימה כבתורה שלא יד

ראש. לשל יד של הקדים מקומות ובעוד
כמו  יחד שניהם אודות שמדבר שבהלכות הטעם לומר ויש
ראש  של ופעמים ראש לשל יד של מקדים פעמים כאן,

יד. לשל
.7 'rd 22 'r h"l wlg y"ewl

בישראל.40) הבתים.41)מקובלת שעושה 42)מצדי
את  מעביר הוא ובהם הבתים, משולי צד בכל נקבים ארבעה
שתיםֿ שהן צד, לכל תפירות שלש נמצא הגידים, תפירת
ישראל. שבטי שניםֿעשר כנגד - כולן בין עשרה

יהודה 43) שהן בעוונותינו) (שאבדו וכהונה מלכות כשתסיר
שבטים. עשרה ישארו ואפרים,44)ולוי, מנשה כשתוסיף

כראובן  ומנשה אפרים ה): מח, (בראשית עליהם שנאמר
("שמושא  שבטים עשר ארבעה יהיו לי, יהיו ושמעון

שתי 45)רבה"). ואחור, פנים הבתים, שולי צדי משני
עליון  לצד אחת השולים, שבנקבי נקב מכל יוצאות תפירות

התחתון. לצד ואחת

.‡ÈıÈ¯Á‰ ÚÈbiL CÈ¯ˆÂ46„Ú L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÏL ¿»ƒ∆«ƒ«∆»ƒ∆¿ƒƒ∆…«
¯Ùz‰ ÌB˜Ó47¯k ıÈ¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â .48eÈ‰iL È„k , ¿«∆∆¿ƒ»»∆»ƒƒ»¿≈∆ƒ¿

ıÈ¯Á‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÏkÏ ÔÈ‡¯ ÔÈL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»»ƒƒ¿ƒ«…¿««ƒ∆≈∆»ƒ
- ¯k ıÈ¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â .˙B¯Lk - ¯Ùz‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈbÓ«ƒƒ¿«∆∆¿≈¿ƒ≈»ƒƒ»

˙BÏeÒt49ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á Ïk CB˙a ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ ¯BÚ‰ ÈabŒÏÚ50˙Èa ÔÈa ÏÈc·‰Ï , ««≈»¿ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ

‰¯ÈÙz‰ È„ÈbÓ „Èb ¯È·Ú‰Ï ,ËeLt ‚‰Óe .˙È·Ï¿»ƒƒ¿»»¿«¬ƒƒƒƒ≈«¿ƒ»
.ÔzLÏMÓ ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿»

לבית.46) בית התפילין 47)שבין מושב בית הוא למטה,
וברש"י  לה. (מנחות "תיתורא" התלמוד: בלשון הנקרא

למעלה.48)שם). רק ע"ב.49)שהוא לד, מנחות
מ"ג).50) פ"כא, (כלים, במשנה ונזכר דק, חבל

.·ÈÏL ‰Úeˆ¯ ÔÈÁ˜BÏ ?˙BÚeˆ¯‰ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»¿¿ƒ¿»∆
‰¯BÚN‰ C¯‡k ‰·Á¯ ,¯BÚ51BfÓ ‰·Á¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿»»¿…∆«¿»¿ƒ»¿»¿»»ƒ

È„k - L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â .‰¯Lk ,¯eÚM‰«ƒ¿≈»¿…∆¿»∆…¿≈

¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,L‡¯‰ ˙‡ ÛÈwzL52ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆»…¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«
B‡ ¯eahÏ eÚÈbiL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙BÚeˆ¯‰ ÈzL¿≈»¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ««

ËÚÓ epnÓ ‰ÏÚÓÏ53È„k - „È ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â . ¿«¿»ƒ∆¿»¿…∆¿»∆»¿≈
¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,ÚB¯f‰ ˙‡ ÛÈwzL54ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆«¿«¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«

ÏÚ ‰pnÓ C¯ÎÈÂ ,˙ÈÚˆÓ‡ Úaˆ‡ ÏÚ ˙Á‡ ‰Úeˆ¿̄»«««∆¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿…ƒ∆»«
LÏL BÚaˆ‡55¯L˜ÈÂ ˙BÎÈ¯k56˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»»¿

.˙B¯Lk - el‡‰ ÌÈ¯eÚL ÏÚ ¯˙È ˙Bk¯‡¬À»≈«ƒƒ»≈¿≈

פרשת 51) סוף תנחומא מדרש ע"פ תפילין, הל' הרי"ף
ה"יג.52)"בא". בסמוך רבה'53)כמפורש וב'שמושא

וכן  החזה, עד שמאל צד ושל הטבור, עד ימין של כתוב:
כז. סי' או"ח לקמן 54)ב'טור' כמבואר לקּבורת מסביב

כריכות  שבע או שש הזרוע על לכרוך ונוהגים ב). (ד,
כז). סי' או"ח (מנחות 55)(שו"ע התלמוד סוגיית עלֿפי

ומפרש  לה", "ומתלית יד של רצועה באורך נאמר ושם לה:)
פ  שלש אצבעו סביב שקושר לשון רבינו - מתלית עמים,

בארמית. תתפרד.56)"שלש" שלא הרצועה כריכות לחזק

.‚È¯·Bza L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ ÒÈÎÓe57ÛÈwÓe ,dlL «¿ƒ¿»∆…«»∆»«ƒ
Úa¯Ó ¯L˜ ¯LB˜Â ,BL‡¯ ˙cÓa58Ïc ÔÈÓk.˙" ¿ƒ«…¿≈∆∆¿À»¿ƒ»∆

B„ÓÏÏ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk CÈ¯ˆ ‰Ê ¯L˜Â59¯LÙ‡ È‡Â . ¿∆∆∆»ƒ»«¿ƒ»»¿»¿¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ‰ ˙i‡¯a ‡l‡ ,·˙Îa B˙¯eˆ ÚÈ„B‰Ï60ÏLa ÔÎÂ . ¿ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿≈¿∆

„"eÈ ÔÈÓk ¯L˜ ¯LB˜ „È61„È ÏL ‰Úeˆ¯‰ ‰È‰˙Â , »≈∆∆¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»∆»
˙Úa ¯v˜ÈÂ ·ÈÁ¯iL È„k ,¯Lw‰ CB˙a ˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ»¿∆∆¿«∆∆¿≈∆«¿ƒƒ«≈¿≈

.B„È ÏÚ ¯L˜Ï ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆ƒ¿…«»

ה"א.57) לעיל המפורש הרצועה מעבר מקום הוא
רוקח').58) ('מעשה סתומה ע"א.59)כמ"ם ס, חולין
לג,60) (שמות אחורי את "וראית לה:): (מנחות אמרו וכן

תפילין" של קשר למשה הקב"ה לו שהראה מלמד - כג)
בראיית  אלא להודיעו שאיֿאפשר הקשר, מעשה ללמדו כדי
סי' או"ח יוסף' וב'בית תפילין). הלכות ("האשכול", העין

צורתו. הודיע שבו 61)לב הקשר אצל הרצועה שבראש
להשלים  כדי יו"ד, בצורת קטן קשר עושה הרצועה, עוברת
וקשר  ראש, של שבבית השי"ן עם - "שד"י" של אותיות
לב). סי' או"ח ה'טור' (מלשון ראש של שברצועה דל"ת של

סב.). (שבת בתלמוד נזכרים - יו"ד דל"ת, והקשרים:

.„È„È ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ÔÈlÙz ÏL ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿ƒƒ≈∆…≈∆»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ BÊÂ ,ÌÈ¯ÁL ÌÈBˆÈÁ‰ Ì‰Èt -¿≈∆«ƒƒ¿…ƒ¿¬»»¿∆

ÈÈqÓ62- Ô‰ ÌÈÙaÓe ÏÈ‡B‰ ,˙BÚeˆ¯‰ È¯BÁ‡ Ï·‡ . ƒƒ»¬»¬≈»¿ƒƒƒ¿ƒ≈
,‰NÚÈ ‡Ï ˙Bn„‡ ;˙B¯Lk ,˙B·Ï B‡ ˙Bw¯È eÈ‰ Ì‡ƒ»¿À¿»¿≈¬À…«¬∆

BÏ ‡e‰ È‡‚e ‰Úeˆ¯‰ CÙ‰z ‡nL63‰È‰È ‡ÏÂ ; ∆»≈»≈»¿»¿«¿…ƒ¿∆
‰ˆÈˆw‰ ÔÈÚk ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰Úeˆ¯‰ È¯BÁ‡64Ì‡ : ¬≈»¿»¿»∆»¿≈«¿ƒ»ƒ

,ÔÈlÙzÏ ‡e‰ ÈBÂ .ÌÈ·Ï - ‰·Ï Ì‡Â ,ÔÈw¯È - ‰w¯È¿À»¿Àƒ¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿ƒƒ
dlÎ ‰Úeˆ¯‰Â ‰ˆÈˆw‰ ,˙B¯ÁL ÔlÎ eÈ‰iL65. ∆ƒ¿À»¿…«¿ƒ»¿»¿»À»

ע"א.62) לה, חטטיו 63)מנחות ומדם הוא, גרדן שיאמרו
וברש"י). (שם, והאדימו עצמו.64)נצבעו הבית כצבע

יוסף'65) ('בית כן נוהגים ולא שברצועה, הפנימי הצד גם
לג). סי' או"ח

.ÂËÔÈlÙz‰ Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰66epnÓ ÔÈNBÚLÂ »∆¿«ƒ«¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆
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ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ¯BÚ ‡e‰ ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿≈»«»
ÌÈ¯B‰h‰67˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· elÙ‡Â ,68Ì‡Â .Ô‰lL «¿ƒ«¬ƒ¿≈¿≈∆»∆¿ƒ

- ·‰Êa ÔÈlÙ˙ ‰tÁL B‡ ,ÌÈ‡ÓË ¯BÚÓ ‰NÚ»»≈¿≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»»
˙BÏeÒt69dÓLÏ „eaÚ CÈ¯ˆ ‰Úeˆ¯‰ ¯BÚÂ .70Ï·‡ . ¿¿»¿»»ƒƒƒ¿»¬»

elÙ‡ ;ÏÏk „eaÚ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Ba ÔÈtÁnL ¯BÚa»∆¿«ƒ≈»ƒƒ¿»¬ƒ
‰vÓ e‰NÚ71˙BNÚÏ e‚‰ ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óe ;¯Lk , ¬»«»»≈¿«¿≈»¬«¬

‰vÓ ¯BÚa Ô˙B‡72. »¿«»

(מכוסות)66) מחופות התפילין שפרשיות הבתים עור זה
הרצועות 67)בו. עור מב:), (מנחות מקורו - החיפוי עור

כח:). (שבת מקורו בביאורנו 68)- ה"י, פ"א לעיל מבואר
בפיך",69)שם. ה' תורת תהיה "למען בתפילין שנאמר

זהב  וגם בפיך", המותר "מדבר קח.): (שבת חז"ל דרשו
הנאכל. דבר פ"א,70)אינו לעיל (ראה שמולחו שבשעה

תפילין. לשם זה עור מעבד הריני יאמר: שלא 71)ה)
תבלין. בשם מתוקנת שאינה זו כמצה ובקמח, במלח עובד

עט.). שבת חזק 72)(ראה הוא מעובד שאינו שכל מפני
עיבוד  צריך שאינו וכיון הבתים. לעור היא ומעלה יותר.
יוסף' ('בית לשמן מעובד להיות שצריך בו לומר אין כלל,
הבתים  עור לעשות והגון שטוב אומרים: ויש לב). סי' או"ח
נעבדה  שלא מפני אמו) במעי הנמצא (עובר השליל מעור
רכּותו  לרוב השי"ן קמטי בו לעשות נוח וגם עבירה, בו

מיימוניות'). ('הגהות

.ÊËÔ˙iNÚL ,Ï‡¯NÈ ‡l‡ ,ÔÈlÙz‰ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»≈∆¬ƒ»»
Ô˙·È˙Îk73¯BÚa ÔÈNBÚL Ô"ÈM‰ ÈtÓ ,74BÓk , ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ»¿
e¯Ó‡L75.˙BÏeÒt ,Ô¯Ù˙ B‡ È˙ek‰ ÔtÁ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆»«¿¿ƒ»ƒƒ»«ƒ¿»»¿

ÏeÒt‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â76.Ô˙B‡ ‰NÚÈ ‡lL ,Ô·˙ÎÏ ¿«ƒ¿»«»¿»¿»∆…«¬∆»

ע"י 73) אלא אינה וכתיבתן כתיבתן. כדין עשייתן שדין
ה"יג. פ"א, לעיל כמבואר היא 74)ישראל שעשייתה

פסולה  "שדי" מהשם חלק שהיא השי"ן וכתיבת כתיבתה.
הראוי  דבר בעשייתן שיש וכיון כח:), שבת (ראה גוי ע"י
יוסף' ('בית לעשיה עשיה בין לחלק אין גוי, ע"י להפסל

לט). סי' ה"ב.75)או"ח מומר 76)לעיל ישראל כגון
ובנוגע  י"ג. הלכה פ"א, לעיל המנויים אלה וכל קטן, או
להשחירן  גוי יכול אם להסתפק יש הרצועות, להשחרת
למשה  שהלכה כיון אולי או העור, תיקון לשאר שכשר כשם
להיות  ההשחרה צריכה שחורות, שיהיו היא מסיני
(לעיל  גוי ע"י פסול "לשמו" שצריך דבר וכל "לשמה",
('הגהות  ברכה עליו תבוא והמחמיר ה"יא) פ"א,

מיימוניות').

.ÊÈ„È ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz77ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈ƒ»∆»¿∆
L‡¯ ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ „È78ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , »ƒ»∆…¿ƒ∆≈ƒƒ

‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ ‰M„wÓ79ÏL ‰Úeˆ¯ ÔÎÂ . ƒ¿À»¬»ƒ¿À»«»¿≈¿»∆
„È ÏL ‰lÙ˙Ï d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz80. ¿ƒ»∆…≈ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na?ÌÈ¯81ÏL ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔL·lLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¬»¿ƒƒ∆
Ô¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ - ÌÏBÚÓ Ì„‡ ÔL·Ï ‡lL L‡…̄∆…¿»»»»≈»ƒ»»¿«¬ƒ»

¯zÓ ,„ÈÏ82?ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ ;83‰ÏBË84„Ú ¯BÚ ‰ÈÏÚ ¿»À»¿≈«ƒ∆»∆»«
.B„È ÏÚ d¯LB˜Â ,˙Á‡ ‰NÚzL∆≈»∆««¿¿»«»

(77- ראש של שתים לו ויש יד, של תפלה לו אין שאם

היד. על מהן אחת מניח בתים 78)אינו ארבעה לה ועושה
(כסףֿ ה"יא לעיל כמבואר מבחוץ, ניכרים וחריצים בפנים,

קדושתה 79)משנה). ראש של ותפלה ע"ב. לד, מנחות
ודל"ת  הבית, בעור שי"ן שד"י, של רובה בה שיש חמורה
(רש"י, לבד יו"ד אלא בה אין יד" וב"של  הרצועה, בקשר
ובביאורנו. ה"יד, פ"יא תפילה הל' לעיל וראה שם).

הנ"ל.80) "של 81)מהטעם ראש של תפלה עושים שאין
נתקדשו 82)יד". לא לבשן, שלא עוד שכל שם. מנחות ,

המיוחדת. ניכריה 83)בקדושתן חריציה ראש" "של והלא
אחד. מבית כולה יד ושל טלאי,84)מבחוץ, מלשון

שם). (מנחות עור עליה שמכסה

.ÁÈ˙B¯ÈÙz‰ e˜ÒÙpL ÔÈlÙz85ÈzL eÈ‰ Ì‡ - Ô‰lL ¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»∆ƒ»¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙B¯ÈÙz‰86elÙ‡ ,˙B¯ÈÙz LÏL e˜ÒÙpL B‡ , «¿ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¬ƒ

˙BÏeÒÙ el‡ È¯‰ ,BÊ „‚Î ‡lL BÊ87ÌÈ¯·c ‰na . ∆…¿∆∆¬≈≈¿«∆¿»ƒ
˙BLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡88˙BL„Áa Ï·‡ ,89ÈtL ÔÓÊ Ïk , ¬ƒƒ»¬»«¬»»¿«∆¿≈

ÔÏ·Ë90˙B¯Lk ,˙BÓi˜91Ïk ?˙BL„Á‰ Ô‰ el‡Â . «¿»«»¿≈¿≈≈«¬»…
ÔÈlÙz‰ Ba ÔÈÏB˙Â ,B¯Ùz Ú¯˜pL ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈÊÁB‡L∆¬ƒƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL„Á el‡ È¯‰ - ˙¯Î BÈ‡Â ˜ÊÁ ‡e‰Â¿»»¿≈ƒ¿»¬≈≈¬»¿ƒ≈
.˙BLÈ el‡ È¯‰ - ˜ÒÙ ‡e‰ ‡l‡ ,Ba ˙BÏ˙Ï Èe‡»̄ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈≈¿»

עור 85) עם התפילין) מושב (בית התיתורא את המחברות
הפנימית 86)הבתים. התפירה עם החיצונה התפירה

משתי  סובבת היא התפירות מי"ב תפירה שכל שכנגדה,
ה"י. לעיל כמבואר ואחור, פנים לה,87)רוחות מנחות

יושנן.88)ע"א. מרוב לגמרי שייקרעו לחוש שיש
יותר.89) ייקרע ולא  חזק שהם 90)שעורם הבתים, עור

כטבלא. הרי"ף,91)מרובעים גירסת ע"פ שם. מנחות,
יותר  לפסול יש שבחדשות היא, שלפנינו התלמוד וגירסת
שלפי  תפילין, הל' הרי"ף אחרי נמשך רבינו אבל מבישנות,

מבישנות. יותר בחדשות להכשיר יש גירסתו

.ËÈd˙B‡ ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ ,‰˜ÒÙpL ‰Úeˆ¯92ÔÈ‡Â ¿»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿≈
˙¯Á‡ ÔÈNBÚÂ dÊB‚Â d‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ¯ÙBz93. ¿ƒ»∆»ƒ»¿¿»¿ƒ«∆∆

‰Úeˆ¯‰ È¯eiLÂ94daÁ¯Â dk¯‡ ‡‰iL „Ú ,ÔÈÏeÒt ¿ƒ≈»¿»¿ƒ«∆¿≈»¿»¿»¿»
ÂÈÏÚ ¯˙È B‡ ¯eÚMk95Èt ˙BÈ‰Ï ¯‰fÈ ÌÏBÚÏe . «ƒ»≈»»¿»ƒ»≈ƒ¿¿≈

‰Úeˆ¯‰96¯LBwL ˙Úa ,‰ÏÚÓÏ97ÏÚÂ B„È ÏÚ Ô˙B‡ »¿»¿«¿»¿≈∆≈»«»¿«
.BL‡…̄

רצועה 92) תמה, קשירה וקשרתם, שנאמר ע"ב. לה, מנחות
קשורה. ולא ברא"ש 93)שלימה הובאה הגאונים דעת וכן

התפירה  אין פוסקים ושאר הרא"ש ולדעת תפילין. הל'
הראש, את המקיף הרצועה בחלק אלא פוסלות והקשירה
והאצבע  הזרוע את המקיף החלק באותו יד" ב"של וכן
וכן  לנוי, מלפניו התלויה הרצועה בעודף אבל האמצעית.
אין  - האמצעית לאצבע שחוץ מה יד של הרצועה בעודף
וב'בית  לג, סי' או"ח 'טור' (ראה פוסלות והתפירה הקשירה

שם). אחרי 94)יוסף' ראש של הרצועה שנפסקה כגון
שיעור  כדי ממנה נשאר ולא הראש, את המקיף העיגול

ה"יב. לעיל כשרות 95)האמור ותפירה שקשירה ואפשר
לעיל. כמבואר שהוא 96)בהן, שברצועה העליון הצד

לבר". "ונוייהן לה:) (מנחות כמאמרם שחור, וצבוע חלק
רב  של בחסידותו שסיפרו כה.) קטן (מועד לחז"ל ומצינו
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(השחור  תפילין של רצועה לו נהפכה אחת שפעם הונא,
יום. ארבעים בצום עליה וישב רש"י) יש 97)בפנים,

בשעת  אלא נאמרת הקפידא שאין רבינו בדברי מדקדקים
אין  ההנחה אחרי הרצועה לו נהפכה אם אבל בלבד, ההנחה
אינה  כתיקונה שמניחה שכל מוכח, זה ואין לה. חוששים
עליו  - נהפכה אם ודאי אבל מעצמה, להתפרק עשויה

כז). סי' או"ח יוסף', ('בית כראוי לתקנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) מי הנחתן; זמן ברכתן; סדר תפילין; הנחת מקום

מהנחתן. הפטורים

.‡ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÁÈÓ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÔÈÁÈÓ ÔÎÈ‰≈»¿ƒƒ¿ƒƒ∆…¿ƒƒ»«
‡e‰Â ,ÌÈt‰ „‚kL ¯ÚN‰ ÛBÒ ‡e‰L ,„˜„w‰«»¿…∆«≈»∆¿∆∆«»ƒ¿

ÒÙB¯ ˜BÈz ÏL BÁnL ÌB˜n‰2ÔeÎÏ CÈ¯ˆÂ .Ba «»∆…∆ƒ≈¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚ‰ ÔÈa eÈ‰iL È„k ,ÚˆÓ‡a Ì˙B‡3‰È‰ÈÂ , »¿∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»≈»ƒ¿ƒ¿∆

¯Lw‰4Û¯Ú‰ d·‚a5.˙ÏbÏb‰ ÛBÒ ‡e‰L , «∆∆¿…«»…∆∆«À¿…∆

וברש"י).2) לז. (מנחות שנה בן קטן כשהוא שלא 3)רך,
שבין  המקום כנגד באמצעו מכוונות אלא הראש, בצדי יהיו
(שם, עיניך" בין לטוטפות "והיו שנאמר: מה לקיים העינים,

כמו 4)לז:). דל"ת, כמין העשוי הראש רצועות של
הי"ג. פ"ג לעיל למטה 5)שמבואר ולא הפנים, מול שהוא

לה:). (שם, בצואר

.·BÏ‡ÓN ÏÚ d˙B‡ ¯LB˜ ,„È ÏLÂ6˙¯aw‰ ÏÚ ,7, ¿∆»≈»«¿…««ƒ…∆
ÁÙBz‰ ¯Na‰ ‡e‰Â8Û˙k‰ ˜¯t ÔÈaL ,˜t¯naL ¿«»»«≈«∆««¿≈∆≈∆∆«»≈

B˜t¯Ó ˜a„Ó ‡e‰Lk ,‡ˆÓpL ;ÚB¯f‰ ˜¯t ÔÈ·e≈∆∆«¿«∆ƒ¿»¿∆¿«≈«¿¿
:Ìi˜Ó ‡ˆÓÂ ,BaÏ „‚k ‰lÙ˙ ‰È‰z ,ÂÈÚÏˆÏƒ¿»»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«≈

"E··Ï ÏÚ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â"9. ¿»«¿»ƒ»≈∆«¿»∆

מה 6) וכתבתם" "וקשרתם... שנאמר: ע"א. לז, מנחות
קשירה  אף בימין), כותבים אדם בני (שרוב בימין כתיבה
(כי  בשמאלו התפילין שהנחת מכלל בימין, ומשקושר בימין,
שם). רש"י בימין, לקשרה יכול אינו שוב ימינו, על יניחה אם

שם).7) ('תוספות' בשר קבוצת ועולה.8)לשון מנופח
יד).9) אות "בא" פרשת תנחומא מדרש ע"ב; לז, שם,

.‚B„ÈŒÒt ÏÚ „È ÏL ‰lÙz ÁÈn‰10L‡¯ ÏL B‡ , «≈ƒ«¿ƒ»∆»««»∆…
BÁˆÓ ÏÚ11ÌÈ˜B„ˆ C¯c ‰Ê È¯‰ -12B˙lÙ˙ ‰NBÚ‰ . «ƒ¿¬≈∆∆∆»ƒ»∆¿ƒ»

ÊB‚‡k ‰l‚Ú13ÏÏk ‰ÂˆÓ da ÔÈ‡ ,14¯h‡ .15ÁÈÓ ¬À»∆¡≈»ƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ«
ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â .BlL Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÈÓÈa ÔÈlÙz¿ƒƒƒƒ∆¿…∆¿ƒ»»≈
Ïk Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÏ‡ÓNa d˙B‡ ÁÈÓ ,ÂÈ„È ÈzLaƒ¿≈»»≈ƒ«»ƒ¿…∆¿…»

Ì„‡16ÔÈlÙz‰ ˙¯ÈL˜ ÌB˜Óe .17Ô˙Á‰ ÌB˜Óe18, »»¿¿ƒ««¿ƒƒ¿¬»»»
ÚeÓM‰ ÈtÓ‰19.Ìe„ÓÏ ƒƒ«¿»¿»

יד 10) - ידך" על לאות "וקשרתם לעצמו מפרש שהוא כף,
שביד. בגובה ולא עיניך"11)ממש, "בין לו מפרש והוא

שבראש. בגובה ולא - המצח על - ממש עיניך בין
אחר 12) והולכים חכמים, מדרש "שמבזים ע"ב: כד, מגילה

דרשו  וחז"ל שם). (רש"י, דעתם לפי הכתוב משמע
פירושו  בתפילין, האמור עיניך" ש"בין ב"גזירהֿשוה"
(דברים  להלן ונאמר עיניך, בין כאן "נאמר הראש: בגובה
בגובה  להלן מה למת, עיניכם בין קרחה תשימו ולא א): יד,

כאן  אף שיער), בו (שיש קרחה שעושה מקום שבראש,
אלא  עיניך" "בין נאמר ולא לז:). (מנחות הראש" בגובה
בין  כנגד מכוון הראש באמצע התפילין את שתשים לומר

מלמטה 13)העינים. ומחודד מושב, בית לה שאין

שמבואר 14)(רש"י). כמו מרובעות, שיהיו מצוותן כי
ה"א. פ"ג, מלאכתו 15)לעיל ועושה רפויה שימינו מי

איש  טו): (ג, ב"שופטים" ונזכר יוסף'), ('נמוקי בשמאלו
ימינו. יד  ע"א.16)אטר לז, היד.17)מנחות על 

הראש.18) מסיני 19)על משה שקיבל שבעלֿפה מתורה
ניתנה  ה"ב, לעיל בביאורנו הנזכרת ה"גזירהֿשוה" גם (כי
ובכסףֿמשנה  ה"א, פ"א שופר הלכות ראה מסיני, למשה

שם).

.„„È ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz20„È ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈»¿«∆∆∆»¿∆»
L‡¯ ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡21BÊ ,˙BˆÓ ÈzL Ô‰L ÈtÓ , ≈»¿«∆∆∆…ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿

L‡¯ ÏL ÏÚ ?ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ .dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ¿«¿»¿¿«¿»¿≈«¿»¿ƒ«∆…
˙ÂˆÓ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó „È ÏL ÏÚÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿«∆»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

ÁÈ‰Ï eeˆÂ22."ÔÈlÙz ¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ

על 20) להניח יכול ראש", "של תפלה לו אין אם שאפילו
"של  תפלה מצות עלֿכלֿפנים ויקיים יד" "של תפלה ידו

מד.). (מנחות לפני 21)יד" ראש של תפלה רבינו הקדים
ה"יז). (פ"ג, לעיל כמבואר קדושתה, לרוב יד, של תפלה
כמבואר  ראש, לשל קודמת יד של הנחתן, בסדר אבל

ה"ה. (יחזקאל 22)בסמוך הכתוב כלשון בקמ"ץ, - להניח
כה), סי' או"ח יוסף' ('בית ביתך אל ברכה להניח ל): מד,
בקיום  נחה התפלה שתהיה שפירושו: שם, בשו"ע פסק וכן
חולקים: ויש ואנה, אנה תנוד לא הקשר, ע"י ובקביעות
והר' "מעריך" בספרו לונזאנו (הרב בפת"ח. להניח ומנקדים
כדיעה  הכריעו הפוסקים וגדולי ועוד), שוורץ יוסף
בפת"ח, לומר שאין בסידורו יאמר יעב"ץ והגאון הראשונה.

כאן. הנרצה היפך שהוא עזיבה ענין מורה זה כי

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÈ‰Lk ?24, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ«««≈∆
‡È‰Â ˙Á‡ ‰Î¯a C¯·Ó ,Ô‰ÈzL ÁÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ«¿≈∆¿»≈¿»»««¿ƒ
ÏL ÁÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,„È ÏL ¯LB˜Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆»¿««»≈ƒ«∆

L‡¯ ÏL ıÏBÁ ,ıÏBÁ ‡e‰LÎe .L‡¯25CkŒ¯Á‡Â …¿∆≈≈∆…¿««»
„È ÏL ıÏBÁ26. ≈∆»

תפילין".23) מצות "על ראש של על כגון 24)שמברך
בלבד. ראש של תפלה אלא לו מברך 25)שאין ואינו

לו. (מנחות לשתיהן עולה הראשונה הברכה כי עליה,
אחא  ורב גאון האי רב דעת וכן שם). הרי"ף וכפירוש
"אע"פ  בתשובתו: רבינו יאמר וכה ברי"ף). (הובאו משבחא
שתי  וענין הואיל זו, את זו מעכבות ואין הן, מצוות ששתי
הוא  שתיהן שענין אחת, מברך הוא, אחד ענין המצוות
(תשובות  בפיך ה' תורת תהיה למען שנאמר: הזכרון,
בתוספתא  מפורש רבינו וכדעת ח'). סימן לפסיא, הרמב"ם
עמרם  רב לדעת ברם פנחס. פרשת וב"זוהר" פ"ו) (ברכות
של  על לברך צריך לו.) מנחות ('תוספות' ורבינוֿתם גאון
מפורש  וכדבריהם תפילין", מצות "על שניה: ברכה ראש
שתי  לברך אשכנז בני ומנהג יד. אות בא פ' תנחומא במדרש
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שם  "ברוך השניה: הברכה אחר שאומרים אלא ברכות,
לבטלה  ברכה מספק להנצל כדי ועד" לעולם מלכותו כבוד

כה). סי' או"ח "והיו 26)(רמ"א שנאמר: ע"א. לו, מנחות
שתים. יהיו עיניך, בין שהן זמן כל - עיניך" בין לטוטפות
שעל  האחת התפלה רק תשאר תחלה, יד של יחלוץ ואם

עיניו. בין ראשו,

.Â,„È ÏL ÔÈlÙz ¯L˜Â "ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯aL ÈÓƒ∆≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆»
„Ú ,Ba¯Ï ÌBÏL ·ÈL‰Ï elÙ‡Â ,¯tÒÏ BÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬ƒ¿»ƒ»¿««

‰¯·Ú BÊ È¯‰ - ÁN Ì‡Â .L‡¯ ÏL ÁÈiL27CÈ¯ˆÂ , ∆»ƒ«∆…¿ƒ»¬≈¬≈»¿»ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ÏÚ" ,‰iL ‰Î¯a C¯·Ï¿»≈¿»»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ¿««»

L‡¯ ÏL ÁÈÓ28. ≈ƒ«∆…

אמרה:27) והתורה צריכה, שאינה לברכה גורם הוא שהרי
לשוא". אלהיך ה' שם תשא מברך 28)"לא "סח שם:

שתים".

.ÊelÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ÔÁÈnL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈlÙz¿ƒƒ»¿«∆¿ƒ»¿»≈¬≈∆«¬ƒ
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk L·BÏÂ ıÏBÁ29Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎÂ . ≈¿≈«»¿»ƒ«¿»«ƒ¿À»

Ô˙iNÚÏ Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó30ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ; ¿»≈¬≈∆…∆«¬ƒ»»¿ƒ»»ƒ¿»≈«
Ì„˜ ,˙¯aw‰ ÏÚ ‰Áp‰ ¯Á‡ „È ÏL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆»«««»»««ƒ…∆…∆

Ô˙iNÚ ‡È‰ BÊ Ô˙¯ÈLwL ,Ô˙¯ÈL˜31. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ¬ƒ»»

ע"א.29) מו, ע"ב.30)סוכה לה, שנאמר:31)מנחות
כי  הנחתן, לפני יברך לא וכן ידך". על לאות "וקשרתם
המצוה  לעשיית ותכופה סמוכה להיות צריכה הברכה

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÏÎa ÔÚÈˆ‰Ï ÂÈlÙz Ì„‡ ıÏBÁLk32ÁÈpÈ ‡Ï , ¿∆≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ…«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ L‡¯ ÏLÂ ‰hÓlÓ „È ÏL33‰ÚLaL ÈtÓ , ∆»ƒ¿«»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ¿≈∆¿»»

‡ˆÓÂ ,‰lÁz L‡¯ ÏLa ÚbÙÈ ÔL·ÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L∆∆¿»¿»ƒ¿«¿∆…¿ƒ»¿ƒ¿»
dÁÈpnL34ÏL ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„È ÏL ‡ÈˆBÓe ∆«ƒ»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ∆

„È ÏL Ì„˜ L‡¯35,‰ÂˆÓ ÁÈp‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â ; ……∆∆»¿»¿»»¿«ƒ«ƒ¿»
˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÏ ‰pnÓ ¯·ÚÏÂ36‡B·zL ‰ÂˆÓ ‡l‡ , ¿«¬…ƒ∆»¿ƒ¿»«∆∆∆»ƒ¿»∆»

CÎÈÙÏ ;˜qÚ˙Ó ‡e‰ da ,‰lÁza Ì„‡ ÏL B„ÈÏ¿»∆»»«¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰lÁz da ÚbÙiL È„k ,‰ÏÚÓÏ „È ÏL ÁÈp‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«ƒ«∆»¿«¿»¿≈∆ƒ¿«»¿ƒ»

¯„q‰ ÏÚ LaÏÈÂ37. ¿ƒ¿«««≈∆

אפשר 33)בתיקן.32) רחב התיק אם כי צר, בתיק מדובר
בצד  ראש" ו"של השמאלי, התיק בצד יד" "של להניח

היום. כמנהגנו ומניחה.34)הימין מידו עוזבה
לטוטפות 35) והיו ואח"כ ידך, על לאות "וקשרתם שנאמר:

לו.). (מנחות עיניך" פ'36)בין ובמכילתא ע"א. לג, יומא
יב, (שמות המצות את ושמרתם מהפסוק: חז"ל דרשוה בא
שאין  כדרך המצוות, את אלא המצות, את תקרא אל ִַַיז)
אם  אלא המצוה, את מחמיצים אין כך המצה, את מחמיצים

מיד". אותה עשה לידך, מצוה ע"ב:37)באה לג, שם,
גאון, האי רב וכפירוש אסור", אטוטפתא דרעא "עבורי

שם. ב'תוספות' הובא

.ËBÈÎ‰L ÈÏk38,Ba ÌÁÈp‰Â ,ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ¿ƒ∆¡ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»
ÏÁ È¯·„a Ba LnzL‰Ï ¯eÒ‡Â ,Lc˜˙39BÈÎ‰ ; ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈…¡ƒ

È‡¯Ú Ba ÁÈp‰L B‡ ,Ba ÁÈp‰ ‡ÏÂ40‡Ï - BÈÎ‰ ‡ÏÂ ¿…ƒƒ«∆ƒƒ«¬«¿…¡ƒ…

˙‡ ˙BÏ˙Ï ¯eÒ‡Â .‰È‰L BÓk ÏÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Lc˜˙ƒ¿«≈«¬≈…¿∆»»¿»ƒ¿∆
dÓˆÚ ‰lÙza ÔÈa ,‰Úeˆ¯a ÔÈa - ÔÈlÙz‰41Ï·‡ ; «¿ƒƒ≈»¿»≈«¿ƒ»«¿»¬»

.Ba ÔÈÁpÓ ÔÈlÙz‰L ÒÈk‰ ˙‡ ‡e‰ ‰ÏBz∆∆«ƒ∆«¿ƒƒÀ»ƒ

לכך.38) ע"ב.39)יחדו מח, מקרה.40)סנהדרין דרך
תפלה 41) הנחת בשעת אבל כד.). (ברכות ובזיון גנאי משום

וכך  באויר, תלויה והתפלה ביד, הרצועה שמחזיק ראש של
ואין  הנחתן צורך זה כי איסור, אין - ראשו על מניחה הוא

מ). סי' או"ח, (ט"ז בזיון משום בזה

.È:¯Ó‡pL ,‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia ÔÈlÙz‰ ˙Á‰ ÔÓÊ¿«¬»««¿ƒƒ«¿…««¿»∆∆¡«
‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ"42ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ‡È‰ BÊ '‰wÁ' - "43. ƒ»ƒ»ƒ»À»ƒƒ¿«¿ƒƒ

:¯Ó‡pL ,ÔÈlÙz ÔÓÊ ÔÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL ÔÎÂ¿≈«»¿»ƒƒ≈»¿«¿ƒƒ∆∆¡«
ÔÓˆÚ Ô‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÂ ,"˙B‡Ï ‰È‰Â"¿»»¿¿«»¿»ƒƒ≈«¿»

˙B‡44Ô˙Á‰ ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Óe .B¯·Á ˙‡ ‰‡¯iMÓ ? ≈≈»«¿«¬»»»ƒ∆ƒ¿∆∆¬≈
e‰¯ÈkÈÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a45.‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú , ¿ƒ«¿««¿«ƒ≈«∆ƒ¿«««»

לו:).42) (מנחות לילות ולא בפסוק 43)ימים, האמורה
וגו' עיניך" בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה הקודם:
רבי  לדעת בניגוד לו:), (מנחות הגלילי יוסי רבי כדעת
פסח  לענין אלא זו חוקה נאמרה לא שם: האומר עקיבא,

שכתוב 44)בלבד. כמו לישראל, הקדושֿברוךֿהוא בין
ביני  היא אות כי תשמורו, שבתותי את יג): לא, (שמות
נקראים  ימיםֿטובים וכן שם). וברש"י לו: (מנחות וביניכם
ויש  במצוות. ומצויינים מלאכה, בעשיית אסורים שהרי אות,
גם  מכוונת תשמרו" "שבתותי אצל הנאמרת שאות אומרים:
שבת, אחד במשמע: שתים "שבתותי" שכן לימיםֿטובים,
בחולֿ תפילין הנחת ולענין ספר'). ('קרית יוםֿטוב ואחד
גדולות', ('הלכות אומרים יש הפוסקים, נחלקו המועד
בהם  מניחים שאין והרשב"א) גאון, בשם העתים' ו'ספר
בחולֿהמועד  חמץ איסור "אות": להם יש שהרי תפילין,
רבינו  דעת אבל סוכות. בחולֿהמועד ולולב וסוכה פסח,
ראה  תפילין. בהם שמניחים ה"יג) פ"ז, יוםֿטוב (הל'
תפילין  להל' - הגיבורים' (וב'שלטי כאן. כסףֿמשנה
ז"ל  הרמב"ם ספרי באיזה מצאתי "וכן כתוב: - להרי"ף
מניחן  ובחולֿהמועד תפילין: בהלכות בהם שכתוב ָישנים,
ומקורם  והרא"ש. 'התרומה' בעל דעת וכן ברכה"), בלא
עיקר  ולדעתם ה"ד). פ"ג, קטן (מועד ה'ירושלמי' מדברי
וחולֿהמועד  מלאכה, עשיית איסור הוא ביוםֿטוב ה'אות'
ובארץ  אות. בו אין התורה, מן במלאכה שמותר מתוך
מצאו  כי בחולֿהמועד, תפילין להניח שלא המנהג ישראל
א, (שה"ש טובים" שמניך "לריח הפסוק על חדש' ב'זוהר
לגשת  לבו יערב "ומי בחולֿהמועד, להניחן שאסור ג):
המפליג  יוחאי בן שמעון רבי דברי על ועשה בקום לעבור
לא). סי' או"ח יוסף', ('בית הנחתן" באיסור מאד

עמו 45) רגיל שאינו בחבירו מדובר כאן ע"ב. ט, ברכות
מארבע  יותר בריחוק אפילו הרבה, עמו רגיל אם כי ביותר,

ב). א, בר' (ירושלמי יכירהו אמות

.‡È‰ÎLÁÂ ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ÔÈlÙz ÁÈ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ…∆∆ƒ¿«««»¿»¿»
¯zÓ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô‰ elÙ‡ - ÂÈÏÚ46ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ; »»¬ƒ≈»»»««¿»À»¿≈ƒ

eÁÈÈ ‡lL ,Ïk‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c»»∆»«ƒ∆»¿«¿ƒ∆«…∆…»ƒ
ÔÈlÙ˙47Ú˜LzMÓ Ô˙B‡ eˆÏÁÈ ‡l‡ ,‰ÏÈla Ô‰ÈÏÚ ¿ƒƒ¬≈∆««¿»∆»««¿»ƒ∆ƒ¿«
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‰nÁ‰48Ú˜LzL ¯Á‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÁÈn‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿«
z¯ÓLÂ" :¯Ó‡pL ,Â‡Ïa ¯·BÚ ,‰nÁ‰49‰wÁ‰ ˙‡ ««»≈¿»∆∆¡«¿»«¿»∆«À»
."‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ 'B‚Â ˙‡f‰«…¿ƒ»ƒ»ƒ»

ראשו.46) על מונחות ישאירן 47)להשאירן שלא
בהן 48)מונחות. ויישן ישכח שמא ע"ב. לו, מנחות

ה"טו. בסמוך כמבואר התפילין 49)ואסור, להניח תשמור
זה  הרי "השמר", שנאמר מקום וכל בלילה, ולא ביום רק
לפי  זה, לאו על לוקה אינו אבל שם). (מנחות, לאֿתעשה
אינו  - לאו על שעבר אע"פ מצוה לעשות המתכוין שכל
מבעוד  עליו היו אם שהרי לאוין, כשאר זה אין וכן לוקה,
לאו  רבינו מנה לא ולפיכך בלילה. עליו להניחן מותר יום,

צ"ה). הרמב"ם, לשונות ח"ב, (רדב"ז המצוות במנין זה

.·ÈÂÈÏÚ ‰Ú˜LÂ ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e C¯c· ‡· ‰È‰»»»«∆∆¿ƒƒ¿…¿»¿»»»
‰nÁ‰50L„˜Â51ÌBi‰52Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ -53„Ú ««»¿»«««ƒ«»¬≈∆«

ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbÓ ‡e‰L54Œ˙È·a ·LBÈ ‰È‰ . ∆«ƒ«¿≈¿≈»»≈¿≈
L¯„n‰55ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e56ÁÈpÓ - «ƒ¿»¿ƒƒ¿…¿»«»»««ƒ«

˙Èa LÈ Ì‡Â .ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È»¬≈∆«∆«ƒ«¿≈¿≈¿ƒ≈«ƒ
ÌL ÔÁÈpÓ ,Ba ÔÈ¯nzLnL ‰ÓBÁÏ CeÓÒ57‡Ï Ì‡Â . »«»∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ»»¿ƒ…

BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰nÁ‰ ‰Ú˜MMÓ ÂÈlÙz ıÏÁ»«¿ƒ»ƒ∆»¿»««»ƒ¿≈∆…»»
¯zÓ - Ô¯ÓLÏ È„k ÂÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ô¯ÓLÏ ÌB˜Ó58. »¿»¿»¿ƒ¿¿»»¿≈¿»¿»À»

לחלצן.50) וחייב תפילין, זמן אינו לילה או 51)והרי
רוקח'). ('מעשה זמן 52)קדש אינה שבת וגם השבת,

אחרים 53)תפילין. יראוהו שלא כדי בידו אותן מכסה
יוסף'). ('נמוקי ממנו משום 54)וילמדו בדרך חולצן ואינו

להעבירן  הוא מוכרח שבת ובליל מידו. יפלו שמא חשש
אמות  ארבע בשבת חפץ להעביר שאסור ראשו, על כשהן
משום  מלבוש, דרך לעיר להכניסן לו והתירו הרבים, ברשות

טו.). (ביצה התפילין ואינו 55)בזיון לעיר שמחוץ
יאבדו.56)משתמר. - בביתֿהמדרש יניחן ואם

(שם).57) לביתו. מוליכן לכתחילה.58)ואינו כן ומורים
שלפנינו, הש"ס ולגירסת שם. הרי"ף וכגירסת לו:) (מנחות
כדי  מותר, - ראשו על לכתחילה להניחן שאפילו נאמר

לשמרן.

.‚ÈÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËt‰ Ïk59ÔÈlÙzÓ ¯eËt ,60. »«»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ¿ƒƒ
ÂÈlÙz ¯ÓLÏ Ú„BiL ÔË˜61,ÔÈlÙz BÏ Á˜BÏ ÂÈ·‡ - »»∆≈«ƒ¿…¿ƒ»»ƒ≈«¿ƒƒ

˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k62ÏBÎÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÌÈÚÓ ÈÏBÁ . ¿≈¿«¿¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ∆…»
ÔÈlÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,¯Úˆa ‡l‡ ÂÈ·˜ ˙‡ ¯ÓLÏ63. ƒ¿…∆¿»»∆»¿««»ƒ«¿ƒƒ

ÔÈ·iÁ ,Ôlk ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÂ64.ÌÈ¯B‰hk ÔÈlÙ˙a ¿»«¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯eËt ,ÂÈÏÚ ‰BÎe ˙·MÈÓ BzÚc ÔÈ‡L ÈÓe ,¯ÚËˆÓƒ¿«≈ƒ∆≈«¿¿À∆∆¿»»»»
BzÚc ÁÈq‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ,ÔÈlÙz ÁÈn‰L ;ÔÈlÙz‰ ÔÓƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ««¿

Ô‰Ó65‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÈ‰k .66‰ÚLa ÌÈiÂÏ‰Â , ≈∆…¬ƒƒ¿«»¬»¿«¿ƒƒ¿»»
ÔÎec‰ ÏÚ ¯ÈM‰ ÌÈ¯ÓB‡L67‰ÚLa Ï‡¯NÈÂ , ∆¿ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»≈¿»»

Lc˜na ÌÈ„ÓBÚL68ÔÓe ‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ
ÔÈlÙz‰69. «¿ƒƒ

ק"ש 59) הל' לעיל המנויים אלה וכל ועבדים, נשים כגון
ע"ב.60)פ"ד. יז, לבית61ֿ)ברכות בהן יכנס שלא

וכדומה. ע"א.62)הכסא מב, שתפילין 63)סוכה מפני

קי. (חולין בזה להזהר יכולים אינם ואלו נקי, גוף צריכין
קד.). כתובות ב'תוספות' ואפילו 64)וראה ע"ב. כו, סוכה

במועד מצורע כמבואר בתפילין, חייב חמורה שטומאתו
שמח').קטן ('אור להזהר 65)טו. להם אפשר אי ואלה

"רבי  אמרו: ה"ג) פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' הדעת. מהיסח
שב  לא אז עד כי חליו" אחר ימים שלשה לובשן היה ינאי
(פירוש  מהן דעתו מלהסיח לכוין היה יכול ולא אליו, כחו

שם). המקדש.66)החרדים, איצטבא,67)בבית כמין
על  כששרו הלויים עמדו ועליהן מדרגות, שלש בה והיו
פ"ו, הבחירה בית הלכות וראה מ"ו. פ"ב, (ערכין הקרבן

ישראל 68)ה"ב). של מעמד היה ומשמר משמר כל על
והם  התמיד, הקרבת בשעת בעזרה לעמוד שבאו בירושלים
להקריב  "תשמרו ככתוב: קרבנם, על לעמוד ישראל שלוחי

במועדו" וראה לי הקרבתו, בשעת עליו שמירתכם שתהא
ה"כא. פ"יא, תפילה הל' לעיל יט,69)בביאורנו זבחים

ושם  שם). (רש"י, המצוה מן פטור במצוה העוסק כי ע"א.
חוץ  בידם, הרשות תפילין להניח רצו אם אלה שכל מבואר,
עבודתם  בשעת בכהנים אסורה שהנחתה יד של מתפלה

ה"ו). (פ"י, המקדש כלי בהל' וכמבואר חציצה, משום

.„ÈLÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁ70ÏÚ Ì‰L ÔÓÊ Ïk ÂÈlÙ˙a,ÂÈ «»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»»¿«∆≈»»
Ô˙M„wL ,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ Ì‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL∆…«ƒ««¿≈∆¬ƒ∆«∆»∆¿À»»

ıÈv‰ ˙M„wÓ ‰ÏB„b71ÌL ‡l‡ Ba ÔÈ‡ ıÈv‰L ; ¿»ƒ¿À««ƒ∆«ƒ≈∆»≈
„Á‡72„"eÈ ÏL ÌL ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ Ì‰a LÈ el‡Â , ∆»¿≈≈»∆∆»¿∆¿ƒ≈∆

.„È ÏLa Ô˙BÓÎe ,L‡¯ ÏLa ‡"‰≈¿∆…¿»¿∆»

הנחתן.70) ממקום נשמטו לא אם לראות ע"ב. לו, מנחות
יד. בשל ממשמש - ידך" על לאות "וקשרתם וכשיאמר
סי' (או"ח ראש בשל ממשמש - עיניך" בין לטוטפות "והיו

ס"א). להסיח 71)כח, לו היה שאסור כהןֿגדול שבראש
לח). כח, (שמות תמיד מצחו על והיה שנאמר: ממנו, דעתו

ז:). (יומא ממנו דעתו יסיח שלא - שכתוב 72)תמיד
ה.). סוכה (ראה לה'". "קדש עליו:

.ÂËepnÓ ‡ˆ˙ ‡lL ¯‰fiL ,È˜ Ûeb ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈlÙz¿ƒƒ¿ƒƒ»ƒ∆ƒ»≈∆…≈≈ƒ∆
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ‰hÓlÓ Áe¯73¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ «ƒ¿«»»¿«∆≈»»¿ƒ»»

Ì‡ ‡l‡ ;È‡¯Ú ˙L ‡ÏÂ Ú·˜ ˙L ‡Ï ,Ì‰a ÔLÈÏƒ…»∆…¿«∆«¿…¿«¬«∆»ƒ
¯„eÒ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰74‰M‡ BnÚ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,75ÔLÈ , ƒƒ«¬≈∆»¿…»¿»ƒƒ»»≈

È‡¯Ú ˙L Ì‰a76‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .77ÈpÓ ?BL‡¯ Á »∆¿«¬«¿≈«∆«ƒ«…
ÂÈk¯a ÔÈa78ÔLÈÂ ·LBÈ ‡e‰Â79. ≈ƒ¿»¿≈¿»≈

ע"א.73) מט, על 74)שבת שתפילין יזכור שאז מטפחת,
כו.). (סוכה בהן ויזהר עמו,75)ראשו, אשתו שאם

לתפילין. בזיון זה והרי דבר, הרגל לידי יבוא שמא חוששים
מלמטה.76) רוח ליציאת חוששין אין מועט, לזמן כי
קבע.77) שנת ויישן ירדם שינת 78)שלא נרדם אינו שאז

שם). (סוכה, שלא 79)קבע הדעת, להיסח לחוש ואין
כשהוא  אבל ראש, וקלות שחוק דרך אלא הדעת היסח נקרא
ראש  קלות כאן ואין העולם, הבלי שכוח הוא מתנמנם

פ"ג). לברכות יונה (רבינו

.ÊËB„Èa ÔÈÎe¯k ÂÈlÙ˙ eÈ‰80elÙ‡ Ì‰a ÔLÈÏ ¯zÓ , »¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ…»∆¬ƒ
Ú·˜ ˙L81È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ‡l‡ ,Ì‰a ÏÎB‡ BÈ‡Â .82. ¿«∆«¿≈≈»∆∆»¬ƒ«¬«
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ÔˆÏBÁ ,Ú·˜ ˙„eÚÒÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡83ÏÚ ÔÁÈpÓe ¬»ƒƒ¿«ƒ¿«∆«¿»«ƒ»«
ÂÈ„È ÏhiL „Ú BÁÏL84ÏÚ C¯·ÈÂ ,ÌÁÈÈ CkŒ¯Á‡Â , À¿»«∆ƒ…»»¿««»¿ƒ≈ƒ»≈«

e·Ï ‡e‰Â BBÊÓÔ‰a L85. ¿¿»»∆

שאין 80) באופן לידו, מסביב היטב וקשרן מעליו, שהסירן
ממנו. יפלו שמא שסילקן 81)לחוש מאחר כי שם. סוכה,

('מגדול  נקי גוף צריכים ואינם עליו, קדושתן אין ראשו מעל
מד). סי' לאורחֿחיים ב'פרישה' וכן ירושלמי 82)עוז'.

ג). הלכה ב, פרק בסעודה 83)(ברכות ישתכר שמא
שם). וברש"י כג: (ברכות בתפיליו בסוף 84)ויתגנה

שם.85)הסעודה.

.ÊÈ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ÔÈlÙz Le·Ï ‰È‰86ÁÈpÈ ‡Ï , »»»¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈…«ƒ«
ÔÈ¯BÁa ÔÈlÙz‰87,ÒkÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈÎeÓq‰ «¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈

ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÌeÏhÈ ‡nL88elÙ‡ ?‰NÚÈ „ˆÈk . ∆»ƒ¿¿≈¿»ƒ≈««¬∆¬ƒ
Úa¯‡ ˜eÁ¯a ÂÈlÙz ıÏBÁ ,ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿«¿ƒ«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ«¿«

˙Bn‡89ÔÈÓk B„‚·a ÔÏÏB‚Â ,90ÔÊÁB‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ «¿¿»¿ƒ¿¿ƒ≈∆»¿¬»
BÈÓÈa91‰Úeˆ¯ ‡‰˙ ‡lL È„k ,¯‰fÈÂ ;BaÏ „‚k ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»≈¿≈∆…¿≈¿»

ÁÙË B„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆBÈ92ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎÂ ;93, ≈ƒ««»∆«¿ƒ¿«¿∆¿»»
‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯Ó ,‡ˆiLÎe¿∆≈≈«¿ƒ«¿««ƒ≈«ƒ≈

ÔL·BÏÂ94. ¿¿»

על 86) בתלמוד, האמורים ובתיֿכסאות צרכיו. בו לעשות
וברש"י). (שם, הם השדה מחיצות 87)פני כתלי חורי

לידי 88)השדה. "ויבוא הוסיפו: (שם) ברכות ובמסכת
בחורים  תפיליו שהניח אחד בתלמיד ומעשה חשד.
ובאת  ונטלתן, אחת אשה ובאת הרבים, לרשות הסמוכים
כיון  בשכרי, פלוני לי נתן מה ראו ואמרה: המדרש לבית
באותו  ומת, ונפל הגג לראש עלה כך, תלמיד אותו ששמע
ונכנס". ובידו בבגדו אוחזן שיהא התקינו שעה

"כמו".90)מביתֿהכסא.89) כתוב: מ"ג) (סימן וב'טור'
מידו.91) יפלו לה 92)שלא הוא וגנאי קדושה, בה שיש

בביתֿהכסא. אמרו:93)שתראה שם, ובברכות
לביתֿהכסא  הסמוכין בחורין תפילין מניחים היו "בראשונה
התקינו  אותם, ונוטלים עכברים ובאים הגדר) מן (לפנים

ונכנס". בידו שיאחזן בביתֿהכסא 94)וכו' זה וכל שם.
דרכים, עוברי מפני בשדה תפיליו להניח שמתיירא שבשדה,
להניחן  שיכול כיון יכניסן, לא שבביתו בביתֿהכסא אבל

המצוות'). ('ספר המשתמר במקום

.ÁÈc ‰naÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·95,Úe·w‰ ‡qk‰Œ˙È·a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«ƒ≈«»«
˙BÊz ˙BˆBˆÈ ÔÈ‡L96‡qk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ∆≈ƒƒ»»»¬»≈«ƒ≈

È‡¯Ú97ÌÈÏeÏb Ì‰Lk Ô‰a ÒkÈ ‡Ï ,98ıÏBÁ ‡l‡ , ¬«…ƒ»≈»∆¿∆≈¿ƒ∆»≈
ÔÈÏk ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ ÔÈ‡Â .Ô¯ÓLÏ B¯·ÁÏ Ô˙BÂ Ô˙B‡99, »¿¿»«¬≈¿»¿»¿≈≈«¿«ƒ»ƒ

‰È‰ Ì‡Â ;‰·ÈLÈa ‡l‡ ,Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a elÙ‡¬ƒ¿≈«ƒ≈»«∆»ƒƒ»¿ƒ»»
ÁeÁz ¯ÙÚ100‰„ÈÓÚa elÙ‡ -101,‰L˜ ÌB˜Óa ‰È‰ . »»ƒ«¬ƒ«¬ƒ»»»¿»»∆

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa „ÓÚÈ102˙BˆBˆÈ eÊ˙pÈ ‡lL È„k , «¬…ƒ¿ƒ¿¿≈∆…ƒ»¿ƒ
.ÂÈÏÚ»»

מים.95) להשתין לביתֿהכסא עמהן שמסתמא 96)שנכנס
מיושב. צרכיו את שם שאין 97)עושה מים, להשתין כגון

נעשה  הזאת והפעם לביתֿהכסא, בשבילם הולך אדם

שם) וברש"י כג: (ברכות תחילה ביתֿהכסא הזה המקום
לגדולים, נפנה ואינו הואיל מעומד, שם משתין ומסתמא

ניצוצות. שם יש הניתזים 98)לפיכך השתן ניצוצות משום
לאדם  אסור כי בידו, ולשפשפן לקנחן וצריך רגליו, על
בידו  לשפשפן לו אסור והרי רגליו, שעל בניצוצות לצאת
(שם  הוא גדול ובזיון בהן יגע שמא בה, שהתפילין

ניצוצות.99)וברש"י). בלא הגוף, ומגובב.100)מן רך
בביתֿהכסא 101) ואפילו ניצוצות, אין שאז ע"א מ, ברכות

מג). סי' או"ח (שו"ע, בהן להשתין מותר עראי
שם).102) (ברכות משופע,

.ËÈŒ˙ÚÏ ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ,ÔÈlÙ˙a Le·Ï ‰È‰»»»ƒ¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈¿≈
- ‡ˆiL ¯Á‡ ÔL·ÏÏ È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,·¯Ú∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿»¿»««∆≈≈
ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï elÙ‡Â ,B„‚·a ÌÈÏeÏb Ì‰a ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ

Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a103ÔˆÏBÁ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ¿≈«ƒ≈»«∆»≈««¬∆¿»
ÔÈÏÎa ÔÁÈpÓe104ÁÙË B· ‰È‰ Ì‡ ,105ÈÏÎ· B‡ , «ƒ»¿ƒ¿»ƒ»»∆«ƒ¿ƒ

ÁÙË Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈÏÎ BÈ‡L106ÊÁB‡Â , ∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈∆«¿≈
‰ÏÈla C¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰107ÔÁÈpÓ , «¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈ƒÀ¿«««¿»«ƒ»
.ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰ ÊÁB‡Â ,ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿»

בהן.103) יפנה שמא חוששים ניצוצות, חשש שם שאין
שנית.104) ללבשן סופו ואין הואיל להן, המיוחד תיק
התפילין 105) בין להפסיק אהל הכלי חשוב שאז בחללו,

התפילין  לגבי הכלי בטל מטפח, בפחות אבל לביתֿהכסא.
גאון, האי רב וכפירוש כג.), (ברכות בפניהם חוצץ ואינו

שם. יונה' ב'רבינו להן,106)הובא מיוחד ואינו הואיל כי
וחוצץ. להן, בטל בחוץ 107)אינו ולהניחן לחלצן וחושש

(שם). יגנבו שלא

.ÎÔÈlÙz Le·Ï ‡e‰Â ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ÁÎL108, »«¿ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿»¿ƒƒ
„enÚ ¯Ó‚iL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ109‡ˆBÈÂ ,ÔBL‡¯ «ƒ«»¬≈∆«∆ƒ¿…«ƒ¿≈

˜ÈÒÙÈ Ì‡L ;ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎ CkŒ¯Á‡ ,ıÏBÁÂ¿≈««»ƒ¿»¿∆¿»»∆ƒ«¿ƒ
È„ÈÏ ‡B·È ,ÌÈpË˜a ÔÈa ÌÈÏB„‚a ÔÈa ,ÔBL‡¯ „enÚa¿«ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ≈

‰ÏB„‚ ‰kÒ Ô‰a LiL ÌÈ‡ÏÁ110. √»ƒ∆≈»∆«»»¿»

בביתֿהכסא 108) וכן בבגדו, גלולות בלתי ראשו, על
בהן. ונכנס ושכח שם, להכניסן ענין בכל שאסור שבביתו,

את 110)קילוח.109) מביא החוזר "עמוד ע"א: כה, שם,
מי  (של סילון הבטן), את המצבה (חולי הדרוקן לידי האדם
פניו  (עור ירקון" לידי האדם את מביא - החוזר רגלים)

ירוק). נהפך

.‡Î,ÊÁ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,ÔÈlÙ˙a B˙hÓ LnLÂ ÁÎL»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¬≈∆……«
‰ˆÈˆw· ‡ÏÂ ‰Úeˆ¯· ‡Ï111,ÌÏhÈÂ ÂÈ„È ÏhiL „Ú , …»¿»¿…«¿ƒ»«∆ƒ…»»¿ƒ¿≈

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ112. ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ

התפילין.111) הטינופת 112)בתי במקום נגעו ושמא
וברש"י). כו: (סוכה

.·ÎÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Ó ,ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«∆¿»¿∆¿≈»»¿ƒ
ÔÈLe·Ï113ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï ¯zÓ ,114Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe ; ¿ƒÀ»¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆¿≈»»

BÈ‡ ,ÔÈLe·Ï Ô˙ˆ˜Óe ÌÈn¯Ú Ô˙ˆ˜Ó ,ÌL ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ»ƒ¿»»¬Àƒƒ¿»»¿ƒ≈
ıÏBÁ115;‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÌL ÁÈÓ BÈ‡Â ,ÂÈlÙz ≈¿ƒ»¿≈≈ƒ«»¿ƒƒ¿«¿ƒ»
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ıÏBÁ ,ÌÈn¯Ú ÌÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe116,ÂÈlÙz ¿∆¿≈»»¿ƒ¬Àƒ≈¿ƒ»
.ÁÈÓ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈≈ƒ«

היו 113) חדרים שלשה שלהם "מרחצאות ע"א: י, שבת
מן  לתוכו יורד - אמצעי ולהשתטף, להזיע - פנימי להם,
לבישתו  וגומר לתוכו יוצא - חיצון חלוקו, ולובש המרחץ

שם). (רש"י המרחץ" מיגיעת שעה שם אפילו 114)ונח
לחלצן.115)לכתחילה. מחוייב משום 116)אינו

שיש  דבר כל טו). כג, (דברים קדוש מחניך והיה שנאמר:
ספר'). ('קרית מזוהם למקום להכניסו אסור קדושה, בו

.‚ÎBL‡¯a ÔÈlÙ˙e ˙B¯·w‰Œ˙È·a Ì„‡ Cl‰È ‡Ï117. …¿«≈»»¿≈«¿»¿ƒƒ¿…
Úa¯‡ CB˙a B‡ ,˙Ó ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a elÙ‡Â«¬ƒ¿«¿««∆≈¿«¿«
˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈlÙz ıÏÁÏ CÈ¯ˆ ,¯·˜ ÏL ˙Bn‡«∆∆∆»ƒ«¬…¿ƒ»«∆«¿ƒ
‰qÎiL „Ú ,ÔÈlÙz Ì„‡ LaÏÈ ‡ÏÂ .˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿…ƒ¿«»»¿ƒƒ«∆¿«∆

B˙Â¯Ú118,BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ ‡NBp‰ .ÂÈ„‚a LaÏÈÂ ∆¿»¿ƒ¿«¿»»«≈««…
ÈB‡Nn‰ ¯ÈÒiL „Ú ,L‡¯ ÏL ÂÈlÙz ıÏBÁ119 ≈¿ƒ»∆…«∆»ƒ««

LiL L‡¯‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ˙ÁtËÓ elÙ‡Â ;ÂÈÏÚÓ≈»»«¬ƒƒ¿««»¿«ƒ««»…∆∆
ÂÈlÙz ÏÚ BzÙˆÓ ‡e‰ ÛBˆ Ï·‡ ;ÔÈlÙz Ba120. ¿ƒƒ¬»≈ƒ¿«¿«¿ƒ»

אינם 117) שהמתים לרש", "לועג משום ע"א. יח, ברכות
להן, לועג כאילו בתפיליו שם הנראה וזה מוות, בכלל
ה). יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב

בפני118) לעמוד בך ‰'שאסור יראה ולא שנאמר: ערום,
של  והשי"ן טו). כג, (דברים מאחריך ושב דבר ערות
(אדר"ת). סב. שבת ראה עליה. השם קדושת תפילין,

הנחתן 119) בשעת עליהן משא להיות לתפילין הוא שגנאי
קה:). מלבוש 120)(ב"מ דרך אלא משא דרך זה שאין

היה  "שערו בו: שאמרו יוכיח, וכהןֿגדול בזיון. כאן ואין
יט:). (זבחים תפילין" מניח ששם למצנפת ציץ בין נראה
היתה  זהב שעטרת המלך, בדוד חז"ל שאמרו מה וראה

מד.). (ע"ז הנחתן בשעת תפילין במקום ראשו על מונחת

.„Î¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ÔÈlÙz Ba LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿ƒƒ≈∆»»
Ì‡ÈˆBiL „Ú ,B˙hÓ Ba LnLÏ121,ÈÏÎa ÌÁÈpÈ B‡ ¿«≈ƒ»«∆ƒ≈«ƒ≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏÎ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎa ÈÏk‰ ÁÈpÈÂ122‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ««¿ƒƒ¿ƒ«≈∆≈ƒ¿»¬»ƒ»»
ÈÏÎk ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - Ì‰Ï ÔnÊÓ ÈM‰ ÈÏk‰«¿ƒ«≈ƒ¿À»»∆¬ƒ¬»»≈ƒƒ¿ƒ
¯zÓ ,ÈÏk CB˙a ÈÏk ÔÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ¿ƒƒƒ»¿ƒ¿¿ƒÀ»

˙ÒÎÏ ¯k ÔÈa ,ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔÁÈp‰Ï123‡lL , ¿«ƒ»««¿«¬»≈«¿∆∆∆…
Ô¯ÓLÏ È„k ,BL‡¯ „‚k124BnÚ BzL‡ elÙ‡Â , ¿∆∆…¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿ƒ

.‰hna«ƒ»

לו.121) יש אם אחר ויש 122)לחדר ע"ב. כה, ברכות
אלא  תורה, ספר לגבי כלי, בתוך כלי מועיל שאינו אומרים

ע  גבוהה מחיצה לו לעשות ('הגהות צריך טפחים שרה
ה"ז. פ"י, לקמן וראה המצע 123)מיימוניות'). זה - כר

הקטן  הכר היא - כסת וכדומה. מזרן כמו עליו, ששוכב
המשנה  בפירוש ורבינו ('הערוך'). מראשותיו תחת שמשים
אלא  ראשו, תחת מניחים "שניהם אומר: מ"ב) פ"ד, (שבת

יותר". גדולה (ברכות 124)שכסת מעכברים או מגנבים,
כד.)

.‰ÎÔÓÊ ÏkL ,‡È‰ ‰ÏB„b Ô˙M„˜ ,ÔÈlÙz ˙M„¿̃À«¿ƒƒ¿À»»¿»ƒ∆»¿«

ÂÚ ‡e‰ ,BÚB¯Ê ÏÚÂ Ì„‡ ÏL BL‡¯a ÔÈlÙz‰L∆«¿ƒƒ¿…∆»»¿«¿»»
˜BÁNa CLÓ BÈ‡Â ,ÌÈÓLŒ‡¯ÈÂ125‰ÁÈN·e ƒ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»

‰ÏË·126‰pÙÓ ‡l‡ ,˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ ¯‰¯‰Ó BÈ‡Â ; ¿≈»¿≈¿«¿≈«¬»»∆»¿«∆
Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È¯·„a BaÏƒ¿ƒ¿≈»¡∆¿«∆∆¿ƒ»»ƒ»»

ÌBi‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô˙BÈ‰Ï ÏczL‰Ï127Ck Ô˙ÂˆnL , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»»»«∆ƒ¿»»»
,LB„w‰ ea¯ ÏL B„ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡ .‡È‰ƒ»¿»»«««¿ƒ∆«≈«»
‰¯B˙ ‡Ïa ˙Bn‡ Úa¯‡ CÏ‰L e‰e‡¯ ‡Ï ÂÈÓÈ ÏkL∆»»»…»∆»««¿««¿…»

ÔÈlÙ˙ ‡Ïa B‡ ˙ÈˆÈˆ ‡Ïa B‡128. ¿…ƒƒ¿…¿ƒƒ

רבה,126)ליצנות.125) לפני ישב "אביי ע"ב: ל, ברכות
"וגילו  אמר: עול). כפורק (ונראה מדאי יותר מתבדח ראהו
עדות  (והן מניח" אני תפילין לו: אמר כתוב! ברעדה"
לא  התפילין שמסגולת הרי שם), רש"י עלי, קוני שממשלת

(אדר"ת). ראש בקלות ב'ספר 127)להמשך כתוב וכן
ו  גאון: עמרם רב בשם כך העיטור' רבנן: ממנהג ששאלתם

חכמי  וכל הראשונים ואלופים ביתֿדין ואבות גאונים ראינו
הארץ" על השמים "כימי עד התפילין חולצין שאין הישיבה
ומפני  מיימוניות'). ('הגהות ערבית של קריאתֿשמע של
ואין  עליו, בעודן מהן דעתו יסיח ושלא נקי, גוף שצריכים
אלא  להניחן שלא נהגו כן על בזה, להזהר יכול אדם כל

לז). סי' או"ח, ('טור' בלבד תפילה מגילה 128)בשעת
(כסףֿמשנה). זירא רבי על זה אמרו ששם אלא ע"א. כח,
קע"ח  פי' דמשק" "נהרות ספר שבסוף הגאונים ובתשובות
בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה המונה ברייתא מביא

מהם. אחת וזו

.ÂÎ˙ÚLa - ÌBi‰ Ïk ÔL·ÏÏ Ô˙ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»»¿»¿»»«ƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰lÙz129‡¯Bw‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿ƒ»≈ƒ«…»¿¬»ƒ»«≈

˜¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓ el‡k ,ÔÈlÙ˙ ‡Ïa ÚÓL ˙‡È¯¿ƒ«¿«¿…¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ≈∆∆
BÓˆÚa130ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .131‰BÓLa ¯·BÚ ,ÔÈlÙz ¿«¿¿»∆≈≈ƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿»

ÏL ÔÈlÙz ÏÚ ‰eˆ ˙BiL¯t Úa¯‡a È¯‰L ;‰NÚ¬≈∆¬≈¿«¿«»»ƒƒ»«¿ƒƒ∆
CÈ¯‡Ó ,ÔÈlÙ˙a ÏÈ‚¯‰ ÏÎÂ .„È ÏL ÔÈlÙz ÏÚÂ L‡…̄¿«¿ƒƒ∆»¿»»»ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ

ÌÈÓÈ132"eÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '‰" :¯Ó‡pL ,133. »ƒ∆∆¡«¬≈∆ƒ¿

מלכות 129) עול עליו שיקבל "הרוצה ע"א: טו, ברכות
קריאתֿ ויקרא תפילין ויניח ידיו ויטול יפנה שלימה, שמים

ויתפלל". וקשרתם 130)שמע קורא: שהוא מכיון שם.
אינו  בפיו שאומר שמה נמצא קושר, ואינו וגו' ידך על לאות

יונה). (רבינו האלה 131)אמת הפרקים בכל ניקדנו
תת  - שפירושו ל"מניח" בניגוד "שים", שהוראתו ֵֵַ"מניח"
ניקדנו  ד) הלכה (לעיל הברכה בנוסח אולם מנוחה,
לעיל. וכמבואר ערוך' ה'שולחן כהכרעת ָ"להניח"

ע"א.132) מד, עליהם 133)מנחות שנושאים "אותם שם.
(רש"י). יחיו" - בתפילין ה' שם

á"ôùú'ä ïåéñ æ"è éòéáø íåé

חמיׁשי  1ּפרק
ספר אהבה -הלכות מזוזה 

¤¤£¦¦
בדיקתה 1) זמן קביעתה; דיני המזוזה; את כותבים כיצד

רבים. למזוזת יחיד מזוזת שבין וההפרש

.‡‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2,˙BiL¯Ù ÈzL ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿≈»»ƒ
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קכה dfefn zekld - dad` xtq - oeiq f"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ûc ÏÚ ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,'ÚÓL'3.˙Á‡ ‰ÚÈ¯Èa ,„Á‡ ¿«¿»»ƒ»…«««∆»ƒƒ»∆»
ÈˆÁ BÓk ‰ÏÚÓÏÓ ÁÂ¯Â ‰hÓlÓ ÁÂ¯ dÏ ‰NBÚÂ¿∆»∆«ƒ¿«»¿∆«ƒ¿«¿»¿¬ƒ

Ô¯tˆ4‰¯Lk - ÔÈt„ ‰LÏLa B‡ ÌÈLa d·˙k Ì‡Â .5. ƒ…∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒƒ¿»«ƒ¿≈»
·Êk ‰pNÚÈ ‡lL „·Ï·e6ÏebÚ BÓk B‡ ,7‰a˜Î B‡ ,8. ƒ¿«∆…«¬∆»¿»»¿ƒ¿À»

‰ÏeÒt - ‰l‡Ó ˙Á‡k ‰NÚ Ì‡Â9ÏÚ ‡lL d·˙k . ¿ƒ»»¿««≈≈∆¿»¿»»∆…«
¯„q‰10‰ÏeÒt - ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÌÈc˜‰L ÔB‚k ,11. «≈∆¿∆ƒ¿ƒ»»»¿»»»¿»

‰ÏeÒt ,Ô¯ÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙B¯BÚ ÈLa d·˙k12. ¿»»ƒ¿≈««ƒ∆¿»»¿»
Ô‰Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,eÏaL ÔÈlÙ˙e ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿ƒƒ∆»≈ƒ≈∆

‰ÊeÊÓ13ÌÈBÈÏb‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;14ÔÈ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ¿»¿…ƒ«ƒ¿ƒ∆≈∆»≈
‰M„wÓ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿»¿ƒ∆≈ƒƒƒ¿À»

.‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ¬»ƒ¿À»«»

עת 2) בכל ה' באמונת לאדם זיכרון "להיות המצוה: מיסודי
ב): עמוד לג דף (מנחות שאמרו וכמו וצאתו, לביתו בואו
שיפגע  כדי הרבים, לרשות הסמוך בטפח להניחה "מצוה
רבינו  לשון וראה תכ"ג, מצוה ("החינוך", מייד" במזוזה

י"ג). הלכה ו, פרק לב 4)עמוד.3)לקמן דף (מנחות
דפי  הנושך סדוק (עץ דסיפרי" אטבא "כמלא א) עמוד
ציפורן  כחצי שזה הגאונים ופירשו יכפלו) שלא הקונטרס
צריך  שבצדדין, לרווח ובנוגע מזוזה). להלכות (רא"ש
שמזוזה  שתיכרך, אחרי היקפה לגלול כדי בתחילתה להניח
(יורה  ו הלכה בסמוך כמבואר לתחילתה, מסופה נכרכת
כלל, להניח צריך אין בסופה אבל ח). סעיף רפ סימן דעה
גויל  מוקפות השיטות שבסוף האותיות שיהיו שייזהר אלא

שתיים 5)(שם). שכתבה "מזוזה ב) עמוד לא דף (מנחות
בשני  שעשאה בין רבינו: ומפרש כשרה" ואחת ושלוש
(כסף  אחד דף על עשאה כאילו הרי בשלושה, או דפים

בשיטה 6)משנה). שכותב מלמטה, וצרה מלמעלה רחבה
ובשלישית  שלוש ובשנייה (מלים), תיבות ארבע העליונה

כזנב. וצרה הולכת שהמזוזה נמצא שהיא 7)שתיים
עגולה. בצורה מלמטה 8)כתובה רחב שהוא כאוהל,

אחת, תיבה הראשונה בשיטה שכותב מלמעלה, וקצר
הולכת  שהמזוזה באופן שלוש, ובשלישית שתיים, ובשנייה

למטה. מלמעלה א)9)ומתרחבת עמוד לא דף (מנחות
וכנראה  "עגול", נזכר לא שלפנינו הש"ס שבגירסת אלא
משנה). (כסף שלפניו בש"ס כזו גירסה הייתה שלרבינו

שמוע".10) אם "והיה לפני "שמע, בתורה הכתוב
בא.11) פרשת א,12)מכילתא (פרק מגילה ירושלמי

ט). ואין 13)הלכה מזוזה, מקדושת חמורה שקדושתן לפי
לב  דף (מנחות קלה לקדושה חמורה מקדושה מורידים
בספר  כתובה "שמע" פרשת שהייתה כאן ומדובר א) עמוד

ורוצה הדף, בסוף "והיה תורה פרשת למטה לכתוב להוסיף
פרשיות  שתי לצרף אפשר איך כן לא שאם שמוע", אם
ואסור  מזו, זו רחוקות והלא מזוזה לעשותן תורה שבספר
ר"צ). סימן דעה יורה (ש"ך עורות שני על מזוזה לכתוב

מלמעלה 14) האותיות, לכתב מסביב החלקים הקלפים
עצמו  הספר כקדושת וקדושתן לדף, דף ושבין ולמטה,

א). עמוד קטז דף (שבת

.·‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ˙L¯t ÔÈaL ÁÂ¯ ˙BNÚÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»«¬∆«∆≈»»«¿«ƒ¿»»
‰Óe˙Ò ‰L¯t 'ÚÓL Ì‡15d˙B‡ ‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»…«»»»¿»¿ƒ»»»

‰Áe˙t16ÔÓ dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Lk - ¿»¿≈»¿ƒ∆≈»¿»»ƒ
‰¯Bz‰17ÔÈbza ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .18Ô‰ el‡Â .daL «»¿»ƒ¿ƒ»≈««ƒ∆»¿≈≈

:‰ÊeÊna ÔÈNBÚL ÔÈbz‰««ƒ∆ƒ«¿»

ויניח 15) השיטה, בסוף הראשונה הפרשה את שיגמור
אותיות, תשע כשיעור רווח השנייה השיטה בתחילת
לא  ואם השיטה, באמצע השנייה הפרשה לכתוב ומתחיל
פנוי, השיטה סוף את יניח השיטה, בסוף הראשונה את גמר
הפרשה  לכתוב ויתחיל השנייה מהשיטה רווח מעט ויניח

ב). הלכה ח, (פרק לקמן ראה את 16)השנייה. שגמר
תשע  כשיעור פנוי רווח והניח השיטה באמצע הראשונה
השיטה  מתחילת השנייה הפרשה את והתחיל אותיות

א). הלכה (שם, כתובה 17)השנייה "שמע" פרשת שאין
מפסיקות  פרשיות שכמה שמוע" אם ל"והיה סמוכה בתורה
ב) הלכה ב, (פרק ולעיל א). עמוד לב דף (מנחות ביניהן
אף  סתומה, שתהיה רבינו הקפיד שבתפילין פרשיות בעניין
כי  "והיה ש"קדש" מפני בתורה? סמוכות שאינן פי ֶַעל
בהן, מעכבות והפתוחות בתורה, לזו זו סמוכות יביאך"
טועים  היו שמוע" אם "והיה בפתיחת מכשירים היינו ואילו
ולכך  סמוכות, שהן הראשונות בפרשיות גם להכשיר ובאים

רוקח). (מעשה בכולן ופסלו ביניהן כתרי 18)חילקו
(פרק  לעיל שמבואר כמו זייני"ן בדמות העשויים האותיות

ח). הלכה ב,

.‚˙B‡ Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ Ú·L da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»∆«ƒ«»
Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó19,'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ Ô"ÈL :Ô‰ el‡Â . ≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ∆¿«

Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e ,'ELÙ'c Ô"eÂ¿¿«¿¿¿≈≈¿ƒ∆¿À¿≈≈ƒ
Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ LL da LÈ ‰iL ‰L¯Ùe .'˙ÙËË' ÏL∆…»…»»»¿ƒ»∆»≈ƒ«»
,'E‚„' ÏL Ï"ÓÈb :Ô‰ el‡Â .Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó ˙B‡≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆¿»∆
,'˙ÙËBË' ÏL Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊeÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e¿≈≈¿ƒ∆¿¿≈≈ƒ∆»…
ÛÈÒB‰L B‡ ,ÔÈ‚˙ ‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .'ı¯‡‰' ÏL ˜"ÈcˆÂ¿«ƒ∆»»∆¿ƒ…»»»ƒ∆ƒ
‡lL d·˙k Ì‡Â .ÏÒÙ ‡Ï ,Ô‰Ó Ú¯‚ B‡ Ô‰a»∆»«≈∆…»«¿ƒ¿»»∆…

ËeË¯N·20ÛÈÒB‰L B‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ˜c˜„ ‡lL B‡ , ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈¿»≈¿»≈∆ƒ
‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ÌÈÙaÓ21. ƒƒ¿ƒ¬ƒ««¬≈¿»

שלושה 19) צריכות אותיות "שבע ב) עמוד ל דף (מנחות
תגין  שלושה רש"י ופירש ג"ץ" שעטנ"ז הן: ואלו זייני"ן
בראש  בעי"ן וכן השמאלית, רגל בראש בשי"ן אחת, בכל
לימין  נוטה אחד התגים ואותם כולן. וכן הפנימית הרגל

למעלה. ואחד לשמאל נוטה לב 20)ואחד דף (מנחות
"בלא  רש"י: ופירש פסולה" איגרת "כתבה ב) עמוד
בעלמא". כאגרת ויתרות בחסירות דקדק ולא שירטוט,

חיסר 21) שאם מפרשים: ויש איגרת". "כתבה בכלל זה גם
ולא  שלימה תמה, כתיבה - "וכתבתם" שנאמר משום פסולה
פי  על פסולה, חסר, במקום מילא ואם ספר). (קרית חסירה
המשנה; (מרכבת כחסרה היא והרי דומה, כנטול יתר הכלל:

שמח). אור

.„„‚k ,ıeÁaÓ ‰ÊeÊn‰ ÏÚ ÌÈ·˙BkL ,ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿ƒ««¿»ƒ«¿∆∆
'ÈcL' :‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰22‰Êa ÔÈ‡Â ; »∆«∆≈»»»¿»»»««¿≈»∆

ÔÈ·˙BkL el‡ Ï·‡ .ıeÁaÓ ‡e‰L ÈÙÏ ,„ÒÙ‰∆¿≈¿ƒ∆ƒ«¬»≈∆¿ƒ
ÌÈLB„˜ ˙BÓL B‡ ,ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÌÈÙaÓ23B‡ , ƒƒ¿ƒ¿««¿»ƒ≈¿ƒ
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˙BÓ˙BÁ B‡ ˜eÒÙ24Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈÓ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆≈»∆
Ì‰Ï È„ ‡Ï ,ÌÈLth‰ el‡L ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ≈∆»»«»∆≈«ƒ¿ƒ…«»∆

‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ eNÚL ‡l‡ ,‰Âˆn‰ eÏhaL25‡È‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»ƒ¿»¿»∆ƒ
,B˙„B·ÚÂ B˙·‰‡Â ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL ÌM‰ „eÁÈƒ«≈∆«»»¿«¬»«¬»

ÚÈÓ˜ ‡e‰ el‡k26ÔÓˆÚ ˙È‰ ÏL27ÏÚ ‰ÏÚL BÓk , ¿ƒ»≈«∆¬»««¿»¿∆»»«
ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰a ‰p‰Ó‰ ¯·„ e‰fL ,ÏÎq‰ ÌaÏ28. ƒ»«»»∆∆»»«¿«∆¿«¿≈»»

עמוד 22) רסו דף דברים פרשת וב"זוהר" גדולות). (הלכות
"והיה" תיבת כנגד מבחוץ "שדי" שם לכתוב מצריך א
משאר  יותר זה שם לכתוב ונהגו משנה). (כסף שבפנים
(כלבו). ישראל דת שומר נוטריקון שד"י כי שמות,

ה'.23) שמות שהן אותיות 24)אזכרות, כמו "צורות
טוב  יום (מעדני למלאכים" חותמות שהם ואומרים משונות
בא  "כשאתה יט: דף ב"היכלות" מצינו וכן מזוזה). להלכות
של  אחד ידך, בשתי חותמות שני טול ה' היכל פתח על ועומד

הפנים". שר סוריאה של ואחד ה', מצוות 25)טוטרוסיאי
לגופו 26)מזוזה. סביב פיתקא אדם שקושר קשר, לשון

אחרת. לסגולה או וביתם,27)לרפואה, גופם לשמירת
לסגולה. מלאכים של שמות בה מוסיפים הם ולפיכך

בהלכות 28) ורבינו הזה. העולם הבלי הם  וצרכיו, הגוף חיי
המכה  על "הלוחש אומר: י"ב) הלכה י"א (פרק זרה עבודה
שיישן... בשביל הקטן על תורה ספר והמניח פסוק... וקורא
רפואת  תורה דברי עושים שהם בתורה, הכופרים בכלל הם
חיים  "ויהיו שנאמר: נפשות, רפואת אלא ואינם הגוף
וכבר  הכופרים, בכלל הם אלה שאנשים למדת הא לנפשך",
שהכופרים  ו) הלכה ג, (פרק תשובה בהלכות רבינו הודיענו
בתלמוד  שמבואר פי על ואף הבא לעולם חלק להם אין
וביתו? האדם על שומרת שהמזוזה ב) עמוד לג דף (מנחות
לקיים  אלא שמירה, לשם אינה בעשייתה הכוונה עיקר אבל
(כסף  מאליה תבוא והשמירה הקדושֿברוךֿהוא מצוות
לכתוב  ונוהגים י"ג). הלכה ו, (פרק לקמן וראה משנה),
הכתוב  ה'" אלוקינו "ה' נגד כוז"ו" במוכס"ז "כוז"ו מבחוץ
לאותיות  בי"ת, באל"ף הסמוכות הן אלו אותיות כי מבפנים,
רפ"ח). סימן דעה ויורה מיימוניות (הגהות ה'" אלוקינו ה'
נכרי) (שר ארטיבין אמרו: א) הלכה א, (פרק פאה ובירושלמי
רבינו  לו שלח במתנה, טובה מרגלית הקדוש לרבינו שלח
יקרת  מתנה לך שלחתי אני לרבי]: [=ארטיבין שאלו מזוזה,
לארטיבין]: [=רבי השיבו פעוט? דבר לי שלחת ואתה ערך
שאני  דבר לי שלחת אתה בה... ישוו לא וחפצי חפציך כל
עליך, שומר והוא ישן שאתה דבר שלחתי ואני שומרו,

עליך". תשמור בשכבך כב): פסוק ו, פרק (משלי שנאמר

.‰ÔÈa ,‰B¯Á‡ ‰ËÈLa 'ı¯‡‰ ÏÚ' ·zÎÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿…«»»∆¿ƒ»«¬»≈
ÚˆÓ‡a) ÔÈa ,L‡¯a29ÌÈ¯ÙBq‰ Ïk e‚‰Â .‰ËÈM‰ ( ¿…≈¿∆¿««ƒ»¿»¬»«¿ƒ

'ı¯‡‰ ÏÚ'Â ,˙BËÈL ÌÈ¯NÚÂ ÌÈzLa d˙B‡ ·zÎÏƒ¿…»ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿«»»∆
L‡¯aL ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â .‰B¯Á‡ ‰ËÈL L‡¯a¿…ƒ»«¬»¿≈≈»ƒ∆¿…
,ÌÈ¯·c‰ ,'‰ ,ÚÓL :¯„q‰ ÏÚ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk»ƒ»¿ƒ»««≈∆¿««¿»ƒ

‰È‰Â ,ÔÈa ,EaÎL·e ,EÈ·Ï30,‰¯BÈ ,ÏÎa ,‰eˆÓ , ¿»∆¿»¿¿≈¿»»¿«∆¿»∆
,ÌzÓNÂ ,Ìz„·‡Â ,ÌÈÓM‰ ,Ì˙ÈÂÁzL‰Â ,Ôt ,·NÚ≈∆∆¿ƒ¿«¬ƒ∆«»«ƒ«¬«¿∆¿«¿∆
.ı¯‡‰ ÏÚ ,¯L‡ ,EÈ¯ÚL·e ,C¯ca ,Ì˙‡ ,Ì˙‡…»…»«∆∆ƒ¿»∆¬∆«»»∆

אחרים 29) ובדפוסים השיטה". "בסוף משנה הכסף גירסת

זה  אבל אצלנו]. שמופיע [כפי השיטה" "באמצע כתוב:
נתנו  ושם ב) עמוד לא דף (מנחות התלמוד לגירסת בניגוד
קג, פרק (תהילים הפסוק כנגד - השיטה" "בסוף לזה, רמז
נכתב  הארץ" "על שאם הארץ, על שמים כגבוה יא): פסוק
"כימי  כתוב: שלפניה השיטה ובסוף האחרונה, השיטה בסוף
כנגד  - השיטה" "בראש הארץ, על השמים הרי השמים",
מ"כימי  הארץ" "על שמרחיק מהארץ: השמים מרחק
ימיכם. יאריכו מהארץ השמים שכמרחק לומר השמים"

בראש 30) חלק מעט שמניח ב הלכה לעיל ביארנו כבר
סתומה. זו פרשה לעשות כדי זו, השיטה

.Â‰ËÈM‰ ÛBqÓ d˙B‡ ÔÈÏÏBb ,d˙B‡ ÔÈÏÙBkLk¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ»
d˙lÁ˙Ï31,˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÁzÙiLk ,‡ˆÓzL „Ú , ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿««≈ƒ¿

dÁÈpÓ ,dÏÏBbL ¯Á‡Â .dÙBÒÏ ‰ËÈM‰ L‡¯Ó ‡¯˜Èƒ¿»≈…«ƒ»¿»¿««∆¿»«ƒ»
˙¯ÙBÙLa32‰˜ ÏL33,¯·c Ïk ÏL B‡ ıÚ ÏL B‡ ƒ¿∆∆∆»∆∆≈∆»»»

eÊÓ Ï‡ d˙B‡ ¯aÁÓe¯ÙBÁ B‡ ,¯ÓÒÓa Á˙t‰ ˙Ê ¿«≈»∆¿««∆«¿«¿≈≈
da ÒÈÎÓe Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa34.‰ÊeÊn‰ ƒ¿««∆««¿ƒ»«¿»

שם).31) דף 32)(מנחות מציעא בבא ב; עמוד לג דף (שם,
א). עמוד נהרות.33)קב שפת על הגדל נבוב צמח

שם).34) (מנחות המזוזה חפירת בתוך

.Ê:‰lÁz C¯·Ó ,Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa ‰pÚa˜iL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿««∆«¿»≈¿ƒ»
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»

"‰ÊeÊÓ Úa˜Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa35˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡Â . ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«¿»¿≈¿»≈ƒ¿«
‰Âˆn‰ ‡È‰ BÊ d˙ÚÈ·wL ,d˙·È˙k36. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»

מזוזה.35) הלכות גמר 36)רי"ף עשייתה שאין מצוה וכל
מב  דף (שם, מצוותה גמר בשעת אלא מברך אינו מצוותה,
י"א, פרק ברכות הלכות לקמן רבינו דברי השווה ב). עמוד
"שהחיינו" ברכת גם שמברך מבואר ט הלכה ושם ח, הלכה

מזוזה. קביעת על

.ÁÏwÓa d‡Ïz37‰ÏeÒt -38.‰Úe·˜ BÊ ÔÈ‡L , ¿»»¿«≈¿»∆≈¿»
˙Ïc‰ È¯Á‡ dÁÈp‰39ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï -40¯ÙÁ . ƒƒ»«¬≈«∆∆…»»¿»«

‡È‰Â ,¯‚ BÓk ‰ÊeÊn‰ ÒÈÎ‰Â Á˙t‰ ˙ÊeÊÓaƒ¿««∆«¿ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆¿ƒ
˙BÚaha ÌÈL¯w‰ ÁÈ¯·k41dÏ ˜ÈÓÚ‰ .‰ÏeÒt - ƒ¿ƒ««¿»ƒ««»¿»∆¡ƒ»

ÁÙË42‰ÏeÒt -43Ba ÒÈÎ‰Â ‰˜ C˙Á .44,‰ÊeÊÓ ∆«¿»»«»∆¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÓ „ÈÓÚ‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ Ï‡ ‰w‰ ¯aÁ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ≈«»∆∆»ƒ¬≈ƒ¿∆¡ƒƒ
˙ÚÈ·˜ ‰Ó„wL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ Ïk‰«…¿««∆«¿»ƒ¿≈∆»¿»¿ƒ«

Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ ˙iNÚÏ ‰ÊeÊn‰45. «¿»«¬ƒ«¿««∆«

שעמד 37) במקל אלא עצמו, הפתח בצורת קבעה שלא
הבית. מזוזת ב).38)בגובה עמוד לב דף על 39)(מנחות

הדלת. שמאחורי קבועה 40)הקיר אינה זו גם כי (שם)
ביתך". מזוזות "על זה ואין עצמו הפתח בצורת

דף 41) (מנחות בגבהה ולא המזוזה ברוחב המזוזה שהכניס
ז): משנה ג, פרק (תמיד במשנה ונזכר בריח - נגר א) עמוד לג

הנגר". את טפח,42)"העביר בעומק הבית במזוזת שחפר
המזוזה. את הכניס "על 43)ושם זו שאין ב) עמוד (שם

מזוזה". "תוך אלא החתך.44)מזוזות" ואין 45)במקום
וזה  בבית, הפתח מזוזת שנקבעה משעה אלא המצוה חיוב
משום  פסולה מצוה, לידי שתבוא קודם המזוזה את שקבע
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לקמן  וראה ב) עמוד לג דף (מנחות העשוי" מן ולא "תעשה
טז). הלכה א, (פרק ציצית הלכות

.ËÚe·Ma ÌÈÓÚt ˙˜c· „ÈÁi‰ ˙ÊeÊÓ46˙ÊeÊÓe , ¿««»ƒƒ¿∆∆«¬«ƒ«»«¿«
ÌÈa¯47Ï·Bia ÌÈÓÚt -48‰Ú¯˜ ‡nL ;49˙B‡ ‰pnÓ «ƒ«¬«ƒ«≈∆»ƒ¿¿»ƒ∆»

,ÌÈÏ˙ka ‰Úe·˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰˜ÁÓ B‡ ˙Á‡««ƒ¿¬»ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
.˙·˜¯Ó«¿∆∆

ועיירות.47)בשמיטה.46) חצרות שערי כגון
של 48) שהוא דבר "כל א). עמוד יא דף (יומא שנה חמישים

אחד  כל יהא תטרח שאם הרבה עליו להטריח אין רבים
שם). רש"י (לשון חבריי יעשו חיוב 49)אומר: על מוסב

בכלל. הבדיקה

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ Ïk‰50ÌÈ„·ÚÂ51. «…«»ƒƒ¿»¬ƒ»ƒ«¬»ƒ
ÌÈpËw‰ ˙‡ ÌÈÎpÁÓe52.Ì‰Èz·Ï ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ¿«¿ƒ∆«¿«ƒ«¬¿»¿»≈∆

˜„eÙa ¯c‰Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙Èa ¯ÎBN‰53Œı¯‡a «≈«ƒ¿»»»∆¿«»¿¿»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÊeÊn‰ ÔÓ ¯eËt ,Ï‡¯NÈ54Ï·‡ ; ƒ¿»≈»ƒ«¿»¿ƒ¬»

„iÓ ‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ˙Èa ¯ÎBN‰55. «≈«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«»ƒ¿»ƒ»

תורה 50) תלמוד למצוות מזוזה מצוות שנסמכה פי על אף
וגו' מזוזות על וכתבתם בניכם... את אתם "ולמדתם ככתוב:
ממנה, פטורות שנשים תורה לתלמוד מזוזה מקישים אנו אין
ימיכם" ירבו "למען במזוזה: שנאמר משום חייבות, הן אלא
לד  דף (קידושין לא? ונשים חיים צריכים אנשים וכי וגו'

ב). עמוד כ דף ברכות א; שהאשה 51)עמוד מצוה כל
א). עמוד ד דף (חגיגה חייבים כנענים עבדים  אף חייבת,

מחנך 52) האפוטרופוס בתים, שירשו קטנים יתומים כגון
א; עמוד נב דף (גיטין לבתיהם מזוזה בקביעת אותם

י). הלכה י"א, פרק נחלות הלכות מלון.53)והשווה
נקראת 54) יום משלושים ופחות היא, הדר חובת - מזוזה כי

ו  עראי דירת יוסף דירתו (בית במזוזה להתחייב חשובה לא
אינה  שכורה שדירה מפרשים: ויש רפ"ו). סימן דעה יורה
אלא  אחרים, של ולא "ביתך" שנאמר כלל במזוזה חייבת
שהיא  מפני במזוזה חכמים חייבוהו יום שלושים שלאחר
א). עמוד כא דף זרה עבודה (תוספות, כשלו נראית

ישראל".55) ארץ יישוב "משום א). עמוד מד דף (מנחות
ממנו, יוצא אפילו משם נוטלה אינו שוב שקבעה שלאחר
היו  (שלא אחרת מזוזה טורח מפני ממנו, יצא בקושי הלכך
מהרה  אחר ישכרנו ממנו כשיצא ואפילו בימיהם), מצויות

שם). רש"י (לשון במזוזה מזומן כשימצאנו

.‡È‰ÊeÊÓ ‡È·‰Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ ,B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkNn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈««≈¿»ƒ¿»
d˙ÚÈ·˜ ÏÚ ¯ÎN Ô˙B ‰È‰ elÙ‡ ,d˙B‡ Úa˜ÏÂ56; ¿ƒ¿…«»¬ƒ»»≈»»«¿ƒ»»

˙·BÁ dÈ‡Â ,‡È‰ ¯c‰ ˙·BÁ ‰ÊeÊn‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿»««»ƒ¿≈»«
˙Èa‰57‡ˆÈÂ B„È· ‰pÏhÈ ‡Ï ,‡ˆBÈ ‡e‰LÎe .58Ì‡Â ; «»ƒ¿∆≈…ƒ¿∆»¿»¿≈≈¿ƒ

‡ˆiLk dÏËB ‰Ê È¯‰ ,È˙ek ÏL ˙Èa‰ ‰È‰59. »»««ƒ∆ƒ¬≈∆¿»¿∆≈≈

המשכיר.56) את בה לחייב יכול הוא (בבא 57)אין
דרך  חז"ל דרשו "ביתך" בה שנאמר ב) עמוד קא דף מציעא
הדר. וזה התורה, הזהירה ממנה ויוצא שנכנס למי ביאתך,

שאין 58) בבית באים שהמזיקים "לפי א) עמוד קב דף (שם
בבית" שידורו אותם מזיק כאילו וכשנוטלה מזוזה בו

ב). עמוד קא דף שם הגוי 59)(תוספות בה ינהג שמא
בזיון. מנהג

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שיתחייב 1) כדי בבית להיות הצריכים תנאים עשרה

המזוזה; קביעת מקום היכן בתים שני שבין פתח במזוזה;
וסגולתה. מזוזה מצוות גודל

.‡Ba ¯c‰ ·iÁ˙È CkŒ¯Á‡Â ,˙Èaa LÈ ÔÈ‡˙ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈««ƒ¿««»ƒ¿«≈«»
¯eËt ,Ô‰Ó „Á‡ È‡z ¯ÒÁ Ì‡Â .‰ÊeÊÓ BÏ ˙BNÚÏ«¬¿»¿ƒ»≈¿«∆»≈∆»

˙Bn‡ Úa¯‡ B· ‰È‰iL :Ô‰ el‡Â .‰ÊeÊn‰ ÔÓ2ÏÚ ƒ«¿»¿≈≈∆ƒ¿∆«¿«««
Bn‡ Úa¯‡˙3˙BÊeÊÓ ÈzL Bl ‰ÈÈ‰zLÂ ,¯˙È B‡4, «¿««»≈¿∆ƒ¿∆»¿≈¿

ÛB˜LÓ BÏ ‰È‰ÈÂ5‰¯˜z BÏ ‰È‰˙Â ,6BÏ eÈ‰ÈÂ , ¿ƒ¿∆«¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ¿
,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b ¯ÚM‰ ‰È‰ÈÂ ,˙B˙Ïc¿»¿ƒ¿∆«««»«¬»»¿»ƒ≈

ÏÁ ˙Èa‰ ‰È‰ÈÂ7Ì„‡ ˙¯È„Ï ÈeNÚ ‰È‰ÈÂ ,8ÈeNÚÂ , ¿ƒ¿∆««ƒ…¿ƒ¿∆»¿ƒ«»»¿»
„B·k ˙¯È„Ï9Ú·˜ ˙¯È„Ï ÈeNÚÂ ,10. ¿ƒ«»¿»¿ƒ«∆«

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."zFzlC Fl Eidie"§¦§§¨

דלת  בו שאין פתח שגם סברו ראשונים ועוד הראב"ד אבל
במזוזה. חייב

לדעת  הדלת. בגדר הוא מחלוקתם שיסוד לומר ויש
כניסה  – פתיחה שענינו מהשער חלק היא דלת הרמב"ם
מקום  שהוא כזה בשער רק יהיה המזוזה חיוב ולכן ויציאה
היינו  והמושלם, הרגיל באופן מהבית והיציאה הכניסה
אפשרות  את גורמת הדלת שפתיחת כיון דלת, בו כשיש

לבית. הכניסה
סגירת  – עצמו בפני ענין היא שדלת סבר הראב"ד אבל
קשור  אינו החלל וסתימת הבית, בכותל חלל וסתימת
חייב  דלת אין אם גם ולכן הבית ויציאת לכניסה בהכרח

במזוזה.
.446 cenr f"h wlg y"ewl

הפתח,4)ברוחב.3)באורך.2) צדי משני עמודים
פתחי. מזוזות לשמור לד): ח, (משלי קורה 5)ככתוב

לפתח. מקורה.6)מעל יהיה לבתי 7)שהבית פרט
קודש. שהם וכיו"ב ובית 8)כנסיות התבן לבית פרס

אדם. לדירת מיוחדים שאינם לבית 9)העצים, פרט
כבוד, לדירת עשויים שאינם הבורסקי, ובית המרחץ

ה"ט. בסמוך וכיו"ב,10)כמבואר החג לסוכת פרט
האלו  התנאים עשרת וכל קבע, לדירת עשויה שאינה

הבאות. בהלכות והולכים מתבארים

.·¯eËt ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««»
‰ÊeÊn‰ ÔÓ11ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï È„k Ba LÈ Ì‡Â . ƒ«¿»¿ƒ∆¿≈¿«≈««¿«««

‰ÂLa ˙Bn‡ Úa¯‡12ÏÚa B‡ Ï‚Ú ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿««¿»∆««ƒ∆»…««
¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙BiÂÊ LÓÁ»≈»ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ»»»¿»≈

BaÁ¯ ÏÚ13ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿∆¿«≈««¿«««
.‰ÊeÊÓa ·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿«««»ƒ¿»

על 11) ט): ו, (דברים אמרה והתורה בית, חשוב זה שאין
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ג:).·Í˙Èמזוזות כרחבו.12)(סוכה שאין 13)ארכו
ויש  אמות, מארבע יותר ארוך שארכו אלא אמות, ד' ברחבו
דירה  דרך וזהו בשוה, ארבע על ארבע לרבע כדי בעודף
"אע"פ  מפרשים: ויש רוקח'). ('מעשה עגול מבית יותר
נגעים: טומאת לענין בית נקרא שאינו וכו' עגול" שהוא
שאף  וכו' רחבו" על יתר ארכו היה שאם לומר צריך "ואין
הל' וראה קסד: בב"ב כמבואר בית, נקרא נגעים לענין

שמח'). ('אור ה"ו פ"יד, צרעת טומאת

.‚ÌÈÏ˙Î ‰LÏL BÏ LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,‰¯„ÒÎ‡«¿«¿»¿«»∆∆¿»¿»ƒ
ÔÈÓÈˆÙ ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜˙Â14Áe¯a ¿ƒ¿»««ƒ∆∆»¿≈¿ƒƒ¿«

ÔÈÓÈˆt‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ,˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙BÊeÊÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÈeNÚ Ì‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ¿…ƒ¿

eNÚ15˙„ÓBÚ ‡l‡ ,ÌÈÏ˙k dÏ ÔÈ‡L ‰¯˜z‰ ÔÎÂ . «¬¿≈«ƒ¿»∆≈»¿»ƒ∆»∆∆
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„enÚ ÏÚ16‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««ƒƒ»ƒ»««ƒ∆ƒ

‰¯eËt ,˙Èa ˙È·˙k17el‡L ,˙BÊeÊÓ dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿∆≈
.ÔÈÈeNÚ Ô‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ„enÚ‰»«ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ

מ"ז).14) פ"ח, (שבת במשנה ונמצא מנחות 15)עמודים,
ע"ב. רוחותיה.16)לג, שם.17)מארבע

.„‰tÎÂ ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰ÊeÊÓ BÏ LiL ˙Èa18ÔÈÓk «ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
LÈ Ì‡ - ÛB˜Ln‰ ÌB˜Óa ˙BÊeÊn‰ ÈzL ÏÚ ˙L∆̃∆«¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ≈
·iÁ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˙BÊeÊn‰ d·‚a¿…««¿¬»»¿»ƒ≈«»

‰ÊeÊÓa19,ÌÈ¯eËt ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ≈»∆¬»»¿»ƒ¿ƒ
ÛB˜LÓ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ20. ƒ¿≈∆≈«¿

ועולה.18) ומתקצר כקשת, עגול שהכיפה 19)מכסה
כמשקוף. המזוזות 20)נידונית בגובה שאין מאחר כי

לגובה  המתעגלת הכיפה את מצרף ואתה טפחים, עשרה
שתשמש  לכיפה שאיֿאפשר משקוף, לך חסר שוב המזוזות,
דברי  בהבנת רפד, סי' ליו"ד (ט"ז כאחד ומשקוף מזוזה

יא: ביומא זו הלכה ומקור רבינו).

.‰¯eËt ,‰¯˜z BÏ ÔÈ‡L ˙Èa21‰È‰ .‰ÊeÊn‰ ÔÓ «ƒ∆≈ƒ¿»»ƒ«¿»»»
Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - ‰¯˜Ó BÈ‡ B˙ˆ˜Óe ‰¯˜Ó B˙ˆ˜Óƒ¿»¿…∆ƒ¿»≈¿…∆≈»∆ƒ∆ƒ

Èe¯w‰ ‰È‰22.‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡e‰L ,Á˙t‰ „‚k »»«≈¿∆∆«∆«∆«»ƒ¿»
‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈÚ·B˜ CkŒ¯Á‡Â ,˙B˙Ïc‰ ÔÈ„ÈÓÚÓe23. «¬ƒƒ«¿»¿««»¿ƒ∆«¿»

תקרה),21) להם (שאין שימאי "פתחי ע"ב: לג, מנחות
שאין  שם רש"י של השני וכפירוש המזוזה" מן פטורים

מקורה. ארבע 22)הבית על אמות ארבע בקירוי ויש
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה, לג,23)אמות מנחות

בפתח, הדלתות עמידת אחרי אלא המזוזה חיוב שאין ע"א.
שהשער  ידוע והדבר - ובשעריך" ביתך מזוזות "על שנאמר:
ואחד  בתים שערי "אחד - ז"ל חכמינו אמרו וכך הדלת, הוא
פתח  שכל בתים, פתחי אחד אמרו: ולא חצרות"; שערי
רבינו  (לשון נקרא אינו שער נקרא, פתח - דלתות בו שאין
יקבע  ואם - רבינו"). "תשובות במוספנו הובאה בתשובתו
קבעה  הרי הדלתות, עמידת לפני הבית במזוזת המזוזה, את
ולא  "תעשה מטעם פסול זה והרי מצוה, לידי שתבוע קודם

ה"ח. פ"ה, לעיל ראה העשוי". מן

.Â˙Èa‰Œ¯‰24˙BÎLl‰ ,25˙B¯ÊÚ‰Â26˙BiÒÎŒÈz·e , «««ƒ«¿»¿»¬»»≈¿≈ƒ

ÈÙÏ ,ÔÈ¯eËt ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ,˙BL¯„ÓŒÈz·e»≈ƒ¿»∆≈»∆≈ƒ»¿ƒ¿ƒ
L„˜ Ô‰L27ÔÈÁ¯B‡‰L ,ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa . ∆≈…∆≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆»¿ƒ

ÔÈ¯c28,ÔÈk¯k ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÎÂ .‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ba »ƒ«»ƒ¿»¿≈≈«¿∆∆∆¿«ƒ
‰¯Èc ˙Èa B· ‰È‰ Ì‡29·iÁ ,30eÈ‰L ÌÈ¯ÚM‰ Ïk . ƒ»»≈ƒ»«»»«¿»ƒ∆»

˙BÊeÊÓ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï Lc˜na31¯BwÈ ¯ÚMÓ ıeÁ ,32 «ƒ¿»…»»»∆¿ƒ««ƒ»
ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ÏLÂ ,epnÓ ÌÈÙlLÂ33ÈtÓ , ¿∆ƒ¿ƒƒ∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ¿≈

˙Ú·La ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯ÈcŒ˙È· ‰˙È‰ ˙‡f‰ ‰kLl‰L∆«ƒ¿»«…»¿»≈ƒ»¿…≈»¿ƒ¿«
‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ34. ¿≈««¿»»

עליו.24) בנוי היה המקדש,25)שביתֿהמקדש חדרי
יז). מ, (יחזקאל הכתוב והן:26)מלשון המקדש, חצרות

ישראל. ועזרת נשים ביתך"27)עזרת "מזוזות שנאמר:
אומרים: ויש יא:). (יומא קודש בית ולא חול, בית
בו  יושבים שתלמידים שכיון במזוזה, חייב שביתֿהמדרש
לדירה, דומה בלילה מאוחרת שעה ועד מהבוקר
רבי  של מדרשו בית אמרו: ה"יב) פ"ב, (מגילה וב'ירושלמי'
מרוטנבורג  מאיר רבי עשה וכן מזוזה. לו היתה חנינא,
שנת  בו ישן כשהיה ואמר: מדרשו, בית לפתח מזוזה
('טור' מזוזה בו שתיקן עד מבעתתו רעה רוח היתה הצהרים

רפו). סי' האורחים 28)יו"ד להכניס משגת ידם שאין
בכר  אבל לכל בבתיהם, מגיע ואין רבים תושבים שהם כים

לעשות  יכולים האורחים, מן מעט טורח אלא מהם אחד
ה'נמוקי  (לשון בביתֿהכנסת לדור צריכים ואין לצורך, בתים

מזוזה). להל' ע"ב;30)לשמש.29)יוסף' יא, יומא ַ
מזוזה). הל' קודש.31)רי"ף שהם שער 32)לפי הוא

(סוכה  העליון" ה"שער גם ונקרא ישראל, שבעזרת המזרח
של  לאלכסנדריא שהלך חסיד איש שם - נקנור מ"ד). פ"ה,
נעשו  ונסים המקדש, לשער דלתות להביא מצרים
שמו. על דלתותיו ונקראו לח. ביומא כמבואר לדלתותיו,

בבית 33) שהיו הגדולים שהכהנים מתוך המלך, פקידי חדר
כדי  למלכות ממון נותנים היו הצדיק) שמעון (אחר שני
היו  לא היו שרשעים ומתוך גדולה, בכהונה לשמש
המלך, כפקידי שנה כל מתחלפים והיו שנתם, משלימים
לשכת  זו לשכה נקראת לכך שנה, כל מחליפם שהמלך
בלשון  ויועציו, המלך חכמי - פרהדרין ח:). (יומא פרהדרין

לפני 34)יוונית. ימים שבעה מביתו, אותו מפרישים שהיו
הלשכה  ובגלל מ"א). פ"א שם, (כמפורש הכיפורים יום
במזוזה, נקנור שער גם נתחייב במזוזה, המחוייבת הזאת
לחדר  פתוח שהוא וכל זו, ללשכה מבוא משמש שהוא מפני
בסמוך  כמבואר במזוזה, הוא גם נתחייב במזוזה, החייב
נאמר: יא.) (יומא התלמוד שבגירסת להעיר וכדאי ה"ז.
ואולי  פרהדרין". לשכת ממנו שלפנים נקנור משער "חוץ
להגיה: או (כסףֿמשנה). כן לגרוס צריך רבינו בדברי גם
ואין  ממנו". שלפנים פרהדרין לשכת ושל נקנור "משער
שהכהן  מאחר כי קדושתה, מחמת ממזוזה, זו לשכה לפטור
חול. דירת זו והרי "ביתך" בכלל הוא הרי בה דר הגדול
פטור, זה הרי - לאדם דירה בית בו שאין ביתֿהכנסת אבל
כט.): (מגילה אמרו ועליו לגבוה, דירה משמש הוא כי
שבבבל" כנסיות בתי אלו - מעט" למקדש להם "ואהי

רפא). סי' יו"ד סופר' ('חתם

.ÊÔ·z‰ ˙Èa35˙Èa ,ÌÈˆÚ‰ ˙Èa ,¯˜a‰ ˙Èa , ≈«∆∆≈«»»≈»≈ƒ≈
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˙B¯ˆB‡36- "E˙Èa" :¯Ó‡pL ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - »¿ƒƒ«¿»∆∆¡«≈∆
EÏ „ÁÈÓ‰ E˙Èa37,CÎÈÙÏ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ï Ë¯t , ≈¿«¿À»¿¿»»≈¿«≈»∆¿ƒ»

da ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ,¯˜a‰ ˙Ù¯38,da ˙BËM˜˙Óe ∆∆«»»∆«»ƒ¿»ƒ¿«¿»
.Ì„‡ ˙¯È„Ï „eÁÈ da LÈ È¯‰L ,‰ÊeÊÓa ˙B·iÁ«»ƒ¿»∆¬≈∆»ƒ¿ƒ«»»

¯ÚLŒ˙Èa39˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡ ,40¯Èc‰Â ,‰pb‰Â ,41- ≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆¿«ƒ»¿«ƒ
‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÌÈ‡L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt42. ¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ»

el‡ ˙BÓB˜ÓÏ ÔÈÁe˙t ‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈz· eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ««»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈
‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ -43. «»ƒƒ¿»

בו.35) דרים אדם בני ואין תבן, בו לאצור המיוחד
וכדומה.36) ושמן ליין מחסן אדם 37)המשמש לדירת

יא.). (שם).38)(יומא שם מצוי הבקר שאין בשעה
בו.39) יושב והשומר החצר, שער לפני שעושים קטן בית
עולים 40) וכולם העליונה, הקומה פתחי לפני ארוך יציע

שם. הצאן.41)דרך מכלא מנחות 42)מקום ע"ב; שם,
ע"ב. מזוזה.43)לג, בהל' הרי"ף וכפירוש שם. מנחות

וכו' אכסדרה" שער "בית רבינו דברי לפרש נצטרך זה ולפי
שפתוחים -‰È‚Ïמקומות שהם העצים לבית ‰ÌÈ¯ÂËÙאו

(כסףֿ לגינה הפתוח מקורה מקום מרפסת וכן ממזוזה,
משנה).

.Á˙B¯ˆÁ È¯ÚL „Á‡ ,CÎÈÙÏ44È¯ÚL „Á‡Â , ¿ƒ»∆»«¬≈¬≈¿∆»«¬≈
˙B‡B·Ó45˙BÈ„Ó È¯ÚL „Á‡Â ,46Ïk‰ ,˙B¯ÈÚÂ ¿¿∆»«¬≈¿ƒ«¬»«…

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈza‰ È¯‰L ;‰ÊeÊÓa ÌÈ·iÁ«»ƒƒ¿»∆¬≈«»ƒ««»ƒƒ¿»
ÌÈz· ‰¯NÚ elÙ‡ .ÔÎB˙Ï ÔÈÁe˙t47‰ÊÏ Áe˙Ù ‰Ê , ¿ƒ¿»¬ƒ¬»»»ƒ∆»«»∆

Ôlk ,‰ÊeÊÓa ·iÁ ÈÓÈt‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÊÏ Áe˙Ù ‰ÊÂ¿∆»«»∆ƒ¿«¿ƒƒ«»ƒ¿»À»
e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÈ·iÁ48‰pb‰ ÔÓ Áe˙t‰ ¯ÚL :49 «»ƒƒ¿≈∆»¿«««»«ƒ«ƒ»

¯ˆÁÏ50.‰ÊeÊÓa ·iÁ , ∆»≈«»ƒ¿»

מקורות.44) שאינן וחצרות 45)אע"פ וצר, צדדי רחוב
לתוכו. ואין 46)פתוחות ויערות, הרים מוקפת מדינה יש

רש"י  (לשון הגר ארץ כגון שערים דרך אלא ממנה יוצאים
מפני  לסכנה לחוש שיש במקום זאת ובכל יא.). יומא
בשערי  היהודים להם עושים כשפים יאמרו שלא הגויים,
הגיטו  ערי שערי נפטרו זה, ומטעם ממזוזה. פטור - עירם

י"ג). סימן שבע' ('באר התימנים.47)ממזוזה כת"י כנוסח
עשרה אחר: ע"ב.ÌÈ˙·.(48ונוסח לג, וציר 49)מנחות

פטור. מקום שהוא הגינה לצד הוא בה 50)הדלת שיש
במזוזה. החייב בית

.Ë˙È·e ,‡qk‰Œ˙Èa‰ÏÈ·h‰ ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ51˙È·e , ≈«ƒ≈≈«∆¿»≈«¿ƒ»≈
È˜Ò¯a‰52ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ «À¿¿ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ«¿»¿ƒ

„B·k ˙¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L53‚Á ˙kÒ .54‚Áa55˙È·e ∆≈»¬ƒ¿ƒ«»À««∆»«ƒ
‰ÈÙÒaL56ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ¯ˆBÈ ÏL ˙BkÒ ÈzL .Ú·˜ ˙¯È„Ï57BfÓ ÌÈÙÏ BÊ , ¿ƒ«∆«¿≈À∆¿ƒƒ¿ƒƒ
dÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰BˆÈÁ‰ -«ƒ»¿»ƒ«¿»¿ƒ∆≈»

‰Úe·˜58ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt ÌÈ˜ÂMaL ˙BiÁ‰ . ¿»«¬À∆«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»
‰¯È„Ï ÌÈÚe·˜59. ¿ƒ¿ƒ»

בלבד.51) טהרה מקוה משמש אלא בו, רוחצים שאין
רע.52) וריחו עורות, עיבוד ע"א.53)בית יא, יומא

בכל  הקודש, בזיון משום בה ואין המזוזה יכסה אם ואפילו

שאינם  לפי במזוזה, חייבים האלה המקומות אין זאת
רפו). סי' יו"ד (ש"ך כבוד לדירת הסוכות.54)עשויים חג

שהסוכה 55) מפני ממזוזה. פטורה החג, ימי בשבעת אפילו
כי  קבוע שימוש להשתמש ראויה היא ואין עראי, דירת היא
שמשמעו  "ביתך" בה קורא אתה ואין רעועות מחיצותיה
לשכת  ולפיכך י:). (יומא קבע לדירת הראוי קבוע בנין
בה  גר שהכהן אע"פ ה"ו) (לעיל במזוזה חייבת פרהדרין
קבע. לדירת וראוי קבוע שבנינה מפני בלבד, ימים שבעה

נוהגת 56) אינה "מזוזה ה"יב): פ"ד, (מגילה ירושלמי
ימים". חרס 57)במפרשי כלי יוצרי של דרכם היה כך

בפנימית  מזו, לפנים זו סוכות שתי להם עושים בימיהם:
מלאכתו  עושה הוא ובחיצונה קדרותיו, ומצניע דר הוא
שם). וברש"י ח: (סוכה למכור קדרותיו את ומוציא

זה 58) ואין בה. וישן אוכל שאינו קבוע, תשמישה שאין
הוא  שגם במזוזה, שחייב לבית הפתוח לביתֿשער דומה
בלילה  קבוע תשמישו ביתֿשער כי ה"ז) (לעיל במזוזה חייב

רפו). סי' ליו"ד (ש"ך בלבד,59)כביום למכירה אלא
להם. הולכים ובעליהם נסגרות ובלילה

.ÈBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿»ƒ«¿≈««ƒ∆≈
˙BNÚÏ ·iÁ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ‡l‡ ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚»̄ƒ»≈¿»∆»¿««≈∆«»«¬

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎa ‰ÊeÊÓ60˙Èa ÔÈaL ÔË˜ Á˙t . ¿»¿»∆«»∆«∆«»»∆≈«ƒ
‰iÏÚÏ61¯„Á elÙ‡ ,˙ÈaaL ¯„Á .‰ÊeÊÓa ·iÁ , «¬ƒ»«»ƒ¿»∆∆∆««ƒ¬ƒ∆∆

,ÈÓÈt‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚ ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ·iÁ - ¯„Áa¿∆∆«»«¬¿»««««∆∆«¿ƒƒ
ÔlkL ,˙Èa‰ ¯ÚL ÏÚÂ ,ÔBˆÈÁ‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚÂ¿««««∆∆«ƒ¿«««««ƒ∆À»

.ÔÈÚe·˜e ‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

ע"א.60) לד, באמצע 61)מנחות ארובה דרכם: "זה
במעלות, מהבית אליה ועולים העליונה) (הקומה העליה
ירד  שלא כדי למטה, המעלות סביב מחיצות ארבע ועושים
פתח  ועושים הבעלים, ברשות כיֿאם לבית העליה מן אדם

שם). רש"י (לשון במחיצות"

.‡È˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ· B‡ L¯„n‰Œ˙Èa ÔÈaL Á˙t∆«∆≈≈«ƒ¿»≈≈«¿∆∆
·iÁ ,Á˙t‰ B˙B‡a ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚¯ Ì‡ - B˙È·e≈ƒ»ƒ»≈¿»¿«∆««»

‰ÊeÊÓa62ÌÈz· ÈL ÔÈaL Á˙t .63¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ , ƒ¿»∆«∆≈¿≈»ƒ¿ƒ««
¯Èv‰64ÌL ,BnÚ ‰‡¯ ¯Èv‰L ÌB˜Ó ;˙Ïc ÏL «ƒ∆∆∆¿∆«ƒƒ¿∆ƒ»

‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜65. ¿ƒ∆«¿»

ע"א.62) לג, ובכל 63)שם, לשנים, ביתו שחילק כגון
מזה  פתח יש החולקת ובמחיצה לרחוב, פתוח פתח חלק
אתה  אין הנכנס, לימין היא המזוזה שקביעת והיות לזה,
שכנגדו. מהצד או זה, חלק מצד הכניסה, היא איפה יודע

ולמטה.64) למעלה שבדלת ברזל הזה 65)יתד שהצד
לג. (מנחות קובעת כניסתו וימין הבית, עיקר חשוב

וברש"י).

.·ÈÏL ÏÏÁ CB˙a ?‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ∆«¿»¿»»∆
Á˙t66CeÓq‰ ÁÙha ,67LÈÏL ˙lÁ˙a ,ıeÁÏ ∆««∆««»«ƒ¿ƒ«¿ƒ

¯ÚM‰ d·b ÏL ÔBÈÏÚ‰68,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ dÚ·˜ Ì‡Â ; »∆¿∆…««««¿ƒ¿»»¿«¿»ƒ∆
ÁÙË ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‰p˜ÈÁ¯iL ,‡e‰Â ;‰¯Lk69. ¿≈»¿∆«¿ƒ∆»ƒ««¿∆«

˙ÈaÏ ÒÎp‰ ÔÈÓÈ ÏÚ dÚ·˜Ï CÈ¯ˆÂ70dÚ·˜ Ì‡Â ; ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿»»
‰ÊeÊÓa ·iÁ ,ÔÈÙzL ÏL ˙È·e .‰ÏeÒt - Ï‡ÓNÓ71. ƒ¿…¿»«ƒ∆À»ƒ«»ƒ¿»
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השער 66) סגירת מקום כתוב, "בשעריך" שהרי מבחוץ, ולא
ל  (ראה לב:). (מנחות הפתח חלל ה"ח),וזה פ"ה, עיל

שמצוותה  סובר רבינוֿתם אולם זקופה, להיות שמצוותה
לג.). מנחות ('תוספות' הפתח מזוזת לרוחב שכובה להיות
בשיפוע  אותה וקובעים שניהם, ידי יוצאים והמדקדקים

רפט). סי' יו"ד (רמ"א כדי 67)ובאלכסון הרבים, לרשות
לג:). (שם, מיד במצוה "וקשרתם...68)שיפגע שנאמר:

ששם  הזרוע בגובה קשירה מה - ביתך" מזוזות על וכתבתם
השער  בגובה המזוזה נתינת אף יד, של תפלה מניחים

גובה 69)(שם.). בסוף אינה התפילין שקשירת כשם
אינה  המזוזה הנחת אף קצת, ממנו מרוחקת אלא הזרוע
(כסףֿמשנה). טפח ממנו מרוחקת אלא השער גובה בסוף

ביאתך,70) דרך בו: קרא - ביתך" מזוזות "על שנאמר:
(יומא  תחילה עוקר הוא ימין רגל רגליו, עוקר וכשאדם

מפני 71)יא:). בתיהם, ולא "ביתך" אומרים: אנו ואין
צריכים  כולם וגו', ימיכם" ירבו "למען כתוב: שבמזוזה
הביאו  ולא כאן זה דין לכתוב רבינו ואיחר (שם). לחיות
בית  שגם מאחר שאלו שם שביומא מפני הפרק, בראש
לומר, ותירצו: לי? למה "ביתך" במזוזה, חייב השותפים
סמכם  בזה, קשור וזה והואיל הנכנס, מימין ביאתך דרך

(כסףֿמשנה). יחד וסדרם רבינו

.‚È˙·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊÓa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ«
Ïk‰72„ÈÓz73„eÁÈa ÚbÙÈ ,‡ˆÈÂ ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ . «…»ƒ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈≈ƒ¿«¿ƒ

,B˙·‰‡ ¯kÊÈÂ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BÓL ,ÌM‰«≈¿∆«»»¿ƒ¿…«¬»
ÂÈ˙Bi‚Le B˙MÓ ¯BÚÈÂ74ÔÈ‡L ,Ú„ÈÂ ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿«¿≈«¿»¿≈«∆≈

˙ÚÈ„È ‡l‡ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ „ÓBÚ‰ ¯·c»»»≈¿»¿¿≈»ƒ∆»¿ƒ«
ÈÎ¯„a CÏB‰Â BzÚ„Ï ¯ÊBÁ ‡e‰ „iÓe ,ÌÏBÚ‰ ¯eˆ»»ƒ»≈¿«¿¿≈¿«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈ¯LÈÓ75BÏ LiL ÈÓ Ïk : ≈»ƒ»¿¬»ƒ»ƒƒ»ƒ∆∆
‰ÊeÊÓe ,B„‚·a ˙ÈˆÈˆÂ ,BÚB¯Ê·e BL‡¯a ÔÈlÙz¿ƒƒ¿…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿»
BÏ LÈ È¯‰L ;‡ËÁÈ ‡lL ‡e‰ ˜ÊÁÓ ,BÁ˙Ùa¿ƒ¿À¿»∆…∆¡»∆¬≈∆

Ì‰ Ô‰Â ,ÌÈa¯ ÔÈ¯ÈkÊÓ76B˙B‡ ÔÈÏÈvnL ÌÈÎ‡Ïn‰ «¿ƒƒ«ƒ¿≈≈««¿»ƒ∆«ƒƒ
ÂÈ‡¯ÈÏ ·È·Ò ÈÈ C‡ÏÓ ‰Á" :¯Ó‡pL ,‡ËÁlÓƒ«¬…∆∆¡«…∆«¿«¿»»ƒƒ≈»

"ÌˆlÁÈÂ77.ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a . «¿«¿≈¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה"י).72) פ"ה, (לעיל נשים בין אנשים ביום 73)בין גם
בלילה. התמידי.74)וגם ע"ב.75)עיסוקו מג, מנחות

עליו 77)המצוות.76) קראו שם וחז"ל החטא. מן ימלטם
לא  ומזוזה) ציצית (תפילין, המשולש "והחוט הפסוק:

ינתק". במהרה

ׁשביעי  1ּפרק
-dad̀xtqzFklddxFYxtq

¤¤§¦¦
¦§¥¤̈

מישראל 1) איש כל על תורה ספר כתיבת מצוות חיוב
ספר  דין תורה; ספר כתיבת דיני המלך; על חיובה ְִֶומשנה

הוא. איך נביאים של סדרם מוגה; שאינו תורה

.‡LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2·zÎÏ Ï‡¯NiÓ ƒ¿«¬≈«»ƒ»ƒƒƒ¿»≈ƒ¿…
˙‡ ÌÎÏ e·˙k ‰zÚÂ" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆¡«¿«»ƒ¿»∆∆
‰¯ÈL da LiL ,‰¯Bz ÌÎÏ e·˙k :¯ÓBÏk ;"‰¯ÈM‰«ƒ»¿«ƒ¿»∆»∆∆»ƒ»

BÊ3˙BiL¯t ˙BiL¯t ‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ÈÙÏ ,4. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆«»»»ƒ»»ƒ
‰ÂˆÓ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆ƒƒ¬»≈∆»ƒ¿»

BlMÓ ·zÎÏ5dÏa˜ el‡k ‡e‰ È¯‰ ,B„Èa B·˙k Ì‡Â . ƒ¿…ƒ∆¿ƒ¿»¿»¬≈¿ƒƒ¿»
ÈÈÒŒ¯‰Ó6ÔÈ·˙Bk ÌÈ¯Á‡ ,·zÎÏ Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â . ≈«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒ¿…¬≈ƒ¿ƒ

dÈbn‰ ÏÎÂ .BÏ7È¯‰ ,˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¿»««ƒ«≈∆»«¬ƒ««¬≈
BlÎ B·˙k el‡k ‡e‰8. ¿ƒ¿»À

שהרי 2) מסתבר, וכן זו. ממצוה שפטורות לנשים פרט
"כתבו  ככתוב: בה. הלימוד היא התורה, כתיבת תכלית
מת"ת, פטורות ונשים ישראל". בני את ולמדה לכם...
תרי"ג. מצוה (ה'חינוך', ה"א פ"א, ת"ת הל' לעיל  כמבואר
מצוותֿ מנין בסוף לרבינו, המצוות' ב'ספר מפורש וכן

האזינו".3)עשה). "פרשת 4)"שירת לכתוב אפשר ואי
ספרֿתורה  לכתוב הכתוב: כוונת ולכן לעצמה, האזינו"

האזינו. שירת בו שיש שהרי סנהדרין5)שלם, ע"ב. כא,
ÌÎÏנאמר: Â·˙Î ירבו "למען משלכם, לכתוב עליכם

ידו  תשיג לא לאשר מהם להשאיל ונוכל בינינו, הספרים
מבני  אחד כל חדשים בספרים יקראו למען וגם לקנות,

בספרים בקראם נפשם תקוץ פן שיניחו ישראל, הישנים
תרי"ג). מצוה (ה'חינוך' אבותיהם" ל,6)להם מנחות

השוק  מן מצוה כחוטף השוק מן ספרֿתורה "הלוקח ע"א:
- כתבו בכתיבתו). שטרח כמי כלֿכך גדול שכר לו (אין
מקום  שיש סיני". מהר קיבלו כאילו הכתוב עליו מעלה
כדי  במדבר ללכת טורח היה כן זה, טורח שטרח כמו לומר

שם). יוסף' ('נמוקי סיני מהר תורה טעות 7)לקבל תיקן
לשון  פירושה: - הגהה בו. לקרות והכשירו בו, שנמצאה
(המדקדק  הקורא עיני מאירה מתוקנת הגהה כי ואורה, נוגה
הסרה  לשון מפרשים: ויש "תשבי"). בספרו אליהו ר'
יג), כ, (שמואלֿב המסילה מן הוגה כאשר ככתוב: וסילוק,
והדפוס  שבכתב והטעויות השגיאות את מסיר המגיה כי

ס"ת). הל' טוב' יום ולדעת 8)('מעדני שם. מנחות,
מוטעה, ספר מחבירו הקונה באדם מדובר שם, ה'תוספות'
ספר  להשהות אסור כי המוכר, ביד באיסור היה עכשיו שעד
בו, לקרוא והכשירו שתיקנו וזה יט:) (כתובות מוגה שאינו
כותב: ספרֿתורה בהל' והרא"ש כתבו. כאילו הוא הרי
שהיו  הראשונים בדורות התורה) ספר כתיבת (מצות "וזהו
ס"ת  שכותבים בימינו, אבל בו. ולומדים תורה ספר כותבים
מצותֿעשה  ברבים, בו לקרות כנסיות בבתי אותו ומניחים
חומשי  לכתוב משגת ידו אשר מישראל איש כל על היא
כי  ובניו, הוא בהן להגות ופירושיה, וגמרא ומשנה התורה
את  "ולמדה ככתוב: בה, ללמוד היא התורה כתיבת מצות
והדינים  המצוות ידע ופירושיה הגמרא וע"י ישראל", בני
וגם  לכתבם מצווה שאדם הספרים הם הם לכן בוריים, על

ר"ע). סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית (וראה וכו'. למכרם"

.·„Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·zÎÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,CÏn‰Â¿«∆∆ƒ¿»»»ƒ¿…≈∆»∆»
‡e‰Lk BÏ ‰È‰iL ¯ÙÒ ÏÚ ¯˙È ,CÏn‰ ÌLÏ ,BÓˆÚÏ¿«¿¿≈«∆∆»≈«≈∆∆ƒ¿∆¿∆
BzÎÏÓÓ ‡qk ÏÚ Bz·LÎ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ËBÈ„‰∆¿∆∆¡«¿»»¿ƒ¿«ƒ≈«¿«¿

"'B‚Â BÏ ·˙ÎÂ9‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B˙B‡ ÔÈ‰ÈbÓe .10, ¿»«¿«ƒƒƒ≈∆»¬»»
,ËBÈ„‰ ‡e‰Lk BÏ ‰È‰L ‰Ê .ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ«»∆∆»»¿∆∆¿

a BÁÈpÓÂÈÊb ˙È·11BÏ ·zÎpL B‡ ·˙kL ‰ÊÂ ;12¯Á‡ «ƒ¿≈¿»»¿∆∆»«∆ƒ¿«««
- ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ,CÏnL∆»«ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈≈«ƒ¿»»
- ÔÈca ·LBÈ ,BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ .BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»ƒƒ¿»¿ƒ≈«ƒ
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·ÒÓ ,BnÚ ‡e‰Â13Bc‚Î ‡e‰Â -14‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ; ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«¿»¿»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚƒ¿»»»¿≈«»

שנאמר 9) הפסוק מסוף זה הוכיחו ושם ע"ב. כא, סנהדרין
"את במשמע.˘Ó‰בו: שתים - משנה וגו', התורה

ה"ו).10) ס"ב, סנהדרין (ירושלמי שבביתֿהמקדש
ישראל.11) איש יודע 12)כשאר כשאינו אחרים, ע"י

לאכול.13)לכתוב. השולחן שם.14)אל סנהדרין,
מעשהו  על אדם יעציבהו לא עצמו ברשות שהמלך "לפי
צריך  ע"כ שירצה, מי את ימית פיו ובשבט בו, יגער ולא
תמיד, אליו יביט נגדו, יעמוד טוב וזכרון גדולה שמירה הוא
מצוה  (ה'חינוך' יוצרו" אל לבו ויטה יצרו את יכבוש למען

תקג).

.‚·zÎÏ CÈ¯ˆ ,CÏÓiL Ì„˜ ‰¯BzŒ¯ÙÒ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»≈∆»…∆∆ƒ¿…»ƒƒ¿…
˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL CÏnL ¯Á‡ BÏ««∆»«¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈
‡l‡ ,BnÚÓ ¯eÒÈ ‡Ï ,„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ÈM‰Â ,ÂÈÊb¿»»¿«≈ƒƒ¿∆ƒ»ƒ…»≈ƒ∆»

„·Ïa ‰ÏÈl·15Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒkiLÎe , ««¿»ƒ¿«¿∆ƒ»≈¿≈«∆¿»¿≈
‡qk‰16B˙hÓ ÏÚ ÔLÈÏ B‡ ,17. «ƒ≈ƒ…«ƒ»

אלו 15) - חייו" "ימי נאמר: שופטים פרשת ב'ספרי' אולם
" רבינו ÏÎהימים, כוונת ואולי הלילות, לרבות - חייו" ימי

מאיר  רבי להגאון שמח' וב'אור השינה. בשעת - "בלילה"
"לא  רבינו: בדברי צ"ל שכך ואומר מגיה מדווינסק שמחה
וכו', המרחץ" לבית כשיכנס לבד בלילה, אפילו מעמו יסור
הזכיר  שלא ה"א, פ"ג מלכים בהל' רבינו מדברי נראה וכן

לגמרי. לילה דין הראוי 16)שם מקום בו" "וקרא שנאמר:
מקום  אינו הקברות בית גם וכן שם). ('ספרי' בו לקרות
אלא  ה"ו) פ"י, ולקמן יח. ברכות (ראה בו. לקרות הראוי
ואין  הואיל הקברות, בית גם למנות חשו לא ז"ל שחכמינו
ב, פרק (סנהדרין המשנה כדברי המת, להלווית יוצא המלך
שלו" פלטרין מפתח יוצא אינו מת, לו "מת ג): משנה

צ"ה). אות שופטים, פרשת תמימה', אפילו 17)('תורה
ביום.

.„ËeË¯N ‡Ïa B·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ18B·˙kL B‡ , ≈∆»∆¿»¿…ƒ¿∆¿»
ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó19ÏeÒt -20; ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»»

„ˆÈÎÂ .ÛÏw‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,ÏÈÂb‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,‡l‡∆»À««¿ƒÀ««¿»¿≈«
‰‡ ,˙w˙Ó ‰·È˙k ·˙Bk ?‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¿À∆∆»»

¯˙BÈa21‰·z Ïk ÔÈa ÁÈpÈ .22ÏÓk ‰·˙Â˙B‡ ‡ ¿≈«ƒ«≈»≈»¿≈»ƒ¿…
‰pË˜23ÔÈ·e ,‰¯ÚN‰ ËeÁ ‡ÏÓk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈ·e , ¿«»≈¿ƒ¿…««¬»≈

‰ËÈL Ïk24‰ËÈL Ïk C¯‡Â .‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ »ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»¿…∆»ƒ»
·zÎÏ È„k ,˙Bi˙B‡ ÌÈLÏL - ‰ËÈLÂ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒ¿…
,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ'¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆

ÈÓÊ ‡˙Ïz25Ûc Ïk ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ ;26‡‰˙ ‡ÏÂ .Û„Â ¿»»ƒ¿≈¿∆…«»«»«¿…¿≈
‡ÏÂ .˙¯b‡k Ûc‰ ‡‰È ‡lL È„k ,‰fÓ ‰¯ˆ˜ ‰ËÈLƒ»¿»»ƒ∆¿≈∆…¿≈««¿ƒ∆∆¿…
˙BËËBLÓ ÂÈÈÚ e‰È ‡lL È„k ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ dk¯‡»¿»≈«∆¿≈∆…¿≈»¿¿

·˙ka27. «¿»

יהיה 18) שהכתב כדי בסרגל, השיטין את לשרטט שצריך
ה"יב). (פ"א, לעיל כמבואר מפורשים 19)ישר וקלף גויל

ה"וֿז). (פ"א, ה"ט).20)למעלה פ"א, (מגילה ירושלמי

רעא). סי' ליו"ד (ט"ז ספרים כשני שנראה והטעם:
(21- ואנוהו אלי "זה קלג:): (שבת חז"ל שאמרו כמו

נאה, בדיו נאה, תורה ספר במצוות.... לפניו התנאה
אומן". [סופר] בלבלר נאה, זו 23)מילה.22)בקולמוס

פעמים.25)שורה.24)יו"ד. עמוד.26)שלש
(27- משוטטות ל.). מנחות (מסכת השיטות בראשי ויטעה

בארץ  משוט כמו: מה, דבר לחפש ואנה, אנה מתהלכות
עיניו  ט): טז, הימיםֿב (דברי מצינו וכן ב). ב, (איוב

הארץ. בכל משוטטות

.‰·˙k‰ ËÚÓÈ ‡Ï28‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰ ÈtÓ …¿«≈«¿»ƒ¿≈»∆«∆≈»»»
‰L¯ÙÏ29‡Ï - ˙Bi˙B‡ LÓÁ ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊ . ¿»»»ƒ¿«¿»≈»«»≈ƒ…

˙Bk ‡l‡ ,ÛcÏ ıeÁ LÏLÂ Ûc‰ CB˙a ÌÈzL ·zÎÈ· ƒ¿…¿«ƒ¿««¿»««∆»≈
ÛcÏ ıeÁ ÌÈzLe Ûc‰ CB˙a LÏL30ÔÓ ¯‡L ‡Ï . »¿««¿«ƒ««…ƒ¿«ƒ

ÌB˜n‰ ÁÈpÓ - ˙Bi˙B‡ LÏL ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰«ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ«ƒ««»
‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe ,Èet31. »«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

ודקות.28) קטנות אותיות להיות 29)לכתוב שצריך
נזדמנה  ואם לפרשה, פרשה בין ריוח אותיות תשע כשיעור
אחרת  פרשה בה ומתחיל אחת, פרשה בה שמסיים שיטה לו
להגדיל  כדי דקות אותיות יכתוב אל ביניהן, מועט ריוח ויש
כך. לידי יבוא שלא עצמו יזרז אלא הריוח, את

צריך 30) ה' ששם (שם) ה'תוספות' וכתבו ע"א. ל, ֵמנחות
הדף. בתוך כולו להאריך 31)להיות הסופרים ומנהג

תורה, ספר נוי משום השיטה, לסוף שיגיעו עד האותיות
האותיות  צורת הפסד משום זה לנוי חושש לא ורבינו

רוקח'). ('מעשה

.Â‰p˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊƒ¿«¿»≈»«¿≈ƒ…ƒ¿¿∆»
ÔÈtc‰ ÔÈa32BÏ ‰ncÊ .‰ËÈM‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÈÊÁÈ ‡l‡ , ≈««ƒ∆»«¬ƒƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿«¿»

B‡ ˙BÁÙ B‡ ,˙Bi˙B‡ ¯NÚ ˙a ‰·z ‰ËÈM‰ CB˙a¿«ƒ»≈»«∆∆ƒ»
¯˙È33dlk ˙‡ ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ , »≈¿…ƒ¿«ƒ«ƒ»¿≈ƒ¿…∆À»

dÈˆÁÂ Ûc‰ CB˙a dÈˆÁ ·zÎÏ ÏBÎÈ Ì‡ - Ûc‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ¿…∆¿»¿««¿∆¿»
Èet ÌB˜n‰ ÁÈpÓ ,Â‡Ï Ì‡Â ;·˙Bk ,ÛcÏ ıeÁ««≈¿ƒ»«ƒ««»»

‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe34. «¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

כך 32) לעשות שרשאי ואע"פ הדף, לשירטוט מחוץ לכתבה
רשאי  אינו שלימה בתיבה אבל אותיות, חמש בת בתיבה

ל.). ט,33)(מנחות אסתר (מגילת "והאחשדרפנים" כגון
ראה  ספרֿתורה. כדין כתיבתה דין אסתר מגילת גם כי ג)
ר' הגאון (בשם ה"ט פ"ב, לרבינו מגילה הלכות יז.; מגילה

מוילנא). עד 34)זלמן ולהגדילן האותיות למשוך אבל
זולת  מחברתה, אחת אות לשנות שאין אסור, - השיטה סוף
או  גדולות להיות המסורה, לבעלי המקובלות האותיות

מיימוניות'). ('הגהות קטנות

.ÊLnÁÂ LnÁ Ïk ÔÈa ÁÈpÓe35˙BÈet ÔÈËÈL Úa¯‡ «ƒ«≈»À»¿À»«¿«ƒƒ¿
‰·È˙Î ‡Ïa36LnÁ‰ ÏÈÁ˙ÈÂ ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , ¿…¿ƒ»…»¿…»≈¿«¿ƒ«À»

CÈ¯ˆ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ¯Ó‚iLÎe .˙ÈLÈÓÁ ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¬ƒƒ¿∆ƒ¿…∆«»»ƒ
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a ¯Ó‚iL37ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ∆ƒ¿…¿∆¿«ƒ»∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ

‰a¯‰ ÔÈËÈL Ûc‰38¯v˜Ó ,39‰ÏBÚÂ40ÏÈÁ˙Óe , ««ƒƒ«¿≈¿«≈¿∆«¿ƒ
˙‡ ¯Ó‚È ‡ÏÂ ,Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««ƒ»∆¿««¿…ƒ¿…∆
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‰ËÈM‰41"Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ" ‰È‰iL „Ú ,Ôek˙Óe , «ƒ»ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆¿≈≈»ƒ¿»≈
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a42. ¿∆¿«ƒ»∆¿««

תורה.35) חומשי ע"ב.36)מחמשה יג, ב"ב
ע"א.37) ל, שבאמצע 38)מנחות בשיטה חל הכתב וגמר

בנוסח 40)השיטין.39)הדף. ואמנם והולך. מקצר כמו
לשון  אחרי נמשך ורבינו והולך". "מקצר נאמר: התלמוד,
כתוב: תפילין להל' הרא"ש שבלשון ומעניין שם. הרי"ף

אחד. לענין עולה והכל ויורד". כת"י 41)"מקצר כנוסח
השיטה "מתחילת אחר: ובנוסח ‰„Ûהתימנים. ÛÂÒ·˘ ולא

השיטה". את התורה,42)יגמור סיום שכאן הכל ידעו ואז
סק"ו). רע"ב סי' יו"ד (ט"ז השיטה בגמר יסיים אם כן לא

.Á˙BÏB„b‰ ˙Bi˙B‡a ¯‰fÈÂ43˙BpËw‰ ˙Bi˙B‡·e44, ¿ƒ»≈»ƒ«¿»ƒ«¿«
˙B„e˜p‰ ˙Bi˙B‡·e45ÔB‚k ,˙BpLÓ‰ ˙Bi˙B‡Â , »ƒ«¿¿ƒ«¿À¿
˙BÙeÙl‰ Ô"È‡t‰46˙Bn˜Ú‰ ˙Bi˙B‡‰Â47BÓk , «≈ƒ«¿¿»ƒ»¬À¿

ÔÈ‚za ¯‰fÈÂ .LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈ¯ÙBq‰ e˜ÈzÚ‰L48 ∆∆¿ƒ«¿ƒƒƒƒƒ¿ƒ»≈««ƒ
LiL ˙B‡ LÈÂ ,„Á‡ ‚z ‰ÈÏÚ LiL ˙B‡ LÈ .ÔÈÓ·e¿ƒ¿»»≈∆≈»∆»»∆»¿≈∆≈

‰Ú·L ‰ÈÏÚ49Ô"ÈÈÊ ˙¯eˆk ÔÈbz‰ ÏÎÂ .50ÔÈwc ,Ô‰ »∆»ƒ¿»¿»««ƒ¿««¿ƒ≈«ƒ
.‰¯ÚN‰ ËeÁk¿««¬»

גדולה,43) שהיא א) א, (בראשית ברא בראשית של ב' כגון
שהיא 44)ועוד. ב) כג, (שם, "ולבכותה" של כ' כגון

בי"ת  אל"ף סדר סופרים" "דקדוקי במוספנו וראה קטנה.
וקטנות. גדולות אותיות של נקודות 45)שלם עליהן שיש

ט) יח, (בראשית שרה" איה אליו "ויאמר כגון מלמעלה,
מנוקדות. שב"אליו" "איו" דפוס 46)שאותיות כנוסח

הלפופות. אחר: ובנוסח ועוד. רוקח' 'מעשה ונציא, מנטובה

רסה. סי' יו"ד סופר' 'חתם ראה ומקופל. כרוך ופירושו:
(במדבר 47) הארון" בנסוע "ויהי שלפני ההפוכה נו"ן כגון

עקומה. שהיא לה) שאמרו 48)י, כמו האותיות, כתרי
להקב"ה  מצאו למרום, משה שעלה "בשעה כט:): (מנחות
אדם  לו: אמר התגין)... (כגון לאותיות כתרים וקושר שיושב
יוסף  בן ועקיבא דורות, כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד
של  תילין תילין (תג) וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד שמו,

במו 49)הלכות". רבינו".ראה "תשובות ספנו
פרטי 50) לכל מקום מראה עוז' וה'מגדול ע"ב. כט, מנחות

"התגין". בספר זו הלכה

.ËÔÓ ‰ÂˆÓÏ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈…∆∆¿∆»¿ƒ¿»ƒ
‰Ê Ôew˙a ‰pL Ì‡Â .¯Á·n‰51˜c˜„ ‡lL B‡ , «À¿»¿ƒƒ»¿ƒ∆∆…ƒ¿≈

˙‡ ·¯wL B‡ ;Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰ Ïk ·˙ÎÂ ,ÔÈbza««ƒ¿»«»»ƒ¿ƒ»∆≈«∆
ÔÈËÈM‰52Ô˜ÈÁ¯‰ B‡53ÔÎÈ¯‡‰ B‡ ,54- Ô¯v˜ B‡ «ƒƒƒ¿ƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»

¯È˙B‰ ‡ÏÂ ¯qÁ ‡ÏÂ ,˙B‡a ˙B‡ Ô˜Èa„‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿¿…ƒ≈¿…ƒ
Â˙BÁe˙Ùa ‰pL ‡ÏÂ ,˙Á‡ ˙B‡ ˙¯eˆ „ÈÒÙ‰ ‡Ï¿…ƒ¿ƒ«««¿…ƒ»ƒ¿

˙BÓe˙Òe55.¯Lk ¯ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ¿¬≈∆≈∆»≈

אחד 51) ומפרטו הולך ורבינו כאן. עד זה בפרק האמור
שיטה.52)אחד. כמלוא ביניהן הניח שהניח 53)ולא

האמור. מהשיעור יותר ריוח משלשים 54)ביניהן למעלה
השיטה. אורך הלכה 55)אותיות (פ"ח, לקמן מפורש

אֿב).

.Èe‚‰Â ,‡¯Óba e¯Ó‡ ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ¬≈ƒ∆…∆∆¿«¿»»¿»¬
.LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ Ì„È· ‡e‰ ‰Ïa˜Â ,ÌÈ¯ÙBq‰ Ì‰·»∆«¿ƒ¿«»»¿»»ƒƒƒƒ
˙BÁÙ ‡Ï ,Û„Â Ûc ÏÎaL ÔÈËÈM‰ ÔÈÓ eÈ‰iL ,Ô‰Â¿≈∆ƒ¿ƒ¿««ƒƒ∆¿»«»«…»

ÌÈML ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓ56‰È‰iLÂ ; ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿…»≈«ƒƒ¿∆ƒ¿∆
:˙Bi˙B‡ ÚLz BÓk ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰»∆«∆≈»»»¿»»»¿≈«ƒ
ÔÈËÈM‰ L‡¯a ‰È‰iLÂ ;'¯L‡' ,'¯L‡' ,'¯L‡'¬∆¬∆¬∆¿∆ƒ¿∆¿…«ƒƒ

Ìi‰ ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ57'ÌÈ‡a‰' :58'‰Lai·' ,59, ¿«¿»ƒƒ««»«»ƒ««»»
ÌM‰60'˙Ó' ,61'ÌÈ¯ˆÓa' ,62‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LÓÁ - «≈≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒƒ¿«»

:Ck Ô‰Ó ‰ËÈL Ïk ˙lÁz ,ÔÈËÈL LÓÁ ‰¯ÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ»≈∆»
'ÁwzÂ'63'e‡·iÂ' ,'e‡ˆiÂ' ,'ÒeÒ' ,'‰È¯Á‡' ,64; «ƒ««¬∆»«≈¿«»…

'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈËÈM‰ ÈL‡¯a ‰È‰ÈÂ65: ¿ƒ¿∆¿»≈«ƒƒ¿«¿»ƒƒ««¬ƒ
'‰„ÈÚ‡Â'66,'˙È¯Á‡a' ,'C¯c‰' ,'È¯Á‡' , ¿»ƒ»«¬≈«∆∆¿«¬ƒ

‰pnÓ ‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LL - 'Ï‰˜' ,'BÒÈÚÎ‰Ï'¿«¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«»ƒ∆»
'‡·iÂ' :ÔÈËÈL LÓÁ67,'˙‡f‰' ,'¯L‡' ,'¯a„Ï' , »≈ƒƒ«»…¿«≈¬∆«…

.'¯L‡'¬∆

ה"ו).56) (פ"ב, סופרים מסכת אֿיט.57)ראה טו, שמות
כח.58) יד, כט.59)שם, ל.60)שם, שם.61)שם,
לא.62) כ.63)שם, טו, כג.64)שם, דברים 65)שם,

אֿמג. הפרק.66)לב, סוף עד כח. לא, שם,67)שם,
וב'הגהות  מז. פסוק עוברים" אתם "אשר עד מד. לב,
כל  להתחיל בורים סופרים שנהגו "מה העירו: מיימוניות'
העמודים" "ווי לו: וקוראים בוי"ו, תורה שבספר עמוד
יש  גמור שאיסור נראה - יב) לח, שמות הפסוק (כלשון
קצרים, ומהם רחבים, מהם העמודים, עושים שהרי בדבר,
וי"ו  שתגיע כדי הרבה וארוכות משונות האותיות ופעמים
ימעט  "ולא ל.): (מנחות ערוך תלמוד והרי עמוד, כל לראש
(רבי  ומורי ה"ה. לעיל וכמבואר וכו' הריוח" מפני הכתב את
ספרֿתורה  לכתוב לי היה אילו לי: כתב מרוטנבורג) מאיר
חוץ  בוי"ו מתחיל עמוד שום יהיה שלא נזהר הייתי
שמ"ו  בי"ה לכתוב הסופרים שנהגו מה וכן בם". מ"ואעידה
אחיך  "יודוך - י' "בראשית, של ב' והן: העמודים, בראש
"שמר  - ש' כח), יד, (שמות "הבאים - ה' ח), מט, (בראשית

-לך  ו' ה), כד, (במדבר טובו "מה - מ' יא), לד (שם,
ולא  הגאונים בספרי חפשתי כח), לא, (דברים בם "ואעידה
(ראה  זה שבספר וסתומות פתוחות פרשיות ולפי מצאתי,
וכל  כן, לעשות אפשר אי בראשית") "ספר סוף פ"ט לקמן
אתה  "יהודה פרשת שהרי פסול, - כן העשוי ספרֿתורה
העמוד  בראש "יודוך" לכתוב ואיֿאפשר פתוחה, יודוך"
הקודם) (שבעמוד התחתונה בשיטה כתוב היה אלאֿאםֿכן
אותיות, שמונה והן אתה", "יהודה שהן: בלבד, תיבות שתי
אלא  פתוחה פרשה מתחילים שאין כן, לעשות יתכן ולא
מנהג  אולם עכ"ל. ה"ב. פ"ח לקמן ראה השיטה, בראש
כל  וסרה השיטה, בראש "יהודה" של יו"ד לכתוב סופרינו

רעג). סי' ליו"ד איגר ר"ע (חידושי ההשגה

.‡ÈÌ‡Â .¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓÏ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ«À¿»¿ƒ
¯ÒÁ‰ B‡ ¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÏÒÙ ‡Ï ,‰pL68 ƒ»…»«¬»ƒ»««»≈»≈∆»≈

È¯˜ ‡È‰L ‰lÓ ·˙kL B‡ ,‡ÏÓ69,d˙‡È¯˜k ·˙ÎÂ »≈∆»«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»
'‰pÏbLÈ' ÌB˜Óa '‰p·kLÈ' ·˙kL ÔB‚k70, ¿∆»«ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»

'ÌÈÏÙÚ·e' ÌB˜Óa 'ÌÈ¯BÁh·e'71Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,72B‡ ; «¿ƒƒ¿«¬…ƒ¿«≈»∆
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‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙Ù ‰L¯t ·˙kL73, ∆»«»»»¿»¿»¿»¿»
‰¯ÈM‰ ·˙kL B‡74‰L¯t ·˙kL B‡ ,·˙k‰ ¯‡Lk ∆»««ƒ»ƒ¿»«¿»∆»«»»»

ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈLk ˙Á‡75˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â , ««¿ƒ»¬≈∆»¿≈¿À«
ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,ÏÏk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»∆»¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ

.˙B˜BÈz‰ da»«ƒ

וכפירוש 68) פסולה". אגרת "כתבה ע"ב: לב, מנחות
אלא  ויתירות בחסרות דקדק שלא - כאגרת שם: ה'תוספות'

בעלמא. מכתיבתה.69)כאגרת אחרת שנקראת
ל.70) כח, כז.71)דברים ע"ב:72)שם לז, נדרים

מסיני". למשה הלכה - קריין ולא כתיבן כתיבן, ולא "קריין
ה"ב).73) (פ"ח, לקמן ו"האזינו",74)ראה הים" "שירת

פ"ח. סוף לקמן כמפורש ושיטה, שיטה בכל ריוח בהן שיש
ע"ב.75) קג, שבת

.·ÈdbÓ BÈ‡L ‰¯BzŒ¯ÙÒ76B˙B‰L‰Ï ¯eÒ‡ ,77¯˙BÈ ≈∆»∆≈À»»¿«¿≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ78ÊbÈ B‡ Ôw˙È ‡l‡ ,79‰¯BzŒ¯ÙÒ . «¿ƒ∆»¿«≈ƒ»≈≈∆»

eÈ‰ Ì‡Â ,Ôw˙È - Û„Â Ûc ÏÎa ˙BiÚË LÏL Ba LiL∆∆»»À¿»«»«¿«≈¿ƒ»
ÊbÈ - Úa¯‡80¯Ùq‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .81¯‡M‰Â ,dbÓ82 «¿«ƒ»≈¿ƒ»»…«≈∆À»¿«¿»

„Á‡ Û„ elÙ‡ ¯‡LÂ ,Ûc ÏÎa ˙BiÚË Úa¯‡ Ba LÈ∆«¿«»À¿»«¿ƒ¿«¬ƒ«∆»
‰Ê È¯‰ - ˙BiÚË Úa¯‡ ‡Ïa LaLÓ‰ ¯‡M‰ B˙B‡Ó≈«¿»«¿À»¿…«¿«»À¬≈∆

Ôw˙È83. ¿«≈

בו.76) המצויות משום 77)מטעויותיו ע"ב. יט, כתובות
לחוש  יש כי יד) יא, (איוב עולה באהליך תשכן אל שנאמר:
עוול  וזהו בהן וישתבש טעויותיו אחרי ימשך בו שהקורא
בנביאים  הדין שכן מיימוניות' ב'הגהות והעירו גדול.
ראה  ברכה. עליו תבוא תלמוד, בספרי אף והזהיר וכתובים,
ברמ"א  וכתב י"א). אות ב (פרק כתובות למסכת רא"ש
להגיה  לא הוא קדמונים "שחרם רעט): סי' דעה' ('יורה
שיש  ברורה בראיה כיֿאם בלבד, הסברא פי על ספר שום

טעות". להסיר 78)בו שנותנים ביתֿדין זמן שזהו
החכמים  לו נתנו כאן וגם קיח.) (ב"מ כמבואר המכשולים,
להל' טוב' יום ('מעדני טעויותיו לתקן יום שלשים זמן

אצל 79)ס"ת). אותו וקוברים חרס בכלי אותו נותנים
ה"ג). (פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר חכמים, תלמידי

כמנומר.80) שנראה משום לתקנו, ואין ע "ב. כט, מנחות
כהלכה.81) נכתבו הספר אותיות המיעוט 82)רוב

ואפילו 83)המשובש. כולו. את מציל הכשר שהדף שם.
מתקנו  - להתקן וניתן הואיל טעויות, שלש הזה בדף יש

(שם). כולו את ומציל

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙kL «∆¿»ƒ¬ƒ∆»««»≈»≈
˙BËÈM‰ ÈÈa ÁÎML ˙Bi˙B‡‰ ‰ÏBz ‡ˆÓpL85Ï·‡ ; ∆ƒ¿»∆»ƒ∆»«≈≈«ƒ¬»

‰nk Û„Â Ûc ÏÎa LÈ elÙ‡ - ‡ÏÓ ¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡ƒ»«∆»≈»≈¬ƒ≈¿»«»««»
BÈ‡Â „¯B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ ,˙BiÚË»À¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆≈¿≈

‰ÏB˙86. ∆

יגנז.84) - דף בכל טעויות ארבע ארבע בו יש שאם
כלֿכך.85) לתלות הוא ירחיק 86)וגנאי וכשגורד שם.

הפסק  הגרד מקום יהא שלא ושלאחריו, שלפניו האות את
ד'). סעיף רעט סי' יו"ד (שו"ע כשתים ותיראה בתיבה

.„È,BÓˆÚ ÈÙa LnÁÂ LnÁ Ïk ,‰¯Bz‰ ·zÎÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«»»À»¿À»ƒ¿≈«¿
‰a ÔÈ‡Â‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ô87‰l‚Ó ·zÎÈ ‡Ï Ï·‡ .88 ¿≈»∆¿À«≈∆»¬»…ƒ¿…¿ƒ»

˙BiL¯t da ‰È‰iL ,dÓˆÚ ÈÙa89ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ; ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿∆»»»ƒ¿≈¿ƒ
da „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï ‰l‚Ó90ÌÈÏL‰Ï BzÚc Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ«¿¿«¿ƒ

¯zÓ - LnÁ ‰ÈÏÚ91˙B·z LÏL LÏL ,‰l‚Ó ·˙k . »∆»À»À»»«¿ƒ»»»≈
¯zÓ - ˙Á‡ ‰ËÈLa92. ¿ƒ»««À»

לקמן 87) שמבואר כמו יתירה, קדושה בו שנוהגים השלם,
לעמוד  שחייבים כדרך מפניו עומדים אין וכן ה"ב). (פ"י,
קוראים  "אין אמרו: (ס.) גיטין ובמסכת ספרֿתורה. מפני
ספריהם  וכל הציבור", כבוד משום בביתֿהכנסת בחומשים

שלנו. כס"ת בגלילה מהחומש.88)היו לפי 89)חזק
אבל  (שם). למשה ניתנה ושלימה חתומה שהתורה
וכן  שם. כמבואר כלֿכך, קפידא אין שלמים בחומשים
ילדים  לחמשה חומשים חמשה שכתב חייא ברבי מצינו

קג:). (כתובות תורה אלפס 90)ללמדם ורבינו שם. גיטין,
לכל  שאיֿאפשר משום הקיל שלפיכך עליו והמליצו התיר,

לכתו  בישראל נאמר עני זה כגון ועל לבנו. שלם חומש ב
יו"ד  ('טור' תורתך הפרו לה' לעשות עת קכו.: קיט, (תהלים

רפג). שם.91)סי' מותר 92)גיטין, שלפיכך אמרו: שם
סוטה  שפרשת זהב של טבלא לעשות המלכה להילני היה

סוטה,כת  להשקאת ממנה להעתיק לכהן (מוכנה עליה ובה
שהיתה  משום - ממנו) להעתיק ס"ת להביא יצטרך ולא
תיבות  שלש שלש - סירוגין רבינו: ומפרש סירוגין. כתובה
כמגילה  נראית אינה זו משונה בכתיבה כי אחת, בשיטה
במוספנו  וראה רפג), סי' יו"ד (ש"ך, ספרֿתורה מתוך

רבינו". "תשובות

.ÂË˜a„Ï ¯zÓ93C¯Îa ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz À»¿«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆
„Á‡94ÁÈpÓe .95ÔÈ·e ,ÔÈËÈL Úa¯‡ LnÁÂ LnÁ ÏÎa ∆»«ƒ«¿»À»¿À»«¿«ƒƒ≈

ÔÈËÈL LÏL ‡È·Â ‡È· Ïk96‡È·Â ‡È· Ïk ÔÈ·e , »»ƒ¿»ƒ»ƒƒ≈»»ƒ¿»ƒ
,CzÁÏ ‡a Ì‡L ,ÔÈËÈL LÏL - ¯NÚŒÌÈMÓƒ¿≈»»»ƒƒ∆ƒ»«¿…

C˙BÁ97,ÚLB‰È :‡e‰ Ck ÌÈ‡È· ÏL Ô¯ecÒÂ . ≈¿ƒ»∆¿ƒƒ»¿À«
,Ï‡˜ÊÁÈ ,‰ÈÓ¯È ,ÌÈÎÏÓ ,Ï‡eÓL ,ÌÈËÙBL¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿¿»¿∆¿≈

‰ÈÚLÈ98¯NÚŒÈ¯z ,99,˙e¯ :ÌÈ·e˙k‰ ¯„ÒÂ . ¿«¿»¿≈»»¿≈∆«¿ƒ
ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLÂ ,˙Ï‰˜Â ,ÈÏLÓe ,·Bi‡Â ,ÌÈl‰˙e100, ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿…∆∆¿ƒ«ƒƒ

˙BÈ˜Â101Ï‡i„Â ,102‰l‚Óe ,103ÌÈÓi‰ È¯·„Â104. ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈«»ƒ

נביאים 94)לכרוך.93) יונחו שלא שאיֿאפשר ואע"פ
בכרך  והם הואיל לכך חוששים אין תורה, ע"ג וכתובים

שם). וב'תוספות' יג. (ב"ב חלק.95)אחד משאיר
לנביא",96) נביא כל בין "וכן שלפנינו: התלמוד ונוסח שם.

נביא  בין שם: רבינו גירסת אבל שיטין; ארבע שמשמע
ה"ד). (פ"ב, סופרים במס' הנוסח וכן שיטין. ג' לנביא

כמו 97) וצ"ל רבינו, בדברי כאן חסר המפרשים, לפי
מלמטה  "ומסיים יג:): (ב"ב בתלמוד זו ברייתא שנכתבה
על  מוסב וזה חותך" לחתוך בא שאם מלמעלה, ומתחיל
את  ולהתחיל הדף, בסוף אחד נביא לסיים שאפשר הנביאים
זה  לחתוך יבוא שמא חוששים אנו ואין הדף, בראש השני
לסיים  אסור התורה בחומשי אבל לחתוך, מותר שהרי מזה,
ב'ירושלמי' כמבואר לחתוך יבא שמא גזירה הדף, בסוף
ומתחיל  באמצע גומר שיהא "וצריך ה"ט): פ"א, (מגילה
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המשנה'). ('מרכבת קדם 98)באמצעיתו" שישעיהו אע"פ
מפני  לפניו, ויחזקאל ירמיהו הקדים ויחזקאל, לירמיהו בזמן
וירושלים, ביתֿהמקדש בחורבן מסיים ש"מלכים"
וסופו  חורבן תחילתו ויחזקאל חורבן, כולו ו"ירמיהו"
חורבן  לסמוך הראוי מן לכן נחמה, כולו וישעיהו נחמה,

יד:). (ב"ב לנחמה ונחמה שהושע 99)לחורבן אע"פ
לא  לישעיהו, אפילו הרבה קדם עשר") ל"תרי (ראשון
חששו  פרקיו, במספר הוא וקטן הואיל במקומו, סדרוהו
שגם  האחרונים הנביאים יתר נבואת עם וצירפוהו שיאבד,
יאבדו  ולא אחת אגודה יהוו וביחד במספרם, קטנים הם

וקדם 100)(שם). אמרם, דוד תהלים לדוד, קדמה רות
שניהם  קהלת, משלי, שלמה: ספרי שלשה ואחרֿכך לאיוב,
ע"פ  (שם, אמרו זקנתו לעת - השירים שיר חכמה, ספרי

ירמיהו.101)רש"י). שאמרה איכה, היה 102)מגילת
בגולה. ירמיהו דניאל 103)אחרי אחרי אסתר, מגילת

אחשורוש. דברי 104)בימי יחס כתב הסופר שעזרא
חשובים  ונחמיה ועזרא שם). (בבאֿבתרא אליו עד הימים
חמשה  עליהם הוסף עשר, תשעה הם אלה כל - אחד. כספר

קודש. כתבי וארבע עשרים הרי - תורה חומשי

.ÊË‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ L„w‰ È·˙k Ïk»ƒ¿≈«…∆≈¿ƒ»∆»
ËeË¯N·105¯Èp‰ ÏÚ Ô·˙k elÙ‡ ,106·zÎÏ ¯zÓe . ¿ƒ¿¬ƒ¿»»««¿»À»ƒ¿…

¯eÒ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ;ËeË¯N ‡Ïa ˙B·z LÏL107. »≈¿…ƒ¿≈«∆»
Ba LiL ‰Ê C¯kB˙M„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz ∆∆∆∆∆»¿ƒƒ¿ƒ≈¿À»

ÔÈc .ÌÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜kƒ¿À«≈∆»∆»¿À»ƒ«À»ƒƒ
¯ÒÁ‰ ÔÈ„k ¯˙i‰108. «»≈¿ƒ∆»≈

ה"ב.105) פ"ג, מגילה ירושלמי ע"ב; ו, שהרי 106)גיטין
בלא  באיגרתו פסוק שכתב אביתר רבי על הקפיד יוסף רב
סי' יו"ד (הגר"א נייר על נכתבות איגרות וסתם שירטוט,

איסור 107)רפ"ד). שאין סובר, ורבינוֿתם שם. גיטין,
אבל  ולימוד, דרש לשם הפסוק לכתוב כשמתכוין אלא
לשון  לכתוב מותר לחבירו, שולח שאדם שלומים באיגרת
שירטוט  בלא אפילו צחה, לשון לכתוב כדי המקרא,
אלא  בשירטוט צורך אין הרמב"ן ולדעת שם). ('תוספות'
בכתיבה  אבל - תנ"ך בו שכותבים - אשורי כתב כשכותב
לא  אם וכן רפד). סי' יו"ד (טור בשירטוט צורך אין שלנו
יותר, לשרטט צריך אינו בלבד, עליונה שורה אלא שירטט
השורות  כל אז ישר, כתובה העליונה שהשורה שמתוך
העליונה  השורה ששירטוט באופן פיה, על ישר יכתבו
לב:): (מנחות שאמרו וזהו שתחתיה, השורות לכל מועיל
אבל  מלא, לשירטוט הכוונה - שירטוט צריכות אין תפילין
שם, גיטין ('תוספות' שירטוט צריכה ודאי העליונה השורה

רפד). סי' ביו"ד להלכה נקבע יתר 108)וכן כל כלומר:
שהוסיפו  זה כרך ולפיכך נח:), (חולין עמו ואחר הוא כנטול
ירד  ולפיכך חסר, כס"ת הוא הרי וכתובים, נביאים בו

רפג). סי' יוסף' ('בית ס"ת מקדושת

á"ôùú'ä ïåéñ æ"é éùéîç íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרשיות 1) מניין והפתוחות; הסתומות פרשיות דיני

השירות. כתיבת צורת התורה; שבכל והפתוחות הסתומות

.‡¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ ÈzL dÏ LÈ ‰Áe˙Ù ‰L¯t»»»¿»∆»¿≈ƒ»«
ÏÈÁ˙Óe ,Èet ‰ËÈM‰ ¯‡L ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««ƒ»«ƒ«¿»«ƒ»»«¿ƒ
‰na .‰iM‰ ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ‰Áe˙Ù ‡È‰L ‰L¯t‰«»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»«¿ƒ»«∆
¯eÚLk ÁÂ¯ ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡LpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆«¿ƒ
Ì‡ B‡ ,ËÚÓ ‡l‡ ¯‡L ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙Bi˙B‡ ÚLz≈«ƒ¬»ƒ…ƒ¿«∆»¿«ƒ
,·˙Î ‡la ‰iL ‰ËÈL ÁÈpÓ - ‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób»«¿«ƒ»«ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…¿»
.˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈL ˙lÁzÓ ‰Áe˙t‰ ‰L¯t‰ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ«»»»«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»«¿ƒƒ

.·¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ LÏL dÏ LÈ ‰Óe˙Ò ‰L¯t»»»¿»∆»»ƒ»«
¯eÚMk ÁÂ¯ ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a2·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆¿««ƒ»«ƒ«∆««ƒ«¿ƒƒ¿…

‡È‰L ‰L¯t‰ ˙lÁzÓ ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰ ÛBÒa¿«ƒ»≈»««ƒ¿ƒ««»»»∆ƒ
¯‡L ‡Ï Ì‡Â .ÚˆÓ‡a ÁÂ¯‰ ‡ˆniL „Ú ,‰Óe˙Ò¿»«∆ƒ»≈»∆«»∆¿«¿ƒ…ƒ¿«
ÛBÒa ·zÎÏÂ ¯eÚMk ÁÂ¯‰ ÁÈp‰Ï È„k ‰ËÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»¿≈¿«ƒ«»∆««ƒ¿ƒ¿…¿
ÁÂ¯ ËÚÓ ÁÈpÈÂ ,Èet Ïk‰ ÁÈpÈ - ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰«ƒ»≈»«««ƒ««…»¿«ƒ«¿«∆«
‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ·zÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ,‰iL ‰ËÈL L‡¯Ó≈…ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿…«»»»«¿»

‰iL ‰ËÈL ÚˆÓ‡Ó3ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób Ì‡Â . ≈∆¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»«¿«ƒ»«ƒ«
·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe ,ÁÂ¯‰ ¯eÚLk ‰iL ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆««¿ƒƒ¿…

‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó ‰Óe˙q‰4‰L¯tL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»≈∆¿««ƒ»ƒ¿≈»≈∆»»»
ÙÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ˙lÁ˙a d˙lÁz ‰Áe˙5‰L¯Ùe , ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ««ƒ»¿»»»»

.ÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó d˙lÁz ‰Óe˙Ò¿»¿ƒ»»≈∆¿««ƒ»¿»

אותיות.2) ט)3)תשע הלכה א, פרק (מגילה ירושלמי
הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח ומכאן מכאן "פתוחה

סתומה". - השנייה) השיטה "פתוחה 4)ובתחילת (שם)
סתומה". - השיטה) בראש חלק (שהניח (שם)5)מראשה

הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח מסופה "פתוחה
חולקים  רבים פתוחה". - השנייה בתחילת לכתוב והתחיל
יורה  יוסף (בית ראה והסתומה". ה"פתוחה בשיטת רבינו על
ורבינו  א). עמוד לב דף מנחות ותוספות רע"ה סימן דעה
כמו  הגירסה לפניו שהייתה הנ"ל, מהירושלמי מקורו

שהעתקנוה.

.‚Bw˙Ï ¯LÙ‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa dbÓ BÈ‡L ¯ÙÒ6 ≈∆∆≈À»¿»≈¿»≈∆¿»¿«¿
e¯‡aL BÓk ,B‰Èb‰Ïe7ÁÂ¯a ‰ÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»»¿∆«

,‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ‰Óe˙Ò ‰Áe˙t ·˙ÎÂ ,˙BiL¯t‰«»»ƒ¿»«¿»¿»¿»¿»
B‡ ,‰L¯t Ba ÔÈ‡L ÌB˜Óa Èet ÁÈp‰Â ˜ÈÒÙ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿∆≈»»»
B‡ ,‰L¯t‰ ÌB˜Óa ÁÂ¯a ˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ Bk¯„k ·˙kL∆»«¿«¿¿…ƒ¿ƒ¿∆«ƒ¿«»»»

˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -9BÏ ÔÈ‡Â , ∆ƒ»««ƒ¬≈∆»¿≈
‰wz10.B· ‰ÚhL Ûc‰ Ïk ˙‡ ˜lÒÏ ‡l‡ , «»»∆»¿«≈∆»««∆»»

מלמעלה 6) תלייה ידי על החסר את וימלא היתר את שימחוק
ט"ז). הלכה א, פרק י"ב7ֿ)(לעיל הלכות ז, (פרק לעיל

מיוחדת,8)י"ג). בצורה שנכתבות ו"האזינו", "הים" שירת
זה. פרק בסוף ב).9)כמבואר עמוד קג דף "כי 10)(שבת

למחוק  יצטרך והלא והסתומות, הפתוחות עיוות יתקן איך
למחקו) (שאסור שם לו יזדמן ושמא ולאחריו, לפניו ֵהרבה
לפרשה, פרשה שבין רווח בגלל הכתב למעט יצטרך וגם
לו  מועיל וודאי אבל רחוק, תיקונו ולפיכך אסור, זה ודבר

ג). כלל הרא"ש (תשובות אפשר אם תיקון

.„ÌÈ¯Ùq‰ ÏÎa ÏB„b LeaL È˙È‡¯L ÈÙÏe11 ¿ƒ∆»ƒƒƒ»¿»«¿»ƒ
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ÔÈ·˙BkL ,˙¯Òn‰ ÈÏÚa ÔÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a È˙È‡¯L∆»ƒƒƒ¿»ƒ≈¿≈«¬≈«»…∆∆¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ,˙BÓe˙q‰Â ˙BÁe˙t‰ ÚÈ„B‰Ï ÔÈ¯aÁÓe¿«¿ƒ¿ƒ««¿¿«¿∆¡»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÌÈ¯Ùq‰ ˙˜ÏÁÓa el‡ ÌÈ¯·„a12- ƒ¿»ƒ≈¿«¬…∆«¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆
˙BÓe˙q‰ ‰¯Bz‰ ˙BiL¯t Ïk ‰p‰ ·zÎÏ È˙È‡»̄ƒƒƒ¿…≈»»»»ƒ«»«¿
Ïk Ì‰ÈÏÚ Ôw˙Ï È„k ,˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆÂ ,˙BÁe˙t‰Â¿«¿¿««ƒ¿≈¿«≈¬≈∆»
ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ eÎÓqL ¯ÙÒÂ .Ì‰Ó dÈb‰Ïe ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿«ƒ«≈∆¿≈∆∆»«¿»»ƒ¿»ƒ
‰Úa¯‡ ÏÏBÎ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓa Úe„i‰ ¯Ùq‰ ‡e‰ el‡≈«≈∆«»«¿ƒ¿«ƒ∆≈«¿»»

ÌÈ¯ÙÒ ÌÈ¯NÚÂ13ÌÈL ‰nkÓ ÌÈÏLe¯È· ‰È‰L , ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆»»ƒ»«ƒƒ«»»ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈÎÓBÒ Ïk‰ eÈ‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯Ùq‰ epnÓ dÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿»»»«…¿ƒ¿ƒ

¯L‡ŒÔ· B‰Èb‰L14B‰Èb‰Â ,‰a¯‰ ÌÈL Ba ˜c˜„Â , ∆ƒƒ∆»≈¿ƒ¿≈»ƒ«¿≈¿ƒƒ
¯ÙÒa ÈzÎÓÒ ÂÈÏÚÂ ,B˜ÈzÚ‰L BÓk ˙Ba¯ ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿»»»«¿ƒ¿≈∆

.B˙ÎÏ‰k Èz·˙kL ‰¯Bz‰«»∆»«¿ƒ¿ƒ¿»

תורה.11) ישראל 12)ספרי ארץ בני מסורת כגון
ישראל. שבארץ ספריהם על הסומכים "מערבאי" הנקראים
הסומכים  (מזרחיים) "מדינחאי" הנקראים בבל בני ומסורת

שבבבל. ספריהם וכתובים.13)על נביאים תורה כל שהם
ישיבה 14) ראש שהיה אשר בן אהרן המדקדק הוא

וב"שלשלת  והניקוד. המסורה חכמי מקום בטבריה,
והיה  גאון סעדיה רב שאחרי בדור שהיה כתוב: הקבלה"

אשר. משבט משה בן אהרן נקרא

˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ≈∆¿≈ƒ
ÚÈ˜¯ È‰È15,ÌÈn‰ eˆ¯LÈ ,˙B¯‡Ó È‰È ,ÌÈn‰ eÂwÈ , ¿ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¿««ƒ

Ôlk - ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ,elÎÈÂ ,ı¯‡‰ ‡ˆBz≈»»∆«¿À≈∆¿«»«ƒÀ»
Ì„‡Ïe ,¯Ó‡ ‰M‡‰ Ï‡ .˙BiL¯t Ú·L Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈∆«»»ƒ∆»ƒ»»«¿»»
.‰Áe˙t - ÌÈ‰Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ¯Ó‡»«¿≈∆¿«…∆¡…ƒ¿»
ÈÁÈÂ ,LB‡ ÈÁÈÂ ,˙L ÈÁÈÂ ,¯ÙÒ ‰Ê ,Ú„È Ì„‡‰Â¿»»»»«∆≈∆«¿ƒ≈«¿ƒ¡«¿ƒ
ÈÁÈÂ ,CBÁ ÈÁÈÂ ,„¯È ÈÁÈÂ ,Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÁÈÂ ,ÔÈ≈̃»«¿ƒ«¬«¿≈«¿ƒ∆∆«¿ƒ¬«¿ƒ
˙BiL¯Ù ‰¯NÚ ˙Á‡ - Á ÈÁÈÂ ,CÓÏ ÈÁÈÂ ,ÁÏLe˙Ó¿∆««¿ƒ∆∆«¿ƒ…«««∆¿≈»»ƒ
Ô‰ÈzL - Á ˙„ÏBz ‰l‡ ,'‰ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò Ôlk el‡≈À»¿««¿≈∆¿……«¿≈∆
,Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ ,ÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¡…ƒ¿…««¿«≈¡…ƒ∆…«
È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ∆…«¿»¿»¿«ƒ¿¿≈
ÔÚÎe .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á Èa ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Á…«¿≈∆¿…¿≈…«¿≈∆¿¿««
ı¯‡‰ ÏÎ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - „lÈ ÌLÏe ,„ÏÈ»«¿≈À«¿≈∆¿«¿ƒ»»»∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÌL ˙„ÏBz ‰l‡ ,˙Á‡ ‰ÙN»»∆»≈∆¿…≈¿≈∆¿
ÈÁÈÂ ,‚ÏÙ ÈÁÈÂ ,¯·Ú ÈÁÈÂ ,ÈÁ ÁÏLÂ ,ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿««¿∆«««¿ƒ≈∆«¿ƒ∆∆«¿ƒ
Ôlk - Á¯˙ ÈÁÈÂ ,¯BÁ ÈÁÈÂ ,‚e¯N ÈÁÈÂ ,eÚ¿̄«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ∆«À»
,Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BiL¯Ù ‰BÓM‰ ,˙BÓe˙Ò¿«¿∆»»ƒ«…∆∆«¿»
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÏÙ¯Ó‡ ÈÓÈa È‰ÈÂ ,·Ú¯ È‰ÈÂ«¿ƒ»»«¿ƒƒ≈«¿»∆¿»¿»¿
¯Ó‡iÂ ,Ì¯·‡ È‰ÈÂ ,Ì¯·‡ ˙L‡ È¯NÂ ,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡«««¿»ƒ¿»«≈∆«¿»«¿ƒ«¿»«…∆
- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ì‰¯·‡ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¿»»«¿«¿»¿«≈»≈»
Ô‰ÈzL - ‰¯N ˙‡ „˜t '‰Â ,ÌMÓ ÚqiÂ .‰Áe˙t¿»«ƒ«ƒ»«»«∆»»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ ,¯Á‡ È‰ÈÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò¿«¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«««¿ƒ«¬≈
.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿«≈»»«¿«¿»¿
˙„Ïz ‰l‡Â ,Ì‰¯·‡ ÛÒiÂ .‰Óe˙Ò - Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â¿«¿»»»≈¿»«…∆«¿»»¿≈∆…¿…
ÔzÚa¯‡ - ·Ú¯ È‰ÈÂ ,˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿≈∆¿…ƒ¿»«¿ƒ»»«¿«¿»
·˜ÚÈ ‡ˆiÂ ,˜ÁˆÈ Ô˜Ê Èk È‰ÈÂ ,ÂNÚ È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ≈»«¿ƒƒ»≈ƒ¿»«≈≈«¬…

‡·iÂ .‰Áe˙t - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL -¿»¿»¿«ƒ¿««¬…¿»«»…
,ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰È„ ‡ˆzÂ ,·˜ÚÈ«¬…«≈≈ƒ»¿≈∆¿«…∆¡…ƒ
- ÂNÚ ˙B„Ïz ‰l‡Â ,·˜ÚÈ È· eÈ‰iÂ ,ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ«≈»¡…ƒ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈∆…¿≈»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ¯ÈÚN È· ‰l‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿≈∆¿≈≈ƒ¿»¿≈∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ˙Úa È‰ÈÂ ,·˜ÚÈ ·LiÂ ,ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«≈∆«¬…«¿ƒ»≈¿»¿»¿
,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡ È‰ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ¿≈«ƒ¿»¿»¿»«¿ƒ«««¿»ƒ
‰l‡Â ,ÂÈÏ‡ LbiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ıwÓ È‰ÈÂ«¿ƒƒ≈¿≈∆¿«ƒ«≈»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ‰„e‰È ˙‡Â ,˙BÓL¿¿∆¿»¿»¿»¿«¿ƒ«¬≈
,ÔÏe·Ê ,‰„e‰È ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ,·˜ÚÈ ‡¯˜iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿»«¬…ƒ¿¿≈ƒ¿»¿À
,¯L‡Ó ,„b ,Ôc .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ¯Î˘NÈƒ»»À»¿¿≈≈»»≈»≈
- ÔÈÓÈa .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÛÒBÈ ˙¯t Ôa ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈…»≈¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ

.‰Áe˙t¿»
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚa¯‡Â LÏL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿»¿«¿»ƒ¿«¿

.˙Á‡Â ÌÈÚLz Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL¿∆¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆»
˙BÓL ‰l‡Â ¯ÙÒ≈∆¿≈∆¿

- ÌÈa¯‰ ÌÈÓi· È‰ÈÂ ,LÈ‡ CÏiÂ ,L„Á CÏÓ Ì˜iÂ«»»∆∆»»«≈∆ƒ«¿ƒ«»ƒ»«ƒ
CÏiÂ .‰Óe˙Ò - ‰Ú¯ ‰È‰ ‰LÓe .˙BÁe˙t ÔzLÏL¿»¿»¿∆»»…∆¿»«≈∆
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆«¬…¿≈∆¿«¿«≈
,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆∆¿»«¿«≈∆∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿
Ô‰ÈzL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡≈∆»≈≈¬…»«¿«≈∆∆¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,EÈz˙ ‰‡¯ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò¿«…∆∆∆¿≈¿«ƒ«…∆
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿«…∆
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t ·Ï „·k ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆»≈≈«¿…«…∆∆∆
Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡¡…∆«¬…¿≈∆¿«…∆∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡iÂ) .‰Áe˙t - ‡a ‰LÓ∆…¿»«…∆¿»∆∆¡…∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,(E„È ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆»¿«…∆∆∆¡…∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,EhÓ ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆«¿«…∆∆∆«¿≈
¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò [Ô‰ÈzL ‡"Ò] (ÔzLÏL) - ¯˜aa«…∆¿»¿»¿≈∆¿«…∆
Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t Ï‡ ‡a ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆…∆«¿…«…∆∆∆¿∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«…∆∆∆«¿≈
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆«…∆∆∆

t Ï‡ ‡aÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‰Ú¯ …∆«¿…¿≈∆¿«…∆∆
ÏL ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - E„È ‰Ë ‰LÓ∆¿≈»¿¿»«…∆∆∆∆
Ô‰ÈzL - '„Á‡ Ú‚ „BÚ' ÏL ¯Ó‡iÂ ,'CLÁ È‰ÈÂ'ƒƒ∆«…∆∆∆«∆»¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆∆«…∆∆∆«…∆
‡¯˜iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿»¿»¿«ƒ¿»
eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ∆¿»«¿ƒ«¬ƒ««¿»¿»«ƒ¿
Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,Ï‡¯NÈ È·¿≈ƒ¿»≈«…∆∆∆¿«¬…¿≈∆
Lc˜ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÌˆÚa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ¿∆∆¿»«¿«≈¿«∆
ÁlLa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - E‡·È Èk ‰È‰Â ,ÈÏƒ¿»»ƒ¿ƒ¬¿≈∆¿«¿ƒ¿««
'‰ ¯Ó‡iÂ ,eÁÈÂ e·LÈÂ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò -¿»«¿«≈¿¿»À¿«¬«…∆
Ê‡ ,E„È ˙‡ ‰Ë '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜Úˆz ‰Ó ‰LÓ Ï‡∆∆«ƒ¿««…∆¿≈∆»¿»
ÚqiÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÌÈ¯Ó ÁwzÂ ,‰LÓ ¯ÈLÈ»ƒ∆«ƒ«ƒ¿»¬ƒ¿»¿«««
È‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰ÓÏÈ‡ e‡·iÂ ,‰LÓ∆«»…≈ƒ»«…∆∆∆ƒ¿ƒ
- ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ¯ÈËÓÓ«¿ƒ¿»¿»¿«¿«≈∆∆
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dxezקלו xtq zekld - dad` xtq - oeiq f"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ïk eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»«ƒ¿»
ÚÓLiÂ ,·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜ÏÓÚ ‡·iÂ ,˙„Ú¬««»…¬»≈«…∆∆∆¿…«ƒ¿«
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈLÈÏM‰ L„Áa ,B¯˙Èƒ¿«…∆«¿ƒƒ¬ƒ¿»¿«¿«≈
ÔzLÏL - ‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ≈»«¿»ƒ»…ƒ…ƒ»¿»¿»
‡Ï ,Áˆ¯˙ ‡Ï ,„ak .‰Áe˙t - ¯BÎÊ .˙BÓe˙Ò¿»¿»«≈…ƒ¿«…
[„ÓÁ˙ ‡Ï] ,„ÓÁ˙ ‡Ï ,‰Ú˙ ‡Ï ,·‚˙ ‡Ï ,Û‡ƒ̇¿»…ƒ¿……«¬∆…«¿……«¿…
- ÌÚ‰ ÏÎÂ .[Ú·L] (LL) Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈∆«¿»»»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»¿≈∆
ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÓ ,¯kÓÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿…«≈ƒ¿ƒ
,ÂÈ·‡ Ïl˜Óe ,B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â ,ÂÈ·‡ ‰kÓe ,„ÊÈ»ƒ«≈»ƒ¿…≈ƒ¿»¿«≈»ƒ
,ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ ,ÌÈL‡ Ô·È¯È ÈÎÂ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»¬»ƒ
ÁbÈ ÈÎÂ .¯NÚ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ¿ƒ«∆ƒÀ»¿¿≈∆∆¿ƒƒ«
,LÈ‡ ·‚È Èk ,ÛbÈ ÈÎÂ ,ÁzÙÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ¯BL¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ…ƒƒ¿…ƒ
- LÈ‡ ÔzÈ Èk ,ÔzÈ Èk ,L‡ ‡ˆ˙ Èk ,LÈ‡ ¯Ú·È Èkƒ«¿∆ƒƒ≈≈≈ƒƒ≈ƒƒ≈ƒ
ÈÎÂ .‰Áe˙t - Ï‡LÈ ÈÎÂ .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò ÌlkÀ»¿¿≈∆«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê ,‰ÙMÎÓ ,‰zÙÈ¿«∆¿«≈»…≈«»¡…ƒ¿»¿»¿
Èk ,‡N˙ ‡Ï ,Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ .‰Áe˙t - ÛÒk Ì‡ƒ∆∆¿»¡…ƒ…¿«≈…ƒ»ƒ

‡¯˙ Èk ,ÚbÙ˙‰p‰ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ‰h˙ ‡Ï ,‰ ƒ¿«ƒƒ¿∆…«∆¬ƒ¿»¿ƒ≈
Ï‡Â .‰Óe˙Ò - ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï .‰Áe˙t - ÈÎ‡»…ƒ¿»…ƒ¿∆¿«≈»¿»¿∆
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯Ó‡ ‰LÓ∆»«¿»«…∆¿»«¿«≈
,ÔÁÏL ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò - ÔB¯‡ eNÚÂ .‰Áe˙t - '‰¿»¿»¬¿»¿»ƒ»À¿»
- ÔkLn‰ ˙‡Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ˙¯Ó ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»¿…«¿≈∆¿¿∆«ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò¿»¿»ƒ»∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ»
¯ˆÁ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,˙Î¯Ù»…∆¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿»ƒ»≈¬«
ÔzLÓÁ - ·¯˜‰ ‰z‡Â ,‰eˆz ‰z‡Â ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿«»¿«∆¿«»«¿≈¬ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰ ˙‡ eNÚÂ .˙BÓe˙Ò¿¿»∆»≈…¿»¿»ƒ»
˙ÈNÚÂ ,ÏÈÚÓ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÔLÁ ˙ÈNÚÂ ,˙ˆaLÓƒ¿¿…¿»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰NÚz ¯L‡ ‰ÊÂ ,¯·c‰ ‰ÊÂ ,ıÈvƒ¿∆«»»¿∆¬∆«¬∆À»¿
¯a„ÈÂ ,'‡N˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ .LL Ô‰Â¿≈≈¿»ƒ»ƒ¿≈««¿«≈¿ƒƒ»«¿«≈
ÔzÚa¯‡ - 'ÌÈÓN·'c ¯a„ÈÂ ,'¯Bik ˙ÈNÚÂ'cƒ¿»ƒ»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ«¿«¿»
‰‡¯'c ¯a„ÈÂ ,'ÌÈnÒ EÏ Á˜'c ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¿«¿«ƒ«¿«≈ƒ¿≈
.‰Áe˙t - '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'È˙‡¯»̃»ƒ¿≈∆¿«…∆¿»
ÔÙiÂ ,'„¯ CÏ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ«ƒ≈∆∆¿»«¿«≈¿∆≈«ƒ∆
- '‰fÓ ‰ÏÚ CÏ'c ¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - „¯iÂ«≈∆¿≈∆¿«¿«≈¿≈¬≈ƒ∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò¿»«…∆∆«…∆∆∆«…∆
- ·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,ÏÒt ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿»«…∆∆∆¿»
¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‰˜iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿««¿≈∆¿»«…∆
Ô‰ÈzL - Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
˙ÚÈ¯È NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ·Ï ÌÎÁ ÏÎ eNÚiÂ .˙BÁe˙t¿««¬»¬«≈¿»«««¿ƒ…
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ÌÈL¯w‰ ˙‡ NÚiÂ .‰Áe˙t -¿»«««∆«¿»ƒ¿»«««
NÚiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ NÚiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ NÚiÂ ,Ï‡Ïˆa¿«¿≈«««∆«À¿»«««∆«¿…»«««
˙‡ NÚiÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««¿…∆«¿«¿»¿«««∆
,¯ˆÁ‰ ˙‡ NÚiÂ ,¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ ,‰ÏÚ‰ ÁaÊÓƒ¿«»…»«««∆«ƒ«««∆∆»≈
˙‡ NÚiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ·‰f‰ Ïk ,È„e˜Ù ‰l‡≈∆¿≈»«»»¬ƒ¿»¿«««∆
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - È·‡ ˙‡ eNÚiÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰»≈…¿»««¬∆«¿≈¿»«««
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÏÈÚÓ ˙‡ NÚiÂ ,ÔLÁ‰ ˙‡∆«∆«««∆¿ƒ¿≈∆¿

- ÏÎzÂ ,ıÈˆ ˙‡ eNÚiÂ ,LL ˙˙k‰ ˙‡ eNÚiÂ««¬∆«»¿…≈««¬∆ƒ«≈∆
ÌBÈ·'c ¯a„ÈÂ ,ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«»ƒ∆«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿
,ÔBL‡¯‰ L„Áa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'L„Á‰«…∆¿≈∆¿«¿ƒ«…∆»ƒ
ÌNiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ ÌNiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔziÂ ,ÁwiÂ«ƒ««ƒ≈∆«À¿»«»∆∆«¿…»«»∆
Ì˜iÂ ,¯ik‰ ˙‡ ÌNiÂ ,CÒÓ ˙‡ ÌNiÂ ,ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««»∆∆»««»∆∆«ƒ…«»∆

Ò Ôlk - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÔÚ‰ ÒÎÈÂ .‰BÓL Ô‰Â ,˙BÓe˙ ∆∆»≈À»¿¿≈¿∆«¿«∆»»
.‰Áe˙t -¿»

- ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈMLÂ ÚLz - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ¿««¿
Úa¯‡Â ÌÈMLÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .ÌÈÚL˙Â LÓÁ»≈¿ƒ¿ƒ«…≈»¿ƒƒ¿«¿«

.˙BiL¯t»»ƒ
‡¯˜iÂ ¯ÙÒ≈∆«ƒ¿»

.‰Áe˙t - ÛBÚ‰ ÔÓ Ì‡Â .‰Óe˙Ò - Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ«…¿»¿ƒƒ»¿»
,˙·Án‰ ÏÚ ‰ÁÓ Ì‡Â ,·¯˜˙ ÈÎÂ ,·È¯˜˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿»«««¬«
ÔzLÓÁ - ·È¯˜z Ì‡Â ,˙LÁ¯Ó ˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿««¿∆∆¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»
,¯a„ÈÂ ,ÊÚ Ì‡Â ,Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â ,Á·Ê Ì‡Â .˙BÓe˙Ò¿¿ƒ∆«¿ƒƒ«…¿ƒ≈«¿«≈
,N·k Ì‡Â ,LÙ Ì‡Â ,‡ÈN ¯L‡ ,˙„Ú Ïk Ì‡Â¿ƒ»¬«¬∆»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ∆∆
‡Ï Ì‡Â .ÚLz Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ‡ËÁ˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ∆¡»À»¿¿≈≈«¿ƒ…
,LÙ Ì‡Â .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ ,‚ÈN«̇ƒ«¿«≈¿≈∆¿¿ƒ∆∆

'LÙ'c ¯a„ÈÂ16.˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'eÎÂ ¯a„ÈÂ , «¿«≈¿∆∆«¿«≈¿¿»¿»¿
¯a„ÈÂ ,'Ôa¯˜ ‰Ê'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙¯Bz ˙‡ÊÂ¿…«¿»«¿«≈¿∆»¿««¿«≈
˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,ÌL‡‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿…«»»»¿…«
¯a„ÈÂ ,'·È¯˜n‰ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,Á·Ê∆««¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈««¿ƒ«¿«≈
ÌBia È‰ÈÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'Ô¯‰‡ ˙‡ Á˜'c¿«∆«¬…À»¿¿≈≈«¿ƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ ,Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿»«¿«≈∆«¬…«¿«≈∆
ÈÎÂ ,ÌÎÏ ‰ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿»¿»¿¿∆»∆¿ƒ
,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙eÓÈ»¿≈∆¿«¿«≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ«
ÔzÚa¯‡ - ¯N·e ,˙Ú¯ˆ Ú‚ ,'‰È‰È Èk Ì„‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»»ƒƒ¿∆∆«»««»»«¿«¿»
- ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Óe˙Ò - ¯N· B‡ .˙BÁe˙t¿»»¿»¿ƒƒ»
LÈ‡Â ,Ì¯Na ¯BÚ· ‰È‰È Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Áe˙t¿»¿ƒƒ»ƒƒ¿∆¿¿»»¿ƒ
¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - „‚a‰Â ,BL‡¯ Ë¯nÈ Èkƒƒ»≈…¿«∆∆¿»¿»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ïc Ì‡Â .‰Áe˙t - '‰È‰z ˙‡Ê'c¿…ƒ¿∆¿»¿ƒ«¿»«¿«≈
Ô‰ÈzL - 'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ e¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'e‡·˙ ÈÎ'c¿ƒ»…«¿«≈¿«¿∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰˙ Èk ‰M‡Â .‰Óe˙Ò - ‡ˆ˙ Èk LÈ‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒƒ≈≈¿»¿ƒ»ƒƒ¿∆
È¯Á‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ·eÊÈ Èk ‰M‡Â .‰Áe˙t -¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿«≈¿«¬≈
Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'˙BÓ«¿«≈¿«≈∆«¬…«¿«≈¿«≈∆¿≈
,EÈ·‡ ˙Â¯Ú ,LÈ‡ LÈ‡ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»¿ƒƒ∆¿«»ƒ
˙Â¯Ú ,Ea ˙a ˙Â¯Ú ,E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆»ƒ∆¿«¬¿∆¿««ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,˙L‡ ˙a«≈∆∆¿«¬»ƒ∆¿«¬ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,EÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú ,E˙lk ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ÈÁ‡¬ƒ»ƒ∆¿««»¿∆¿«≈∆»ƒ∆¿«
¯a„ÈÂ .‰¯NÚ ÌÈzL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»À»¿¿≈¿≈∆¿≈«¿«≈
Ô‰ÈzL - Ï‡ e‡·˙ ÈÎÂ ,'˙„Ú Ïk Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆»¬«¿ƒ»…∆¿≈∆
ÔzÈ ¯L‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ¯e‚È ÈÎÂ .˙BÁe˙t¿¿ƒ»¿»«¿«≈«¬∆ƒ≈
- ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,'BÚ¯fÓƒ«¿«…∆∆∆¡…∆«…¬ƒ
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,ÏB„b‰ Ô‰k‰Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿¿«…≈«»«¿«≈¿«≈∆
¯a„ÈÂ ,'e¯ÊpÈÂ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿ƒ»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÂÈa Ï‡Â Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿∆»»¿≈∆¿«¿«≈
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קלז dxez xtq zekld - dad` xtq - oeiq f"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL'c¿∆∆≈¿»«¿«≈¿«≈∆
Ï‡ e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'‰ È„ÚBÓ ‰l‡ ,'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆¬≈«¿«≈¿ƒ»…∆
.‰Óe˙Ò - ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'ı¯‡‰»»∆¿»¿»¿¿«¿∆»∆¿»
C‡'c ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - 'ÈÚÈ·M‰ L„Á·'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«…∆«¿ƒƒ¿»«¿«≈¿«
,'ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁ·'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '¯BNÚa∆»¿»«¿«≈¿«¬ƒ»»»
ÔzLÏL - ˙ÏÒ zÁ˜ÏÂ ,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»…∆¿»¿»
˙‡ ‡ˆB‰'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰M‡ Ôa ‡ˆiÂ .˙BÁe˙t¿«≈≈∆ƒ»¿»«¿«≈¿≈∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÈÈÒ ¯‰·'c ¯a„ÈÂ ,'Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿«≈ƒ¿«ƒ«¿≈∆¿
CeÓÈ ÈÎÂ ,¯kÓÈ Èk LÈ‡Â ,EÈÁ‡ CeÓÈ Èk ,EÏ z¯ÙÒÂ¿»«¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒƒ¿…¿ƒ»
Ì‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - „È ‚ÈN˙ ÈÎÂ ,CeÓÈ ÈÎÂ ,EÈÁ‡»ƒ¿ƒ»¿ƒ«ƒ«À»¿¿≈
Ô‰ÈzL - ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,È˙wÁa Ì‡ .LL≈ƒ¿À…«¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙‡Êa Ì‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒ¿…¿»«¿«≈¿ƒƒ

.‰Óe˙Ò - ‰Ó‰a Ì‡Â .‰Áe˙t - '‡ÏÙÈ«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»¿»
LL - ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ«¬ƒƒ¿«¿≈

.‰BÓLe ÌÈÚLz - Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆
¯ÙÒÈÈÒ ¯a„Óa ≈∆¿ƒ¿«ƒ«

È·Ï ,„‚ È·Ï ,ÔBÚÓL È·Ï .‰Óe˙Ò - Ô·e‡¯ Èa¿≈¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿≈
È·Ï ,ÛÒBÈ È·Ï ,ÔÏe·Ê È·Ï ,¯Î˘NÈ È·Ï ,‰„e‰È¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿Àƒ¿≈≈ƒ¿≈
Èa ,¯L‡ È·Ï ,Ô„ È·Ï ,ÔÓÈ· È·Ï ,‰MÓ¿«∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»≈¿≈
,'ÈÂÏ ‰hÓ ˙‡ C‡'c ¯a„ÈÂ ,ÌÈ„˜t‰ ‰l‡ ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈∆«¿Àƒ«¿«≈¿«∆«≈≈ƒ
Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'BÏ‚c ÏÚ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿À»¿¿≈«¿«
‰ÁÓ Ï‚c ,Ï‰‡ ÚÒÂ ,Ô·e‡¯ ‰ÁÓ Ï‚c .‰¯NÚ∆¿≈∆∆«¬≈¿≈¿»«…∆∆∆«¬≈
‰l‡ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ô„ ‰ÁÓ Ï‚c ,ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ∆∆«¬≈»«¿«¿»¿≈∆
¯a„ÈÂ ,'·¯˜‰'c ¯a„ÈÂ ,˙„ÏBz ‰l‡Â ,È„e˜t¿≈¿≈∆¿…«¿«≈¿«¿≈«¿«≈
,˙‰˜ÏÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - '„˜Ù'c ¯a„ÈÂ ,'È‡Â'c¿«¬ƒ«¿«≈ƒ¿…¬ƒ¿»¿¿ƒ¿»
,'Á˜'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '„˜Ù'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«
¯a„ÈÂ ,'e˙È¯Îz Ï‡'c ¯a„ÈÂ ,'‡N'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»«¿«≈¿««¿ƒ«¿«≈

.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‡N'cÈa È„e˜Ùe ,È¯¯Ó Èa ¿»«¿«¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈¿≈
¯a„ÈÂ ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÔBL¯‚≈¿¿≈∆¿«¿«≈¿««¿«≈
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c¿ƒƒ»ƒ«¬«¿«≈¿ƒƒ
¯a„ÈÂ ,'‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'‰ËNƒ̇¿∆«¿«≈¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ«¿«≈
,¯‡È ,EÎ¯·È .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - 'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¬ƒ¿»¿¿»∆¿»≈
·È¯˜n‰ È‰ÈÂ ,‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ ,eÓNÂ ,‡NÈƒ»¿»«¿ƒ¿«∆«¿ƒ««¿ƒ
ÌBia ,ÈM‰ ÌBia .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈««≈ƒ«
ÌBia ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBia ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBia ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ««¬ƒƒ«
ÌBia ,ÈÈÓM‰ ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBia ,ÈMM‰«ƒƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ«
,ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa ,È¯ÈNÚ‰ ÌBia ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«»¬ƒƒ¿«¿≈»»
¯a„ÈÂ ,˙kÁ ˙‡Ê ,ÌBÈ ¯NÚ ÌÈL ÌBÈa¿¿≈»»…¬À««¿«≈
Ôlk - 'ÌiÂÏ‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ ,'E˙ÏÚ‰·'cƒ¿«¬…¿«¿«≈¿«∆«¿ƒƒÀ»
¯L‡ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈«¿«∆¿≈«¿«≈¿…¬∆
ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈÂ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ¿»«¿«≈ƒ¿«¬«¿«≈¿ƒ
- ÌÈ˜‰ ÌBÈ·e .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‡ÓË ‰È‰Èƒ¿∆»≈¿≈∆¿¿»ƒ
- ˙ÈM‰ ‰Ma È‰ÈÂ ,'EÏ ‰NÚ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò¿»«¿«≈«¬≈¿«¿ƒ«»»«≈ƒ
- ÚÒa È‰ÈÂ ,··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿«…∆∆¿…»«¿ƒƒ¿…«
¯Ó‡iÂ ,ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL¿≈∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿…¬ƒ«…∆
ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ ,'¯ˆ˜z '‰ „È‰'c ¯Ó‡iÂ ,'Èl ‰ÙÒ‡'c¿∆¿»ƒ«…∆«¬«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿»

.‰Óe˙Ò - Ì‡˙t '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ -«¿«¿»¿«…∆ƒ¿…¿»
„Ú'c ¯Ó‡iÂ ,'EÏ ÁÏL'c ¯a„ÈÂ ,'‰È·‡Â'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿«¿«…∆¿«
,'e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'È˙Ó „Ú'c ¯a„ÈÂ ,'Èˆ‡È ‰‡»»¿«¬Àƒ«¿«≈¿«»««¿«≈¿ƒ»…
,ebL˙ ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t - 'ÌÎ‡··'c ¯a„ÈÂ«¿«≈ƒ¿…¬∆¿¿≈≈¿ƒƒ¿
Ï‡¯NÈ È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙Á‡ LÙ Ì‡Â¿ƒ∆∆««¿≈∆¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
.‰Óe˙Ò - '˙ÓeÈ ˙BÓ'c ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯a„na«ƒ¿»¿»«…∆¿«¿»
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á¯˜ ÁwiÂ ,'Ì‰Ï eNÚÂ'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»»∆«ƒ«…«¿≈∆¿
Ï‡ ¯Ó‡'c ¯a„ÈÂ ,'eÏÚ‰'c ¯a„ÈÂ ,'eÏ„a‰'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈¿≈»«¿«≈∆¡…∆
¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - eliÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»¿»¿«ƒ…¿»«¿«≈
¯Ó‡iÂ ,'Ìz‡Ó Á˜Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'en¯‰'c¿≈…¿»«¿«≈ƒ¿«≈ƒ»«…∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡iÂ ,'·L‰'c¿»≈«…¿¿≈ƒ¿»≈¿»¿»¿
Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«¬…¿»«¿«≈∆«¬…
Ï‡Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÂÏ È·ÏÂ .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«¿«≈ƒ¿∆
,Ï‡¯NÈ È· e‡·iÂ ,'˙wÁ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ ,'ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ«¿«≈¿…À««»…¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰hn‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆««∆«¿«¿»¿«…∆
Ô‰ÈzL - ‰LÓ ÁÏLiÂ ,'ÌzÓ‡‰ ‡Ï ÔÚÈ'c¿««…∆¡«¿∆«ƒ¿«∆¿≈∆
- ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .‰Áe˙t - L„wÓ eÚÒiÂ .˙BÓe˙Ò¿«ƒ¿ƒ»≈¿»«ƒ¿««¿«¬ƒ
- ¯ÈLÈ Ê‡ .‰Áe˙t - ¯‰‰ ¯‰Ó eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿≈…»»¿»»»ƒ
- ˜Ïa ‡¯iÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿«ƒ¿»≈¿»««¿»»
¯a„ÈÂ ,'ÒÁÈÙ'c ¯a„ÈÂ ,Ï‡¯NÈ ·LiÂ .‰Óe˙Ò¿»«≈∆ƒ¿»≈«¿«≈¿ƒ¿»«¿«≈
Èa .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰ ¯Ó‡iÂ ,'¯B¯ˆ'c¿»«…∆«¿«¿»¿¿≈
,ÔÏe·Ê Èa ,¯Î˘NÈ Èa ,‰„e‰È Èa ,„‚ Èa ,ÔBÚÓLƒ¿¿≈»¿≈¿»¿≈ƒ»»¿≈¿À
È· ‰l‡ ,ÔÓÈ· Èa ,ÌÈ¯Ù‡ È· ‰l‡ ,ÛÒBÈ Èa¿≈≈≈∆¿≈∆¿«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
˙Á‡ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÏzÙ Èa ,¯L‡ Èa ,Ô„»¿≈»≈¿≈«¿»ƒÀ»¿¿≈««
,ÈÂl‰ È„e˜Ù ‰l‡Â .‰Áe˙t - '‰ ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ∆¿≈«¿«≈¿»¿≈∆¿≈«≈ƒ
˙Ba ÔÎ'c ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰·¯˜zÂ«ƒ¿«¿»¿≈∆¿«…∆¿≈¿
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ÏÚ'c ¯Ó‡iÂ ,'„ÁÙÏ¿̂»¿»«…∆«¬≈¿≈∆¿«¿«≈
,˙aM‰ ÌBÈ·e ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ∆¿»«¿«≈¿«¿««»
L„Á·e .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e¿»≈»¿≈∆¿»¿»¿«…∆
.˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆¿
‰MÓÁ·e ,¯BNÚ·e .‰Áe˙t - ÈÚÈ·M‰ L„Á·e«…∆«¿ƒƒ¿»∆»«¬ƒ»

i·e ,ÈM‰ ÌBi·e ,¯NÚ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏM‰ ÌB »»««≈ƒ««¿ƒƒ«»¿ƒƒ
ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,ÈMM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBi·e««¬ƒƒ««ƒƒ««¿ƒƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ .ÚLz Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÈÓM‰«¿ƒƒÀ»¿¿≈≈««¿«≈∆
,¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¿≈∆¿«≈¿∆¿∆¿»»
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '‡N'c ¯Ó‡iÂ ,¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆∆¿»»«…∆¿»¿»¿»¿
eLbiÂ ,e‡ˆÓ Ì‡ e¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ·¯ ‰˜Óeƒ¿∆«¿»«…¿ƒ»»«ƒ¿
‰l‡ ,‰LÓ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÂÈÏ‡≈»¿≈∆¿«…∆¬≈∆∆≈∆
¯a„ÈÂ ,ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÈÚÒÓ«¿≈¿≈∆¿«ƒ¿««¿«¬ƒ«¿«≈
Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«∆¿≈
¯a„ÈÂ ,'ÌÈL‡‰ ˙BÓL ‰l‡'c ¯a„ÈÂ ,'Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿«≈¿≈∆¿»¬»ƒ«¿«≈
,'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'·‡BÓ ˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…»«¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈

.˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈL‡¯ e·¯˜iÂ«ƒ¿¿»≈¬ƒ¿»¿
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚL˙Â ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿

.‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .LLÂ ÌÈMLƒƒ»≈«…≈»«¬ƒƒ¿∆
ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ¯ÙÒ≈∆≈∆«¿»ƒ
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dxezקלח xtq zekld - dad` xtq - oeiq f"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

'‰ ¯Ó‡iÂ ,'‰ ¯a„ÈÂ ,¯·ÚpÂ ÔÙpÂ ,ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆≈««≈∆««¬…«¿«≈«…∆
‰zÚÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÔpÁ˙‡Â ,‰‡¯ ÈÏ‡≈«¿≈»∆¿««¬ƒ¿»¿¿«»
- ‰LÓ ‡¯˜iÂ ,ÏÈc·È Ê‡ ,ÌÈa „ÈÏB˙ Èk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»«¿ƒ«ƒ¿»∆
‡Ï ,„ak ,¯BÓL ,‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»…ƒ…ƒ»»«≈…
‡ÏÂ ,‰Ú˙ ‡ÏÂ ,·‚˙ ‡ÏÂ ,Û‡˙ ‡ÏÂ ,Áˆ¯ƒ̇¿«¿…ƒ¿»¿…ƒ¿…¿…«¬∆¿…
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ,‰e‡˙˙ ‡ÏÂ ,„ÓÁ«̇¿…¿…ƒ¿«∆∆«¿»ƒÀ»¿
Èk ‰È‰Â .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÚÓL .‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Â¿≈««∆¿≈¿«ƒ¿»≈¿»¿»»ƒ
- E‡È·È Èk ,E· EÏ‡LÈ Èk ,eq˙ ‡Ï ,E‡È·È¿ƒ¬…¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬
- ¯Ó‡˙ Èk .‰Áe˙t - ·˜Ú ‰È‰Â .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿¿»»≈∆¿»ƒ…«
ÚÓL ,ÁkLz ÁÎL Ì‡ ‰È‰Â ,‰Âˆn‰ Ïk .‰Óe˙Ò¿»»«ƒ¿»¿»»ƒ»…«ƒ¿«¿«
ÔzLÓÁ - Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈«ƒ¿«»ƒ¿»≈¬ƒ¿»
¯ÓL Ì‡ Èk ,ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ı¯‡‰ Èk .˙BÁe˙t¿ƒ»»∆¿»»ƒ»…«ƒƒ»…
Èk ,·ÈÁ¯È Èk ,E‡È·È Èk ‰È‰Â ,ÈÎ‡ ‰‡¯ ,Ôe¯ÓLzƒ¿¿¿≈»…ƒ¿»»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿ƒƒ

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ˙È¯ÎÈ.‰Áe˙t - Ìe˜È Èk «¿ƒÀ»¿¿≈∆«ƒ»¿»
‰Ê ˙‡ ,ÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìz‡ ÌÈa ,ÚÓL˙ Èk ,E˙ÈÒÈ Èkƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ«∆……«∆∆
.LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk ,eÏÎ‡z…¿»ƒ¿…»À»¿¿≈≈
ıwÓ ,ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó .‰Áe˙t - ¯NÚz ¯NÚ«≈¿«≈¿»ƒ¿≈»»ƒƒ≈
- EÏ ¯ÎnÈ Èk ,ÔBÈ·‡ E· ‰È‰È Èk ,ÌÈL Ú·L∆«»ƒƒƒ¿∆¿∆¿ƒƒ»≈¿
- L„Á ˙‡ ¯BÓL ,¯BÎa‰ Ïk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»«¿»∆…∆
˙kq‰ ‚Á .‰Óe˙Ò - ˙Ú·L ‰Ú·L .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ¿»»À…¿»««À…
‡Ï ,EÏ Úh˙ ‡Ï ,ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL .‰Áe˙t -¿»…¿ƒ¿…¿ƒ…ƒ«¿…
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ea¯˜· ‡ˆnÈ Èk ,ÁaÊƒ̇¿«ƒƒ»≈¿ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ
‰ÊÂ ,ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï ,‡·˙ Èk .‰Áe˙t - ‡ÏtÈƒ»≈¿»ƒ»……ƒ¿∆«…¬ƒ¿∆
Ìlk - ˙È¯ÎÈ Èk ,‡a ‰z‡ Èk ,ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ ,‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ»…«≈ƒƒ«»»ƒ«¿ƒÀ»
‡Ï .‰Áe˙t - LÈ‡ ‰È‰È ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»…
·¯˜˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk ,„Ú Ìe˜È ‡Ï ,‚Èq«̇ƒ…»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿«
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ¯ÈÚ Ï‡ ¯eˆ˙ Èk ,¯ÈÚ Ï‡∆ƒƒ»∆ƒ¬ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÈ‰˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk .‰Áe˙t - ÏÏÁ ‡ˆnÈƒ»≈»»¿»ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿∆»…
‰‡¯˙ ‡Ï ,LÈ‡· ‰È‰È ÈÎÂ ,LÈ‡Ï ‰È‰È Èk ,LÈ‡Ï¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆
¯·‚ ÈÏÎ ‰È‰È ‡Ï ,¯BÓÁ ˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï ,¯BL ˙‡∆…ƒ¿∆∆¬…ƒ¿∆¿ƒ∆∆
Èk .‰Áe˙t - ‡¯wÈ Èk .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈∆«ƒƒ»≈¿»ƒ
Ì‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,ÌÈÏ„b ,L¯Á˙ ‡Ï ,‰·ƒ̇¿∆…«¬…¿ƒƒƒƒ«ƒƒ»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‰¯Ú ‰È‰È Èk ,LÈ‡ ‡ˆnÈ Èk ,‰È‰ ˙Ó‡¡∆»»ƒƒ»≈ƒƒƒ¿∆«¬»¿»
‡·È ‡Ï ,LÈ‡ ÁwÈ ‡Ï ,‡ˆÓÈ Èk ,‡ˆÓÈ ‰„Na Ì‡Â¿ƒ«»∆ƒ¿»ƒƒ¿»…ƒ«ƒ…»…
·Ú˙˙ ‡Ï ,ÈBnÚ ‡·È ‡Ï ,¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï ,ÚeˆÙ¿«…»…«¿≈…»…«ƒ…¿«≈
,‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï ,¯ÈbÒ˙ ‡Ï ,‰ÁÓ ‡ˆ˙ Èk ,ÈÓ„‡¬…ƒƒ≈≈«¬∆…«¿ƒ…ƒ¿∆¿≈»
‡·˙ Èk ,Ì¯Îa ‡·˙ Èk ,¯„ ¯c˙ Èk ,CÈM˙ ‡Ï…«ƒƒƒ…∆∆ƒ»…¿∆∆ƒ»…
‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,˙Ó˜a¿»«ƒƒ«ƒƒ»ƒƒ«ƒƒ»
‰M˙ Èk ,˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ ,‡ˆnÈ Èk ,‰L„Á¬»»ƒƒ»≈ƒ»∆¿∆««»««ƒ«∆
‡Ï ,˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï ,ÈÚ ¯ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï ,EÚ¯·¿≈¬…«¬…»ƒ»ƒ…¿»…
e·LÈ Èk ,·È¯ ‰È‰È Èk ,ËaÁ˙ Èk ,¯ˆ˜˙ Èk ,‰h«̇∆ƒƒ¿…ƒ«¿…ƒƒ¿∆ƒƒ≈¿
Ôlk - EÒÈÎa EÏ ‰È‰È ‡Ï ,ÌÈL‡ eˆpÈ Èk ,ÌÈÁ‡«ƒƒƒ»¬»ƒ…ƒ¿∆¿¿ƒ¿À»
,‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .ÌÈLÏLe LÓÁ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈»≈¿ƒ»≈¬∆»»
,¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‡B·˙ Èk ‰È‰Â¿»»ƒ»¿≈∆¿ƒ¿«∆«¿≈

Ó ÂˆÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰f‰ ÌBi‰È˜ÊÂ ‰L ««∆¿≈∆¿«¿«∆¿ƒ¿≈
,ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ÂˆÈÂ ,‰LÓ ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿«≈∆«¿«∆∆»»

¯e¯‡ ,‚ÈqÓ ¯e¯‡ ,‰Ï˜Ó ¯e¯‡ ,LÈ‡‰ ¯e¯‡»»ƒ»«¿∆»«ƒ»
¯e¯‡ ,‰hÓ ¯e¯‡ ,‰bLÓ17,‰Ó‰a Ïk ÌÚ ·ÎL «¿∆»«∆»…≈ƒ»¿≈»

¯e¯‡ ,Bz˙Á ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡ ,B˙Á‡ ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡»…≈ƒ¬…»…≈ƒ…«¿»
Ôlk - ÌÈ˜È ‡Ï ¯L‡ ¯e¯‡ ,„ÁL Á˜Ï ¯e¯‡ ,‰kÓ«∆»…≈«…«»¬∆…»ƒÀ»
‰È‰Â ,ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â .‰¯NÚ LÏL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈¿∆¿≈¿»»ƒ»«¿»»
˙È¯a‰ È¯·„ ‰l‡ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÚÓL˙ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«¿≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ
Ô‰ÈzL - ÌÈ·v Ìz‡ ,‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«ƒ¿»∆«∆ƒ»ƒ¿≈∆
- Èz˙ ‰‡¯ ,‰Âˆn‰ Èk ,e‡·È ÈÎ ‰È‰Â .˙BÁe˙t¿¿»»ƒ»…ƒ«ƒ¿»¿≈»«ƒ
‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ CÏiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«≈∆∆¿»«ƒ¿»∆
,ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰ ,Ô‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆≈«¬ƒ«»«ƒ
‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ ,ÌˆÚa ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,‰LÓ ‡·iÂ«»…∆«¿«≈∆∆¿∆∆¿…«¿»»
ÈÂÏÏe .‰Óe˙Ò - ‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ -¬ƒ¿»¿¿…ƒ»¿»¿≈ƒ
,Ô„Ïe ,„‚Ïe ,ÔÏe·ÊÏÂ ,ÛÒBÈÏe ,ÔÓÈ·Ï .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À¿»¿»

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰LÓ ÏÚiÂ ,¯L‡Ïe¿»≈«««∆À»¿¿≈∆«
,Úa¯‡Â ÌÈLÏL - ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿∆≈∆∆¿ƒ¿«¿«
‰‡Ó - Ïk‰ .Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó - ˙BÓe˙q‰Â¿«¿≈»¿∆¿ƒ¿«¿««…≈»
- ‰¯Bz‰ Ïk ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓ .‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿∆ƒ¿««¿∆»«»
˙B‡Ó LÏL - ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««¿¿≈
.ÚL˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LL - Ïk‰ .ÚL˙Â ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ»≈««…≈≈¿ƒƒ»≈«
ÚˆÓ‡a LÈ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk :'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ˙¯eˆ«ƒ««¬ƒ»ƒ»¿ƒ»≈¿∆¿«

„Á‡ ÁÂ¯18‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ˙¯eˆk19Ïk ‡ˆÓÂ , ∆«∆»¿««»»»«¿»¿ƒ¿»»
ÌÈÚ·La d˙B‡ ÔÈ·˙BÎÂ .ÌÈzLÏ ‰˜eÏÁ ‰ËÈL20 ƒ»¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

:‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â .˙BËÈLƒ¿≈≈«≈∆¿…»ƒ»¿ƒ»
,˙ÁL ,Ï‡ ,¯ev‰ ,Èk ,Ì¯ÈÚNk ,Û¯ÚÈ ,eÈÊ‡‰«¬ƒ«¬…ƒ¿ƒƒƒ«≈ƒ≈
,Èk ,·vÈ ,ÏÁ‰a ,Ï‡L ,¯ÎÊ ,‡BÏ‰ ,'‰Ï‰«¿¬¿…¿«¿«¿≈«≈ƒ
,e‰·k¯È ,'‰ ,N¯ÙÈ ,¯Lk ,e‰··ÒÈ ,e‰‡ˆÓÈƒ¿»≈¿…¬∆¿¿∆∆ƒ¿…«¿ƒ≈

Èa ,˙‡ÓÁ ,e‰˜iÂ21,˙·ÚB˙a ,ÏaÈÂ ,zÓL ,Ì„Â , «≈ƒ≈∆¿«¿≈¿«»«¿»«¿«≈¿≈…
,ÈeÒÚk ,ÌÈa ,‰‡¯‡ ,ÒÚkÓ ,ÁkLzÂ ,‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ…«ƒ¿«ƒ««∆¿∆»ƒƒ¬ƒ
,ÌÈ¯„ÁÓe ,ÌÚ ,·Ë˜Â ,ÈvÁ ,Ë‰ÏzÂ ,„˜ÈzÂ ,ÈB‚a¿«ƒ««¿«≈ƒ«¿∆∆ƒ≈¬»ƒ
,'‰Â ,ÌÈLe ,eÈ·È ,ÔÈ‡Â ,‡ÏÂ ,Ôt ,‰˙ÈaL‡ ,˜BÈ≈«¿ƒ»∆¿…¿≈»ƒ¿«ƒ«
,˙ÚÏ ,Ìe˙Á ,L‡¯Â ,˙ÏkL‡ ,˙Ó„MÓe ,eÈ·È‡Â¿…¿≈ƒ«¿…«¿¿…¿…»¿≈
,ÈzˆÁÓ ,ÔÈ‡Â ,È‰È ,ezLÈ ,¯eˆ ,ÒÙ‡Â ,ÏÚÂ ,LÁÂ¿»¿«¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿≈»«¿ƒ

.Ì˜Â ,eÈ¯‰ ,ÌcÓ ,¯ÈkL‡ ,·ÈL‡ ,Ì‡ ,Èkƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ¿»»
.L‡¯aL ˙B·z‰ el‡ Ïk»≈«≈∆¿…

בראש 15) וכן רבינו, הזכיר לא הספר שבראש הפרשה ואת
פרשיותיהם הוזכרו לא החומשים מפני שאר - הראשונות

למ  אין הספר, תחילת כסתומות שהן ולא כפתוחות לא נותן
משנה). יד).16)(כסף פסוק ה, (פרק תחטא כי נפש

את:17) גם מונים שלפנינו בחומשים וכן ספרים ובקצת
אשת עם שוכב ספרי "ארור לפי אבל סתומה, לפרשה אביו"

וכן  סתומה, ולא פתוחה פרשה לא זו אין המוגהים הרמב"ם
שם. לדברים שי" ב"מנחת וראה משנה. הכסף החליט

אותיות.18) תשע וחלק 19)של ומכאן מכאן ְָָכתב
חֿט).20)באמצע. הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת ראה

כאן: כתוב התימנים יד כתב שברמב"ם להעיר וכדאי
שיטות". ושישים הרמב"ם,21)"בשבע ספרי כל כנוסח

שראש  אומר: תורה" "אור בספרו לונזאנו מנחם רבי אולם
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ודבוקה  מ"כרים", מובדלת זו תיבה כי "ואילים", השיטה:
הלכה  י"ב, (פרק סופרים במסכת מפורש וכן בשן" "בני אל

סופרינו. מנהג וכך ט),

,‰B¯Á‡ ‰ËÈL ÈˆÁ Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈∆¿…»¬ƒƒ»«¬»
:Ûc‰ ÚˆÓ‡a Ô‰L∆≈¿∆¿«««

,ÌÚ ,¯Bc ,˜Ècˆ ,Èk ,e·‰ ,ÌÈ·È·¯ÎÂ ,Ïfz ,ÚÓL˙Â¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ«ƒ«
,e‰˙·e ,·˜ÚÈ ,¯tÒÓÏ ,B„È¯Ù‰a ,EÈ˜Ê ,eÈa ,‡e‰ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿««¬…¿…
,ÌÚ ,ÌÚ ,ÔÓLÂ ,ÏÎ‡iÂ ,ÔÈ‡Â ,e‰‡NÈ ,ÏÚ ,e‰¯vÈƒ¿∆¿«ƒ»≈¿≈«…«¿∆∆ƒƒ
,‡¯iÂ ,¯eˆ ,ÌÈL„Á ,eÁaÊÈ ,e‰‡˜È ,LhiÂ ,ÔÓLiÂ«ƒ¿««ƒ…«¿ƒÀƒ¿¿¬»ƒ««¿
,ÈÊÓ ,‰tÒ‡ ,ÏÎ‡zÂ ,Èk ,È‡Â ,Ì‰ ,Èk ,¯Ó‡iÂ«…∆ƒ≈«¬ƒƒ«…««¿∆¿≈
,‰ÎÈ‡ ,eÏ ,Èk ,Ôt ,ÈÏeÏ ,Èz¯Ó‡ ,Ìb ,ıeÁÓ ,ÔLÂ¿∆ƒ«»«¿ƒ≈∆ƒ≈»
,Èk ,Èk ,Èk ,ÈÏ ,‡Ï‰ ,˙ÓÁ ,BÓ·Ú ,Èk ,Èk ,Ì‡ƒƒƒ¬»≈¬«¬…ƒƒƒƒ
,Èz¯Ó‡Â ,ÔÈ‡Â ,È‡ ,e‡¯ ,eÓe˜È ,¯L‡ ,¯Ó‡Â¿»«¬∆»¿¬ƒ¿≈¿»«¿ƒ

.¯tÎÂ ,Èk ,L‡¯Ó ,Èa¯ÁÂ ,È‡NÓÏÂ ,ÊÁ‡˙Â¿…≈¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ≈…ƒ¿ƒ∆
˙BËÈL ÌÈLÏLa d˙B‡ ÔÈ·˙Bk Ìi‰ ˙¯ÈL22. ƒ««»¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

˙Á‡ - ˙BËÈM‰ ¯‡Le ,dk¯„k ‰BL‡¯ ‰ËÈLƒ»ƒ»¿«¿»¿»«ƒ««
ÁÂ¯ dÚˆÓ‡a ÔÈÁÈpÓ23ÁÂ¯‰ ÔÈÁÈpÓ ˙Á‡Â ,„Á‡ «ƒƒ¿∆¿»»∆«∆»¿«««ƒƒ»∆«

dÚˆÓ‡a ˙BÓB˜Ó ÈLa24‰ËÈM‰ ‡ˆnzL „Ú , ƒ¿≈¿¿∆¿»»«∆ƒ»≈«ƒ»
ÁÂ¯ ‡ˆÓÂ ,LÏLÏ ‰˜eÏÁ25·˙k‰ „‚k26·˙Îe , ¬»¿»¿ƒ¿»∆«¿∆∆«¿»¿»

.ÁÂ¯‰ „‚k¿∆∆»∆«
י)22) (הלכה ושם י"א). הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת

נכתבת  שהיא ה), פרק (שופטים דבורה" "שירת את גם ָמנּו
הים". "שירת והסדר 23)כצורת אותיות. תשע כשיעור

יש  הראשונה השורה למעשה כי דווקא, לאו כאן האמור
השירה  כצורת אחד, רווח - והשנייה רווחים, שני  לה
שהשורה  ועוד) (אמ"ד רמב"ם דפוסי יש אמנם שלפנינו.
די  מנחם הרב כתב כבר אולם אחד, רווח בה יש הראשונה
שבספרי  לצורה ליבך תשית אל תורה": "אור בספרו לונזאנו
ואינה  משובשת, [=כנראה] היא כי הנדפסים, הרמב"ם
טעה], [=כנראה המדפיס אך בספרו הרמב"ם שכתב הצורה

מליבו". לשניים.24)בדאה מחלקים הרווח שיעור אותו
העליונה.25) השיטה וזהו 26)של שתחתיה, השיטה של

לבינה  גבי על "אריח ב): עמוד טז דף (מגילה שאמרו
אריח". גבי על ולבינה

:‰˙¯eˆ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ»»
å ýåýéì úàfä äøéMä úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æàeøîài ¨¨«¦¤§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©«Ÿ̈©«Ÿ§

øîàì¥Ÿél äøéLàýBýäàb äàâ ék ¨¦¨©«¨¦«¨Ÿ¨¨ñeñ

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§¨¨©¨«éì éäéå dé úøîæå éfò̈¦§¦§¨¨©«§¦¦

äòeLéì¦«¨eäåðàå éìà äæ¤¥¦§©§¥ìàýé ¡Ÿ¥

:eäðîîøàå éáà̈¦©«£«Ÿ£¤«§éýBýé äîçìî LéàýBý §¨¦¦§¨¨§¨

:BîL§«íiá äøé Bìéçå äòøt úákøî©§§Ÿ©§Ÿ§¥¨¨©¨øçáîe¦§©

ìL:óeñ íéá eòaè åéL ¨«¦¨ª§§©«Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§ŸŸ§©§ª¨«§¦§Ÿ§

:ïáà̈«¤ðéîéé Eýåýçka éøcàð §¦«§§Ÿ̈¤§¨¦©Ÿ©ðéîéE §¦«§

éýBý:áéBà õòøz §¨¦§©¥«ðBàb áøáeñøäz E §Ÿ§«§©«£Ÿ

éî÷E ¨¤ðøç çlLz:Lwk Bîìëàé E §©©£Ÿ§«Ÿ§¥©©«çeøáe§©

étàíéî eîøòð E ©¤¤¤§©¦ãð Bîë eávð¦§§¥

íéìæð«Ÿ§¦:íé áìa úîäú eàô÷̈«§§ŸŸ§¤¨«øîà̈©

âéOà ócøà áéBà¥¤§Ÿ©¦Bîàìîz ììL ÷lçà£©¥¨¨¦§¨¥

éLôð©§¦:éãé BîLéøBz éaøç ÷éøà̈¦©§¦«¦¥¨¦«zôLð̈©§¨

íé Bîqk Eçeøá§«£¦¨¨íéîa úøôBòk eììö̈«£©«¤¤§©¦

:íéøécà©¦¦«é íìàa äëîë éîýåý ¦«¨Ÿ¨¨«¥¦§Ÿ̈éî¦

Lãwa øcàð äëîk̈Ÿ¨¤§¨©Ÿ¤äNò úläú àøBð¨§¦ŸŸ¥

:àìô¤«¤úéèððéîé:õøà Bîòìáz E ¨¦¨§¦§¦§¨¥¨«¤úéçð̈¦¨

zìàb eæ íò Ecñçá§©§§©¨¨§¨äåð ìà Efòá zìäð¥©§¨§¨§¤§¥

:ELã÷̈§¤«ïeæbøé íénò eòîL̈«§©¦¦§¨ìéç¦

ìt éáLé æçà:úL ¨©«§¥§¨«¤éôelà eìäáð æà̈¦§£©¥

íBãà¡ãòø Bîæçàé áàBî éìéà¥¥¨«Ÿ£¥¨©eâîð̈Ÿ

:ïòðë éáLé ìkŸ«§¥§¨«©äúîéà íäéìò ìtz¦Ÿ£¥¤¥¨¨

ãçôå̈©©ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa¦§Ÿ§«£¦§¨¨¤ãò©

é Enò øáòéýåý ©«£Ÿ©§§Ÿ̈eæ íò øáòé ãò©«©«£Ÿ©

:úéð÷̈¦«¨Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàáz§¦¥§¦¨¥§©©«£¨«§ïBëî̈

ìé zìòt EzáLýBý §¦§§¨©§¨§¨eððBk éðãà Lãwî¦§¨£Ÿ¨«£

éãé:E ¨¤«éýBý:ãòå íìòì Cìîé §¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤«ék¦

éî úà íäìò ýBýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈©§Ÿ§¦§§¨«¨¨©¨©¨¤§¨£¥¤¤¥

íiä©¨CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨«§©©¨¨§:íiä©¨«

.Ïk·˙k‰ ¯‡La ÔÈa ,˙B¯ÈMa ÔÈa - dlk .‰¯Bz‰ »«»À»≈«ƒ≈ƒ¿»«¿»
‡ÏÂ ,¯˙BÈa dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ˙B‡ ‰È‰zL Ôek˙È -ƒ¿«≈∆ƒ¿∆¿»«¬∆¿»¿≈¿…
‰‡¯˙˙ ‡lL È„k ,‰pnÓ ˜Á¯˙˙ ‡ÏÂ ,da ˜a„ƒ̇¿«»¿…ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈∆…ƒ¿»∆
ËeÁk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈa ‰È‰È ‡l‡ ;˙B·˙ ÈzLk ‰·z‰«≈»ƒ¿≈≈∆»ƒ¿∆≈¿¿
‰·z‰ ‰‡¯zL È„k ,˙B‡Ó ˙B‡ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰¯ÚN‰««¬»¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈∆≈»∆«≈»
„Ú ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‚¯ BÈ‡L ˜BÈ˙Ï ˙B·˙ ÈzLkƒ¿≈≈¿ƒ∆≈»ƒ¬≈∆»«

.Ôw˙iL∆¿«≈

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תורה 1) ספר יריעה; שבכל הדפים מניין התורה; ספר מידת

דינו. מה שנקרע

.‡BÙw‰ ÏÚ ¯˙BÈ Bk¯‡ ‡Ï ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡2, ≈ƒ≈∆»…»¿≈«∆≈
ÏÈÂ‚a ?Bk¯‡ ‡e‰ ‰nÎÂ .Bk¯‡ ÏÚ ¯˙È BÙw‰ ‡ÏÂ3 ¿…∆≈»≈«»¿¿«»»¿ƒ¿ƒ
·Á¯a ˙BÚaˆ‡ ÌÈ¯NÚÂ Úa¯‡ Ì‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML -ƒ»¿»ƒ∆≈«¿«¿∆¿ƒ∆¿»¿…«

Ï„eb‰4ÛÏ˜·e ;„È ÏL5˙BÁÙ B‡ -6¯˙BÈ B‡7,‡e‰Â , «»∆»ƒ¿»»≈¿
˙BÁt ÏÈÂ‚a ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .BÙw‰k Bk¯‡ ‡‰iL∆¿≈»¿¿∆≈¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»

ËÚÓe ÌÈÁÙË ‰MMÓ8‰ML ÏÚ ¯zÈ B‡ ,·˙k‰ ˙‡ ƒƒ»¿»ƒƒ≈∆«¿»ƒ≈«ƒ»
‰Ê È¯‰ - BÙw‰k Bk¯‡ ‰È‰iL „Ú ,·˙ka ·ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»«∆ƒ¿∆»¿¿∆≈¬≈∆

.‰Âˆnk«ƒ¿»

יהא 2) לכשיגמור הקלפים, עובי לפי הכתב לצמצם צריך
וברש"י). יד. (בבאֿבתרא ארכו כמדת עוביו את המקיף חוט

פ"א 3) לעיל כמבואר לשנים, חילקוהו (שלא עב שהוא
גדול. והקיפו המדוייק 4)ה"ו), ושיעורו הבוהן, הוא

ה"ט. בסמוך גדול.5)מפורש הקיפו ואין דק שהוא
דק.6) הכתב וארוך.7)אם רחב הכתב שכתב 8)אם

טפחים. לששה הקיפו עלה ולא ודקות, זעירות אותיות

.·ÔBÈlb‰ ¯eÚL9,˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ‰hÓlÓ ƒ«ƒ»ƒ¿«»«¿«∆¿»
Ûc ÔÈ·e ,˙BÚaˆ‡ LÏL - ‰ÏÚÓÏe10ÈzL - Û„Ï ¿«¿»»∆¿»≈«¿«¿≈

˙BÚaˆ‡11‰ÚÈ¯È Ïk ˙lÁ˙a ÁÈpiL CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ∆¿»¿ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ»
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‰¯ÈÙ˙ È„Îe ,˙Á‡ Úaˆ‡ ·Á¯ dÙBÒ·e12,‡ˆÓpL ; ¿»…«∆¿«««¿≈¿ƒ»∆ƒ¿»
¯Ùq‰ ÏÎa Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ‰È‰È ,‰ÚÈ¯È‰ ¯t˙iLk¿∆ƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿∆≈»«»«¿»«≈∆

¯BÚ‰ ÔÓ ÁÈpÈÂ .˙BÚaˆ‡ ÈzL Blk13q‰ ˙lÁ˙a¯Ù À¿≈∆¿»¿«ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ««≈∆
„enÚ‰ ÏÚ ÏÏ‚Ï È„k - BÙBÒ·e14ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . ¿¿≈ƒ¿…«»«¿»«ƒƒ

ÏÒÙ ‡Ï - ¯È˙B‰ B‡ ¯qÁ Ì‡Â .‰ÂˆÓÏ el‡‰15. »≈¿ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ…»«

הכתב.9) את המקיף החלק עמוד.10)החלק ָָ
ע"א.11) ל, היריעות 12)מנחות שתי חיבור מקום

ולקלף.13)בתפירה. לגויל כולל לספר 14)שם שעושה
כמבואר  בסופו, ואחד בתחילתו אחד עץ של עמודים שני

ה"יד. תורה,15)בסמוך ספרי שבעים כתב הונא רב שהרי
ואין  יד.), (ב"ב באחד אלא כהקיפו ארכו לו נזדמן ולא

(כסףֿמשנה). היו פסולים שכולם להניח

.‚Bk¯‡ ‰È‰iL ¯Ùq‰ ‰NÚiL „Ú ,Ì„‡ Ôek˙È „ˆÈk≈«ƒ¿«≈»»«∆«¬∆«≈∆∆ƒ¿∆»¿
˙B¯BÚ‰ Úa¯Óe ÏÈÁ˙Ó ?BÙw‰k16‰ÂLa17‰NBÚÂ , ¿∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿»∆¿∆
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ¯BÚ Ïk ·Á¯18·ˆ˜ -19ÏÎÏ „Á‡ …«»≈∆ƒ»¿»ƒ∆∆∆»¿»

Ô‰Ó ‰NBÚÂ ,‰ÂLa ˙B¯BÚ‰ ÏÏBb CkŒ¯Á‡Â .„Á‡∆»¿««»≈»¿»∆¿∆≈∆
‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜c‰Ó „Á‡ C¯k20,˜c‰Óe ˙B¯BÚa ÛÈÒBÓe , ∆∆∆»¿À»»∆»∆ƒ»¿«≈

·Á¯ ‡e‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML C¯k‰ Ûw‰ ‰NÚiL „Ú«∆«¬∆∆≈«∆∆ƒ»¿»ƒ∆…«
¯BÚ‰21ÈL ÏL ËeÁa „„BÓe ,22.C¯k‰ ÏÚ BÙÈwiL , »≈¿∆»ƒ∆«ƒ««∆∆

הספר.16) לכתיבת רוחב 17)המוכנים מדת שתהיה
של  האורך מדת אין אם אבל לחברתה, אחת שוה היריעות
בעלֿפה  שיזכור ובלבד קפידא, אין - לחבירו שוה עור כל
ראה  הכרך. כל אורך מדת לצרף שידע כדי אורכם, מדת

רבינו". "תשובות קומת 18)במוספנו הוא העור שרוחב
לעיל. כאמור טפחים ששה ששיעורו מדה.19)הספר,

הקיפו.20) מדת את שבתוכו האויר ירחיב והוא 21)שלא
הספר. אורך הכתוב 22)גם כלשון אדום, צבע צבוע

'תוספות  בעל לפני שהיה כת"י וברמב"ם יח), ב, (יהושע
להל' חמודות' 'דברי ראה "שני". כתוב היה לא טוב' יום
כתוב  שב"מוספנו" רבינו ובתשובות כ"ח, אות ספרֿתורה

שזור". משי של "חוט

.„‰˜ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â23ÌÈÚa¯‡ dk¯‡ ‰È‰È ,‰ÂL ¿««»«¬∆»∆»∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ
ÌÈLÏ ‰wa Ô‰Ó Úaˆ‡ ˜lÁÈÂ ,˙BÚaˆ‡ ÌÈMÓÁ B‡¬ƒƒ∆¿»ƒ«≈∆¿«≈∆«»∆ƒ¿«ƒ
ÈˆÁ ¯eÚL Ba Ú„iL È„k ,ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ¿ƒ¿»¿«¿»»¬»ƒ¿≈∆≈«ƒ¬ƒ
Ïk „cÓÈÂ ;˜ÏÁ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Úaˆ‡ ÚÈ·¯e Úaˆ‡∆¿«¿ƒ«∆¿«¿«≈¿∆«≈∆¿ƒ¿…»
,¯BÚ ÏÎa LÈ ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL „Ú ,BÊ ‰˜a ¯BÚ¿»∆«∆≈««»∆¿»≈¿»

„Ú24.C¯k‰ Ïk C¯‡a ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL «∆≈««»∆¿»¿…∆»«∆∆

(ר"מ),23) רומי דפוס ברמב"ם וכן התימנים, כתביֿיד בכל
הספרים  בה שמסרגלים אמה ופירושה: "כנה". כתוב

מ"ח). פ"יב, (כלים במשנה ונזכרת ובכת"י 24)('הערוך'),
שידע. כדי כתוב: התימנים

.‰,‰LÏL B‡ ÌÈL ,˙B¯Á‡ ˙B¯BÚ Á˜BÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈«¬≈¿«ƒ¿»
¯eÚL Ô‰a ˜c·Ï25¯·„Â .„Á‡ Ûc Ô‰a ·˙BÎÂ ,·˙k‰ ƒ¿…»∆ƒ«¿»¿≈»∆«∆»¿»»
Ûc‰ C¯‡L ,Úe„È26‡e‰L ÈÙÏ ,˙BÚaˆ‡ ‰¯NÚ Ú·L »«∆…∆««¿«∆¿≈∆¿»¿ƒ∆

Úa¯‡ ‰hÓÏe LÏL ‰ÏÚÓÏ ,ÔBÈlb ÁÈpÓ27Ï·‡ . «ƒ«ƒ»¿«¿»»¿«»«¿«¬»
‰·Ú Ì‡ ‰wc Ì‡ ,·˙k‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ûc‰ ·Á¯28ÔÎÂ ; …«««¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ»»¿≈

ÔÈÓ29ÔÈaL ÈÙÏ ,·˙k‰ ÈÙÏ e‡B·È ÛcaL ˙BËÈM‰ ƒ¿««ƒ∆««»¿ƒ«¿»¿ƒ∆≈
‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ ‰ËÈL30. ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»

וארכו.25) הדף.26)עביו שעל הם 27)הכתיבה וביחד
הספר. אורך שהן אצבעות וארבע כל 28)עשרים שהרי

(פ"ז, לעיל כמבואר אותיות, שלשים בארכה יש שיטה
על 29)ה"ה). יותר ולא ושמונה, מארבעים פחות לא שהן

ה"י). (פ"ז לעיל כמבואר הכתב 30)ששים, שאם נמצא
גדול. השיטות שבין הריוח גם עבה,

.Â- ‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙÏ Ba ˜„BaL Ûc‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»«««∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆
Ûc‰ ·Á¯ ÏÚ ÛÈÒBÈÂ ,‰w‰ ˙BÚaˆ‡a Ûc‰ ·Á¯ „ÓÈ»……«««¿∆¿¿«»∆¿ƒ«…«««
e‡B·È ÔÈt„ ‰nk ·LÁÈÂ ,Û„Â Ûc ÔÈaL ˙BÚaˆ‡ ÈzL¿≈∆¿»∆≈«»«¿«¿…«»«ƒ»
ÔBaLÁ Ú„ÈÂ ,Ba ˜„aL ·˙k‰ B˙B‡Ó ÏÏbL C¯ka«∆∆∆»«≈«¿»∆»«¿≈«∆¿
ÔÓ Ba ˜„aL ‰Ê Û„a ·zÎ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔÈtc‰««ƒ¿ƒ¿∆«»ƒ¿»¿«∆∆»«ƒ

‰·˙BÎ ‡e‰L ¯Ùq‰ ÈÙÏ ¯ÚLÓe ,dlk ‰¯Bz31,epnÓ «»À»¿«≈¿ƒ«≈∆∆≈ƒ∆
ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ‰¯Bz‰ Ïk BÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ ,·MÁÓe¿«≈ƒ»¿»»«»¿ƒƒ¿«««ƒ

‰fÓ32‡ÈˆB‰ Ì‡Â .·ËeÓ - C¯ka Ba ·˙BkL ·˙k‰ ƒ∆«¿»∆≈«∆∆»¿ƒƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÔÈtc‰L ,ÔBaLÁ‰33·˙ka ·ÈÁ¯È - «∆¿∆««ƒ≈ƒ«»«¿ƒ«¿»

¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓ ËÚÓ˙iL „Ú34Ì‡Â . «∆ƒ¿«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿««≈¿ƒ
ËÚÓÈ ,ÔÈtc‰ ÔÓ ¯˙È ‰¯Bz‰L ,ÔBaLÁ‰ ‡ÈˆB‰ƒ«∆¿∆«»»≈ƒ««ƒ¿«≈
¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓa ‰a¯iL „Ú ·˙k‰35 «¿»«∆«¿∆¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿«««

„Á‡ ÔBaLÁ‰ ‡B·iL „Ú ,Ûc36,37·Á¯ Ú„iL ¯Á‡Ó ««∆»«∆¿∆»≈««∆»«…«
.C¯k‰ B˙B‡a ÏÈÁ˙Ó ·˙k‰ ¯eÚLÂ Ûc‰««¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«∆∆

הכתב 32)מעתיק.31) הוא "זה הנוסח: התימנים, ובכת"י
וכו'. הוציא" ואם בכרך, בו בדפים 33)שכותב עודף שיש

הכתב. יותר.34)על עבה ובכת"י 35)שכתיבתו
עד  דף אחר בדף וכן אחר, בדף "ויבדוק הנוסח: התימנים,

וכו'. שוים 36)שיבוא" הדפים ומנין התורה כתב שיהיה
וכן 37)כאחד. ש"י, ונציא דפוס לפי ההלכה התחלת כאן

כת"י. שברמב"ם הפוסקים לפי

.ÊÈÙk ,ËeË¯Na ÔÈtc ÔÈtc ¯BÚÂ ¯BÚ Ïk ˜lÁÓe¿«≈»»«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
¯BÚa ¯‡MiLÎe .ÔBaLÁa ‰ÏÚÂ Ba ˜„aL Ûc‰ ·Á…̄«««∆»«¿»»«∆¿¿∆ƒ»≈»
‰B¯Á‡‰ Ûc‰ ÏÚ ¯˙BÈ Úa¯‡ B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»«¿«≈«««»«¬»

‰ÚÈ¯ÈaL38‰¯ÈÙ˙ È„Îe Úaˆ‡ ·Á¯ epnÓ ÁÈpÈ ,39, ∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ∆…«∆¿«¿≈¿ƒ»
LeÁÈ Ï‡Â .¯‡M‰ ı˜ÈÂ40˙B¯BÚ ÛÒBzÈ ‰B¯Á‡aL ¿»…«¿»¿«»∆»«¬»ƒ≈

ıˆBwL ˙BÙÒBz‰ Ïk „‚k ÏÏbL C¯k‰ ÏÚ ˙B¯Á‡¬≈««∆∆∆»«¿∆∆»«»∆≈
·˙k‰L ,‰Ê ¯·c ·MÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯BÚÂ ¯BÚ ÏkÓƒ»»¿≈»ƒ¿«≈»»∆∆«¿»

ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÎLBÓ41. ¿¿ƒƒ¿«««ƒ

לעומת 38) קיצורו, מחמת עליו לכתוב ראוי הוא ואין
התשיעי  הדף שהוא או ממנו, שרחבים האחרים הדפים
כמבואר  דפים, שמונה על יתר היריעה עושים שאין ליריעה,

ה"יב. ה"ב.39)בסמוך לעיל ידאג.40)כמבואר
מתחילה.41) לו שקצב הדפים מנין כן הכתב, רוחב לפי

.Á·Á¯ ˙BNÚÏ ‰ˆB¯‰ ÔÎÂ42‰MMÓ ¯˙BÈ ¯Ùq‰43 ¿≈»∆«¬…««≈∆≈ƒƒ»
·MÁÓ ‡e‰ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚ - ‰MMÓ ˙BÁÙ B‡44, »ƒƒ»««∆∆«∆¿«≈

,‡e‰Â ;¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ïa BÙw‰k Bk¯‡ ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿¿∆≈¿…»¿…≈¿
.ÔBaLÁa ‰ÚËÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«∆¿
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העור.42) רוחב שהוא הספר אורך טפחים.43)הוא
ארכו 44) לו שיעלה כדי הכתב, למדת הדפים מנין להתאים

כהקיפו.

.Ë¯‡L·e el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¯eÓ‡‰ Ï„eb‰ ·Á…̄««»»»¿»«ƒƒ»≈ƒ¿»
‰¯B˙ È¯eÚL45Úaˆ‡ ‡e‰ ,dlk46ÈBÈa‰47¯·Îe . ƒ≈»À»∆¿««≈ƒ¿»

˙B¯BÚN Ú·L ·Á¯ e‰e‡ˆÓe ,B¯eÚLa e˜c˜cƒ¿«¿¿ƒ¿»»»∆«¿
˙B¯BÚN ÈzL C¯‡k Ô‰Â ,˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ,˙BiBÈa≈ƒ¿«¿…«¿≈¿…∆¿≈¿
Úa¯‡ ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ ÁÙË ÏÎÂ .ÁÂ¯a¿∆«¿»∆«»»¿»»«¿«

˙BÚaˆ‡48ÌÈÁÙË ‰ML - ‰n‡ ÏÎÂ .BfÓ49. ∆¿»ƒ¿»«»ƒ»¿»ƒ

פ"א 45) ציצית הל' לקמן האמור הציצית אורך שיעור כגון
שתי  רחב שהיה כהןֿגדול שבראש הציץ רוחב וכן ה"ו,
הל' לעיל וראה ה"א) פ"ט, המקדש כלי (הל' אצבעות

ה"ד. פט"ו, אריה",46)תפילה "בן הגהות כנוסח
משובש. הנוסח בינוני.47)ובדפו"א אדם של

ע"ב.48) מא, ע"א.49)מנחות צח, שם,

.ÈÂÈtcÓ Û„Â Ûc Ïk ·Á¯ - È‡ Èz·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»«¿ƒ¬ƒ…«»«»«ƒ«»
·Á¯ ,'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈLÂ Ìi‰ ˙¯ÈLÂ .˙BÚaˆ‡ Úa¯‡«¿«∆¿»¿ƒ««»¿ƒ««¬ƒ…«

˙BÚaˆ‡ LL Ô‰ÈzLÓ Ûc Ïk50ÔÈËÈM‰ ÔÈÓe . »«ƒ¿≈∆≈∆¿»ƒ¿««ƒƒ
ÏL ÔÈtc‰ ÔÈÓe .ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡ - Û„Â Ûc ÏÎaL∆¿»«»««««¬ƒƒƒ¿«««ƒ∆
Ïk C¯‡Â .Ûc ÌÈ¯NÚÂ ‰MLÂ ÌÈ˙‡Ó - ¯Ùq‰ Ïk»«≈∆»«ƒ¿ƒ»¿∆¿ƒ«¿…∆»
˙BÚaˆ‡ LLÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏLe ÛÏ‡ - ¯Ùq‰«≈∆∆∆¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿»

.·e¯˜a¿≈

שיטה 50) כל באמצע אותיות תשע כשיעור ריוח שיש
פ"ח. סוף לעיל כמבואר שלהן,

.‡ÈÔBaLÁa ˙B¯˙È‰ ˙BÚaˆ‡ LM‰ el‡51ÔBÈlbÏ - ≈«≈∆¿»«¿≈«∆¿«ƒ»
BÙBÒÂ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aL52- Ì‰· e·˙kL ˙B¯BÚ‰Â . ∆ƒ¿ƒ««≈∆¿¿»∆»«¿»∆

˙Bcn‰ ÈtŒÏÚ ·zÎÏ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ·e .ÌÈÏÈ‡ ˙B¯BÚ≈ƒƒ¿«∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ«ƒ
B‡ „Á‡ Ûc ¯ÒÁ Ô‰ - ËÚÓ Ì‰Ï ·B¯˜ B‡ el‡‰»≈»»∆¿«≈»≈«∆»
- LÏL B‡ ÌÈL B‡ Ûc ¯˙È B‡ ,‰LÏL B‡ ÌÈL¿«ƒ¿»»≈«¿«ƒ»
‡B·È „iÓ ‡l‡ ,ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‡‰˙ ‡ÏÂ Ú‚È˙ ‡Ï…ƒ«¿…¿≈»ƒ¿∆¿∆»ƒ»»

BÙw‰k Bk¯‡ EÏ53. ¿»¿¿∆≈

שתי 51) רוחב (עם אצבעות שש בו יש דף כל שהרי
כפול  דפים וששה ועשרים ומאתים לדף), דף שבין אצבעות
הוסף  אצבעות. ושש וחמשים מאות ושלש אלף יעלו שש,
רחבות  שהן ה"שירות" שבדפי אצבעות ארבע רוחב עליהן
ונמצאו  וששים, מאות ושלש אלף לך יעלו הדפים, משאר

אצבעות. שש בחשבון מיימוניות'52)יתירות וב'הגהות
בלבד? אצבעות ארבע אלא עודף כאן אין הלא שאלו:
לעיל  כמבואר שיטות בשבעים נכתבת "האזינו" שירת שהרי
כמבואר  לאחריה, וחמש שלפניה שיטות שש מלבד פ"ח,
אין  (שהרי דפים שני תופסת היתה כן ואם ה"י, פ"ז לעיל
שני  להרחיב צריך והיה לדף), שיטות מששים יותר כותבין
אצבעות, שתי עוד אכלו שהדפים באופן בשבילה, דפים
מהר"ם  והגאון בלבד. אצבעות ארבע אלא נשארו ולא
שאמרנו  הדפים רוחב כי זו: השגה על השיב זצ"ל מפדובה
שבין  חלק האצבעות שתי עם אצבעות לשש עולה שהוא
בדף  לא אבל שבתורה, הדפים בשאר אלא אינו לדף, דף

לפניהם  דף שאין שבתורה האחרון ובדף הראשון
תן  רוחב, אצבעות שש של עודף שנשאר נמצא ולאחריהם,
ושלש  מכאן שלש ושבסופו, הספר שבתחילת לגליון אותו
חמודות' ('דברי אמת ותורתו אמת משה ורבינו מכאן,
שרבינו  תמצא רבינו" "תשובות ובמוספנו ס"ת). הל' לרא"ש
נעלמה  ולא ה"שירות" דפי לרוחב עודף אצבעות שש מנה

מיימוניות'. ה'הגהות הערת רוקח'53)ממנו וב'מעשה
יריעה  בכל ישאיר כהקיפו, הספר אורך לכוין הרוצה נאמר:
כשגמר  ובסוף הראוי, השיעור מן יותר שלמטה הגליון
הארוך  הגליון ע"י מהקיפו יותר ארכו ימצא ותפרו, הספר
בשוה  היריעות בכל שלמטה הגליון מן יחתוך ואז מלמטה,

דרכו. לבטח ילך ובזה כהקיפו, ארכו לו שיצא עד

.·È‡ÏÂ ,ÔÈt„ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÚÈ¯Èa ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒƒ»»ƒ¿»«ƒ¿…
‰ÚLz ˙a ‰ÚÈ¯È BÏ ‰ncÊ .ÔÈt„ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È»≈«¿»«ƒƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ¿»
.Ô‡ÎÏ ‰MÓÁÂ Ô‡ÎÏ ‰Úa¯‡ ,d˙B‡ ˜ÏBÁ - ÔÈt„«ƒ≈»«¿»»¿»«¬ƒ»¿»
,ÚˆÓ‡· B‡ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«
„Á‡ Û„a „Á‡ ˜eÒt elÙ‡ ,¯Ùq‰ ÛBÒa Ï·‡¬»¿«≈∆¬ƒ»∆»¿«∆»

Bc·Ï Ûc B˙B‡ ÌÈNBÚ54¯‡L ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â , ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿»
.˙BÚÈ¯È‰«¿ƒ

ע"א.54) ל, מנחות

.‚È‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ ÔÈ¯ÙBzLÎe¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ»∆»
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ÌÈ„È‚a¿ƒƒ∆¿≈»«»¿»«¬ƒƒ¿≈

ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzL C¯„k ,Ì‰lL ˙BÙ¯Ëe55¯·„Â . ¿≈∆»∆¿∆∆∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ‰Ê56‡lL Ô¯Ùz Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆¬»»¿∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿»»∆…

ÏeÒt ,‰‡ÓË ‰Ó‰· È„È‚a B‡ ,ÔÈ„È‚·57d¯ÈziL „Ú , ¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈»¿≈»»«∆«ƒ»
.‰ÎÏ‰k ¯t˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…¿ƒ¿…«¬»»

ה"ט.55) פ"ג, לעיל נאמר 56)ראה ע"א: יא, מכות
התורה  כל הוקשה בפיך" ה' תורת תהיה "למען בתפילין
אף  בגידין, לתפרן מסיני למשה הלכה תפילין מה לתפילין,

בגידין. לתפרה כך.57)כל ע"י נפסלות שתפילין כשם
נקראת "מגילה יט.): (מגילה אמרו תפרה ÙÒ¯וכן שאם

פסולה". - פשתן בחיטי

.„È‰ÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÚÓÏÓ ËÚÓ ÁÈpÓ ‡l‡ ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ dlÎÀ»ƒ¿ƒ»»¿«»∆»«ƒ«¿«ƒ¿«¿»
‰ÚÈ¯È‰ Ú¯w˙ ‡lL È„k ,‰¯ÈÙ˙ ‡Ïa ‰hÓlÓ ËÚÓe¿«ƒ¿«»¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ»««¿ƒ»

d˙B‡ ÏÏ‚iLk dÚˆÓ‡a58ÌÈ„enÚ ÈL BÏ ‰NBÚÂ . ¿∆¿»»¿∆ƒ¿…»¿∆¿≈«ƒ
BÙBÒa „Á‡Â B˙lÁ˙a „Á‡ ,ıÚ ÏL59¯BÚ‰ ¯ÙB˙Â ; ∆≈∆»ƒ¿ƒ»¿∆»¿¿≈»

È„k ,ÌÈ„È‚a ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ÛBq·e B˙lÁ˙a ¯iML∆ƒ≈ƒ¿ƒ»««»«ƒ¿ƒƒ¿≈
·˙k‰Â ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ ;Ì‰ÈÏÚ ÏÏ‚ ‡‰iL∆¿≈ƒ¿»¬≈∆¿«¿ƒ≈»«ƒ¿«¿»

.ÛcaL∆««

ע"ב.58) ע"א.59)שם, יד, בבאֿבתרא

.ÂËÈzL CB˙a - ‰ÚÈ¯È B· ‰Ú¯˜pL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆ƒ¿¿»¿ƒ»¿¿≈
˙BËÈL60¯t˙È ‡Ï ,LÏL CB˙a ;¯t˙È ,61‰na . ƒƒ¿…¿»…ƒ¿…«∆

¯k BˆÙÚ ÔÈ‡L ,ÔLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c62Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿ƒ»¬»ƒ
‡a‰ Ú¯˜ elÙ‡Â ,¯ÙBz ,ıeÙÚ ‡e‰L ÏÈÂb‰ ¯kƒ»«¿ƒ∆»≈«¬ƒ∆««»

LÏL CB˙a63Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ÔÎÂ .64‰·˙Ï ‰·z ÔÈ·e ¿»¿≈≈»«»«≈≈»¿≈»
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¯t˙È65ÔÈ„È‚a ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÌÈÚ¯w‰ ÏÎÂ . ƒ¿…¿»«¿»ƒ≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ
,¯‰fÈ ÌÈÚ¯w‰ ÏÎ·e .BÊÏ BÊ ˙BÚÈ¯È‰ Ô‰a ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒ»∆«¿ƒ»¿»«¿»ƒƒ»≈

.d˙¯eˆ ‰pzL˙ B‡ ˙Á‡ ˙B‡ ¯ÒÁ˙ ‡lL∆…∆¿«««ƒ¿«∆»»

לאות.60) אות בין הכתב בתוך שיטות בשתי הקרע שנכנס
קרע 61) לתפור הוא שגנאי וגונזה, היריעה את יסלק אלא

לא:). (מנחות מהודר ספר זה ואין כזה, שכל 62)גדול
העור  את המכווצים האלון) (פרי בעפצים מעובד קלף
זה  וקלף והואיל ה"ו, פ"א לעיל כמבואר אותו, ומחזקים
שנראה  יותר מגונה בו הקריעה ניכר, עפצו שאין כלֿכך ישן
הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה רקבון מחמת שהיא

שם.63) כנגד 64)מנחות, לדף דף בין הקרע נכנס אם
שיטין. שלש בתוך היה בכתב היה שאילו הכתב,

הקרע 65) שאין אע"פ תפירה, בלא בו לקרוא יכול ואינו
וכגירסת  שם, (מנחות לאות אות שבין הכתב בתוך עובר
אם  נסתפקו ושם לתיבה"). תיבה "בין שם: המוסיף רי"ף
משום  לחומרא, רבינו ופסק פשטוה, ולא תפירה, צריך

ס"ת. קדושת חומר

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איך 1) מקדושתו; תורה ספר הפוסלים דברים עשרים

דיני  למכרו; מותר דבר ולאיזה תורה ספר בקדושת נוהגים
בהם; וכיוצא ומטפחת תיק כגון תורה ספר תשמישי

תורה. ספר בכבוד הזהירות

.‡„Á‡ ÏÎaL ,Ô‰ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚL „ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆¿ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÒBt Ô‰Ó2,Ô‰Ó „Á‡ B· ‰NÚ Ì‡Â . ≈∆≈≈∆»¿ƒ«¬»∆»≈∆

Ô‰a ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡e‰ È¯‰¬≈¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ»∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â ,˙B˜BÈz‰3ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿À«≈∆»¿≈ƒ

ÌÈa¯a Ba4:Ô‰ el‡Â . »«ƒ¿≈≈

¯BÚ ÏÚ ·zÎpL (· .‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÚ ÏÚ ·zÎ Ì‡ (‡ƒƒ¿««¿≈»¿≈»∆ƒ¿««
„aÚÓ BÈ‡L ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a5‡lL „aÚÓ ‰È‰L (‚ . ¿≈»¿»∆≈¿À»∆»»¿À»∆…

‰¯BzŒ¯ÙÒ ÌLÏ6- ‰·È˙k ÌB˜Óa ‡lL ·zÎpL („ . ¿≈≈∆»∆ƒ¿«∆…ƒ¿¿ƒ»
¯Na ÌB˜Óa ÏÈÂb‰ ÏÚ7(‰ .¯ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚÂ , ««¿ƒƒ¿»»¿««¿»ƒ¿≈»

ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó ·zÎpL8(Â . ∆ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»
ÒBËÒeÒÎe„ ÏÚ ·zÎpL9ËeË¯N ‡Ïa ·zÎpL (Ê .10. ∆ƒ¿««¿¿∆ƒ¿«¿…ƒ¿

„ÓBÚ‰ ¯ÁL ‡Ïa ·zÎpL (Á11¯‡La ·zÎpL (Ë . ∆ƒ¿«¿…»…»≈∆ƒ¿«ƒ¿»
˙BBLÏ12ÒB¯B˜Èt‡ B·˙kL (È .13B· ‡ˆBik B‡ ,14 ¿∆¿»∆ƒ«≈

˙B¯kÊ‡‰ ·˙kL (‡È .ÔÈÏeÒt ¯‡MÓ15‰eÎ ‡Ïa16. ƒ¿»¿ƒ∆»«»«¿»¿…«»»
˙B‡ elÙ‡ ÛÈÒB‰L (‚È .˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL (·È∆ƒ≈¬ƒ∆»∆ƒ¬ƒ

˙Á‡17˙B‡a ˙B‡ ‰Ú‚pL („È .18˙¯eˆ ‰„ÒÙpL (ÂË . ∆»∆»¿»¿∆ƒ¿¿»«
‡¯w˙ ‡lL „Ú ˙Á‡ ˙B‡¯wÚ Ïk19˙B‡Ï ‰Ó„˙ B‡ , «««∆…ƒ»≈»ƒ»ƒ¿∆¿

‰·È˙k‰ ¯wÚa ÔÈa - ˙¯Á‡20·˜a ÔÈa ,21,Ú¯˜a ÔÈa , «∆∆≈¿ƒ««¿ƒ»≈¿∆∆≈¿∆«
LeËLËa ÔÈa22˙B‡ ÔÈa ·È¯˜‰L B‡ ˜ÈÁ¯‰L (ÊË . ≈¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈

˙B·˙ ÈzL B‡ ,˙B·˙ ÈzLk ‰·z‰ ‰‡¯zL „Ú ,˙B‡Ï¿«∆≈»∆«≈»ƒ¿≈≈¿≈≈
˙Á‡ ‰·˙k23˙BiL¯t‰ ˙¯eˆ ‰pML (ÊÈ .24(ÁÈ . ¿≈»∆»ƒƒ»««»»ƒ

˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML25·˙k‰ ¯‡La ·˙kL (ËÈ . ∆ƒ»««ƒ∆»«ƒ¿»«¿»
‰¯ÈLk26‰¯B‰Ë È„Èb ‡Ïa ˙BÚÈ¯È‰ ¯ÙzL (Î .27. ¿ƒ»∆»««¿ƒ¿…ƒ≈¿»

¯‡Le·kÚÏ ‡Ï ,‰ÂˆÓÏ - ÌÈ¯·c‰28. ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»…¿«≈
בפרקים 2) שנשנו הדברים תמצית מסכמת זו הלכה

ה"יא).3)הקודמים. (פ"ז, לעיל ורבינו 4)כמבואר
נהגו  וכך פסול, ספרֿתורה על שמברכים כותב: בתשובתו,
פסול  ספרֿתורה על ולאחריה לפניה לברך - המערב אנשי
שאין  וידעו היו, בינה בעלי שכולם לפי עולם, גאוני בפני -
בקריאה  אלא פסול, אם הוא כשר אם בספר, תלויה הברכה
האפשרות  להם כשאין אלא זה שאין וכנראה וכו', עצמה
ספר  להשיג להם כשאפשר ידובר וכאן כשר, בספר לקרוא
באמצע  בספר טעות נמצאה אם יוצא, ולפיֿזה כשר.
שנמצאה  ממקום בו ומתחילים אחר ס"ת מוציאים הקריאה,
כי  בראשון, שקראו מה על חוזרים ואין בראשון, הטעות
בו. שיוצאים אפשר" כ"אי זה הרי בו, קראו שכבר מאחר
שמשמעו  בו", קורין "אין לכתוב: רבינו שדייק וזהו
(כסףֿ הקריאה להם עלתה בדיעבד אבל - לא לכתחילה

רבינו"). "תשובות במוספנו וראה עבדוהו 5)משנה, שלא
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר ובעפצים, הלכה 6)בקמח שם,

כמבואר 7)י"א. השיער, במקום להכתב ודינו הבשר, לצד
ה"ח). (פ"א, ה"ד.8)לעיל פ"ז, החלק 9)לעיל הוא

לשנים, בעביו העור את שחילקו אחרי הבשר, שממול
ה"ז. פ"א, לעיל י"ב.10)כמבואר הלכה שם,

לעיל 11) כמבואר פסולים, הצבעים ושאר רב, זמן המתקיים
ה"ה. ובכתב 12)פ"א, הקדש בלשון אלא נכתב ואינו

ה"יט. שם כמבואר "גוי".13)אשורי, התימנים: ובכת"י
או14) מומר ישראל ה"יג.כגון פ"א לעיל כמבואר מוסר,
הקב"ה.15) לשם 16)שמות בכתיבתן לכוין שצריך

ה"טו). פ"א, (לעיל השם כדין 17)קדושת יתר של שדין
ה"טז). פ"ז, (לעיל להיות 18)החסר צריכה אות וכל

ה"יט). פ"א, (לעיל רוחותיה מכל עור מוקפת
לגמרי.19) דומה 20)שנמחקה היתה הכתיבה שמתחילת

אחרת. אחרת.21)לאות לאות תדמה נקב, ע"י
כגון 22) אחרת, לאות תדמה ולפיכך מקצתה שנמחקה

כיו"ד. נראית היא והרי הוא"ו רגל ראה 23)שנמחקה
ה"ד. סוף פ"ח, סתומות,24)לעיל - פתוחות שכתב

ה"אֿג. פ"ח, לעיל כמבואר פתוחות, - וסתומות
מיוחדת,25) בצורה הנכתבת ו"האזינו", הים" "שירת

ה"ד. סוף פ"ח, לעיל באמצע 26)כמבואר ריוח בו שנתן
ה"יא. פ"ז, לעיל מבואר ופסולו בגידי 27)השיטות, אלא

פ"ט, (לעיל כהלכה ויתפרן שיתירן עד ופסול טמאה, בהמה
ורבינו 28)ה"יג). פסול, עוד שיש המפרשים והעירו

השם  מקצת "כתב ה"טז): (פ"א, לעיל הביאו בעצמו
רע"ד, סימן ח"ג ובתשב"ץ פסול". - תלוי ומקצתו בשיטה

כאן. למנותו רבינו שכחו ספק שבלי ע"ז העיר

.·„B·ÎÂ ‰¯˙È ‰M„˜ Ba ÔÈ‚‰B ,¯Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»»≈¬ƒ¿À»¿≈»¿»
ÏB„b29ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯kÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â . »¿»¿»»ƒ¿…≈∆»¬ƒ≈

ÏÎ‡i ‰Ó BÏ30elÙ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ BÏ eÈ‰ elÙ‡Â , «…««¬ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬ƒ
Œ¯ÙÒ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ .L„Á Ba ÁwÏ ÔLÈ LÈ∆»»ƒ«»»¿»≈¿ƒ≈∆

ÂÈÓ„a ‰¯Bz „ÓÏiL :ÌÈ¯·„ ÈLÏ ‡l‡ ,‰¯Bz31B‡ , »∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿«»¿»»
ÂÈÓ„a ‰M‡ ‡NiL32‡e‰Â ;33¯·c BÏ ‰È‰È ‡lL , ∆ƒ»ƒ»¿»»¿∆…ƒ¿∆»»

¯kÓÏ ¯Á‡34. «≈ƒ¿…
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ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"eincA dX` `VIW F`." ¤¦¨¦¨§¨¨

לשיטת  ורבו, פרו במצות ההסבר אופני בשני תלוי זה דין
לחיוב  ישיר המשך היא בזקנותו ורבו" "פרו מצות הרמב"ם
שקיים  לאחר שגם מהתורה ורבו" "פרו מצות של העיקרי
גם  ממנה ליבטל לא סופרים מדברי חיוב עליו יש זו מצוה
שהיו  ואחר זקנותו בעת החיוב השני לאופן אבל בזקנותו.
העיקרי. לחיוב המשך ואינו עצמו בפני חיוב הוא ובת בן לו
אם  אשה: לישא בשביל תורה ספר מכירת לדין ונפק"מ
למצות  המשך ואינו עצמו בפני דין הוא זקנותו לעת פו"ר
למכור  ואסור ורבו" "פרו מצות קיים שכבר הרי התורה,
חיוב  שהוא הרמב"ם לשיטת אבל כך, לשם תורה ספר
כדי  תורה ספר למכור מותר פו"ר למצות והמשך תמידי

פו"ר. מצות כבר קיים אם גם בנים בת אשה לישא
.27 cenr 'l wlg zegiy ihewl

מ"ח):29) פ"ד, (אבות שנינו וכן ה"זֿי. בסמוך כמבואר
(וראה  הבריות", על מכובד גופו התורה, את המכבד "כל

לג:). בן 30)קידושין שמעון רבן "אמר ע"א: כז, מגילה
בתו  או ספרֿתורה ומוכר יאכל, מה לו אין אפילו גמליאל:
ומובן  הדמים). (באותם לעולם" ברכה סימן רואה אינו -
נפשו  את להחיות במה לו שאין כגון נפש, פיקוח שבמקום
שמזונותיו  במי ידובר וכאן למכרו. לו מותר - מרעב ויגווע
נפש  פיקוח של למצב הגיע לא עדיין אבל מצומצמים,

וגדול 31)(כסףֿמשנה). תורה, כשילמד בדמיו שיתפרנס
מעשה. לידי שמביא נישואי 32)הלימוד שם. מגילה,

יח): מח, (ישעיה ככתוב העולם, קיום משום בהם יש אשה
יצרה. לשבת בראה תוהּו והעירו 34)ובלבד.33)לא ָ

פדיוןֿשבויים, מצות לצורך שגם ח:): (ב"ב ב'תוספות'
מיימוניות'). ('הגהות ספרֿתורה למכור מותר

.‚B˙B‡ ÔÈ˙B ,ÏÒÙpL B‡ ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»∆ƒ¿«¿ƒ
N¯ÁŒÈÏÎa35BÊÂ ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ïˆ‡ B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ƒ¿ƒ∆∆¿¿ƒ≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿

˙BÁtËÓ .B˙ÊÈ‚ ‡È‰36Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,eÏaL ÌÈ¯ÙÒ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒ»
‰ÂˆÓŒ˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz37Ô˙ÊÈ‚ ‡È‰ BÊÂ ,38. «¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»

(ירמיה 35) ככתוב רב, זמן בו שמתקיים ע"ב. כו, מגילה
ואין  רבים. ימים יעמדו למען חדש בכלי ונתתם יד): לב,

מהר. כך כל ירקב שלא בעפר, אותו מעילי 36)מניחים
קוברין 37)הספר. לו ואין בדרך, מושלך מישראל אחד

ה"ח). פ"ג, אבל הל' רבינו ע"ב.38)(לשון כו, מגילה
לעשות  שהרשות הכוונה, רפב, סי' יו"ד יוסף' ה'בית ולדעת
לגנזן  ויכול בדבר, חיוב אין אבל מצוה למת  תכריכין מהן

בעפר. חרס בכלי

.„Ba Áp‰Â ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÎe‰L ˜Èz39ÔÎÂ ; ƒ∆«¿≈∆»¿À«¿≈
Ïc‚n‰Â ÔB¯‡‰Â ˙BÁtËn‰40Œ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL «ƒ¿»¿»»¿«ƒ¿»∆«ƒƒ≈∆

ÔÎÂ ;˜Èz‰ CB˙a ¯Ùq‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz»««ƒ∆«≈∆¿«ƒ¿≈
‡qk‰41ÂÈÏÚ Áp‰Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï ÔÎe‰L «ƒ≈∆«¿«ƒ«»»≈∆»¿À«»»

¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz Ïk‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«…«¿ƒ≈¿À»≈¿»

ÔÈÊ‚ ,e¯·MiLk B‡ eÏ·iLk ‡l‡ ,Ô˜¯ÊÏ42Ï·‡ . ¿»¿»∆»¿∆ƒ¿¿∆ƒ»¿ƒ¿»ƒ¬»
˙BÓÈa‰43,¯Ùq‰ ÊÁB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚL «ƒ∆≈¬≈∆¿ƒ«ƒ¿≈«≈∆
˙BÁel‰Â44ÔÈ‡ ,„nÏ˙‰Ï ˜BÈzÏ Ô‰a ÔÈ·˙BkL ¿«∆¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ¿«≈≈

‰M„˜ Ô‰a45ÈBn¯ ÔÎÂ .46,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·‰ÊÂ ÛÒÎ »∆¿À»¿≈ƒ≈∆∆¿»»¿«≈»∆
,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz - ÈBÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿≈∆»¿«¿ƒ≈¿À»≈
Ô˙B‡ ¯ÎÓ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;ÏÁÏ Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«»

LnÁ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ô‰ÈÓ„a ˙B˜Ï47. ƒ¿ƒ¿≈∆≈∆»À»

קדושה 39) בו אין - לכך הוכן לא או בו, הונח לא אם כי
ה"ט. פ"ד, לעיל כמבואר בו 40)כלל, שמצניעים - ארון

שעליו  הבימה שעל הגבוה הספסל הוא - מגדל תורה. ספרי
הספרדים  הכנסת (ובבתי בו. כשקורא הספר הש"ץ מניח
הוא  מקרא ולשון "תיבה"). אצלם ונקרא בו, משתמשים
('בית  לדבר עשו אשר עץ מגדל על ויעמוד... ד): ח, (נחמיה

רפב). סי' יו"ד כסא 41)יוסף' המכינים מקומות יש
ספרים  שני שמוציאים ביום ספרֿתורה עליו להניח מיוחד

(שם). ע"ב.42)לקריאה כו, שבאמצע 43)מגילה אחת
בימה  לפניו שיש הקודש' 'ארון שלפני והשניה הכנסת, בית
התורה. הוצאת בשעת הספר את ואוחז הש"ץ עומד ועליה

הברית 44) ללוחות הכוונה המשנה', 'מרכבת בעל דעת לפי
"ארון  בראש והם הדברות", "עשרת עליהם שכתובים
'ארון  נויי שהם שאע"פ רבינו ומשמיענו כמנהגנו, הקודש"

הארון. קדושת להם אין - ע"א.45)הקודש' לב, מגילה
"אין  אמרו: ה"א) פ"ג, (שם, שב'ירושלמי' הראב"ד והעיר
הכנסת". בית קדושת מקום בהם יש אבל ארון, קדושת להם
(הל' לעיל כתב בפירוש שהרי בזה, מודה רבינו שגם ויתכן,
הכנסת", כבית הכנסת בית כלי "וכל ה"טו): פ "יא, תפילה
קדושה" כ"תשמישי הארון בקדושת מדובר שכאן אלא

כסףֿמשנה). בצורת 46)(ע"פ עשויים תורה ספר תשכיטי
לעיל 47)רימון. כמבואר מורידים, ואין בקדש שמעלים

ה"יד. פ"יא, תפילה הל'

.‰ÔÈ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈabŒÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈp‰Ï ¯zÓeÀ»¿«ƒ«≈∆»««≈≈∆»¿≈
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ48ÔÈLnÁ‰ ÔÈÁÈpÓe . »ƒ«««≈À»ƒ«ƒƒ«À»ƒ

ÌÈ‡È· ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ÈabŒÏÚ««≈¿ƒƒ¿ƒ¬»≈«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ÌÈ·e˙Îe49ÈabŒÏÚ ÌÈLnÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ««≈À»ƒ¿…À»ƒ««≈

,˙B„b‡Â ˙BÎÏ‰ elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k ÏÎÂ .‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»ƒ¿≈«…∆¬ƒ¬»¿«»
Ô˜¯ÊÏ ¯eÒ‡50ÔÈÚÈÓw‰ .51ÏL ÌÈÈÚ Ì‰a LiL , »¿»¿»«¿≈ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒ∆
L„w‰ È·˙k52Œ‡l‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡ , ƒ¿≈«…∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿≈«ƒ≈∆»

¯BÚ ˙BtÁÓ eÈ‰ ÔkŒÌ‡53. ƒ≈»¿À

בגלילה 48) ועשוי בלבד, אחד חומש רק בו הכתוב ספר
ס"ת. מותרים 49)כעין וכתובים, ונביאים ע"א. כז, מגילה

שם). (ר"ן, זה על לו 50)זה יתנם אל לחבירו, כשיתנם
צח.). (עירובין עליו 51)בזריקה שכותבים נייר או קלף

קושרו  והאדם וכדומה, לרפואה כסגולה קדושים, שמות
רבה' 'במדבר במדרש מצינו וכן תמיד, עמו ונושאו לגופו
רעה". עין בך תשלוט שלא עליך, הזה הקמיע "יהא פ"יב:

וברש"י).52) ס: (שבת רפואה של סא,53)מקראות שם,
ע"א.
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‡qk‰Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï54˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡55, ¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈¿≈«¿»
˜Èz‰ CB˙a Ôe˙Â ˙BÁtËÓa Ce¯Î ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿«ƒ
ÔÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,B· ‡¯˜È ‡ÏÂ .BlL∆¿…ƒ¿»«∆«¿ƒ«¿««ƒ
ÊÁ‡È ‡ÏÂ .‡qk‰Œ˙ÈaÓ B‡ (ıÁ¯n‰Œ˙ÈaÓ B‡) ˙n‰«≈ƒ≈«∆¿»ƒ≈«ƒ≈¿……«

Ì¯Ú ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙‡56‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡Â . ∆≈∆»¿∆»…¿»≈≈«ƒ»
‰ÈÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙqL57. ∆≈∆»»∆»

אלה 54) מזוהמים במקומות בס"ת להכנס הוא גנאי כי
כא:). להתראות 55)(סנהדרין אין כי לרש", "לועג משום

את  לקיים בידם שאין המתים, לפני במצוות עסוקים
יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב המצוות,
בה  יש בו) לקרוא (מבלי בזרועו ספרֿתורה ואחיזת ה),
רבינו. בכוונת הכסףֿמשנה דברי ע"פ יח.), (ברכות מצוה

מפרשים:56) ויש לב.). (מגילה מטפחת בלי ערום כשהספר
הלכה  פ"ד, לעיל ראה ערום, כשהאדם - ערום " "כשהוא

וברדב  הפירושים בֿג. שני את הביא תשע"א סימן ח"ב "ז
ביניהם. הכריע ברכות 57)ולא ירושלמי ע"ב; לב, מנחות

ספסל  גבי על יושב שהיה אליעזר ברבי "מעשה ה"ה): פ"ג,
כמרתיע  מלפניו (נזדעזע) והרתיע עליו, נתון שספרֿתורה

הנחש". מלפני

.ÊLiL ˙ÈaBa B˙hÓ LnLÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba «ƒ∆∆≈∆»»¿«≈ƒ»
„ÚÈÏk‰ ÔzÈÂ ,ÈÏÎa epÁÈpiL „Ú B‡ ,ep‡ÈˆBiL «∆ƒ∆«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

ÔnÊÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔnÊÓ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈∆≈¿À»¬»ƒ»»¿À»
ÈÏÎk ,‰Ê CB˙a ‰Ê ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - BÏ¬ƒ¬»»≈ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ
‰‰B·‚ ‰vÁÓ BÏ ‰NÚiL „Ú B‡ ,Ì‰ „Á‡∆»≈«∆«¬∆¿ƒ»¿»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ58¯Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,59. ¬»»¿»ƒƒ…»»«ƒ«≈
„Ú LnLÏ ¯eÒ‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ∆«ƒ«≈»¿«≈«

ep‡ÈˆBiL60. ∆ƒ∆

ע"ב.58) כה, אחר.59)ברכות ע"א.60)חדר כו, שם,

.Á¯zÓ ,È˙ek elÙ‡Â ,˙Bc elÙ‡Â ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«¬ƒƒ«¬ƒƒÀ»
‰¯B˙ È¯·c ÔÈ‡L ,Ba ˙B¯˜ÏÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÊÁ‡Ï∆¡…≈∆»¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó61˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â .62 ¿«¿ƒÀ¿»¿∆…ƒ¿»»¿À»
CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰È„È eˆÁ¯È ‡l‡ ,ËÈËa ˙BÎÏÎÏÓ B‡¿À¿»¿ƒ∆»ƒ¿¬¿≈∆¿««»

.B· eÚbÈƒ¿

ס"ת 61) שאין פי"ד אהלות תוספתא ראה ע"א. כב, ברכות
לעיל  רבינו דברי והשווה טומאה. שמע מקבל קריאת הל'

ה"ח. תפילין.62)פ"ד, לענין כו: בסוכה שאמרו כמו

.ËCl‰Ó ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‰‡B¯‰ Ïk63·iÁ , »»∆≈∆»¿∆¿«≈«»
ÂÈtÓ „ÓÚÏ64‰Ê „ÓÚiL „Ú ,ÌÈ„ÓBÚ Ïk‰ eÈ‰ÈÂ . «¬…ƒ»»¿ƒ¿«…¿ƒ«∆«¬…∆

BÓB˜ÓÏ epÚÈbiLk ,Ba Cl‰Ó ‡e‰L65„Ú B‡ , ∆¿«≈¿∆«ƒ∆ƒ¿«
·LÈÏ ÔÈ¯zÓ eÈ‰È CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰ÈÈÚÓ ‰qk˙iL66. ∆ƒ¿«∆≈≈≈∆¿««»ƒ¿À»ƒ≈≈

הנושאו.63) האדם "מפני 64)ע"י ע"ב: לג, קידושין
כלֿשכן". לא מפניה עומדין, עמד 65)לומדיה אם אבל

קבע  עמידת עמידתו ואין הואיל כמהלך דינו לנוח, רק
"נשיא 66)(כסףֿמשנה). שם): (קידושין שאמרו כמו

שישב  עד יושב ואינו עיניו, מלוא מלפניו עומד עובר,
האהלה". בואו עד משה אחרי והביטו שנאמר: במקומו,

שאינו  אע"פ קולו את בשומע שהואֿהדין אומרים: ויש
כששמע  שעמד יוסף ברב מצינו כן כי לעמוד, חייב - רואהו
לא:). (קידושין השכינה מלפני אקום אמר: אמו, צעדי קול
יוסף' ('בית תורה בכתר פעמונים לעשות נהגו זה ומטעם

מנוח). רבינו בשם רפב, סי' יו"ד

.ÈB„aÎÏe ,ÌB˜Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ „ÁÈÏ ‰ÂˆÓ67 ƒ¿»¿«≈¿≈∆»»¿«¿
˙È¯a‰ ˙BÁeÏaL ÌÈ¯·c .È‡cÓ ¯˙BÈ B¯c‰Ïe68Ô‰ , ¿«¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿«¿ƒ≈

¯ÙÒÂ ¯ÙÒ ÏÎaL Ô‰69„‚k Ì„‡ ˜¯È ‡Ï . ≈∆¿»≈∆»≈∆…»…»»¿∆∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ70Bc‚k B˙Â¯Ú ‰l‚È ‡ÏÂ ,71‡ÏÂ , ≈∆»¿…¿«∆∆¿»¿∆¿¿…

ËÈLÙÈ72BL‡¯ ÏÚ epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,Bc‚k ÂÈÏ‚¯ «¿ƒ«¿»¿∆¿¿…«ƒ∆«…
‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÂÈ¯BÁ‡ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ;ÈB‡NÓk73Œ‡l‡ , ¿«¿…«¬ƒ¬»¿≈∆»∆»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ dB·‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡74. ƒ≈»»»«ƒ∆¬»»¿»ƒ

את 67) "ולכבד הנוסח: התימנים, ובכת"י המקום. את
הברית 68)המקום". לוחות על הכתובים הדברות עשרת

ח, במלכיםֿא כמפורש הקדשים, שבקודש בארון המונחים
הדברות,69)ט. עשרת נמצאות ספרֿתורה בכל שגם

שבתוכו, הלוחות על ה' ברית ארון את לכבד שמצוה וכשם
לספרֿתורה  המיוחד המקום לכבד מצוה הגר"א,כן (ביאורי

רפב). סי' (עירובין 70)ליו"ד שאמרו מרבו, קלֿוחומר
לו):) ח, (משלי אומר הכתוב עליו רבו, בפני "הרק צט.):

מות". אהבו משנאי אשר 71)כל כו): כ, (שמות ככתוב
בספרֿתורה  כך, במזבח ואם עליו, ערותך תגלה לא

רוקח'72)עלֿאחתֿכמהֿוכמה. 'מעשה כת"י, כנוסח
שזה  קח: לכתובות רש"י וראה יפשיט. אחר: ובנוסח ועוד.

בזיון. הנפטר 73)דרך "תלמיד נג. ביומא שמצינו כמו
והולך". פניו מצדד אלא וילך פניו יחזיר אל מרבו,

והרבנים 74) כה:). (ברכות אחרת כברשות נידון הוא שאז
בזה  אין - הקודש לארון ואחוריהם ודורשים העומדים
אחרת  כברשות הוא הרי בארון מונח שהס"ת כיון איסור,

סק"א). רפב סי' יו"ד (ט"ז

.‡È,BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‰È‰»»¿«≈ƒ»¿»¿≈∆»ƒ
ÈabŒÏÚ epÁÈpÈÂ ,˜N‰ CB˙a ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpÈ ‡Ï…«ƒ«≈∆»¿««¿«ƒ∆««≈

ÂÈÏÚ ·k¯ÈÂ ¯BÓÁ‰75ÈtÓ „Át˙Ó ‰È‰ Ì‡Â ; «¬¿ƒ¿«»»¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿≈
¯zÓ - ÌÈ·pb‰76BÁÈpÓ - „Át ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ««»ƒÀ»¿ƒ≈»«««ƒ

B˜ÈÁ·77.CÏB‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â ,BaÏ „‚k ¿≈¿∆∆ƒ¿≈««¿≈»¿≈
,L‡¯Œ„·Îa ·LÈ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈÙÏ ·LBiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»≈≈¿…∆…

‰ÓÈ‡a78È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L ,„ÁÙÂ ¿≈»»««∆»≈«∆¡»¿»»≈
ÌÏBÚ79Ó‡pL ,e‰„aÎÈÂ ."„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â" :¯ »∆∆¡«¿»»»¿¿≈ƒ«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÁÎ ÈÙk80ÏlÁÓ‰ Ïk : ¿ƒ…»¿¬»ƒ»ƒƒ»«¿«≈
„aÎÓ‰ ÏÎÂ ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡∆«»¿À»««¿ƒ¿»«¿«≈

˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡81. ∆«»¿À»««¿ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

zFIxAd lr cAkn FtEB ,dxFYd z` cAknd lke." §¨©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦

גדולתה  על האריכות כל שאחרי יתכן איך להבין: צריך
האדם  שיתכבד שכדי ואומר מסיים התורה, של וקדושתה
מבין  יהודי האינו גם והלא התורה ספר את לכבד עליו
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הקב"ה  של תורתו שהיא כיון התורה את לכבד שיש
יהודי  לכל המובן דבר שהוא ועאכו"כ ובעצמו בכבודו

האדם. יתכבד שעי"ז הטעם הביא ומדוע
של  עיקרו והלא כו'" מכובד "גופו הלשון שנקט ובפרט
"בריות" הלשון מכך, יתרה גופו. ולא נשמתו היא אדם
את  ומבטאת האדם שבבני ביותר הנמוכה בדרגה מדברת
כל  שאר כמו הקב"ה ידי על שנברא היחידה מעלתו

הברואים.
התורה  את לכבד יהודי על מצווים כאשר בזה: והביאור
ורצונו  חכמתו שהיא מבין הוא כי טעם, לשום צריכים אין
מכל  המעט ש"אתם הגלות שבזמן אלא, הקב"ה. של
כבוד  עם הקשורים דברים על שכשיקפיד יתכן העמים"
מדובר  כאשר ובפרט בפרנסה קשיים הגוי לו יגרום התורה
ולא  שכל לא בהם שאין פשוטים אנשים היינו "בריות" על
ולכן  רוחניים, בעניינים מושג שום ובוודאי טובות מידות
הם  כי ברוחניות העסוקים אנשים לסבול יכולים אינם

ריקנות. הרגשת להם הגורמים
המכבדה  ליהודי תורה שהבטיחה ואומר מדייק לכך
שהקפדתו  היינו הבריות" על מכובד "גופו שיהיה ומקיימה
הכי  בעניינים לא גם היזק שום תגרום לא התורה על
שעליה  לנשמתו שלא ופשיטא לגופו, הקשורים פשוטים

שליטה. כל לגוי אין בוודאי
ומה  האנשים כמו הנשים חייבות תורה ספר כבוד בעניין
מפני  לא הוא תורה ספר כתיבת במצות חייבות שאינן
שהתורה  אחרים בחיובים כמו אלא לזה שייכות שאינן
- הילדים בחינוך לשליחותן הזמן להן שיהיה כדי פטרתן
אחרים  חיובים עליהם הוטלו לא - לאמו" הצריך "תינוק

האנשים. על שהוטלו
שהזמן  למ"ע בקשר מופלא: עניין התורה מוסיפה אעפ"כ
המצוה  את הזכר ש"בעשות האריז"ל בכתבי נאמר גרמא,
מה  סוד וזה אותה, שעושה בעת עמו נכללת (האשה) . .

דמ  כגופו אשתו יא".שארז"ל
שגם  הרי גופא" "פלג הם ואשה שאיש כיון מכך: יתרה
את  המיועד החתן שהוא האיש מזכה נישואיהם טרם
ספר  כתיבת בענין וכן שמקיים, במצוות המיועדת הכלה
לעילוי  זוכות הן מ"מ הנשים על חיוב שאין  הגם תורה

האיש. ידי על המצוה מקיום הנגרם
.d"kq zekln oii

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"mlFr i`A lM lr on`Pd crd `EdW." ¤¨¥©¤¡¨©¨¨¥¨

תורה  "כתר מספרי שמקורו וי"ל נח, בני על גם ומשמע
תורה  כתר כו' העולם לבאי פה פתחון יתן שלא כדי מונח

אוה"ע. גם כולל זה שלשון העולם" באי לכל מונח

לכל  ומוכן מונח הרי תורה "כתר כתב ת"ת בהלכות אבל
יעקב" קהלת מורשה משה לנו ציוה "תורה שנאמר ישראל
(בשבע  העולם" באי "כל אצל גם תורה כתר שיש זה כי
להלכות  נוגע אינו פה" ה"פתחון לסלק דידהו) מצות
חייב  תורה שלמד שנכרי ואף ישראל. של תורה) (תלמוד
אבל  ישראל של המצוות תורת בלימוד רק זה מיתה,
חז"ל  אמרו אדרבא הרי דידהו מצוות שבע בלימוד

ככה"ג". שהוא בתורה ועוסק נכרי "שאפילו
.74 'rde 246 'r f"kg y"ewl

רפב).75) סי' יו"ד (הגר"א החמור יח,76)על ברכות
תפילין.77)ע"א. לענין כג) (שם, שאמרו כמו
אדם 78) יתן "לא שנינו: ה"יא) (פ"ג, סופרים ובמסכת

עליה". (מרפקיו) אציליו ושני ארכובותיו, על ספרֿתורה
שבשמים.79) לאביהם ישראל בין הברית כריתת על
מ"ו.80) פ"ד, כי 81)אבות ל): ב, (שמואלֿא שנאמר

שבאבות, המשנה סדר רבינו והפך יקלו. ובוזי אכבד מכבדי
הלכה. כל בסוף כמנהגו טוב, בדבר ס"ת הל' את לסיים כדי

.‡iÓL ÈÓÁ¯a ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÎÏ‰ e¯Ó‚ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«¬≈¿«»

á"ôùú'ä ïåéñ ç"é éùéù íåé

-dad̀xtq
ziviv zFkld¦§¦¦

ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ˙BNÚÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬ƒƒ««¿≈
˙eÒk‰1. «¿

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."zEqMd itpM lr"©©§¥©§

הבאה  הזכירה היא ציצית מצות של וכוונתה שכיון י"ל
לכן  - תזכרו" "למען כו'" וזכרתם אותו "וראיתם - מהראי'
ארבע  של בכסות רק שהוא החיוב תנאי בכותרת הזכיר לא
שגם  ולהעיר בפ"ג. רק כתבו ההלכות בגוף וגם כנפות
חובה  שאינן למצוות כדוגמא ציצית נקט לא ברכות בהל'

לרשות". דומין "אלא
.55 'rd 27 'r h"lg y"ewl

על 1) ציצית להם ועשו לח): פסוק טו, פרק (במדבר שנאמר
ה' מצוות כל נזכור למען המצוה: משרשי בגדיהם. כנפי
חותם  נושא כמו לזיכרון טוב יותר בעולם דבר ואין תמיד,
בה: שנאמר וזה תמיד, בה יכסה אשר בכסותו קבוע אדוניו
(פרשת  רבה במדרש ואמרו ה'". מצוות כל את "וזכרתם
עולה  ("ציצית" מצוות לתרי"ג תרמוז ציצית מלת קורח):
שבה  קשרים וחמישה שבציצית חוטים שמונה בצירוף ת"ר)

שפ"ו). מצוה (החינוך

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
והלבן 1) שהתכלת התורה; מן החוטים מניין ואם מהי; ציצית

הציצית  מעשה הן; אחת מצוה ושתיהן זו את זו מעכבות אינן
העשוי". מן ולא "תעשה דין וכריכתה;

1

2
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.‡„‚a‰ Ûk ÏÚ ÔÈNBÚL ÛÚ2ÔÈnÓ3‡e‰ ,„‚a‰ »»∆ƒ«¿««∆∆ƒƒ«∆∆
˙ÈˆÈˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈˆÈˆ ‡¯˜p‰4,L‡¯ ÏL «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆∆¿ƒƒ∆…

‡e‰ ÛÚ‰ ‰ÊÂ ."ÈL‡¯ ˙ˆÈˆa ÈÁwiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈ƒ¿ƒƒ…ƒ¿∆∆»»
ÔÈ‡Â .BÚ·ˆÏ ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô·Ï ‡¯˜p‰«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿Àƒ¿»¿¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓ ÛÚ‰ ÈËeÁÏ5. ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ«»

העץ.2) מן היוצא כענף ממנה של 3)היוצא הבגד שאם
ציציותיו  גם פישתן, של ואם צמר, מחוטי הציצית גם צמר,

ה). הלכה ג, (פרק לקמן ראה פישתן, (מנחות 4)של שיער
א). עמוד מב כמו 5)דף מניין, להם יש סופרים מדברי אבל

ב). עמוד  פח דף (סנהדרין וראה ו). (הלכה בסמוך שמבואר

.·ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ÚaˆpL ¯Óˆ ËeÁ ÔÈÁ˜BÏÂ6ÔÈÎ¯BÎÂ , ¿¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿≈»»ƒ«¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙ÏÎ˙ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ËeÁÂ ;ÛÚ‰ ÏÚ B˙B‡«∆»»¿∆«ƒ¿»¿≈∆¿≈
.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL ‰Ê ËeÁ C¯BkL ˙BÎÈ¯k‰ ÔÈÓÏ¿ƒ¿««¿ƒ∆≈∆ƒƒ«»

(פרק 6) לקמן מפורשים צביעתו ב).ופרטי הלכה  ב,

.‚Ûk‰ ÏÚ ‰NÚiL :ÌÈÈeeˆ ÈL BÊ ‰ÂˆÓa e‡ˆÓƒ¿¿¿ƒ¿»¿≈ƒƒ∆«¬∆««»»
,˙ÏÎz ËeÁ ÛÚ‰ ÏÚ C¯ÎiLÂ ,‰pnÓ ‡ˆBÈ ÛÚ»»≈ƒ∆»¿∆ƒ¿…«∆»»¿≈∆
Ûk‰ ˙ˆÈˆ ÏÚ e˙Â ,˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»∆ƒƒ¿»¿«ƒƒ«»»

."˙ÏÎz ÏÈ˙t¿ƒ¿≈∆

.„·kÚÓ BÈ‡ Ô·l‰Â ,Ô·l‰ ˙‡ ·kÚÓ BÈ‡ ˙ÏÎz‰Â¿«¿≈∆≈¿«≈∆«»»¿«»»≈¿«≈
Ô·Ï ‰NBÚ ,˙ÏÎz BÏ ÔÈ‡L È¯‰ ?„ˆÈk .˙ÏÎz‰ ˙‡∆«¿≈∆≈«¬≈∆≈¿≈∆∆»»
Ô·l‰ ˜ÒÙÂ ,˙ÏÎ˙e Ô·Ï ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ ;Bc·Ï¿«¿≈ƒ»»»»¿≈∆¿ƒ¿««»»

¯Lk - Bc·Ï ˙ÏÎz‰ ¯‡LÂ Ûk‰ „Ú ËÚÓ˙Â7. ¿ƒ¿«≈««»»¿ƒ¿««¿≈∆¿«»≈

של 7) חוט מתחילה הטיל אם אבל ב). עמוד לח דף (מנחות
הכנף  ציצית על "ונתנו שנאמר: יצא, לא לבן חוטי בלי תכלת
משנה). (כסף הלבן עם אלא באה התכלת אין - תכלת" פתיל

.‰,B¯·Á ˙‡ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈
˙BˆÓ ÈzL ÔÈ‡8e¯Ó‡ .˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ , ≈»¿≈ƒ¿∆»ƒ¿«¬≈∆»»¿

,„nÏÓ - "˙ˆÈˆÏ ÌÎÏ ‰È‰Â" :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈
BÊ ˙B·kÚÓ ˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ¿»∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿
LiL ˙ÈlË L·Bl‰Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔzÚa¯‡L ,BÊ ˙‡∆∆«¿«¿»ƒ¿»∆»¿«≈«ƒ∆∆

˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï da9Ìi˜ È¯‰ ,„Á‡k Ì‰ÈL B‡ »»»¿≈∆¿≈∆¿∆»¬≈ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ10ÌÈB˘‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .11: ƒ¿«¬≈∆»»¿¬»ƒ»ƒ…ƒ

‰È‰Â12‰ÂÂˆÓ Ì‰ÈMN „ÓÏÓ - ˙ÈˆÈˆÏ ÌÎÏ ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈…¿¿≈∆ƒ¿»
˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â ,˙Á‡13,BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿∆

‰ÂÂˆÓ ÔzÚa¯‡˘14.˙Á‡ ∆«¿«¿»ƒ¿»∆»

נפרדות,8) מצוות לשתי הנמנות ראש ושל יד של תפילין כמו
לעיל  ראה זו, את זו מעכבות שאינן מפני מצוות, תרי"ג במניין

ד. הלכה ד, פרק תפילין הלבן 9)הלכות שנפסק אחרי
לבדה. התכלת יד 10)ונשארה של לתפילין דומה זה ואין

על  היא שלבישתן מפני מצוות שתי קיים שהלובשן ראש ושל
בעוד  לחוד, זו ושל לחוד, זו לבישת נפרדים, מעשים שני ידי
אחד. מעשה אלא אינה ותכלת, לבן בה שיש טלית שלבישת
כנוסח  נוסחתנו י"ד). (עשה המצוות בספר רבינו דברי והשווה
לסוף  זה משפט נשתרבב אחר ובנוסח התימנים, יד כתב

עוז")11)ההלכה. ב"מגדל (הובא שלח פרשת "ספרי"

זוטא". ב"ספרי ומצאתיו איננו. שלפנינו בלשון 12)ובספרי
"והיו". ולא הבגד.13)יחיד, כנפות שבארבע

בשבת 14) לצאת יהיה אסור ולפיכך ב). עמוד לז דף (מנחות
משא  אלא מצוה כאן אין כי כנפיה, בשלוש המצוייצת בטלית

בעלמא.

.ÂÏL ˙ÈÂfÓ ÏÈÁ˙Ó ?˙ÈˆÈv‰ ˙‡ ÔÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ∆«ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ∆
¯˙BÈ ‡Ï ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Óe ,‚e¯‡‰ ÛBÒ ‡È‰L ,˙ÈlË«ƒ∆ƒ»»«¿ƒƒ∆»…≈

‰ÏÚÓÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ15¯LwÓ ˙BÁÙ ‡ÏÂ , «»∆¿»¿«¿»¿…»ƒ∆∆
Ï„eb16ÌL ÒÈÎÓe ,17ÔÏÙBÎÂ ÔÈËeÁ ‰Úa¯‡ »«¿ƒ»«¿»»ƒ¿¿»

ÚˆÓ‡a18ÔÈÏLlLÓ ÌÈËeÁ ‰BÓL e‡ˆÓ .19 ¿∆¿«ƒ¿¿¿»ƒ¿À¿»ƒ
ÔÈ‡ ,‰BÓM‰ ÌÈËeÁ‰ C¯‡Â .Ô¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeÏz¿ƒƒ«∆∆¿…∆«ƒ«¿»≈

.˙BÚaˆ‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt20,Ôk ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ Ì‡Â »≈«¿«∆¿»¿ƒ»≈«≈
ÔÈ¯Lk ,ÌÈzL B‡ ‰n‡ elÙ‡21˙BÚaˆ‡‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»»∆¿»

Ï„e‚a22ËeÁ ÌÈËeÁ‰ ‰BÓMÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ . ¿»¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»«ƒ
˙ÏÎz23.ÌÈ·Ï ‰Ú·M‰Â , ¿≈∆¿«ƒ¿»¿»ƒ

כנף.15) נקראת אינה מזה עמוד 16)שלמעלה מב דף (שם
הציפורן  סוף עד גודל שבאצבע הראשון שמפרק השיעור א).
הציצית  שתהא צריך בגדיהם", כנפי "על שנאמר: למטה,

ממש). הקרן בסוף (ולא הקרן על נקב.17)תלוייה דרך
יב)18) פסוק כב, פרק (דברים לך תעשה גדילים שנאמר:

(שאין  שניים - "גדיל ב): עמוד לט דף (מנחות חז"ל דרשו
ארבעה  ׁשיׂשים ארבעה", - גדילים משניים), פחות ִֶָגדיל
יהיו  גדילים, מהם ויעשה ולכשיכפלם הטלית, בחור חוטים
עבות" "מעשה וקלוע, עבות - גדיל שם). (רש"י  שמונה
וכן  גדילו" "עובד אונקלוס: מתרגם יד) פסוק כח, פרק (שמות
שרשרות. מעשה גדילים יז): פסוק ז פרק (מלכיםֿא

מטה.19) כלפי נוהגין 21)ברחבן.20)תלויים ואנו
ושני  גדיל מהן שליש אצבעות, י"ב הציצית אורך לעשות

ענף מיימוניות).שלישים עמוד 22)(הגהות מא דף (מנחות
ט. הלכה ט, פרק תורה ספר הלכות לעיל וראה ב).

לבן.23) נשאר השני וחציו תכלת, חציו צבוע אחד שחוט
רבינו". "תשובות במוספנו וראה

.Ê˙Á‡ ‰ÎÈ¯k Ba C¯BÎÂ ,Ô·l‰ ÔÓ „Á‡ ËeÁ Á˜BÏÂ¿≈«∆»ƒ«»»¿≈¿ƒ»««
„‚a‰ „ˆa ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ24ËeÁ Á˜BÏÂ ;BÁÈpÓe , «¿»«ƒ¿««∆∆«ƒ¿≈«

ÏL ‰ÎÈ¯k‰ „ˆa ˙BÎÈ¯Î ÈzL Ba C¯BÎÂ ,˙ÏÎz‰«¿≈∆¿≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»∆
ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ˙BÎÈ¯k LÏM‰ el‡Â ;¯LB˜Â Ô·Ï»»¿≈¿≈«»¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ
ÏL ËeÁa ‰iL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe .‡ÈÏÁÀ¿»«¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒ»¿∆
,˙ÈLÈÏL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe ;Bc·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿««¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒƒ

‰B¯Á‡ ‡ÈÏÁ „Ú ÔÎÂ25ÈzL da C¯BÎ ‡e‰L , ¿≈«À¿»«¬»∆≈»¿≈
˙ÏÎz ÏL ˙BÎÈ¯Î26ÈtÓ .Ô·Ï ÏL ‰B¯Á‡ ‰ÎÈ¯Îe ¿ƒ∆¿≈∆¿ƒ»«¬»∆»»ƒ¿≈

‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,Ba ÌiÒÓ ,Ô·la ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ«»»¿«≈∆«¬ƒ«…∆¿…
ÔÈ„È¯BÓ27CeÓÒ ‡‰iL È„k ?Ô·la ÏÈÁ˙È ‰nÏÂ . ƒƒ¿»»«¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»

dÈÓ ÛkÏ28a ‰NBÚ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .Úa¯‡ «»»ƒ»¿«∆∆∆∆¿«¿«
˙BÙk‰29. «¿»

ח.25)בשפתו.24) הלכה בסמוך שמצוות 26)ראה לפי
מהלבן  כורך אינו לפיכך תכלת, כולו הפתיל שיהיה תכלת
(מדברי  תכלת והשאר לכנף סמוכה בלבד אחת כריכה אלא

רבינו"). משום 27)"תשובות בלבן שהתחיל מכיוון
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בזה  יוריד בו יסיים לא אם הכתוב, שהקדימו חשיבותו,
א). עמוד לט דף (מנחות מתחילתה הציצית סוף חשיבות

הכנף 28) "ציצית אמרה: והתורה הן, לבנות הטליתות ורוב
(שם). תכלת ואחריו תחילה כנף מין - תכלת סדר 29)פתיל

הכהן  חפני בן שמואל רבי להגאון המצוות בספר גם נמצא זה
רבינו". "תשובות במוספנו ראה רבינו. גם נמשך ואחריו

.Á˙BÁÙ ‡Ï ?Ûk ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰ ˙BÈÏÁ ‰nk«»À¿∆¿»»»…»
Ú·MÓ30‰¯NÚ LÏMÓ ¯˙BÈ ‡ÏÂ ,31‰ÂˆÓ ‡È‰ BÊÂ . ƒ∆«¿…≈ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿»

- ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ ‰ÈÏÚ C¯Î ‡Ï Ì‡Â .¯Á·n‰ ÔÓƒ«À¿»¿ƒ…»«»∆»∆»À¿»««
.‰¯Lk - ˙ÈˆÈv‰ ·¯ ÏÚ ˙ÏÎz‰ C¯k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»««¿≈∆«…«ƒƒ¿≈»
ÔÈËeÁ‰ LÈÏLa ˙BÈÏÁ‰ Ïk eÈ‰iL - ˙ÏÎz‰ ÈBÂ¿«¿≈∆∆ƒ¿»«À¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÛÚ Ô‰ÈLÈÏL ÈLe ,ÔÈÏLÏLÓ‰32,B„¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ . «¿À¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»¿
L‡¯‰ ¯ÚN ˙ÈˆÈˆk ‡‰iL „Ú33. «∆¿≈¿ƒƒ¿«»…

רקיעים.30) שבעה שבין 31)כנגד אווירים שישה עם יחד
דומה  שתכלת ולפי א). עמוד לט דף (מנחות לרקיע רקיע
לטובה  לזכרנו כדי הרקיעים לסידור סידורה מדמה לרקיע

שם). שם).32)(רש"י (מנחות כרוך דף 33)בלתי (שם,
א). עמוד מב

.Ë‰BÓMÓ „Á‡ Á˜BÏ ,˙ÏÎ˙ ‡Ïa Ô·Ï ‰NBÚ‰»∆»»¿…¿≈∆≈«∆»ƒ¿»
,ÔLÈÏL „Ú ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ B˙B‡ C¯BÎÂ ,ÔÈËeÁ‰«ƒ¿≈«¿»«ƒ«¿ƒ»
C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,BÊ ‰ÎÈ¯Îe .ÛÚ Ô˙ÈLÈÏL ÈL ÁÈpÓe«ƒ«¿≈¿ƒƒ»»»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿…
˙eL¯‰ - ˙ÏÎza C¯BkL ÔÈÚk ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ d˙B‡»À¿À¿¿≈∆≈«¿≈∆»¿
ÔÈÓ ‡Ïa C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .e‚‰Ó ‡e‰ ‰ÊÂ ,B„Èa¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…¿…ƒ¿«

‰NBÚ - ˙BÈÏÁ34˙BÈ‰Ï Ôek˙È :¯·c ÏL BÏÏk . À¿∆¿»∆»»ƒ¿«≈ƒ¿
BÈ‡L ÈÓ LÈÂ .ÌÈLÈÏL ÈL ÛÚ‰Â LÈÏL Ce¯k‰«»¿ƒ¿∆»»¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆≈
·¯ ÏÚ Ô·l‰ C¯k Ì‡Â .Ô·la ‰Ê ¯·„a ˜c˜„Ó¿«¿≈¿»»∆«»»¿ƒ»««»»«…

‰¯Lk - ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ C¯Î ‡lL B‡ ,ÔÈËeÁ‰35. «ƒ∆…»«∆»À¿»««¿≈»

בתכלת.34) אלא חוליות בכריכת הקפידו ובלבד 35)שלא
פסולה. - כולה את כרך אם אבל וענף, גדיל בהם שיהיה
יעשה  יכול ציצית" להם "ועשו דרשו: שלח פרשת וב"ספרי"
גדילים  לומר: תלמוד ציצית), לשון (כמשמעות ענף כולה
גדיל, כולה יעשה יכול עבות, אלא גדיל אין לך, תעשה
יוצא  וענף מהכנף, יוצא גדיל כיצד? הא ציצית, לומר: תלמוד
וארבעה  כפולים קשרים חמישה לעשות נוהגים ואנו מהגדיל.
- השני כריכות, שבע - הראשון אוויר ביניהם, אווירים

הש  עשרה שמונה, שלוש - הרביעי עשרה, אחת - לישי
יא). סימן ערוך (שולחן

.È‰ˆ¯ Ì‡ ,˙ÏÎ˙ ÈËeÁ „Á‡Â Ô·Ï ÈËeÁ „Á‡∆»≈»»¿∆»≈¿≈∆ƒ»»
‰NBÚ ,ÔÈ¯eÊL ˙BNÚÏ36ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¬¿ƒ∆¬ƒ»»«»

BÈ‡ ,„Á‡ ÏÈ˙t ‰NÚpL „Ú ¯eÊLÂ ÔÈËeÁ ‰BÓMÓƒ¿»ƒ¿»«∆«¬»¿ƒ∆»≈
.„Á‡ ËeÁ ‡l‡ ·LÁ∆¿»∆»∆»

חיים 36) אורח ערוך (שולחן שזורים לעשותם נוהגים ואנו
תן  תורה: אמרה שלח, פרשת ה"ספרי" פי על ב), סעיף שם,
שזור  - "פתיל" בה: שנאמר שזורה, תכלת מה לבן, ותן תכלת
"תשובות  במוספנו וראה שזור". לבן אף - פתילה כעין

רבינו".

.‡ÈeÁÔÈÎÈ¯ˆ ,˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa ,˙ÈˆÈv‰ ÈË≈«ƒƒ≈»»≈¿≈∆¿ƒƒ

‰iÂË37˙ÈˆÈˆ ÌLÏ38ÔÓ ‡Ï ,Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ
‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈa ÔÈˆ·B¯ Ô‡v‰Lk ÌÈˆBwa ÊÁ‡p‰ ¯Óv‰«∆∆«∆¡»«ƒ¿∆«…¿ƒ≈≈∆¿…

ÔÈÓÈp‰ ÔÓ39È¯eiMÓ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈLÏ˙p‰ ƒ«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿≈»¿…ƒƒ≈
È˙L40‰fb‰ ÔÓ ‡l‡ ,„‚a‰ ÛBÒa ¯iLÓ ‚¯B‡‰L ¿ƒ∆»≈¿«≈¿«∆∆∆»ƒ«ƒ»

¯ÓvÓ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .ÔzLt‰ ÔÓ B‡ ¯Óˆ ÏL∆∆∆ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ∆∆
ÏeÊb‰41˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏMÓ ‡ÏÂ ,42ÏMÓ ‡ÏÂ , «»¿…ƒ∆ƒ«ƒ««¿…ƒ∆

ÌÈL„˜43‰Ó‰·Ï ‰ÂÁzLn‰ .ÏeÒt - ‰NÚ Ì‡Â .44 »»ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»
˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ -45ÔzLÙÏ ‰ÂÁzLn‰ Ï·‡ . «¿»»¿ƒƒ¬»«ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»

ÚeËp‰46‰pzL È¯‰L ,¯LÎ ‰Ê È¯‰ ,47. «»«¬≈∆»≈∆¬≈ƒ¿«»

וכדומה.37) הצמר מגיזת החוטים שיאמר 38)עשיית
"גדילים  שנאמר: ציצית, לשם טווה שהוא הטווייה בתחילת
א). עמוד ט דף (סוכה חובך לשם לך - לך" תעשה

פסולם:40)שערות.39) וטעם שבאריג. האורך חוטי
מינים  ושלושה הכנף, ממין - הכנף" "ציצית שנאמר: משום
ואין  הצמר, פסולת שהם בגד, מהם לעשות ראויים אינם אלה
ט  דף סוכה למסכת הקטן" ("המאור מכמותם נעשה בגד

א). -41)עמוד ציצית" להם "ועשו שנאמר: שם). (סוכה
ראה 42)משלהם. זרה. עבודה לעבוד יושביה שהודחו

הנידחת  עיר שרכוש מפני ידֿיח). פסוקים יג, פרק (דברים
וציצית  שיעור, בו ואין כשרוף, הוא והרי לשריפה עומד
חולין  וראה משנה, (כסף ו הלכה לעיל כמבואר שיעור, צריכה
(פרק  סוכה הירושלמי פי על מפרשים, ויש ב). עמוד פט דף
"שלכם" נקרא אינו בהנאה האסור דבר שכל א) הלכה ג,
עיר  של ציצית וגם פסול, הנידחת עיר של לולב ולפיכך
- להם" "ועשו אמרה: והתורה מ"שלהם" אינה - הנידחת

אדר"ת). (הגהות צמר 43)משלהם או הקדש, מבהמת
לה  ראה שהקדישו לגבוה. שייך זה כי "שלהם" זה ואין קדש,

א). עמוד לה דף זרה.44)(סוכה עבודה אף 45)שעשאה
בבעלי  "נעבד" אין כי להדיוט, נאסרת הבהמה שאין פי על
לצרכי  אבל א, הלכה ח, פרק זרה עבודה הלכות ראה חיים,
לעבודהֿ בנעבד ה' את לעבוד הוא גנאי כי נאסרת, מצוה
נפשטה, שלא בעייא א עמוד מז דף (עבודהֿזרה זרה

להחמיר). עץ.46)והולכים ונקרא מחובר כשהוא
שאין 47) ומתוך ממנו, הקודם שמו וחלף חוטים, שעשאו

לצרכי  אפילו שינוייו מותרים להדיוט, - במחובר "נעבד"
למנחות". מותרות חיטיה לקמה, "המשתחווה (שם, מצוה
י"ב). קטן סעיף י"א, סימן חיים אורח אברהם" "מגן וראה
הלכה  ג, פרק המזבח איסורי בהלכות רבינו דברי והשווה

י"ד.

.·ÈB˙B‡ ‰NÚL ˙ÈˆÈˆ48:¯Ó‡pL ,ÏeÒt ,È˙ek ƒƒ∆»»ƒ»∆∆¡«
Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac"49Ì‡ Ï·‡ ."˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ¬»ƒ

‰eÎ ‡Ïa Ï‡¯NÈ d˙B‡ ‰NÚ50‰¯Lk -51˙ÈˆÈˆÂ . »»»ƒ¿»≈¿…«»»¿≈»¿ƒƒ
.ÏeÒt ,Ì„wÓ ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ∆»ƒ…∆»

קשריהם.48) ועשה בבגד מב 49)שתלאם דף (מנחות
לטוויית  ובנוגע גויים" ולא יעשו ישראל "בני א) עמוד
לשם  להיות צריכה כי גוי, ידי על שפסולה ודאי החוטים,
הלכה  א, (פרק תפילין הלכות לעיל רבינו פסק וכבר ציצית,
הגוי  עשהו אם לשמו, מעשה הצריך דבר "שכל י"א)

ציצית.50)פסול". לשם שלא קשריה וקשר בבגד, שתלה
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אם 51) כי בלבד, בטווייה אלא "לשמה" מצריכים אנו שאין
גוי  למעט מיוחד פסוק לנו למה לשמה, צריכה העשייה גם
בה  מחשב שאינו מפני פסול זה מלבד הרי מעשייתה,
(כסף  לשמה כוונה דורשת העשייה שאין מזה מוכח לשמה,

משנה).

.‚ÈÛÎ ‡È·‰ ?„ˆÈk52ÏÚ d¯Ù˙e ˙ÈˆÈˆ da LiL ≈«≈ƒ»»∆∆»ƒƒ¿»»«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ûk‰ d˙B‡a LÈ elÙ‡ ,„‚a‰53, «∆∆¬ƒ≈¿»«»»«»««»

ÔÓ ‡Ï - "˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÏeÒt»∆∆¡«¿»»∆ƒƒ…ƒ
‰ÈÏ‡Ó ˙ÈNÚpL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰L ,ÈeNÚ‰54. ∆»∆¬≈∆∆¿ƒ∆«¬≈≈≈∆»
¯Á‡ „‚·a Ì˙BÏ˙ÏÂ ‰Ê „‚aÓ ˙ÈˆÈˆ ¯Èz‰Ï ¯zÓe55, À»¿«ƒƒƒƒ∆∆∆¿ƒ¿»¿∆∆«≈

.˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa≈»»≈¿≈∆

אחרת.52) "כנף"53)מטלית משיעור למעלה שהיא
כמו  נתבטלו לא וציציותיה אצבעות, שלוש אלא שאינו

י"ח. הלכה בסמוך א).54)שמבואר עמוד מא דף (מנחות
מפרש: (שם) ורש"י זה. בבגד הציצית את עשה לא שהרי
מבגד  הייתה לא זו וכנף בגדיהם" כנפי "על שנאמר משום

הציצית. עשיית בשעת כיוון 55)זה מצוה, ביזיון זה שאין
מקודם" "העשוי משום בזה אין וגם אחר, בבגד שתולה

ב). עמוד מא דף (מנחות כבתחילה וכורכה שתולה כיוון

.„ÈBÊÏ BfÓ ,ÌÈÙÎ ÈzL ÔÈa ÔÈËeÁ‰ ‰Ïz56¯L˜Â , »»«ƒ≈¿≈¿»«ƒƒ»¿»«
CkŒ¯Á‡Â ,d˙ÎÏ‰k BÊ ÛÎÂ d˙ÎÏ‰k BÊ Ûk57ÔÎ˙Á »»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»»¿««»¬»»

Ô¯LwL ˙Úa È¯‰L ;ÏeÒt - ‰fÓ ‰Ê e„¯ÙÂ ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿ƒ¿¿∆ƒ∆»∆¬≈¿≈∆¿»»
˙B¯ÚÓ ÌÈÙk‰ ÈzLL ÈÙÏ ,ÔÈÏeÒÙ eÈ‰58BÊ· BÊ »¿ƒ¿ƒ∆¿≈«¿»«ƒ¿…»

Ô‰ÈÈaL ÔÈËeÁa59ÈzL eNÚ Ô˜ÒtL ‰ÚL·e , «ƒ∆≈≈∆¿»»∆¿»»«¬¿≈
ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NBÚ ‡ˆÓ - ˙BiˆÈˆ60. ƒƒƒ¿»∆ƒ∆»

ציציות,56) שתי כשיעור ארוכים חוטים ארבע שהכניס
ונמצאו  השנייה, בכנף השני וראשם זו, בכנף אחד ראשם
בעודם  קשרם וכך הטלית, לרוחב הכנפיים שתי בין החוטים

שקשרם.57)מחוברים. מחוברות.58)אחרי
ולא 59) אחת, לכנף הכנף" ציצית "על אמרה: והתורה

כאחד. א).60)לשתיים עמוד יא דף (סוכה מקודם

.ÂË˙ÈˆÈv‰ ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ÏÈh‰61Ïh·Ï Ôek˙ Ì‡ - ƒƒƒƒ««ƒƒƒƒ¿«≈¿«≈
˙BBL‡¯‰ ˙‡62dÎ˙BÁ B‡ ‰BL‡¯‰ ¯ÈzÓ , ∆»ƒ«ƒ»ƒ»¿»

‰¯LÎe63C˙ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ««ƒ∆»«
Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡64‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ ,65,ÛÈÒB‰Lk È¯‰L , ««ƒ¿≈∆¬≈¿»∆¬≈¿∆ƒ

‡ˆÓ ,˙ÙÒBz‰ C˙Á B‡ ¯Èz‰LÎe ,Ïk‰ ˙‡ ÏÒt»«∆«…¿∆ƒƒ»««∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt ‰BL‡¯‰ B˙iNÚL ,ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚ ¯‡M‰«¿»«¬∆ƒ∆»∆¬ƒ»»ƒ»¿»

‰˙È‰66. »¿»

ארבע 61) בה והטיל כהלכתה, מצוייצת טלית לו שהייתה
נוספות. יותר 62)ציציות נאות שהשניות כגון,

ואין 63)מהראשונות. בהכשר עשוייה השנייה שהטלתו
העשוי". "מן שהוסיף.64)זה כל 65)אחרי כדין

לא  אמרה: והתורה ב) עמוד פח דף (סנהדרין גורע המוסיף
ד, פרק (דברים אתכם מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו

ב). אם 66)פסוק שכן וכל עליה, שהוסיף בשעה נפסלה
תחילת  שהרי שפסולה, - התוספת והשאיר הראשונות חתך

ב). עמוד מ דף (מנחות הייתה בפסול עשייתה

.ÊËLÏL ˙ÏÚ·Ï ÏÈhn‰ ÔÎÂ67dÓÈÏL‰ CkŒ¯Á‡Â , ¿≈««ƒ¿«¬«»¿««»ƒ¿ƒ»
Úa¯‡Ï68‰ÏeÒt dlk - ˙ÈÚÈ·¯Ï ÏÈh‰Â69:¯Ó‡pL , ¿«¿«¿ƒƒ»¿ƒƒÀ»¿»∆∆¡«

.ÈeNÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,'‰NÚz'«¬∆¿…ƒ∆»

רביעית.68)כנפיים.67) כנף עליה שהוסיף
בעלת 69) טלית כי כמצוותן, שלא נעשו הראשונות ששלוש

וכשחזר  ב) הלכה ג, פרק (להלן בציצית חייבת אינה שלוש
(מנחות  העשוי" "מן נשארו - רביעית כנף עליה והוסיף
שהרי  שכשרה מחייבת הדעת - הרביעית לכנף ובנוגע שם).
גאון" אחא דרב ב"שאלתות מפורש וכן כהלכתה, נעשית
לדייק  יש פסולה" "כולה רבינו: מלשון אך שלח. פרשת
חיים  אורח אברהם" "מגן (וראה פסולה. הרביעית שאף

ו). קטן סעיף י', (סימן

.ÊÈ˙ÈˆÈˆ ÔÈÏÈhÓe ,ÌÈLÏ ˙Èlh‰ ˙‡ ÔÈÏÙBk ÔÈ‡≈¿ƒ∆««ƒƒ¿«ƒ«ƒƒƒƒ
‰ÏeÙÎ ‡È‰Lk ‰ÈÙk Úa¯‡ ÏÚ70ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ««¿«¿»∆»¿∆ƒ¿»∆»ƒ≈

dlk d¯Ùz71.˙Á‡ Áe¯Ó elÙ‡Â , ¿»»À»«¬ƒ≈«∆»

הכפל 70) מקום של ציציות שתי ונמצאו תתפשט שמא
יהיו 71)באמצעיתה. ותמיד יותר תתפשט לא שאז

א). עמוד מא דף (מנחות כנפיה בארבע ציציותיה

.ÁÈLÏLÏ ıeÁ ˙ÈˆÈˆ da LiL Ûk‰ ˜ÒÙƒ¿««»»∆∆»ƒƒ¿»
‡Ï - LÏL CB˙a ;dÓB˜Óa d¯ÙBz ,˙BÚaˆ‡∆¿»¿»ƒ¿»¿»…

¯t˙È72‰ ÈËeÁ ÔÈaL „‚a ÏL ˙ÈÂÊ ‰ËÚÓ˙ .˙ÈˆÈv ƒ¿…ƒ¿«¬»»ƒ∆∆∆∆≈≈«ƒƒ
‚e¯‡‰ ÛBÒ ÔÈ·e73‡l‡ ‚e¯‡‰ ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ - ≈»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ»»∆»
¯Lk ,‡e‰L Ïk74- ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ eËÚÓ˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»≈¿≈ƒƒ¿«¬≈«ƒƒ

¯Lk ‰·ÈÚ È„k ‡l‡ Ì‰Ó ¯izL ‡Ï elÙ‡75Ì‡Â . ¬ƒ…ƒ¿«≈≈∆∆»¿≈¬ƒ»»≈¿ƒ
B¯wÚÓ ËeÁ‰ ˜ÒÙ76‰ÏeÒt ,„Á‡ ËeÁ elÙ‡ ,77. ƒ¿««≈ƒ»¬ƒ∆»¿»

הציצית 72) ובטלו כנף, שיעור בה אין משלושה שפחות
מקודם" "העשוי מן הוא הרי ותופרה וכשחוזר ממנה,
- התפירה של בכנף מחדש ציצית יטיל אם אבל בפסול.
יוסף"). ה"נמוקי וכפירוש א עמוד מא דף (מנחות כשרה

למטה.73) הגדיל וירד הנקב שלא 74)שנרחב פי על אף
אנו  אין כי ו, הלכה לעיל ראה גודל", כ"קשר בו נשאר
א). עמוד מב דף (שם, העשייה בשעת אלא עליו מקפידים
כנף" "על צריך אין כנפי" על ציצית להם "ועשו שנאמר:

ספר). (קרית העשייה בשעת לח 75)אלא דף (מנחות
כדי  אלא נשתייר ולא לגמרי "הענף" נפסק ואפילו ב). עמוד
לח  דף (שם רש"י ולדעת מיימוניות). (הגהות בגדיל עניבה
העולם  ומנהג ב"ענף". עניבה כדי שיהיה צריך ב) עמוד

י"ב). סימן חיים אורח יוסף (בית רש"י ממקום 76)כדעת
בטלית. שכל 77)חיבורו וכגון א). עמוד לט דף (מנחות

- ותכלת לבן - מינים שני לו ביש אבל אחד, ממין הציצית
השני  המין ונשאר לגמרי נפסק אחד מין אם אפילו אז
ונתמעט  הלבן "ונפסק ד: הלכה לעיל רבינו כדברי כשרה,
משנה, (כסף כשרה" - לבדה התכלת ונשארה הכנף עד

צ'). סימן הרמב"ם "לשונות ב חלק רדב"ז וראה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) לידע אותה בודקים כיצד צביעתה; וסדר התכלת צבע

ציציותיה. דין מה תכלת שכולה טלית כהלכתה; נצבעה
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.‡ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏÎz2¯Óv‰ ‡È‰ ¿≈∆»¬»«»¿»»ƒ«∆∆
ÏBÁkaL Ce˙tk Úe·v‰3ÚÈ˜¯‰ ˙eÓ„ ‡È‰ BÊÂ , «»««»∆«¿¿ƒ¿»»ƒ«

LÓM‰ ÔÈÚÏ ˙È‡¯p‰4ÚÈ˜¯ ÏL B¯‰Ëa5˙ÏÎz‰Â . «ƒ¿≈¿≈«∆∆¿»√∆»ƒ«¿«¿≈∆
˙ÈˆÈˆa ‰¯eÓ‡‰6‰ÚÈ·ˆ d˙ÚÈ·ˆ ‰È‰zL CÈ¯ˆ , »¬»¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ»

‡lL ÏÎÂ .‰pzL˙ ‡ÏÂ dÈÙÈa ˙„ÓBÚL ,‰Úe„È¿»∆∆∆¿»¿»¿…ƒ¿«∆¿»∆…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt ,‰ÚÈ·ˆ d˙B‡a Úaˆƒ¿«¿»¿ƒ»»¿ƒƒ««ƒ

ÒÈËÒ‡a BÚ·vL ÔB‚k ;ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ‡e‰L7B‡ ∆¿≈»»ƒ«¿∆¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÈÁLn‰ ¯‡La B‡ ¯BÁL·8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ¬≈∆»

˙ÈˆÈˆÏ9ÊÚ ˙a ÏÁ¯ .10˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ ,11. ¿ƒƒ»≈«≈«¿»»¿ƒƒ

ו).2) כח, (שמות כהונה ובבגדי ציצית, כצבע 3)בפרשת
('תפארת  בהיר כחול והוא לבן, בצבע המעורב כחול
מעורב, - פתוך מועד'). סדר למשנה בהקדמתו ישראל'
ה) ב, (ויקרא בשמן" "בלולה ב). א, (נגעים במשנה ונזכר

במשח". "פתיכא יונתן: אין 4)מתרגם התימנים, בכת"י
זו. הכתוב 5)תיבה מלשון עננים. בלא בהיר כשהוא

לים, דומה "שהתכלת אמרו: ב מג, ובמנחות י). כד, (שמות
זוכר  כך ומתוך הכבוד". לכסא ורקיע לרקיע, דומה וים
(רש"י). הכבוד כסא על היושב הקב"ה את [האדם]

כל 6) בה שאין כהונה בבגדי האמורה לתכלת פרט
המשנה'). ('מרכבת כאן האמורות צמח 7)החומרות

פ"ז, (שביעית במשנה ונזכר כחול, צבע עושים שממנו
אלא 8)מ"א). הרקיע, כמראה אינו שהרי ממש, שחור לא

לשחור. הדומה מאד כהה (וראה 9)כחול ע"א. מ, מנחות
סא:). איל.10)בבאֿמציעא ואביה עז שאמה

ולפיכך 11) רחלים, צמר אלא צמר שאין ע"א. יז, בכורות
הוא דרשו:ÏÎ˙Ï˙פסול ושם מצמר. אלא שאינה שבציצית

צמר  שעטנז תלבש לא יא) כב, (דברים בתורה נאמר
צמר  אף מהאדמה), (שגדל נשתנה שלא פשתן מה ופשתים,
פ"ג  לקמן ראה שינוי. בה חל עז בת ורחל נשתנה, שלא

ובביאורנו. ה"ב,

.·¯Óv‰ ÔÈÁ˜BÏ ?˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz ÔÈÚ·Bˆ „ˆÈk≈«¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ«∆∆
„Ú B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ CkŒ¯Á‡Â .„ÈÒa B˙B‡ ÔÈ¯BLÂ¿ƒ¿ƒ¿««»¿«¿ƒ«

‡Ï‰‡a B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,È˜ ‰È‰iL12,B· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿«≈
ÔÈÚ‰ ˙‡ ËÏ˜iL È„k ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L C¯„k13. ¿∆∆∆««»ƒƒ¿≈∆ƒ¿…∆»»ƒ
BÈÚ ‰ÓBcL ‚„ ‡e‰Â ,ÔBÊlÁ Ìc ÔÈ‡È·Ó CkŒ¯Á‡Â14 ¿««»¿ƒƒ«ƒ»¿»∆»≈

˙ÏÎz‰ ÔÈÚÏ15ÁÏn‰ ÌÈ·e ,BÈ„k ¯BÁL BÓ„Â16‡e‰ ¿≈«¿≈∆¿»»ƒ¿¿»«∆«
‰¯BÈÏ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ .ÈeˆÓ17BnÚ ÔÈ˙BÂ , »¿¿ƒ∆«»¿»¿¿ƒƒ

ÔÈÓÓÒ18‡ÈBnw‰ BÓk ,19C¯„k ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¿««¿»¿«≈»∆¿∆∆
¯Óv‰ Ba ÔÈ˙BÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L∆««»ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ«∆∆
ÏL ˙ÏÎz‰ ‡È‰ BÊÂ ,ÚÈ˜¯ ÔÈÚk ‰NÚiL „Ú«∆≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ«¿≈∆∆

˙ÈˆÈˆ20. ƒƒ

צא.).12) (שבת ונזכר לכביסה, בו שמשתמשים צמח, מין
"ודכאית  יונתן: מתרגם ל) ט, (איוב כפי בבור והזכותי

ידי. ממה 13)באהלא מדעתו, רבינו כתב זה כל הצבע.
(כסףֿמשנה). הצביעה במלאכת גופו 14)שידע מראה

מד.). בדפוס 15)(מנחות וכן התימנים, כתבֿיד כנוסח
לעין אחר: ובנוסח רגיל ÏÎ˙‰.(16˙מנטובה. רבינו

פירושו  בסוף כתב וכן המלח", "ים התיכון לים לקרוא

הוא  ידוע ודבר המלח". בים בספינה עליתי ואני למשנה:
שעבר  התיכון לים וכוונתו המלח, בים עוברות ספינות שאין
פירושו  את חיבר בדרך ובהיותו ישראל. לארץ ממצרים בו
א) ט"ו, (כלים למשנה בפירושו מפורש הדבר וכן למשנה,
של  לאלכסנדרה ישראל מארץ ההולך הים את שם שקורא

מלו  שמימיו מפני כן נקרא ואולי המלח. ים - חים,מצרים
כל  יקראו בערבית וכן מתוקים, שמימיו נהר למי בניגוד
שהרי  מוכרח, הדבר וכן מלח". "אל בשם הגדולים הימים
וים  זבלון, של בחלקו נמצא שהחלזון ו.): (מגילה אמרו
אבל  טו)? (יהושע יהודה של בחלקו נמצא כולו הלא המלח
ביהושע  כמפורש זבולון, שבט של בחלקו נפל התיכון הים
הרמב"ם. על הרד"ל (הגהות יג מט, בראשית וראה יא, יט,

קי"ח). אות שלח, פרשת תמימה' 'תורה דּוד.17)וראה
צבע.18) אותו 19)אבקות וטוחנים אותו שמייבשים עשב

ו  ט, (נדה הזוהמא להעביר הידים את בעפרו ומנקים
שם). ע"ב.20)וברע"ב מב, מנחות

.‚dÓLÏ ‰ÚÈ·ˆ ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz‰21Ì‡Â . «¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,Ú·v‰ da LiL ‰¯Bi‰Â .‰ÏeÒt ,dÓLÏ ‡lL dÚ·¿̂»»∆…ƒ¿»¿»¿«»∆∆»«∆«
Â‡Ï Ì‡ ‰ÙÈ ‡e‰ Ì‡ B˜„·Ï ¯Óˆ ËÚÓ da Ú·ˆ Ì‡ƒ»«»¿«∆∆¿»¿ƒ»∆ƒ»

dlÎ ‰¯Bi‰ ‰ÏÒÙ -22Á˜BÏ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿¿»«»À»∆»≈««¬∆≈«
˜„BaL ¯Óˆ Ba ÁÈpÓe ,ÔË˜ ÈÏÎa ‰¯Bi‰ ÔÓ Ú·v‰«∆«ƒ«»ƒ¿ƒ»»«ƒ«∆∆∆≈

‰˜È„·Ï Úaˆ È¯‰L ,˜„aL ˙‡ Û¯BNÂ ,Ba23, ¿≈∆∆»«∆¬≈ƒ¿«ƒ¿ƒ»
BÓÚË È¯‰L ,Ba ˜„aL ÈÏkaL Ú·v‰ CÙBLÂ24 ¿≈«∆«∆«¿ƒ∆»«∆¬≈¿»
ÌbÙ ‡lL Ú·v‰ ¯‡La ˙ÏÎz‰ Ú·BˆÂ ,BÏÒÙe25. ¿»¿≈««¿≈∆ƒ¿»«∆«∆…ƒ¿«

ציצית.21) מצות לא):22)לשם כח, (שמות שנאמר שם,
צבוע  ציצית) לשם (שאינו אחר דבר יהא שלא - תכלת כליל

מתחילה. של 23)בה לתכלת הוא ופסול ציצית, לשם ולא
בו  להשתמש יבואו שלא אותו שורפים ולפיכך ציצית,

ציצית. של הוא 24)לתכלת ופסול לנסיון, בו עשה
הנוסח: התימנים, ובכת"י ג'. באות לעיל כמבואר לתכלת,

ÂÓ‚Ù.אחר.25)ופסלו דבר שום בו צבעו שלא

.„‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ˙Á˜Ï dÈ‡ ˙ÏÎz‰26- «¿≈∆≈»ƒ¿««∆»ƒ«À¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÓLÏ ‡lL ‰Úaˆ ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»ƒ¿¿»∆…ƒ¿»««ƒ

‰˜c· Ì‡ - ‰ÁÓn‰ ÔÓ ‰Á˜ÏpL27‰Ú„BÂ ∆ƒ¿¿»ƒ«À¿∆ƒƒ¿¿»¿¿»
n‰ ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ „Á‡a ‰ÚaˆpLÔÈ‡L ÌÈ¯ÈÁL ∆ƒ¿¿»¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆≈»

ÔÈ„ÓBÚ28.‰ÏeÒt , ¿ƒ¿»

שם).26) (מנחות בכשרות ומוחזק בצביעתה בקי
לבדקה.27) צורך אין לכתחילה אבל במקרה,
ה"א.28) לעיל ראה מתקיימים,

.‰‰Úaˆ Ì‡ Ú„eiL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk≈«¿ƒ»«∆ƒ»«ƒƒ¿¿»
¯È¯Â Ô·z ÔÈÁ˜BÏ ?Â‡Ï Ì‡ d˙ÎÏ‰Î29ÏeÏaL ÏL30 ¿ƒ¿»»ƒ»¿ƒ∆∆¿ƒ∆«¿

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ eˆnÁ˙pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe31˙ÏÎz‰ ÔÈ¯BLÂ , ≈«¿«ƒ∆ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈∆
dÈÚ· ‰„ÓÚ Ì‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔlÎa32,‰˙‰Î ‡ÏÂ ¿À»≈≈¿≈ƒ»¿»¿≈»¿…»¬»

ÔÈ¯BÚN ÏL ˜ˆa ÔÈÁ˜BÏ ,‰˙‰k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈLtÚnL33ÒÈ¯eÓÏ B˙B‡34˙ÏÎz‰ BÊ ˙‡ ÔÈ˙BÂ , ∆¿«¿ƒ¿¿»¿¿ƒ∆«¿≈∆

ÌÈ‡ÈˆBÓe ,¯ep˙a ˜ˆa‰ ‰ÙB‡Â ,BÎB˙a ˙ÈpzLpL∆ƒ¿«≈¿¿∆«»≈¿«ƒƒ
‰nÓ ‰˙‰k Ì‡ ;d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â ˙t‰ ÔÓ ˙ÏÎz‰«¿≈∆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



zivivקנ zekld - dad` xtq - oeiq g"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯˙BÈ ‰¯ÁL‰Â dÈÚ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰ÏeÒt - ‰˙È‰M∆»¿»¿»¿ƒƒ≈»¿À¿¬»≈
‰¯Lk - ‰iÙ‡‰ Ì„˜ ‰˙È‰M ‰nÓ35. ƒ«∆»¿»…∆»¬ƒ»¿≈»

כמו 30)נוזל.29) קשה, נרתיק בתוך הגדל רך, שרץ מין
ט). נח, (תהלים יהלוך" תמס עליהם 31)"שבלול שעברו

האדם. מגוף משיצאו יום בצבעה.32)ארבעים
הרבה.33) שיחמץ כדי רבים ימים אותו מיץ 34)מניחים

במלח. הכבושים נתנו 35)דגים ושם ע"א. מג, מנחות
- לרעה דברו המשנה אמת" שנוי שקר, "שנוי לזה: סימן
ולקיימו  עליו להוסיף דברו המשנה הוא; שרע יודעים הכל

הוא. וטוב שכשר יודעים הכל -

.Â¯ˆÁ36˙e¯LÎa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰Â ,˙ÏÎz da ÔÈ¯ÎBnL »≈∆¿ƒ»¿≈∆¿»À¿»ƒ¿«¿
‡È‰ È¯‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â Ì˙Ò ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ -¿ƒƒ∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ

„LÁzL „Ú d˙˜ÊÁa37È˙ek‰ Ïˆ‡ ˙ÏÎz „È˜Ùn‰ . ¿∆¿»»«∆≈»≈««¿ƒ¿≈∆≈∆«ƒ
dÙÈÏÁ‰ ‡nL ,‰ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -38ÈÏÎa ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¬≈∆¿»∆»∆¡ƒ»¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ

Ìe˙Á ‰È‰Â39˙BÓ˙BÁ ÈLa40- Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ , ¿»»»ƒ¿≈»»¿»
‰ÏeÒt - „Á‡ Ì˙BÁa ,‰¯Lk41. ¿≈»¿»∆»¿»

ד,36) (דה"א ככתוב עיר, בקרבת וביחוד מושב, או כפר
הערים. סביבות אשר חצריהם פסול 37)לג): שמצאו

שתיפסל". "עד הגירסא: ושם לט.) (ע"ז בתכלתם
להחליפה.38) יזייף יקרים, דמיה שתכלת סגור.39)מתוך
כדרך 40) שלא משונה, באופן עשויים הסגר סימני שני

ה). (י"ג, אסורות מאכלות הל' השווה אדם. בני שאר סגירת
ולהחליפה 41) לזייף לטרוח חשוד שהוא ע"ב. לט, ע"ז

(רש"י).

.ÊÔÈ˜eÒt ÔÈËeÁ ‡ˆÓ elÙ‡ ,˜eMa ˙ÏÎ˙ ‡ˆBn‰42, «≈¿≈∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰ÏeÒt43‰¯Lk - ÔÈ¯eÊL ;44˙ˆiˆÓ ˙ÈlË Á˜Bl‰ .45 ¿»¿ƒ¿≈»«≈««ƒ¿À∆∆

d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ˜eM‰ ÔÓ46È˙ek‰ ÔÓ ; ƒ«ƒƒ¿»≈¬≈ƒ¿∆¿»»ƒ«ƒ
¯bz‰47‰¯Lk -48ËBÈ„‰‰ ÔÓ ,49‰ÏeÒt -50. ««»¿≈»ƒ«∆¿¿»

יש 42) כי בגד, מהם ולארוג ולקשרם לחזור דרך שאין
בקשירתם. אריגת 43)טורח לשם נצבעו שמא חוששים

צו:). (עירובין ציצית לשם ולא דרך 44)בגד אין כי
ונצבעו  שוזרו ציצית לשם ובוודאי שזורים, חוטים לארוג
פסולה". ושזורין פסוקין "חוטין כתוב: אחר, ובנוסח (שם).
בתשובתו, רבינו השיב כבר אבל ועוד. וונציה מנטובה, ראה
ראה  החדש. הנוסח לפי ההעתקות לתקן וציוה בזה שטעה
הדפיסו  וילנא דפוס וברמב"ם רבינו". "תשובות במוספנו
המאוחרים. הדפוסים בשאר וכן והנכון. המוגה הנוסח את

בציצית.45) כהלכתה.46)עשויה סוחר 47)שנעשית
ומוכרם. דברים מישראל 48)הקונה קנאה שבוודאי

פסולים  דברים ולמכור לקנות לנפשו ירע לא כי מומחה,
מג.). סוחר.49)(מנחות הוא 50)שאינו שמא שם.

- הם לבן חוטי ואם נצבעה, לשמה ושלא צבעה בעצמו
('נמוקי  פסולה גוי שעשאה וציצית טוואם, הוא שמא

יוסף').

.Á¯‡MÓ B‡ ‰w¯È B‡ ‰n„‡ dlÎ ‡È‰L ˙ÈlË«ƒ∆ƒÀ»¬À»¿À»ƒ¿»
Ì‡ :dÚ·ˆ ÔÈÚk dlL Ô·Ï ÈËeÁ ‰NBÚ ,ÔÈBÚ·ƒ̂¿ƒ∆≈»»∆»¿≈ƒ¿»ƒ

‰n„‡ Ì‡ ,ÔÈw¯È - ‰w¯ÈÔÈn„‡ -51dlÎ ‰˙È‰ . ¿À»¿Àƒƒ¬À»¬Àƒ»¿»À»

ÔÓ ıeÁ ,ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ dlL Ô·Ï ‰NBÚ - ˙ÏÎz¿≈∆∆»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
˙ÏÎ˙k ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯BÁM‰52Ïk‰ ÏÚ C¯BÎÂ , «»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈««…

˙ÏÎz „Á‡ ËeÁ53˙BiˆÈˆ ¯‡La ÔÈNBÚL C¯„k , ∆»¿≈∆¿∆∆∆ƒƒ¿»ƒƒ
.ÔÈÚe·ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ

שיהיו 51) הכנף" ציצית "על שנאמר: ע"ב. מא, מנחות
טוב' יום ה'תוספות בעל והעיד הכנף, ממין ציציותיה
שראה  ציצית, הל' הרא"ש על חמודות' 'דברי בפירושו
ביצה  בחלמון ירוקה ציצית פראג, בקהילת בביתֿהכנסת
ביצה, כחלמון ירוקה היא שגם משי, של בטליתֿקטן
רבי  הקדוש של טליתו היתה והיא מרגנשבורק, והובאה

הי"ד. מולכו מראות 52)שלמה שני על הקפידה והתורה
מא:). (מנחות ה"ז.53)בציצית פ"א, לעיל כמפורש

.Ë‡lL LÚÓ ¯˙BÈ Ô·Ï ÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ LÚ ‰L»̃∆…∆ƒ∆≈«ƒ«»»≈≈…∆∆…
dÈ‡ ˙ÏÎz‰Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ Ô·l‰L ÈÙÏ ,˙ÏÎz ÁÈp‰ƒƒ«¿≈∆¿ƒ∆«»»»«…¿«¿≈∆≈»

ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÈeˆÓ54Ú·v‰ ÈtÓ ,ÔÓÊ ÏÎa ‡ÏÂ ¿»¿»»¿…¿»¿«ƒ¿≈«∆«
e¯Ó‡L55. ∆»«¿

בשרֿודם 54) למלך דומה, הדבר למה "משל ע"ב: מג, שם,
עבדות  (סימני חותמות שני לי הביאו עבדיו: לשני שאמר
טיט. של חותם לי הבא אמר: לאחד העבדים), על שתולים
ולא  שניהם ופשעו זהב, של חותם לי הבא אמר: ולאחד
לו  שאמר זה אומר, הוי מרובה? ענשו מהם איזה הביאו.

הביא". ולא הוא) (שמצוי טיט של חותם לעיל 55)הבא 
"ואינו  יאמר: א) ד, (מנחות למשנה בפירושו ורבינו ה"ב.
כל  שאין לצבעו, יודעים אנו שאין לפי היום בידינו נמצא
שא"א  ידועה, תכלת אלא תכלת נקרא בצמר תכלת מין
הרי"ף  גם לבדו". בלבן עושים אנו כן ועל  היום, לעשותה
תכלת" לנו שאין (וכעת) "והאידנא ציצית: בהלכות יאמר
רבים  ימים "וזה אומר: שפו, מצוה ה'חינוך' ובספר וכו'.
ב'טור' וראה בטליתו. לתכלת שזכה מי שמענו לא לישראל
לנו  אין הזה שבזמן ט', סי' או"ח ובשו"ע יא, סי' או"ח
מצויה  התכלת היתה עדיין האמוראים בתקופת אולם תכלת.
חנוך  גרשון ר' והגאון מג.). ; (מב: במנחות שמצינו כמו
הגאונים  בימי שגם יאמר: זצ"ל מראדזין האדמו"ר ליינר
נטרונאי  שרב שמצינו כמו נוהגת תכלת מצות היתה עדיין
בהשגות  (הובא תכלת בדיני ציצית הלכות סידר גאון
(שם) משנה' ה'כסף מרן וכן ה"ז) פ"א, ציצית הל' הראב"ד
וידוע  תכלת, בענין חפני בן שמואל ר' הגאון דברי מביא
לשעתם, הצריכות כיֿאם הלכות סידרו לא שהגאונים
"משנה  חיבורו את שכתב בשעה הרמב"ם גם ולדעתם
הוא  שהרי תכלת, לו והיתה החלזון את השיג כבר תורה"

זה  בפרק ומבאר מסמן התכלת, צבע וסממני החלזון פרטי
אותו? וראה השיגו לא אם ידע ומהיכן עשייתו, דרכי
כמו  בימינו התכלת ביטול על זה בחיבור מזכיר אינו ולפיכך
(מאמר  ידעה לא עוד שאז למשנה, בפירושו זה שהזכיר
ה"ט, פ"א לעיל רבינו מדברי אולם - חול'). טמוני 'שפוני
התעורר  הוא אף (המפרש). תכלת. לו היתה שלא משמע
את  והחזיר החלזון, את להשיג והשתדל ה'תרמ"ז, בשנת
חסידיו  אלפי לבשו ובימיו ליושנה, התכלת מצות עטרת
עד  בה מחזיקים הם ועדיין תכלת, של ציצית עם טליתות
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דורו, גאוני עם הנ"ל הגאון נתווכח גדול וויכוח הזה, היום
תשובות  משיב הוא שבהם רבים, ספרים זה בענין וחיבר
"עין  תכלת", פתיל "מאמר והם: מתנגדיו, לכל סוערות

ועוד. התכלת"

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) פשתן של כסות התורה; מן בציצית חייב בגד איזה

שהציצית  בציצית; החייב הוא מי תכלת; חוטי בה  מטילין
הטלית. חובת ולא האיש חובת -

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈˆ da ˙BNÚÏ Ì„‡ ·iÁL ˙eÒk¿∆«»»»«¬»ƒƒƒ«»
ÌÈÙk Úa¯‡ dÏ LiL ˙eÒÎ ‡È‰2ÏÚ ¯˙BÈ B‡ , ƒ¿∆∆»«¿«¿»«ƒ≈«

Úa¯‡3Ba¯Â BL‡¯ da ‰qk˙iL È„k - d˙cÓ ‰È‰˙Â . «¿«¿ƒ¿∆ƒ»»¿≈∆ƒ¿«∆»…¿À
ÔË˜ ÏL4¯Á‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˜eMa Bc·Ï Cl‰˙n‰ ∆»»«ƒ¿«≈¿««¿≈»ƒ«≈

ÏL B‡ ¯Óˆ ÏL ˙eÒk‰ ‰È‰˙Â .BnÚ CÏÈÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿≈≈ƒ¿ƒ¿∆«¿∆∆∆∆
„·Ïa ÔzLt5. ƒ¿»ƒ¿»

כסותך.2) כנפות ארבע על יב): כב, (דברים שנאמר
ה"ג.3) בסמוך אינה 4)ראה מזה פחות כי ע"ב. מ, מנחות

כסות. ה"ב.5)נקראת בסמוך מפורש

.·,ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ˙ÈlË Ï·‡¬»«ƒ∆¿»ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
,ÌÈ·¯‡ ¯ÓˆÂ ,ÌÈlÓb ¯Óˆ È„‚·e ,ÔÙbŒ¯Óˆ È„‚·eƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿≈∆∆¿«ƒ¿∆∆«¿»ƒ

‰ˆBÂ6˙ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ÌÈfÚ ÏL ¿»∆ƒƒ¿«≈»∆≈«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‡l‡ ˙ÈˆÈˆ7˙ÂˆÓa ¯‰f‰Ï È„k , ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿≈¿ƒ»≈¿ƒ¿«

,Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ˙Úa¯Ó ‰È‰zL ,‡e‰Â .˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿∆ƒ¿∆¿À««≈««¿«
ÌÈ„‚a‰ ÏkL .e¯Ó‡L ¯eÚMk d¯eÚL ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ∆»«¿∆»«¿»ƒ
ÌÈzLÙe ¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ‡ ,Ì˙Ò ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»∆»∆∆ƒ¿ƒ

„·Ïa8. ƒ¿»

וכן 6) צמר, כשאר רך שאינו לפי נוצה, קרוי עזים של צמר
שבת  (רש"י אותו מורטים אלא צמר כשאר אותו גוזזים אין

לט:). מנחות אילים 7)כז.; של אלא אינו סתם צמר כי
דרשוה  ה"א) פ"ט, (כלאים וב'ירושלמי' בלבד. ורחלים
היה  מואב מלך ומישע ד): ג, (מלכיםֿב שנאמר מפסוק,
אילים  אלף ומאה כרים אלף מאה ישראל למלך והשיב נוקד
בלבד. ורחלים אילים צמר אלא צמר קרוי לך אין - צמר

(על 8) סתם בגדים בתורה ונאמרו "הואיל ע"ב: לט, מנחות
ופשתים  צמר מהם באחד הכתוב לך ופרט בגדיהם), כנפי
פשתים), בבגד או צמר בבגד מז: יג, ויקרא נגעים (בטומאת

ופשתים". צמר כל אף

.‚‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa - "E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡ ÏÚ"««¿««¿¿¿«¬««¿«¿…
˙ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa ,ÔkŒÌ‡ .LÏL ˙ÏÚa«¬«»ƒ≈«¬««¿«¿…«¬«

?LÓÁ9da ‰qÎz ¯L‡" :¯ÓBÏ „eÓÏz10elÙ‡ - " »≈«¿«¬∆¿«∆»¬ƒ
˙ÏÚa ·iÁÓ È‡ ‰ÓÏÂ .‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈≈«∆¿»»¬ƒ¿«≈«¬«

LÓÁ11ÈÏÚa ÔÈ‡ Ô‰ÈzLe ,LÏL ˙ÏÚa ¯ËBÙe »≈≈«¬«»¿≈∆≈»«¬≈
Úa¯‡ LÓÁ‰ ÏÏÎa LiL ÈtÓ ?˙BÙk Úa¯‡12. «¿«¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«∆»≈«¿«

CÎÈÙÏ13B‡ LÓÁ ˙ÏÚ·Ï ˙ÈˆÈˆ ‰NBÚ ‡e‰Lk , ¿ƒ»¿∆∆ƒƒ¿«¬«»≈
BÊ ˙B˜Á¯Ó‰ ÌÈÙk Úa¯‡Ï ‡l‡ ‰NBÚ BÈ‡ ,LL≈≈∆∆»¿«¿«¿»«ƒ«¿À»

BfÓ14ÏÚ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa LM‰ B‡ LÓÁ‰ Ô˙B‡Ó ƒ≈»∆»≈«≈ƒ¿»∆∆¡««
E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡15." «¿««¿¿¿

בציצית?9) שחייבת א', הלכה לעיל נאמר ולמה
לכסות.10) הראוי כל אחת 11)לרבות מכנף שחתך כגון

שתים. ונעשו ארבע 12)באלכסון שלש בכלל ואין
מג:). שאתה 13)(מנחות מפני חמש, בעלת וחייבת הואיל

כסותך". כנפות ארבע "על בה: לקיים שסברא 14)יכול
היא  מחברתה, המרוחקת שהכנף ולא היא כנף הנקראת

לחברתה. ארבע 15)הסמוכה על אלא ציצית מטיל אינו
בלבד. כנפות

.„¯BÚ ÏL ‰ÈÙÎe „‚a ÏL ˙eÒk16‡È‰ ;˙·iÁ - ¿∆∆∆¿»∆»∆«∆∆ƒ
‰¯eËt - „‚a ÏL ‰ÈÙÎe ¯BÚ ÏL17ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L , ∆¿»∆»∆∆∆¿»∆≈¿ƒ

˙eÒk‰ ¯wÚ ¯Á‡ ‡l‡18,ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙eÒk . ∆»««ƒ««¿¿∆¿≈À»ƒ
¯Ó‡ ‡Ï ;"Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙·iÁ«∆∆∆∆¡«««¿≈ƒ¿≈∆…∆¡«

E˙eÒk"19‰Ïe‡L ËÚÓÏ ‡l‡ ,"20˙Èlh‰L , ¿¿∆»¿«≈¿»∆««ƒ
Ô‡kÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Ïe‡M‰«¿»¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»

˙·iÁ CÏÈ‡Â21. ¿≈»«∆∆

עור.16) בהן ותלה כנפיה עור 17)שנחתכו של כסות כי
מן  או הבגד מן נו): יג, (ויקרא ככתוב בגד, נקראת אינה

חכמים. מדברי אפילו מציצית ופטורה מנחות 18)העור,
אדם  ואין - בה" תכסה "אשר נאמר: ובציצית ע"ב. מ,
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה הבגד בעיקר אלא מתכסה

שותפות".19) של ולא "שלך לכאורה שמשמעה
ע"א.20) קלו, שנראית 21)חולין לפי חכמים, מדברי

דרך  שאין ואילך, יום משלשים חכמים חייבוהו כשלו,
ב'תוספות'). קי: (שם, יום משלשים יותר לשאול

.‰;¯Óˆ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒk¿∆∆∆ƒ»»∆»≈∆∆
ÔzLÙ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÔzLt ÏL ˙eÒÎe¿∆ƒ¿»ƒ»»∆»≈ƒ¿»
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÌÈ„‚a ¯‡Le .dÈnÓƒƒ»¿»¿»ƒƒ»»∆»ƒ»ƒ

BÈnÓ22‰ˆB ÈËeÁÂ ,ÈLÓ ˙eÒÎÏ ÈLÓ ÈËeÁ :ÔB‚k , ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿∆ƒ¿≈»
‰ˆB ˙eÒÎÏ23¯‡L ÏÎÏ Ô·Ï ˙BNÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»«¬»»¿»¿»

‰NBÚ - ÌÈzLtÓ B‡ ¯ÓvÓ ÌÈÈÓ24¯Óv‰L ÈtÓ , ƒƒƒ∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿≈∆«∆∆
¯‡Le ;ÔÈÓ· ‡lL ÔÈa ,ÔÈÓa ÔÈa ,ÔÈ¯ËBt ÔzLt‰Â¿«ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ»≈∆…¿ƒ»¿»

ÔÈ¯ËBt ÔÈ‡ ÔÈÓ· ‡lL ,ÔÈ¯ËBt ÔÈÓa - ÔÈÈÓ25. ƒƒ¿ƒ»¿ƒ∆…¿ƒ»≈¿ƒ

אותה.22) פוטר ופשתים, מצמר חוץ אחר, מין ואין
עזים.23) ציצית 24)של מצות שעיקר ע"ב. לט, מנחות

תלבש  לא יא): כב, (דברים שנאמר ופשתים, מצמר היא
זה  נסמכו - לך תעשה גדלים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

ציצית. תעשה מהם לומר: אינם 25)לזה, בגדים שאר כי
היתה  וכך ה"ב), (לעיל חכמים מדברי אלא בציצית חייבים
ופשתים  צמר או מינם, אלא בהם יפטור שלא תקנתם

(כסףֿמשנה).

.Â,ÔzLt ÏL ˙eÒÎa ¯Óˆ ÈËeÁ ˙BNÚÏ ‡e‰ ‰Óe««¬≈∆∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒÎa ÔzLÙ ÈËeÁ B‡≈ƒ¿»ƒ¿∆∆∆««ƒ∆

?˙ÏÎ˙ ‡Ïa Bc·Ï Ô·Ï26,¯zÓ ‡‰iL ‡e‰ ÔÈ„a »»¿«¿…¿≈∆¿ƒ∆¿≈À»
ÊËÚM‰L27¯Óˆ ˙ÏÎz‰ È¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ÔÈÚÏ ¯zÓ ∆«««¿≈À»¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈«¿≈∆∆∆

ÔzLÙÏ d˙B‡ ÔÈÏÈhÓe ,‡e‰28ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . «ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈ƒ
ÏÎÂ ;dÈnÓ dlL Ô·l‰ ˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ?Ôk≈ƒ¿≈∆∆¿»«¬«»»∆»ƒƒ»¿»
ÏBÎÈ Ì‡ - ‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈¬≈¿…«¬∆ƒ»
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Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ ,Ô‰ÈzL ˙‡ Ìi˜Ï ‰z‡29‡B·È , «»¿«≈∆¿≈∆¬≈»¿ƒ»»
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰NÚ30˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ Ô‡ÎÂ ; ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¿»∆¿»¿«≈∆

Ô‰ÈzL31. ¿≈∆

תכלת 26) חוטי עם פשתן של בכסות צמר של לבן חוטי כי
בסמוך. כמבואר התורה, מן מותר תורה 27)- שאסרה

יא). כב, על 28)(דברים לח): טו, (במדבר בתורה שנאמר
על  ונתנו פשתים)... של בין צמר, של (בין בגדיהם כנפי

תכלת. פתיל הכנף ראה 29)ציצית בשבת, מילה כגון
ה"ט. פ"א, מילה הל' "כי 30)לקמן ע"א: מ, מנחות

ובזה  נאמרה, זה תנאי על (לאֿתעשה) ה'לאו' של האזהרה
מציווי  קשה 'לאו' אזהרת הרי השואל: קושיית תתיישב
ביטול  על לוקים ואין 'לאו' ביטול על (שלוקים 'עשה'
ולפי  החמור? 'לאו' וידחה הקל 'עשה' יבוא ואיך 'עשה')
נאמרה  'לאו' של שהאזהרה בצדה, תשובתה - הקדמתנו

על נהיה ˙È‡מתחלה לא ב'עשה' שתפגע שבמקום ,
קלג). לשבת גאון נסים רב (מלשון כלל" עליה מוזהרים

בה 31) כשעושה אבל פשתן, של בכסות פשתן חוטי להטיל
ע"י  אלא תכלת מצות בה לקיים שאיֿאפשר תכלת חוטי
ואז  שעטנז, של 'לאו' ודוחה תכלת של 'עשה' בא שעטנז,
קיימנו  לא כך ובין הואיל בה, הותרו צמר של לבן חוטי גם
"לבדו  ההלכה: בתחילת רבינו שהדגיש הוא שניהם, את
כמבואר  בזה, גזרו שחכמינו אלא (כסףֿמשנה), תכלת" בלא

ה"ז. בסמוך

.Ê‡l‡ ,˙ÏÎz da ÔÈÏÈhÓ ÔÈ‡ ,ÔzLt ÏL ˙eÒk¿∆ƒ¿»≈«ƒƒ»¿≈∆∆»
ÈtÓ ‡Ï ;ÔzLÙ ÈËeÁ ÏL „·Ïa Ô·l‰ ÔÈNBÚƒ«»»ƒ¿«∆≈ƒ¿»…ƒ¿≈

ÊËÚM‰ ÈtÓ ˙ÈÁ„ ˙ÈˆÈv‰L32‰¯Êb ‡l‡ , ∆«ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈«««¿≈∆»¿≈»
Ì‰È¯·cÓ33ÔÓÊ dÈ‡L ,‰ÏÈla da ‰qk˙È ‡nL , ƒƒ¿≈∆∆»ƒ¿«∆»««¿»∆≈»¿«

ÔÈ‡L ˙Úa ‰NÚ˙Œ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ ‡ˆÓÂ ,˙ÈˆÈˆ ·eiÁƒƒƒ¿ƒ¿»≈«…«¬∆¿≈∆≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÌL34‡ÏÂ ÌBia ˙ÈˆÈv‰ ˙·BÁL , »ƒ¿«¬≈∆««ƒƒ«¿…

‰ÏÈl·35.‰i‡¯ ˙ÚLa - "B˙‡ Ì˙È‡¯e" :¯Ó‡pL , ««¿»∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»
,‰‡B¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙ÈˆÈˆa ·iÁ ‡ÓeÒÂ¿»«»¿ƒƒ««ƒ∆≈∆

.B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒ

יבמות 32) (וראה תעשה". לא דוחה "עשה אמרנו: שכבר
חכמים.33)ד.). ע"ב.34)מדברי מ, שם 35)מנחות

ע"א. מג,

.ÁÏÁa ÔÈa ,‰ÏÈla ˙ÈˆÈˆ LaÏÏ Ì„‡Ï ¯zÓ36ÔÈa À»¿»»ƒ¿…ƒƒ««¿»≈«…≈
˙aLa37‡lL „·Ï·e ;dpÓÊ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿«»¿««ƒ∆≈¿«»ƒ¿«∆…

¯ÈkiMÓ ?¯ÁMa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·È È˙ÓÈ‡Óe .C¯·È¿»≈≈≈»«¿»≈««ƒƒ«««ƒ∆«ƒ
daL Ô·lÏ daL ˙ÏÎz ÔÈa38?‰ÈÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ≈¿≈∆∆»«»»∆»¿≈«¿»≈»∆»

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa39ÔÓÊ ÏÎÂ ." ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿«

‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÌBia da ÛhÚ˙nL40ÛhÚ˙iL Ì„˜41. ∆ƒ¿«≈»«¿»≈»∆»…∆∆ƒ¿«≈
d˙iNÚ ˙ÚLa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·Ó BÈ‡Â42ÈtÓ , ¿≈¿»≈««ƒƒƒ¿«¬ƒ»»ƒ¿≈
da ÛhÚ˙iL ‡e‰ ‰Âˆn‰ ÛBqL43. ∆«ƒ¿»∆ƒ¿«≈»

עליהן 36) עובר אינו ציצית, חיוב זמן אינו שלילה שאע"פ
תוסיף". "בל שאע"פ 37)משום נוסף חידוש יש כאן

שיהיה  כמשא נחשבות הציציות אין ציצית, זמן לילה שאין

הן הרי אלא הרבים, לרשות בשבת בהן לצאת ÈÂÓאסור
ÂÈÒÈÒÎ˙ÓÂ ה"כ).‰·‚„ פ"יט, שבת בהל' רבינו (כלשון

מצוה 38) ראה - וזכרתם" אותו "וראיתם ע"ב: מג, מנחות
קריאתֿשמע, זו? ואיזו בה, התלויה אחרת מצוה וזכור זו,
ללבן" תכלת בין משיכיר שמע, את קורין "מאימתי דתנן:
שמע  את קרא ציצית, של צבע משתכיר שם: רש"י וכפירוש

רוקח'). נוהגים 39)('מעשה ואנו פ"ו. ברכות תוספתא
סי' או"ח (רמ"א ציצית" מצות "על טליתֿקטן: על לברך

ס"ו). ע"ב.40)ח' מג, כל 41)מנחות הוא : כלל  כי
ה"ז). פ"ד, (לעיל לעשייתן קודם עליהן מברך המצוות

בבגד.42) גמר 43)תלייתה עשייתה שאין מצוה וכל
והשווה  מב:). (מנחות עשייתה על מברכים אין מצוותה,

ה"ח). י"א, (פרק ברכות הל' לקמן רבינו דברי

.Ë‡qk‰Œ˙È·Ï ˙ÈˆÈˆa Òk‰Ï ¯zÓe44Œ˙È·Ïe À»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈«ƒ≈¿≈
B˜¯BÊ - ˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï ÈËeÁ BÏ e˜ÒÙ .ıÁ¯n‰«∆¿»ƒ¿¿≈»»¿≈∆¿

‰tL‡a45‰M„˜ dÙe‚a ÔÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,46. ¿«¿»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»∆≈¿»¿À»
¯ÈziL „Ú ,È˙eÎÏ ˙ˆiˆÓ ˙ÈlË ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«ƒ¿À∆∆¿ƒ«∆«ƒ
‡nL ‡l‡ ,‰M„˜ dÙe‚a LiL ÈtÓ ‡Ï ;‰È˙BiˆÈƒ̂ƒ∆»…ƒ¿≈∆≈¿»¿À»∆»∆»
‡e‰L ‰n„ÈÂ Ï‡¯NÈ BnÚ ‰eÏ˙ÈÂ ,da ÛhÚ˙Èƒ¿«≈»¿ƒ¿«∆ƒƒ¿»≈ƒ«∆∆

ep‚¯‰ÈÂ ,Ï‡¯NÈ47ÔÈ¯eËt ,ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL . ƒ¿»≈¿««¿∆»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ48ÏkL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ«ƒƒƒ«»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»

BÎpÁÏ È„k ,˙ÈˆÈˆa ·iÁ ÛhÚ˙‰Ï Ú„BiL ÔË»̃»∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿ƒƒ¿≈¿«¿
˙BˆÓa49,˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eˆ¯L ÌÈ„·ÚÂ ÌÈLÂ . ¿ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
ÙhÚ˙Ó‰Î¯· ‡Ïa ÌÈ50‰NÚ ˙BˆÓ ¯‡L ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒ¿…¿»»¿≈¿»ƒ¿¬≈

‡Ïa Ô˙B‡ ˙BNÚÏ eˆ¯ Ì‡ ,Ô‰Ó ˙B¯eËt ÌÈLp‰L∆«»ƒ¿≈∆ƒ»«¬»¿…
Ô„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,‰Î¯·51ÌeËÓË .52ÒBÈ‚B¯c‡Â53 ¿»»≈¿«ƒ¿»»À¿¿«¿¿ƒ

˜ÙqÓ ÔlÎa ÔÈ·iÁ54‡l‡ ,ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; «»ƒ¿À»ƒ»≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ∆»
.‰Î¯· ‡Ïa ÔÈNBÚƒ¿…¿»»

והוא 44) ציצית, הל' יוסף' ב'נמוקי מובאת הגאונים, דעת
שהיה  יהודה רב על שאמרו מג. ממנחות לזו, ראיה מביא
עליה  בירך לא מדוע ושאלו בוקר, בכל טליתו על מברך
היה  לא יהודה שרב ותירצו היום? במשך שלבשה פעם בכל
לפשטה  צריך שאין רואים אנו היום. כל טליתו פושט
לברך  לו היה לסלקה, צריך שאם לביתֿהכסא, בכניסתו
(או"ח  זהב' ה'טורי והעיר צרכיו. עשיית אחרי עליה שנית
כנפות  ארבע בן בבגד אלא אמורים הדברים שאין כא), סי'
שלנו  מצוה של בטליתות אבל היום, כל למלבוש שעשוי
לביתֿ בהן להיכנס נכון אין בהן, להתפלל אלא שאינן
ולבש  בגדיו את "ופשט כג:): (יומא אמרו שהרי הכסא,
אל  - לרבו קדירה בהם שבישל בגדים - אחרים" בגדים
לדבר  המיוחדת לטלית וכלֿשכן לרבו, כוס בהם ימזוג
ביום  שלובשים לבן) (חלוק הקיט"ל וכן שבקדושה.
שמיוחד  כיון לביתֿהכסא, בו להיכנס אסור הכיפורים,
בגדינו, תחת לובשים שאנו הטליתֿקטן ברם בו, להתפלל
היא. שמכוסה כיון - לביתֿהכסא בה להכנס מותר

ע"ב.45) כו, מן 46)מגילה נפסקו שלא עוד כל אבל
שום  בהם להשתמש אסור מצוותם, עברה ולא הטלית
(כסףֿמשנה  עליו בזויות מצוות יהיו שלא חול. של תשמיש

שלח). פ' גאון" אחא דרב ה"שאילתות מנחות 47)בשם
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יוסף'). ('נמוקי אסור דבר שיאכילנו לחוש יש וגם ע"א. מג,
זמן 48) לילה (שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה היא שהרי

- ועבדים לד. קידושין במס' כמבואר ופטורות, ציצית)
ד.). (חגיגה לנשים ע"א.49)הוקשו מב, כי 50)סוכה

נצטוו. לא והן - להתעטף" "וצונו יברכו: איך
מנחת 51) היתה (שאול) כושי בת "מיכל ע"א: צו, עירובין

חכמים". בה מיחו ולא נקבה.52)תפילין ספק זכר ספק
מילה 53) הל' לקמן בביאורנו וראה שניהם, מסימני בו שיש

ה"ו. רבינו 54)פ"ג, דברי והשווה פ"ב. בכורים תוספתא
חומרי  עליהם "נותנים ה"ד): י"ב, (פרק זרה עבודה הל'

האשה". וחומרי האיש

.È˙BNÚÏ ·iÁL Ì„‡ Ïk ?˙ÈˆÈv‰ ˙ÂˆÓ ·eiÁ C‡È‰≈«ƒƒ¿««ƒƒ»»»∆«»«¬
ÏÈhÈ ,˙ÈˆÈˆÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎa ‰qk˙È Ì‡ - BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿«∆ƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ
‡Ïa d· ‰qk˙ Ì‡Â ;da ‰qk˙È CkŒ¯Á‡Â ˙ÈˆÈˆ dÏ»ƒƒ¿««»ƒ¿«∆»¿ƒƒ¿«»»¿…
ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È¯‰ ,˙ÈˆÈƒ̂ƒ¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¬»¿»ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,Ì„‡ Ô‰· ‰qk˙È ‡lL ÔÓÊ Ïk - ˙ÈˆÈˆÏ¿ƒƒ»¿«∆…ƒ¿«∆»∆»»∆»
˙·BÁ dÈ‡L ;˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,ÌÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó¿À»ƒÀ»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ∆≈»«

˙ÈlË BÏ LiL LÈ‡‰ ˙·BÁ ‡l‡ ,˙Èlh‰55. ««ƒ∆»«»ƒ∆∆«ƒ

עשייתה:55) על מברכים אנו אין ולפיכך ע"ב. מב, מנחות
ה"ח. לעיל שמבואר כמו ציצית", "לעשות

.‡È˙ÈlË BÏ ˙B˜Ï ·iÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»»¿À»ƒ¿«ƒ
Èe‡¯ ÔÈ‡ - ˙ÈˆÈˆ d· ‰NÚiL È„k da ÛhÚ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈»¿≈∆«¬∆»ƒƒ≈»

BÊ ‰ÂˆnÓ BÓˆÚ ¯ËÙiL „ÈÒÁ Ì„‡Ï56ÌÏBÚÏ ‡l‡ ; ¿»»»ƒ∆ƒ¿…«¿ƒƒ¿»∆»¿»
È„k ,˙ÈˆÈˆa ˙·iÁÓ‰ ˙eÒÎa ÛeËÚ ˙BÈ‰Ï ÏczLÈƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«¿À∆∆¿ƒƒ¿≈

BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜iL57‰lÙz‰ ˙ÚL·e .58¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
eÏÏt˙iL ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï ‡e‰ ÏB„b È‡b .¯˙BÈa¿≈¿«»¿«¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿«¿

ÌÈÙeËÚ ÌÈ‡ Ì‰Â59. ¿≈≈»¬ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

icM DA sHrzdlE ziNh zFpwl aIgn mc` oi`W iR lr s`"©©¦¤¥¨¨§ª¨¦§©¦§¦§©¥¨§¥
devOn Fnvr xhtl ciqg mc`l iE`x oi` - ziviv DA dUrIW¤©£¤¨¦¦¥¨§¨¨¨¦¦§Ÿ©§¦¦§¨

."'Ek Ff

ציצית  גימטריא ש"מנין במרז"ל כדאיתא הוא הדבר וטעם
ולכן, תרי"ג" הרי קשרים וחמשה חוטין ושמונה מאות שש
מצוות. התרי"ג כל מזכירה כו' החוטין עם הציצית ראיית
מן  מציץ כמו אותו וראיתם שם על "ציצית בנוסף,

ראיה. מלשון הוא עצמו שציצית כלומר החרכים"
זה  מעין שמצינו בהכרח לילדים, גם שייך זה שעניין מכיון
בה  שיש שבת נר הדלקת של עניינה שזוהי בנות אצל גם
תוכנה  ב. בשר. בעיני מוחשית בראיית אור של עניין א.

אור". ותורה מצוה נר "כי – התומ"צ כללות על מורה
המרכבה  חיות ד' כנגד הם ציציות שד' ידוע להוסיף: ויש
עפ"ז  לקוב"ה". כורסי' מתקין "כאילו בציצית והמתעטף
הגדול  מיכאל מלאך ש"אפילו הבעש"ט תורת לבאר יש
והשגתו  עבודתו כל נותן הי' ישראל) של (שרן שבמלאכים
ציציות  מד' אחת ציצית מצות עבור רק אפילו באלקות

אינו  מיכאל של שעניינו כיון מישראל" אחד לכל שיש
יהודי  של ציצית במצות ואילו המרכבה, מחיות אחד אלא

המרכבה. חיות ד' כנגד ציציות ד' ישנם
מצות  וע"י הארץ כנפות ארבע כנגד גם הם ציציות ד'
אלקות  גילוי - ציצית מצות יקיים שהקב"ה פועלים ציצית
אלקות  ראיית בהם שיומשך הארץ" כנפות "ארבע בכל

והשלימה. האמיתית בגאולה – גלוי באופן
.fh oniq dad` xtq zekln oii

ע"א.56) מא, יד.):57)מנחות (סוטה אמרו וכן שם.
משה  נתאוה מה מצוות "מפני הרבה ישראל... לארץ להכנס

כדי  לא"י אכנס בא"י, אלא מתקיימות ואינן ישראל נצטוו
(או"ח  וב'טור' קיג:) לפסחים ('תוספות' ידי" על שיתקיימו
ציצית  במצות זהיר אדם כל להיות ונכון טוב נאמר: כד) סי'
היום, כל שילבשנו מצוייץ (טליתֿקטן) קטן בגד לו שיהיה
רגע  ובכל שעה ובכל המצוות, זכירת על מצוותה עיקר כי
ענין  על חבירו את המזהיר אדם לזה, דוגמא לכך. צריך
לה  יש כן ועל שיזכרנו... כדי באזורו קשר שקושר אחד,

יזכור". שפונה צד שבכל כנפים, ובמדרש 58)ארבע
על  תשכג, תהלים שמעוני', ב'ילקוט הובא טוב' 'שוחר
י): לה, (תהלים כמוך מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק
המצוות... בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, "אמר
שתי  השלכתי - ומלפני מאחרי תפילין... מניח אני - בראשי
משים  אני - בחזה בתפילה, עומד כשאני טלית של כנפים
מכאן  - קריאתֿשמע קורא שאני זמן כל הלב, כנגד הציצית
קריאתֿשמע  בזמן לבו כנגד בידו הציצית לאחוז שמצוה

מיימוניות'). י.):59)('הגהות (שבת מצוייצת, בטלית
ועמד  "נתעטף כ.): תענית (במסכת ומצלי". "ומתעטף

בתפילה".

.·ÈÈ¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓa ¯È‰Ê Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ¿»¿≈»»»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈
:¯Ó‡pL ,Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk d· ‰Ï˙Â dÏ˜L ·e˙k‰«»¿»»¿»»»»«ƒ¿À»∆∆¡«

ÈÈ ˙BˆÓ Ïk ˙‡ Ìz¯ÎÊe B˙‡ Ì˙È‡¯e"60." ¿ƒ∆…¿«¿∆∆»ƒ¿¿»

וראה 60) מג:). (מנחות המצוות" כל כנגד זו מצוה "שקולה
ציצית. הל' ריש בביאורנו לעיל

˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿ƒƒ

á"ôùú'ä ïåéñ è"é ÷"ù íåé

-dad̀xtq
zFkxA zFkld1 ¦§§¨

ÏB„b‰ ÌM‰ ˙‡ C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆«≈«»
.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ LB„w‰Â¿«»««¬ƒ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ממנו"1) וליראה תמיד הבורא לזכור "כדי הברכות: טעם

חלק  נבוכים מורה והשווה ד). (הלכה בסמוך רבינו (דברי
מ"ד. פרק ג,

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
(1- ממנו שייהנה דבר כל על לברך סופרים מדברי שמצוה

מה  בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה וסוף; תחילה
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האוכל  כמברך; הוא הרי המברך אחר אמן העונה שכל דינו;
עליו. מברך אם האסור דבר

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2ÔBÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ C¯·Ï3, ƒ¿«¬≈ƒ«»¿»≈««¬ƒ«»
.EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e ,zÚ·NÂ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆
:¯Ó‡pL ,Ú·N ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ«»∆»ƒ≈»«∆∆¡«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â4ÏÎ‡ - ¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»«
ÂÈ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Èfk elÙ‡5. ¬ƒ««ƒ¿»≈«¬»

ב).2) עמוד מח דף מיני 3)(ברכות מחמשת הנעשה לחם
המשביע  דבר לך שאין א, הלכה ג, פרק לקמן המנויים דגן
"ואכלת  אמרה: והתורה אלו, מינים מחמשת הבא אלא

"אמרו 5)החכמים.4)ושבעת". ב) עמוד כ דף (שם,
בתורתך: כתוב הקדושֿברוךֿהוא! לפני השרת מלאכי
פנים  נושא אתה והלא שוחד", יקח ולא פנים ישא לא "אשר
לא  וכי להם: אמר אליך", פניו ה' "ישא שנאמר: לישראל,
ושבעת  ואכלת בתורה להם שכתבתי לישראל, פנים אשא
במשנה  וראה כזית". עד עצמם על מדקדקים והם וברכת,

א). משנה ז, פרק (שם,

.·,‰lÁz ÏÎ‡Ó Ïk ÏÚ C¯·Ï - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈«»«¬»¿ƒ»
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â6B‡ ÏÎ‡Ï Ôek˙ elÙ‡Â . ¿««»≈»∆ƒ∆«¬ƒƒ¿«≈∆¡…

‡e‰LŒÏk ˙BzLÏ7‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,8Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»∆¿»≈¿««»≈»∆¿≈ƒ
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰9ÏÎÂ . ≈ƒ«≈«¿»≈¿««»≈»∆ƒ∆¿»

ÏÚÓ - ‰Î¯· ‡Ïa ‰‰p‰10- ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ . «∆¡∆¿…¿»»»«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎ‡iM ‰Ó Ïk ¯Á‡ C¯·Ï11‰zLiM ‰Ó ÏÎÂ12; ¿»≈««»«∆…«¿»«∆ƒ¿∆

‡e‰Â13˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL14˙Èfk ÏÎ‡iL ‡e‰Â ,15. ¿∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆…«««ƒ
˙ÓÚËÓe16ˆ dÈ‡‡ÏÂ ‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ‰ÎÈ¯ ƒ¿∆∆≈»¿ƒ»¿»»…¿»∆»¿…

˙ÈÚÈ·¯ „Ú ,‰È¯Á‡Ï17. ¿«¬∆»«¿ƒƒ

א).6) עמוד לה דף מכזית.7)(ברכות שאסור 8)פחות
(שם). ברכה בלא הזה מעולם מג 9)ליהנות דף (שם,

ק"נ, פרק (תהילים יֿה תהלל הנשמה כל שנאמר: ב) עמוד
נהנה  הגוף ואין ממנו, נהנית שהנשמה דבר איזהו ו) פסוק
פרק  לקמן מפורש ברכתו ונוסח הריח, זה אומר: הווי ממנו,

א. הלכה שנאמר 10)ט, ההקדש מן ונהנה גזל כאילו
נעשה  שמברך ואחרי ומלואה, הארץ לה' א): כד, (תהילים
רשות  המקבל כאדם מהקדושֿברוךֿהוא, רשות נטל כאילו
א; עמוד לה דף (ברכות בבית מהנמצא לאכול הבית מבעל
א) הלכה ו, פרק (ברכות ובירושלמי ת"ל. מצוה "החינוך"
פרק  (תהילים עליך בל טובתי אתה אדוני לה' "אמרת אמרו:
משלך  כאילו כביכול וברכת, אכלת אם - ב) פסוק טז,

משביעים.11)אכלת". שאינם דברים אפילו
לקמן 12) מפורש ברכותיהם וסדר א). עמוד מד דף (ברכות

א. הלכה ח, פרק י"ג, הלכה ג, ובלבד.13)פרק
שבת 14) (רש"י ומחצה ביצה כשיעור והיא הלוג, רביעית

הלכות  לעיל בביאורנו מבואר מדידתו וסדר ב). עמוד עו דף
י. הלכה ג, פרק שמע א)15)קריאת עמוד לט דף (ברכות

"ואכלת... "אכילה": לשון נאמרת אחרונה בברכה כי
הריח  ועל שם). (רש"י מכזית פחותה אכילה ואין - וברכת"
והטעם: ב). עמוד מד דף (ברכות לאחריו מברך אינו
הוא  כלומר: א) עמוד נב דף נדה (רש"י מועטת שהנאתו

וראה  שמח). (אור אחריו מברכים שאין משיעור, כפחות
א. קטן סעיף רטז, סימן חיים אורח זהב" ב"טורי

טעמו,16) על לעמוד כדי טועמו, שאדם תבשיל טעימת
לאכלו. מתכוון ואפילו 17)ואינו א) עמוד יד דף (ברכות

"ואכלת... שנאמר: ברכה, צריך אינו שטעם, מה את בלע
רביעית, טעימת אבל אכילה. כוונת לו שתהא עד - וברכת"

משנה). (כסף אכילה כוונת בה יש

.‚Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,‰È‰‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLÎe¿≈∆¿»¿ƒ««¬»»»¿»¿ƒ«»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ18˙BÎ¯·e .d˙B‡ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»ƒ¿»¿««»«¬∆»¿»

‰È„B‰Â Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz ˙Ba¯19C¯„Â «ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«¿»»¿∆∆
‰Lwa20ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k , «»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ««ƒ

.‰ÂˆÓ ‰NÚ ‡ÏÂ ‰‰ ‡lL∆…∆¡»¿…»»ƒ¿»

בזה.18) וכיוצא ותפילין ציצית חולה 19)כגון: כגון:
ח. הלכה י, פרק לקמן ראה הלך 20)שנתרפא. כגון:

אלוקי  ה' מלפניך רצון יהי שמבקש: גרנו, את למוד
כ"ב). הלכה (שם ידי במעשה ברכה שתשלח

.„˙BÎ¯a :ÌÈÈÓ ‰LÏL Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿»À»¿»ƒƒƒ¿
‰‡„B‰ ˙BÎ¯·e ,˙BˆÓ ˙BÎ¯·e ,‰È‰21C¯c Ô‰L , ¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆≈∆∆

„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k ,‰Lw·e ‰È„B‰Â Á·L∆«¿»»«»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ
.epnÓ ‰‡¯ÈÏe¿ƒ¿»ƒ∆

י.21) פרק לקמן מנויות והן

.‰Ìewz BÈcŒ˙È·e ‡¯ÊÚ ,˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒÂ22ÔÈ‡Â . ¿…«»«¿»∆¿»≈ƒƒ¿¿≈
Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ,Ì˙BpLÏ Èe‡¯23‡ÏÂ »¿«»¿…¿ƒ«««≈∆¿…

ÌÈÓÎÁ eÚ·hL ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ ÏÎÂ .‰pnÓ Ú¯‚Ïƒ¿…«ƒ∆»¿»«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ
˙BÎ¯·a24‰ÚBË ‡l‡ BÈ‡ ,25da ÔÈ‡L ‰Î¯a ÏÎÂ . ƒ¿»≈∆»∆¿»¿»»∆≈»

˙eÎÏÓe ÌM‰ ˙¯kÊ‰26‰Î¯a dÈ‡27ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «¿»««≈«¿≈»¿»»∆»ƒ≈
dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰28. »¿»¿»«¬∆¿»

שם.22) רש"י וכפירוש א) עמוד לג דף (ברכות
רבינו".23) "תשובות במוספנו וראה מהן. אחת כל בנוסח
אמר:24) נאה, תאנה שראה כגון הברכה, תוכן את ששינה

נוסח  - מטבע שבראה. המקום ברוך זו, תאנה נאה כמה
ב).25)קבוע. עמוד מ דף (ברכות חובתו ידי יצא ולא

הלכה  א, פרק שמע קריאת הלכות לעיל רבינו דברי והשווה
כמטבע". ומברך וחוזר טועה זה "הרי שכתב: שלא 26)ז

העולם". מלך אלוקינו "ה' בה: לחזור 27)אמר וחייב
שם). (ברכות וכן 28)ולברך שמע, קריאת ברכות כגון

הנזכרת  שה"מלכות" עשרה" "שמונה שבתפילת הברכות
ראה  לה. הסמוכה לשנייה גם עולה הראשונה בברכה
שבתפילת  הראשונה והברכה א). עמוד מט דף (ברכות
להזכרת  סמוך שמזכיר בזה מלכות בה יש עשרה" "שמונה
את  המליך אבינו שאברהם אברהם", "אלוקי - השם
ומטעם  מלכותו. שהודיע העולם כל על הקדושֿברוךֿהוא
מלכות  בה יש שבת ליל שבתפילת אבות" "מגן ברכת גם זה
דף  ברכות (תוספות אברהם" "אלוקי אומרים: אנו בה שגם

ב). עמוד מ

.ÂÔBLÏ ÏÎa ÔÈ¯Ó‡ Ôlk ˙BÎ¯a‰ ÏÎÂ29‡e‰Â ; ¿»«¿»À»∆¡»ƒ¿»»¿
ÔÈÚk ¯Ó‡iL30˙‡ ‰pL Ì‡Â .ÌÈÓÎÁ ewzL ∆…«¿≈∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒƒ»∆
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ÚaËn‰31ÔÈÚÂ ˙eÎÏÓe ‰¯kÊ‡ ¯ÈkÊ‰Â ÏÈ‡B‰ -32 ««¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿¿ƒ¿«
ÏÁ ÔBLÏa elÙ‡ ,‰Î¯a‰33‡ˆÈ ,34. «¿»»¬ƒƒ¿…»»

א).29) עמוד לב דף ששינה 31)כעניין.30)(סוטה
הקבוע. לרעה,33)תוכן.32)מהנוסח שתיים כאן יש

חול. בלשון אמרה וגם הברכה, מנוסח ששינה
ב).34) עמוד מ דף (ברכות

.Ê‡e‰M ‰Ó BÊ‡Ï ÚÈÓLiL CÈ¯ˆ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»»ƒ∆«¿ƒ«¿»¿«∆
¯ÓB‡35‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‡ˆÈ - BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»≈∆ƒ

BaÏa C¯aL ÔÈa ,ÂÈ˙ÙNa36. ƒ¿»»≈∆≈«¿ƒ

"שמע 35) בה: שנאמר שמע כקריאת ב) עמוד טו דף (שם,
מפיך. מוציא שאתה מה לאזנך השמע - ולא 36)ישראל"

(שם). בשפתיו ביטא

.ÁÔÈ·e ‰Î¯a‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»…«¿ƒ≈«¿»»≈
˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ¯·c‰«»»∆¿»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

‰iL C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ -37ÌÈ¯·„a ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â . »ƒ«¬…¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ
C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌÈ¯·c ÔÈÚÓ Ô‰L∆≈≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»≈»ƒ¿»≈
ÏÎ‡iL Ì„˜Â ,˙t‰ ÏÚ C¯aL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰iL¿ƒ»≈«¿∆≈««««¿…∆∆…«

ÁÏÓ e‡È·‰ :¯Ó‡38ÈBÏÙÏ ez !ÏÈL·z e‡È·‰ ! »«»ƒ∆«»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Ó‰aÏ ÏÎ‡Ó ez !ÏÎ‡Ï39BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ . ∆¡…¿«¬»«¿≈»¿«≈»≈≈

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙ÈL C¯·Ï CÈ¯»̂ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»«≈»∆

א).37) עמוד פז דף חולין א; עמוד לו דף (מנחות
נאכלת 38) ברכה של פרוסה שתהא כדי ברכה, צורך "שהוא

א). עמוד מ דף ברכות (רש"י לאדם 39)בטעם" שאסור
עשב  "ונתתי שנאמר לבהמתו מאכל שייתן קודם לאכול
קודמת  הבהמה אכילת ושבעת", ואכלת - לבהמתך בשדך

א). עמוד מ דף (ברכות לאכילתך

.ËÔÈa - Ô˙B‡ C¯·Ï ‡ÓhÏ ¯zÓ ,Ìlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»À»«»≈¿»≈»≈
Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰‡ÓË ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈À¿»∆»«¬ƒ∆»

ÌBi·40Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰‡ÓË ÔÈa , «≈À¿»∆≈»«¬ƒ∆»
ÌBi·41Ì¯Ú ‡e‰Lk C¯·Ï C¯·ÓÏ ¯eÒ‡Â .42„Ú , «¿»«¿»≈¿»≈¿∆»…«

Ï·‡ ,LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙Â¯Ú ‰qÎiL∆¿«∆∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»
‰ÈÙe ˙·LBÈ - ‰M‡a43˙BÁeË44˙Î¯·Óe Ú˜¯wa45. ¿ƒ»∆∆»∆»««¿«¿»∆∆

טבילה.40) ידי שצריך 41)על חמורה טומאה שנטמא
ביטלו  כבר חכמינו כי שייטהר, עד ימים שבעה  לחכות
הלכות  לעיל וראה א) עמוד כב דף (שם לברכות הטבילה

ה. הלכה ד, פרק כג,42)תפילה פרק (דברים שנאמר
מדבר  שאתה בשעה דבר ערוות בך ייראה ולא טו): פסוק

ו). משנה א פרק (תרומות ערווה בך ייראה לא של 43)בו
(חלה 45)דבוקות.44)מטה. מכוסה ערוותה כל כי

א). עמוד עד דף ברכות ג; משנה ב, פרק

.ÈÈ„È ‡ˆÈÂ C¯aL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»««ƒ∆≈«¿»»¿≈
Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ï BÏ ¯zÓ ,B˙·BÁ»À»¿»≈«¬≈ƒ∆…»¿¿≈»»

Ô‡ÈˆB‰Ï È„k46,‰ÂˆÓ da ÔÈ‡L ‰È‰‰ ˙k¯aÓ ıeÁ ; ¿≈¿ƒ»ƒƒ¿««¬»»∆≈»ƒ¿»
ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ó BÈ‡L47Ô‰nÚ ‰‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,48. ∆≈¿»≈«¬≈ƒ∆»ƒ≈∆¡∆ƒ»∆

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ da LiL ‰È‰‰ ˙k¯a Ï·‡¬»ƒ¿««¬»»∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ««»

ÌBi‰ Lec˜Â ÌÈÁÒt‰ ÈÏÈÏa49C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿≈≈«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆¿»≈
ÏÎB‡ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈≈

Ô‰nÚ50. ƒ»∆

שכבר 46) פי על אף שופר תקיעת או מגילה מקרא כגון
לפניהם  ולתקוע לאחרים לקרוא לו מותר חובתו ידי יצא
לא  חבירו ואם לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בברכה,
כט  דף השנה (ראש יצא לא הוא כאילו זה הרי עוד, יצא

וברש"י). א אלא 47)עמוד בהנאתם, מצוה ואין שהואיל
טעונים  - ברכה בלא הזה העולם מן ליהנות שאסור מפני
יאכל  לא האדם, על חובה זו אין כי ערבות, כאן אין ברכה,

שם). (רש"י יברך מוציא 48)ולא ואז הנאתו, על ומברך
האחרים. את טוב.49)גם יום ושל שבת ששני 50)של

אפשר  אי והנאה הנאה, בלי להם אפשר אי האלה הדברים
ושוב  ההנאה בברכת תלוייה המצוה נמצאת ברכה, בלי לה

ב). עמוד כט דף (שם, "ערבות" של הנימוק בהם נאמר

.‡Èd˙lÁzÓ ˙BÎ¯a‰ ÔÓ ‰Î¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«¿»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ»»
,‡ˆÈ - B˙·BÁ È„È da ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ,dÙBÒ „ÚÂ¿«»¿ƒ¿«≈»≈»¿≈»»»

ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â51ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏÎÂ . ¿««ƒ∆…»»»≈¿»»∆»≈
C¯·Ó‰ ¯Á‡52C¯·Ók ‰Ê È¯‰ ,53e‰Â ;‰È‰iL ,‡ «««¿»≈¬≈∆«¿»≈¿∆ƒ¿∆

‰Î¯a d˙B‡a ·iÁ C¯·Ó‰54·iÁ C¯·Ó‰ ‰È‰ . «¿»≈«»¿»¿»»»»«¿»≈«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ55‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‰BÚ‰Â56‡Ï - ƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ«»…

ÚÓLiL „Ú B‡ ,‰ÚiL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ»»¿≈»«∆«¬∆«∆ƒ¿«
e‰BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·iÁ ‡e‰L ÈnÓ57. ƒƒ∆«»»ƒ«»»

דף 51) ובסוכה ב). עמוד מה דף ב; עמוד נג דף (ברכות
(מלכיםֿב  שנאמר כעונה, לשומע "מניין אמרו: ב עמוד לח
(יאשיהו) קרא אשר הספר דברי כל את טז): פסוק כב, פרק
(שם, קראם? שפן והלא קראם יאשיהו וכי יהודה, מלך

כעונה". לשומע מכאן אלא ח) כל 52)פסוק שמע וגם
בה. לצאת ונתכוון עונה 53)הברכה ואינו משומע ועדיף

ב). עמוד נג דף (ברכות כמברך אינו אבל יצא, שאמנם אמן
(ראש 54) במצוות חייבים שאינם וקטן שוטה לחרש פרט

א). עמוד כט דף שאינו 55)השנה כזית רק שאכל כגון
סופרים. מדברי אלא המזון ברכת אחריו לברך חייב

א).56) הלכה לעיל (ראה שביעה כדי (ברכות 57)שאכל
ויש  משנה). (כסף הענייה על גם מוסב וזה ב) עמוד כ דף
מדברי  רק שחייב ממי כששמע - שיענה" "עד  מפרשים:
(פרק  סוכה המשנה כלשון מלה, מלה שעונה אלא סופרים,
(קריאת  אותו מקרים אשה או עבד שהיה "מי י): משנה ְִַג,
רבינו  כתב וכן אומרים", שהם מה אחריהם עונה ההלל)
אפילו  יוצא הזאת ובענייה י"ד הלכה ג, פרק חנוכה בהלכות
בעצמו  לברך יודע שאינו ובמי התורה, מן חייב שאינו ממי

האדר"ת). (הגהות פה ידובר

.·Èe„ÚÂ˙pL ÌÈa¯58,ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ˙t ÏÎ‡Ï «ƒ∆ƒ¿«¬∆¡…«ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓ‡ ÌlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯·e≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈À»ƒ

˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï59,„Á‡k ÏÎ‡Ï eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¡…¿ƒ¿¬»ƒ…ƒ¿«¿∆¡…¿∆»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÓˆÚÓ ‡· ‰ÊÂ BÓˆÚÓ ‡· ‰Ê ‡l‡∆»∆»≈«¿¿∆»≈«¿««ƒ
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,„Á‡ ¯kkÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»∆»»∆»¿∆»¿»≈

BÓˆÚÏ60,„·Ïa ÔÈÈÂ ˙Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
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‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L Ï·‡61; ¬»¿»√»ƒ«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬ƒ»
el‡ È¯‰ ,ÔÓ‡ ÔlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯a Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈
·Ò‰Ï eek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿«¿¿»≈

„Á‡k62. ¿∆»

בחבורה.58) ולשתות לאכול מתחילה בלא 59)שנועדו
סעודה 60)ברכה. זו שאין א) עמוד מב דף (ברכות

לאכול 61)משותפת. מתוועדים כשהיו היה מנהגם
צידיהם  על מוטים כשהם ולאכול מיטות על להסב בחבורה,
שולחן  על כשאוכלים היום ואנו הטייה, - הסבה השמאלי,
דף  ברכות (תוספות שלהם כהסבה קביעותנו זוהי יחד אחד
א). סעיף רי"ג סימן חיים אורח ערוך ובשולחן א עמוד מב

ספק 62) מטעם קמא", וכ"לישנא א) עמוד מג דף (ברכות
ויין, לפת מיוחדת קביעות שמצריכים והטעם להקל. ברכות
שכל  ראוי הדבר חשיבות ולפי חשובים, דברים שהם מפני

רבינו". "תשובות במוספנו ראה לעצמו, יברך אחד

.‚ÈÏkÓ ‰Î¯a C¯·Ó Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÚÓBM‰ Ïk»«≈«∆»ƒƒ¿»≈¿»≈¿»»ƒ»
dlÎ ‰Î¯a‰ ÚÓL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰«¿»À»««ƒ∆…»««¿»»À»
d˙B‡a ·iÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»¿««ƒ∆≈«»¿»

‰Î¯a63ÔÓ‡ ˙BÚÏ ·iÁ -64C¯·Ó‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»«»«¬»≈¿ƒ»»«¿»≈
È˙eÎ B‡ ÒB¯B˜Èt‡ (B‡ Ì"ekÚ)65˜BÈ˙ B‡ , «∆ƒƒƒ

„nÏ˙n‰66‰Î¯a‰ ÚaËnÓ ‰pLÂ ,ÏB„‚ ‰È‰L B‡ ,67 «ƒ¿«≈∆»»»¿ƒ»ƒ«¿≈««¿»»
¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡ -.ÔÓ‡ Ô‰È ≈ƒ«¬≈∆»≈

הוא 63) צריך חבירו בברכת לצאת ורוצה בה חייב אם כי
י"א. הלכה לעיל שמבואר כמו סופה ועד מתחילתה לשמעה

עלינו 64) המוטל החוב מן "כי ב). עמוד נג דף (ברכות
עת  בכל אנחנו חייבים והנורא, הנכבד השם ולפאר לשבח
או  ורוממות עליו שבח להוסיף זיכרו שנשמע או שנזכרהו,
הוצאת  הרמב"ם (תשובות המשבח" אחרי אמן לענות

ל"ה). סימן מלך 65)פריימן סנחריב שהביא מאנשים הוא
יז, פרק (מלכיםֿב שומרון בערי והושיבם מכותה אשור
ואת  יראים היו ה' את עליהם: מעיד והכתוב כד) פסוק
תורה  שומרים והיו לג) פסוק (שם, עובדים היו אלוקיהם
עד  המצוות, בקצת להם מאמינים היו ולפיכך שבכתב,
גריזים  הר בראש יונה דמות להם ומצאו אחריהם שבדקו
(חולין  דבריהם לכל כגויים עשאום ומאז לה עובדים שהיו
ח, פרק (ברכות המשנה בפירוש ורבינו א). עמוד ו דף
שהכותים  במשנה שתמצא מקום כל יאמר: ח) משנה
עליהם  שחקרו קודם אלא זה אין הגויים משאר עדיפים

אבל 66)וכו'. להתלמד, אלא לברך מתכוון שאינו
עונים  ובנביא, בתורה ומברכים בציבור בנביא כשמפטירים

ב). עמוד נג דף (ברכות  ה 67)אחריהם הלכה לעיל ראה
עונים  ואין לבטלה, וברכתו טועה, אלא שאינו ובביאורנו,
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר צריכה שאינה ברכה על אמן
אמרו: ח) הלכה ח, פרק (ברכות שבירושלמי להעיר וכדאי
ענה  גוי בירכך אם אמן... אחריו עונה השם את שבירך "גוי
תהיה  ברוך יד): פסוק ז פרק (דברים שנאמר אמן, אחריו
אותך, יברכו העמים אם אפילו כלומר: - העמים" מכל
אורח  ערוך בשולחן להלכה נפסק וכן הברכה. עליך תחול
כן. משמע לא רבינו מדברי אולם ב, סעיף רטו, סימן חיים

.„È‰ÙeËÁ ÔÓ‡ ‡Ï ,‰ÚÈ ‡Ï ,ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk68 »»∆»≈…«¬∆…»≈¬»
‰ÙeË˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ69‰¯ˆ˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ70‰k¯‡ ‡ÏÂ71, ¿…»≈¿»¿…»≈¿»»¿…¬À»

ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ ;˙ÈBÈa ÔÓ‡ ‡l‡∆»»≈≈ƒ¿…«¿ƒ«≈ƒ
C¯·Ó‰72‡e‰L ‰Î¯a‰ ˙‡ ÚÓL ‡lL ÈÓ ÏÎÂ . «¿»≈¿»ƒ∆…»«∆«¿»»∆

ÌÈBÚ‰ ÏÏÎa ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ,da ·iÁ73. «»»…«¬∆»≈ƒ¿«»ƒ

אמן 68) במקום אמן פתח, בחטף האל"ף את ֳָשקורא
ועונה  שחוטף פירש: וב"ערוך" א). עמוד מז דף (ברכות

המברך. מפי הברכה שתכלה קודם שמחסר 69)אמן
אמן  ערך וב"ערוך" שם). (רש"י ומבליעה הנו"ן קריאת

לשניים. אמן שפוסק האל"ף 70)פירש: מזכיר שאינו
הרי"ף). גירסת פי על היטב 71)(שם, מובנת התיבה שאין

העונה  "כל שם: שאמרו הוא מדאי, יותר בה מאריך כשהוא
טועה". אלא אינו מדאי יותר מה 72)אמן דף (ברכות

אתי  לה' גדלו ד): פסוק לד, פרק (תהילים שנאמר א) עמוד
יחדיו. שמו שם:73)ונרוממה התלמוד בלשון ונקראת

ח). הלכה ח, (פרק שם הירושלמי וכפירוש יתומה" "אמן
שלא  פי על אף אמן עונה בה חייב שאינו ברכה אבל
הכנסת  בית על ב) עמוד נא דף (סוכה אמרו וכן שמעה,
"וחזן  ביותר גדול שהיה מצרים, של שבאלכסנדריא הגדול
שהגיע  וכיוון בידו וסודרים הבימה על עומד היה הכנסת

על ל  ואף אמן" עונים העם וכל בסודר מניף הלה אמן ענות
אמן  לענות להם מותר המברך, מפי הברכה שמעו שלא פי
מוציא  הש"ץ שאין בדברים בזה וכיוצא התורה" ב"קריאת
ערך  ב"ערוך" הובא גאון ניסים (רב חובתם ידי הרבים את

א). הלכה ה, פרק סוכה הירושלמי פי על אמן

.ÂË‡NB ‰Ê È¯‰ ,‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈¿»»∆≈»¿ƒ»¬≈∆≈
‡ÂMÏ ÌÈÓL ÌL74¯eÒ‡Â ,‡ÂMÏ ÚaLpk ‡e‰ È¯‰Â , ≈»«ƒ«»¿«¬≈«ƒ¿»«»¿¿»

ÔÓ‡ ÂÈ¯Á‡ ˙BÚÏ75Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ,˙B˜BÈz‰ . «¬«¬»»≈«ƒ¿«¿ƒ»
‰Ïh·Ï ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;Ôew˙k ˙BÎ¯a‰«¿»¿ƒ»¿««ƒ∆≈¿»¿ƒ¿«»»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„enÏ ˙ÚLa76Ô‰È¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿≈ƒ«¬≈∆
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ‰Â .ÔÓ‡77B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,78. »≈¿»∆«¬≈∆»≈…»»¿≈»

הלכה 74) י"א, פרק לקמן וראה א) עמוד לג דף (ברכות
עונים 75)ט"ז. אין ב) עמוד נג דף (ברכות אמרו שהרי

לבטלה. שברכתם והטעם: התינוקות, ברכת על אמן
ללמדם.76) לימודם,77)שמתכוון בשעת שלא אפילו

עצמם. את לפטור כשמברכים שאינו 78)אלא "שכל לפי
(ראש  חובתם" ידי האחרים את מוציא אינו בדבר מחוייב

א). עמוד כט דף השנה

.ÊËÂÈ˙BÎ¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk79‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ,80. »»∆»≈««ƒ¿»¬≈∆¿À∆
È¯‰ ,˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a ¯Á‡ ‰BÚ‰Â¿»∆««¿»»∆ƒ¿»«¬¬≈

ÁaLÓ ‰Ê81Œ˙k¯·a "ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔB‚k ; ∆¿À»¿««≈¿»»ƒ¿ƒ¿«
ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡Â ,ÔBÊn‰«»¿««¿»»«¬»∆¿ƒ«¿«∆
˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a Ïk ÛBÒa ÔÎÂ ,˙È·¯Ú«¿ƒ¿≈¿»¿»»∆ƒ¿»

˙BB¯Á‡82.BÓˆÚ ¯Á‡ ÔÓ‡ d· ‰BÚ , «¬∆»»≈«««¿

זו.79) אחר זו שמברך מברכותיו ברכה כל אחר
ומברך 80) חוזר וכשהוא וסיום, גמר משמעה אמן שעניית

מגונה  זה הרי ולפיכך סיים, לא שעוד מראה הוא הרי
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ב). עמוד מה דף הוא 81)(ברכות ברכותיו גמר שאחר
(שם). בוראו את לשּבח המלך 82)מוסיף ברכות כגון ְֵַַ

י"ח. הלכה בסמוך ראה גדול, כהן וברכות

.ÊÈÈ¯‰Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‰nÏÂ¿»»«¬∆»≈««≈¿»»ƒ«¬≈
BÊ ‰Î¯aL ÈtÓ ?"·ÈËn‰Â ·Bh‰" ˙k¯a ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿««¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»»

‰LÓ ÈÓÎÁ ÈÓÈa83Ï·‡ ,˙ÙÒB˙ ‡È‰ el‡Îe ,‰ewz ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆∆¬»
‰Ba" ‡È‰ ÔBÊn‰Œ˙k¯a ÏL ˙BÎ¯a‰ ¯wÚ ÛBÒƒ««¿»∆ƒ¿««»ƒ≈

"ÌÈÏLe¯È84˙·‰‡" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿»»ƒ¿»»…«¬∆»≈«««¬«
ÏL ˙BBL‡¯ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ÈtÓ ,"ÌÏBÚ»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

ÚÓL ˙‡È¯˜85ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯aÓ d· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ«¿«¿≈…«≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ
ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯a ÔB‚k ,¯·„Ï ‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»¿»»¿¿»∆¿»¿ƒƒ¿≈
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ÔÚÓÏ ,‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ‰l‚n ˙‡È¯¿̃ƒ«¿ƒ»¿«¿»«≈¬À»¿««…«¿ƒ

.ÂÈÏÚ C¯aL ¯·c‰ ÔÈ·e ‰Î¯a ÔÈa ÔÓ‡a¿»≈≈¿»»≈«»»∆≈«»»

א.83) הלכה ב, פרק לקמן אמן 84)ראה עונה ולפיכך
דף  (ברכות לתוספת הברכות עיקר בין להבדיל כדי אחריה

ב). עמוד הדבר 85)מה ובין הברכה בין להפסיק ואין
והולך. שמבאר כמו שמע) קריאת (הוא עליו שבירך

.ÁÈ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ˙k¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…«¬∆»≈««ƒ¿««≈¿«≈
d·86‡l‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â ,˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰L ÈtÓ ? »ƒ¿≈∆ƒ¿»»««¿≈ƒ»≈∆»

B‡ ,˙¯Á‡ ‰Î¯a d˙B‡ ‰Ó„wL ,‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡««¿»»«¬»∆»¿»»¿»»«∆∆
CÏn‰ ˙BÎ¯a ÔB‚k ,˙BÎ¯·87ÏB„b Ô‰k ˙BÎ¯·e88 ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ¿…≈»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ89,ÂÈ˙BÎ¯a Ïk ÌÈÏL‰ ¯·kL ÚÈ„B‰Ï - ¿«≈»∆¿ƒ«∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÓ‡ ‰BÚ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆»≈

לקמן 86) (ראה האכילה, שאחרי אחרונה לברכה הכוונה
א). הלכה ח, הראשון 87)פרק טוב יום במוצאי שמברך

בתורה  שקורא אחרי השמיטה, שנת במוצאי הסוכות חג של
שמונה  - במצוות הקהל את המזרזות מסויימות פרשיות
משנה  ז, פרק (סוטה במשנה מנויות והן זו אחר זו ברכות

עבודת 88)ח). שכלתה אחרי הכיפורים ביום המברך
משנה  (שם, במשנה מנויות הן וגם ברכות, שמונה - היום

מקור 89)ז). בנביא. הקריאה אחרי ההפטרה ברכות כגון
התוספתא  משמשת אלו הלכות בשלוש רבינו לדברי נוסף
על  והמברך שמע על "הפורס האומרת: ג) פרק (מגילה
עצמו. אחר (אמן) יענה לא זה הרי המצוות, ועל הפירות
פרק  (ברכות בירושלמי שפירשוה וכמו בּור זה הרי ענה אם
ברכה  כל אחרי אמן לענות שלא נוהגים ואנו ד), הלכה ה,
רטו  סימן חיים (אורח ירושלים" "בונה מברכת חוץ שהיא,

ב). עמוד מה דף ברכות תוספות פי על

.ËÈ‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÎB‡‰ Ïk»»≈»»»»≈¿»≈ƒ¿»»
ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ -90,‰lÁz· ‡Ï91ÛBq· ‡ÏÂ92. ≈¿»≈»»…«¿ƒ»¿…«

Ï·Ë ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk93Ì‰È¯·c ÏL94ÏÎ‡L B‡ , ≈«¬≈∆»«∆∆∆ƒ¿≈∆∆»«
ÔBL‡¯ ¯NÚÓ95ÂÈ˙BÓe¯z eÏh ‡lL96¯NÚÓ B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈
Lc˜‰Â ÈL97Ô˙ÎÏ‰k ecÙ ‡lL98.C¯·Ó BÈ‡ - ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»»≈¿»≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â99‰˙L B‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«¿≈¿≈»»
CÒŒÔÈÈ100.B· ‡ˆBiÎÂ ≈∆∆¿«≈

הלכה 90) א, פרק (חלה ובירושלמי א) עמוד שם (ברכות

(תהילים  שנאמר עליה, לברך אסור גזולה מצה אמרו: ה)
מברך  זה אין ה' ניאץ ברך (גזלן) ובוצע ג): פסוק י, פרק
מצוה  (כל מצוה עבירה אין אמר: יונה רבי מנאץ, אלא
עשיתן  אם - המצוות" "אלה מצוה)... אינה - בעבירה הבאה
מצוות". "אינן - לאו ואם מצוות, הן עבירה), (בלי כמצוותן
פרק  (דמאי ובתוספתא א). עמוד צד דף קמא (בבא וראה
מאכילים  שאין לנזיר, יין כוס ישראל... יושיט לא אמרו: ב)
עליהם  מברכים אין כולם ועל לו, האסור דבר האדם את

אמן. אחריהם עונים ואין עליהם מזמנים לפני 91)ואין
מקום  אין "שגגה" על כי "זדון" על רק מוסב וזה אכילתו,
דבר  שהוא יודע אינו שהרי בתחילה, עליו יברך שלא לומר

באכילה. לא 92)האסור שכשאכל "שגגה" על גם מוסב
אכל. אסור שמאכל לו נודע אחרונה לברכה וכשהגיע ידע

באכילה,93) ואסור ומעשרות תרומות ממנו הפרישו שלא
פ  ברכות לרבינו המשנה (פירוש לא טב - משנה טבל ז, רק

המצוות". ב"מניין הראשון בחלק פירשנוהו וכבר א)
נקוב 94) שאינו בעציץ הצומח דבר כגון סופרים, דברי

לומר  צורך ואין חכמים, מדברי אלא במעשרות חייב שאינו
עמוד  מז דף (ברכות עליו לברך שאסור התורה, מן בטבל

גדולה 95)ב). תרומה התבואה מן שמפרישים אחרי
ואחרי  ללוי, ראשון מעשר ממנה מפרישים לכהן, לתיתה
והם  שני מעשר הבעלים מפרישים ראשון, מעשר הפרשת
בירושלים. לאכלו פדיונו) דמי (או אותו מעלים עצמם

הלוי 96) הפריש שלא או גדולה, תרומה לפניו הפרישו שלא
לכהן. לתיתה המחוייב מעשר" "תרומת זה ממעשר

וצרכיו.97) המקדש בית להכנסת אותו שהקדישו דבר
צורת 98) עליו שאין כסף על שני המעשר את שפדה כגון

וצרת  כה): פסוק יד, פרק (דברים אמרה והתורה מטבע,
ההקדש  את פדה וכן צורה. עליו שיש כסף - בידך הכסף
ויסף  יט): פסוק כז, פרק (ויקרא אמרה והתורה קרקע, על
מז  דף (ברכות קרקע ולא - כסף לו, וקם כסף... חמישית

ב). על 99)עמוד ונוסף באכילה, התורה מן אסורות שהן
מסכת  (ראה בהם (מואסת) קצה שהנפש דברים הם - ָָזה
ההנאה  ברכות עליהן לברך ואין א) עמוד לז דף בכורות
הלכות  בביאורנו, לעיל נתבארו - וטריפה נבלה (אדר"ת).

י. הלכה א, פרק ואסור 100)תפילין זרה לעבודה שנתנסך
ז  פרק זרה עבודה הלכות לעיל וראה התורה. מן בהנאה

ט"ו. הלכה

.ÎÈ‡Óc ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡101Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬»ƒ»«¿«««ƒ∆≈»
ÌÈiÚÏ ‡l‡102‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡ , ∆»«¬ƒƒ«¬≈ƒ∆ƒ¿»

B˙Óe¯˙103ÔBaLÁ epnÓ Ïh ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»««ƒ∆…ƒ«ƒ∆∆¿
‡e‰Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z104ÔÈÏaMa BÓÈc˜‰L105B‡ , ¿»¿»¿∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ

˙‡ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆
LÓÁ‰106ÛBÒÂ ‰lÁz C¯·Ó ‰Ê È¯‰ -107Ïk ÔÎÂ , «…∆¬≈∆¿»≈¿ƒ»»¿≈…

Ô‰· ‡ˆBik108. «≈»∆

(זה 101) מאי - דא כלומר: דמאי, קרואים הארץ עמי פירות
על  חשודים שהם לפי מעושר? בלתי או מעושר מה)
שיעשר  עד מפירותיהם לאכול חכמים ואסרו המעשרות,
ויש  א). משנה ז, פרק ברכות לרבינו המשנה (פירוש
וספק: הרהור ענייני "דמה" משורש דמאי מפרשים:
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ה, פרק שני מעשר (ירושלמי לא כמדומה מתוקן, כמדומה
ה). עלינו 102)הלכה להקל "כדי א) משנה ג, פרק (דמאי

שם). לרבינו המשנה (פירוש מעשר 103)הצדקה" תרומת
פסוק  יח פרק (במדבר המעשר מן מעשר לכהן נותנה שהלוי

ולקח 105)ובלבד.104)כו). הכהן את הלוי שקדם
גדולה, תרומה הכהן שנטל קודם בשיבלים בעודו מעשר
הלוי  של קדימתו אין בגורן, התבואה שנתמרחה אחרי אבל
על  נוסף גדולה תרומה ממעשרו להפריש וחייב לו מועלת
"שלא  י"ט: הלכה לעיל ידובר זו ובתבואה מעשר, תרומת

תרומותיו". בפדיונו 106)נטלו להוסיף צריך שלכתחילה
לא). יט, פסוקים כז, פרק (ויקרא הקרן על ֶחֹומש

ב).107) עמוד מז דף על 108)(ברכות רבינו נתכוון אולי
במקום  איסור דבר שאכל או הכיפורים, ביום שאכל חולה
יוסף  ובבית קצ"ו סימן חיים (אורח לברך שמחוייב סכנה

שם).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המזון 1) שבברכת התוספות תיקנן; ומי המזון ברכות סדר

חתנים; ברכת נוסח האבל; ובבית טובים ובימים בשבתות
דינו. מה המזון בברכת היום מעין הזכיר ולא ששכח מי

.‡˙k¯a - ‰BL‡¯ :‡È‰ Ck ÔBÊn‰ ˙k¯a ¯„Ò≈∆ƒ¿««»»ƒƒ»ƒ¿«
‰Ba" - ˙ÈLÈÏL ,ı¯‡‰ ˙k¯a - ‰iL ,"Ôf‰"«»¿ƒ»ƒ¿«»»∆¿ƒƒ≈

·ÈËn‰Â ·Bh‰" - ˙ÈÚÈ·¯ ,"ÌÈÏLe¯È2‰Î¯a ." ¿»»ƒ¿ƒƒ«¿«≈ƒ¿»»
dwz ea¯ ‰LÓ - ‰BL‡¯3ÚLB‰È Ôwz ‰iL ;4; ƒ»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈¿À«

B· ‰ÓÏLe „Âc Ôwz ˙ÈLÈÏL5ÈÓÎÁ - ˙ÈÚÈ·¯ ; ¿ƒƒƒ≈»ƒ¿……¿¿ƒƒ«¿≈
‰ewz ‰LÓ6. ƒ¿»ƒ¿»

כל 2) תפילות ב"סדר רבינו מביאו הברכות, כל ונוסח
זה. ספר שבסוף שירד 3)השנה" בשעה ע"ב. מח, ברכות

המן. לארץ.4)להם ישראל 5)כשנכנסו על - תיקן דוד
הגדול  הבית על - תיקן ושלמה עירך, ירושלים ועל עמך
היא, התורה מן המזון ברכת שעיקר אע"פ כי והקדוש,
בשם  (כסףֿמשנה היא נביאים תקנת הברכות מטבע

הרוגי 6)הרמב"ן). שניתנו היום "אותו ע"ב: מח, ברכות
שלא  - הטוב והמטיב", "הטוב ביבנה תיקנו לקבורה, ביתר
לקבורה  שזכו (ששמחו לקבורה" שניתנו - והמטיב הסריחו,
בברכת  וקבעוה קכא:). לבבאֿבתרא רש"י הסריחו, ושלא
פ"ז). לברכות (רא"ש היא הודאה שכולה המזון,
ביתר, "כשנחרבה אמרו: שם) ברא"ש (הובא וב'ירושלמי'
דוד, בן שיבוא עד לחזור עתידה ואין ישראל קרן נגדעה
תנחומא  מדרש וראה ירושלים". בונה אצל סמכוה ולכך

ו'. אות מסעי פרשת

.·˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆»ƒ¿»»≈∆««««ƒ
‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÔzÙ eÏÎ‡Â7¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Óe ; ¿»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿ƒ¿««

Ô˙„eÚÒ8˙Î‡ÏÓ eÏh·È ‡lL È„k ,„·Ïa ˙BÎ¯· ÈzL ¿»»¿≈¿»ƒ¿«¿≈∆…¿«¿¿∆∆
Á˙Bt - ‰iL ;dew˙k - ‰BL‡¯ ‰Î¯a :˙Èa‰ ÏÚa«««»ƒ¿»»ƒ»¿ƒ»¿ƒ»≈«

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da ÏÏBÎÂ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a9Ì˙BÁÂ ," ¿ƒ¿«»»∆¿≈»≈¿»»ƒ¿≈
ı¯‡‰ ˙k¯·a10Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡Â .11,„·Ïa ¿ƒ¿«»»∆¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿«

·ÒÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰L B‡12Úa¯‡ ÔÈÎ¯·Ó - Ô‰nÚ ∆»»««««ƒ≈≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿«
.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ,Ôew˙k ˙BÎ¯a¿»¿ƒ»ƒ¿»»»»

שם).7) וברש"י טז. (ברכות התורה מן שברכה 8)שאינה
ה"א). (פ"א, לעיל כמבואר היא, התורה מן כי 9)לאחריה

יכולים  ולפיכך התורה, מן המזון שאחר הברכות מנין אין
פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' (כסףֿמשנה). ולקצרן לכללן
בשעה  מלאכה לעשות שאסור משמע "מכאן אמרו: ה"ה)

פ"ה.10)שמברך". ברכות התוספתא, כגירסת
בלבד.11) האכילה אוכל 12)בשכר שהוא עוד כל כי

כמותו  ומברכים בברכות, ולקצר למהר להם אין עמהם
שאין  ברכות, ארבע כל לעולם מברכים וכיום שם). (ברכות,
פועלים  שוכרים כן דעת ועל בכך, להקפיד אדם בני דרך
שו"ע  פ"א; לעיל מיימוניות' ('הגהות הברכות כל שיברכו

קצא). סי' או"ח

.‚d˙lÁ˙a ‰È„B‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,ı¯‡‰ ˙k¯aƒ¿«»»∆»ƒ«»»ƒ¿ƒ»»
dÙBÒ·e13ÔBÊn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ" da Ì˙BÁÂ ,14ÏÎÂ ." ¿»¿≈»«»»∆¿««»¿»

˙k¯·a "‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡" ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ¿«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ı¯‡‰15˙È¯a da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆÂ . »»∆…»»¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ

‰¯B˙Â16,˙‡f‰ ˙È¯a‰L ;‰¯B˙Ï ˙È¯a ÌÈc˜‰Ïe , ¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿ƒ«…
e˙¯ÎpL ,‰ÏÈÓ ˙È¯a ‡È‰ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL ‰ÈÏÚ17e˙¯Î dlÎ ‰¯Bz‰Â , »∆»¿∆¿≈¿ƒ¿«»À»ƒ¿¿
‰ÈÏÚ18'B‚Â ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a LÏL »∆»»¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¿

'B‚Â ÌÈ·v Ìz‡ ,·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈«∆ƒ»ƒ¿
.'B‚Â ˙È¯·a E¯·ÚÏ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿

כולם...13) ועל בה: ומסיים וכו', לך נודה בה: שמתחיל
לרבינו. התפילות" ב"סדר ראה כו', לך מודים אנו

(ברכות 14) מזון לנו המוציאה ארץ היא: אחת חתימה כולה
(ירמיה 15)מט.). אלו בלשונות נשתבחה ישראל שארץ

ח). ג, שמות יט; –16)ג, ברית ע"ב. מח, ברכות
ח) יז, (בראשית לאברהם הארץ ניתנה מילה ברית שעלֿידי
ומצוותיה  התורה ע"י וכן מגורך, ארץ את ולזרעך לך ונתתי
המצוה... כל א): ח, (דברים שנאמר ישראל, לארץ זכו
הארץ  את וירשתם ובאתם תחיון... למען לעשות תשמרון
משום  אמרו: ה"ו) פ"א, (ברכות וב'ירושלמי' שם). (רש"י
מה  מפני - גוים ארצות להם ויתן מד) קה, (תהלים שנאמר

ינצורו. ותורותיו חקותיו ישמרו בעבור מנויות 17)- והן
ה"ט. פ"ג, מילה הלכות מצוותיה,18)לקמן, קיום על

שם. רבינו דברי השווה

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯" :da Á˙Bt ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ≈«»«≈¡…≈
ÔBiˆ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ»≈¿«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" :B‡ ,"E„B·k ÔkLÓƒ¿«¿∆«¬≈¡…≈ƒ»«ƒ
ÌÁÓ" B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da Ì˙BÁÂ ,"E¯ÈÚƒ∆¿≈»≈¿»»ƒ¿«≈

ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ19˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ." «ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ .'‰ÓÁ' BÊ ‰Î¯a¿»»∆»»¿»ƒ∆…»««¿≈»ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,BÊ ‰Î¯·a20ÔÈÚ ‡È‰L ÈtÓ ,21 ƒ¿»»…»»¿≈»ƒ¿≈∆ƒƒ¿«
˙Èa ˙eÎÏÓ ˙¯ÊÁa ‡l‡ ‰¯eÓ‚ ‰ÓÁ ÔÈ‡L ,‰Î¯a‰«¿»»∆≈∆»»¿»∆»«¬»««¿≈

.„Âc»ƒ

קמז,19) (תהלים שנאמר ישראל, נחמת הוא ירושלים שבנין
בונה  אימתי - יכנס ישראל נדחי ה' ירושלים בונה ב):
מט.). (ברכות יכנס" ישראל ש"נדחי בזמן ירושלים?
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קנט zekxa zekld - dad` xtq - oeiq h"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב'ילקוט 20) (מצאתיו מדרש בשם מביא ירחי" וב"אבן שם.
ישראל  מאסו נבט בן ירבעם "בימי ח): שמואלֿא שמעוני'
ביתֿהמקדש  ובבנין דוד, בית במלכות דברים: בשלשה
דוד" ביתך "ראה טז): י, (דה"יֿב שנאמר שמים, ובמלכות
לאהליך  "איש הבית, ובבנין דוד בית במלכות שמאסו זה -
שמאסו  "לאלהיך", אלא לאהליך תקרא אל - ישראל"
שנאמר  שלשתם, שיבקשו עד נגאלים ואין שמים, במלכות
ופחדו  מלכם, דוד ואת אלהיהם ה' את ובקשו ח): ג, (הושע
אנו  ולפיכך המקדש, בית זה - טובו טובו, ואל ה' אל

"רחם". בברכת שלשתם את תוכן.21)מזכירים

.‰ÌiÒÓe ‰ÓÁa ÏÈÁ˙Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈
‰ÓÁa22?„ˆÈk .ÚˆÓ‡a ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â , ¿∆»»¿≈¿À««¿∆¿«≈«

ÌÁ¯" B‡ ,"E¯ÈÚ ÔBiˆa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈¡…≈¿ƒƒ∆«≈
,"E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆
B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ ÌÁÓ" ÌiÒÓe¿«≈¿«≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ
eÈ‰Ï‡ :˙aLa ,ÚˆÓ‡a ¯ÓB‡Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba"≈¿»»ƒ¿≈¿∆¿«¿«»¡…≈

eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯ ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â23eÈ‰Ï‡ '‰ ≈…≈¬≈¿≈¿«¬ƒ≈¡…≈
LB„w‰Â ÏB„b‰ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓ·e EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«»¿«»
Ba ˙aL .EÈÙlÓ ‡e‰ LB„˜Â ÏB„b ‰Ê ÌBÈ Èk ,‰f‰«∆ƒ∆»¿»ƒ¿»∆ƒ¿…

Á‰ EBˆ¯a .EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ‰·‰‡a Ba ÁeÂ24eÏ ¿»«¿«¬»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿¿»«»
‰Á‡Â ÔB‚ÈÂ ‰Ú¯Â ‰¯ˆ eÈÏÚ ‡‰z Ï‡Â ,eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿«¿≈»≈»»¿»»¿»«¬»»
‰ÏÚÈ" ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e .e˙ÁeÓ ÌBÈa¿¿»≈¿»ƒƒ≈«¬∆

‡B·ÈÂ25„ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÎÂ ," ¿»¿≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ26." ƒ¿∆¿«¿»»¿ƒƒ«¬∆¿»

ברכתו 22) חותם אלא שבת, בשל מסיים שאינו הכוונה,
שם). וב'תוספות' מח: (ברכות כמו:23)כבחול זרזנו,

וראה  לט. לעירובין רש"י יז) לב, (במדבר חושים נחלץ
לד. פ' ויקרא רבה' מנוחה.24)'מדרש לנו תן

מזכיר 25) הכיפורים, ביום שאוכל סכנה בו שיש וחולה
"יעלה  וכן בשבת, חל אם - והחליצנו" ("רצה המאורע מעין
ויום  אוכל, הוא בהיתר שהרי המזון, בברכת ויבוא"
('הגהות  ימיםֿטובים כשאר הוא הרי אצלו הכיפורים
וגם  לשבעה חלק "תן אמרו: מ: ובעירובין מיימוניות').
לברכה, ויוםֿהכיפורים ראשֿהשנה לרבות - וגם לשמונה".
מעין  שמזכיר המזון בברכת - לברכה חננאל: רבינו ופירש
יוםֿטוב. כשאר דינו שיוםֿהכיפורים הרי המאורע,

ע"א.26) כד, שבת

.ÂÏÚ" ı¯‡‰ ˙k¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒ¿∆¿«ƒ¿«»»∆«
‰lÙza ÛÈÒBnL C¯„k ,"ÌÈqp‰27B‡ ·BËŒÌBÈÂ . «ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿

‰ˆ¯" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡…̄…∆∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ¿≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz "eˆÈÏÁ‰Â28ÔÎÂ ." ¿«¬ƒ≈¿ƒ»¿««»«¬∆¿»¿≈

˙·Ë L„ÁŒL‡¯29ÏÚ" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ……∆≈≈∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ«
‰ÏÚÈ"Â "eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯"e ,ı¯‡‰ ˙k¯·a "ÌÈqp‰«ƒƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿«¬ƒ≈¿«¬∆

'a "‡B·ÈÂ'‰ÓÁp30. ¿»¿∆»»

אלא 27) תפילה אינה הניסים" ש"על הודאה, בברכת
אינה  היא שגם הארץ" ב"ברכת אותה מזכיר ולפיכך הודאה,
תפילה  שהיא ירושלים" "בונה בברכת ולא הודאה, אלא

(שם). ושאינו 28)ובקשה (תמידי) "תדיר הכלל: עלֿפי

משניהם. תדירה שבת וברכת קודם, תדיר - תדיר
בו.29) חלה ומקומן 30)שחנוכה ותחנונים, בקשות שהן

כאמור. נחמה בברכת

.Ê˙BiÎÏÓ LÏL da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a31. ¿»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ»»«¿À
‰Î¯a da ÛÈÒBÓ ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯B‡‰ C¯·nLÎe¿∆¿»≈»≈«≈∆««««ƒƒ»¿»»
LB·È ‡lL ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿«««»ƒ≈«≈¿ƒ»∆…≈
.'eÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÏkÈ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»»«∆¿…ƒ»≈»»«»¿
CÈ¯‡‰Ïe ˙Èa‰ ÏÚa ˙k¯·a ÛÈÒB‰Ï ˙eL¯ BÏ LÈÂ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿«««««ƒ¿«¬ƒ

da32. »

אתה...31) ברוך שאומר: ע"א. מט, העולם..ÍÏÓברכות
מלכיות ‰ÍÏÓוכו'ÂÎÏÓאבינו וטעם וכו', והמטיב הטוב

אין  השלישית, בברכה דוד בית מלכות שהזכיר מפני אלו,
אין  וגם - שמים מלכות גם יזכיר שלא הנימוס מדרך זה
דוד  בית מלכות להשוות שלא כדי שלישית בברכה להזכירה
ואגב  הרביעית, בברכה תקנוה לפיכך - שמים למלכות
שהחסירן  מלכויות" "שתי להזכיר חוזר הוא זו, אזכרה
שלא  והטעם (שם). כאמור ירושלים ובברכת הארץ בברכת
ברכה  שהיא מפני במקומה, הארץ בברכת "מלכות" הזכיר
ב"מלכות" ונפטרה (הראשונה) לחברתה הסמוכה

ה"ד. פ"א, לעיל ראה ע"א.32)שבראשונה, מו, ברכות
שטן  ישלוט ואל נכסיו... בכל מאד "ויצלח הוסיפו: ושם
שום  לפנינו יזדקר ואל ידינו במעשי ולא ידיו במעשי לא

עולם. ועד מעתה ועוון, חטא דבר

.Á:˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ,Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nLÎe¿∆¿»¿ƒ¿≈»»≈≈ƒ¿»»¿ƒƒ
,˙Ó‡ Ôic ,˙Ó‡ Ï‡ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÈÁ‰ CÏn‰«∆∆«««¿«≈ƒ≈¡∆«»¡∆
,BBˆ¯k Ba ˙BNÚÏ BÓÏBÚa ËÈlL ,˜„ˆa ËÙBL≈¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ¿
BÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ eÁ‡ Ïk·e ,ÂÈ„·ÚÂ BnÚ eÁ‡L∆¬«¿««¬»»«…¬«¿«»ƒ¿
‰Ó ÈÙk ,BÓÁÏ Ï·‡‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Óe .BÎ¯·Ïe¿»¿¿«≈«¬ƒ«»»≈¿«¬¿ƒ«

‰ˆ¯iM33.'eÎÂ "ÔÓÁ¯‰" ¯ÓB‚Â , ∆ƒ¿∆¿≈»«¬»¿

מעלינו 33) זו פרצה יגדור הוא ישראל, פרצות "גודר כגון:
קצת  ובשינוי מו: (ברכות ולשלום" לחיים הזה האבל ומעל

קפט). סי' או"ח ה'טור' ע"פ

.ËÌÈ˙Á ˙È·a34Úa¯‡ ¯Á‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ¿≈¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬»ƒ«««¿«
.ÌL ÌÈÏÎB‡L ‰„eÚÒe ‰„eÚÒ ÏÎa ,el‡ ˙BÎ¯a¿»≈¿»¿»¿»∆¿ƒ»

ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú ‡Ï ,BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â35„Ú . ¿≈¿»¿ƒ¿»»…¬»ƒ¿…¿«ƒ«
‰nk36‡NpL ÔBÓÏ‡ ‰È‰ Ì‡ ?BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó «»¿»¿ƒ¿»»ƒ»»«¿∆»»

Ì‡Â ;„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ,‰ÓÏ‡«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‡NpL ÔBÓÏ‡ B‡ ‰ÓÏ‡ ‡NpL ¯eÁa»∆»»«¿»»«¿∆»»¿»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó37. ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

לחופה.34) ומכניסה ארוסתו את נושא כשהחתן
הל'35) לעיל ראה מצטרפים, אינם עשרה לצירוף שאפילו

(כסףֿ לברכה כשרים שאינם כלֿשכן ה"ד. פ"ח, תפילה
ע"ב.37)ימים.36)משנה). ז, כתובות

.ÈÌÈ˙Á ˙È·a ÔÈÙÈÒBnL BÊ ‰Î¯a38‰Î¯· ‡È‰ ¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒƒ¿»»
ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ‡eN ÏL ˙BÎ¯a Ú·MÓ ‰B¯Á‡«¬»ƒ∆«¿»∆ƒƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡39˙k¯·a e„ÓÚL Ì‰ ,ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»¿ƒ≈∆»¿¿ƒ¿«
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ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÎ¯a‰ eÚÓLÂ ÔÈ‡eNƒƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»»¿ƒ
- ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈ‡eN ˙k¯a eÚÓL ‡lL ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆…»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒƒ
,˙BÎ¯a Ú·L ÔBÊÓ ˙k¯a ¯Á‡ ÌÏÈ·La ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ¿«»∆«¿»

ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈÎ¯·nL C¯„k40eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿∆∆∆¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿
‰¯NÚ41ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÁÂ ,42. ¬»»«¬»ƒƒ«ƒ¿»

אביה 38) מבית נישואיה ליום עוברת שהארוסה שם על
רבינו  לשון (ראה לחופה כניסתה עיקר והוא בעלה, לבית
בית  - הנישואין מקום נקרא - ה"א) פ"י, אישות בהל'

הלכה 39)חתנים. בסמוך הנזכרת ברא" "אשר ברכת היא
בלבד.40)יא. אחת ברכה אלא מברכים שאין
מאבא 41) "ואעתיק יאמר: רבינו, של בנו אברהם, ורבינו

פנים  כי משנים, פחות לא - חדשות" ש"פנים זצ"ל מארי
כמו  שנים, - בלשוננו רבים שבלשון והפחות רבים, לשון
הם  אשר הזהב, את יקחו והם ה): כח, (שמות שנאמר
הוצ' הרמב"ם, בן אברהם רבי (תשובות ואהליאב בצלאל
בשעת  האוכלים היו שאפילו היום ומנהגנו ק"י). סימן מק"נ
שבע  בשבילם מברכים נישואין, ברכת ושמעו נישואין ברכת
שם  אכלו לא אם המזון, ברכת אחרי הסעודה בשעת ברכות
הנישואין  שאחרי הראשונה בסעודה ועלֿכלֿפנים עתה, עד
הנישואין  במעמד כולם היו אפילו ברכות שבע מברכים
חדשות, פנים חשובה - ושבת פב). סי' אבןֿהעזר (שו"ע
"מזמור  ז:): כתובות ב'תוספות' (הובא ב'מדרש' שאמרו
לכאן, באו חדשות פנים הקב"ה: אמר - השבת ליום שיר
עשרה  ויקח ב): ד, (רות שנאמר ז.) (כתובות שירה".. אמרו

וישבו. פה שבו ויאמר ע"ב.42)אנשים... ח, שם,

.‡ÈeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙BÎ¯a Ú·L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆«¿»»«»¡…≈
Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ43eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»≈»»»»«»¡…≈

B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ44'‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡45,BÓÏˆa ¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿

B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa46epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,47È„Ú ÔÈa ¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈
„Ú48Ï‚˙Â NÈNz NBN .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . «»«»≈»»»»ƒ¿»≈

‰¯˜Ú49,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a ¬»»¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»
,ÌÈ·e‰‡Â ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN .‰È·a ÔBiˆ ÁnNÓ¿«≈«ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ«¬ƒ

Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnNk50,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»
Ô˙Á ÁnNÓ51CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ ¿«≈«»»¿«»»«»¡…≈∆∆

‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓNÂ ÔBNN ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
.˙eÚ¯Â ÌBÏL ,‰ÂÁ‡ ,‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ,‰p¯Â¿ƒ»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈
˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰¯‰Ó¿≈»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿

ÌÈÏLe¯È52ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓN ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ , ¿»»ƒ»¿ƒ¿»»»¿
ÌÈ¯Úe [Ì˙tÁÓ] ÌÈ˙Á ˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk«»ƒ¿¬¬»ƒ≈À»»¿»ƒ

Ce¯a .Ì˙È‚pÓ53‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ ,'‰ ‰z‡54. ƒ¿ƒ»»»«»¿«≈«»»ƒ««»

והקדימו 43) החליפו אחר, ובנוסח א'. התימנים כת"י כנוסח
ראה  כהלכה. שלא "שהכל", לברכת האדם" "יוצר ברכת

ה"ג. פ"י, אישות האדם 44)הל' יצירת על הודאה ברכת
זכר 45)בכלל. של הזיווג יצירת על מכוונת זו ברכה

ושכלו. בנשמתו האנושי מין ושלימות גם 46)ונקבה,
- הראשון אדם אשת לחוה מכוונת שהיא - תבניתו דמות

ישראל"). ("עבודת אלהים בצלם מגופו 47)נוצרה

בנין 48)ומצלעותיו. נקראת שחוה לדורות, נוהג בנין
ח.). כתובות (רש"י הצלע את ויבן מכוון 49)ככתוב:

את  להעלות ומצוה כעקרה, בחורבנה שהיא לירושלים
ו). קלז, (תהלים הכתוב כלשון שמחתנו. ראש על ירושלים

חוה 50) את בהביאך הראשון אדם את ששימחת כשם
בגןֿעדן. עוד בהיותם התימנים,51)לפניו, כת"י ובנוסח

ובונה  עמו "משמח כתוב: וונציה, שונצינו בדפוסי וכן
י.52)ירושלים". לג, ירמיה הכתוב מנה 53)מלשון לא

פתח  ההלכה ובתחילת בלבד, ברכות שש אלא רבינו כאן
שם  יהיה "ואם אומר: ה"ד, פ"י אישות בהל' אולם בשבע.
את  ומסדר תחלה, היין על ומברך יין של כוס מביא יין,

ברכות". ז' מברך ונמצא הכוס, על הלכה 54)כולן הקפנו
הלכה  כל אין ב' תימנים כת"י שבנוסח מפני בסוגריים, זו
ואמנם  אישות, בהל' ומקומה מקומה, כאן אין כי זו,
הברכות  נוסח כל רבינו הביא ה"ג, פ"י אישות בהלכות

האלו.

.·È˙M„˜ ·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿ƒ¿«»¿¿À«
ÌBi‰55- ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : «ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ

'‰ Ce¯a :¯ÓB‡ ˙aLa56BnÚÏ ‰ÁeÓ Ô˙ ¯L‡ ¿«»≈»¬∆»«¿»¿«
Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .L„˜ ˙È¯·ÏÂ ˙B‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿ƒ¿ƒ…∆»«»¿«≈

a :¯ÓB‡ ·BËŒÌBÈa .˙aM‰ÌÈÓÈ Ô˙ ¯L‡ Ce¯ ««»¿≈»¬∆»«»ƒ
‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈ·BËƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿»»«»

ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ,'‰57‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«¿ƒƒ¿»»
‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»

"Ôf‰" ˙k¯a ‡e‰L ,L‡¯Ï ¯ÊBÁÂ ˜ÒBt - ˙ÈÚÈ·¯58. ¿ƒƒ≈¿≈»…∆ƒ¿««»

ה"ה.55) לעיל שאומר 56)המבוארת מלכות, גם ומזכיר
ומלכות  שם הזכרת בה שאין ברכה כל כי העולם" "מלך בה
המפרשים  רוב דעת וכן ה"ה). פ"א, (לעיל ברכה אינה -
ס"ז). קפח סי' או"ח ושו"ע (לחםֿמשנה רבינו בדברי
הזכרת  בלי וכו' נתן אשר ברוך הנוסח: התימנים, ובכת"י

פ"ז. לברכות ברי"ף הנוסח וכן באמצע, ברכות 57)השם
בשבת  יוםֿטוב חל ואם ע"א. של מט, היום קדושת ושכח ,

נתן  אשר אמ"ה, בא"י, ואומר: שניהם את כולל שניהם,
מקדש  בא"י וכו' לששון ויוםֿטוב וכו' ישראל לעמו שבתות
אלא  וראשֿחודש, בשבת וכן והזמנים, וישראל השבת
ה"יג  בסמוך כמבואר ראשֿחודש, בשל חותם שאינו

מיימוניות'). חייב 58)('הגהות שאינו הזימון, לברכת פרט
יוסף' ב'בית הובא ב'כלבו' וכן (כסףֿמשנה, ולזמן לחזור

קפח). סי' או"ח

.‚È:"‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎL ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ»«¿…»««¬∆¿»
L Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Ce¯a :¯ÓB‡ - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÈÁ˙i ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈»

BÈ‡Â .ÔB¯kÊÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈL„Á ÈL‡¯ Ô˙ ¯L‡¬∆»«»≈√»ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈
da Ì˙BÁ59Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe , ≈»«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ

d˙B‡ ¯ÓBb - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»
¯ÊBÁ BÈ‡Â60„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÎÂ .61‰kÁ·e ¿≈≈¿≈¿À∆≈«¬À»

ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈÚ‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL ,ÌÈ¯eÙ·e62- ¿ƒ»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««»
¯ÊBÁ BÈ‡63. ≈≈

במלאכה,59) מותר וראשֿחודש הואיל כי ע"א. מט, ברכות
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בו. לחתום כלֿכך חשוב של 60)אינו שכח שאם ואע"פ
הלכות  לעיל (ראה אותו מחזירים בתפילה ראשֿחודש
לברכת  חובה, שהיא תפילה בין לחלק יש ה"י) פ"י, תפילה
פת  לאכול רצה לא אם שהרי רשות, אלא שאינה המזון
ויוםֿ בשבת אבל חוזר. אינו ולפיכך רשאי, בראשֿחודש

שם:). (ברכות חוזר ולפיכך חובה, פת אכילת אם 61)טוב
ימים  נתן אשר ברוך אומר: הרביעית, הברכה לפני נזכר
בברכה  שהתחיל לאחר נזכר ואם (לחםֿמשנה), וכו' טובים

כראשֿחודש. דינו כמבואר 62)רביעית, הארץ, בברכת
ה"ו. ירושלים,63)לעיל בברכת התחיל לא עוד אפילו

סוברים  ויש סופרים, מדברי אלא אינם ופורים שחנוכה מפני
אלא  כד.) (שבת המזון בברכת הנסים על מזכיר אינו שבכלל
חמורים  אינם ועכ"פ המחייבים, כדעת פוסקים שאנו

(כסףֿמשנה). עליהם לחזור שיצטרך

.„ÈC¯· ‡ÏÂ ÁÎLÂ ,ÏÎ‡L ÈÓ64Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ - ƒ∆»«¿»«¿…≈«ƒƒ¿«…∆
ÂÈÚÓaL ÏÎ‡n‰ ÏkÚ˙iL65ÏkÚ˙ ;C¯·Óe ¯ÊBÁ , ∆ƒ¿«≈««¬»∆¿≈»≈¿»≈ƒ¿«≈

ÌÏÚ Ì‡ ÔÎÂ .C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰«»∆¿≈»≈≈¿»≈¿≈ƒ∆¿«
C¯·Óe ¯ÊBÁ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a Ì‡ Ú„È ‡ÏÂ epnÓ66, ƒ∆¿…»«ƒ≈≈…≈«≈¿»≈

.ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙ ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿«≈«»∆¿≈»

המזון.64) אותה 65)ברכת מחמת רעב שאינו זמן וכל
ובפירוש  נג: (ברכות נתעכל לא שעדיין סימן האכילה,
לחמרי  ונהפך המאכל נטחן - נתעכל שם). לרבינו המשנה

מן 66)המזון. המזון ברכת כי ה"א. פ"א, ברכות ירושלמי
- ברכות ספק לשאר ובנוגע לחומרא. תורה וספק התורה.

הי"ב. פ"ח, לקמן ראה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובברכת 1) "המוציא" בברכת החייבים הם דגן מיני כמה

ודין  בכיסנין הבאה פת בברכות; והטפלה העיקר דין המזון;
שלוש". "מעין ברכת נוסח ברכה; לעניין שבשלו אורז

.‡ÔÈÓqk‰Â ,ÔÈ¯BÚN‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ô‰ ÔÈÈÓ ‰MÓÁ2, ¬ƒ»ƒƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ
ÏÚeL ˙ÏaLÂ3ÔBÙÈLÂ ,4,ÔÈhÁ‰ ÔÈnÓ - ÔÈÓqk‰ . ¿ƒ…∆»¿ƒ«À¿ƒƒƒ«ƒƒ

ÌÈ¯BÚN‰ ÔÈnÓ - ÔBÙÈLÂ ÏÚeL ˙ÏaLÂ5‰MÓÁÂ . ¿ƒ…∆»¿ƒƒƒ«¿ƒ«¬ƒ»
ÏÎa ‰‡e·z ÌÈ‡¯˜ ,ÌÈÏaL Ô‰Lk ,el‡‰ ÔÈÈÓƒƒ»≈¿∆≈ƒ√ƒƒ¿»ƒ¿»¿»

ÌB˜Ó6ÔÈLcL ¯Á‡Â ;7ÔÈ¯BÊÂ8Ô‚c ÔÈ‡¯˜ ,Ô˙B‡9; »¿««∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»
,Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ÔÁÓ˜ ˙‡ ÔÈLÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÁBhLÎe¿∆¬ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

˙t ÔÈ‡¯˜10‡È‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰NÚp‰ ˙t‰Â . ƒ¿»ƒ«¿««««¬∆≈∆»≈∆ƒ
ÈeeÏ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa ˙t ˙‡¯˜p‰11. «ƒ¿≈«¿»»¿…ƒ

פ"א,2) כלאים לרבינו, המשנה (פירוש מדבריות חיטים הם
- כיסמים מפרשים: ויש ט). (ד, ביחזקאל ונזכרים מ"א)

השלם'). ('הערוך בלע"ז השעורה 3)שפעלט היא
מפרשים: ויש שם). לרבינו, המשנה (פירוש המדברית
ומחודדים  מארכים שזרעוניו דגן מין והוא בלע"ז, האפער
(מילון  לסוסים למספוא ביחוד בו ומשתמשים השועל, כזנב

גור). י. (כלאים 4)- במשנה ונזכר בלע"ז, רוגגען זרע
מ"א). הפרשת 5)פ"א, לענין מזה ויצא ע"א. לה, פסחים

וכן  שם). (רש"י מינו שאינו על ממין תורמים שאין תרומה,
וגו' ושעורה חטה ארץ ח): ח, (דברים תורה כשאמרה
שהם  האלה המינים לכל הכוונה - וברכת ושבעת ואכלת

והשעורים. החיטים התבואה,6)ממשפחת מן והנודר
מ"ב). פ"ז, (נדרים אלה בכל השבלים 7)אסור חובטים

גרעיניהן. מפסולתן.8)להוציא לנקותן ודגן 9)ברוח,
מיני  חמשת את כולל ועוד) כג יד, (דברים בתורה האמור

זריתם. אחרי וברכת 10)תבואה המוציא ברכת לענין
חצרות, עירובי לענין וכן בסמוך, כמבואר לאחריה המזון
ה"א) (פ"א, חלה וב'ירושלמי' ה"ח. פ"א, עירובין הל' ראה

(ישעיה  הפסוק את רמז דרך חטה דרשו ושם כה): כח,
המינים  חמשת כל גבולתו, וכוסמת נסמן ושעורה שורה
עשויה  שהיא שועל, שבולת זו - שורה זה: בפסוק מנויים
גבולתו  הכוסמין. זה - וכוסמת השיפון. זה - נסמן כשורה.
נקראים  המינים שאר שאין לומר לחם, של גבולו כאן עד -

פת 11)לחם. נקראת אינה אחר ממין הפת כי נוסף, שם
דוחן. פת או אורז פת כגון הנוסף בשמה אלא סתם,

.·'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰ÈÙÏ C¯·Ï ·iÁ ,˙t ÏÎB‡‰»≈««»¿»≈¿»∆»»«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡‡ÈˆBn‰ ,ÌÏBÚ‰12,ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ¡…≈∆∆»»«ƒ∆∆ƒ»»∆

˙BÎ¯a Úa¯‡ - ‰È¯Á‡Ïe13˜eÏL Ô‚c ÏÎ‡ .14BÓk ¿«¬∆»«¿«¿»»«»»»¿
‡e‰L15,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÙÏ C¯·Ó - ∆¿»≈¿»»≈¿ƒ»¬»»

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe16C¯·Ó - ÁÓ˜ ÏÎ‡ . ¿«¬»≈¿»«»«∆«¿»≈
"Ïk‰L" ÂÈÙÏ17."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe , ¿»»∆«…¿«¬»≈¿»«

פרי 12) "בורא" כמו "מוציא" לומר ואין ע"ב. לח, ברכות
שאות  מוציא. - העולם של האותיות לערב שלא כדי הגפן,
שאנו  ומה ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' במבטא תיבלע מ'
בתהלים  הנוסח שכך להקפיד, אין הארץ, מן - לחם אומרים
לח:). ברכות ('תוספות' הארץ מן לחם להוציא יד): (קד,

ה"ב.13) פ"ב, לעיל שהוא 15)מבושל.14)מנויות כמו
לשנים. אותו חלקו ולא קליפתו הוסרה שלא הגורן, מן בא
פרי  בורא עליה מברך החיטה את "הכוסס לז.): (ברכות
ולא  הואיל מבושלת, היא שאפילו רבינו וסובר האדמה",
(כסףֿמשנה). חשובה אכילתה אין קליפתה, הוסרה

שאין 16) משמע לאחריה, ברכה שם נאמרה שלא שם.
סי' או"ח (הגר"א בלבד נפשות בורא אלא אחריה מברך
מה  כל על רבות נפשות הנוסח: התימנים, ובכת"י רח).
ה"א, פ"ח לקמן וראה העולמים. חי ברחמיו שברא

טעם 17)ובביאורנו. עדיין בו ויש דק דק נטחן לא ואפילו
מברך  לאכילה, קצת שראוי קליות של קמח או חיטה,
לו. (ברכות קמח לאכול אדם בני דרך שאין משום "שהכל"

רח. סי' או"ח 'טור' וראה שם). וברי"ף

.‚e‰e˜ÏML ,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜18 ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆¿»
¯ÚÂÈ„k ,‰·Ú ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ˜LÓ ¯‡La B‡ ÌÈÓa B· ¿≈¿¿«ƒƒ¿»«¿ƒƒ»»»∆¿≈

‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,BÒÚÏÏe ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬ƒ»¿»√¿»≈»»ƒ¿ƒ»
ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ" ÛBq·Ïe ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba"≈ƒ≈¿¿«««ƒ¿»¿«

"‰ÏkÏk‰19Èe‡¯ ‰È‰iL È„k ,C¯ ‰È‰ Ì‡Â ; ««¿»»¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿∆»
‰i˙LÏ20"Ïk‰L" ‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó -21ÛBq·Ïe , ƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ¿ƒ»∆«…¿«

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"22. ≈¿»«

שקלהו.18) הנוסח: התימנים, ברכה 19)ובכת"י היא
יג. הלכה לקמן ומפורשת שלש, מעין כמו 20)אחת

לרפואה. אלא 21)שעושים לסעוד עשוי שאינו כיון
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שם). וב'תוספות' לח. (ברכות כל 22)לשתות הכלל: זה
מברכים  אין - מזונות" מיני "בורא לפניו מברכים שאין
יא. הלכה לקמן וראה הכלכלה", ועל המחיה "על לאחריו

.„ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜23‰¯„˜a BÏMaL ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÔB‚k ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈa ,Bc·Ï ÔÈa -≈¿«≈∆≈¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿

˙B·È·Ï24B˜lÁL Ô‚c‰ ÔÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ25B‡ ¿ƒ¿«≈»∆¿≈«»»∆ƒ¿
BL˙Î26˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,‰¯„˜a BÏM·e27N¯‚Â28 ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿∆∆

‰NÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÏÓ¯k‰««¿∆¿«≈»∆¿»∆«ƒ¿»«¬≈
ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ ;‰¯„˜29,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ Ba ·¯ÚL , ¿≈»¿≈»«¿ƒ∆≈«≈¬≈∆«ƒƒ

ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó ‰lÁza - ˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa≈∆«≈««¿ƒ»¿»≈»»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ30. ¿

עליהם.23) חי והאדם מזינים, סולת 24)שהם עוגת
(שמואלֿב  בשמן ואחרֿכך תחילה רותחים במים מרובכת
ממולאים  בצק כיסי גם כן נקראים וכיום שם) וברש"י ח יג,

גבינה. או להרבה 26)לשנים.25)בשר, במכתשת
בשמואלֿב 27)חלקים. ונזכרות וכתושות, קלופות חיטים

יט). גרוסות,28)(יז, של בטחנה טחונות מלשון חטים
יד). ב, (ויקרא המינים.29)הכתוב מחמשת שלא

ע"א.30) לז, ברכות

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31·eLÁ ‰f‰ ÔÈn‰ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«∆»
˙LÓÁÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÙË ‰È‰ ‡ÏÂ BÏˆ‡∆¿¿…»»¿≈»¬»ƒ»»∆»≈¬≈∆
,¯wÚ‰ ÏÚ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ - ‰ÏÙË ·¯ÚL ÔÈÈn‰«ƒƒ∆≈«¿≈»≈¿»≈∆»«»ƒ»
‡e‰L Ïk :˙BÎ¯aa ÏÏk ‰ÊÂ .‰ÏÙh‰ ˙‡ ¯ËBÙe≈∆«¿≈»¿∆¿»«¿»…∆
˙‡ ¯ËBÙe ¯wÚ‰ ÏÚ C¯·Ó - ‰ÏÙË BnÚÂ ¯wÚƒ»¿ƒ¿≈»¿»≈«»ƒ»≈∆

‰ÏÙh‰32,¯wÚ‰ ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰L ÔÈa , «¿≈»≈∆»¿»«¿≈»¿…∆∆ƒ»ƒ»
.˙·¯ÚÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa≈∆…»¿»¿…»∆

עליו:31) מברכים המינים, מחמשת המעורב תבשיל שכל
מזונות". מיני ע"א.32)"בורא מד, ברכות

.Â˙ÙÏ ÔB‚k ?˙·¯ÚÓ‰ ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk33B‡ ≈«ƒ«¿≈»«¿…∆∆¿∆∆
˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜ Ba ·¯ÚÂ BÏMaL ,·e¯Î¿∆ƒ¿¿≈≈∆«∆∆»≈¬≈∆

B˜a„Ï È„k ÔÈÈn‰34ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ - «ƒƒ¿≈¿«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
ÏkL .‰ÏÙË BÁÓ˜Â ¯wÚ‰ ‡e‰ ˙Ùl‰L ,"˙BBÊÓ¿∆«∆∆»ƒ»¿ƒ¿¿≈»∆»
È„k B‡ ÁÈ¯ ÔzÏ È„k B‡ ˜a„Ï B˙B‡ ÔÈ·¯ÚnL ¯·c»»∆¿»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈≈«¿≈

ˆÏ‰ÏÙË BÊ È¯‰ ,ÏÈL·z‰ ˙‡ Úa35·¯Ú Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…«∆««¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒ≈≈
¯wÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙B·B¯Úza ÌÚË ÔzÏ È„k36,CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ≈««««¬¬≈ƒ»¿ƒ»

‰hÁ ·ÏÁ Ô‰a ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL L·„ ÈÈÓ37 ƒ≈¿«∆¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆≈∆ƒ»
C¯·Ó BÈ‡ ,‰˜È˙Ó ÈÈÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˜a„Ï È„k¿≈¿«≈¿ƒ≈∆ƒ≈¿ƒ»≈¿»≈
‡e‰ L·c‰L ÈtÓ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ»»≈ƒ≈¿ƒ¿≈∆«¿«

.¯wÚ‰»ƒ»

בלע"ז.33) ריבע גנים, ירק ולעשותו 34)מין להקפותו
ע"א.35)סמיך. לט, לטעם,36)שם, העשוי דבר שכל

לח:). (ביצה בטל בו 37)אינו שמשתמשים עמילן, כגון
יא). הלכה (פ"ד, ומצה חמץ הל' והשווה לכביסה,

.ÊCÈ¯vL È¯‰ ?˙·¯ÚÓ dÈ‡L ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿≈»∆≈»¿…∆∆¬≈∆»ƒ
ÁÈÏÓ ‚c ÏÎ‡Ï38˜ÈfÈ ‡lL È„k BnÚ ˙t‰ ÏÎ‡Â , ∆¡…»»ƒ«¿»«««ƒ¿≈∆…«ƒ

ÁÈÏn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - BBLÏe BB¯b ÁÏn‰«∆«¿¿¬≈∆¿»≈««»ƒ«

BÏ ‰ÏÙË ˙t‰L ÈtÓ ,˙t‰ ˙‡ ¯ËBÙe39Ïk ÔÎÂ , ≈∆««ƒ¿≈∆««¿≈»¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

אחריו 38) מליח לאכול וצריך מתוקים, פירות שאכל כגון
(קיבה). באיסטומכא ונקבצת המתדבקת הליחות את להסיר

ז). ו, (ברכות לרבינו המשנה פירוש מד,39)מלשון שם,
ע"א.

.ÁÌÈzt d˙B‡ ˙˙tL ˙t‰40B‡ ‰¯„˜a dÏM·e , ««∆»«»ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»
˙Èfk ÔÈ˙È˙ta LÈ Ì‡ :˜¯na dLÏ41Ô‰L ¯kpL B‡ , »»«»»ƒ≈«¿ƒƒ««ƒ∆ƒ»∆≈

d˙¯eˆ ‰pzL ‡ÏÂ ,˙t42‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿…ƒ¿«»»»¿»≈»∆»«¿ƒ»
"‡ÈˆBn‰"43˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;44‡ ,˙¯eˆ ‰¯·ÚL B «ƒ¿ƒ≈»∆««ƒ∆»¿»«

ÏeMaa ˙t‰45ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «««ƒ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ46. ¿

לפרורים.40) צורתה.41)פיררה שנשתנית אע"פ
כזית.42) בהם אין אפילו בלישה 43)ואז מדובר זה כל

עוברת  הפת צורת אין במרק בלישה כי בבישול, ולא במרק
בהם  יש אם ולפיכך במקצת, נשתנית אלא לגמרי ממנה
חז"ל  מדברי זה דין רבינו ולמד המוציא. - ברכתם כזית,
- הערוך) במרק, שנילושו (פירורין חביצה לז:): (ברכות
כדברי  כזית, בפירוריה שאין אע"פ המוציא עליה מברכים

שם. ששת, חוזר 44)רב וכאן צורתה. שנשארה אע"פ
ש  פת של הדין לפרש בהם Ï˘·.(45‰רבינו יש ואפילו

עלולה  בישול ע"י כי לגמרי, צורתה ועברה הואיל כזית,
" רבינו: שהדגיש וזה לגמרי, לעבור הפת ",··ÏÂ˘Èצורת

במרק. בלישה לא בבישול, מדובר שכאן שם,46)לומר
הובא  וכן הכסףֿמשנה, ע"פ הוא זה פירוש ע"א. לז,
חכמי  בה נתבלטו זו, הלכה קמו. אלפים שני ח"ד ברדב"ז
עצמם  את סותרים רבינו דברי לכאורה שהרי הדורות,
או  כזית בפתיתים יש אם אמר: שמתחילה לסופם, מראשם
ברכת  לחייבם מספיקה אחת שמעלה מזה משמע וכו' שניכר
שלא  ובלבד מכזית פחות אפילו או כזית, או המוציא:
שעברה  או כזית, בהם אין ואם אמר: ואח"כ צורתם, תשתנה
ברכת  לחייבם מספיקה אינה אחת שמעלה משמע וכו'
צורתם  נשתנית לא וגם כזית, בהם כשיש ורק "המוציא",
בבית  זו הלכה נשאלה וכבר "המוציא". עליהם מברכים אז
חכמים  במעמד רבתי, בפומבי אבוהב יצחק רבי של מדרשו
ואמרו  אברבנאל, יצחק רבי הגדול הנשר ובכללם גדולים
ישרים' וב'תומת כסףֿמשנה). (ראה שונים פירושים בזה
"אם" שצ"ל: הבתים' 'ספר בשם נוסחא הביא כח, סימן

כזית בפתיתים יש אם שם: כתוב וכך "או", ÎÈ¯במקום Ì‡
וגם  כזית, דרושות: מעלות שתי שאמנם וכו' פת שהם
ל"סיפא" מה"רישא" סתירה כל אין ומעתה קיימת, צורתו
שזהו  שם, וסיים במרק. ללישה בין לבישול בין מכוון והכל
האחר, הנוסח לפי פירוש למצוא והחושב האמיתי, הנוסח
הוא  שגם הנ"ל ברדב"ז וראה יתירה. חריפות אלא זה אין

אחר. תיקון ומציע סופר, טעות כאן שיש סובר,

.ËÈÎBL ÌÈi·¯Ú‰L BÓk ,Ú˜¯wa ˙ÈÙ‡pL ‰qÚƒ»∆∆¡≈««¿«¿∆»«¿ƒƒ¿≈
,˙t ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈÙB‡ ˙B¯a„n‰«ƒ¿»ƒƒ¿≈»∆»««

"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó47Ì‡Â . ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈¿¿ƒ
"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó - ‰ÈÏÚ BBÊÓ Ú·˜48‰qÚ ÔÎÂ . »«¿»∆»¿»≈«ƒ¿≈ƒ»
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da ·¯ÚL B‡ ,·ÏÁ· B‡ ÔÓL· B‡ L·„a dLlL∆»»ƒ¿«¿∆∆¿»»∆≈≈»
ÔÈÏ·˙ ÈÈÓ49‰‡a‰ ˙t ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,d‡Ù‡Â ƒ≈¿»ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿≈««»»

ÔÈqÎa50‡¯Ba" ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,˙Ù ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒ»ƒ««ƒ∆«¿»≈»∆»≈
"˙BBÊÓ ÈÈÓ51C¯·Ó - ‰ÈÏÚ B˙„eÚÒ Ú·˜ Ì‡Â . ƒ≈¿¿ƒ»«¿»»∆»¿»≈

"‡ÈˆBn‰"52. «ƒ

מזונות,47) מיני בורא - דארעא" "כובא ע"א. לח, ברכות
פת  שזוהי שם) ברשב"א (הובא גאון האי רב ומפרש

בקרקע. ה"ו)48)הנאפית (פ"ו, ומצה חמץ ובהל' שם.
בפסח, מצה חובת ידי זו, במצה שיוצאים רבינו, כותב
שפירש  מה על וסמך נתכוין, מזונו עליה כשקבע ובוודאי

רוקח'). ('מעשה טעם.49)כאן הנותנים מרקחים מיני
(הובא 50) חננאל ורבינו שם. וברש"י ע"ב מא, ברכות

מלאים  כיסים כמין עשויה פת - כסנין מפרש: ב'הערוך')
כעכים  כמין אותה שעושים ואגוזים... ושקדים סוכר
דבש  ובקבוק ונקודים משתאות. בבתי אותה ולועסים
דבש. וזלוע כסנין יונתן: מתרגם ג) יד, (מלכיםֿא

סעודתם 51) לקבוע אדם בני דרך שאין ע"א. מב, ברכות
ואפי  והשמן עליה, שהדבש כל הרבה, מים בעיסה נתן לו

מזונות" מיני "בורא עליה: מברכים טעמם, בה נתנו
רבינו). בדעת לפני 52)(כסףֿמשנה ידים ליטול צריך וגם

ה"א). פ"ו, לקמן וראה ס"א. קנח, סי' (או"ח אכילתה

.È˙t epnÓ ‰NÚL B‡ BÏMaL Ê¯‡53‰lÁza - …∆∆ƒ¿∆»»ƒ∆««¿ƒ»
"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó54‡¯Ba" ÛBq·Ïe , ¿»≈»»≈ƒ≈¿¿«≈

"˙BLÙ55,¯Á‡ ¯·c ÌÚ ·¯ÚÓ ‡‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿»ƒ¿«∆…¿≈¿…»ƒ»»«≈
Bc·Ï Ê¯‡ ‡l‡56ÔÁc ˙t Ï·‡ .57¯‡L ÏL ˙Ù B‡ , ∆»…∆¿«¬»«…««∆¿»

˙ÈË˜ ÈÈÓ58"Ïk‰L" C¯·Ó ‰lÁza -59ÛBq·Ïe , ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆«…¿«
"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"60. ≈¿»«

ואפאו.53) הוא 54)שטחנו כי והטעם, ע"ב. לז, ברכות
רח). סי' או"ח ('טור' הלב וסועד שם:55)מזין ברכות,

כלום" ולא "לבסוף שכל וקיימאֿלן כלום". ולא "לבסוף
שם, אשי רב דברי עלֿפי (רי"ף, רבות נפשות בורא מברך

אחר 56)מד.). בתבשיל המעורבים המינים כחמשת לא
האורז  אין כי ה"ד) (לעיל מזונות" "מיני עליו שמברכים
לז.). (ברכות בתערובת אפילו חשוב שיהא כלֿכך מזין

פ"ב,57) (שביעית המשנה בפירוש ורבינו בלע"ז, הירזע
ט). (ד, ביחזקאל ונזכר בלע"ז. מי"ל מפרש מ"ז)

(הערבסין 58) בתרמיל ומונח עגול שפריו ירק זרעוני
התלמוד 59)בלע"ז). דברי ממשמעות פ"ו, לברכות רי"ף

נזכרים  להיות ודוחן אורז רגילים מקום שבכל לז.) (שם,
מיני  בורא מברך אורז "על הברייתא אומרת וכאן כאחד,
דוחן  דין שאין מכאן נראה דוחן, גם הזכירה ולא מזונות",
פרי  "בורא עליהם מברך ואינו ברכה, לענין אורז בכלל
וגם  פרי, מתורת ויצאו אפייתם ע"י שנשתנו מפני האדמה",
עליהם  מברכים - הנאתם דרך זו ואין פת לאכלם דרך אין
(פ"ח, לקמן כמבואר הכל, כוללת ברכה שהיא "שהכל"

לאחריו 60)ה"י). מברך "שהכל", לפניו שמברכים כל כי
ה"ח). פ"ח, (לקמן נפשות" "בורא

.‡ÈÔÈÎ¯·Ó ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL Ïk»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ
˙BÎ¯a Úa¯‡ ,d¯„Òk ÔBÊn‰ ˙k¯a ÛBqa ÂÈ¯Á‡Ï61; ¿«¬»«ƒ¿««»¿ƒ¿»«¿«¿»

,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÏÎÂ¿»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿
LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈ¯Á‡Ï ÛBqa ÔÈÎ¯·Ó62ıeÁ , ¿»¿ƒ«¿«¬»¿»»««≈≈»

Ê¯‡‰ ÔÓ63. ƒ»…∆

פ"ד.61) ברכות, יג.62)תוספתא הלכה בסמוך מפורשת
מזונות",63) מיני "בורא בתחילה עליו שמברך שאףֿעלֿפי

לז.). (ברכות נפשות" "בורא אחריו מברך

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64˙ÈfkÓ ÏÎ‡L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ««ƒ
‰ÏÚÓÏe65˙t‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ Ï·‡ ;66, ¿«¿»¬»»«»ƒ««ƒ≈ƒ««

ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ ÔÈa67˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙BM‰Â ;68ÔÈa , ≈ƒ¿»√»ƒ¿«∆»≈¿ƒƒ≈
‰Î¯a ‰lÁza C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ÔÈa ,ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰69ÏÏk C¯·Ó BÈ‡ ÛBq·Ïe ,70. »¿»¿«ƒ¿«≈¿»≈¿»

לאחריו.64) מברך לפניו, שמברך שאמרו,65)שכל וכזית
לט.). (ברכות בינוני אלא גדול ולא קטן ברכות 66)לא

ע"א. ע"א.67)מה, לט, החייב 68)שם, השיעור שהוא
וכן  לנזיר, יין רביעית כגון - אסורים משקין בשתיית עליו
ופחות  אסורים, במאכלות כזית שיעור כמו - דם רביעית
(כסףֿמשנה). באוכלין מכזית כפחות הוא במשקין מרביעית

והחמירו 69) לה.) (ברכות ברכה בלא ליהנות שאסור
מברכה  יותר סופרים, מדברי שהיא שלפניה בברכה
ויאכל  בדעתו ימלך שמא התורה. מן שהיא הגם שלאחריה,
ובברכה  לתקן, בידו ואין לברך צריך שהיה ונמצא כשיעור,

(כסףֿמשנה). כמובן לכך לחוש אין אפילו 70)לאחריה
רי). סי' או"ח ('טור' רבות נפשות בורא

.‚ÈLÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰ BÊÂ71‰z‡ Ce¯a : ¿ƒ¿»»««≈≈»»«»
‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,'‰72 ¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»

‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ73zÏÁ‰LÂ ˙Èˆ¯L ¿«∆∆∆¿»»¿»»∆»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .eÈ˙B·‡ ˙‡∆¬≈«≈¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈

E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ74,E„B·k ÔkLÓ ÔBiˆ ÏÚÂ «∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«¿∆
‰ÈÏÚ EÎ¯·e ,dÈ·a eÁnNÂ dÎB˙Ï eÏÚ‰Â¿«¬≈¿»¿«¿≈¿ƒ¿»»¿»∆¿»∆»
ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»«»«»»∆¿«

‰ÈÁn‰75BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . «ƒ¿»¿«»¿»ƒƒ≈ƒ¿»»
ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚÓ dÏÏÎa76˙k¯·a ¯ÈkÊnL C¯„k , ƒ¿»»≈≈¿À««¿∆∆∆«¿ƒ¿ƒ¿«

ÔBÊn‰77. «»

ברכות 71) שלש תמצית את כוללת שהיא ברכות,
המזון. שבברכת הזן".72)הראשונות "ברכת כנגד

הארץ".73) "ברכת "בונה 74)כנגד ברכת כנגד
וברי"ף 75)ירושלים". קלים, בשינויים ע"א מד, ברכות

ה"יד. פ"ח, לקמן וראה פ"ו,76)שם). (ברכות ירושלמי
ביום  והחליצנו "ורצה אומר: לחתימתה, שסמוך ה"א)
(פלוני) ביום "ושמחנו אומר: וביוםֿטוב הזה", השבת
אינו  בלבד) סופרים מדברי (שהם ובפורים ובחנוכה הזה".

מיימוניות'). ('הגהות המאורע מעין לכלול לעיל 77)צריך
ה"ה. פ"ב,
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milkקסד zekld - dxdh xtq - oeiq b"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyoeiq h"iÎb"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïåéñ â"é ïåùàø íåé

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦
עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

ועשוי 1) מקבל שיהא עד מטמא אינו חרס שכלי יבאר
יקבל  כמה כפוי. כשהוא חרס בכלי המשתמש ודין לקבלה.
בכל  הנמצאים חרסים חזקת טומאה. מקבל ויהיה חרס כלי

מקום.

.‡Ò¯Á ÈÏk2Ïa˜Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿ƒ∆∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿∆¿«≈
B‡ ,Ïea˜ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Ïa˜Ï ÈeOÚÂ¿»¿«»»¬»ƒ…»»≈ƒ

‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡ÏÂ Ïa˜Ó ‰È‰L3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆»»¿«≈¿…«¬»¿«»»≈¿«≈À¿»
ÏÏk4,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»

,Ò¯Á ÏL ÔÁÏM‰Â ‰¯Bn‰Â ÏÒÙq‰Â ‰hn‰Â ‡qk‰«ƒ≈¿«ƒ»¿««¿»¿«¿»¿«À¿»∆∆∆
ÔÈ‡ - CBz Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»∆≈»
,Ô‰a ÔÈÎl‰Ó ÌÈn‰L ˙BBÏÈq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿≈«ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ»∆
- ÔÈÏa˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈÙeÙk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ¿««ƒ∆≈¿«¿ƒ
È„k ‡l‡ ,‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆…«¬¿«»»∆»¿≈

ÌÈËiL ÏL ˙È·Á ÔÎÂ .ÌÈn‰ Ô‰Ó e‡ˆiL5˙È·ÁÂ ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈»ƒ∆«»ƒ¿»ƒ
‰eÙc‰6ıÁn‰ ÈÏeLa7„È ˙Èa BÓk ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ , «¿»¿≈«««ƒ¿«¬≈¿≈»

dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡ÏÂ ıÁn‰ da ÔÈ‡OBpL∆¿ƒ»«««¿…«¬≈¿«»»≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ועשוי  מקבל שיהי' עד טומאה מקבל אינו חרס "כלי
והמנורה  והספסל והמיטה "הכסא הביא ולדוגמא לקבלה".
שהן  שאע"פ מים של סילונות וכן חרס" של והשולחן
שלא  "מפני טהורים הן הרי מקבלין שהן ואע"פ כפופין

המים". מהן שיצאו כדי אלא לקבלה נעשו
על  מרמז העפר מן העשוי חרס כלי העניינים, בפנימיות
כו'" האדמה מן עפר האדם את אלוקים ה' "וייצר האדם
טהרתו  זו ששבירתו הנשבר, כחרס ומשול מעפר שיסודו
צריך  שיהודי רוח" ושפל דכא ואת ..." ונדכא" נשבר "לב -
עפר  חרס כלי זאת עם וביחד שלם כלי אחד מצד להיות
לו  באה יהודי של טהרתו כי הביטול, תכלית האדמה מן
אלא  אינה מציאותו שכל ומהידיעה הביטול מהרגשת
מקבלים  אינם עץ כלי פשוטי ולכן שלמעלה, המציאות

טומאה.
מים  של כסילונות מרגיש אבל קיבול בית לו יש אם וגם
בעצמו  ויודע למקום, ממקום המים להעביר עניינם שכל
למלאות  כדי רק הם הגדולים ופעולותיו מעשיו שכל
שעם  הרי המים", מהן שיצאו "כדי הקב"ה של שליחותו
ולכן  לקבלה" נעשה ש"לא בעצמו מרגיש שלם כלי היותו

טומאה. מקבל אינו
ששם  מלכים בספר הפסוקים את מזכיר זו בהלכה הלימוד
ספסל, הוזכר לא אבל ומנורה וכסא ושולחן מיטה נאמר
הוסיף  מדוע הנ"ל הדוגמאות הרמב"ם לקח משם ואם

ספסל. גם המשנה) (והוסיפה
אותו  "ששורפין זה הוא חרס שכלי שכתב מה ידוע הנה
באש  אותו ששורפין ביטול, עניינו האדם ובעבודת בכבשן"
עבודת  שהו"ע י-ה" שלהבת אש רשפי "רשפי' שלמעלה

מרומזי  בתפילה העניינים ופרטי הנ"ל התפילה. בכלים ם
תפילת  ומנורה כסא ושולחן ערבית, תפילת זה שמיטה
- כסא ק"ש, וברכות דזמרה פסוקי הוא שולחן שחרית,
קונטרסים  המאמרים (ספר שמו"ע תפילת ומנורה ק"ש,

ואילך). ב. קסד, ח"א
אלא  לישיבה, עשויים ששניהם שווה, תוכנם וספסל כסא
וברמב"ם  מאחד. ליותר והספסל ליחיד הוא שכסא
שנעשה  בכסא פרט שהוא ספסל הוסיף (ובמשנה)
לפרט  שעניינם תושבע"פ הם והרמב"ם המשנה כי לישיבה
בנביא  אבל חרס. כלי אלא נאמר לא ובתורה תושב"כ, את
ארבעה  נפרטו לתושבע"פ תושב"כ בין "ממוצע" שהוא
ספסל  כאמור כי יותר עוד נפרטו וברמב"ם ובמשנה כלים,
ספסל  שאין ולהעיר בכסא. פרט הוא לישיבה המיועד
על  מדובר שם כי מלכים, בספר הסיפור לתוכן מתאים

אלישע. - אחד איש עבור שנבנתה קטנה" גג "עליית
(hk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ג.2) משנה ב פרק אינו 3)כלים הכלי של הרגיל תשמישו
לתוכו. (ראה 4)לקבל להם אין מידרס טומאת אפילו

חֿט). הלכה א פרק בה 5)למעלה שמשתמשים חבית
המים. פני על לשוט דופן.6)המתלמדים מלשון

קיבול 7) בית בקצותיו ועושים גדול חרס כלי הוא מחץ
בבית  היד שימת בו, כשמשתמשים היד את בה לשום

קבלה. אינה הקיבול

.·ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba ‰È‰L Òt8,‰‡ÓË Ïa˜Ó - »»∆»»≈ƒ∆∆¿«≈À¿»
¯B‰Ë - Ba ÔÈ‡LÂ9ÌÈ¯ˆBi‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .10dÏ LiL ¿∆≈»¿≈¿««¿ƒ∆≈»

.‰‡ÓË - CBz¿≈»

כאלה,8) ויש בהם. קבוע השמן קיבול שבית פנסים יש
בו  להשתמש כשרוצים השמן עם הנר בהם שמכניסים

הרוח. מפני להגן רק משמש לא 9)והפנס שהדפנות מפני
הרוח. מפני להגנה אלא לקבלה שעליו 10)נעשו האבניים

הכלי, תבנית ומפתח הטיט את חרס) כלי (עושה היוצר נותן
אבניים  על הכלי את נותן כך ואחר שפה, אין זו ולמגופה

מלאכתו. וגומר שפה להן שיש אחרות

.‚¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL CtLÓ11- ÔÈÏÎB¯ ÏLÂ ; «¿≈∆«¬≈»ƒ»¿∆¿ƒ
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קסה milk zekld - dxdh xtq - oeiq b"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Bcˆ ÏÚ e‰hnL ÈtÓ ,‡nË˙Ó12Ba ÁÈ¯Óe ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«≈«ƒ≈ƒ«
Á˜BlÏ13. «≈«

כמו 11) המשקין את להעביר אלא לקבלה עשוי שאינו מפני
א. שבהלכה כפופים שמן.12)סילונות מעט בו ונותן

לקבלה,13) כעשוי נידון ולפיכך השמן טיב את שיכיר כדי
כן. לעשות מעוניין אינו הבית בעל אבל

.„˙Bi·Á‰Â ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck Èeqk14˙B¯B‰Ë -15, ƒ«≈«ƒ¿«≈∆∆¿∆»ƒ¿
LÈÓL˙Ï ÔÈ˜˙‰ Ì‡Â .‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL16- ∆…«¬¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ

.ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ

חביות.14) כיסויי בית 15)פירוש, להם שיש פי על אף

לקבלה.16)קיבול. בהם להשתמש כדי מתחילה נעשו

.‰ÒtÏ‡‰ Èeqk17·e˜ ‡e‰L ÔÓÊa :18BÏ LÈÂ ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆»¿≈
„ecÁ19¯B‰Ë -20- „ecÁ BÏ ÔÈ‡Â ·e˜ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ»¿ƒ≈»¿≈ƒ

˜¯i‰ ˙‡ BÎB˙Ï ˙pÒÓ ‰M‡‰L ÈtÓ ,‡nË˙Ó21. ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»ƒ»¿«∆∆¿∆«»»
ÈeÙk ‡e‰Lk Ò¯Á ÈÏÎa LnLÓ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê22- ∆«¿»»«¿«≈ƒ¿ƒ∆∆¿∆»

¯B‰Ë23. »

גדולה.17) פרק 18)מחבת למעלה (ראה משקה ככונס
כדי  האילפס כיסוי את לנקב היוצרים דרך ט). הלכה י"ד

תחתיו. המתקבץ הקיטור את יש 19)להוציא או פירוש,
מחודד. שראשה גבו על בליטה היינו חידוד כשיש 20)לו

להעמידו  אפשר אי כי לקבלה, ראוי אינו למעלה חידוד לו
לתוכו. תבשיל ולשפוך גבו את 21)על לתוכו שופכת

את  לתוכו שנותנת מפרשים ויש שבאילפס, הירק רוטב
המים. ממנו שיתמצו כדי העיקרי 22)הירק הכלי על

עצמו. בפני משמש בשעת 23)ואינו כלים משמשי ככל
בלבד. מלאכה

.ÂÒB¯ËÈË24‡ÈˆBÓe ·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿««ƒ∆»ƒ
˙BËe¯t25ÔÈÒpk˙Ó ÌÈn‰ È¯‰L ;‡nË˙Ó - ¿ƒ¿«≈∆¬≈««ƒƒ¿«¿ƒ

ÔÈ„„va26.‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ Ô‰Â , «¿»ƒ¿≈¬ƒ¿«»»

דקים 24) נקבים הרבה ובהם שוליים רחב כלי ו. משנה שם
לרבץ  משמש זה כלי מלמעלה. מנוקב ודק ארוך וצווארו
סותם  כשהאדם הגן. צמחי ולהשקות הבית רצפת את
מסיר  וכשהוא נוטפים, המים אין הצוואר נקב את באצבעו

לאט. לאט מטפטפים הם - קטנות.25)אצבעו טיפות
בו 26) שיש כלי נקבים, בהם שאין במקומות הכלי בצידי

בצדדים  מתכנסים ואינם לצאת ממהרים המים גסים נקבים
כן  - זעירות טיפות שמוציא בכלי אבל שוטפים, אלא

מתכנסים.

.ÊÌÈ„‚a‰ ˙BiÏËÓ ÔÈÁÈpnL Ò¯Á ÏL „Ètl‰««ƒ∆∆∆∆«ƒƒ«¿ƒ«¿»ƒ
‡nË˙Ó - ˜ÏB„ ‡e‰Â BÎB˙a ÔÓM‰Â27ÈÏk ÔÎÂ . ¿«∆∆¿¿≈ƒ¿«≈¿≈¿ƒ

˙B¯p‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL28.‡nË˙Ó - ÔÓM‰ Ïa˜Ï ∆«ƒƒ«««≈¿«≈«∆∆ƒ¿«≈

המחודד 27) הקצה את ונותנים בתחתיתו מחודד הלפיד
בפני  לעמוד יכול שאינו פי על שאף משמיענו ארוך. במוט
לקבלה. ועשוי מקבל שהוא מפני טומאה, מקבל - עצמו

שכתב 28) כמו רבינו ופירש נר". של שקעו "ובית במשנה:

כלים  כמשמש נידון אינו השקע שבית ומשמיענו, כאן.
בלבד. מלאכה בשעת

.Á‡¯ËÒb29ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ƒ¿¿»∆«ƒƒ«««≈ƒ¿«≈«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÈÏk‰ ÔÓ ÔÈÏÊBp‰30. «¿ƒƒ«¿ƒ¿«∆∆À¿»

קיבול 29) בית ולא יד בית לו שאין "כלי ו. משנה שם
(רבינו  טפטופם" לקבל כדי גדולים לכלים תושבת ומשמש

-30)בפירושו). לאיבוד הולכים שהנוטפים פי על אף
רבינו  של [מלשונו לקבלה. כעשוייה הגיסטרא נידונית
כך. לשם במיוחד שנעשה בכלי שהמדובר משמע בפירושו
לכלי  הכוונה "גיסטרא" בש"ס שנאמר מקום בכל אולם
במשנתנו  וגם חלקים), לשני שנחתך חי לבעל (או שנשבר

ח]. הלכה י"ט פרק לקמן וראה כלי. לשבר שהכוונה מבואר

.ËdÈ‡ - ˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÏL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆∆∆««ƒ∆ƒ¿«∆∆≈»
ÌÈÏk‰ ÏÏÎa ‰ÈÙq‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈«¿ƒ»ƒ¿««≈ƒ

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰31ÏL ‡È‰ ÔÈa Ò¯Á ÏL ‡È‰ ÔÈa , »¬ƒ«»≈ƒ∆∆∆≈ƒ∆
.‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ıÚ≈≈¿»≈¿«»

טהורה?31) שהיא לספינה "מנין שנינו: ב פג, בשבת
בגמרא  ופירשו ים. בלב אניה דרך יט) ל, (משלי שנאמר

טהורה". ספינה אף טהור ים "מה שם:

.ÈÔ‰È¯·L ÔÈ‡ - Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ e¯aLpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»»»≈ƒ¿≈∆
ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ Ô˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
Ô‰a ‰È‰ Ì‡L ,Ò¯Á ÈÏk È¯·MÓ ıeÁ ;LÈÓL˙Ï¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈∆∆∆ƒ»»»∆
:¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰ - Ïa˜Ï Èe‡¯‰ Ò¯Á∆∆»»¿«≈¬≈¿«≈À¿»∆∆¡«

Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ32‡a ‡Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿ƒ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆∆…»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ò¯Á ÈÏk È¯·L ‡l‡ ˙Ba¯Ï¿«∆»ƒ¿≈¿≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
‰È‰Lk ÔÈ˜Ln‰ Ba Ïa˜Ï CBz ‰Ê Ò¯ÁÏ ‰È‰Lk¿∆»»¿∆∆∆¿«≈««¿ƒ¿∆»»

CeÓÒ ‡Ï ,·LBÈ Ò¯Á‰33Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆≈…»¬»ƒ≈»¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ≈¿«≈À¿»

"מנין 32) א: הלכה ז פרשתא שמיני פרשת כהנים תורת
חרס". כלי וכל לומר תלמוד חרס? כלי שברי לרבות

אחר.33) שהוא מה על

.‡ÈÈtÓ Ïa˜iL È„k ·LÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ò¯Á‰«∆∆∆≈»≈≈¿≈∆¿«≈ƒ¿≈
BÊ‡34„ˆÏ BÚÈ¯ÎÓ „ecÁ‰Â „ecÁ Ba ‰È‰L B‡ , »¿∆»»ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«

B‡ ÔÊ‡‰ ‰ÏhpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡«≈¬≈∆»««ƒ∆ƒ¿»»…∆
„ecÁ‰ ¯aL35- ˙Á‡ ‰ÚL ¯‰hL Ò¯Á ÈÏk ÏkL ; ƒ¿««ƒ∆»¿ƒ∆∆∆»«»»««

.ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡≈À¿»¿»

מפריעה.34) הכלי הכלי 35)אוזן את להושיב ואפשר
שיקבל. באופן

.·ÈÔÈcÁ Ô‰ÈÏeML Ò¯Á ÈÏk36e¯aLpL ˙B˜¯ÊÓk ¿≈∆∆∆≈∆«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿¿
Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeLÂ¿≈∆¿«¿ƒ««ƒ∆≈»¿«¿ƒ∆»ƒ

˙BÈÙ¯w‰ ÈÏeL ÔB‚k ,eÎÓÒ Ôk37˙BÒBk‰Â38È¯‰ - ≈ƒ¿¿¿≈««¿ƒ¿«¬≈
eÈ‰iL ,Ô˙lÁzÓ eOÚ CÎlL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡≈¿«¿ƒÀ¿»∆¿»«¬ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿

‰ÊÈÁ‡a B‡ ‰ÎÈÓÒa ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeL39. ≈∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

ומסתיימים 36) מטה כלפי והולכים משתפעים השוליים
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milkקסו zekld - dxdh xtq - oeiq c"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קוץ. בצורת קורפו.37)בחוד באי המיוצרים ידועים כלים
כוסות 38) עשו בצידון הצידוניים". "קוסים במשנה

סמיכה. בלי להעמידן ואין מחודדות ביד.39)ששוליהן
מטמא  אינו סמיכה בלי להעמידו כדי שנעשה מכלי שבר
אבל  למלאכתו, ראוי אינו שהרי לבדו, לעמוד יכול כשאינו
עצמאית, עמידה בלי בו להשתמש היא יצירתו כשתחילת

טומאה. קבלת תורת ממנו פקעה לא כשנשבר גם

.‚È‰È‰ Ì‡ ?‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰È‰ÈÂ Ò¯Á‰ Ïa˜È ‰nk«»¿«≈«∆∆¿ƒ¿∆¿«≈À¿»ƒ»»
ÔË˜ Ì„‡ ˙ÎÈÒ È„k ÏÈÎÓ ÌÏL ‰È‰Lk ÈÏk‰40„Ú «¿ƒ¿∆»»»≈≈ƒ¿≈ƒ«»»»»«

‰‡Òk ˙BÏa˜Ó Ô‰L ˙Bi·Á41·B¯˜ B‡42,e¯aLÂ dÏ »ƒ∆≈¿«¿ƒ¿»»»¿ƒ¿¿
Ò¯Á ,Ô‰ÈÙcÓ ÔÈa Ô‰ÈÚ˜¯wÓ ÔÈa ,ÌÈÒ¯Áa ¯‡LÂ¿ƒ¿««¬»ƒ≈ƒ«¿»≈∆≈ƒ»¿≈∆∆∆
Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ·LBÈ ‡e‰Lk Ïa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈¿∆≈¿ƒƒ¬≈∆¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

לוג,40) ועד קטן אדם סיכת מכדי "שיעורן אומרת: המשנה
(הלוג). ברביעית סאה ועד קבים 41)מלוג שישה הסאה

לוגים. ארבעה "כסאה"42)והקב שאמרנו מה פירוש,
מליאה  סאה אבל מסאה, פחות משהו לסאה; קרוב הכוונה

א. נה, בחולין התרצן כסברת מסאה כלמעלה דינה

.„È˙È·Á „Ú ‰‡Òk ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ
Ò¯Áa ‰È‰ Ì‡ ,‰¯aLÂ ¯˙È B‡ ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰«¿ƒ»»«ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‚Ï ÈˆÁ Ïa˜Ï È„k ¯‡Lp‰«ƒ¿»¿≈¿«≈¬ƒ…¬≈∆¿«≈À¿»
ÌÈ·ˆÁ „Ú ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»»«ƒ«¬»ƒ
‚Ï Ïa˜Ó‰ Ò¯Á Ô‰Ó ¯‡L Ì‡ ,e¯aLÂ ÌÈÏB„b¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈∆∆∆«¿«≈…
ÔÈÏa˜Ó ÌÈÒ¯Á‰ eÈ‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒƒ≈≈¿«¿ƒÀ¿»

.ÂË,¯aLpL ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ct‰ ÔB‚k ,ÔË˜ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆»»¿««¿«≈∆ƒ¿«
B˙ÈÚ˜¯wÓ ¯‡LÂ43‡e‰Lk ‡e‰L Ïk Ïa˜Ó‰ Ò¯Á ¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆∆«¿«≈»∆¿∆

·LBÈ44¯˙BÈa „Á ‰È‰Â ,45ÔË˜ ÈÏÎk ‡ˆÓpL46È¯‰ - ≈¿»»«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¬≈
Ò¯Á Ô‰È˙BÙcÓ ¯‡L Ì‡Â .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»¿ƒƒ¿«ƒ»¿≈∆∆∆
ÌÈÏk ˙BÙcL ÈÙÏ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ïa˜Ó‰«¿«≈≈¿«≈À¿»¿ƒ∆»¿≈ƒ

Ô‰ ÔÈÂLk Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡47,¯kp‰ CBz Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿«≈»∆¿»ƒ≈¿≈»∆«ƒ»
.Ò¯Á ÈÏk ÈËeLÙk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿≈∆∆

התחתון.43) סמיכה.44)מחלקו הדפנות 45)בלי
עצמם  השוליים אבל מאוד, משופעים היו שנשארו
לעמוד  להם המאפשר קטן ישר בשטח מבחוץ מסתיימים

סמיכה. קטן.46)בלי ככלי הוא הזה כאילו 47)השבר
ישר. שיטחם

.ÊË˙˜ÊÁ48- ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÒ¯Á ∆¿«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈ¯B‰Ë49Ôa¯L ÈtÓ ;¯ˆBi‰ ˙È·a ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ , ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆À»

Ô‰ ˙Bi¯ËÒb50Û‡ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡¯ËÒb‰Â ,ÌÈÏkÏ ƒ¿¿ƒ≈«≈ƒ¿«ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»«
.ÌÈÏk È¯·MÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒƒ¿≈≈ƒ

מתקבלת 48) הנחה משמעותה "חזקה" ד. הלכה ג פרק שם
הלכה. לענייני כיסוד מתקבלת כזו הנחה הדעת. על מאוד

לגיסטרא.49) ראויים שהם פי על אף טומאה מקבלים אינם
אם  אלא טומאה מקבלים אינם שחרסים רבינו, דעת

תחת  להושיבם היינו, גיסטרא, לשם הבעלים אותם מייחדים
שחרסים  הדעת על ומתקבל הנוטפים. לקבל כדי כלים
הבעלים  ידי על יוחדו לא באשפה או בשוק הנמצאים

גיסטרא. השליך 50)לשמש לא שהיוצר החרסים רוב
שהם  מפרש, משנה [הכסף לגיסטרא. מיוחדים לחוץ אותם

הנוטפים]. המשקין לקבל ראויים

á"ôùú'ä ïåéñ ã"é éðù íåé

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) מטומאתו ויטהר חרס בכלי השבר שיעור כמה יבאר

או  באויר וכנגדו במגע המטמא ודין טומאה. יקבל לא
וטפלה  שנתרועעה חבית באויר. כנגדו ולא במגע מתטמא

בזפת. וסתמה ניקבה או בגללים

.‡‰nk2¯‰ËÈÂ Ò¯Á ÈÏk ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ∆∆¿ƒ¿«
‰È‰ Ì‡ ‰‡ÓË Ïa˜È ‡Ï B‡ ,‡ÓË ‰È‰ Ì‡ B˙‡ÓËÓ¿À¿»ƒ»»»≈…¿«≈À¿»ƒ»»

ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ?¯B‰Ë3ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piMÓ -4; »∆»»√»ƒƒ∆ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
,ÔÈ˜LÓa ÒÈÎÓ ·˜piMÓ - ÔÈ˜LÓÏ ÈeOÚ‰Â¿∆»¿«¿ƒƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
ÈÏkÏ ‰˜Ln‰ ÒkÈ ‰˜Ln‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnLk¿∆«ƒƒ«««¿∆ƒ»≈««¿∆«¿ƒ

CÎÏe CÎÏ ÈeOÚ‰ ;·˜pa5B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈËÓ -6, «∆∆∆»¿»¿»¿ƒƒ¿À¿
‡ÏÂ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ¿…

‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa e¯Ó‡7„·Ïa ‡¯ËÒ‚a ‡l‡8ÈÙÏ , »¿¿ƒ«¿∆∆»¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒ
,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÌÈÏÊBp‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïa˜Ï ‰ÈeOÚ ‡È‰L∆ƒ¬»¿«≈««¿ƒ«¿ƒƒ«≈ƒ

dLÈÓLz ÏËa ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜LÓ ‰‡ÈˆB‰ Ì‡Â9. ¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆»≈«¿ƒ»

מ"א.2) פ"ג אוכלין.3)כלים בו להניח מלכתחילה נעשה
הנקב.4) דרך נופלים שבכלי ולמשקין.5)זיתים לאוכלין
ה"ט.6) יד בפרק למעלה חכמים 7)נתבאר שאמרו ומה

שבכלי  המשקה (פירוש, משקה" "כמוציא א) צו, (בשבת
במשקין"). "מכניס מן קטן הוא זה שיעור הנקב, דרך יוצא

תחת 8) להושיבו הראוי כלי שבר פירוש בגיסטרא, נאמר זה
מהם. הנוטפים משקין לקבל תשמישה 9)כלים כל שהרי

הבאה. ההלכה ראה לתוכה. הנופלים משקין לקבל היא

.·˙BcÓ LÓÁ10- ‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w :Ò¯Á ÈÏÎa »≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ«¿∆
‡¯ËÒb ÌeMÓ ‡nË˙‰lÓ ¯B‰Ë11·eLÁ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ , »ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿»«¬«ƒ»

˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï ÈÏk12BÈ‡ - ‰˜LÓ ÒBÎa ·w . ¿ƒ¿«≈≈«»ƒ«¿≈«¿∆≈
·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ ,˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï Èe‡»̄¿«≈≈«»«¬«ƒ¿ƒ»

ÌÈÚ¯f‰ ¯ÈLÎ‰Ï13BÓk ,Ba ÔÈLeÏz‰ ÔÈ˜Lna ¿«¿ƒ«¿»ƒ««¿ƒ«¿ƒ¿
e¯‡aL14BÎB˙aL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ÔË˜ L¯Lk ·w . ∆≈«¿ƒ«¿…∆»»≈««ƒ∆¿

,ÈÏka ÔÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰Â ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ«¬≈≈¿∆≈»«¿ƒ
Ïa˜Óe ÌÈ˙ÈÊ Ba Ïa˜Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿ƒ»¿«≈≈ƒ¿«≈

‰‡ÓË15‡e‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë - ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·w . À¿»ƒ«¿ƒ≈ƒ»«¬≈
ÔÈ„ÚÂ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡Â ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎkƒ¿≈¿»ƒ«¬»ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬«ƒ

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈv‰Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk16˙ÁtiL „Ú ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯17.(¯OÚ ÌÈL ˜¯Ùa) ˙Ó ˙‡ÓËa e¯‡aL BÓk , À¿∆≈«¿¿À¿«≈¿∆∆¿≈»»

ב.10) צה, שם רבא, של בהלכה 11)מימרא נתבאר
לצורך 12)הקודמת. המים על אדומה פרה אפר נתינת

וקידוש  חז"ל, בלשון "קידוש" נקרא מתים, טמאי על הזאה
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קסז milk zekld - dxdh xtq - oeiq c"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חיים  מים עליו "ונתן יז): יט, (במדבר שנאמר כלי, צריך
כלי". מקבלים 13)אל אינם אחרים) אוכלין (וכן זרעים

(שאינם  תלושים במשקין הורטבו שלא זמן כל טומאה
בכלי  המעיין או הבור מן מים שאב ואם לקרקע). מחוברים
שם  [רש"י מכשירים. אלה מים אין - משקה ככונס נקוב
שהם  זה כלי שבתוך הזרעים להכשיר שהכוונה מפרש

הקרקע]. מן פ"ג 14)כתלושים אוכלין טומאת בהלכות
הקודמת.15)ה"ב. בהלכה כמבואר לאוכלין, כשנעשה
ומירח 16) הנקב מקום וסתם זיתים, במוציא שניקב כלי

הדברים  על מציל - המת לאוהל והכניסו וכדומה, בטיט
ומהודק. מצומד מכוסה, שלם כלי כמו מלהיטמא, שבתוכו

הנקב.17) את כשסתם אפילו מציל אינו רובו, נפחת ואם
גדול, בכלי שם) (בגמרא שנאמר השיעור כאן מסר [רבינו
פי"ד  למעלה (ראה רימון] כמוציא שיעורו קטן בכלי אבל

ה"י).

.‚˙È·Á‰18ÌÈÊB‚‡k d¯eÚL -19‰¯„w‰Â ÒtÏ‡‰ .20 ∆»ƒƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈ˙ÈÊk Ô¯eÚL -21‰·¯Ú ÔÎÂ .22elÙ‡ ,Ò¯Á ÏL ƒ»¿≈ƒ¿≈¬≈»∆∆∆¬ƒ

ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˙˜ÊÁÓe ‰ÏB„‚ ‰˙È‰23‰˙ÁÙÂ , »¿»¿»«¬∆∆«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿¬»
LÏÂ dcˆ ÏÚ dhÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa¿ƒ≈ƒ««ƒ∆«»«ƒ»¿»

da24CÎÏ ˙ÈOÚ ‡Ï d˙lÁznL ,‰¯B‰Ë -25. »¿»∆ƒ¿ƒ»»…«¬≈¿»

מ"ב.18) פ"ג אגוזים 19)כלים להטמין היו רגילים
יהודה. כר' פסק למשקין. ראויות שאינן נקובות, בחביות

ולמשקין 21)שם.20) לאוכלין עשויים אלה כלים שני
המדובר  וכאן ה"א), (ראה שניהם חומרי עליהם ונותנים

טומאה. קבלת ה"ג.22)לענין פ"ג תוספתא
(מחזיקה 23) במידה שבאה "אףֿעלֿפי הגירסא: בתוספתא

טהור  במידה בא אמרו (שלא טמאה - בלח) סאה ארבעים
אףֿעלֿפי  זיתים במוציא נפחתה בלבד), עץ בכלי אלא
שהמלה  ונראה -טהורה". בה ולש צידה על מטה שהוא
קשה  כך ומתוך כאן, רבינו בדברי בטעות הושמטה "טמאה"
במידה? לבא ענין כאן מה וגם "אפילו", פירוש מה להבין

ללישה.24) מספיק מקום נשאר גדולה, שהיא מפני
ומה 25) צידה. על מוטה כשהוא ללוש כדי נעשתה לא

סמיכה  בלי לעמוד יכול השבר שאם ה"י), (בפי"ח שאמרנו
(פירוש, לגיסטרא כשייחדו המדובר טומאה, מקבל הוא
גם  [ואפשר הנוטפים). את לקבל כדי כלי תחת להושיבו
שכלי  ניקב, ד"ה א צה, שבת ה'תוספות' שיטת ע"פ לפרש
מדבריו  אולם שם. ראה כלי, משבר יותר גרוע שניקב שלם
השלמות  ראה ייחוד, צריכה שגיסטרא משמע הט"ז בפי"ח

שם].

.„Ct‰26Èh‰Â27ÔÓLa Ô¯eÚL -28¯eˆ¯v‰Â .29- ««¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿««¿
ÌÈÓa B¯eÚL30. ƒ¿«ƒ

מ"ב.26) פ"ג כלים במשנה,27)משנה, גורס רבינו
טיפין  ומוציא מאוד צר שפיו כלי שם, ומפרש "והטפי".

"טפי". שמו ולכן "כמוציא 28)טיפין, שנאמרו השיעורין
בשמן. אלו בכלים משערים - משקה" "ככונס או משקה"

רשת.29) כעין פיו על ועושים מים, לשתיית עשוי
קטן 30) נקב דרך ונכנס יוצא ואינו ממים, סמיך יותר שמן

דרכו. ונכנסים יוצאים שמים

.‰¯31ÂÈt ÏhpL32¯B‰Ë -33‰Ó„‡ ÏLÂ .34˜q‰L ≈∆ƒ«ƒ»¿∆¬»»∆À«
‰ÏÈ˙ta ÂÈt35ÈÏk ÏÏÎa BÈ‡Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ƒ«¿ƒ»≈¿«≈À¿»¿≈ƒ¿«¿≈

.Ò¯Á ÈÏÎk ÔL·ka Blk ˜qiL „Ú Ò¯Á∆∆«∆À«À¿ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

שם.31) השמן 32)משנה בו שנותנים כלי = נר
לתוספת  עליה. נשענת שהפתילה תוספת ובראשו והפתילה,

הנר. פי קראו: למלאכתו.33)זו ראוי שלא 34)שאינו
בכבשן. הפתילה.35)הוסקה בשלהבת

.Â˙È·Á36‰˙ÁÙpL37dÙc ÏÚ d˙B‡ ÔÈhnLÎe »ƒ∆ƒ¿¬»¿∆«ƒ»«»¿»
‰˜ÏÁpL B‡ ,˙Ïa˜Ó38‡È‰ ÔÈ„Ú - ˙B·¯Ú ÈzL ÔÈÓk ¿«∆∆∆∆¿¿»¿ƒ¿≈¬≈¬«ƒƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó39‰ÚÚ¯˙ .40ÏËÏh‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ¿«∆∆À¿»ƒ¿«¬»¿≈»¿»¿ƒ«¿≈
˙B¯‚B¯b ·˜ ÈˆÁa41‰¯B‰Ë -42. «¬ƒ«¿»¿»

מ"א.36) פ"ד ממנה.37)שם חלק נסדקה 38)ניטל
חלקיה. שני ונפרדו שהמדובר 39)לארכה, נראה,

למעלה  אמרנו הרי ייחדם, לא שאם לכך. כשייחדם
זיתים. כמוציא בניקבו אלא 40)שמיטהרים נשברה, לא

רעועה. וכולה בקעים בה קטנה 41)יש סעודה שיעור
א). כט, רעועה 42)(עירובין בחבית משתמשים אין

להישבר. שנוחה

.Ê˙È·Á43‡ eÏhpL‡¯ËÒ‚k ‡È‰ È¯‰ - ‰ÈÊ44. »ƒ∆ƒ¿»¿∆»¬≈ƒ¿ƒ¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÊ‡Ó ‰hÓÏ ‰˜cÒ .˙Á‡ ÔÊ‡ elÙ‡¬ƒ…∆««ƒ¿¿»¿«»≈»¿∆»««ƒ

‡¯ËÒ‚k BÊ È¯‰ - ˙BÓi˜ ‰ÈÊ‡L45d‡OÚ Ì‡Â . ∆»¿∆»«»¬≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¬»»
˙È·Ák ˙Bc - ÌÈÊ‡a ‡lL ‰lÁzÓ46. ƒ¿ƒ»∆…¿»¿«ƒƒ∆¿»ƒ

מ"ג.43) שלימה,44)שם שהיא אע"פ כגיסטרא נידונית
לטלטלה. מאוד שקשה אותה 45)מפני יטלטל שאם

תתפרק. - ה.46)באזניה הלכה ג פרק כלים, תוספתא

.Á˙È·Á47ÈzLk ‡È‰L ‡ˆÓÂ ÔL·ka ‰˜cÒpL »ƒ∆ƒ¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿≈
Ïk - ‰˜cÒ dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pMÓ Ì‡ :˙B‡¯ËÒ‚ƒ¿¿»ƒƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Ô‰Ó ‡¯ËÒb48Ì„˜ ‰˜cÒ Ì‡Â ; ƒ¿¿»≈∆¿«∆∆À¿»¿ƒƒ¿¿»…∆
- ÔL·ka ‰Ù¯O Ck ¯Á‡Â dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿««»ƒ¿¿»«ƒ¿»

‰¯B‰Ë49Ú„eÈ C‡È‰Â .50‰È¯·L eÈ‰ Ì‡ ?‰Ê ¯·c ¿»¿≈«ƒ»«»»∆ƒ»¿»∆»
ÔÈÂL51dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL „Ú - ÌÈc‡Ó dÎB˙Â »ƒ¿»«¿ƒ«∆…ƒ¿¿»¿«¿»

Úe„Èa - ÌÈc‡Ó dÎBz ÔÈ‡Â ÔÈÂL ‰È¯·L ÔÈ‡ ;‰˜cÒƒ¿¿»≈¿»∆»»ƒ¿≈»«¿ƒ¿»«
‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe ,‰¯aL dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡L∆««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»

.LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯‰ Ò¯Á ÈÏk È¯·L ¯‡Lkƒ¿»ƒ¿≈¿≈∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ

מ"ו.47) פ"ב המקבל 48)כלים מכלי חלק היא שהרי
כלי 49)טומאה. שבר על יורדת טומאה קבלת תורת אין

שכלי  כבר, נתבאר טומאה. לקבל ראוי היה לא שמעולם
בכבשן. שיישרף עד טומאה מקבל אינו תוספתא 50)חרס

ה"ב. חדות.51)שם בליטות בלי חלק הוא השבר מקום

.Ë‡¯ËÒb52ÔÈ˜LÓ ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ‰ÚÚ¯˙pL53Û‡ , ƒ¿¿»∆ƒ¿«¬»¿≈»¿«∆∆«¿ƒ«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡ ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ54dÈ‡L ; «ƒ∆¿«∆∆√»ƒ¬≈¿»∆≈»

ÔÈÙÏBc‰ ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ55,e¯‡aL BÓk , ¬»∆»¿«≈«¿ƒ«¿ƒ¿∆≈«¿
˙ÙÏB„ ‰˙È‰ Ì‡Â56‡¯ËÒ‚Ï ‡¯ËÒb ÔÈOBÚ ÔÈ‡ -57. ¿ƒ»¿»∆∆≈ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿»

;‰¯B‰Ë - ÌÈzLÏ ‰˜ÏÁpL B‡ ‰˙ÁÙpL ‡¯ËÒb ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿»∆ƒ¿¬»∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»
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milkקסח zekld - dxdh xtq - oeiq c"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e¯Ó‡ ‡lL58‡l‡ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈL ÏL ÌÈ¯ÈL ∆…»¿ƒ«ƒ∆ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ∆»
Ò¯Á ÈÏk È¯ÈL59.ÔÈ‡nË˙nL Ô‰ „·Ïa ¿»≈¿≈∆∆ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿ƒ

ב.52) פ"ד שם נשפכים.53)משנה אם 54)המשקין
שאינה  וכלֿשכן טומאתה. פקעה טמא, היה השלם הכלי

ולהבא. מכאן טומאה הוא 55)מקבלת אם ואפילו
דעתו. בטלה - לאוכלין בה המשך 56)משתמש זה

חדש. דין ולא גיסטרא 57)הנימוק משימים אנשים אין
שירין  "אין במשנה: רעועה. או נקובה גיסטרא תחת

לשירין". שמיני 58)(שיריים) פרשת כהנים' ב'תורת
ה"א. ז כתוב:59)פרשתא שבידינו, כהנים' ב'תורת

חרס". כלי "שירי גורס שרבינו ונראה חרס". כלי "שברי

.È‡¯ËÒb60ÔÈ„ecÁL61‰˙È‰L ÔÈa ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ƒ¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ∆»≈∆»¿»
˙·LBÈ62ÔÓ Ïa˜Ó‰ Ïk :dcˆ ÏÚ ‰hÓ ‰˙È‰L ÔÈa ∆∆≈∆»¿»À»«ƒ»»«¿«≈ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÔÈ„ecÁ‰63ÌÈ˙ÈÊ ‡¯ËÒb‰ ‡lÓ˙iLk64- ««ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿¿»≈ƒ
ÚbÓa ‡nË˙Ó65ÔÈ‡L ÏÎÂ ;¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚Îe ƒ¿«≈¿«»¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿…∆≈

Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó - ÌÈ˙ÈÊa dnÚ Ïa˜Ó¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿
a ‡nË˙Ó.¯ÈÂ‡ ƒ¿«≈»¬ƒ

ג.60) פ"ד שם שיניים.61)משנה כעין גדולות בליטות
שוליה.62) המקבלים 63)על החידודים כל פירוש,

כמוציא  גדול אינו לחידוד חידוד בין שהמרחק כגון זיתים,
החידודים 64)זיתים. מעכבים זיתים, מליאה כשהגיסטרא

עלֿידם. הנמצאים הזיתים לכל 65)את מספיק ביאור
יאֿיב. בהלכות - הבאה הפיסקא

.‡È„ˆÈk66‡nË˙Ó Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ≈«ƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿ƒ¿«≈
- dÎBzÓ ‡¯ËÒba ‰‡Óh‰ ‰Ú‚ Ì‡L ?¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆ƒ»¿»«À¿»«ƒ¿¿»ƒ»
,‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ;„ecÁ‰ ‡nË˙Óƒ¿«≈««ƒ¿¿»«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»

„ecÁ‰ „‚k ‰˙È‰ elÙ‡67.„ecÁ‰ ‡ÓË ‡Ï - ¬ƒ»¿»¿∆∆««…ƒ¿»««

כשאינם 66) היינו, הקודמת. ההלכה סיום בביאור יתחיל
כזיתים. מדופן 67)מקבלים למעלה תלוייה הטומאה

החידוד. כנגד שהוא במקום הגיסטרא,

.·È?¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚k „ˆÈÎÂ68‰˙È‰ Ì‡L ¿≈«¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ∆ƒ»¿»
‡ÓË - „ecÁ‰ „‚k ‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»¿∆∆««ƒ¿»

‡¯ËÒb‰ ÌÚ „ecÁ‰69ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ««ƒ«ƒ¿¿»¿«∆∆∆¿»»
ÚbÓa ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙·e Ò¯Á ÈÏÎa ¯Ó‡pL∆…«ƒ¿≈∆∆¿«¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿«»
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Bc‚k ‡nË˙Ó ÔÈ‡ B‡ ¯ÈÂ‡a Bc‚Îe¿∆¿»¬ƒ≈ƒ¿«≈¿∆¿»¬ƒ¿≈»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz B‡ Ò¯Á ÈÏk ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿ƒ¿«¿≈∆∆«¿ƒ«ƒ

ÔÎBzÓ Ô‰· ‰‡Óh‰ ÚbzL ‡e‰70¯ÈÂ‡ ˙‡ÓË ÏÎÂ , ∆ƒ««À¿»»∆ƒ»¿»À¿«¬ƒ
¯ÈÂ‡Ï Òkz ‡l‡ ÏÏk ‰‡Óh‰ Úbz ‡lL ‡e‰∆…ƒ««À¿»¿»∆»ƒ»≈»¬ƒ

„·Ïa71. ƒ¿«

זיתים.68) תוכו 69)כשמקבלים זיתים, מקבל כשהחידוד
עצמו. הגיסטרא מתוך כחלק נגעה 70)נידון אם אבל

זאת  להדגיש לנכון מצא רבינו כלל. מיטמאה אינה בגבם
סתם  כמו כאן מגע טומאת לפרש תטעה שלא כדי כאן,
הכלי  בתוך בין שפירושה מקום, בכל האמורה מגע טומאת

בגבו. ח.71)בין הלכה יג בפרק למעלה נתבאר

.‚È˙È·Á72ÌÈÏÏ‚a dÏÙËe ‰ÚÚ¯˙pL73Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆ƒ¿«¬»¿»»ƒ¿»ƒ««ƒ

ÏËB ‡e‰L74È¯‰ - ÌÈÏÙB ÌÈÒ¯Á‰Â ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ∆≈∆«¿»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¬≈
ÈÏk ÌL ÏËa ‡lL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆…»«≈¿ƒ

‰ÈÏÚÓ75B‡ eL¯tL ¯Á‡ ‰ÈÒ¯Á ˜a„Â ‰¯aL . ≈»∆»ƒ¿¿»¿ƒ≈¬»∆»««∆»¿
ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÏ‚a ÌÏÙËe ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÌÈÒ¯Á ‡È·‰L∆≈ƒ¬»ƒƒ»«≈¿»»ƒ¿»ƒ««
BÊ È¯‰ - ÔÈ„ÓBÚ ‰ÈÒ¯ÁÂ ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ÏËBpL Ètƒ∆≈∆«¿»ƒ«¬»∆»¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ‰ÈÏÚÓ ÏËaL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë76Ô‰a ‰È‰ . ¿»ƒ¿≈∆»«≈»∆»≈¿ƒ»»»∆
˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ Ò¯Á77„·Ïa Ò¯Á‰ B˙B‡ „‚k -78 ∆∆«¬ƒ¿ƒƒ¿∆∆«∆∆ƒ¿«

¯‡Le ;BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿≈«¿¿»
‰‡Óh‰ da ÚbzL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ˙È·Á‰∆»ƒ≈ƒ¿«≈«∆ƒ«»«À¿»

dÎBzÓ79.ÌÏL ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ , ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈

מ"ד.72) פ"ג לחזקה.73)שם כדי גללים עליהם מרח
ונפלו 74) נטלם אם אבל ניטל", "שכשהיא לומר התכוון

טומאה. מקבלת שאינה ברור - רעוע 75)החרסים כלי
טומאה  תורת מעליו ירדה לא ולפיכך עליו, כלי שם עדיין
שיתפרקו  ואףֿעלֿפי אותו, מחזיקים שהגללים זמן כל

הגללים. כשיוריד כלי 76)החרסים לתורת חוזרת ואינה
טיט. של בטיפול עד 77)אלא מכיל שהיה מכלי שבא

הי"ג). פי"ח למעלה ראה שם. (ר"ש נכנסה 78)סאה אם
הזה. החרס מקום כנגד החבית לתוך טומאה

ויד 79) חרס, לאותו כיד שכולה מפני מיטמאה, וכשנגעה
לכלי  יד שאין הכלל לפי באוויר, לא אבל במגע מתטמא
ומפרש, זה כלל על מערער אחרונה משנה [בעל חרס
ומועילים  ממש, יד לעשותה אפילו מחברים אינם שגללים

אוויר]. לטומאת לא אבל מגע לטומאת רק

.„È˙È·Á80‰·wpL81˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ82Ck ¯Á‡Â »ƒ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿∆∆¿««»
˜ÈÊÁ‰Ï È„k ˙ÙÊa Ìe˙q‰ Ò¯Áa LÈ Ì‡ ,‰¯aLƒ¿¿»ƒ≈«∆∆«»¿∆∆¿≈¿«¬ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯83‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆
Ïk ÌL ÏË· ‡ÏÂ ,˙È·Á‰ È¯·MÓ‰ÈÏÚÓ È84Ï·‡ . ƒƒ¿≈∆»ƒ¿…»«≈¿ƒ≈»∆»¬»

,˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ ÈÏk‰ ÔÓ L¯tL ¯Á‡ ·wpL Ò¯Á∆∆∆ƒ«««∆≈≈ƒ«¿ƒ¿»««∆∆¿∆∆
Ò¯Á‰L ;¯B‰Ë - ˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¬ƒ¿ƒƒ»∆«∆∆

ÂÈÏÚÓ ÈÏk ÌL ÏËa - ·wpL85¯‰hL ÏÎÂ ,¯‰ËÂ ∆ƒ«»«≈¿ƒ≈»»¿»«¿»∆»«
ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÚL Ò¯Á ÈÏÎa86. ƒ¿ƒ∆∆»»««≈À¿»¿»

מ"ג.80) המטהר.81)שם נקב מחבר 82)אפילו שאינו
ה"ג). פ"כ (ראה הסתימה אחר טומאה מקבלת ואינה יפה

ורא 83) לגיסטרא, ראוי הוא משקין שהרי לקבל ויה
קיימא. בן חיבור אינו שהזפת אע"פ מעל 84)הדולפים,

מעליה  ירדה לא טומאה, מקבלת שאינה אע"פ החבית.
המחברים  בדברים לתקנה אפשר שהרי לגמרי, כלי תורת
כיון  חרס "כלי ה"ג) פ"ב כלים (תוספתא שאמרו ומה יפה.
התכוונו  זו) הלכה סוף (ראה עולמית" טומאה לו אין שטהר
טומאה  מקבל ותוקן שנוקב שלם כלי אבל חרס. כלי לשברי
[בברטנורא  הזה). הכלל את במשנתנו הר"ש מפרש (כך
יפה, מחבר שהזפת מפרשים, במשנתנו ובתפארתֿישראל
לפרש  נדחקו ואעפ"כ הסתימה אחר טומאה מקבלת והחבית
שהיתה  מפני - הסתימה לפני עליה כלי שם בטל שלא
של  פירושו את קיבלו שלא ונראה, רימונים. לקבל ראויה
כלים  גם כולל שהוא ודעתם, הנ"ל. לתוספתא הר"ש

זה]. דחוק לנימוק הוצרכו ולפיכך אדם 85)שלמים, שאין
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קסט milk zekld - dxdh xtq - oeiq e"h iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

גיסטרא. בירור 86)מתקן כב, הערה פ"כ לקמן ראה
זפת. בדין רבינו שיטת

Ë.ÂÒBÓe˜Ó˜87e‰‡OÚÂ ·wpL88,¯B‰Ë - ˙ÙÊa À¿∆ƒ««¬»»¿∆∆»
ÔBvk ÔÈnÁ‰ Ïa˜Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡L89˙Ùf‰ ÈÏk ÔÎÂ .90 ∆≈»¿«≈««ƒ«ƒ¿≈¿≈«∆∆

ÏÏÎa ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚM‰Â¿««¬»¿«≈»∆¿ƒ¿≈»ƒ¿«
ÌÈÏk‰91. «≈ƒ

מ"ז.87) בחמים.89)תיקנו.88)שם נמס הזפת
מזפת.90) עשוי טומאה.91)שכולו לענין

.ÊËCtLÓ92B˜˜tL Ò¯Á ÏL93Ïa˜Ó BÈ‡ - ˙ÙÊa «¿≈∆∆∆∆¿»¿∆∆≈¿«≈
Ïea˜ ÈÏk BÓÈOÓ ˙Ùf‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓË94CtLÓ Ï·‡ ; À¿»∆≈«∆∆¿ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈

‡nË˙Óe Ïea˜ ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - BÓ˙qL ıÚ ÏL95. ∆≈∆¿»¬≈∆ƒ¿ƒƒƒ¿«≈

מ"ג.92) אבל 93)שם הבית, בעל של במשפך המדובר
למעלה  כמבואר פקקו, לא אפילו טומאה מקבל רוכלים של

ה"ג. להתפרק.94)בפי"ח שסופו עקיבא 95)מפני כר'
"מפני  ה"ב: פ"ג כלים בתוספתא נתבאר ההבדל, וטעם שם.
עמו  מתחבר ולפיכך העץ, מן בא הזפת פירוש, מינו", שהוא

יפה.

á"ôùú'ä ïåéñ å"è éùéìù íåé

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
כל 1) הכלי. ונטמא הרעוע או הבריא חרס כלי הטופל יבאר

לטומאה. עצמו ככלי שחשובים הכלים חיבורי

.‡e¯‡a ¯·k2dÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰L ÌÈÏk‰ „È ÏkL , ¿»≈«¿∆»««≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ»
ÈÏk‰ Ûe‚k ‰·eLÁ ‡È‰ È¯‰ - BLÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¬≈ƒ¬»¿«¿ƒ

ÏÙBh‰ ,CÎÈÙÏ .‡nËÏe ‡nË˙‰Ï3,‡È¯a‰ Ò¯Á ÈÏk ¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ»«≈¿ƒ∆∆«»ƒ
ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ
Ï·‡ ;BÊ ‰ÏÙËÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÏÙha«¿≈»¿ƒ∆≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»¬»

ÚeÚ¯‰ Ò¯Á ÈÏk ˙‡ ÏÙBh‰4‰·eLÁ ‰ÏÙh‰ È¯‰ - «≈∆¿ƒ∆∆»»«¬≈«¿≈»¬»
‰Èe¯w‰ ˙‡ ˜c‰Ó‰ ÔÎÂ .ÈÏk‰ Ûe‚k5Ò¯Á ÏL ¿«¿ƒ¿≈«¿«≈∆«≈»∆∆∆

ÛÏ˜a B‡ ¯BÚa d˙B‡ ‰tÁ Ì‡ ,ÌÈn‰ da ÔÈÏBc‰«ƒ»««ƒƒƒ»»¿ƒ¿»
.dÙe‚k Ô‰ È¯‰ - ‰ÚeÚ¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ»¿»¿»¬≈≈¿»

ה"א.2) פי"ז מ"ה.3)למעלה פ"ג הוזקק 4)כלים
יתפרק. שלא כדי מים 5)לחיזוק, בו ששואבים חרס כלי

הבאר. מן

.·ÏÙBh‰6Ba ÏM·Ó ˙BÈ‰Ï Ò¯Á ÈÏk7BÈ‡ - «≈¿ƒ∆∆ƒ¿¿«≈≈
¯eaÁ8BÊ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏk ÏÙË .Ô‰a ˙Ù9¯eaÁ -10. ƒ»«≈ƒƒ¿≈»∆ƒ

ה"א.6) פ"ג בבאֿקמא כלים ואףֿעלֿפי 7)תוספתא,
ייבקע. שלא הכלי על לשמור מתכוון בלי 8)שהוא גם

ייבקע. לא הנוסף על 9)הטיפול חרס בכלי זפת מחמם
רבים. כלים לזפת וכלי 10)מנת חום, הרבה קולט הזפת

מחומו. להיפקע עלול תלוש

.‚˙È·Á11,˙È¯Ù‚Â ıÚ·a ,˙ÙÊa d‡OÚÂ ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»«¬»»¿∆∆¿««¿»¿ƒ
¯eaÁ ÔÈ‡ - ÒÈÒÙ‚·e „ÈÒa12- ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡Le ; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»»«¿»ƒ
.¯eaÁƒ

ה"ה.11) שם פירושה 12)תוספתא יתבאר כ) (אות לקמן
זו. הלכה של

.„ÌÈ¯·c13ÔÈÎeLn‰ ÔÈÁl‰14Ô‰a ÔÈÏÙBhL ¿»ƒ««ƒ«¿ƒ∆¿ƒ»∆
ÔÈÒht‰15Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ÛÏ„È ‡lL È„k ÌÈÓ ÏL «ƒ»ƒ∆«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ¬≈≈

B¯ÈÂ‡Ó ÈÏk‰ ‡ÓË elÙ‡L ;ÈÏk ÏL BÙe‚k16- ¿∆¿ƒ∆¬ƒƒ¿»«¿ƒ≈¬ƒ
ÔÈ‡ÓË ‰ÏÙha ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡17BÏÙË ÔÎÂ . √»ƒ«¿ƒ«¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈¿≈

¯epz ÏL18‰È‰iL ‡e‰Â .¯epz‰ Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰ - ∆«¬≈¿∆∆««¿∆ƒ¿∆
ÁÙË „Ú ‰ÏÙh‰ È·Úa19;¯epz ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , »√ƒ«¿≈»«∆«∆»¿∆«

ÔÈÚ‚Bp‰Â ,¯epz‰ C¯vÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÚ ¯˙È Ï·‡¬»»≈«∆«≈ƒ…∆««¿«¿ƒ
‰¯Èk‰ ˙ÏÙË .ÌÈ¯B‰Ë - BÈ·ÚÓ ÁÙË ÏÚ ¯˙Èa20- ¿»≈«∆«≈»¿¿ƒ¿≈««ƒ»

.˙BÚaˆ‡ LÏL BÈ·Ú»¿»∆¿»

מ"ד.13) ניגרים.14)שם ואינם מאוד כלי 15)סמיכים
מאוד. גדולים בתוכו.16)חרס במגע נטמא אם וכלֿשכן

כלי 17) בחיבורי ענינים כמה נתבארו הקודמים בפרקים
כאן  מדגיש ולפיכך באוויר, ולא במגע שמטמאים חרס
של  כגופו היא שהטפילה מפני מאווירו, גם שמטמא רבינו,

מאווירו. מיטמא שאינו כיד ולא ממש מדובר 18)הפיטם
או  דקים שדפנותיו כגון טפילה, לאותה צריך כשהתנור

ה"א). (ראה ה"א.19)רעועים פ"ד שם תוספתא,
שם.20)

.‰˙È·Á21- dk¯vÓ ¯˙BÈ ˙ÙÊa dÓ˙Òe ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»¿»»¿∆∆≈ƒ»¿»
dk¯ˆa Ú‚Bp‰22‡ÓË23˙ÙÊ .¯B‰Ë dk¯vÓ ¯˙È·e ,24 «≈«¿»¿»»≈¿»≈ƒ»¿»»∆∆

˙È·Á ÏÚ ‰ÙËpL25¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ -26. ∆»¿»«»ƒ«≈«»»

מ"ח.21) פ"ג שם הנקב.22)משנה, את הסותם החלק
את ואם למשנה בפירושו רבינו מגדיר מדאי, עבה הסתימה

מצרכה. כיותר המיותר למה 23)החלק מנוגד זה לכאורה
גדולי  זו סתירה על עמדו חיבור. אינו שזפת בה"ג שפסק
הכוונה  שבה"ג המשנה' 'מרכבת בעל ותירץ האחרונים.
אמנם  שהסתימה מבאר, טהרות' [ו'בסדרי מצרכה. ליתר
ממש, כחיבור אינה אבל טומאה שתקבל לחבית מועילה
כשנגעה  אבל החבית. נטמאה לא בזפת טומאה נגעה ואם
אגב  טומאה שמקבלת הזפת, גם נטמאה - בחבית טומאה
מאוד, דחוקים התירוצים ושני הכלי. עיקר שהיא החבית
מדובר  שכאן ונראה הי"ד. לפט"ו לביאורינו מנוגדים וגם
שכזה  קטן ובנקב החבית, את מטהר שאינו קטן בנקב
בצורכה  הנוגע ולכן הכלי, את לחזק הסתימה מועילה

לצורך 26)שלימה.25)שם.24)מיטמא. אינה שהרי
הכלי.

.ÂÌÁÓ27¯ÓÁa BÏÙhL28˙ÈÒ¯Á·e29- ‡ÓËÂ ≈«∆¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙ÈÒ¯Áa Ú‚Bp‰Â ,‡ÓË ¯ÓÁa Ú‚Bp‰«≈««≈»»≈¿«≈«««¿ƒ»∆≈

ÈÏkÏ ¯aÁ˙Ó ˙ÈÒ¯Á‰30. ««¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ

מ"ז.27) מאוד.28)שם סמיך כלים 29)טיט במשנה
ובמשנתנו  במים. שנילוש כתוש חרס רבינו פירש מ"ב, פ"י
להעדיף  יש ולכן זה, מה נתבאר ולא כחרס" "דק כתב:
מפרש  - א פח, חולין רש"י [וגם שבפ"י. הברור פירושו

ונפרך.30)כך]. הולך אלא

.Ê˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó31˙È·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ËÈËa ÏÙhL ¿«∆»ƒ∆»«¿ƒ»∆»¿«∆»ƒ
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dÏ ¯eaÁ dÈ‡ -32ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â , ≈»ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ
˙È·Áa33‰Ùe‚n· eÚ‚ Ì‡Â ,‰Ùe‚n‰ ˙‡ÓË ‡Ï - ∆»ƒ…ƒ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿»

˙È·Á‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË ‡Ï -34. …ƒ¿¿¬≈∆»ƒ

מ"ו.31) וכל32ֿ)שם להינטל, עומדת שהמגופה משום
בטיט. טפלה כשלא חרס 33)שכן שכלי רבינו, דעת

הטומאות  אבות (הל' טמאים במשקין כשנגע מגבו מיטמא
ה"ג). טומאה 34)פ"ז נגעה אפילו מיטמא אינו ותוכו

שם). הטומאות, אבות הל' (ראה עצמה בחבית

.Á˙LÁ ÈÏk35Ô˙ÙfL36¯eaÁ ˙Ùf‰ ÔÈ‡ -37Ì‡Â . ¿≈¿∆∆¿»»≈«∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈÈÏ38ÈÏk‰ Ûe‚k ‰Ê È¯‰ -39. ¿«ƒ¬≈∆¿«¿ƒ

הכלי.36)שם.35) בפנים זפת אינו 37)מרח שהכלי
לזפת. מזופת.38)צריך בכלי יפה משתמר היין

היה 39) שאם מבאר, בפירושו רבינו לו. צריך הכלי שהרי
מפני  נטמאו, – בזפת כלי או אדם ונגעו הטומאה, אב הכלי

הטומאה. אב היא הזפת שגם

.Ë˜ˆa40Ì‡ :ı¯L Ba Ú‚pL ‰·¯Ú‰ È˜„ÒaL »≈∆¿ƒ¿≈»¬≈»∆»«∆∆ƒ
‡B‰ ,ÁÒÙa·eLÁ B¯eq‡Â ÏÈ41ıˆBÁ -42‡ÏÂ , ¿∆«ƒ¿ƒ»≈¿…

‰·¯Ú‰ ˙‡ÓË43‰È‰ Ì‡ :‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ì‡Â ; ƒ¿»»¬≈»¿ƒƒ¿»¿«»»ƒ»»
ÂÈÏÚ „Èt˜Ó44‰¯B‰Ë ‰·¯Ú‰ -45‰ˆB¯ Ì‡Â , «¿ƒ»»»¬≈»¿»¿ƒ∆

BÓei˜a46.‰·¯Ú‰ ˙‡ÓËÂ ‰·¯Úk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈»¬≈»¿ƒ¿»»¬≈»

פפא.40) רב של במסקנתו א. מו, האיסור 41)פסחים
חשיבות. עליו עריבה 42)מטיל לגבי בטל אינו הבצק

העריבה. קרשי בין וחוצץ עצמו, בפני כעומד הוא אלא
העריבה,43) את מטמא אינו - כביצה בבצק יש אם אפילו

הטומאה. מאב אלא מתטמא אינו להסיר 44)שכלי רוצה
הבצק. העריבה.45)את מן כנפרד נידון הבצק

העריבה.46) בסדרי יתקיים שהבצק

.È˙BÁÈLn‰47ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓaL ˙BÚeˆ¯‰Â «¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ
˙B¯eL˜e ,¯eaÁ - ˙B¯eÙz :˙B˜BÈz‰ ˙BÁtËÓaLÂ¿∆¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿

¯eaÁ ÔÈ‡ -48˜OaLÂ ¯cÚÓaL ˙BÚeˆ¯ ÔÎÂ . ≈»ƒ¿≈¿∆¿«¿≈¿∆¿«
‰t˜aLÂ49˙B¯eÙz elÙ‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ÈÊ‡aL Ï·‡ .50 ¿∆¿À»¬»∆¿»¿≈¿≈∆∆¬ƒ¿

.Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈ¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯eaÁ ÔÈ‡ -≈»ƒ∆≈ƒƒƒ¿≈∆∆

חבל 47) = משיחה ה"ב. פ"ט בבאֿמציעא כלים תוספתא,
בנקל.48)דק. הקשר את להתיר שאפשר סל 49)מפני

דקים. מענפים לתפור 50)קלוע אפשר כיצד לי נתברר לא
המשיחה  קצוות שני את יחד שתפר כגון הכוונה ואולי חרס.
הכלי  באוזן דקים נקבים שעשה או הכלים לאוזן שהכניסה

התפירה. חוטי והכניס

.‡È„È51ÂÈ¯Á‡Ó ‡ˆBi‰ Ìc¯˜52- ˙BÚaˆ‡ LÏL : «À¿…«≈≈«¬»»∆¿»
¯eaÁ53Ìc¯˜ „È .¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - LÏL ÏÚ ¯˙i‰Â , ƒ¿«»≈«»«≈«»«À¿…

ÂÈÙlÓ54ÁÙË :55Ôk ÏÚ ¯˙È ,¯eaÁ - ÏÊ¯aÏ CeÓq‰ ƒ¿»»∆««»««¿∆ƒ»≈«≈
¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ -56. «≈«»

מ"ד.51) פכ"ט, כלים בקורדום 52)משנה, המשתמש
ממנו  מסויים חלק מניח אלא (היד) הקת בסוף אוחז אינו

מאחריו". "היוצא נקרא זה וחלק לידו, ואם 53)מחוץ
הקרובות  מהקת אצבעות שלוש עמו נטמאו הקורדום נטמא

האדם. לברזל.54)ליד האדם יד שבין שם 55)החלק
יותר 56)מ"ה. הברזל מן המרוחק במקום בקת הנוגע

אדם  של ידו בין טפח של מרחק נטמא. לא – מטפח
הרגילה. למלאכה מספיק הברזל, לבין בקורדום המשתמש

.·ÈÈ¯ÈL57Ïb¯t‰58ÁÙË -59˙·wÓ „ÈÂ ;60ÏL ¿»≈««¿≈∆«¿««∆∆∆
ÌÈ·‡ ÈÁzÙÓ61ÌÈ·‰Ê ÏL Ò¯˜ „È .ÁÙË -62- ¿«¿≈¬»ƒ∆««À¿»∆∆»ƒ

ÌÈL¯Á ÏLÂ ,ÌÈÁÙË63‰LÏL -64„ÓÏÓ È¯ÈL . ƒ¿«ƒ¿∆»»ƒ¿»¿»≈«¿«
¯˜a‰65Ô·¯cÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ -66Ìc¯˜ „È . «»»«¿»»¿»ƒ»«»¿»«À¿…

ÌÈÓ ÏL ÔÈ¯È¯Èa Ba ÔÈ¯ÙBÁL67;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ∆¿ƒ≈»ƒ∆«ƒ«¿»»¿»ƒ
Lek ÏL Ìc¯˜ „ÈÂ68LÈht Ôa „ÈÂ .‰MÓÁ -69- ¿«À¿…∆ƒ¬ƒ»¿«∆«ƒ

ÏL Ìc¯˜ „È ÔÎÂ .‰ML - LÈht ÏLÂ ;‰MÓÁ¬ƒ»¿∆«ƒƒ»¿≈«À¿…∆
Úewa70¯È„Ú ÏLÂ71ÔÈ˙zÒ ÏL ˙·wÓ „È .‰ML -72 ƒ«¿∆»ƒƒ»««∆∆∆«»ƒ

˙ÎzÓ ÏL ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ Úc¯n‰ È¯ÈL .‰ML -ƒ»¿»≈««¿≈««»««¿∆«∆∆
Úc¯n‰ L‡¯aL73‰Ù¯‚n‰ „È .ÌÈÁÙË ‰Ú·L -74 ∆¿…««¿≈«ƒ¿»¿»ƒ«««¿≈»

ÔÈ„iÒ ÏLÂ ,ÌÈÁÙË ‰BÓL - ÌÈza ÈÏÚa ÏL75- ∆«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿∆«»ƒ
.‡ÓË - BÓi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .‰¯OÚ¬»»¿»«»≈«∆ƒ»»¿«¿»≈

¯e‡‰ ÈLnLÓ Ïk „È76ÔÈ„etM‰ ÔB‚k , «»¿«¿≈»¿««ƒ
˙B‡ÏkÒ‡‰Â77Ô‰L Ïk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,78ÔÈ‡ÓË -79. ¿»«¿¿»¬ƒ¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ

המחוגה.58)שם.57) שוק הוא הפרגל יד מחוגה.
ואם 59) במחוגה. להשתמש אפשר מהשוק, טפח נשאר אם

מקבל  ואינו למלאכתו ראוי אינו מטפח, פחות נשאר
השיעור  את רבינו מוסר זה שבדין לציין, [יש טומאה.
הדינים  ובכל טומאה, אין ממנו שלמטה המינימאלי,
ממנו  שלמעלה ביותר, הגבוה השיעור את מסר האחרים

מטמא]. תמונות 61)פטיש.60)אינו החורתים אמנים
באבנים. אותיות וצורפי 62)או ארוכה, שידו קטן פטיש

וצריך  מאוד, חם זהב על מכה הצורף בו. משתמשים זהב
ייכווה. שלא כדי הזהב מן טפחים שני ידו את להרחיק

ברזל.63) ומכה 64)חרשי מלובן, בברזל מטפל החרש
הברזל. מן טפחים שלושה ומרחיק ידיו בשתי עליו

נשבר.65) השיעור 66)אם המלמד. שבקצה הברזל
מטמא, אינו מזה ופחות ביותר, הנמוך הוא טפחים ארבעה
שיירי  בדין הערתנו (ראה למלאכתו ראוי שאינו מפני

כדי 67)הפרגל). האילנות, סביב בו שחופרים קורדום
בדידין). הגירסא: (במשנה, מים שם שיתקבצו

הכוונה 68) כנראה בפירושו. (רבינו אבנים בו ששוברים
החרישה). את המפריעות גדולות לא קטן 69)לאבנים

עצים.70)מפטיש. בו את 71)שמבקעים בו חופרים
לזריעה. להכשירה כדי אבנים 72)האדמה מסתתי

הדרבן.73)גדולות. שכנגד  גדולה 74)בקצה  כף  כעין
לתרווד  הכוונה בפירושו. (רבינו המאכל" בו יניעו "אשר

התבשיל). את בו הסיד.75)שבוחשים את בה שמערבבין
באש.76) להכניסם הוא שתשמישם הכלים כלי 77)ידות

האש. על בשר עליו שצולים שהוא,78)ברזל אורך כל
הרבה. גדול האדם 79)אפילו על מגינה ארוכה שיד מפני

אלה. בכלים המשתמש

.‚ÈÏwÓ80„È e‰‡OÚL81¯eaÁ ‡e‰ È¯‰ - Ìc¯˜Ï «≈∆¬»»«¿À¿…¬≈ƒ
Ïwna ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿»À¿»««≈
Ì‡Â ,Ìc¯w‰ ‡ÓË - Ba Úw·Ó B‡ L¯BÁ ‡e‰Lk¿∆≈¿«≈«ƒ¿»«À¿…¿ƒ
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Ïwn‰ ‡ÓË - Ìc¯wa ‰Ú‚82¯ËÒeÈc‰ ÔÎÂ .83Ô‰L , »¿»«À¿…ƒ¿»««≈¿≈«¿¿»∆≈
ÌÈÏk ÈLk84CÒÓ ˙BÈ‰Ï Ô¯aÁÓ ¯ÓÒn‰Â85Ô‰ÈÏÚ ƒ¿≈≈ƒ¿««¿≈¿«¿»ƒ¿≈≈¬≈∆

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ -86È¯‰ - ‰¯B˜a BÚ·˜ . ¬≈≈ƒƒ¿«¿»»¿»¿»¬≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê87BÏ ¯eaÁ ‰¯Bw‰ ÔÈ‡Â ,88‰OÚ . ∆¿«≈À¿»¿≈«»ƒ»»

¯ËÒeÈc ‰¯Bw‰ ˙ˆ˜89C¯ˆÏ ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk : ¿»«»¿¿»…∆ƒ«»¿…∆
- ‰¯Bw‰ ¯‡La Ú‚Bp‰Â ;¯ËÒeÈcÏ ¯eaÁ - ¯ËÒeÈc‰«¿¿»ƒ«¿¿»¿«≈«ƒ¿»«»

¯eaÁ ‰¯Bw‰ Ïk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë90. »∆≈»«»ƒ

מ"ג.80) פ"כ בית 81)שם משמש שאינו  במקל מדובר 
ארעית. בו והשתמש לקורדום, קבוע שהוא 82)יד בשעה

את  כשגמר אבל יד, דין המקל על יש בקורדום משתמש
תקוע  שעודנו אףֿעלֿפי כיד, המקל דין אין - המלאכה

משם. להוציאו שעומד מפני דיו 84)שם.83)בקורדום,
במשנה  אנו (מוצאים בארמית צד = סטר ביוונית, שניים =
שהשתמשו  אלו שפות משתי מורכבות מילים פעמים, כמה
מורכב  עץ כלי הוא דיוסטר בתקופתם). ישראל בארץ בהן
ועל  מחברם, ארוך ברזל של ומסמר נקובים, חלקים משני
בפירושו). (רבינו הערב או השתי חוטי את לופפים המסמר

"המסכת".85) יד): טז, (שופטים המקרא אבל 86)מלשון
את  להוציא שדרכם מפני חיבור, אינו מלאכה בשעת שלא

המלאכה. גמר אחר טומאה 87)המסמר מקבל הדיוסטר
הקורה. לגבי בטל לא 88)ואינו בקורה, טומאה נגעה אם

היא  שהרי נטמאה, לא הקורה שגם ומובן הדיוסטר. נטמא
עץ. כלי מן 89)מפשוטי חלק היא עצמה הקורה

הדיוסטר.90)הדיוסטר. את המשמש החלק אלא

.„È‰Ï‚Ú91ÏÚa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL92ıÚ·e ·¯Ëw·e93 ¬»»∆ƒ¿»«≈«»…««¿≈»≈
˙B·Ú·e94‰¯B‰Ë - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ,95Ú‚Bp‰Â ; »¬¬ƒƒ¿«¿»»¿»¿«≈«
·¯Áa96C¯a·e97Ïeˆi·e98˙ÎzÓ ÏL ÔÈÚ·e99 «∆∆«…∆«»»«ƒ∆«∆∆

ÌÈÈÁl·e100ÔÈ‡¯ÈÚ·e101ÔÎÂ .‡ÓË -102‰¯‚Ó103 «¿»«ƒ»ƒ»ƒ»≈¿≈¿≈»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ d„Èa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL104‡ÓË -105; ∆ƒ¿»«≈«¿»»ƒ»ƒ»»≈

‰ÁÈLn·e ËeÁa Ú‚Bp‰Â106‰n‡·e107ÔÈÙÈq·e108 ¿«≈«««¿ƒ»»«»«¿ƒƒ
dÏ ¯eaÁ el‡ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - dlL109Ú‚Bp‰ Ï·‡ . ∆»»∆≈≈ƒ»¬»«≈«

ÔaÏna110.‡ÓË - ÏB„b‰ ¯qÓ ÏL ««¿≈∆«»«»»≈

מ"ב.91) ה"ב.92)פכ"א בפי"ד למעלה נתבאר
תיעשה 93) אשר "הטבעת רבינו: ופירש "בעין", במשנה:

בקצות  תתנגע שלא כדי הבהמה, בצוואר הנכנס מהבגד
וכן  ברורה. הכוונה אבל בהיר, בלתי קצת הסגנון הקטרב".
"ובעין". ולכתוב כאן גם להגיה ונראה הר"ש. גם פירש

והשני 94) המחרישה, לעגלת מחובר אחד שראשה קורה,
לא 95)למרדע. בטומאה נגעו שלא החלקים פירוש,

לזה. זה חיבור שאינם מפני בו 96)נטמאו שאוחז העץ
חרישה. בשעת בו 97)החורש שמרכיבים המעוקם העץ

המחרישה. יטה 98)את ובה המחרישה, מרכב של יד בית
לו. הרצוי לכיוון המחרישה את טבעת 99)האדם

למחרישה. בנקב 100)המחוברת התחובים עצים שני
('ערוך'). השוברים 101)שבעול המחרישה שבצידי עצים
העפר. גושי מ"ג.102)את למשורים 103)שם משור.

בהם  מנסרים אנשים ושני מכאן, ויד מכאן יד עושים גדולים
לכאן. וזה לכאן מושך זה עבות, או 104)קורות זו ביד

אותן 105)בשניה. מסירים ואין קבועות, שהידות מפני

מלאכה. בשעת ומשיחה 106)שלא עגול, חבל הוא חוט
זו  קשורות המגירה ידות שתי באנד). – (באידיש רחבה –

משיחה. או בחוט למעלה בשתי 107)לזו התקוע עץ
המגירה. אורך לכל בתוך 108)הידות הנתון קטן עץ

ויש  המגירה. ברזל את מותח והוא האמה, על ומונח החבל
יותר. או סניפים שני אותם 109)נותנים שמפרקים מפני

בברזל  תמיד קבועים היד בתי אבל מלאכה, בשעת שלא
מתכת. משמשי עץ כלי והם עץ 110)המגירה, מסגרת

הגדולה  המגירה ברזל נתון ובאמצעה ומרובעת, גדולה
עמ  על המונחות עבות קורות בה לנסר שגוזרים כדי ודים.

או  הקורה גבי על למעלה אחד אדם עומד זו, במגירה
המלבן  את ומושכים הארץ, על עומד והשני העמוד,

בזקיפה. בו מחובר שהברזל

.ÂËLaÎÓ111L¯Á ÏL112ÁÓ¯‰ ‡ÓËpL113,BaL «¿≈∆»»∆ƒ¿»»…«∆
‰¯‚Ó .¯B‰Ë - LaÎna Ú‚Bp‰114Ú‚Bp‰ ,‡ÓËpL «≈«««¿≈»¿≈»∆ƒ¿»«≈«

.¯eaÁ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰ÙeÙÏ ‡È‰L ˙ÈËLwa««¿»ƒ∆ƒ¿»»»»∆≈»ƒ
dnÚ CeLÓ ıÁ‰Â ‰Áe˙Ó ‰˙È‰L ˙L˜115‡ÓËÂ ∆∆∆»¿»¿»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»

‡È‰Lk elÙ‡Â ,¯B‰Ë - ˙Lw·e ¯˙ia Ú‚Bp‰ ,ıÁ‰«≈«≈««∆∆«∆∆»«¬ƒ¿∆ƒ
˙eLÈ‡‰ ˙„BˆÓ ÔÎÂ .‰Áe˙Ó116dlL ıÁ‰ ‡ÓËpL ¿»¿≈¿«»ƒ∆ƒ¿»«≈∆»

ÔÎÂ .‰Áe˙Ó ‡È‰Lk elÙ‡ ,‰„Bˆn‰ ˙‡ÓË ‡Ï -117 …ƒ¿≈«¿»¬ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
˙ÎqÓ118‰ÎeÒ119Ú‚Bp‰ :‚È¯‡‰ ˙ÚLa ˙‡ÓËpL «∆∆¿»∆ƒ¿»ƒ¿«»»ƒ«≈«

ÔBzÁz‰Â ÔBÈÏÚ‰ „·ka120ÌÈ¯È·e ,121ÒB¯Èw·e122, «…∆»∆¿¿««¿«ƒƒ«≈
ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L ËeÁ·e123‰¯ÈÚ·e ,124BÈ‡L «∆∆¡ƒ««≈«¿»»»ƒ»∆≈

d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú125¯eaÁ ÔÈ‡ el‡ ÏkL ,¯B‰Ë - »ƒ¿«¬ƒ»»∆»≈≈»ƒ
˙Îqn‰ LÙa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;„‚aÏ126È˙M·e , «∆∆¬»«≈«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰127ÏÙk·e ,128,ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L »≈«∆∆∆∆¡ƒ««≈«¿»»
ÈÚ·ed¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú ‡e‰L ‰¯129el‡ ÏkL ,‡ÓË - »ƒ»∆»ƒ¿«¬ƒ»»≈∆»≈

.„‚aÏ ÔÈ¯eaÁƒƒ«∆∆

הנסרים 112)שם.111) את במכבש נותן הנגר נגר.
ליישרם. כדי חלקי 113)העקומים שני את המהדק הברזל

שם:114)המכבש. רבינו ומפרש "קשתנית", במשנתנו
שיש  ונראה שנוקב". בעת עליו ידו שאוחז המקבת "קשת
כאן  וגם "המקבת". במקום "המנקבת" ולגרוס: שם להגיה

"מגירה". במקום "מנקבת" לגרוס נתון 115)רצוי החץ
וקצהו  הקשת) קצות שתי את המחבר (החבל היתר על
מקומו. מלעזוב המעכבו באופן הקשת עץ על מונח התחתון

ותבואה,116) ירקות שרשי מכרסם והוא עיוור, עכבר מין
את  ההורג חץ בה שיש מיוחדת במלכודת אותו וצדים

מ"א.117)האישות. פכ"א האריגה.118)שם כלי
לאריגה.119) העומדים החוטים עליה כלי 120)שכרוכים

קורות  משתי מורכב כיום) המקובלת בשפה ("נול" האריגה
אותו  המחברים השתי חוטי כרוכים העליון שעל עגולות,
"כובד". נקראות כבדות שהן מפני התחתון, עם

הקנים.121) על הארוגים מכים 122)החוטים שבו מסרק
להרקם. כדי הערב חוטי לתת 123)על ארגמן אורגי דרך

כדי  פשוטים, צמר חוטי ביניהם) – אומרים (ויש עליהם
את  (או האריגה את וכשגומרים היקר, הארגמן על להגן

אותם. מעבירים משפת 124)הריקום) היוצאים החוטים
בבגד.125)הבגד. אותם לארוג האורג של בדעתו שאין
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הידקם 126) לא אבל לשתי, כבר שהוכנסו הערב, חוטי
לאריג. הכובד 127)עדיין בין הנמצאים השתי חוטי

והתחתון. החוט 128)העליון ארגמן. גבי על כפול חוט
ארגמן. חוטי ירקמו שבה ליריעה מחובר הכפול

בבגד.129) יארגם שהאורג הבגד משפת היוצאים חוטים

.ÊËÚ‚Bp‰130‰ÓÈ‡‰ ÏÚL ¯Óva131‰ÈÂL‡·e132- «≈««∆∆∆«»ƒ»»«¿»»
‰wta Ú‚Bp‰ .¯B‰Ë133dÚ¯t ‡lL „Ú :134‡ÓË -135; »«≈««ƒ»«∆…¿»»»≈

dÚ¯tMÓ136¯B‰Ë -137. ƒ∆¿»»»

עליו,131)שם.130) כרוך טווי הבלתי שהצמר מקל
חוטים. טווים המטווה 132)וממנו עליו אשר הכוש

(רבינו  לבגד מחוברים אלה צמר וחוטי בו, שירקמו
לכרוך  כן גם עשויה שאשויה מפרש הברטנורא בפירושו).
אימה. מתבנית אחרת ותבניתה לטוותו, כדי צמר עליה

כעין 133) שנעשה עד המטווה עליו שכורכים קטן כוש
המכפה 134)כדור. מטווה הכוש על שנשאר זמן כל
(ויש 135)אותו. הכוש נטמא בצמר טומאה נגעה אם

הכרוך  בצמר הנוגע נטמא טמא, הכוש היה אם מפרשים:
בכוש). נגע כאילו לאוויר.136)עליו מגולה הכוש כשעץ

להיפך.137) וכן הכוש, נטמא לא - בצמר טומאה נגעה אם

.ÊÈËeÁ‰138BÏÈM‰L139ÈMÓ ¯eL˜ elÙ‡ ,ËÁÓÏ «∆ƒƒ¿««¬ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ„„ˆ140¯eaÁ BÈ‡ -141ËeÁ‰ - „‚aÏ BÒÈÎ‰ . ¿»ƒ≈ƒƒ¿ƒ«∆∆«

„‚aÏ ¯eaÁ ËÁn‰ ÔÈ‡Â ,„‚aÏ ¯eaÁ142ËeÁ‰ ÔÈ‡Â . ƒ«∆∆¿≈«««ƒ«∆∆¿≈«
- ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ ‡e‰L Ïk ‡l‡ ,„‚aÏ ¯eaÁ BlkÀƒ«∆∆∆»…∆¿…∆«¿ƒ»

¯eaÁ143ËeÁ‰ .¯eaÁ BÈ‡ - ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ; ƒ∆≈¿…∆«¿ƒ»≈ƒ«
„‚a‰ ÔÓ L¯tL144¯eaÁ Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,145. ∆≈«ƒ«∆∆¬ƒ≈»«»Àƒ

Ò¯Áa ¯eLwL Ï·Á146Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ , ∆∆∆»¿∆∆¬ƒ≈»«»À
¯eaÁ147Ba ¯L˜ .148ÌÈÙÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ - „Á‡ Ï·Á149 ƒ»«∆∆∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ ,¯eaÁ150‡e‰L Ï·Á‰ . ƒƒ«∆∆¿«≈ƒ«∆∆∆
¯eaÁ BÈ‡ - ‰t˜a ¯eL˜151¯Ùz Ôk Ì‡ ‡l‡ ,152. »¿À»≈ƒ∆»ƒ≈»«

ה"ב.138) פ"ט בבאֿמציעא כלים צ"ל 139)תוספתא,
לאוזן  החוט הכניס פירוש, בתוספתא). (הגר"א שהשחילו

שאינם 140)המחט. עבים קשרים עשה החוט ראשי בשני
המחט. אוזן דרך נטמא 141)עוברים לא - בחוט נגע ואם

זה  החוט ראשי שני קשר אם והואֿהדין להיפך. וכן המחט,
המחט 142)לזה. ואת בבגד, יישאר שהחוט משום

שהבגד 143)יוציאו. התפירה אורך לכל שהכוונה נראה
אחת  פעם בבגד המחט את העביר אם ואפילו לה, צריך

החוט.144)בלבד. ויצא התפירה מתקבל 145)נפרמה
כצורך  נידון ולכן החוט, באותו ויתפור שיחזור הדעת על
נפסק  לא מחובר, כבר שהיה מכיון טעם: ועוד התפירה.

לגמרי. ניתק שלא זמן כל מתחת 146)חיבורו קשור
לחוץ. הבולטת מים 147)לשפתו להעלות בו משתמשים

הבור. בחרס.148)מן הקשור הכלי,149)בחבל בכיוון
הראשון. החבל כשאינו 150)היינו להתירו, שקל מפני

כלֿכך. ארוך לחבל קלועה 151)צריך בקופה מדובר
ונופל. לפעמים מתחלק והחבל עצים, ראה 152)בענפי

ה"ב. למעלה

á"ôùú'ä ïåéñ æ"è éòéáø íåé

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
אלו 1) על והיותר הדברים כל של הנימים שיעור כמה יבאר

הוא  מאימתי המיטות שמסרגים החבל ודין השיעורים.
יוצא  ומזרן מדרס טמאה שהיא מיטה ודין לטומאה. חיבור
מידרס  טמאה שהיתה כרע וכו'. טפחים עשרה עד ממנה

וכו'. למיטה וחיברה

.‡ÔÈËeÁ‰2‚È¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰3‰ÚÈ¯È‰ ˙lÁ˙aLÂ «ƒ«¿ƒƒ»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
Ô¯eÚL ‰nk ,ÔÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,dÙBÒaLÂ4ÏL ? ¿∆¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ«»ƒ»∆

ÔÈ¯„eÒ ÏLÂ ÔÈ„Ò5ÛÈÚˆ ÏLÂ6L‡¯ ÏL ÔBÈÏt ÏLÂ7 »ƒ¿∆»ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒ¿∆…
˙BÚaˆ‡ LL -8Úe¯˜ ‡e‰L ˜eÏÁ ÏLÂ ;9B˙lÁzÓ ≈∆¿»¿∆»∆»«ƒ¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈˆa˜Ó B˙B‡ ÔÈL·BlL ¯Á‡Â BÙBÒ „ÚÂ¿«¿««∆¿ƒ¿«¿ƒ
˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÂÈËeÁ ¯eÚL - ˙B‡ÏeÏa10ÒB‚q‰ .11 ¿»ƒ»∆∆∆¿»«»

„È„¯‰Â12˙Èlh‰Â13ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL - ¿»¿ƒ¿««ƒ»∆¿»¿»«»≈«
„‚a‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ»≈«≈«»««ƒ∆«∆∆

Ò¯„Óa ‡ÓË14,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙B‡ÓË ¯‡La B‡ »≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿¿≈»ƒ«
.¯B‰Ë „‚a‰L - ¯˙ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»«»≈∆«∆∆»

א.2) משנה כ"ט, פרק יוצאות 3)כלים האריג מצידי
נארגו. שלא חוטים כחיבור 4)שאריות נידונים שיהיו

והכתפיים.5)לאריג. הראש לעטיפת גדולה מטפחת
וקטנה.6) דקה בראשו.7)מטפחת מחודד כובע מין
וכן 8) נטמאו, בבגד טומאה נגעה ואם הבגד עם חיבור הן

חיבור. אינו זה משיעור למעלה הנימין חלק אבל להיפך.
מאחוריו.9) יותר 10)פתוח הם לקשירה שעשויים מפני

כך 11)ארוכים. להגיה ורצוי סגוס", "נימי כתוב במשנה
אותו  שלובשים מאוד, עב בגד הוא סגוס רבינו. בדברי גם
פניו. כל על בולטות קצרות וציציות הגשמים בימות

דק.12) רגיל.13)צעיף עליון לו 14)בגד והדומים זב
ועושה  עליהם דרס או ישב ששכב, הכלים את מטמאים
ודיניה  מדרס טומאת נקראת זו טומאה הטומאה. אב אותם

ומושב. משכב מטמאי בהלכות נתבארו

.·L‡¯ ÏL ‰tk‰ ÈÓÈ15ÔÈÁÈpnL ‰ÂÒn‰Â , ƒ≈«ƒ»∆…¿««¿∆∆«ƒƒ
ÌÈi·¯Ú‰16ÔÈÏ˜Ïw‰Â ,Ì‰Èt ÏÚ17ÔÓ ÔÈ¯eÊM‰ »«¿ƒƒ«¿≈∆¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ

‰„et‰Â ,¯ÚO‰18,B¯Oa ÏÚ Ì„‡‰ L·BlL «≈»¿«¿»∆≈»»»«¿»
„Bb¯t‰Â ‰ÏÓO‰Â19BÓk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿«ƒ¿»¿««¿∆«ƒƒ««¿»ƒ¿

Ô‰L Ïk Ô‰ÈÓÈ - ˙Î¯t20. »…∆ƒ≈∆»∆≈

זקינה.15) של כיפה במשנה: חובשות. שהנשים כובע
לערביות.16) שהכוונה צמר.17)נראה של חגורה

והקולקין. שבזמננו.18)במשנה: גופייה מסך 19)כעין
חיבור.20)הפתח. - שהוא אורך כל

.‚˙Ï˜LÓ21ÁÙË ¯OÚ ÌÈL È¯‰ - ˙‡ÓËpL22ÔÓ ƒ¿…∆∆ƒ¿»¬≈¿≈»»∆«ƒ
¯OÚ ÌÈLÏ ıeÁa Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ;dÏ ¯eaÁ dlL ËeÁ‰«∆»ƒ»¿»«≈«¿ƒ¿≈»»

ÌÈL¯Á ÏL ˙Ï˜LÓe .¯B‰Ë - ÁÙË23¯OÚ ‰BÓL - ∆«»ƒ¿…∆∆»»ƒ¿»»»
ÔÈ‡pa ÏLÂ ;ÁÙË24˙BcÓ ÏÚ ¯˙i‰Â .‰n‡ ÌÈMÓÁ - ∆«¿∆«»ƒ¬ƒƒ«»¿«»≈«ƒ

BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡25.¯B‰Ë - ≈««ƒ∆∆¿ƒ»
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עופרת 21) חתיכת קשורה ובסופו ארוך חוט ג. משנה שם
על  זה ישר מונחים החומה נדבכי אם לבדוק בו ומשתמשים

זה. בניינים 22)גבי שעיסוקם לבנאים נקבע זה שיעור
עץ.23)קטנים. בתי שבונים מגדלים 24)נגרים בוני

לגזור 25)גבוהים. ולא שהוא כמו החוט את לקיים דעתו
המיותר. את

.„ÏL ˙BÏB˜LÓÏk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,ÔÈ¯iˆ ÏLÂ ÔÈ„iÒ ƒ¿∆«»ƒ¿∆«»ƒ¬ƒ¬Àƒ»
Ô‰L26ÔÈ‡ÓË -27. ∆≈¿≈ƒ

ארכם.26) הגבלת במשקולת 27)ללא טומאה נגעה אם
החוט. כל נטמא -

.‰ÌÈÊ‡Ó ËeÁ28ÌÈ·‰Ê ÏL29ÒÏt ÏL ,30ÏLÂ , …¿«ƒ∆∆»ƒ∆∆∆¿∆
‰ÏB˙Â Ba Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ,·BË ÔÓb¯‡ ÈÏ˜BL¿≈«¿»»∆≈«≈¿∆

˙BÚaˆ‡ LÏL - B„iÓ ÌÈÊ‡n‰31dlL ‰˜ .32 «…¿«ƒƒ»»∆¿»»∆∆»
‰ÈËeÁÂ33È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó ÈËeÁ .Ô‰L Ïk - ¿∆»»∆≈≈…¿«ƒ∆¿≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÏL ˙BiLLÚ34‰LÏL - ¬»ƒ∆«»¿«≈»∆¿»
.ÌÈÁÙË ¯OÚ ÌÈL - ‰ÈËeÁÂ dlL ‰˜ .ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆∆»¿∆»¿≈»»¿»ƒ
.ÁÙË - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ÌÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ…¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆«¬≈»ƒ∆«
ÌÈÊ‡Ó ËeÁ .ÌÈÁÙË ‰ML - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡n‰ ‰¿̃≈«…¿«ƒ¿∆»ƒ»¿»ƒ…¿«ƒ

ÌÈ¯nˆ ÏL35‰˜ .ÌÈÁÙË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏ˜BL ÏLÂ ∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿≈
ÏÚ ¯˙i‰Â .ÌÈÁÙË ‰ÚLz - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ¿«»≈«

.¯eaÁ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ≈≈»ƒ

כפות 28) ושתי מתכת או עץ של מקנה מורכבים יד מאזני
הלשון קשורות  מחוברת ובאמצעו הקנה בקצות בחוטים

בראש  הקשור בחוט אוחז והשוקל במסגרת, המתנועעת
זהב.29)המסגרת. המיוצר 30)מוכרי משובח בד מין

(הכהן  היה בשחר ב: לד, (ביומא שבמצרים פילוסא בעיר
מנה). יב של פילוסין לובש אפשר 31)הגדול) קצר בחוט

להשתמש  רגילים ולפיכך בארוך, מאשר במשקל לדייק יותר
יקרים. דברים כששוקלים קצר שכפות 32)בחוט

בו. קשורות לקנה.33)המאזניים הכפות את המחברים
בעין.34) עין לשקול כך כל מדקדקים שאין זולים דברים
צמר.35) מוכרי

.Â˙Bhn‰ ÔÈ‚¯ÒnL Ï·Á‰36¯eaÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó «∆∆∆¿»¿ƒ«ƒ≈≈»«ƒ
ÌÈza ‰LÏL Ba ‚¯ÒiMÓ ?‰‡ÓËÏ37Ï·Áa Ú‚Bp‰Â . ¿À¿»ƒ∆¿»≈¿»»ƒ¿«≈««∆∆

¯Lw‰ ÔÓ38ÌÈÙÏÂ39„Ú :ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ .‡ÓË - ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«∆∆¿««
˙BÚaˆ‡ LÏL40‡ÓË -¯L˜ ÏL ÂÈÎ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ , »∆¿»»≈ƒ¿≈∆≈¿»»∆∆∆

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁÂ ;‰hn‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿««ƒ»¿¿»∆¿»
B˜Òt elÙ‡L ,ÈÏk‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ,¯B‰Ë41ÔÈ‡ »∆≈¿…∆«¿ƒ∆¬ƒ¿»≈

¯z ¯Lw‰42. «∆∆ƒ»

וקולעים 36) המיטה קירות בארבעת חבלים היו קושרים
החבלים  בין גדול ריווח עם (שבכה), סורג בתבנית אותם

חלונות. כל 37)כעין "בית". נקרא הקליעה של ריבוע כל
לחבלים. המיטה בין קשר אין בתים שלושה סרג שלא זמן

חבל 38) קשר אם שהכוונה מפרש (הר"ש הסריגה קשר
לעיל). כאמור מפרש רבינו אבל הסרוג, לחבל אחר

שנסרג.39) הקשר 40)לצד יינתק זה משיעור בפחות

המיטה. על השוכב זה.41)מכובד חלק חתך אם
תתקיים.42) והסריגה

.Ê‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ï·Á43ÛBÒ „Ú :‰‡ÓË ‡È‰L ∆∆«≈ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈»«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡44ÈÎ¯vÓ BÈ‡L ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - «¿»»¿»ƒ«≈«»∆≈ƒ»¿≈

ÌeÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰hn‰45‰MÓÁ ˙lÁzÓ ; «ƒ»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡ÓË - ‰¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ46˙‡ Ba ÔÈÏBzL ÈtÓ , ¿«¬»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆

¯˙È ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;˙Bhn‰«ƒ≈¬»»¿«»ƒ¿≈∆»≈
.‰hn‰ C¯ˆ ÏÚ«…∆«ƒ»

הסריגה.43) שנגמרה טפחים 44)אחר ה' "עד במשנה:
בתוספ  אולם אמרו טהור", א הלכה ט פרק מציעא בבא תא

הטפח  היינו "חמישה" רבינו ומפרש כלמעלה" "חמישה
כאן  כתב זה ומשום מחמישה כיותר דינו וכולו החמישי,
אינה  שהתוספתא דעתו, טהור". - טפחים ארבעה סוף "עד
כמותה. פסק ולכן כוונתה, מפרשת אלא משנתנו על חולקת

מהודק 45) קשר החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים
[ואולי  אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין ולפיכך וחזק
שלוש  אבל אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל כאן הכוונה
הקודמים  בהדינים ומטמאות]. חיבור הן הראשונות אצבעות
להיפך. - כאן ובנידון לא, והארוך טומאה מקבל הקצר

טפחים.46) מארבעה שלמטה החלק אפילו החבל כל

.ÁÔÈÙÈwnL ‚È¯‡ ÏL Ë·‡47È„k ‰hn‰ ÏÚ B˙B‡ «¿≈∆»ƒ∆«ƒƒ««ƒ»¿≈
‰È¯·È‡ ıa˜Ï48‰‡ˆBÈ B˙ˆ˜nL ,Ô¯ÊÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â , ¿«≈≈»∆»¿«ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»

ÈÎ¯vÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :‰hn‰ ÔÓƒ«ƒ»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ»¿≈
Ô¯ÊÓe .‰hn‰ ÈÎ¯vÓ BÈ‡ - Ôk ÏÚ ¯˙È ;‰hn‰«ƒ»»≈«≈≈ƒ»¿≈«ƒ»ƒ¿»
˙BOÚÏ È„k ÌÈÁÙË ‰Ú·L epnÓ ¯‡L Ì‡ ,‰ÏaL∆»»ƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈«¬

¯BÓÁÏ ˜·Á epnÓ49.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¬»«¬¬≈∆¿«≈À¿»

מהודק.47) קשר וקושרים המיטה סביב לחבר 48)כורכים
יתפרקו. שלא המיטה חלקי את על 49)ולהדק להניחו

מה  לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת
ומניחים  המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי אותו, מניחים

עורו). על להגן כדי החמור על אותו

.ËÒ¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ‰hÓ50‡ˆBÈ Ô¯ÊÓe ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»≈
‰pnÓ51‰‡ÓË ·‡ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :52 ƒ∆»«¬»»¿»ƒ¬≈«À¿»

È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;Ò¯„Ó Ïk‰Â dÓˆÚ ‰hnk«ƒ»«¿»¿«…ƒ¿»≈¬»»¿«¬≈
Ò¯„Ó ÚbÓk ‡e‰53Ò¯c .54‡ˆBi‰ Ô¯Ên‰ ÏÚ ·f‰55: ¿««ƒ¿»»««»««ƒ¿»«≈
ÌÈÙÏÂ ‰¯OÚÓ56Ò¯„Ó dlk ‰hn‰ È¯‰ -57; ≈¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈«ƒ»À»ƒ¿»
ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ58‰¯B‰Ë -59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¬»»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ò¯„ÓÏ60- ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,˙B‡ÓË ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ¿»À¿¬ƒ≈»«»
‰hn‰ ÏÚ Ce¯k ‡e‰L Ô¯ÊÓ ?„ˆÈk .¯eaÁ BlkÀƒ≈«ƒ¿»∆»««ƒ»
B‡ B˙ˆ˜a ı¯L Ú‚pL B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï B˙ˆ˜ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿…∆«≈∆»«∆∆ƒ¿»

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÏÙpL61,‰hn‰ ˙‡ÓË - ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ»
‰‡Ó ‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡ÓËpL ‰ˆw‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆∆ƒ¿»≈ƒ«ƒ»≈»

.‰n‡«»

לו.50) והדומים זב עליה ישב או הזב 51)ששכב כששכב
עליה. כרוך המזרן חלק היה המיטה אדם 52)על ומטמא

בו. הנוגעים ולפיכך 53)וכלים המיטה צורך אינו זה חלק
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אב  שהוא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא
לטומאה. ראשון ונעשה שהמונח 54)הטומאה כבר נתבאר

וכו'. רכיבה ישיבה, שכיבה, כולל היוצא 55)"דרס" החלק
המיטה. טפחים 56)מן בעשרה המזרן על דרס אם

המיטה. מן היוצאים עשרת 57)הראשונים וגם המיטה כל
די  הקרובים שהמזרן,הטפחים פי על ואף הזב. כמדרס נם

למיטה  מחובר כשהוא - למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא
כמיטה. מן 58)דינו המרוחק במקום המזרן על דרס אם

טפחים. מעשרה יותר מטומאת 59)המיטה טהור הכל
הזב  נגע שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס
אבל  לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן
בין  מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע ולא עליו כשדרס
בהלכות  [נתבאר לגמרי. טהור הוא הרי - המזרן ובין הזב
מאה  אפילו מטמא הזב שמדרס ומושב, משכב טומאת
העליון]. על דורס והוא זה, גבי על זה המונחים סדינים

ההבדל 60) נימוק ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
המזרן  עצמה: בתוספתא נתבאר טומאות לשאר מדרס בין
מן  כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא
אבל  המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ המיטה,
טומאה  לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם טומאות בשאר

חיבור. כולו שאפילו 61)ולפיכך רבותא, משמיענו
חיבור. כולו - חכמים גזירת שהיא משקין בטומאת

.ÈÔ¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ Ò¯„Ó ‰‡Óh‰ ‰hÓ62‡ÓË Ïk‰ - ƒ»«¿≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿»«…»≈
Ò¯„Ó63BLÈ¯Ù‰ .64Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk Ò¯„Ó ‰hn‰ - ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿»¿∆»¿»¿«ƒ¿»

Ò¯„Ó ÚbÓ65‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰˙È‰ .66dÏ C¯ÎÂ ««ƒ¿»»¿»¿≈»À¿«ƒ¿»¿»«»
‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË dlk - Ô¯ÊÓ67‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . ƒ¿»À»¿≈»À¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË68‰˙È‰ . ¿≈»¿∆»¿»¿«ƒ¿»»≈À¿«∆∆»¿»
‡ÓË Ïk‰ - Ô¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿»«»ƒ¿»«…»≈

·¯Ú ˙‡ÓË69,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . À¿«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈»À¿«∆∆
Â¯B‰Ë Ô¯Ên‰70. ¿«ƒ¿»»

הזב.62) במדרס שנטמאה שהוא 63)אחר מפני המזרן, גם
ממנה. כחלק ונעשה למיטה ונטמא 64)טפל שכרכו אחר

המיטה 65)מדרס. על כרוך היה שלא מכיוון אחד. יום
בעקיפין  כך אחר לו באה וטומאתו הזב, עליה שדרס בשעה
ובטלה  למיטה זיקתו נתבטלה - למדרס שנטפל מפני
על  עצמו מכוח לו שבאה מדרס, מגע טומאת אבל טומאתו,

בטלה. לא - במיטה נגיעתו המת 66)ידי באוהל או במגע
טומאת  היא מדרס טומאת [גם ימים. שבעה מטמאים שהם
מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה,
שהוא  דבר כל מת]. טומאת מגדירה שבעה" "טומאת וסתם
וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא ימים שבעה טמא

מדרס.67) בטומאת באב 68)כמו נוגע ככל אחד יום
שבעה.69)הטומאה. בטומאת נטמא 70)כמו ולא

כלים. מטמא אינו הטומאה שוולד מפני במיטה, בנגיעה

.‡ÈÏk‰ - ˙n‰ Ô‰a Ú‚Â Ô¯ÊÓ ‰ÈÏÚ C¯kL ‰hÓƒ»∆»«»∆»ƒ¿»¿»«»∆«≈«…
Ú‚ .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË - BL¯t .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«ƒ¿»≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«
- eL¯t .·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ı¯L da»∆∆¿«≈»∆¿≈ƒÀ¿«∆∆≈¿

.·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«∆∆

.·ÈÚ¯k71Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L72‰hnÏ d¯aÁÂ73- ∆«∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»
Ò¯„Ó dlk ‰hn‰74Ò¯„Ó ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰L¯t . «ƒ»À»ƒ¿»≈¿»«∆«¿≈»ƒ¿»

Ú¯k‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ò¯„Ó ÚbÓ ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk¿∆»¿»¿«ƒ»««ƒ¿»¿≈ƒ»¿»«∆«
dlk ‰hn‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»«ƒ»À»

dlL Ú¯ka ˙n‰ Ú‚ el‡k ,‰Ú·L ‰‡ÓË75Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»««≈«∆«∆»¿ƒ
‰hn‰ ÏÚ ‰f‰76dÏÏÎa Ú¯k‰Â ‰¯‰Ë -77Ì‡Â . ƒ»««ƒ»»¬»¿«∆«ƒ¿»»¿ƒ

‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰Èf‰ Ì„˜ ‰L¯t≈¿»…∆«»»«∆«¿≈»À¿«ƒ¿»
·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk78Ú¯k‰ ‰˙È‰ . ¿∆»¿»¿«ƒ»¿≈»À¿«∆∆»¿»«∆«

˙‡ÓË ‡ÓË Ïk‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿ƒ¿»«ƒ»«…»≈À¿«
‰hn‰Â ,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰L¯t .·¯Ú∆∆≈¿»ƒ¿≈»À¿«∆∆¿«ƒ»
‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ ·¯Ú ˙‡ÓË ‡Óh‰ ÔÈ‡L .‰¯B‰Ë¿»∆≈«»≈À¿«∆∆ƒ«≈¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï…»»¿…≈ƒƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿

¯cÚÓ ÏL ÔMa ÔÈc‰ ÔÎÂ79Ck ¯Á‡Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿≈«ƒ«≈∆«¿≈∆ƒ¿»¿≈¿««»
.¯cÚnÏ B¯aÁƒ¿««¿≈

מיטה.71) של כשהייתה 72)רגל הזב עליה שדרס
למשנה). בפירושו (רבינו המיטה מן טהורה.73)מופרשת

זקוקה 74) כולה הרי המיטה, את מעמיד שהכרע מכיוון
זה  ואין לטמא. כמחובר מתטמאה היא ולפיכך הטמא לכרע
להתקיים  ויכולה כך כל לו צריכה המיטה שאין למזרן דומה

המזרן. בלי רב זמן בה לה 75)ולהשתמש המחובר
מת.76)כשנטמאה. מטומאת לטהרה כדי פרה אפר מי

הגורם 77) שהוא הכרע על נפלו לא ההזאה שמי פי על אף
המיטה. הזייה.78)לטומאת צריכה כלי 79)ואינה

כללו  לזריעה. ולהכשירה האדמה את לפורר בו שמשתמשים
שהכלי  טמא חלק שהוא כלי לאיזה מחברים אם דבר: של
שהם  זמן כל הכלי כל על הטומאה עוברת - לו צריך
נטמא  אולם, מהכלי, זו טומאה פקעה הפרידם ואם מחוברים,
ונעשה  עצמו, מחמת טמא שהיה החלק באותו נגיעתו מפני
לו  וחיברו לטומאה ראשון רק היה הטמא הכלי ואם ראשון.
אבל  הכלי, כל על טומאתו כן גם מתפשטת - טהור כלי
אינו  כלי שהרי לגמרי, לו המחובר הכלי נטהר כשפירש

לטומאה. בראשון במגע מתטמא

á"ôùú'ä ïåéñ æ"é éùéîç íåé

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
מת 1) ולטומאת למידרס להתטמא הבגד שיעור כמה יבאר

נטמא  ואם טומאה. לקבל הראוי בגד ודין טומאות. ולשאר
טהרתו. הוא מאימתי החלוק

.‡‰nk2ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ?‡nË˙‰Ï „‚a‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈¿»¿»ƒ«
Ò¯„ÓÏ - ÌÈÁÙË ‰LÏL3LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏLÂ ; ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆¿»«»

ÏÏn‰ ÌÚ ˙BeÎÓ ˙BÚaˆ‡4B‡ ˙n‰ ˙‡ÓËÏ - ∆¿»¿À»ƒ«¿»¿À¿««≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ¯‡LÏ5¯Óˆ È„‚·a ƒ¿»À¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ÌÈ„‚a Ï·‡ ;ÌÈzLÙeƒ¿ƒ¬»¿»ƒ∆¿»ƒƒ≈¿«¿ƒ
‰LÏL Ô‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙B‡Óh‰ ÏkÓ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»«À¿∆»ƒ≈»»»∆¿»
B‡ :¯Ó‡pL .¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ«¿»¿»ƒ»≈∆∆¡«

„‚·6·e˙k‰ ‡aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7˙Ba¯Ï ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆»«»¿«
ÌÈ„‚a ¯‡La ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒƒ¿»¿»ƒ
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ÔÓ ÌÈÚ¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰‡ÓËÏ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒƒ
‚¯B‡‰ Ï·‡ ;ÌÈ„‚a‰8BÓˆÚ ÈÙa „‚a9- ‡e‰L Ïk «¿»ƒ¬»»≈∆∆ƒ¿≈«¿»∆

Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰10, ¬≈∆¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»
.Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰ ‡l‡ d˙B‡ Ïa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«≈»∆»»»¿ƒ¿»

מ"ב.2) פכ"ז החמורה,3)כלים הזב מדרס טומאת לקבל
בגד  ישירה. נגיעה בלי ואפילו שבעה, טומאת שמטמאה
ב). כו, (שבת למדרס ראוי אינו - הזה כשיעור בו שאין

כחכמים 4) שלוש. על לשלוש מצטרפת הכפולה, השפה
מ"ז. פכ"ח בו.5)בכלים שחזר אחר כרבא א. כז, שבת

מפשתן.6) או מצמר בתורה, האמור בגד המלה 7)סתם
ב.8)"או". סג, ראה 9)שם יותר. לארוג דעתו אין

הבגדים  בכל נאמר זה שדין נראה מניין. ד"ה שם תוספות
בלבד. ופשתים בצמר למדרס.10)ולא ראוי אינו שהרי

.·ÌÈ·Ú‰ ÌÈ„‚a‰11ÔÈËÓp‰Â ÔÈ„·l‰ ÔB‚k ,¯˙BÈa12 «¿»ƒ∆»ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿««»ƒ
ÔzLt È„‚a ÔB‚k ,¯˙BÈa ÔÈk¯‰ ÌÈ„‚a‰ B‡ ,ÔÈLw‰«»ƒ«¿»ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

ÔzÁzÓ ‰‡¯ ¯Oa‰L ÌÈ¯ˆÓ ÏL13ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ¿«ƒ∆«»»ƒ¿∆ƒ«¿»≈»¿«¿ƒ
,ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ú¯wa ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ¿∆«∆«¿»«¿»¿»ƒ

˙B‡ÓË ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa14. ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»À¿

מ"ח.11) פכ"ח ושמיכות.12)כלים עבים סדינים
שקופים.13) הם דקותם, מבד 14)מפני קטנות מטליות

לכלום. ראוי אינו ביותר, דק או ביותר גס

.‚Ïk15˙BÚÈÏw‰16„Á‡ ,ÌÈ„‚·k ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó »«¿ƒ¿«¿À¿»ƒ¿»ƒ∆»
ÛÈt Ô‡OÚÂ ÌÈËeÁ ÚÏBw‰17Ô‡OÚÂ Ô‚¯B‡‰ B‡ «≈«ƒ«¬»»ƒ»¿»«¬»»

Ë·‡18ÌÈ¯nv‰ ÔÈOBÚL ‰ÚÈÏwÓ ıeÁ ;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆ƒ««»ƒ
¯Óv‰ da ¯L˜Ï19‰¯B‰Ë ‡È‰L ,20ÚÏw‰ .21˙ÈaL ƒ¿…»«∆∆∆ƒ¿»«∆«∆≈
daL Ô·‡ Ïea˜22.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ¯BÚ B‡ ‚e¯‡ ƒ∆∆∆»»¿«∆∆À¿»

dlL Úaˆ‡ ˙Èa ˜ÒÙ23‰¯B‰Ë -24[˙Èa] ˜ÒÙ . ƒ¿«≈∆¿«∆»¿»ƒ¿«≈
ÚÈ˜t‰25d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - „·Ïa dlL26. «¿ƒ«∆»ƒ¿«¬«ƒƒ¿À¿»»

˙B˙L¯‰Â ˙B¯BÓÎn‰27‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -28Ì¯Á‰Â .29 «ƒ¿¿»¿»¿«¿ƒÀ¿»¿«≈∆
BËeÊ ÈtÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó -30d˙B‡ ÈÈÚL ÈtÓ , ¿«≈À¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆≈≈»

„‚a ‰OBÚ‰ .„‚·k ‡È‰ È¯‰Â ¯˙BÈa ÔÈwc ‰Î·O‰31 «¿»»«ƒ¿≈«¬≈ƒ¿∆∆»∆∆∆
.‡nË˙Ó - BËeÊ ÔÓ ;¯B‰Ë - Ì¯Á‰ ÔÓƒ«≈∆»ƒƒ¿«≈

מ"ד.15) פ"ג כרשת.16)עדיות הקלועים דברים
מ"ט).17) פ"ט (כלאים ודקה צרה חגורה 18)חגורה

ארוג.19)רחבה. לא צמר שנקביה 20)חבילות מפני
אבנים 21)גסים. לזרוק פרימיטיבי נשק מ"ה. שם עדיות

גלית. עם במלחמתו זה בנשק השתמש דוד האויב. על
לקליעה.22) המוכנה האבן את בו שמניחים המקום
האבן.23) זריקת בשעת באצבעו הקולע אוחז שבו המקום

לקלוע. איֿאפשר זה, מקום מקבל 24)כשנפסק אינו
בשעת 25)טומאה. שניה ביד בו שאוחזים בקלע מקום
זה 26)קליעה. טומאה. לקבל ראויה היא עדיין כלומר,

הקליעה. את מעכב מ"ה.27)אינו פכ"ג ככל 28)כלים
עשויה 29)הקליעות. והיא דגים, לצוד מיוחדת רשת

ארוגים. ואינם בזה זה קשורים הרשת 30)מחוטים בשפת
לדגים. פתיון אוכל שם ושמים צר, ופיו כיס, כעין עושים

כבגד. ודינו "זוטו", נקרא זה מ"ט.31)כיס פכ"ח שם

.„˜eÏÁ ‰OÚ32˙¯nLÓ‰ ÔÓ33‰LÏL Ba LÈ Ì‡ , »»»ƒ«¿«∆∆ƒ≈¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰LÏL ÏÚ34. «¿»¿«≈À¿»

ה"ג.32) ה פרק בתרא בבא כלים, מסננת 33)תוספתא
משקין. ממלאכתה 34)של בידיים שביטלה אףֿעלֿפי

חלוק. כדין טומאה מקבלת היא הראשונה,

.‰˙¯nLÓ35ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :‰˙ÏaL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆»¿»ƒ¿«∆∆≈≈
‰BL‡¯ ‰Î‡ÏÓ36.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ¿»»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿»

שם.35) יין.36)תוספתא לסנן

.Â˙BÁtËÓ37˙B¯iˆÓ‰ ÌÈ¯ÙÒ38ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ƒ¿¿¿»ƒ«¿À»≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË39Ô¯eiˆ È¯‰L ; À¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ»»∆¬≈ƒ»

- ˙B¯iˆÓ ÔÈ‡LÂ .eOÚ ¯ÙÒ ÏÈ·LaL Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆«¬¿∆≈»¿À»
˙B‡ÓË ¯‡La ˙B‡nË˙Ó40Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ41, ƒ¿«¿ƒ¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ42ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :43BÓk , ƒ¿≈∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈¿
·LBÓe ·kLÓ ÔÈÚa e¯‡aL44. ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ¿»»

ד.37) פכ"ח, שם בצבעים.38)משנה או בריקמה
טומאה.39) מקבלים אינם כלים, לתכשיט העשויים ודברים
שאמרו 40) מה מפרש רבינו ושרץ. מת טומאת כגון

הכוונה  טמאות", מצויירות "שאינן במשנתנו: ביתֿהלל
משנה  מכלים, בפכ"ד משנה לסתם בהתאם טומאות, לשאר

נגע 41)יד. ואם לגמרי, טהורות - בהן נגע וכשלא הזב,
מדרס  טומאת ולא מגע טומאת אחד יום טומאת נטמאו בהן

לישיבה 43)לזב.42)החמורה. אינה המטפחת פירוש,
עליו  הזב, עליה ישב ואם אחרת, למלאכה אלא שכיבה או
לה. המיוחדת למלאכתה במטפחת להשתמש כדי לעמוד,

מקומות.44) ובכמה א הלכה ומושב משכב מהלכות בפ"ו

.Ê˙Òk45ÈtÓ Ô‰ÈÙ˙k ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÌÈÏaq‰ ∆∆««»ƒ∆«ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿≈
ËBn‰46Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -47- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ; «ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿«∆∆∆«ƒ

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó dÈ‡48. ≈»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

מ"ט.45) הכתף.46)שם על ילחץ לא שהמוט
עליו.47) יושב הסבל שהשמרים 48)לפעמים מפני

הבגדים. את מלכלכים בה הדבוקים

.Á„‚a49˙B¯eˆÏ ÂÈÏÚ ·MÁL50Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆∆∆ƒ≈»»¿≈¿«≈
‰‡ÓË51Bz·LÁÓ Ïha .52‰‡ÓË Ïa˜Ó -53ÏÚa . À¿»ƒ≈«¬«¿¿«≈À¿»««
˙Èa‰54B‡ ÌÈÏ˙k Ô‰a ˙BtÁÏ ˙BÁtËÓ ‰OÚL ««ƒ∆»»ƒ¿»¿«»∆¿»ƒ

‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„enÚ55. «ƒ≈»¿«¿À¿»

א.49) צד, או 50)זבחים בצבעים הבגד על לצייר דעתו
מלאכתו.51)בריקמה. נגמרה שלא ורוצה 52)מפני

ציור. בלי שהוא, כמו בבגד שם.53)להשתמש
ה"ז.54) פ"ה מציעא בבא כלים, זה 55)תוספתא שאין

לגבי  שביטלן מפני נימוק: עוד יש בכתלים אדם. תשמיש
לקרקע. מחובר

.Ë˜eÏÁ56‰Î·Òk ÈeOÚ‰57È˙BL Ba ˜ÁOÏ È„k »∆»ƒ¿»»¿≈¿«≈≈
¯ÎL58‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -59. ≈»≈¿«≈À¿»

ט.56) פכ"ח, שם נראה 57)משנה הלובשו ובשר כרשת,
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נקביה. שישחקו 58)מתוך ליצנים מעסיקים במסבאות
כזה  חלוק ללבוש הליצנים של ודרכם השכר, שותי בפני

נקיה). לשון נוקט רבינו משנתנו. שרוב 59)(ראה מפני
הליצן. של דעתו בטלה - כזה חלוק לובשים אינם האנשים

.È‰tk60¯Ùq‰ ÏÚ B˙pL61˙‡ÓË Ïa˜lÓ ¯B‰Ë - ƒ»∆¿»««≈∆»ƒ¿«≈À¿«
Ò¯„Ó62˙B‡ÓË ¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙Ó Ï·‡ ,63. ƒ¿»¬»ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿

מדרס 60) ומיטמאה חובשות, שהנשים מצנפת מ"ה. שם
עליה. יושבת שלפעמים או 61)מפני הספר את בה כיסה

א). מח, סנהדרין (ראה עליה 62)כרכו שחלה מפני
לו  ואומרים הקודם, לתשמישה יותר ראויה אינה קדושה,
רבינו  (ראה מלאכתנו ונעשה עמוד עליה: היושב לזב

ט). פ"ד, תפילין "עמוד 63)בהלכות בהם אומרים שאין
למעלה  שאמרנו למה סותר זה ואין מלאכתנו". ונעשה
שדבר  מפני טומאה, מקבלות אינן ספרים שמטפחות בה"ו,
שינוי  עלֿידי אלא טומאה מתורת יוצא אינו טומאה המקבל

ה"י). פ"ח למעלה (ראה מעשה

.‡È‰OBÚ‰64˙ÈÏtÒ‡65¯BÚ‰ ÏÚ ÔÈa66ÏÚ ÔÈa »∆ƒ¿¿»ƒ≈«»≈«
Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„‚a‰67¯eÚL68ÔÈ¯B‰Ë -69. «∆∆««ƒ∆≈»∆ƒ¿ƒ

ÏÓ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚ‡Ó‚e70Ïa˜Ó BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ : »»¬≈∆¿¿»««∆∆≈¿«≈
- ¯BÚ‰ ÏÚÂ ;Èe‡¯ BÈ‡Â CÏÎÏ˙ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»¿«»

·kLÓÏ Èe‡¯Â Áp˜˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó71. ¿«≈À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»

מ"ג.64) מדברים 65)שם שנעשית (תחבושת) רטייה
בשעווה. מעורבים על 66)שמנים המשחה את מרח

עור. ובבגד.67)חתיכת להם 68)בעור הקבוע השיעור
חמישה  - ועור שלושה, על שלושה - בגד טומאה: לקבלת

חמישה. ואינם 69)על המשחה מן נמאסים והעור הבגד
לכלום. ומקמח.70)ראויים לעוטות מתאנים עשויה

כך. כל מלכלכת אינה זו גם 71)רטייה מיטמא ולכן
מדרס. טומאת

.·È?‰‡ÓË „‚a‰ Ïa˜È È˙ÓÈ‡Ó72LÏL Ba ‚¯‡iMÓ ≈≈»«¿«≈«∆∆À¿»ƒ∆∆¡…»
ÔÈ‚¯‡p‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¿»«≈ƒ«∆¡»ƒ

‡ÈÏt‡Â ÒÈk‰ ÔB‚k ,ËÁÓa73‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿««¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»
.ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú«∆ƒ»≈¿«¿»

לפי 72) בהם להשתמש ארוכים בדים באורג המדובר
א  בהלכה למעלה אמרנו שלם, בגד האורג אבל הצורך.

שבכל שאפ  מלשונו, ומשמע טומאה. מקבל שהוא כל ילו
שאמרו  ומה בלבד, ופשתים בצמר ולא כך, הדין הבגדים
לאריג  ולא לקרעים, הכוונה טפחים, שלושה מינים בשאר

וה"ב). ה"א למעלה (ראה בבא 73)חדש כלים, תוספתא
והן  הרגל מן חלק רק המכסות נעליים ה"ב . פ"ו, מציעא

מאריג. עשויות

.‚ÈÌÈÏk‰ Ïk74ËÁÓ Èab ÏÚ ÔÈOÚp‰75ÔB‚k , »«≈ƒ««¬ƒ««≈««¿
ÔzÎ‡ÏÓ Ïea˜ ˙Èa Ô‰a ‰OÚpL ÔÂÈk - ‰„BˆÓ¿»≈»∆«¬»»∆≈ƒ¿«¿»

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

כמו 75)שם.74) מפרש, לתוספתא בהגהותיו הגר"א
שפה  עושים אין אם כולה שמתפרקת הפוזמקאות אריגת

את  שתוחבים פירושו במחט" ו"הנארגים האריגה, בסוף
השתי. לתוך ומכניסים המחט, באוזן הערב חוט

.„È‰Î·Ò76ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯a ˙Ba‰ ˙BÁÈpnL ¿»»∆«ƒ«»¿»≈∆ƒƒ¿ƒ
‰ÈtÓ d˙B‡ ˙BOÚÏ77„Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - «¬»ƒƒ»≈»¿«∆∆À¿»«

d˙ÈÚ˜¯˜ ¯Ó‚iL78- d˙ÈÚ˜¯wÓ dÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ; ∆ƒ¿…«¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»ƒ»
dÒÈ·Le .‰Èt ˙‡ ¯Ó‚iL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡79 ≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ¿…∆ƒ»¿ƒ»

dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó80‰ÈËeÁÂ .81dÏ ¯eaÁ82 ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»¿∆»ƒ»
‡nËÏ83‡nË˙‰Ïe84. ¿«≈¿ƒ¿«≈

מ"י.76) פכ"ז, השבכה 78)משפתה.77)כלים סוף
הראש. לאמצע התפור 79)המגיע מוזהב או מצוייר בד

לנוי. הסבכה לסבכה.80)על מחוברת אינה אפילו
לראש.81) הסבכה את בה שקושרים כשהם 82)החוטים

ממנה. כחלק דינם לסבכה, טומאה 83)מחוברים נגעה אם
הסבכה. גם נטמאת – בסבכה.84)בהם טומאה כשנגעה

.ÂË‰Î·Ò85¯ÚO ·¯ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜pL ¿»»∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆…¿«
.‰¯B‰Ë - L‡¯‰»…¿»

שם.85)

.ÊË˜eÏÁ86„·Ï ÏL B‡ „‚a ÏL87¯È ÏL B‡88- »∆∆∆∆∆∆∆¿»
ÂÈt ˙‡ ÁzÙiMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó89. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ

‡ÓË Ì‡Â .BË˜ ÈÙÏ ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰«»¿ƒ»¿¿«»»¿ƒ»¿¿ƒƒ¿»
BÈ‡Â ‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó - ˜eÏÁ‰∆»≈≈»«»√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈

‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ90Ba¯ Ba ¯izL . ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿«≈À
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ‰ÏÚÓÏÓ91- ‰hÓlÓ Ba¯ ; ƒ¿«¿»¬«ƒ¿À¿»Àƒ¿«»

¯B‰Ë - ÂÈt ˙ÈaÓ Ú¯˜ Ì‡Â .¯B‰Ë92. »¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ»

ה"א.86) פ"ה בתרא בבא כלים, צמר 87)תוספתא
חזקות. דפיקות עלֿידי בתוספתא 88)שנתחבר גורסים יש

מעלים. או מעשבים עשוי רגיל נייר בית 89)"עור",
לארוג  היה דרכם הראש. את בו שמכניסים המקום הצואר,
הצואר. בית את ותיקנו פתחו ואחרֿכך החלוק, אורך כל את

לשימוש 90) ראוי שהוא ואףֿעלֿפי ללובשו, ראוי שאינו
ללבישה.91)אחר. שראוי לובש 92)מפני אדם אין

זה. במקום קרוע חלוק

.ÊÈ‰OBÚ‰93¯‡eˆÓ ¯B‚Á94„‚a ÏL95BcvÓe96ÏL »∆¬ƒ«»∆∆∆ƒƒ∆
ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÔÈ„Ò97.ÂÈ˙B˙ÙO »ƒ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ¿»

ÔÈ„q‰ ÚˆÓ‡Óe „‚a‰ ÚˆÓ‡Ó e‰‡OÚ98BÈ‡ - ¬»»≈∆¿««∆∆≈∆¿««»ƒ≈
ÈM‰ „vÓ ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó99. ¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ««≈ƒ

ה"ב.93) הגירסא 94)שם היא (כך מצידו צ"ל 
האחד 95)בתוספתא). שמצידו רחב, פס הבגד מן חתך

שפה. לו מצידו.96)יש או ויעשה 97)פירוש, יתפור
שפה.98)שפה. בלי החגור צידי גם 99)ושני פירוש,

סדין  של "ומצידו וגורס: מגיה איש' [ה'חזון השני. הצד את
ומאמצע  הבגד מאמצע עשאהו השני. מצד שימלול עד . . .
ופירוש  שפתותיו", שימלול עד טומאה מקבל אינו הסדין,
מקבל  ואינו אחת שפה יש מצידו, ברור: זו מתוקנת גירסא
ואם  שפה, לו שאין השני הצד את גם שימלול עד טומאה
- שפה בלי הם האבנט צידי שני הרי הבגד, מאמצע עשה
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וכתב  רבינו דייק ולכן הצדדים, שני למלול צריך
על  מאוד מתקבל זה תיקון רבים. בלשון "שפתותיו"

הדעת].

.ÁÈ¯B‚Á100ÂÈ„„ˆ eÏaL101- ˙Ói˜ B˙ÈÚˆÓ‡Â ¬∆»¿»»¿∆¿»ƒ«∆∆
‡ÓË102. »≈

ר'102)השפות.101)שם.100) משום שם בתוספתא
פירוש, חגור". שירי משום "טמא גמליאל בן שמעון
אבל  שפתותיו, שימלול עד בגד חשוב אינו בתחילתו
כל  נפקעת זו אין - טומאה קבלת תורת עליו וירדה כשמלל

בשייריה. להשתמש שאפשר זמן

.ËÈ‰ÙO103da ¯bÁÏ dÈ˜˙‰Â „‚a‰ ÔÓ ‰L¯tL »»∆≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»«¿…»
Ë·‡k ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÂÈ˙Ó ˙‡104. ∆»¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈

רחבה.104)שם.103) לא חגורה

.Î˙ÈlË105·¯ eÈ‰ Ì‡ :‰˙ÏaL ÈÚ ÏL‰È˙B˙ÙO «ƒ∆»ƒ∆»¿»ƒ»…ƒ¿∆»
LÏL da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓi˜106LÏL ÏÚ «»««ƒ∆≈»»«»

‡È¯a107‰È˙B˙ÙO ÔÈ‡ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »ƒ¬≈¿«∆∆À¿»≈ƒ¿∆»
- ‡È¯·e ˜ÊÁ LÏL ÏÚ LÏL da LÈ Ì‡ :˙BÓi«̃»ƒ≈»»«»»»»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»¿≈

ÌÈiÚ È„‚a ¯‡L108. ¿»ƒ¿≈¬ƒƒ

ה"א.105) פ"ו אצבעות.106)שם שלא 107)שלוש
שכאלה 108)בלו. בגדים בשיירי גם משתמשים עניים

ח). פכ"ח, כלים משנה (ראה

.‡Î˙BiÏËÓ109‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L110- ‰LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»∆¿»«¿»
‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡111ÔÈÎ‰Â Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .112 ≈»¿«¿À¿»¿ƒƒ≈¬≈∆∆¡ƒ»

;LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰iL „Ú ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó -¿«¿À¿»«∆ƒ¿»ƒ»«»
ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ÏkL∆»»ƒ»«»≈¿«≈À¿»¿»

BÈÎ‰L Èt ÏÚ Û‡Â113. ¿««ƒ∆¡ƒ

מבגד.109) קרועות חתיכות א. צד, טפחים.110)זבחים
ופשתים 111) צמר אבל בגדים, מיני בשאר שהמדובר נראה

הוא  וזה הכינם. לא אפילו שלוש, על בשלוש מתטמאים
למעלה  רבינו שכתב ופשתים, לצמר מינים שאר בין ההבדל

א. בהן.112)בהלכה להשתמש אותן זה 113)הכין כל
אם  אבל גדול, מבגד קרועה חתיכה היינו במטלית, נאמר
בשאר  אפילו מיטמא - קטן בגד לשם מלכתחילה ארגו

א. בהלכה למעלה כנאמר מינים,

.·Î˙BÁt114˜˜ÙÏ BÈ˜˙‰L ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ »ƒ¿»«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿…
ıÁ¯n‰ ˙‡ Ba115‰¯„w‰ ˙‡ Ba ¯ÚÏe116Ba Áp˜Ïe ∆«∆¿»¿«≈∆«¿≈»¿«≈«

ÌÈÁ¯‰ ˙‡117- ‰tL‡a BÎÈÏL‰ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»≈«ƒ¿«≈»≈ƒƒ¿ƒ»«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡118È¯BÁ‡ BÁÈp‰ B‡ „B‚n· B‡Ïz ; ≈¿«≈À¿»¿»«»ƒƒ¬≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÂÈ„‚a CB˙a BÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙Ïc‰«∆∆¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿¿»»«¬«ƒ
˙‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Óe ,BÏˆ‡ ·eLÁ ‡e‰»∆¿¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«

ÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ‡e‰ È¯‰L ,Ò¯„Ó.ÌÈÁ ƒ¿»∆¬≈»ƒ¿»¿»ƒ

ב.114) פכ"ח כלים החור 115)משנה את לסתום
חומו. יצא שלא כדי המרחץ, בית לטלטל 116)שבכותל

החמה. הקדירה והקמח.117)את האבק מן לנקותו

דברי 118) טמא, - מוכן שאינו בין מוכן בין אמרו: במשנה
מן  שאינו בין המוכן מן בין אומר: יהושע ר' אליעזר. ר'
מן  שלא טמא, - המוכן מן אומר: עקיבא ר' טהור. - המוכן
לאשפה  "זרקו ב: כט, בשבת עולא ופירש טהור". - המוכן
לא  טמא; הכל דבר - בקופסא הניחו טהור; הכל דברי -
הדלת  לאחורי שהניחו או (ביתד) במגוד שתלאו אלא נחלקו
ור' מטהר, יהושע ור' בשניהם, מטמא אליעזר ר' וכו'".
ובכסףֿ הדלת. באחורי ומטהר ביתד, בתלאו מטמא עקיבא
ר' דעת נגד אליעזר כר' פסק שרבינו מאוד מתפלא משנה
למשנה  בפירושו שהרי הפליאה, וגדולה עקיבא. ור' יהושע
יישוב  מצאתי ולא אליעזר, כר' הלכה ואין בפירוש: כתב

זו. לתמיהה

.‚Î‰LÏL119Ì‡ :‰tL‡a CÏLÓ ‰È‰L ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆»»À¿»»«¿»ƒ
‡È¯a ‰È‰120Òb ÁÏÓ ·w‰ Ú·¯ Ba ¯¯ˆÏ È„k121‡ÏÂ »»»ƒ¿≈ƒ¿……«««∆««¿…

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ú¯wÈ122BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»≈¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»≈
ÏÚ Û‡ ‡È¯a ‰È‰ Ì‡ ,˙Èaa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬»ƒ»»««ƒƒ»»»ƒ««
Ba ¯¯Bˆ ‰È‰L B‡ ,ÁÏÓ Ba ¯¯ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ètƒ∆≈»ƒ¿…∆«∆»»≈

.Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡È¯a ‰È‰ ‡ÏÂ ÁÏÓ∆«¿…»»»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»

מי"א.119) פכ"ז בלה.120)כלים כחכמים 121)לא
מטלית 122)במשנה. על לגמרי לוותר אדם של דרכו אין

בריא  - "באשפות המשנה: [לשון שכזו. ובריאה גדולה
ששני  משמע, מלח", צורר או בריא או - בבית מלח, וצורר
לצרור  יכול ב. בריא; א. באשפה: במושלך נאמרו תנאים
אחד  תנאי כאילו ביחד, רבינו אותם כורך וכאן וכו' בו
השניה  בבבא אולם וכו'. בו לצרור שיכול עד בריא לפנינו:
התכוון  שרבינו ונראה לשניים. מחלקם בבית" היה "אם

חזק]. וגם בלה לא גם "בריא", במונח הראשונה בבבא

.„Î‰LÏL123eÏc·‰ ‡ÏÂ Ú¯˜pL ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆ƒ¿«¿…À¿¿
ÚbÈ ÂÈÏÚ ·LiLÎe ‡qk‰ ÏÚ B˙B Ì‡ :ÌÈÚ¯w‰«¿»ƒƒ¿««ƒ≈¿∆≈≈»»ƒ«

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡qka B¯Oa124‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿»«ƒ≈¬≈∆»¿ƒ»¬≈∆
.Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»

מי"ב.123) חלקיו 124)שם ונפרדו לגמרי, נחלק כאילו
מזה. זה

.‰ÎLÏL125‰ÁÓpL LÏL ÏÚ126ËeÁ elÙ‡ ‰pnÓ »«»∆ƒ¿»ƒ∆»¬ƒ
ÔÈËeÁ ÈL B‡ ¯L˜ da ‡ˆÓpL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ

ÔÈÓÈ‡˙Ó127.‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ¬≈¿»

שנתדקדק 126)שם.125) פירוש "שנמהה" במשנה,
תחת 127)ונחלש. אחד ערב חוט נכנס נכונה, באריגה

יחד, ערב חוטי שני היו ואם גביו, על והשני השתי, חוט
[הר"ש  אינו. כאילו אחד חוט ורואים טובה, אריגה זו אין
חוטים" "שני שהפיסקא מפרשים רבותיו, בשם והברטנורא
שני  אלא מטהר אינו אחד בחוט קשר כי לקשר, גם נמשכת
אין  אחד קשר על אבל חוטים, בשני לזה זה סמוכים קשרים

עד]. בשבת שנאמרו כמו מקפיד האורג

.ÂÎLÏL128- ‰tL‡a dÎÈÏL‰L LÏL ÏÚ »«»∆ƒ¿ƒ»»«¿»
‰¯B‰Ë129‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d¯ÈÊÁ‰ ;130ÌÏBÚÏ . ¿»∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»¿»

ÏMÓ ıeÁ ,‰z‡nËÓ d˙¯ÊÁ‰Â dz¯‰ËÓ d˙ÎÏL‰«¿»»»¿««¿»¿«¿»»»¿«¿«»ƒ∆
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ÏÚ ‰˙È‰ elÙ‡L ,‰·BË ˙È¯B‰Ê ÏLÂ ÔÓb¯‡«¿»»¿∆¿ƒ»∆¬ƒ»¿»«
.‰·eLÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰tL‡‰»«¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¬»

מפני 129)שם.128) נטהרה, טמאה היתה אם אפילו
בגד. מתורת הטומאה 130)שביטלה אבל ולהבא, מכאן

ישראל). (תפארת חוזרת אינה הקודמת

.ÊÎLÏL131¯ecÎa d˙pL LÏL ÏÚ132d‡OÚL B‡ »«»∆¿»»¿«∆¬»»
‰¯B‰Ë - dÓˆÚ ÈÙa ¯eck133ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï·‡ . «ƒ¿≈«¿»¿»¬»¿»¿»ƒ

˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ecÎa B˙pL ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ«¿»¿»ƒ∆¿»¿«¬≈¿
‰È‰L134Ò¯„Óa ‡nË˙Óe135ÈÙa ¯eck e‰OÚ . ∆»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»»»«ƒ¿≈

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - BÓˆÚ136¯Ùz‰ È¯‰L , «¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈«∆∆
‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ BËÚÓÓ137. ¿«¬ƒ¿»«¿»

מ"א.131) פכ"ח וכרך 132)שם המטלית, את קיפל
כדור. ועשה בגד בגד.133)סביבה מתורת שביטלה מפני

מן 134) להוציאה ועומד מבטל, אינו כזו גדולה חתיכה
למשנה).135)הכדור. בפירושו (רבינו הכדור על ישב אם

גם  שהכוונה מפרש ורבינו "טמא", סתם: כתוב במשנה
מדרס  שטומאת ודעתו עליו, השיג [הראב"ד מדרס. לטומאת
שאמרו  ומה לישיבה. ראוי אינו שכדור מפני כאן, אין

טומאות]. לשאר הכוונה "טהור",136)"טמא" במשנתנו:
מדרס, טומאת היינו "טמא" הקודמת בבבא שפירש ורבינו
טומאות, בשאר אבל מדרס. בטומאת זו בבא גם מפרש
לשיטתו  [והראב"ד מיתטמא - שלוש על בשלוש שמטמאות

שהיא]. טומאה מכל טהור משיעור 137)מפרש ופחות
שלושה  על בשלושה והמדובר למדרס. ראוי אינו זה,
- לתפר מחוץ טפחים שלושה נשארו אם אבל מצומצם,

מדרס. מטמא

á"ôùú'ä ïåéñ ç"é éùéù íåé

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שיעור 1) טומאות. ובשאר במידרס מתטמא שהמפץ יבאר

בחמור  שיעורו המשלים טומאה. לקבל והמפץ והעור השק
שלוש  בו שארג בגד כפולין. הנמדדין ודין ממנו. בקל או
שהיא  מטלית מתחילתו. אחד חוט וניטל במידרס ונטמא
על  או בגד על או העור על או הקופה על וטלאה מידרס
או  פרוכת ועשאוהו מידרס שטמא סדין ודין וכו'. שק

שמשה. שיעריב קודם וקרעה הטבילה

.‡ıtn‰2ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L ˙ÏˆÁn‰ ‡e‰ ««»««¿∆∆∆¿ƒ»ƒ
Ûeq‰ ÔÓe ÌÈÏ·Á‰3‡Ób‰ ÔÓe4ÔÈ‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬»ƒƒ«ƒ«…∆¿«≈»∆¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk ÏÏÎa ıtn‰5ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ««»ƒ¿«≈ƒ»¬ƒ«»¿««ƒ≈
·e˙k‰ ‰a¯ È¯‰L ,‰¯Bz ÔÈc Ò¯„Óa ‡e‰ ‡nË˙Ó6 ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ»∆¬≈ƒ»«»
ÔÎÂ .BÏ ÈeOÚÂ ·kLÓÏ Èe‡¯ ‰ÊÂ ,'·kLn‰ Ïk'»«ƒ¿»¿∆»¿ƒ¿»¿»¿≈

˙Óa ‡nË˙Ó7Ô‰È¯·cÓ ˙B‡ÓË ¯‡L·e8ÏÎk , ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿ƒƒ¿≈∆¿»
e¯‡aL BÓk ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt9ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .10: ¿≈¿≈≈¿∆≈«¿¿∆¿»»

.˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏkL∆»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

מ"י.2) פכ"ד הנהרות.3)כלים שפת על הגדלים קנים
חזק.4) עשב בספר 5)מין וכן וֿלב, לא טו, ויקרא בספר

ומפץ  טומאה, לענין שונים כלים מיני נמנו - כ לא, במדבר

נמנה. ב.6)לא פד, שם 8)שם.7)שבת למדו
הנלמדים  שדברים פעמים, כמה כבר נתבאר מקלֿוחומר.
רבינו  בפי לפעמים מוגדרים בהן, נדרשת שהתורה במידות

סופרים". "מדברי או ה"י 9)"מדבריהם" פ"א למעלה
מטמא 10)וי"ג. מידרס, המטמא "כל א: מט, נדה משנה,

מת". טמא

.·e¯‡a ¯·k11LÏL ÏÚ LÏLa ‡nË˙Ó „‚a‰L , ¿»≈«¿∆«∆∆ƒ¿«≈¿»«»
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL·e ,˙B‡ÓË ¯‡La e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿»À¿ƒ¿»¿»ƒ«

.Ò¯„ÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿ƒ¿»

להלכות 11) הקדמה מעין משמשת זו הלכה ה"א. פכ"ב
גם  נמשכים שם שייאמרו שהדינים להודיענו, הבאות,

הבגד. לשיעורי

.‚˜O‰12ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯eÚL -13‰Úa¯‡ ÏÚ ««ƒ«¿»»¿»ƒ««¿»»
‰ML - ıtn‰ ;‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ»¬ƒ»«¬ƒ»««»ƒ»
˙BÁÙe .˙B‡Óh‰ ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa .‰ML ÏÚ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»«À¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓƒ«ƒƒ»≈¿ƒƒ¿«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡14Ï·‡ ;‰ek ‡Ïa Ú¯˜pL Ô‰Ó „Á‡ Ú¯˜a ¬ƒ¿∆«∆»≈∆∆ƒ¿«¿…«»»¬»
‰eÎa ıˆBw‰15ÏÚ ÁÙË elÙ‡ ıˆ˜Â·LBÓÏ ÁÙË «≈¿«»»¿»«¬ƒ∆««∆«¿»

·kLÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL B‡16- ¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰17ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰L ÔÈa , ¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈∆»»«∆««

B‡ ¯BÚ B‡ ˜O B‡ „‚a ‰LÏM‰ B‡ ıvwL ÁÙË∆«∆ƒ≈«¿»∆∆«
‰ÊÈÁ‡Ï Ô‰Ó „Á‡Ó Úv˜Ó‰ ÔÎÂ .ıtÓ18ÊÁ‡iL È„k «»¿≈«¿«≈«≈∆»≈∆«¬ƒ»¿≈∆…«

e˜BfÈ ‡lL ÌÈ‡z ÈˆˆB˜ ÔÈOBÚL C¯„k ,B„Èa Ba¿»¿∆∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ∆…ƒ
‡e‰L ÏÎa ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ô‰È˙BÚaˆ‡19‡lL ‡e‰Â . ∆¿¿≈∆¬≈∆»≈¿»∆¿∆…

LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰È20LÏMÓ ˙BÁt ÏkL , ƒ¿∆»ƒ»«»∆»»ƒ»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ˙BÚaˆ‡∆¿»»ƒ¿

מ"ב.12) פכ"ז קשה 13)כלים והוא משיער , ארוג השק 
זה. משיעור בפחות למלאכתו ראוי ברייתא,14)ואינו

מ"ד). פכ"ז כלים משנה, (ראה א יח, כדי 15)מעילה
לו. רצוי לצורך שקצץ במטלית משמע,16)להשתמש

או  למשכב עליו וחישב טפחים משלושה פחות קוצץ שאם
ראוי  שאינו מפני טומאה, מקבל אינו – למושב מטפח פחות

בדוחק. אפילו ובין 17)לכך משכב בין מידרס סתם
אבל  למעלה, שנאמרו מהשיעורים פחות אינו מושב,
היא  הרי - למידרס קטנה יותר חתיכה מייחד כשהאדם

מהשיעורים 19)שם.18)כמידרס. בפחות פירוש,
למעלה. שהוא",20)שנאמרו "בכל סתם כתוב בברייתא

על  משלוש פחות יהיה שלא עצמו מדעת הוסיף ורבינו
פירושו  – נקיבה בלשון שנאמר המספר שם [לזכור: שלוש.
פירושו  – זכר בלשון והנאמר אמות), (לפעמים אצבעות

טפחים].

.„¯aÁÓ‰21„‚a‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ÈL22˜O‰ ÔÓe23 «¿«≈¿≈¿»ƒƒ«∆∆ƒ««
ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL ,ÁÙË∆«¿»ƒ««¿∆»ƒ»«¿»»ƒ

È¯‰ - ıtn‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰¯B‰Ë ‰Ê24ÔÓ »¿∆»ƒ««»¬≈∆»ƒ
Ò¯„n‰25ıtn‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ¯aÁ Ì‡ Ï·‡ . «ƒ¿»¬»ƒƒ≈¬ƒ»¿»ƒƒ««»

,˜O‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰ ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»«¿»»ƒ»¿∆»ƒ««
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „‚a‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ««¿∆»ƒ«∆∆¬≈∆»≈
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קעט milk zekld - dxdh xtq - oeiq g"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ò¯„Ó26¯eÓÁa B¯eÚL ÌÈÏL‰L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿»∆«¿»…∆ƒ¿ƒƒ∆»
epnÓ27.¯B‰Ë - Ïw‰ ÔÓ ;‡ÓË - ƒ∆»≈ƒ««»

מ"ג.21) פכ"ז, כלים בשלושה 22)משנה, מידרס המטמא
טפחים.23)טפחים. שלושה יש וביחד בארבעה, המטמא

הבגד 24) מן שניים דוגמא: מלא. שיעור בו אין שהרי
שליש  וחסר לטומאה הבגד משיעור שלישים שני עושים
רק  הוספת – השק מן אחד טפח מצרף וכשאתה אחד,
צירף  שאם מכאן, האחרים. בדינים וכן השיעור. רביעית
טומאה. מקבל – הבגד מן לשניים השק מן ושליש טפח
ישראל'). ('תפארת זו בהלכה האמורים הצירופים בכל וכן
מקום  לכאורה יש זו, הלכה שבסוף הכלל" "זה מלשון
אבל  ממנו, החמור את כלל משלים אינו שהקל לדייק,
משלים  שהבגד ולומר להפוך יש שהרי כך, לפרש איֿאפשר
לומר  גדול ודוחק ממנו. בחמור השלמה כאן ויש השק, את
אלא  ממנה הקטנה את משלימה אינה גדולה שחתיכה
בסדר  רק שהמצטרפים הברטנורא, וכן הר"ש [כתב להיפך.
עם  ועור עור עם שק שק, עם בגד – היינו במשנה, השנוי
דעת  וכן מפץ, עם שק או עור עם בגד לא אבל מפץ,
ותני, ד"ה ב יז, וסוכה הואיל, ד"ה א עו, שבת ה'תוספות'
רבינו  של מלשונו וגם א. יח, מעילה במשנה משמע וכן
מפני  מנמק, והר"ש דעתו. גילה לא וכאן שם, בפירושו
כל  אצל דעתו ובטלה כך, לחבר אנשים של דרכם שאין

כאן)]. משנהֿלמלך (ראה אין 25)אדם ומפץ, עור בשק
אחרות  לטומאות מידרס טומאת בין בשיעורם הבדל כל
הכוונה  המידרס", מן "טהור כאן שכתב ומה ה"ג). (למעלה
אחרות  בטומאות שמטמא העור, מן ואחד הבגד מן לשניים
השק. מן להשלמה צריך ואינו אצבעות, בשלוש

מטפח 26) הטומאה את מקרב יותר הבגד מן הטפח שהרי
השק. מן וזה 27)החסר חמור, נקרא - קטן ששיעורו דבר

קל. הוא – גדול יותר ששיעורו

.‰ÈÈBÏa28‰¯·Îe ‰Ù29ÔÈ˜˙‰L30- ‰·ÈLÈÏ ¿≈»»¿»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
Ìˆv˜iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë31¯Á‡Â ¿ƒ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆¿«¿≈¿««

ıtÓk eÈ‰È Ck32. »ƒ¿¿«»

מ"ה.28) פכ"ז משמע 29)כלים כך שלהן. לרשת הכוונה
מפרשים  (ויש למשנתנו בפירושו רבינו של מלשונו

לדפנות). הישיבה.30)שהכוונה את להקל קל תיקון עשה
הדפנות.31) מן או 32)יפרידן מגמי עשויה ברשת מדובר

ולמה  בפירושו). (רבינו כשק דינה – משיער היא ואם מעץ,
כמו  טומאה, לה להוריד מועילה עצמה המחשבה אין
לידי  יורדין הכלים "כל מ"ט: כלים ממס' בפ"ה ששנינו
שלא  מפני ה"ו), פ"ח למעלה (ראה במחשבה" טומאתן
מעשה, מחוסר שאינו בדבר אלא מועילה, מחשבה אמרו
שאיֿ מעשה, מחוסר וכאן לישיבה. ראויות שתהיינה כדי
כלים  יוםֿטוב' ('תוספות קציצה בלי עליה לשבת אפשר
ביאור  מוסיף מ"ד פ"כ ישראל' וב'תפארת מ"ז). פי"ב
אחר  לתשמיש מיוחדות היו והכברה שהנפה מכיוון ואומר,
אלא  מספיקה מחשבה אין תשמיש, אותו מתורת ובטלו

אחר. לתשמיש המכשירן ממש מעשה צריך

.Â˜eÏÁ33„Ú Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÔË˜ ÏL »∆»»≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»«
‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ,¯eÚMk Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ«¿»

ÌÈÁÙË34ÏeÙk „cÓÂ .35B˙i¯·k ,36el‡Â .37ÔÈ„cÓ ¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÏ‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈLÈaÏnL ÌÈ„‚a :ÔÈÏeÙk¿ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»«»«¿«ƒ¿«
ÏL ÒÈk‰Â Ú·Bk‰Â ÌÈÒÎn‰Â L‡¯‰ ˙‡Â ÌÈ˜BM‰««ƒ¿∆»…¿«ƒ¿»«ƒ¿««¿«ƒ∆

‡„et38‰ÙO‰ ÏÚ d‡ÏzL ˙ÈÏËÓe .39‰ËeLt Ì‡ , ¿»«¿ƒ∆¿»»««»»ƒ¿»
.‰ÏeÙk ˙„cÓ - ‰ÏeÙk Ì‡Â ,‰ËeLt ˙„cÓ -ƒ¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆¿»

מתטמא 34)שם.33) אינו שלם, בגד שהוא ואע"פ
משיעורו. ואם 35)בפחות תפור, כשהוא שהוא כמו

שלושה. על ששה בו יהיה לאורכו אותו תחתוך
לתשמישו.36) וראוי שלם מ"ו.37)כשהוא שם
כיסים.38) בו ויש ממש הגוף על שלובשים מאוד רחב אזור
כדי 39) הבגדים, שפת על מטלית תופרים יש הבגד. שפת

ייקרעו. שלא עליהם לשמור

.Ê„‚a‰40‰LÏL ÏÚ ‰LÏL ‚¯‡L41‡ÓËÂ «∆∆∆»«¿»«¿»¿ƒ¿»
Ò¯„Óa42Blk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ∆»«∆∆À
Ò¯„Ó43B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .44ÔÓ ¯‰Ë - ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»»«ƒ

Ò¯„n‰45Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,46ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰Â , «ƒ¿»¬»»≈««ƒ¿»«¬≈ƒ
B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .Ò¯„Óa Ú‚pL ÈÏÎk47¯Á‡Â ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»¿««

ÚbÓ ‡ÓË „‚a‰ Ïk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck»ƒ¿ƒ∆»«∆∆»«∆∆»≈««
Ò¯„Ó48„‚a ÔÎÂ .49ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ba ‚¯‡pL ƒ¿»¿≈∆∆∆∆¡«»∆¿»«

˙Óa ‡ÓËÂ ˙BÚaˆ‡ LÏL50ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â »∆¿»¿ƒ¿»¿≈¿««»ƒ¿ƒ»»
˙Ó ‡ÓË Blk „‚a‰ - „‚a‰ Ïk ˙‡51„Á‡ ËeÁ ÏË . ∆»«∆∆«∆∆À¿≈≈»«∆»

‡ÓË ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,˙Ó ‡ÓhÓ ¯‰Ë - B˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈≈¬»»≈««¿≈
˙Ó52˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË . ≈»«∆»ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆

Ïk‰ ‰È‰È ‰nÏÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - „‚a‰ Ïk?¯B‰Ë53 »«∆∆«…»¿»»ƒ¿∆«…»
‰¯B‰Ë - ‰ËÚÓ˙pL LÏL ÏÚ LÏL :e¯Ó‡L ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»∆ƒ¿«¬»¿»

ÌeÏkÓ54‰ËÚÓ˙pL ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ï·‡ ;55Û‡ , ƒ¿¬»¿»«¿»∆ƒ¿«¬»«
ÏÎa ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯‰hL Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿»

˙B‡Óh‰56. «À¿

מ"ז.40) מלא.41)שם בדיוק פירוש,42)מכוונים
מיותרת. "בית" האות מידרס. טומאת ראה 43)נטמא

פרטי  כל נתבארו ושם במזרן, דומה דין ה"י פכ"א למעלה
זו. חוט 44)הלכה הוציא והשלימו, הבגד שנטמא אחר

שלושה  על שלושה נתמעטו ובזה האריגה, מתחילת אחד
ההשלמה. לפני עצמם מכוח שנטמאו הראשונים

מחמת 45) שנטמאו הראשונים שלושה על שלושה שהרי
משלים, אינו שנטמא אחר שהוסיף ומה נתמעטו, – עצמם
שאינם  הראשונים השלושה מכוח באה שטומאתו משום

עכשיו. מטמא 46)קיימים ומגע במידרס, נגע שכולו מפני
אצבעות. ופקעה 47)בשלוש מידרס טומאת שנטמא אחר

מידרס. הבגד 48)טומאת על נשאר החוט את שנטל אחר
הראשון. כבגד דינה וההוספה מידרס, מגע טומאת

מ"ח.49) הבגד 50)שם ששיעור הטומאה, אב ונעשה
אצבעות. שלוש על שלוש הוא מת ההוספה 51)לטומאת
מידרס. בטומאת כמו העיקרי, כבגד התוספת 52)נידונית

בבגד  נגעה שהרי עצמה, מחמת מת טמא ממגע נטמאה
ממנה  הטומאה פקעה לא ולפיכך החוט, נטילת לפני הטמא
ומובן  הטומאה. אב שהיה הבגד ונתמעט החוט כשניטל

שהר  טמאות, הראשונות שלוש הטומאה שגם באב נגעו י
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התוספת. עם טמא 53)ביחד שהכול אמרנו במידרס הלא
לפני 54)מגע? שלוש על משלוש הבגד נתמעט הרי וכאן

לגמרי. ונטהר – שלוש.55)שהשלימו על שלוש ונשאר
מידרס.56) מגע טומאת גם

.Á˙ÈÏËÓ57‰tw‰ ÏÚ d‡ÏËe Ò¯„Ó ‡È‰L58ÏÚ B‡ «¿ƒ∆ƒƒ¿»¿»»««À»«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ ‰OÚ - ¯BÚ‰59˙‡ LÈ¯Ù‰ . »«¬»«…ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ∆

˙ÈÏËn‰60eÚ‚pL ÈtÓ ,ÔBL‡¯ ¯BÚ‰ B‡ ‰tw‰ È¯‰ - ««¿ƒ¬≈«À»»ƒƒ¿≈∆»¿
dLÈ¯Ù‰Â d‡ÏhL ÔÂÈkL ,‰¯B‰Ë ˙ÈÏËn‰Â ,Ò¯„na«ƒ¿»¿««¿ƒ¿»∆≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»

‰ÏËa61„‚a‰ ÏÚ d‡ÏË .62˜O‰ ÏÚ B‡63‰OÚ - »¿»¿»»««∆∆««««¬»
Ò¯„Ó Ïk‰64È¯‰ - dLÈ¯Ù‰ .‰‡ÓË ·‡ Ïk‰ È¯‰Â , «…ƒ¿»«¬≈«…«À¿»ƒ¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯ ˜O‰ B‡ „‚a‰65,Ò¯„na Ú‚ È¯‰L , «∆∆««ƒ∆¬≈»««ƒ¿»
ÏÚ ‰ÏËa dÈ‡L ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡ ˙ÈÏËn‰Â¿««¿ƒ«À¿»¿∆»¿»∆≈»¿≈»«

‚È¯‡‰66¯Ùz .67Áe¯Ó d‡ÏhLk „‚a‰ ÏÚ ˙ÈÏËn‰ »»ƒ»«««¿ƒ««∆∆¿∆¿»»≈«
˙Á‡68Ì‡b ÔÈÓk ˙BÁe¯ È˙MÓ B‡69‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ««ƒ¿≈¿ƒ«≈ƒ¿…

È˙MÓ d¯Ùz .„·Ïa Ò¯„Ó ÚbÓ ‡l‡ ,·‡ Ïk‰ ‰OÚ«¬»«…»∆»««ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙BÁe¯70Ïk‰ ‰OÚÂ ,¯eaÁ ‡È‰ È¯‰ - ¿«¬≈ƒƒ¿«¬»«…

·‡71. »

ה"ו.57) פכ"ח לגבי 59)סל.58)שם בטלה המטלית
הקופה  שהרי למושב, הראוי כלי מתורת ויצאה הקופה,
ונשאר  מידרס טומאת ממנה פקעה ולפיכך לכך, ראויה אינה
חוט  בניטל כמו מידרס מגע טומאת לה המחובר ועל עליה

הקודמת. העור.60)בהלכה מן או הקופה מן הפרידה
טומאתה.61) ופרחה מושב, מתורת בידיים ביטלה האדם

ואחרֿכך  מתחילתו אחד חוט שניטל לבגד דומה זה ואין
טומאת  טמא שהכול הקודמת בהלכה שאמרנו השלימו,
שאינו  דבר לגבי לגמרי מתבטלת שהמטלית מפני מגע,
כלי  תורת עליה ואין לגמרי נפסדה הרי וכשהפרידה מינה,
למושב, המטלית על חישב שאם וברור, בפירושו). (רבינו

(ר"ש). ולהבא מכאן מידרס טומאת שם.62)מקבלת
כמותה,63) ארוגים שהם מפני המטלית, מעין הם ושק בגד

ששק  יוסי כרבי פסק לגביהם. המטלית בטלה לא ולפיכך
שהוא  אףֿעלֿפי פשתים או צמר מטלית של כמינו נידון

עזים. משיער הבגד 64)עשוי כל עליו בהשלים כמו
ידי 65)שבה"ז. על עליו שנתפשטה מידרס, טומאת

מגע  טומאת אבל כשהפרישה, פקעה – במטלית חיבורו
ואינה  במידרס שנגע משום עצמו מצד לו באה מידרס

ההפרשה. עם מינה.66)נפקעת מ"ז.67)שהוא שם
המטלית.68) שני 69)של ונשארו כזה יוונית גימל

תפורים. בלתי מקבילים,70)רוחות צדדים בשני פירוש,
וצפון. דרום או ומערב מזרח תפורה 71)כגון מטלית

צדדים  כששני אבל לבגד, יפה מחוברת אינה גאם בצורת
היא  כאילו הבגד על מונחת המטלית תפורים, מקבילים

בה. דבוקה

.Ë‰LÏL72‰LÏL ÏÚ73Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¿»«¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë - ˜ÏÁ74‰‡ÓË el‡ ÌÈÚ¯˜a ÔÈ‡Â , ∆¡«»«ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈À¿»

ÏÏk75Ï·‡ .‡ÓËpL ÈÏk È¯·Lk Ìp‰Â ,76„‚a77 ¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¬»∆∆
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL epnÓ Ú¯˜Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»«ƒ∆»∆¿»«»

˙BÚaˆ‡78‡ÓË Ï·‡ ,Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë Ú¯w‰ B˙B‡ - ∆¿»«∆«»«ƒ«ƒ¿»¬»»≈

‡ÓË ÏB„b‰ „‚a‰ ÔÓ B˙LÈ¯t ˙ÚaL ;Ò¯„Ó ÚbÓ««ƒ¿»∆¿≈¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ¿»
ÚbÓa79. ¿«»

מ"י.72) פכ"ז שפחות 74)מכוונים.73)שם מפני
כמה  נתבאר שכבר כמו למידרס, ראוי אינו טפחים משלושה

ואףֿעל75ֿ)פעמים. בהם. אין מידרס מגע טומאת אפילו
אצבעות. שלוש של שיעור מספיק מגע שלטומאת פי
פסק  שלושה. על בשלושה נגעו לא שהקרעים מפני והטעם,
על  מסתמך שרבינו [ונראה תנאֿקמא. דעת נגד יוסי כרבי
כפי  והכריע מאיר", רבי "דברי ב עב, בחולין שמצא הגירסא
ומדובר, יוסי]. כרבי הלכה יוסי, ורבי מאיר שרבי הכלל
טומאה  מקבל שאינו דבר שהיה כגון בבגד, נגע לא כשהזב
שתי  הבגד קיבל הרי נגע אם אבל הבגד, ובין בינו חוצץ
נשארה  הראשונה וכשפקעה מידרס, ומגע מידרס – טומאות

אלא). ד"ה שם (רש"י עולא,76)השנייה של מימרא
ב. עב, שלושה 78)גדול.77)חולין בבגד ונשאר

שהיה. כמו הטומאה אב הוא והרי שם 79)טפחים, רש"י
קריעה, בשעת במשהו בזה זה יגעו שלא שאיֿאפשר מפרש,
מפני  מטמאה, אינה שנחתך לפני החתך במקום הנגיעה אבל
ה'כסף  מגולה). שאינו (במקום הסתרים בית נגיעת שהיא
וראה  רש"י. מפירוש אחר פירוש שלרבינו כותב, משנה'

דבריו]. על שמתפלא למלך' 'משנה

.ÈÔÈ„Ò80- ˙Î¯t e‰‡OÚ Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL »ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»¬»»»…∆
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë81È˙ÓÈ‡Óe .82ÔÓ B˙¯‰Ë ‡e‰ »«ƒ«ƒ¿»≈≈»«»√»ƒ

˙B‡Ïel‰ Ba ¯L˜iMÓ ?Ò¯„n‰83Ô‰a ‰Ï˙ ‡e‰L «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»∆ƒ¿»»∆
.˙BÎB¯t‰ ¯‡Lkƒ¿»«»

מ"ט.80) לשכיבה 81)שם עשויה אינה שפרוכת מפני
מגע  טומאת עליה נשאר אם פירש ולא סתם רבינו וישיבה.
ורבי  מטמא תנאֿקמא בזה, תנאים נחלקו ובמשנתנו מידרס,
שהר  יוסי, כרבי שפסק משמע כאן ומלשונו מטהר. י יוסי

בהלכה  שסיים כמו מדרס" מגע מטמא "אבל סיים לא
רבינו. דעת את כאן יוםֿטוב' ה'תוספות מפרש וכן הקודמת.
יוסי". כרבי הלכה "ואין בפירוש רבינו כותב במשנתנו אולם
אבל  ה"ו, פ"כ כלים במס' פירושו ראה כאן. בו שחזר ונראה
בשוליו  מתעטף שהשמש מפני טומאות בשאר מטמא
הבנין  מן חלק שהוא כמחיצה ולא כבגד דינו בו, ומתחמם

ב). יד, (ביצה טומאה מקבלת מ"ו.82)ואינה פכ"ו כלים
כביתֿהלל.83)

.‡È˙ÈlË84·È¯ÚiL Ì„˜Â ,dÏÈaË‰Â Ò¯„Ó ‡È‰L «ƒ∆ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿…∆∆«¬ƒ
¯˜ ‰pnÓ Ú¯˜Ï ÏÈÁ˙‰ dLÓLda Ú¯˜pL ÔÂÈk - Ú ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…«ƒ∆»∆«≈»∆ƒ¿«»

dlk ‰¯‰ËÂ ¯eaÁ dÈ‡ ·eL da¯85Èt ÏÚ Û‡ ,86 À»≈»ƒ¿»¬»À»««ƒ
˙¯ÙÚÓ È„k da ¯izL ÔÈ„ÚL87È¯‰L ,Ú¯˜ ‡lL ∆¬«ƒƒ¿«≈»¿≈«¬…∆∆…ƒ¿«∆¬≈

CÏB‰Â Ú¯B˜ ‡e‰88?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .89˙Ïe·Ëa ≈«¿≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
ÌBÈ90dÏÈaË‰Ï ‰ÈÏÚ ÒÁ ‡lL ÔÂÈkL ;91‡Ï Ck , ∆≈»∆…»»∆»¿«¿ƒ»»…

dlk ˙‡ Ú¯˜Ï ÒeÁÈ92.dlk ‰¯‰Ë CÎÈÙÏe , »ƒ¿…«∆À»¿ƒ»»¬»À»

מ"ח.84) פכ"ח חיבור",85)כלים "אינה כתוב: במשנתנו
פירוש, הקצה". זה טהור "אבל כתב: שם בפירושו ורבינו
בטומאתה, נשארה הטלית אבל טהורה, שקרע החתיכה
על  משלושה יותר הם ושיריה גדולה, היא טלית שסתם
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נפרש  בעלֿכרחנו "כולה" כאן שאמר ומה שלושה.
עומד  אלא נקרע שטרם החלק אפילו הקרע לכל שהכוונה
הטלית  שכל מפרש - א קכג, בחולין [רש"י להיקרע.
(להתעטף  הראשונה למלאכתה ראויה שאינה מפני טהורה,
שלא  קטנה בטלית שמדובר לפרש, אפשר בדוחק בה)].
בו  חזר ואולי טפחים. שלושה על טפחים שלושה בה נשאר

פז. הערה להלן ראה במשנתנו. מפירושו לשון 86)כאן
א. קכד, בחולין קטן.87)אחרון לקרוע 88)סודר וסופו

למלך' [ב'משנה כולו נקרע כאילו נידון ולפיכך כולו, את
רובו, קריעת אחרי לטהרתו הוא תנאי כולו שקריעת מפרש
נטהר. לא – הקריעה את גמר ולא כך הניחו אם אבל
חידוש  רבינוֿתם בשם כתבו טלית, ד"ה שם ב'תוספות'
משעה  למפרע נטהרה רובה כשקרע לדעתו מפליא. יותר
נטמאו]. לא בטהרות אז נגעה ואם לקורעה, שהתחיל

א.89) קכג, שם נחמן, כדי 90)כרב ביום בו שהוטבלה
קלה, טומאה עליה ונשארה השמש, שקעה וטרם לטהרה,

הטומאות. אבות בהל' מבוארים שהמים 91)שדיניה
הטלית. את לא 92)מקלקלים שמא חוששים אנו ואין

רובה". לה "וקרע כתוב שבידינו התלמוד בספרי יגמור.
כולה". לה "וקרע היתה: רבינו שגירסת ונראה

á"ôùú'ä ïåéñ è"é ÷"ù íåé

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
שאינם 1) ואותם במידרס שמתטמאים העורות יבאר

המחשבה  אם במידרס להתטמא הראוי עור ודין מתטמאים.
מרכב  או משכב במידרס מטמא אדם אם ודין מטמאתם.
לכלי  ושינהו הזב במידרס שנטמא עור כלי ודין שלו. שאינו
או  כאחד ולמשכב לקבלה עשייתם שעיקר כלים ודין אחר.

ונפחתו. בלבד לקבלה

.‡˙B¯BÚ el‡2:Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙ÓÂÈÏÚ ·LÁL ¯BÚ ≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆»«»»
‰ÁÈËLÏ3‰ÏÚÓÏÓ ˙Bhn‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .4 ƒ¿ƒ»¿∆«ƒƒ««ƒƒ¿«¿»

˙Áz ¯BÓÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏƒ…»»¿∆«ƒƒ««¬««
ÈB‡On‰5¯BÚÂ .ÔËw‰ ˙Áz Ò¯Úa ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ . ««¿∆«ƒƒ»∆∆«««»»¿

˙Úa ÔÁÏM‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .˙Òk‰ ¯BÚÂ ¯k‰««¿«∆∆¿∆«ƒƒ«««À¿»¿≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯e¯t‰ ÂÈÏÚ eÏtiL È„k ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿≈∆ƒ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ÔÚL6ÔzLt‰ ıÙB ¯‚BÁL ¯BÚÂ .BÏ‚¯a7ÂÈÏÚ ƒ¿»»»¿«¿¿∆≈≈«ƒ¿»»»
ÁÈpnL ¯BÚÂ ,ÂÈÏÚ ¯nÁ‰ ¯‚BÁL ¯BÚÂ ,ıÙBpL ˙Úa»≈∆≈¿∆≈««»»»¿∆«ƒ«
‡ÙB¯‰ ÁÈpnL ¯BÚÂ ,Ï·BqL ˙Úa BÙ˙k ÏÚ Ïaq‰««»«¿≈»≈∆≈¿∆«ƒ«»≈

ÔÈÈÁM‰ ÒÈÙnL ˙Úa ÂÈk¯a ÏÚ8ÏkL ÈtÓ ; «ƒ¿»»≈∆≈ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆»
ÔË˜ ÏL ·l‰ ¯BÚÂ .Ô‰ÈÏÚ ·LBÈ el‡‰ ˙B¯BÚ‰»»≈≈¬≈∆¿«≈∆»»

e„ÒtÈ ‡lL È„k ÂÈÏÚ „¯BÈ B¯È¯L9ÚÂ ,ÂÈ„‚a¯B ∆ƒ≈»»¿≈∆…ƒ»¿¿»»¿
,·¯M‰ ÈtÓ ¯Èˆw‰ ˙ÚLa BaÏ ÏÚ B˙Ï e‰‡OÚL∆¬»»¿»¿«ƒƒ¿««»ƒƒ¿≈«»»

ÔÈÙÙBlL ¯BÚÂ10‰·˙a ¯eÙz‰ ¯BÚÂ ,Ba ˙eÒk‰ ¿∆¿ƒ«¿¿«»¿≈»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎt‰˙Ó el‡ ÏkL ;ÌÈ„‚a‰ Ba ÔÈÁÈpnL11 ∆«ƒƒ«¿»ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚLÂ¿ƒ¿»ƒ¬≈∆

ה.2) משנה כ"ו פרק הארץ 3)כלים על אותו לשטוח
עליו. המיטה.4)ולשבת דפנות את המחברים החבלים על

שלפעמים 5) מפני מידרס, ומטמא החמור. עור על להגן

עליו. האדם אדם.6)רוכב לתשמיש גם עשוי הוא כן ואם
הקנים 7) עצי שיירי את להפיל כדי הפשתן על החובט

בו. מורסא.8)הדבוקים שהעלו המכות את פותח
ויתקלקלו.9) אמנם 11)כורכים.10)יתלכלכו פירוש,

שהם  מהם ויש מלוכלכים, שהם מפני עליהם יושבים אין
אבל  יתלכלכו שלא כדי עליהם מלשבת ונמנעים נקיים

השני. צידם על ויושבים אותם מהפכים לפעמים

.·ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙n‰ ˙B¯BÚ‰ Ïk»»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
‰MÓÁ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ,¯eÚMk Ô‰a ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»∆«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»
¯BÚ :Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯BÚ el‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,˜¯BqL ˙Úa ¯Óv‰ ˜¯BÒ ¯‚BÁL∆≈≈«∆∆»≈∆≈¿∆≈

˜e¯q‰ ¯Óv‰12ÔÓb¯‡‰ Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,13¯BÚÂ , «∆∆«»¿∆≈»«¿»»¿
¯‡La ÔÈ‡nË˙Ó ÔlÎÂ .ÔÓb¯‡‰ Ba ÔÈÁÈpnL ¯ÙBz‰«≈∆«ƒƒ»«¿»»¿À»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

˙B‡ÓË14. À¿

נמנע 12) והאורג הסינור צידי בשני נדבקים הצמר פירורי
וקשה  בגדיו על הפירורים יעלו שלא כדי עליו, מלשבת

יעלה 13)להסירם. שלא כדי הזה, העור על יושבים אין
היקר. הארגמן את וילכלך הכלים 14)אבק ככל

ובין  ושכיבה לישיבה בהם משתמשים אם בין המיטמאים
משתמשים. אין

.‚ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈÏÎÏ ÈetÁ B‡OÚL ¯BÚ15. ∆¬»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿
È¯‰L ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó - ˙Ï˜LÓÏ ÈetÁ B‡OÚ¬»ƒ¿ƒ¿…∆¿«≈¿»À¿∆¬≈

‰Ïa˜Ï ‰OÚ16Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ,17. «¬»¿«»»¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

דרשו 15) ז הלכה ח פרק שמיני פרשת כהנים בתורת
פרק  למעלה (ראה מתטמאים אינם כלים שחיפויי מהכתוב

ד). הלכה המ 16)ד את הקודמת לקבל בבבא שקולת.
לחיפוי  ועור לכלי, קבוע חיפוי שעשאו בעור המדובר
אותו  ומורידים המשקולת, על לשמור עשוי משקולת

במשקולת. חמישה 17)כשמשתמשים בו יש אפילו
טפחים.

.„B˙Ò¯ÙÏe B·˜ÚÏ e‰‡OÚL ¯BÚ18˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ : ∆¬»»«¬≈¿«¿»ƒ∆∆
‡nË˙Ó - Ï‚¯‰ ·¯19.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , …»∆∆ƒ¿«≈¿ƒ»»

הרגל.18) של התחתון ככל 19)החלק מידרס בטומאת גם
נעל.

.‰ÌeÓ‡‰ ÏÚL ÏÚÓ20‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»∆«»≈««ƒ∆¬«ƒ…
‰¯Ó‚ ¯·kL ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ BL·Ï¿»»»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

מלאכה.20) בשעת עליו מתוחה שהנעל נימוק 21)הדפוס
מיטמאה. האימום מן עדיין הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה
נחלקו  "לא שזורי: שמעון רבי אמר ב: הלכה שם [בתוספתא
על  טהור, שהוא האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי
מטהר  אליעזר שרבי האימום, מן שניטל על נחלקו? מה
ומחזירתו  בו ננעלת שאשה מפני מטמאין, וחכמים
כדי  האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש, לאימום".
מן  נשמטה כבר שהרי מטמאים חכמים מידתה. את לבחון
מפני  מטהר, אליעזר ורבי מלאכתה כל ונגמרה האימום
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milkקפב zekld - dxdh xtq - oeiq h"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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להחזירה  ומתכוונת האימום מן אותה נוטלת שהאשה
מנחת  - אליעזר רבי לשיטת נאמר זה (נימוק למקומה
התנא  על חולק שזורי שמעון שרבי רבינו וסובר ביכורים).

קמא]. תנא דעת לפי כחכמים ופסק קמא

.ÂÒ¯„Óa ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯BÚ Ïk22¯ÒÁ BÈ‡Â »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿≈»≈
ez‡nËÓ ‰·LÁn‰ - ‰Î‡ÏÓ23ÂÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â , ¿»»««¬»»¿«¿«¿ƒƒ≈»»

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÁÏL ¯BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿À¿»¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈
‰Î‡ÏÓ ¯ÒÁ Ì‡Â .Ò¯„Óa24˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿»»≈««¬»»∆∆

Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰ ÔÓ ıeÁ .BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú Ba«∆ƒ»≈¿«¿ƒ»∆¿«ƒ
·k¯n‰25ÏÚ Û‡ Ba ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰L ,˜·‡‰ ÈtÓ «∆¿»ƒ¿≈»»»∆««¬»»∆∆««

BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ˙B¯BÚa27Ô„aÚ‰ ˙B¯BÚ Ï·‡ ;28ÔÓ˙qL , ¿««««ƒ¬»»«¿»∆¿»»

Ô‰a ‰OÚiL „Ú Ô˙‡nËÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ‰¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»≈««¬»»¿«¿»««∆«¬∆»∆
Ò¯„ÓÏ ÌÈÎÈÂ ‰OÚÓ29. «¬∆ƒƒ≈¿ƒ¿»

מעובד.22) עור כגון כמידרס, בו להשתמש הראוי פירוש,
טומאת 23) מקבל הוא הרי מידרס לתשמיש עליו חישב אם

המכשירו  מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי על ואף מידרס,
למידרס 24)לכך. כזה בעור משתמשים אדם בני שאין

הזו. המלאכה גמר המרכבה.25)לפני את בו מכסים
עורות.26) מוכרי של כדרכם סביב סביב הקצעה עוד חסר

המרכב  לחיפוי משתמשים אדם בני שהרבה מפני והטעם,
מהוקצע. שאינו על 27)בעור כך כל להקפיד דרכו שאין

העורות. למכירה.28)שיפור עורות מפני 29)מעבד
שאינם  דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין

צרכם. כל מתוקנים

.ÊÔÈ‡L ·k¯Ó B‡ ·kLÓ Ò¯„Óa ‡nËÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»∆¿»∆≈»
B·kLÓa Ú‚Bp‰Â :¯Ó‡pL ;BlL30Ò¯„Â ·kLÓ ÏÊb . ∆∆∆¡«¿«≈«¿ƒ¿»»«ƒ¿»¿»«

‰ÚÈ‚ ‡Ïa ÂÈÏÚ31ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡Â ;¯B‰Ë -32 »»¿…¿ƒ»»¿ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
B˙˜ÊÁL ;‡ÓË - ÂÈÏÚ ·LÈÂ ·kLÓ ·b .‡ÓË -»≈»«ƒ¿»¿»«»»»≈∆∆¿»

B·‚ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL33Ì‡Â . ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .¯B‰Ë - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú„B«∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ»¿ƒ»
‰·LÁÓ - ‰·ÈÎLÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ ¯BÚ ·bL ·pb«»∆»«¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ»«¬»»
ÔÈ‡ - ÔÏÊb‰ Ï·‡ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óe BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»««¿»≈

Ó Bz·LÁÓ.ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙ÏÚB «¬«¿∆∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ

במשכבו.30) יגע אשר ואיש כתוב כגון 31)בתורה
כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק
שאינו  דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, שלדעת מכאן

הגזלן 32)שלו. קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע
הבעלים  מפי שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את
תקווה  מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו - ייאוש דברי
אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו

הגניבה.33) את מידו להוציא סיכויים אין ולכן

.Á- ˙BÚeˆ¯ BÚ¯˜Ï ÏÈÁ˙‰Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿¿
˙BÁt ˙BÁt epËÚÓiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰¬≈¿À¿»«∆¿«¬∆»»

.ÌÈÁÙË ‰MÓÁÓ≈¬ƒ»¿»ƒ

.ËÈÏÎÏ e‰pLÂ ·f‰ Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿ƒ

:¯Á‡ËeLtÓ e‰pL Ì‡34‡e‰ È¯‰ - ËeLÙÏ «≈ƒƒ»ƒ»¿»¬≈
B˙‡ÓËa35Ïa˜ÓÏ ËeLtÓ e‰pL ;36Ïa˜nÓe ¿À¿»ƒ»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«≈

¯B‰Ë - ËeLÙÏ37‡ÓË Ïk‰ - „‚··e .38?„ˆÈk . ¿»»¿∆∆«…»≈≈«
˙ÓÁ39ÁÈËL d‡OÚL40- ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÁÈËLÂ ≈∆∆¬»»»ƒ«¿»ƒ«∆¬»»≈∆
¯B‰Ë41d‡OÚÂ Ò¯„Ó ‰‡ÓËpL ˙ÓÁ Ï·‡ ; »¬»≈∆∆ƒ¿¿»ƒ¿»«¬»»

ÏÈÓ¯ez42Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÏÈÓ¯ez B‡ ¿ƒ¿ƒ∆¬»»≈∆¬≈≈ƒ¿»
eÈ‰Lk43. ¿∆»

קיבול.34) בית לו שאין שינה 35)מדבר אם הדין והוא
זו. הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, לדבר 36)ממקבל

קיבול. בית לו חדש 37)שיש וכלי נפסד הראשון שהכלי
נטמא. שלא לזה.38)נולד, זה דומים בגד תשמישי שכל

גדול.39) עליו.40)נוד לשבת הקרקע על והניחו קרעו
מקבל.41) שאינו לדבר המקבל מדבר ששינה מפני
הרועים.42) והתורמיל 43)ילקוט החמת - שניהם שהרי

לקבלה. עשויים -

.È„‚a ÏL ¯k44ÔÈ„Ò e‰‡OÚÂ Ò¯„Óa ‡ÓËpL45B‡ «∆∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»»ƒ
˙ÁtËÓ e‰‡OÚL „‚a ,˙Òk B‡ ¯k e‰‡OÚL ÔÈ„Ò»ƒ∆¬»»«∆∆∆∆∆¬»»ƒ¿««

eÈ‰Lk Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙Òk d‡OÚL ˙ÁtËÓ B‡46. ƒ¿««∆¬»»∆∆¬≈≈ƒ¿»¿∆»

פירש 44) מעור, עשויים כרים שיש מפני בד. של פירוש,
בגד. של בכר שהמדובר התפרים 45)רבינו את פרם

כסדין. בו דומים.46)ומשתמש שתשמישם משום

.‡È,„Á‡k ·kLÓÏe ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»¿ƒ¿»¿∆»
˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k47ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰Â48Ì‡ , ¿«»ƒ¿«¿»¿««ƒ¿««¿ƒƒ

e˙ÁÙ49¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙‰lÓ e¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¬««ƒ∆»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»
Ô‰ È¯‰ - Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ ˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¬≈≈

Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó50Ï·‡ .Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰ ÔÈ„ÚL , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆¬«ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¬»
˙ÓÁ‰ ÔB‚k ,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«¿«≈∆

ÏÈÓ¯ez‰Â51ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL È„k ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡ , ¿«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒ
- ÔÏ„‚ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ≈≈¬≈∆ƒ¿¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈»¿»
.ÔÈÓÏL Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«∆≈¿≈ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÔÈ„Ú ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,e˙ÁÙƒ¿¬««ƒ∆∆¿»¬«ƒ≈≈¬≈∆≈
,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ;Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«

Ïa˜lÓ eÏË·e ÏÈ‡B‰Â52‡Ï ,‡nË˙‰lÓ e¯‰Ë - ¿ƒ»¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈…
˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ Ò¯„Óa53Ô¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿ƒ¿»¿…ƒ¿»À¿¿«»ƒ»

ÔÈa˜ ‰Ú·L - ˙ÓÁ‰ ?Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ54. ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«≈∆ƒ¿»«ƒ
¯zÒÏw‰Â .‰MÓÁ - Ëe˜Ïi‰Â55ÌÈ¯BÚO‰ Ba ÔÈÏBzL ¿««¿¬ƒ»¿«¿À¿≈∆ƒ«¿ƒ

‰Ó‰a‰ L‡¯a56˙È˙È¯k‰Â .‰Úa¯‡ -57da ÔÈ¯ÚnL ¿…«¿≈»«¿»»¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt .‰‡Ò - ÌÈn‰««ƒ¿»»ƒƒƒ≈≈»¿ƒ
¯¯ˆÂ e˙ÁÙ .Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡Â ,Ò¯„ÓÏ58 ¿ƒ¿»¿≈∆∆»»≈≈¬≈∆ƒ¿¬¿»«

˙Át‰ ÌB˜Ó59¯L˜ ‡Ï el‡Îe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»«
- Ô¯¯ˆe e˙ÁÙpL ˙B˙ÓÁ‰ ÏÎÂ .˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»«¬»∆ƒ¿¬¿»»

˙B¯B‰Ë60Ôk¯„ ‡e‰ CkL ÈtÓ ,ÌÈi·¯Ú ÏMÓ ıeÁ , ¿ƒ∆«¿ƒƒƒ¿≈∆»«¿»
ÔÈÏÈÏÁ ˙ÓÁÂ .Ô¯¯ˆÏ „ÈÓz61,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿»¿»¿≈∆¬ƒƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

.Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿ƒ¿»

אחרים.47) רכים דברים או צמר שקים 48)ממולאים
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עור  של בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים
טומאה. מקבלים אינם ראויים 49)שפשוטיהם ואינם

טומאות 50)לקבל. בשאר גם מיטמאים כך ומתוך
א. הלכה כ"ג פרק למעלה כמבואר אמנם 51)מדבריהם,

אבל  במידרס, מטמאים ולכן עליהם יושבים לפעמים
בלבד. לקבלה נעשו לתשמיש 52)בעיקרם ראויים ואינם

נעשו. כלי.53)שלשמו מתורת לגמרי שבטלו מפני
קבים 54) שישה הסאה קבים. שבעה לקבל יכולה היא אם

לוגים. ארבעה קטן.55)והקב אוכלת 56)שק והיא
עור.57)מתוכו. של וראויים 59)קשר.58)שק

בהם 60)לקבלה. להשתמש אדם בני של דרכם אין

נוד.61)לקבלה. בתבנית מעור עשוי זמר כלי
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á"ôùú'ä ïåéñ â"é ïåùàø íåé
.ä äùò úåöî

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ
(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ

bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַַַָ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים (yxeya)מןֿהּצּוּוים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי
ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ

רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי אתֿה' : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤
(hi.(

á"ôùú'ä ïåéñ ã"é éðù íåé
.áé .åë äùò úåöî

― הכ"ו לברהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
תברכּו "ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבכלֿיֹום, ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹאתֿיׂשראל

להם" אמֹור יׂשראל bk)אתּֿבני ,e xacna)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ
מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו מצוה (ek.)ּומּתענית(ck.)ּדיני ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

סֹוטה מּמּסכת ז' .(fl:)ּובפרק ְִֶֶֶֶַָ

― הי"ב ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש,

(g ,e mixac)ּפעמים ארּבע זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְִִִִַַַַָָָ
(gi ,`i .g ,e mixac .fh ,h bi zeny).

á"ôùú'ä ïåéñ å"è éùéìù íåé
.âé äùò úåöî
― הי"ג ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ;(my)יד, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָוגם
אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשּתפּלין

מנחֹות ׁשּסֹובר,(cn.)ּבּגמרא מי על הּתמּה ּדר על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבלי מהן אחת ּתּונח לא יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתפּלין
"מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ׁשּתיהן ּכׁשּיהיּו אּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאחרת,
ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה חדא מצות, ׁשּתי לּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹּדלית
[לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמי
יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, אתֿהּמצוה יעׂשה אּלא לא, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחת?!
ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל נתּבאר הּנה ׁשּבנמצא. מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאיזֹו
הּנׁשים אין אּלּו מצות ּוׁשּתי מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֹיד
"למען חּיּובן: ּבטעם יתעּלה אמר ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחּיבֹות

"ּבפי ה' ּתֹורת h)ּתהיה ,bi zeny)חּיבֹות אינן ונׁשים ― ְְְִִִֵֶַַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבּמכלּתא. ּבארּו וכ ּתֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָּבתלמּוד

מּמנחֹות ד' ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי (l`:ּכלּֿדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
(jli`e.

á"ôùú'ä ïåéñ æ"è éòéáø íåé
.çé .åè äùò úåöî
ïåéñæ"è-â"ééòéáø-ïåùàøíåé

― הט"ו מזּוזה,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻוהּוא

"ּובׁשערי(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .my) ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ
(k ,`iמּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו מצוה ודיני ;sc) ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

(jli`e `l.

― הי"ח לכלֿזכרהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ספר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָמּמנּו

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא מאד l.)מׁשּבח zegpn),ּכתבֹו" : ְְְְְְִֶָָָָֹֻ
אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמעלה
יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו לכתבֹו לֹו ְְְְְְִֵֶַַָָָָאפׁשר
לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבׁשבילֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָׁשּיכּתבּו

epif`d)אתֿהּׁשירה zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)jezne) ִֶַַָֹ
lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxt zaizk lr ieevd

(dxezdּפרׁשּיֹות אתֿהּתֹורה לכּתב מּתר ׁשאינֹו לפי ,ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
dlek)ּפרׁשּיֹות dxezd zaizka aiig jgxkÎlrae)ואכן . ְִֵָָָ

ּכלֿהּתֹורה ― הּזאת" "אתֿהּׁשירה ּבאמרֹו ְְְִֶַַַָָָָֹרצֹונֹו
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סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה :(k`:)הּכֹוללת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו אףֿעלּֿפי רבא: ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ"אמר
לכם ּכתבּו 'ועּתה ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה

איתבּה הּזאת'. הּׁשירה eixac)את lr dywd):אּבּייxn`p) ִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
(jlny dpynaׁשּלא ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ספר לֹו ְְִֵֵֵֶֶָֹּכֹותב

― אבֹותיו ּבׁשל y)יתּגאה o`kn)אין מל(ok)הדיֹוט , ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָ
נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה a`לא?!" `l my) ְְְִַָָָָָָָָ

(cnll weqtdלֹו 'וכתב ּכדתניא: ּתֹורֹות, לׁשּתי ְְְְִִֵֶַַָָָאּלא
ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ׁשּתי ― הּתֹורה' ְְְִִֵֵֶֶַַַָאתֿמׁשנה
ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ׁשּכלֿאדם הּוא, להדיֹוט מל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבין
ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני והּמל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד,
ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּסנהדרין.

מּמנחֹות ג' jli`e)ּבפרק l)ּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi) ְְְְִֵֶֶַָָ
.(blw:)וׁשּבת ְַָ

á"ôùú'ä ïåéñ æ"é éùéîç íåé
.æé äùò úåöî
― הי"ז הּיֹוׁשבהּמצוה ׁשּכלֿמל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ולא לעצמֹו ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאצלנּו
ּכּסא על כׁשבּתֹו "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּפרד

הּזאת" הּתֹורה אתֿמׁשנה לֹו וכתב gi)מּמלכּתֹו ,fi my). ְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו .(k`.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

á"ôùú'ä ïåéñ ç"é éùéù íåé
.ãé äùò úåöî
― הי"ד ציצית,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

עלֿציצת ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָוהּוא
ּתכלת" ּפתיל gl)הּכנף ,eh xacna)ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל אףֿעלּֿפי gl.)מצות, zegpn): ְְְִִֵֶֶַַַַֹ
א מעּכבת אינּה אתֿ"הּתכלת מעּכב אינֹו והּלבן תֿהּלבן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּספרי אמרּו ׁשּכן my)הּתכלת", gly zyxt)ׁשהן "יכֹול : ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּתי
וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ― לציצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹלכם
ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאין

ד'(bl:)קּדּוׁשין ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
jli`e)מּמנחֹות .gl). ְִָ

á"ôùú'ä ïåéñ è"é ÷"ù íåé
.èé äùò úåöî
ïåéñè"é-æ"éùãå÷-úáù-éùéîçíåé
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו סיון, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב ע"ד הטבת מצב בריאותו ושחדלו ממנו התקפות הכליות. הנה בטח 
רואה בזה ג"כ רמז מלמעלה ע"פ פתגם הבעש"ט, שבכל דבר נראה ונשמע לאיש הישראלי יש ללמוד 
בזה הוראה בעבודת השי"ת. וההוראה בהנ"ל הוא, שכאשר מצליח השי"ת וחדלו התקפות הכליות 
בגשמיות, הנה עליו להשתדל ביתר שאת ויתר עז שיחדלו ג"כ התקפות הכליות ברוחניות, והוא ע"י 
ההתבוננות בפרט במ"ש בתניא פרק מ"א, והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן 

כליות כו'.

ובהנ"ל נפתרת ג"כ שאלתו במכתבו במה שראה באחד שראוי וזקוק לתוכחה, אבל אינו מקבל 
אותה ומבקש עצה בזה, הנה ע"פ הנ"ל מובן המענה, והוא מרז"ל הידוע )ברכות ו' ע"ב( מי שיש בו 
הובא  י"ג.  שער  הישר  בספר  )ר"ת  הלב  אל  נכנסים  הלב  מן  היוצאים  ודברים  נשמעים  דבריו  יר"ש 

בשל"ה שער האותיות אות ל'(.

בברכה לבר' הנכונה בגו"ר.

`k wxt l`wfgi - mi`iap

àë-÷øô ìà÷æçélÎek

åëíéôøza ìàL íévça ì÷ì÷ íñ÷-íñ÷ì íéëøcä éðL Làøa Cøcä íà-ìà ìáa-Cìî ãîò-ék¦«¨©̧¤¤¨¤¹¤¥´©¤À¤§²Ÿ§¥¬©§¨¦−¦§¨®̈¤¦§©³©«¦¦Æ¨©´©§¨¦½
:ãáka äàøæëíéøk íeNì íìLeøé íñwä | äéä BðéîéaíeNì äòeøúa ìB÷ íéøäì çöøa ät çzôì ¨−̈©¨¥«¦«¦º¨¨´©¤´¤§¨©¦ À¨³¨¦Æ¦§³Ÿ©¤Æ§¤½©§¨¦¬−¦§¨®¨³

ì íéøòL-ìò íéøk:÷éc úBðáì äììñ CtLçëéòáL íäéðéòa àåL-íñ÷k-(íåñ÷ë) íäì äéäå ¨¦Æ©§¨¦½¦§¬ŸŸ§−̈¦§¬¨¥«§¨¨̧¨¤³¦§¨¨§Æ§¥´¥¤½§ª¥¬
(ô) :Nôzäì ïBò øékæî-àeäå íäì úBòáLèëúBìbäa íëðBò íëøkæä ïòé ýåýé éðãà øîà-äk ïëì §ª−¨¤®§«©§¦¬¨−§¦¨¥«¨¥À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼©À©©§©§¤Æ£´§¤½§¦¨´

(ô) :eNôzz óka íëøëfä ïòé íëéúBìéìò ìëa íëéúåàhç úBàøäì íëéòLtìòLø ììç äzàå ¦§¥¤À§¥«¨Æ©´Ÿ¥¤½§−Ÿ£¦«¥¤®©µ©¦¨´¤§¤½©©−¦¨¥«§©¨Æ¨¨´¨½̈
(ô) :õ÷ ïBò úòa BîBé àa-øLà ìàøNé àéNð§¦−¦§¨¥®£¤¨´½§¥−£¬¥«

i"yx
(ÂÎ).êøãä íà:בלע"ז íéöçá.קארפו"ר ì÷ì÷ ליהט

מאיליה  פונה והיא מעלה כלפי חץ זרק חצים בלהט
הגורל: הוא פונה שהיא ולמקום לשמאל או לימין

.íéöçá ì÷ì÷קלל נחשת עם מנחם א)חברו והוא (לעיל
קלקל פנים י)לא קלקול (קהלת לשון קלקל משמע ויש

ד )כמו קלקל (ירמיה לועזים ויש התקלקלו הגבעות וכל
בגירריא: בחצים קשת קלקל ת"י וכן בלע"ז טראאי"ט

.íéôøúá ìàù שעה ויש במכשפות שמדבר דמות
דיבור  בו יש שעה באותה עושהו שאם שמכוונת

ãáëá.לעולם: äàø:בכבד קוסמים בקיאים יש
(ÊÎ).íéìùåøé íñ÷ä äéä åðéîéá לו קסמו גורלותיו כל

ירושלים: íéøë.לבא íåùì ראשי ממונים שלטונים
íéøòù.גייסות: ìò íéøë íåùì שב שלך וגייס אתה

פלוני: שער äììåñ.על êåôùì וסוללין עפר שופכין
תלי  שכובשים כעין אותה וכובשין גבוה תל וצוברין

העיר: בבני ולהלחם עליו לעמוד äéäå(ÁÎ)המגדלים

.íäì:נבוכדנצר שעשה מה àåù.לישראל íñ÷ë ולא
להם  שבועות שבועי באמת אך שיצליח יאמינו
וכל  נבוכדנצר להם קסם פעמים ותשע ארבעים

כזה: זה כוונו ùôúäì.הקסמים ïåò øéëæî àåäå
שביד  עוונות מזכיר היה קסמיו את בקסמו נבוכדנצר
שהיו  שכניהם ומואב עמון לו מודיעים שהיו ישראל

הנביאים: תוכחות את ישראל ùôúäì.שומעין שיהיו
בידו: íëðåò.(ËÎ)נתפשים íëøëæä ïòé שאתם

הראשונים  ועונותיכם יום אל מיום עבירות מחדשין
ידיהם: על íëéòùô.נזכרים úåìâäá:החדשיםúåàøäì

.íëéúàèç:הישנים.íëøëæä ïòé:לפיכך לרעה לפני
.åùôúú óëá:תתמסרון דבבל מלכא ììç(Ï)ביד

.òùø:ברשעך חלל להיות ìàøùé.חייב àéùð:צדקיהו
.õ÷ ïåò úòá האחרון העון והגיע הסאה נתמלאת בעת

הסאה: את הממלא

cec zcevn
(ÂÎ).'Â‚Â „ÓÚ ÈÎ בבל מלך  אשר לרמז בא הזה הדבר ר"ל

משם יתפרשו  אשר המקום והוא הדרך  על  מארצו בצאתו עמד 
ההוא: המקום מול  אל  לפנות  הנחשבות ואילך אילך  הדרכים

המתפרשים :·¯‡˘. הדרכים  שני ˜ÌÒ.בהתחלת ÌÒ˜Ï
ויצליח : ילך  אנה  לדעת קסם לקסם למען היתה שם  העמידה

.ÌÈˆÁ· Ï˜Ï˜ביותר מזהיר  שהיה  עד  החצים ברזל  וזכך  לטש 
היה הקוסמים בעלי ודרך במראה כמו  בו  לראות  יוכל  והרואה

ולקסום : בו  ·˙¯ÌÈÙ.לראות  Ï‡˘אדם בצורת המה עשויים
כישוף : ע "י עתידות  ·Î·„.ומגידים בהירות¯‡‰ בו יש  כי

בו לראות  יוכל והרואה חי בעל מגוף אותו שמוציאים בעת
בו: לקסום  היה  הקסם בעלי ‰˜ÌÒ(ÊÎ)ודרך  ‰È‰ ÂÈÓÈ·

.ÌÈÏ˘Â¯È: ירושלים אל  בימינו ללכת מגיד  היה ÌÂ˘Ïהקסם
.ÌÈ¯Î:ולכתתם לשברם החומות מול  מנגחים אילים  להעמיד 

.Áˆ¯· ‰Ù ÁÂ˙ÙÏ:העיר בני  את  שירצחו העם  את ·˙¯ÚÂ‰.לזרז  ÏÂ˜ ÌÈ¯‰Ï:העם את  ˘ÌÈ¯Ú.להבהיל  ÏÚ:השערים לשבר
.'Â‚Â ÍÂÙ˘Ï:מלחמה ענייני Ì‰Ï.(ÁÎ)הם ‰È‰Âהיה לירושלים לעלות  בקסמיו  שעלה מה  ר"ל שוא כקסם בעיניהם לישראל 

אותה: יכבשו שלא רבות שבועות להם נשבעו  הכשדים  כאילו לכבשה  יוכל  שלא חשבו  כי שוא ÔÂÚ.בעיניהם  ¯ÈÎÊÓ ‡Â‰Â
האויב: ביד נתפש  שיהיה סיבה  להיות בפעם  פעם בעשותו המקום לפני העון את  מזכיר היה ירושלים מאנשי אחד כל  אבל

(ËÎ).ÌÎ¯ÎÊ‰ ÔÚÈלעשותם החדשות פשעיכם  מגלים שאתם  במה הראשונות  עונותיכם  מזכירים שאתם בעבור עוונכם,
במ "ש:Â‡¯‰Ï˙.בפרסום: הדבר  וכפל  החדשות עונותיכם  כל  בסיבת  מאז אשר חטאתיכם  נראים יהיו  ‰ÌÎ¯ÎÊ.למען  ÔÚÈ

בבל : מלך  בכף תתפשו לכן עונותיכם  מזכירים שאתם ¯˘Ú.(Ï)בעבור  ÏÏÁ ‰˙‡Âצדקיהו ועל הקדושה  מן המחולל רשע אתה
ÂÓÂÈ.יאמר: הסאה:·‡ את  וממלא  הקץ את המשלים העון עשותו  בעת והצלחתו שמשו שקעה 

oeiv zcevn
(ÂÎ).ÌÒ˜ ÌÒ˜Ï:כישוף כמו˜Ï˜Ï.ענין וזיכוך  לטישה  ענין 

קלקל פנים  לא י)והוא  קלל(קהלת נחושת מל' א)והוא :(לעיל
.ÌÈÙ¯˙· רחל ותגנוב כמו כישוף ע "י עתידות מגידים צלמים

התרפים  לא)את עשוייםÌÈ¯Î.(ÊÎ):(בראשי' אילים  כעין 
וכן ביוסיפון כמוזכר להפילה  בחומה  מנגחים ובהם  מברזל

כרים עליה ד)ושים  החומהÏÏÂÒ‰.:(לעיל מול העפר  תל  הוא
העיר : על  להלחם עליה  מול „È˜.לעלות מעץ מגדל כעין
המלחמה : מתחבולות והוא ˘·ÂÚÂ˙.(ÁÎ)העיר ÈÚÂ·˘' מל

והואÏÏÁ.(Ï)מעשיכם:ÌÎÈ˙ÂÏÈÏÚ.(ËÎ)שבועה: מחולל 
הקדושה : השמש ·‡.הפוך  בא  כי שקיעה כח)ענין  :(בראשית

.ÂÓÂÈ היום לרוח כמו  יום  תקרא ג)השמש  ור"ל (בראשית
כשמש: המאיר' סוף:˜ı.הצלחתו 



קפה `k wxt l`wfgi - mi`iap

àë-÷øô ìà÷æçélÎek

åëíéôøza ìàL íévça ì÷ì÷ íñ÷-íñ÷ì íéëøcä éðL Làøa Cøcä íà-ìà ìáa-Cìî ãîò-ék¦«¨©̧¤¤¨¤¹¤¥´©¤À¤§²Ÿ§¥¬©§¨¦−¦§¨®̈¤¦§©³©«¦¦Æ¨©´©§¨¦½
:ãáka äàøæëíéøk íeNì íìLeøé íñwä | äéä BðéîéaíeNì äòeøúa ìB÷ íéøäì çöøa ät çzôì ¨−̈©¨¥«¦«¦º¨¨´©¤´¤§¨©¦ À¨³¨¦Æ¦§³Ÿ©¤Æ§¤½©§¨¦¬−¦§¨®¨³

ì íéøòL-ìò íéøk:÷éc úBðáì äììñ CtLçëéòáL íäéðéòa àåL-íñ÷k-(íåñ÷ë) íäì äéäå ¨¦Æ©§¨¦½¦§¬ŸŸ§−̈¦§¬¨¥«§¨¨̧¨¤³¦§¨¨§Æ§¥´¥¤½§ª¥¬
(ô) :Nôzäì ïBò øékæî-àeäå íäì úBòáLèëúBìbäa íëðBò íëøkæä ïòé ýåýé éðãà øîà-äk ïëì §ª−¨¤®§«©§¦¬¨−§¦¨¥«¨¥À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼©À©©§©§¤Æ£´§¤½§¦¨´

(ô) :eNôzz óka íëøëfä ïòé íëéúBìéìò ìëa íëéúåàhç úBàøäì íëéòLtìòLø ììç äzàå ¦§¥¤À§¥«¨Æ©´Ÿ¥¤½§−Ÿ£¦«¥¤®©µ©¦¨´¤§¤½©©−¦¨¥«§©¨Æ¨¨´¨½̈
(ô) :õ÷ ïBò úòa BîBé àa-øLà ìàøNé àéNð§¦−¦§¨¥®£¤¨´½§¥−£¬¥«

i"yx
(ÂÎ).êøãä íà:בלע"ז íéöçá.קארפו"ר ì÷ì÷ ליהט

מאיליה  פונה והיא מעלה כלפי חץ זרק חצים בלהט
הגורל: הוא פונה שהיא ולמקום לשמאל או לימין

.íéöçá ì÷ì÷קלל נחשת עם מנחם א)חברו והוא (לעיל
קלקל פנים י)לא קלקול (קהלת לשון קלקל משמע ויש

ד )כמו קלקל (ירמיה לועזים ויש התקלקלו הגבעות וכל
בגירריא: בחצים קשת קלקל ת"י וכן בלע"ז טראאי"ט

.íéôøúá ìàù שעה ויש במכשפות שמדבר דמות
דיבור  בו יש שעה באותה עושהו שאם שמכוונת

ãáëá.לעולם: äàø:בכבד קוסמים בקיאים יש
(ÊÎ).íéìùåøé íñ÷ä äéä åðéîéá לו קסמו גורלותיו כל

ירושלים: íéøë.לבא íåùì ראשי ממונים שלטונים
íéøòù.גייסות: ìò íéøë íåùì שב שלך וגייס אתה

פלוני: שער äììåñ.על êåôùì וסוללין עפר שופכין
תלי  שכובשים כעין אותה וכובשין גבוה תל וצוברין

העיר: בבני ולהלחם עליו לעמוד äéäå(ÁÎ)המגדלים

.íäì:נבוכדנצר שעשה מה àåù.לישראל íñ÷ë ולא
להם  שבועות שבועי באמת אך שיצליח יאמינו
וכל  נבוכדנצר להם קסם פעמים ותשע ארבעים

כזה: זה כוונו ùôúäì.הקסמים ïåò øéëæî àåäå
שביד  עוונות מזכיר היה קסמיו את בקסמו נבוכדנצר
שהיו  שכניהם ומואב עמון לו מודיעים שהיו ישראל

הנביאים: תוכחות את ישראל ùôúäì.שומעין שיהיו
בידו: íëðåò.(ËÎ)נתפשים íëøëæä ïòé שאתם

הראשונים  ועונותיכם יום אל מיום עבירות מחדשין
ידיהם: על íëéòùô.נזכרים úåìâäá:החדשיםúåàøäì

.íëéúàèç:הישנים.íëøëæä ïòé:לפיכך לרעה לפני
.åùôúú óëá:תתמסרון דבבל מלכא ììç(Ï)ביד

.òùø:ברשעך חלל להיות ìàøùé.חייב àéùð:צדקיהו
.õ÷ ïåò úòá האחרון העון והגיע הסאה נתמלאת בעת

הסאה: את הממלא

cec zcevn
(ÂÎ).'Â‚Â „ÓÚ ÈÎ בבל מלך  אשר לרמז בא הזה הדבר ר"ל

משם יתפרשו  אשר המקום והוא הדרך  על  מארצו בצאתו עמד 
ההוא: המקום מול  אל  לפנות  הנחשבות ואילך אילך  הדרכים

המתפרשים :·¯‡˘. הדרכים  שני ˜ÌÒ.בהתחלת ÌÒ˜Ï
ויצליח : ילך  אנה  לדעת קסם לקסם למען היתה שם  העמידה

.ÌÈˆÁ· Ï˜Ï˜ביותר מזהיר  שהיה  עד  החצים ברזל  וזכך  לטש 
היה הקוסמים בעלי ודרך במראה כמו  בו  לראות  יוכל  והרואה

ולקסום : בו  ·˙¯ÌÈÙ.לראות  Ï‡˘אדם בצורת המה עשויים
כישוף : ע "י עתידות  ·Î·„.ומגידים בהירות¯‡‰ בו יש  כי

בו לראות  יוכל והרואה חי בעל מגוף אותו שמוציאים בעת
בו: לקסום  היה  הקסם בעלי ‰˜ÌÒ(ÊÎ)ודרך  ‰È‰ ÂÈÓÈ·

.ÌÈÏ˘Â¯È: ירושלים אל  בימינו ללכת מגיד  היה ÌÂ˘Ïהקסם
.ÌÈ¯Î:ולכתתם לשברם החומות מול  מנגחים אילים  להעמיד 

.Áˆ¯· ‰Ù ÁÂ˙ÙÏ:העיר בני  את  שירצחו העם  את ·˙¯ÚÂ‰.לזרז  ÏÂ˜ ÌÈ¯‰Ï:העם את  ˘ÌÈ¯Ú.להבהיל  ÏÚ:השערים לשבר
.'Â‚Â ÍÂÙ˘Ï:מלחמה ענייני Ì‰Ï.(ÁÎ)הם ‰È‰Âהיה לירושלים לעלות  בקסמיו  שעלה מה  ר"ל שוא כקסם בעיניהם לישראל 

אותה: יכבשו שלא רבות שבועות להם נשבעו  הכשדים  כאילו לכבשה  יוכל  שלא חשבו  כי שוא ÔÂÚ.בעיניהם  ¯ÈÎÊÓ ‡Â‰Â
האויב: ביד נתפש  שיהיה סיבה  להיות בפעם  פעם בעשותו המקום לפני העון את  מזכיר היה ירושלים מאנשי אחד כל  אבל

(ËÎ).ÌÎ¯ÎÊ‰ ÔÚÈלעשותם החדשות פשעיכם  מגלים שאתם  במה הראשונות  עונותיכם  מזכירים שאתם בעבור עוונכם,
במ "ש:Â‡¯‰Ï˙.בפרסום: הדבר  וכפל  החדשות עונותיכם  כל  בסיבת  מאז אשר חטאתיכם  נראים יהיו  ‰ÌÎ¯ÎÊ.למען  ÔÚÈ

בבל : מלך  בכף תתפשו לכן עונותיכם  מזכירים שאתם ¯˘Ú.(Ï)בעבור  ÏÏÁ ‰˙‡Âצדקיהו ועל הקדושה  מן המחולל רשע אתה
ÂÓÂÈ.יאמר: הסאה:·‡ את  וממלא  הקץ את המשלים העון עשותו  בעת והצלחתו שמשו שקעה 

oeiv zcevn
(ÂÎ).ÌÒ˜ ÌÒ˜Ï:כישוף כמו˜Ï˜Ï.ענין וזיכוך  לטישה  ענין 

קלקל פנים  לא י)והוא  קלל(קהלת נחושת מל' א)והוא :(לעיל
.ÌÈÙ¯˙· רחל ותגנוב כמו כישוף ע "י עתידות מגידים צלמים

התרפים  לא)את עשוייםÌÈ¯Î.(ÊÎ):(בראשי' אילים  כעין 
וכן ביוסיפון כמוזכר להפילה  בחומה  מנגחים ובהם  מברזל

כרים עליה ד)ושים  החומהÏÏÂÒ‰.:(לעיל מול העפר  תל  הוא
העיר : על  להלחם עליה  מול „È˜.לעלות מעץ מגדל כעין
המלחמה : מתחבולות והוא ˘·ÂÚÂ˙.(ÁÎ)העיר ÈÚÂ·˘' מל

והואÏÏÁ.(Ï)מעשיכם:ÌÎÈ˙ÂÏÈÏÚ.(ËÎ)שבועה: מחולל 
הקדושה : השמש ·‡.הפוך  בא  כי שקיעה כח)ענין  :(בראשית

.ÂÓÂÈ היום לרוח כמו  יום  תקרא ג)השמש  ור"ל (בראשית
כשמש: המאיר' סוף:˜ı.הצלחתו 
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ä-÷øô à íéîéä éøáãfhÎa

á(ñ) :óñBéì äøëaäå epnî ãéâðìe åéçàa øáb äãeäé ékâàelôe CBðç ìàøNé øBëa ïáeàø éða ¦³§¨Æ¨©´§¤½̈§¨¦−¦¤®§©§Ÿ̈−§¥«§¥¬§¥−§´¦§¨¥®£¬©−
:éîøëå ïBøöçã:Bðá éòîL Bða âBb Bðá äéòîL ìàBé éðaä:Bða ìòa Bðá äéàø Bðá äëéîåäøàa ¤§¬§©§¦«§¥−¥®§©«§¨¬§²¬§−¦§¦¬§«¦¨¬§²§¨¨¬§−©¬©§«§¥¨´

:éðáeàøì àéNð àeä øMà Cìî øñàðìt úâlz äìâä øLà BðáæíúBãìúì Nçéúäa åéúçtLîì åéçàå §½£¤´¤§½̈¦§©¬¦§§¤−¤¤´¤©ª®¬¨¦−¨«¥¦«§¤¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¦§©¥−§Ÿ§¨®
:eäéøëæe ìàéòé Làøäç:ïBòî ìòáe Báð-ãòå øòøòa áLBé àeä ìàBé-ïa òîL-ïa ææò-ïa òìáe ¨¬Ÿ§¦¥−§©§¨«¤Æ©Æ¤¨½̈¤¤−©¤¥®µ¥´©£Ÿ¥½§©§−©¬©§«

è:ãòìb õøàa eáø íäéð÷î ék úøt øäpä-ïîì äøaãî àBáì-ãò áLé çøænìåéeNò ìeàL éîéáe §©¦§À̈¨©Æ©§´¦§½̈¨§¦©¨−̈§¨®¦¯¦§¥¤²¨−§¤¬¤¦§¨«¦¥´¨À¨³
(ñ) :ãòìbì çøæî éðt-ìk-ìò íäéìäàa eáLiå íãéa eìtiå íéàøâää-íò äîçìîàéícâðì ãâ-éðáe ¦§¨¨Æ¦©«©§¦¦½©«¦§−§¨¨®©¥§Æ§¨´¢¥¤½©«¨§¥−¦§¨¬©¦§¨«§¥¨´§¤§À̈

:äëìñ-ãò ïLaä õøàa eáLéáé:ïLaa èôLå éðòéå äðLnä íôLå Làøä ìàBéâéúéáì íäéçàå ¨«§²§¤¬¤©¨−̈©©§¨«¥´¨½Ÿ§¨−̈©¦§¤®§©§©¬§¨−̈©¨¨«©£¥¤º§¥´
(ñ) :äòáL øáòå òéæå ïkòéå éøBéå òáLå ílLîe ìàëéî íäéúBáàãééøeç-ïa ìéçéáà éða | älà £¥¤À¦«¨¥¿§ª¿̈§Â¤©§©¯§©§¨²§¦¬©¨¥−¤¦§¨«¥´¤§¥´£¦©À¦¤¦¿

:æea-ïa Bcçé-ïa éLéLé-ïa ìàëéî-ïa ãòìb-ïa çBøé-ïaåè:íúBáà úéáì Làø éðeb-ïa ìàécáò-ïa éçà ¤Â̈©¤¦§¨¯¤¦¨¥²¤§¦©¬¤©§−¤«£¦Æ¤©§¦¥´¤¦½−Ÿ§¥¬£¨«
æè:íúBàöBz-ìò ïBøL éLøâî-ìëáe äéúðááe ïLaa ãòìba eáLiå©¥«§²©¦§¨¬©¨−̈¦§Ÿ¤®¨§¨«¦§§¥¬¨−©§¨«

i"yx
(·).åéçàá øáâ äãåäé éë יהודה אריה גור שנאמר

מ"ט): åðîî.(בראשית ãéâðìå ועל מלכות ממנו שיצא
והמביא, המוציא שהוא נגיד המלך נקרא כך שם
המלכות  וניתנה מראובן ניטלה והמלכות והבכורה
חלק  אבל באחיו גבר יהודה כי כדכתיב ליהודה

בניו: לשני ליוסף ניתנה øåëáהבכורה ïáåàø éðá
.ìàøùé:כבראשונה עתה ìàåé.(„)מתחיל éðá דורות

קחשיב: øñàðìô.(Â)דורות úâìú äìâä øùà קודם
כשמלך  הי' ט"ו) ב' (מלכים פול סדרן היה וכן לסנחרב
תגלת  בא (שם) רמליה בן פקח ובימי גדי בן מנחם
בא  י"ז) (שם אלה בן הושע ובימי אשור מלך פלנאסר
סנחרב  חזקיהו ובימי ט"ו) (שם אשור מלך שלמנאסר

סנחרב: וכולם פול רבותינו éðáåàøì.ופירשו àéùð àåä
פלנאסר: תלגת שהגלוהו זמן ùçéúäá(Ê)באותו

.åäéøëæå ìàéòé ùàøä íúåãìåúì יחסתי לא הרי פתרון
יחוסו  במקום יחוסו ועיקר קצת כי ֿאם ראובן מן לך
וזכריה  יעיאל היה ישראל למלכי הימים דברי על

יחוסן: כלה ידן שעל ïåòî.(Á)הראש ìòáå åáð ãòå
נבו  נקראו ישראל לידי שבאו קודם קדמונים שבימים
עובדי  מנהג היה כן כי תועבותם ע"ש מעון ובעל
תועבותיהם  לקרוא ההוא היום עד ומזלות כוכבים
הסבו  ישראל לידי כשבאו אבל עיירותיהם בשם
שם  מוסבות מעון בעל ואת נבו ואת כדכתיב שמותם
שבמה  ואת שמותם הסבו ישראל כלו' ל"ב) (במדבר
שמה  הסבו לא תועבותיה ע"ש נקראה שלא לפי
כוכבים  עבודת שם מעון ובעל נבו כי מפרש ובמגילה

íéàøâää.(È)הם: íò אמם וע"ש הישמעאלים הם
היו: הגר בני הגראים íäéìäàá.קוראם åáùéå שכן
באהלים: לישב ערביים íãâðì(È‡)מנהג ãâ éðáå

.åáùé:(י"ג (בראשית לנגדך ואלכה כמו אצלם
(‚È).íäéúåáà úéáì íäéçàå:יחוסן ìàëéîבמקום

.íìùîå כי היחס אותו של אבותיהם ראשי היו אלו
מלך  ירבעם ובימי יהודה מלך יותם בימי התיחסו כולם

ישראל:

cec zcevn
(·).ÂÈÁ‡· ¯·‚ ‰„Â‰È ÈÎ מכל יהודה  גבר המלוכה  בדבר 

ÂÓÓ.אחיו: „È‚ÏÂאמר ישראל  על ומלך  נגיד להעמיד ר"ל
ממנו : שיהא  לבדהÂÎ·‰Â¯‰.יעקב  היא השבטים נחלת בדבר

המעלה מן מה נשאר  לא כי  על  הנה  וכאומר  ליוסף ניתנה
כבוד  מפני ליהודה  והקדים  כה עד אמרו  לזה לראובן

ÂÎÂ'.המלוכה: Â· ‰ÈÚÓ˘: אחד בן אחד היה  שחשב  מה כל
(Â).'ÂÎÂ ‰Ï‚‰ ראובן:‡˘¯ לבני נשיא אז הוא  היה  וכו' תלגת שהגלה בעת אשר לומר של ÂÈÁ‡Â.(Ê)רצה וחבריו מיודעיו

ÂÎÂ'.בארה: ÂÈ˙ÂÁÙ˘ÓÏוזכריה מכולם  הראש היה יעיאל  אשר נראה  היה תולדותם לסדר בהתיחסם למשפחות אחד  כל  ר "ל 
כולם: מאבות  יותר  המעלה אנשי היו אבותיהם כי  על ÂÈ˘·.(Á)אחריו ‡Â‰:ערוער בגבול  ישבו  Â·.זרעו „ÚÂהרוחב הוא 

לדרום: È˘·.(Ë)מצפון Á¯ÊÓÏÂפרת נהר  כי אף והלאה  פרת הנהר למן למדבר בה  שבאים המקום  עד  ישבו המזרח  כלפי 
מל  מקניהם נתרבו כי להלאה נתרחקו למזרח א"י גבול  המקום :היא  להם  צר היה כי הגלעד  בארץ של ·‡‰Ì‰ÈÏ.(È)שבת

ÈÙ.ההגריאים : ÏÎ ÏÚ:הגלעד מול המזרחי עבר כל  בבשן:··˘Ô.(È·)על  ראשים היו הארבעה מיודעיהםÌ‰ÈÁ‡Â.(È‚)אלה 
וכו ': מיכאל  הם אבותיהם לבית ראשים שהיו ÂÎÂ'.(ÂË)ורעיהם עמו:¯‡˘ אשר האנשים  של  אבותם  לבית  ראש  ÏÚ(ÊË)היה

.Ì˙Â‡ˆÂ˙:הגבולים סופי עד לומר רצה  תוצאותם, עד  כמו

oeiv zcevn
(È).ÌÈ‡¯‚‰‰:אמו הגר ע"ש  ונקראים ישמעאל  בני  המה 

(‡È).Ì„‚Ï:(לג (בראשית  לנגדך  ואלכה וכן  להם בשוה
(·È).‰˘Ó‰:במעלה לו הכפריםÈ˙Â··Â‰.(ÊË)שני

לה: לחומותÈ˘¯‚Ó.הסמוכים מחוץ העומדים  הבתים הם
העיר: מן נגרשו כאילו  הנראים העיר

c dpyn ixiyr wxt ziriay zkqn

‚ènLî Bðéà ìeaæBøt.íéøácä ïî ãçà äæïé÷úäLï÷fä ìlä;íòä eòðîpL äàøLkäæ úà äæ úBåìälî, §§¥§©¥¤¤¨¦©§¨¦¤¦§¦¦¥©¨¥§¤¨¨¤¦§§¨¨¦§©§¤¤¤
äøBza áeúkM äî ìò ïéøáBòå(è ,åè íéøáã):øîBâå "ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä"–ïé÷úäìlä §§¦©©¤¨©¨¦¨¤§¤¦§¤¨¨¦§¨§§¦©©§¥¦§¦¦¥

ìeaæBøtì. ©§§
„ìeaæBøt ìL Bôeb eäæ:éðBìt íB÷îaL íéðicä éðBìôe éðBìt Léà íëì éðà øñBî",éì LiL áBç ìkL,epaâàL ¤¤§§¥£¦¨¤¦§¦§¦©©¨¦¤§¨§¦¤¨¤¤¦¤¤§¤

"äöøàL ïîæ ìk,íéãòä Bà ähîì ïéîúBç íéðicäå. ¨§©¤¤§¤§©©¨¦§¦§©¨¨¥¦

b.leafextáéúëã , íéøéùò ìåá ,äð÷ú æåøô(åë àø÷éå)ìò åøáòé àìù íéøéùòì äð÷ú .äãåäéáù úåàìåá åìà óñåé áø øîàå ,íëæåò ïåàâ úà éúøáùå
áéúëã ïðáøã äæä ïîæá íéôñë úèîùäå ,íäì äåìéù éî åàöîéù íééðòì äð÷úå ,ìòéìá êááì íò øáã äéäé ïô êì øîùä(åè íéøáã)äèîùä øáã äæå

ïîæáå íéôñë èîùî äúà ò÷ø÷ èîùî äúàù ïîæá ,íéôñë úèîù úçàå úåò÷ø÷ úèîù úçà øáãî áåúëä úåèîù éúùá ,åãé äùî ìòá ìë èåîù
äèîùä ïéã òé÷ôäì ìåáæåøô ï÷úì ììä ãéá çë äéä éëä íåùîå äæä ïîæá íéôñë úèîù åðé÷úã àåä ïðáøå ,íéôñë èîùî äúà éà ò÷ø÷ èîùî äúà éàù

:íéøôåñ éøáãî àìà äæä ïîæá íéôñë úèîù ïéàå ìéàåä
c.leafext ly eteb edf:åùøùå åø÷éò.micrd e` dhnl minzeg mipiicde,ãò ïééãä åà ïééã úåéäì ãòä ìåëéù êãîìì íéãòä åà íéðééãä éðú÷ éëäì

:àåä ïðáøã ìåáæåøôå ,ïééã äùòð ãò ïðáøãáã

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

ènLî Bðéà ìeaæBøt החוב אין המילווה, על  פרוזבול  נכתב אם – ÀÀÅÀÇÅ
) הדין "leafext"משמט לבית תביעה תעודת ומובנה: יוונית, מלה

הבאה). במשנה כמפורש  החוב, íéøácäלגביית ïî ãçà äæÆÆÈÄÇÀÈÄ
ï÷fä ìlä ïé÷úäL כמאה הורדוס, מלכות בימי הסנהדרין כנשיא – ÆÄÀÄÄÅÇÈÅ

שני ; בית חורבן לפני äæשנה úBåìälî íòä eòðîpL äàøLkÀÆÈÈÆÄÀÀÈÈÄÀÇÀÆ
äæ úà השמיטה שנת עד  החוב את הלווה יפרע לא שמא מחשש – ÆÆ

ממונו, מפסיד המלוה äøBza:ונמצא áeúkM äî ìò ïéøáBòåÀÀÄÇÇÆÈÇÈ
øîBâå "ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä"לאמר" – ÄÈÆÀÆÄÀÆÈÈÄÀÈÀÀÄÇÇÀÅ

תתן  ולא האביון  באחיך עינך  ורעה השמיטה שנת השבע שנת קרבה

ìeaæBøtìלו ", ìlä ïé÷úäכמפורש פרוזבול , הכותב שמלוה – ÄÀÄÄÅÇÀÀ
פירשו  בבבלי  חובו . את משמטת השביעית אין הבאה, במשנה להלן

א): לז , הוא leafext(גיטין ש "פרוזבול " (כלומר  ובוטי בולי פרוס –
) ולעניים לעשירים תקנה – "פרוזבוליבוטי ") מהמלה –fextקיצור 

עשירים,ileaתקנה, –ihea יהא שלא – לעשירים תקנה עניים): –
ללוות מוצאים שיהיו  – לעניים ותקנה נפקע, שם ).ממונם (רש"י

יועצים  שפירושה: יוונית מלה היא ש"פרוסבוליבוטי" מובא "הערוך " במוסף
על מעירים ויש מנכסיו. וירד  נזק העם מן אחד  יקבל שלא ממונה דין ובית
שהיא  "פרוסבול", המלה פירוש היטב ידעו  האמוראים שאף "הערוך", דברי 
האמוראים  דרך שכן אלא "פרוסבוליבוטי ", היוונית המלה מן  לשון  קיצור 

הענין  לפי עברי  מושג  ולתת בהם שהשתמשו העמים לשונות ("zetqezלדרוש
("my iyp`.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ìeaæBøt ìL Bôeb eäæ:דלקמן הנוסח הוא פרוזבול של  עיקרו  – ÆÆÀÀ
,éðBìt íB÷îaL íéðicä éðBìôe éðBìt Léà íëì éðà øñBî"ÅÂÄÈÆÄÀÄÀÄÇÇÈÄÆÀÈÀÄ

"äöøàL ïîæ ìk epaâàL ,éì LiL áBç ìkL:גורסים ויש – ÆÈÆÆÄÆÆÀÆÈÀÇÆÆÀÆ
,"dvx`y onf lk epab`y ,il yiy aeg lk ...mkl ip` xqen" שהמלווה כלומר

כמוסר דינו  ולכן חובותיו , כל  לגבות הזכות את הדין  לבית מוסר
הואיל משמטים, שאינם ב), (משנה לעיל ששנינו  דין, לבית שטרותיו

יגוש" "לא משום בהם ואין הם, כגבויים המאיריוהחובות ראה ; (ספרי

מודעה גיטין). מוסר אלא שאינו משמע, שבמשנתנו  הגירסה לפי ברם,
מודעה  שמסר וכיון שירצה, זמן  כל  יגבם לו  שיש  חובות שכל לדיינים,

משמטים  אינם הלכך הדין, בית הרשאת בתוקף חובותיו  גובה נמצא זו ,
íéãòäבשביעית. Bà ähîì ïéîúBç íéðicäå או הדיינים – ÀÇÇÈÄÀÄÀÇÈÈÅÄ

ירצו  שאם מפרשים, ויש  הפרוזבול. לנוסח מתחת חותמים העדים
ומסר הדיינים לפנינו  בא "פלוני  יכתבו  הפרוזבול , לו לכתוב הדיינים

לו: לכתוב העדים יוכלו  לאו , ואם הדיינים; וחותמים חובותיו", לנו
העדים  וחותמים פלוני " דין  לבית חובותיו  פלוני מסר  עדים "בפנינו

ראשונה"). במקום ("משנה  נמצאים הדיינים שאפילו  אמרו , ובירושלמי
שבמקום  לדיינים חובותיו שמוסר עדים בפני  לכתוב המלוה יכול  אחר ,

הדיינים ופלוני "פלוני פרוזבול: של מגופו משמע שכן mewnayפלוני,
ipelt."

דברים: כמה נוסיף ה"פרוזבול ", בענין  שלמעלה המשניות שתי  באור להרחבת
ב),`. (משנה לעיל ששנינו  hnyn,מה epi` oic zial eizexhy xqendy אמנם

יהיה  "ואשר  ג ): טו, (דברים הכתוב מן בספרי  דרשו שכן הוא, תורה מדין 
שבארנו (כמו דין לבית שטרותיו  למוסר  פרט – ידך" תשמט אחיך את לך
שטרותיו מוסר  שאינו פי על אף פרוזבול , שהכותב היא, הלל תקנת ברם, שם).
והוא  חובותיו, משמטת שביעית שאין הפרוזבול מועיל מקום מכל  דין, לבית

עליהם שטרות לו  שאין חובות אפילו dnly";כולל zk`ln" ;a ,b zekn ,zetqez)
("dpey`x dpyn.

שתיקן הפרוזבול ענין הוא דין לבית שטרותיו  המוסר שדין  מפרשים, ויש
a)הלל  ,b zekn i"yx)המוסר ענין  לפרש ג  משנה באה זו  דעה שלפי  כלומר ,

משמט  אינו  שפרוזבול  לפי  הוא שטעמו הקודמת, שבמשנה דין  לבית שטרותיו
בלבד. אסמכתא אלא אינו הכתוב, מן  בספרי  שדרשוהו  ומה הלל. מתקנת

.a ומשיב התורה? דין נגד תקנה הלל  תיקן  איך א): לו, (גיטין  שואלים בבבלי
id`...אביי: iaxe dfd onfa ziriaya כספים שמיטת אין  רבי  שלדעת כלומר –

בדומה  קרקע שמיטת בו שיש נוהג, שהיובל  בזמן אלא התורה מן נוהגת
שאין בזמן אבל לבעליהן, בו  חוזרות שהשדות בשביעית, כספים לשמיטת

נוהגת כספים שמיטת אין  נוהג, my)היובל zetqeza mz epax),תיקנו וחכמים ;
תשתכח  שלא כדי  נוהג , היובל  שאין  בזמן  אף נוהגת כספים שמיטת שתהא
הזה  בזמן  נוהגת כספים שמיטת ואין  והואיל  מישראל , כספים שמיטת תורת
דין להפקיע פרוזבול לתקן  הלל  ביד  כוח היה לפיכך סופרים, מדברי אלא
ששמיטת  בזמן ברם, זה. את זה מלהלוות העם יימנעו  שלא כדי  כספים, שמיטת
"ואין הרמב"ם: כותב וכן  מועילה. פרוזבול תקנת אין התורה מן נוהגת כספים
אבל סופרים. מדברי שהיא הזה, בזמן כספים בשמיטת אלא מועיל הפרוזבול 

תור של טז ).שמיטה ט, ויובל  שמיטה (הל' בה מועיל  הפרוזבול אין ה,

כה, (ויקרא ביובל שכתוב יובל , נהגו לא שני בית בימי שאף מפרשים, יש
ב): לב, (ערכין ודרשו  יושביה", לכל  בארץ דרור  "וקראתם lkyי): onfa

;dilr diayeiבטלו המנשה שבט וחצי גד  ושבט ראובן שבט שמשגלה ומכאן,
כספים  שמיטת אין  נוהג היובל  שאין שבזמן  כרבי, סובר  שהלל וכיון היובלות,
פרוזבול בימיו  להתקין היה יכול הלכך סופרים, מדברי אלא התורה מן נוהגת

(` ,el oihib i"yx).

תיקן, הבאים לדורות והלל  יובל , נהגו שני בית בימי שאמנם סוברים, ויש
ליחרב עתיד שהבית היו mz)שיודעים epax mya my zetqez).

`xnba mil`ey aeye נוהגת כספים שמיטת אין התורה מן  אם ב): לו, (שם
חכמים  תיקנו  איך הלוואתו , לפרוע התורה מן  חייב שהלווה כלומר  הזה, בזמן

אביי: ומשיב התורה? דין  נגד הזה בזמן כספים ed`",השמטת dyrz l`e ay"
אמר: רבא – לתקן. חכמים ביד כוח יש זה xwtd.ובכגון  oic zia xwtdונחלקו

רבא: של  בתשובתו המפרשים השאלה i"yxlשם על  אף להשיב רבא נתכוון 
לחכמים  אף מועילה פרוזבול תקנת רבא שלדעת הלל, תקנת בענין  הראשונה
שהואיל התורה, מן נוהגת הזה בזמן ששמיטה וסוברים רבי  על  החולקים

izdw - zex`ean zeipyn
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ä-÷øô à íéîéä éøáãfhÎa

á(ñ) :óñBéì äøëaäå epnî ãéâðìe åéçàa øáb äãeäé ékâàelôe CBðç ìàøNé øBëa ïáeàø éða ¦³§¨Æ¨©´§¤½̈§¨¦−¦¤®§©§Ÿ̈−§¥«§¥¬§¥−§´¦§¨¥®£¬©−
:éîøëå ïBøöçã:Bðá éòîL Bða âBb Bðá äéòîL ìàBé éðaä:Bða ìòa Bðá äéàø Bðá äëéîåäøàa ¤§¬§©§¦«§¥−¥®§©«§¨¬§²¬§−¦§¦¬§«¦¨¬§²§¨¨¬§−©¬©§«§¥¨´

:éðáeàøì àéNð àeä øMà Cìî øñàðìt úâlz äìâä øLà BðáæíúBãìúì Nçéúäa åéúçtLîì åéçàå §½£¤´¤§½̈¦§©¬¦§§¤−¤¤´¤©ª®¬¨¦−¨«¥¦«§¤¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¦§©¥−§Ÿ§¨®
:eäéøëæe ìàéòé Làøäç:ïBòî ìòáe Báð-ãòå øòøòa áLBé àeä ìàBé-ïa òîL-ïa ææò-ïa òìáe ¨¬Ÿ§¦¥−§©§¨«¤Æ©Æ¤¨½̈¤¤−©¤¥®µ¥´©£Ÿ¥½§©§−©¬©§«

è:ãòìb õøàa eáø íäéð÷î ék úøt øäpä-ïîì äøaãî àBáì-ãò áLé çøænìåéeNò ìeàL éîéáe §©¦§À̈¨©Æ©§´¦§½̈¨§¦©¨−̈§¨®¦¯¦§¥¤²¨−§¤¬¤¦§¨«¦¥´¨À¨³
(ñ) :ãòìbì çøæî éðt-ìk-ìò íäéìäàa eáLiå íãéa eìtiå íéàøâää-íò äîçìîàéícâðì ãâ-éðáe ¦§¨¨Æ¦©«©§¦¦½©«¦§−§¨¨®©¥§Æ§¨´¢¥¤½©«¨§¥−¦§¨¬©¦§¨«§¥¨´§¤§À̈

:äëìñ-ãò ïLaä õøàa eáLéáé:ïLaa èôLå éðòéå äðLnä íôLå Làøä ìàBéâéúéáì íäéçàå ¨«§²§¤¬¤©¨−̈©©§¨«¥´¨½Ÿ§¨−̈©¦§¤®§©§©¬§¨−̈©¨¨«©£¥¤º§¥´
(ñ) :äòáL øáòå òéæå ïkòéå éøBéå òáLå ílLîe ìàëéî íäéúBáàãééøeç-ïa ìéçéáà éða | älà £¥¤À¦«¨¥¿§ª¿̈§Â¤©§©¯§©§¨²§¦¬©¨¥−¤¦§¨«¥´¤§¥´£¦©À¦¤¦¿

:æea-ïa Bcçé-ïa éLéLé-ïa ìàëéî-ïa ãòìb-ïa çBøé-ïaåè:íúBáà úéáì Làø éðeb-ïa ìàécáò-ïa éçà ¤Â̈©¤¦§¨¯¤¦¨¥²¤§¦©¬¤©§−¤«£¦Æ¤©§¦¥´¤¦½−Ÿ§¥¬£¨«
æè:íúBàöBz-ìò ïBøL éLøâî-ìëáe äéúðááe ïLaa ãòìba eáLiå©¥«§²©¦§¨¬©¨−̈¦§Ÿ¤®¨§¨«¦§§¥¬¨−©§¨«

i"yx
(·).åéçàá øáâ äãåäé éë יהודה אריה גור שנאמר

מ"ט): åðîî.(בראשית ãéâðìå ועל מלכות ממנו שיצא
והמביא, המוציא שהוא נגיד המלך נקרא כך שם
המלכות  וניתנה מראובן ניטלה והמלכות והבכורה
חלק  אבל באחיו גבר יהודה כי כדכתיב ליהודה

בניו: לשני ליוסף ניתנה øåëáהבכורה ïáåàø éðá
.ìàøùé:כבראשונה עתה ìàåé.(„)מתחיל éðá דורות

קחשיב: øñàðìô.(Â)דורות úâìú äìâä øùà קודם
כשמלך  הי' ט"ו) ב' (מלכים פול סדרן היה וכן לסנחרב
תגלת  בא (שם) רמליה בן פקח ובימי גדי בן מנחם
בא  י"ז) (שם אלה בן הושע ובימי אשור מלך פלנאסר
סנחרב  חזקיהו ובימי ט"ו) (שם אשור מלך שלמנאסר

סנחרב: וכולם פול רבותינו éðáåàøì.ופירשו àéùð àåä
פלנאסר: תלגת שהגלוהו זמן ùçéúäá(Ê)באותו

.åäéøëæå ìàéòé ùàøä íúåãìåúì יחסתי לא הרי פתרון
יחוסו  במקום יחוסו ועיקר קצת כי ֿאם ראובן מן לך
וזכריה  יעיאל היה ישראל למלכי הימים דברי על

יחוסן: כלה ידן שעל ïåòî.(Á)הראש ìòáå åáð ãòå
נבו  נקראו ישראל לידי שבאו קודם קדמונים שבימים
עובדי  מנהג היה כן כי תועבותם ע"ש מעון ובעל
תועבותיהם  לקרוא ההוא היום עד ומזלות כוכבים
הסבו  ישראל לידי כשבאו אבל עיירותיהם בשם
שם  מוסבות מעון בעל ואת נבו ואת כדכתיב שמותם
שבמה  ואת שמותם הסבו ישראל כלו' ל"ב) (במדבר
שמה  הסבו לא תועבותיה ע"ש נקראה שלא לפי
כוכבים  עבודת שם מעון ובעל נבו כי מפרש ובמגילה

íéàøâää.(È)הם: íò אמם וע"ש הישמעאלים הם
היו: הגר בני הגראים íäéìäàá.קוראם åáùéå שכן
באהלים: לישב ערביים íãâðì(È‡)מנהג ãâ éðáå

.åáùé:(י"ג (בראשית לנגדך ואלכה כמו אצלם
(‚È).íäéúåáà úéáì íäéçàå:יחוסן ìàëéîבמקום

.íìùîå כי היחס אותו של אבותיהם ראשי היו אלו
מלך  ירבעם ובימי יהודה מלך יותם בימי התיחסו כולם

ישראל:

cec zcevn
(·).ÂÈÁ‡· ¯·‚ ‰„Â‰È ÈÎ מכל יהודה  גבר המלוכה  בדבר 

ÂÓÓ.אחיו: „È‚ÏÂאמר ישראל  על ומלך  נגיד להעמיד ר"ל
ממנו : שיהא  לבדהÂÎ·‰Â¯‰.יעקב  היא השבטים נחלת בדבר

המעלה מן מה נשאר  לא כי  על  הנה  וכאומר  ליוסף ניתנה
כבוד  מפני ליהודה  והקדים  כה עד אמרו  לזה לראובן

ÂÎÂ'.המלוכה: Â· ‰ÈÚÓ˘: אחד בן אחד היה  שחשב  מה כל
(Â).'ÂÎÂ ‰Ï‚‰ ראובן:‡˘¯ לבני נשיא אז הוא  היה  וכו' תלגת שהגלה בעת אשר לומר של ÂÈÁ‡Â.(Ê)רצה וחבריו מיודעיו

ÂÎÂ'.בארה: ÂÈ˙ÂÁÙ˘ÓÏוזכריה מכולם  הראש היה יעיאל  אשר נראה  היה תולדותם לסדר בהתיחסם למשפחות אחד  כל  ר "ל 
כולם: מאבות  יותר  המעלה אנשי היו אבותיהם כי  על ÂÈ˘·.(Á)אחריו ‡Â‰:ערוער בגבול  ישבו  Â·.זרעו „ÚÂהרוחב הוא 

לדרום: È˘·.(Ë)מצפון Á¯ÊÓÏÂפרת נהר  כי אף והלאה  פרת הנהר למן למדבר בה  שבאים המקום  עד  ישבו המזרח  כלפי 
מל  מקניהם נתרבו כי להלאה נתרחקו למזרח א"י גבול  המקום :היא  להם  צר היה כי הגלעד  בארץ של ·‡‰Ì‰ÈÏ.(È)שבת

ÈÙ.ההגריאים : ÏÎ ÏÚ:הגלעד מול המזרחי עבר כל  בבשן:··˘Ô.(È·)על  ראשים היו הארבעה מיודעיהםÌ‰ÈÁ‡Â.(È‚)אלה 
וכו ': מיכאל  הם אבותיהם לבית ראשים שהיו ÂÎÂ'.(ÂË)ורעיהם עמו:¯‡˘ אשר האנשים  של  אבותם  לבית  ראש  ÏÚ(ÊË)היה

.Ì˙Â‡ˆÂ˙:הגבולים סופי עד לומר רצה  תוצאותם, עד  כמו

oeiv zcevn
(È).ÌÈ‡¯‚‰‰:אמו הגר ע"ש  ונקראים ישמעאל  בני  המה 

(‡È).Ì„‚Ï:(לג (בראשית  לנגדך  ואלכה וכן  להם בשוה
(·È).‰˘Ó‰:במעלה לו הכפריםÈ˙Â··Â‰.(ÊË)שני

לה: לחומותÈ˘¯‚Ó.הסמוכים מחוץ העומדים  הבתים הם
העיר: מן נגרשו כאילו  הנראים העיר

c dpyn ixiyr wxt ziriay zkqn

‚ènLî Bðéà ìeaæBøt.íéøácä ïî ãçà äæïé÷úäLï÷fä ìlä;íòä eòðîpL äàøLkäæ úà äæ úBåìälî, §§¥§©¥¤¤¨¦©§¨¦¤¦§¦¦¥©¨¥§¤¨¨¤¦§§¨¨¦§©§¤¤¤
äøBza áeúkM äî ìò ïéøáBòå(è ,åè íéøáã):øîBâå "ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä"–ïé÷úäìlä §§¦©©¤¨©¨¦¨¤§¤¦§¤¨¨¦§¨§§¦©©§¥¦§¦¦¥

ìeaæBøtì. ©§§
„ìeaæBøt ìL Bôeb eäæ:éðBìt íB÷îaL íéðicä éðBìôe éðBìt Léà íëì éðà øñBî",éì LiL áBç ìkL,epaâàL ¤¤§§¥£¦¨¤¦§¦§¦©©¨¦¤§¨§¦¤¨¤¤¦¤¤§¤
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b.leafextáéúëã , íéøéùò ìåá ,äð÷ú æåøô(åë àø÷éå)ìò åøáòé àìù íéøéùòì äð÷ú .äãåäéáù úåàìåá åìà óñåé áø øîàå ,íëæåò ïåàâ úà éúøáùå
áéúëã ïðáøã äæä ïîæá íéôñë úèîùäå ,íäì äåìéù éî åàöîéù íééðòì äð÷úå ,ìòéìá êááì íò øáã äéäé ïô êì øîùä(åè íéøáã)äèîùä øáã äæå

ïîæáå íéôñë èîùî äúà ò÷ø÷ èîùî äúàù ïîæá ,íéôñë úèîù úçàå úåò÷ø÷ úèîù úçà øáãî áåúëä úåèîù éúùá ,åãé äùî ìòá ìë èåîù
äèîùä ïéã òé÷ôäì ìåáæåøô ï÷úì ììä ãéá çë äéä éëä íåùîå äæä ïîæá íéôñë úèîù åðé÷úã àåä ïðáøå ,íéôñë èîùî äúà éà ò÷ø÷ èîùî äúà éàù

:íéøôåñ éøáãî àìà äæä ïîæá íéôñë úèîù ïéàå ìéàåä
c.leafext ly eteb edf:åùøùå åø÷éò.micrd e` dhnl minzeg mipiicde,ãò ïééãä åà ïééã úåéäì ãòä ìåëéù êãîìì íéãòä åà íéðééãä éðú÷ éëäì

:àåä ïðáøã ìåáæåøôå ,ïééã äùòð ãò ïðáøãáã
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ènLî Bðéà ìeaæBøt החוב אין המילווה, על  פרוזבול  נכתב אם – ÀÀÅÀÇÅ
) הדין "leafext"משמט לבית תביעה תעודת ומובנה: יוונית, מלה

הבאה). במשנה כמפורש  החוב, íéøácäלגביית ïî ãçà äæÆÆÈÄÇÀÈÄ
ï÷fä ìlä ïé÷úäL כמאה הורדוס, מלכות בימי הסנהדרין כנשיא – ÆÄÀÄÄÅÇÈÅ

שני ; בית חורבן לפני äæשנה úBåìälî íòä eòðîpL äàøLkÀÆÈÈÆÄÀÀÈÈÄÀÇÀÆ
äæ úà השמיטה שנת עד  החוב את הלווה יפרע לא שמא מחשש – ÆÆ

ממונו, מפסיד המלוה äøBza:ונמצא áeúkM äî ìò ïéøáBòåÀÀÄÇÇÆÈÇÈ
øîBâå "ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä"לאמר" – ÄÈÆÀÆÄÀÆÈÈÄÀÈÀÀÄÇÇÀÅ

תתן  ולא האביון  באחיך עינך  ורעה השמיטה שנת השבע שנת קרבה

ìeaæBøtìלו ", ìlä ïé÷úäכמפורש פרוזבול , הכותב שמלוה – ÄÀÄÄÅÇÀÀ
פירשו  בבבלי  חובו . את משמטת השביעית אין הבאה, במשנה להלן

א): לז , הוא leafext(גיטין ש "פרוזבול " (כלומר  ובוטי בולי פרוס –
) ולעניים לעשירים תקנה – "פרוזבוליבוטי ") מהמלה –fextקיצור 

עשירים,ileaתקנה, –ihea יהא שלא – לעשירים תקנה עניים): –
ללוות מוצאים שיהיו  – לעניים ותקנה נפקע, שם ).ממונם (רש"י

יועצים  שפירושה: יוונית מלה היא ש"פרוסבוליבוטי" מובא "הערוך " במוסף
על מעירים ויש מנכסיו. וירד  נזק העם מן אחד  יקבל שלא ממונה דין ובית
שהיא  "פרוסבול", המלה פירוש היטב ידעו  האמוראים שאף "הערוך", דברי 
האמוראים  דרך שכן אלא "פרוסבוליבוטי ", היוונית המלה מן  לשון  קיצור 

הענין  לפי עברי  מושג  ולתת בהם שהשתמשו העמים לשונות ("zetqezלדרוש
("my iyp`.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ìeaæBøt ìL Bôeb eäæ:דלקמן הנוסח הוא פרוזבול של  עיקרו  – ÆÆÀÀ
,éðBìt íB÷îaL íéðicä éðBìôe éðBìt Léà íëì éðà øñBî"ÅÂÄÈÆÄÀÄÀÄÇÇÈÄÆÀÈÀÄ

"äöøàL ïîæ ìk epaâàL ,éì LiL áBç ìkL:גורסים ויש – ÆÈÆÆÄÆÆÀÆÈÀÇÆÆÀÆ
,"dvx`y onf lk epab`y ,il yiy aeg lk ...mkl ip` xqen" שהמלווה כלומר

כמוסר דינו  ולכן חובותיו , כל  לגבות הזכות את הדין  לבית מוסר
הואיל משמטים, שאינם ב), (משנה לעיל ששנינו  דין, לבית שטרותיו

יגוש" "לא משום בהם ואין הם, כגבויים המאיריוהחובות ראה ; (ספרי

מודעה גיטין). מוסר אלא שאינו משמע, שבמשנתנו  הגירסה לפי ברם,
מודעה  שמסר וכיון שירצה, זמן  כל  יגבם לו  שיש  חובות שכל לדיינים,

משמטים  אינם הלכך הדין, בית הרשאת בתוקף חובותיו  גובה נמצא זו ,
íéãòäבשביעית. Bà ähîì ïéîúBç íéðicäå או הדיינים – ÀÇÇÈÄÀÄÀÇÈÈÅÄ

ירצו  שאם מפרשים, ויש  הפרוזבול. לנוסח מתחת חותמים העדים
ומסר הדיינים לפנינו  בא "פלוני  יכתבו  הפרוזבול , לו לכתוב הדיינים

לו: לכתוב העדים יוכלו  לאו , ואם הדיינים; וחותמים חובותיו", לנו
העדים  וחותמים פלוני " דין  לבית חובותיו  פלוני מסר  עדים "בפנינו

ראשונה"). במקום ("משנה  נמצאים הדיינים שאפילו  אמרו , ובירושלמי
שבמקום  לדיינים חובותיו שמוסר עדים בפני  לכתוב המלוה יכול  אחר ,

הדיינים ופלוני "פלוני פרוזבול: של מגופו משמע שכן mewnayפלוני,
ipelt."

דברים: כמה נוסיף ה"פרוזבול ", בענין  שלמעלה המשניות שתי  באור להרחבת
ב),`. (משנה לעיל ששנינו  hnyn,מה epi` oic zial eizexhy xqendy אמנם

יהיה  "ואשר  ג ): טו, (דברים הכתוב מן בספרי  דרשו שכן הוא, תורה מדין 
שבארנו (כמו דין לבית שטרותיו  למוסר  פרט – ידך" תשמט אחיך את לך
שטרותיו מוסר  שאינו פי על אף פרוזבול , שהכותב היא, הלל תקנת ברם, שם).
והוא  חובותיו, משמטת שביעית שאין הפרוזבול מועיל מקום מכל  דין, לבית

עליהם שטרות לו  שאין חובות אפילו dnly";כולל zk`ln" ;a ,b zekn ,zetqez)
("dpey`x dpyn.

שתיקן הפרוזבול ענין הוא דין לבית שטרותיו  המוסר שדין  מפרשים, ויש
a)הלל  ,b zekn i"yx)המוסר ענין  לפרש ג  משנה באה זו  דעה שלפי  כלומר ,

משמט  אינו  שפרוזבול  לפי  הוא שטעמו הקודמת, שבמשנה דין  לבית שטרותיו
בלבד. אסמכתא אלא אינו הכתוב, מן  בספרי  שדרשוהו  ומה הלל. מתקנת

.a ומשיב התורה? דין נגד תקנה הלל  תיקן  איך א): לו, (גיטין  שואלים בבבלי
id`...אביי: iaxe dfd onfa ziriaya כספים שמיטת אין  רבי  שלדעת כלומר –

בדומה  קרקע שמיטת בו שיש נוהג, שהיובל  בזמן אלא התורה מן נוהגת
שאין בזמן אבל לבעליהן, בו  חוזרות שהשדות בשביעית, כספים לשמיטת

נוהגת כספים שמיטת אין  נוהג, my)היובל zetqeza mz epax),תיקנו וחכמים ;
תשתכח  שלא כדי  נוהג , היובל  שאין  בזמן  אף נוהגת כספים שמיטת שתהא
הזה  בזמן  נוהגת כספים שמיטת ואין  והואיל  מישראל , כספים שמיטת תורת
דין להפקיע פרוזבול לתקן  הלל  ביד  כוח היה לפיכך סופרים, מדברי אלא
ששמיטת  בזמן ברם, זה. את זה מלהלוות העם יימנעו  שלא כדי  כספים, שמיטת
"ואין הרמב"ם: כותב וכן  מועילה. פרוזבול תקנת אין התורה מן נוהגת כספים
אבל סופרים. מדברי שהיא הזה, בזמן כספים בשמיטת אלא מועיל הפרוזבול 

תור של טז ).שמיטה ט, ויובל  שמיטה (הל' בה מועיל  הפרוזבול אין ה,

כה, (ויקרא ביובל שכתוב יובל , נהגו לא שני בית בימי שאף מפרשים, יש
ב): לב, (ערכין ודרשו  יושביה", לכל  בארץ דרור  "וקראתם lkyי): onfa

;dilr diayeiבטלו המנשה שבט וחצי גד  ושבט ראובן שבט שמשגלה ומכאן,
כספים  שמיטת אין  נוהג היובל  שאין שבזמן  כרבי, סובר  שהלל וכיון היובלות,
פרוזבול בימיו  להתקין היה יכול הלכך סופרים, מדברי אלא התורה מן נוהגת

(` ,el oihib i"yx).

תיקן, הבאים לדורות והלל  יובל , נהגו שני בית בימי שאמנם סוברים, ויש
ליחרב עתיד שהבית היו mz)שיודעים epax mya my zetqez).

`xnba mil`ey aeye נוהגת כספים שמיטת אין התורה מן  אם ב): לו, (שם
חכמים  תיקנו  איך הלוואתו , לפרוע התורה מן  חייב שהלווה כלומר  הזה, בזמן

אביי: ומשיב התורה? דין  נגד הזה בזמן כספים ed`",השמטת dyrz l`e ay"
אמר: רבא – לתקן. חכמים ביד כוח יש זה xwtd.ובכגון  oic zia xwtdונחלקו

רבא: של  בתשובתו המפרשים השאלה i"yxlשם על  אף להשיב רבא נתכוון 
לחכמים  אף מועילה פרוזבול תקנת רבא שלדעת הלל, תקנת בענין  הראשונה
שהואיל התורה, מן נוהגת הזה בזמן ששמיטה וסוברים רבי  על  החולקים

izdw - zex`ean zeipyn
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d.mcwend leafextàìà ìéòåî åðéà ìåáæåøôã ,êëá äåìî ìù åçë òøåäù éðôî ,øùë ,íãå÷ éøùúî åëåúá áåúëä åðîæå åéìñëá áúëðù íã÷åî åðîæù
ãéñôîã àöîð úåèéîùî ïéã úéáì åøñîð àìù åéøçà úåàáä úåàåìä êëìä ,úåèéîùî ïéà áåùå úåéåáâë ïä éøä ïéã úéáì åøñîðùîã ,åéðôìù úåàåìäì
åîã÷ úåàåìä ïúåàù íéøåáñ ïîæä ã"á íéàåøå äæ ìåáæåøô àéöåîùëå ,íéúðéá äåìä àåäå åðîæ øçéàù ,ìåñô øçåàîä ìåáæåøô ìáà ,åðîæ íéã÷äù äîá

:ïéãë àìù äáåâ àöîðå ìåáæåøôì.mileqt mincwend aeg ixhyïî ïéãë àìù äáåâã íåùî íéìåñô ,åéðôìù éøùú ïîæ øèùá áúëå ïñéðá éà÷ã ïåâë
àìù ïñéðì éøùú ïéáù ïúåàî äáâé àîù äøéæâ ,ïìäìå ïñéðî åìéôàå ,ììë úåçå÷ìä ïî äæ øèùá åáâéì àìã ïðáø åäðéñð÷å .ïñéðì éøùú ïéáù úåçå÷ìä
åðîúç äåìîä ø÷éò ìò åðçðà øîéîì íéãòä åöîã ,ø÷ùá íã÷åî øèù ìò åîúçù íéòùø ååä åá åîúçù íéãòäù úîçî ìåñô øèùä éåä àì åäéîå .ïéãë

:åîåéá íúçðå áúëðù ãéòäì åðàá àìù ,ïîæä ìò àìå.mixyk mixge`nde:øèùá áåúëù ïîæî àìà úåçå÷ì óøåè åðéàù ,äåìî ìù åçë òøåäãoiazek
.cg`e cg` lkl leafextïéàù 'à ìåáæåøô àìà áúåë åðéà 'àî ïéåì äùîçùë êëìä ,ìåáæåøô åì áåúëéå ã"áì åéúåøèù øåñîéù êéøö äåìîå äåìî ìëù

:åéã ïìåë ìò ãçà ìåáæåøô äåìîì äéäéùë ïéáåøî ïéåìäù ô"òàå ,'à äåìî àìà ïàë
e.rwxwd lr `l`:ùåâé àì äéá ïðéø÷ àìå ã"á ãéá éåáâë áåçä áåùç æàù ,äåìì ò÷ø÷ åì ùé ïë íà àìà.el oi` m`åì äëæî ,åì ùé äåìîå ,äåìì

`xephxa yexit

דין בית שהפקר לפי  התורה, מן  דבר עקירת כאן אין  הוא, שבממון  ודבר 
רש"י על חולקים התוספות בעלי  ברם, הראב"ד). דעת גם (וכן הפקר בממון
תקנת  בענין השנייה השאלה על  אלא להשיב בא לא שרבא מפרשים, והם
היו רשאים הזה, בזמן כספים שמיטת אין התורה שמן  פי על שאף חכמים,
דין בית "הפקר  בכוח הזה בזמן כספים שמיטת נוהגת שתהא לתקן  חכמים
מפני אלא נקבעה, שלא מודה, רבא אף פרוזבול תקנת לענין אבל  הפקר ".

סופרים. מדברי הזה בזמן  ששמיטה

.bלכם אני מוסר  הוא: פרוזבול  של  שגופו  שנינו, ipelteבמשנתנו  ipelt yi`
רב  סובר  וכן  שניים; של  דין בבית שדי ומשמע פלוני"... שבמקום הדיינים

ואין שהואיל א), לג , (גיטין  בבבלי  בשנינחמן די בלבד, הודעה אלא כאן
המשנה  שנקטה ומה דיינים, שלושה אמנם שצריך סובר  ששת רב אבל דיינים.
כל את כרוכל  לפרט התנא של  דרכו  שאין  הוא, דווקא לאו ופלוני " "פלוני 
משפט" "חושן  הטור  אבל כצורתה, משנתנו אמנם העתיק הרמב"ם – הדיינים.
פוסקים  ויש ששת. כרב שפסק ומכאן ופלוני ", ופלוני  "פלוני  כתב: סז) (סימן 

נחמן .(ixi`nd)כרב

.c הרמב"ם כותב העדים" או  למטה חותמין "והדיינים במשנתנו ששנינו בענין
הדיין שיהא מותר שבפרוזבול  ללמדנו , באה שהמשנה למשנתנו), (בפירושו 
מדרבנן הוא שהפרוזבול  התבאר וכבר  דיין , נעשה עד שבדרבנן  דיין, והעד עד ,

("aeh mei zetqez" oiir)להשמיענו באה שהמשנה א), לג, (גיטין  אמרו  ובבבלי  .
עליו ויחתמו דיינים בלשון  כתוב שיהא מותר  שבפרוזבול  ששת), רב (לדעת

הדיינים עליו  ויחתמו עדים בלשון  כתוב שיהא או  zetqeze)עדים, i"yx my oiir).

i p y m e i
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íc÷nä ìeaæBøtהפרוזבול שנכתב כגון  מוקדם, תאריך  בו  שנכתב – ÀÀÇËÀÈ
שלפניו , באדר  לאחד  זמנו  והוקדם בניסן  הפרוזבול,øLkבאחד – ÈÅ

שאין  המלוה, אם כי מפסיד  הלווה אין  התאריך  הקדמת ידי  שעל
ולא  הפרוזבול, תאריך  לפני  שנעשו  להלוואות אלא מועיל  הפרוזבול 

לאחד הפרוזבול זמן  הקדים המלוה אם הלכך לאחריו ; שנעשו לאלו
באדר מאחד שנעשו  הלוואותיו שכל לעצמו , מפסיד  אלא אינו  באדר,

עליהן , חל הפרוזבול שאין משמטות, אם øçàîäåואילך  אבל  – ÀÇÀËÈ
ונרשם  בניסן באחד  הפרוזבול שנכתב כגון מאוחר, תאריך  בו  נכתב

באייר, אחד  המלוה ìeñtבו : יכול  זה פרוזבול שבתוקף הפרוזבול, – È
באייר לאחד  בניסן אחד בין שנעשו הלוואותיו  את גם ולגבות ,לבוא

שנעשו  להלוואותיו  אלא מועיל  הפרוזבול  שאין כדין, שלא גובה ונמצא

פסלוהו  קנס ומשום דין ; לבית הדברים מסירת בשעת בניסן , אחד עד 
לגמרי. íéîc÷näחכמים áBç éøèL הוא הדין  חוב בשטרי – ÀÈÅÇËÀÈÄ

מוקדם, תאריך  בהם נכתב שאם שכן íéìeñtלהיפך, השטרות, – ÀÄ
למלוה, הלווה נכסי משועבדים השטר כתיבת שמיום היא, ההלכה

זמן  וכשהגיע לאחר , שדותיו  הלווה מכר  השטר תאריך לאחר ואם

חובו  את לגבות המלוה יכול לשלם, ממה לו  היה לא השטר  פירעון 
הנקראים הללו micareyn",מהשדות miqkp" אותם שמוציא כלומר

נקרא וזה חובו, לגביית הלוקח zegewl";מידי  sxeh" שאם ומכאן,
שלפניו , בטבת השטר זמן  וכתב בניסן שעמד  כגון מוקדם, הוא השטר

שאם  כדין , שלא לקוחות לטרוף זה שטר  בתוקף המלוה יכול הרי
זמן  פי על ויוכיח המלוה ויבוא לניסן  טבת בין  נכסיו את הלווה מכר

נמצא  הלווה, ידי  על  למכירתם קדם הנכסים על ששיעבודו  השטר,
שאם  המלוה, את חכמים קנסו  הלכך כדין. שלא מהלקוחות גובה

מהלקוחות, בו  לגבות זכות כל  לו ואין  פסול, הריהו  בידו, מוקדם שטר
השטר, כתיבת זמן  לאחר הלווה שמכר  מהנכסים íéøçàîäåÀÇÀËÈÄואפילו

ואיחרו  בטבת שעמדו כגון מאוחר , תאריך בהם שנכתב שטרות אבל –
לניסן, השטרות בזה,íéøLkזמן  מפסיד המלוה שהרי השטרות, – ÀÅÄ

הלווה  ואם בשטר , שכתוב מהזמן אלא הלקוחות מן לגבות יוכל  שלא
חובו . את מהם לגבות יוכל  לא לניסן, טבת בין  נכסיו  äåGמכר ãçàÆÈÆ

äMîçî,מלווים –áúBk,הסופרãçàå ãçà ìëì ìeaæBøt– ÅÂÄÈÅÀÀÀÈÆÈÀÆÈ
לפרוזבול . צריך ומלוה מלוה ãçàîשכל  ïéåG äMîçשאחד – ÂÄÈÄÅÆÈ

לחמ  לווים,הלווה ílëìישה ãçà ìeaæBøt àlà áúBk Bðéà– ִÅÅÆÈÀÀÆÈÀËÈ
מילוותיו . לכל  אחד פרוזבול  ודיו  אחד , מלוה אלא כאן אין שהרי 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ò÷øwä ìò àlà ìeaæBøt ïéáúBk ïéà ללווה שיש בזמן  – ÅÀÄÀÀÆÈÇÇÇÀÇ
משום  בו  ואין דין, בית בידי גבוי  הוא כאילו  החוב חשוב שאז  קרקע,

יגוש " ברטנורא );"לא רגילים (ר "ש; שאין  לפי הטעם, מבארים ויש
עושים  חכמים אין  שכיח שאינו ובדבר  קרקע, לו  שאין  למי להלוות

רא "ש).תקנה Bì(רש "י; ïéà íà,ללווה קרקע –àeä äkæî– ÄÅÀÇÆ
ללווה, àeäLהמלוה ìk eäãN CBúa וכותבים שהוא, כל  קרקע – ÀÈÅÈÆ

לגבות  ראוי שהוא כל  מקרקע שאף גדול, חוב על אפילו פרוזבול עליו
ממנו  וגובה וחוזר שגובה חובו, רש"י).כל  äãN(הר"ש; Bì äúéäÈÀÈÈÆ

øéòa úðkLîî, אחר חוב על  אותה שמישכן –äéìò ïéáúBk ÀËÀÆÆÈÄÀÄÈÆÈ
ìeaæBøt אם הדין והוא דווקא, לאו "בעיר " המשנה שנקטה מה – ÀÀ

אחרת. בעיר  ממושכנת שדהו  ïéáúBkהיתה :øîBà úétöç éaøÇÄËÀÄÅÀÄ
פרוזבול , –BzLà éñëð ìò Léàìאוכל שהבעל  נכסים כגון  – ÈÄÇÄÀÅÄÀ
ïétBøèBtàפירותיהם, éñëð ìò íéîBúéìå,האפוטרופוס אם – ÀÇÀÄÇÄÀÅÇÀÄ

היתומים, לצורך  לוה היתומים, עסקי על הממונה להם היינו ואין

לוה, והוא הואיל  האפטרופוס, של  נכסיו  על  פרוזבול כותבים קרקע,
העניים  לטובת פרוזבול  תקנת – לוה. עצמו לצורך  שלא פי  על  אף
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h dpyn ixiyr wxt ziriay zkqn

ÊíéøBác úøek–øæòéìà éaøøîBà:ò÷ø÷k àéä éøä,ìeaæBøt äéìò ïéáúBëå,dîB÷îa äàîè úìa÷î dðéàå, ©¤¤§¦©¦¡¦¤¤¥£¥¦§©§©§§¦¨¤¨§§§¥¨§©¤¤ª§¨¦§¨
úaLa äpnî äãBøäå–áiç.íéîëçåíéøîBà:ò÷ø÷k dðéà,ìeaæBøt äéìò ïéáúBk ïéàå,dîB÷îa äàîè úìa÷îe, §¨¤¦¤¨§©¨©¨©£¨¦§¦¥¨§©§©§¥§¦¨¤¨§§§©¤¤ª§¨¦§¨
úaLa äpnî äãBøäå–øeèt. §¨¤¦¤¨§©¨¨

ÁúéòéáMa áBç øéæçnä,Bì øîàé:éðà ènLî.Bì øîà:ïë ét ìò óà–epnî ìa÷é,øîàpL,åè íéøáã) ©©£¦©§¦¦Ÿ©§©¥£¦¨©©©¦¥§©¥¦¤¤¤¡©
(á:"ähîMä øác äæå".Bá àöBik,Bãaëì øéòä éLðà eöøå èì÷î øéòì äìbL çöBø,íäì øîàé:çöBø §¤§©©§¦¨©¥¥©¤¨¨§¦¦§¨§¨©§¥¨¦§©§Ÿ©¨¤¥©
éðà,Bì eøîà:ïë ét ìò óà–íäî ìa÷é,øîàpL(ã ,èé íù):"çöBøä øác äæå". £¦¨§©©¦¥§©¥¥¤¤¤¡©§¤§©¨¥©
ËúéòéáMa áBç øéæçnä,çeøíéîëçepnî äçBð.Bnò åéða eøibúpL øbä ïî äåHä,åéðáì øéæçé àG;øéæçä íàå, ©©£¦©§¦¦©£¨¦¨¦¤©¤¦©¥¤¦§©§¨¨¦©£¦§¨¨§¦¤¡¦

øãäå éáâã ïåâë ,åáåç ìë äá úåáâì éåàø àåäù ìë ò÷ø÷ã íåùî ,äðî äàî áåçä åìéôàå ,ìåáæåøô åéìò íéáúåëå åäã ìë ò÷ø÷ åäãù êåúá äåìì äåìî
:åáåç ìë íéìùîã ãò éáâ.el dzid:ìåáæåøô ïéáúåë íéøçàì àåä ïëùîù ïéá åì äúåà åðëùî íéøçàù ïéá ,øéòá úðëùåîî äãù äåììyi`l oiazek

.ezy` iqkp lr:úåøéô ìëåà àåäù âåìî éñëð ìù ò÷ø÷ ïåâë.oitexhet` iqkp lr:ò÷ø÷ íäì ïéà íéîåúéäå íéîåúéä êøåöì ïéååìù
f.'eke mixeac zxeek,ò÷ø÷ë äðéàå íéìëë àéäù íéãåî ìëä úåãúé éáâ ìò úçðåî äúéä íàå ,øáã ìëì ò÷ø÷ë àéäù íéãåî ìëä èéèá úøáåçî àéäùë

:èéèá úøáåçî äðéàå ò÷ø÷ éáâ ìò úçðåîù àìà å÷ìçð àì.rwxwk `id ixd xne` `"x:ò÷ø÷ë ä÷æçáå øèùá óñëá úéð÷ðå.leafext dilr oiazeke
:ò÷ø÷ åì äéä åìéàë úøååë äåìì ùé íà.d`neh zlawn dpi`e:äàîåè ìá÷î åðéà øáåçîä ò÷ø÷äù êøãë.dcexdeáééç úáùá äëåúáù ùáã úåìçî
áéúëã ,åøåáç íå÷îî øáã ùìåúë úàèç(ãé à"ù)úàèç áééç úáùá åðîî ùìåúä øòé äî àìà ,ùáã ìöà øòé ïéðò äî éëå ùáãä úøòéá äúåà ìåáèéå

:à"øë 'ìä ïéàå .úàèç áééç úáùá åðîî äãåøä ùáã óà
g.ziriaya aeg xifgndøîàðù ,äôåñá àìà úèîùî úéòéáù ïéàù ,äúèéîùá åðééäã úéòéáù óåñá(åè íéøáã):íéðù òáù õ÷î.k"tr` el xn`

:êì òåøôì äöåø éðà ë"ôòà äåìä ì"à.epnn lawi:éðà èîùî åì øîåàù äòùá ìá÷ì äèåùô åãé àäúù åì øúåîù àìà ãåò àìåxac dfe xn`py
.dhnydêì ïéà ,øáã äæå øîàðù äðùéå øîàéù êéøö ïéàå éâñ éðà èîùî øîàù ïåùàø øåáãáå ,åéã èîùî àåäù åéôî àéöåîù àîìòá øåáã øîåìë

:çöåøä øáã äæå ïëå ,ïåùàø øåáã àìà
h.ziriaya aeg xifgnd:åðîéä äçåð íéîëç çåø åéúåòî åì øéæçîå ,ë"ôòà äåìîì øîåàù äåì.eipal xifgi `l:øâä úî íà åéðáì øéæçäì áééç åðéà

.epnid dgep minkg gex xifgd m`eáéúëã äøåúä ïî åéáà úà ùøåé íéáëåë ãáåòã íåùî åîò åøééâúðù åéðáì à÷åãå(á íéøáã)éúúð åùòì äùåøé éë
äúéä íà ìáà .íäì øéæçäì ïéëéøö åéäå íäéáà íéùøåé åéä íéáëåë éãáåò åéä íà åøîàéù íøåñì åøæçé àîù ùåçì ùé åéðáì øéæçé àì íàå ,øéòù øä úà

`xephxa yexit

במשנה שנישנו  העניינים אותם בכל בה הקילו  ולכן (עיין תיקנוה,

טוב"). יום "תוספות

i y i l y m e i
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פרוזבול, ענין אגב שנוייה היא שכאן  אלא עוקצין , במסכת גם שנוייה זו משנה
טומאה. ענין  אגב – ושם

íéøBác úøek,קרקע גבי  על  המונחת –:øîBà øæòéìà éaø ÇÆÆÀÄÇÄÁÄÆÆÅ
ò÷ø÷k àéä éøä פאה (עיין  ובחזקה ובשטר  בכסף נקנית והיא – ÂÅÄÀÇÀÇ

ו ), ìeaæBøtג, äéìò ïéáúBëåעל אף כוורת, ללווה יש  שאם – ÀÀÄÈÆÈÀÀ
עליה, פרוזבול  למלוה כותבין  קרקע, לו שאין úìa÷îפי  dðéàåÀÅÈÀÇÆÆ

dîB÷îa äàîè,טומאה מקבל שאינו קרקע כדין לה, המיוחד – ËÀÈÄÀÈ
מדרבנן . טומאה מקבלת והיא ככלי , דינה ממקומה, נטלוה אם אבל 

úaLa äpnî äãBøäå,הכוורת מן דבש –áiç,בשוגג חטאת – ÀÈÆÄÆÈÀÇÈÇÈ
שכתוב הקרקע, מן  צמח כז ):כתולש  יד, א  אותה (שמואל "ויטבול

ממנו  התולש יער  מה מכאן: אליעזר  רבי  ודורש  הדבש". ביערת

חטאת. חייב בשבת ממנו הרודה בכוורת דבש אף חטאת, חייב בשבת
ò÷ø÷k dðéà :íéøîBà íéîëçå אלא כקרקע הכוורת אין – ÇÂÈÄÀÄÅÈÀÇÀÇ

ככלי, ìeaæBøtדינה äéìò ïéáúBk ïéàåפרוזבול כותבין  שאין  – ÀÅÀÄÈÆÈÀÀ
ו), משנה (לעיל הקרקע על  dîB÷îaאלא äàîè úìa÷îe– ÀÇÆÆËÀÈÄÀÈ

במקומ  כלי,אפילו  כדין לה, המיוחד úaLa,ה äpnî äãBøäåÀÈÆÄÆÈÀÇÈ
øeètמדברי דבש  לרדות אסור  ברם, המחובר ; מן  כתולש שאינו – È

א).סופרים צה , `xfril(שבת  iaxk dkld oi`e.( רמב"ם)

ח ה נ ש מ ר ו א ב

úéòéáMa áBç øéæçnäלהחזיר שביעית לאחר הבא לווה כלומר , – ÇÇÂÄÇÀÄÄ
משמטת  שביעית אין שהרי בשביעית, שמיטה דין  עליו  שחל חוב

בסופה בפרקנו ),אלא א למשנה הקדמה Bì(עיין øîàé המלוה – ÙÇ
התורה;ènLîéðàללווה: כמצוות –Bì øîà:למלוה הלווה – ÀÇÅÂÄÈÇ

ïë ét ìò óà, שתקבל אני  רוצה –epnî ìa÷éצריך ואינו – ÇÇÄÅÀÇÅÄÆ

משמט, שהוא ähîMä"לחזור øác äæå" :øîàpL:ודרשו – ÆÆÁÇÀÆÀÇÇÀÄÈ
,"xac dfe"למלוה `cgשדיו xeaicaצריך ואינו אני ", "משמט שאומר

השמיטה", דבר "וזה הפסוק מן  שלמדים מפרשים, ויש עליו. לחזור

שמיטה של דיבור  לומר ב),שצריך לז , גיטין שהפסוק (רש "י כלומר 
מובאת  כן אני ". "משמט יאמר שהמלווה לדרשה אלא כאן מובא אינו

"כשהוא(שם ) אנינ (deeld)ברייתא: "בחובי  לו: יאמר אל  לו , ותן
לך ". נותן אני ובמתנה הן "שלי לו : יאמר אלא לך , Báנותן àöBikÇÅ

ח), ב, במכות השנוייה (משנה זה לדין  דומה –øéòì äìbL çöBøÅÇÆÈÈÀÄ
èì÷îבשגגה נפש שהרג משום א-י),– יט , éLðà(דברים eöøå ÄÀÈÀÈÇÀÅ

Bãaëì øéòä, כבוד לו לחלוק –éðà çöBø :íäì øîàé– ÈÄÀÇÀÙÇÈÆÅÇÂÄ
על שבאה התקלה על  ונעצב נכנע שהוא ולפרסם להודיע הוא שצריך

Bì(המאירי),ידו  eøîà:העיר אנשי –ïë ét ìò óà רוצים אנו – ÈÀÇÇÄÅ
íäîלכבדך, ìa÷éראוי ואינו  רוצח שהוא שנית, להם יאמר  ולא – ÀÇÅÅÆ
çöBøä"לכבוד, øác äæå" :øîàpL הראשון דיבור  אלא לך אין  – ÆÆÁÇÀÆÀÇÈÅÇ

ב). מכות  (תוספתא 
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בשביעית, שנשמט חוב שהפורע ללמד, באה – מסכתנו  את המסיימת – זו משנה
אותם  שהעושה דברים, שני עוד בה נישנו זו הלכה ואגב ממנו; נוחה חכמים רוח

ממנו. נוחה חכמים רוח – בהם מחוייב שאינו אף –

úéòéáMa áBç øéæçnä,"כן פי  על  "אף למלוה שאמר  לווה – ÇÇÂÄÇÀÄÄ
מעותיו , לו  והחזיר  הקודמת, במשנה ששנינו äçBðכמו  íéîëç çeøÇÂÈÄÈ

epnîרש"י פירש וכן זה, ממעשהו  מרוצים חכמים מציעא – (בבא  ÄÆ
א), מ מח , ויש  זה; של במעשיו ישראל  לחכמי  רוח נחת פרשים:שיש 

אחרים  מממון ליהנות רוצה שאינו  בקרבו , וחסידות חכמה רוח

שלמה"). Bnò("מלאכת  åéða eøibúpL øbä ïî äåHäהגר ומת – ÇÆÄÇÅÆÄÀÇÀÈÈÄ
åéðáìשהלווהו , øéæçé àG את לבניו להחזיר  חייב הלווה אין – ÇÂÄÀÈÈ

הקודם  כל – שמת גר היא: הלכה שכן לאביהם, חייב שהיה החוב
פי על אף אותו, יורשים בגיותו  לו שנולדו  בניו שאין  זכה, בנכסיו 

izdw - zex`ean zeipyn
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‰øLk íc÷nä ìeaæBøt,ìeñt øçàîäå.íéìeñt íéîc÷nä áBç éøèL,íéøLk íéøçàîäå.äMîçî äåG ãçà, §§©ª§¨¨¥§©§ª¨¨§¨¥©ª§¨¦§¦§©§ª¨¦§¥¦¤¨¤¥£¦¨
ãçàå ãçà ìëì ìeaæBøt áúBk.ãçàî ïéåG äMîç,ílëì ãçà ìeaæBøt àlà áúBk Bðéà. ¥§§§¨¤¨§¤¨£¦¨¦¥¤¨¥¥¤¨§§¤¨§ª¨

Âò÷øwä ìò àlà ìeaæBøt ïéáúBk ïéà.Bì ïéà íà,àeäL ìk eäãN CBúa àeä äkæî.úðkLîî äãN Bì äúéä ¥§¦§§¤¨©©©§©¦¥§©¤§¨¥¨¤¨§¨¨¤§ª§¤¤
øéòa,ìeaæBøt äéìò ïéáúBk.úétöç éaøøîBà:BzLà éñëð ìò Léàì ïéáúBk,ïétBøèBtà éñëð ìò íéîBúéìå. ¨¦§¦¨¤¨§§©¦ª§¦¥§¦¨¦©¦§¥¦§§©§¦©¦§¥©§¦

d.mcwend leafextàìà ìéòåî åðéà ìåáæåøôã ,êëá äåìî ìù åçë òøåäù éðôî ,øùë ,íãå÷ éøùúî åëåúá áåúëä åðîæå åéìñëá áúëðù íã÷åî åðîæù
ãéñôîã àöîð úåèéîùî ïéã úéáì åøñîð àìù åéøçà úåàáä úåàåìä êëìä ,úåèéîùî ïéà áåùå úåéåáâë ïä éøä ïéã úéáì åøñîðùîã ,åéðôìù úåàåìäì
åîã÷ úåàåìä ïúåàù íéøåáñ ïîæä ã"á íéàåøå äæ ìåáæåøô àéöåîùëå ,íéúðéá äåìä àåäå åðîæ øçéàù ,ìåñô øçåàîä ìåáæåøô ìáà ,åðîæ íéã÷äù äîá

:ïéãë àìù äáåâ àöîðå ìåáæåøôì.mileqt mincwend aeg ixhyïî ïéãë àìù äáåâã íåùî íéìåñô ,åéðôìù éøùú ïîæ øèùá áúëå ïñéðá éà÷ã ïåâë
àìù ïñéðì éøùú ïéáù ïúåàî äáâé àîù äøéæâ ,ïìäìå ïñéðî åìéôàå ,ììë úåçå÷ìä ïî äæ øèùá åáâéì àìã ïðáø åäðéñð÷å .ïñéðì éøùú ïéáù úåçå÷ìä
åðîúç äåìîä ø÷éò ìò åðçðà øîéîì íéãòä åöîã ,ø÷ùá íã÷åî øèù ìò åîúçù íéòùø ååä åá åîúçù íéãòäù úîçî ìåñô øèùä éåä àì åäéîå .ïéãë

:åîåéá íúçðå áúëðù ãéòäì åðàá àìù ,ïîæä ìò àìå.mixyk mixge`nde:øèùá áåúëù ïîæî àìà úåçå÷ì óøåè åðéàù ,äåìî ìù åçë òøåäãoiazek
.cg`e cg` lkl leafextïéàù 'à ìåáæåøô àìà áúåë åðéà 'àî ïéåì äùîçùë êëìä ,ìåáæåøô åì áåúëéå ã"áì åéúåøèù øåñîéù êéøö äåìîå äåìî ìëù

:åéã ïìåë ìò ãçà ìåáæåøô äåìîì äéäéùë ïéáåøî ïéåìäù ô"òàå ,'à äåìî àìà ïàë
e.rwxwd lr `l`:ùåâé àì äéá ïðéø÷ àìå ã"á ãéá éåáâë áåçä áåùç æàù ,äåìì ò÷ø÷ åì ùé ïë íà àìà.el oi` m`åì äëæî ,åì ùé äåìîå ,äåìì

`xephxa yexit

דין בית שהפקר לפי  התורה, מן  דבר עקירת כאן אין  הוא, שבממון  ודבר 
רש"י על חולקים התוספות בעלי  ברם, הראב"ד). דעת גם (וכן הפקר בממון
תקנת  בענין השנייה השאלה על  אלא להשיב בא לא שרבא מפרשים, והם
היו רשאים הזה, בזמן כספים שמיטת אין התורה שמן  פי על שאף חכמים,
דין בית "הפקר  בכוח הזה בזמן כספים שמיטת נוהגת שתהא לתקן  חכמים
מפני אלא נקבעה, שלא מודה, רבא אף פרוזבול תקנת לענין אבל  הפקר ".

סופרים. מדברי הזה בזמן  ששמיטה

.bלכם אני מוסר  הוא: פרוזבול  של  שגופו  שנינו, ipelteבמשנתנו  ipelt yi`
רב  סובר  וכן  שניים; של  דין בבית שדי ומשמע פלוני"... שבמקום הדיינים

ואין שהואיל א), לג , (גיטין  בבבלי  בשנינחמן די בלבד, הודעה אלא כאן
המשנה  שנקטה ומה דיינים, שלושה אמנם שצריך סובר  ששת רב אבל דיינים.
כל את כרוכל  לפרט התנא של  דרכו  שאין  הוא, דווקא לאו ופלוני " "פלוני 
משפט" "חושן  הטור  אבל כצורתה, משנתנו אמנם העתיק הרמב"ם – הדיינים.
פוסקים  ויש ששת. כרב שפסק ומכאן ופלוני ", ופלוני  "פלוני  כתב: סז) (סימן 

נחמן .(ixi`nd)כרב

.c הרמב"ם כותב העדים" או  למטה חותמין "והדיינים במשנתנו ששנינו בענין
הדיין שיהא מותר שבפרוזבול  ללמדנו , באה שהמשנה למשנתנו), (בפירושו 
מדרבנן הוא שהפרוזבול  התבאר וכבר  דיין , נעשה עד שבדרבנן  דיין, והעד עד ,

("aeh mei zetqez" oiir)להשמיענו באה שהמשנה א), לג, (גיטין  אמרו  ובבבלי  .
עליו ויחתמו דיינים בלשון  כתוב שיהא מותר  שבפרוזבול  ששת), רב (לדעת

הדיינים עליו  ויחתמו עדים בלשון  כתוב שיהא או  zetqeze)עדים, i"yx my oiir).
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íc÷nä ìeaæBøtהפרוזבול שנכתב כגון  מוקדם, תאריך  בו  שנכתב – ÀÀÇËÀÈ
שלפניו , באדר  לאחד  זמנו  והוקדם בניסן  הפרוזבול,øLkבאחד – ÈÅ

שאין  המלוה, אם כי מפסיד  הלווה אין  התאריך  הקדמת ידי  שעל
ולא  הפרוזבול, תאריך  לפני  שנעשו  להלוואות אלא מועיל  הפרוזבול 

לאחד הפרוזבול זמן  הקדים המלוה אם הלכך לאחריו ; שנעשו לאלו
באדר מאחד שנעשו  הלוואותיו שכל לעצמו , מפסיד  אלא אינו  באדר,

עליהן , חל הפרוזבול שאין משמטות, אם øçàîäåואילך  אבל  – ÀÇÀËÈ
ונרשם  בניסן באחד  הפרוזבול שנכתב כגון מאוחר, תאריך  בו  נכתב

באייר, אחד  המלוה ìeñtבו : יכול  זה פרוזבול שבתוקף הפרוזבול, – È
באייר לאחד  בניסן אחד בין שנעשו הלוואותיו  את גם ולגבות ,לבוא

שנעשו  להלוואותיו  אלא מועיל  הפרוזבול  שאין כדין, שלא גובה ונמצא

פסלוהו  קנס ומשום דין ; לבית הדברים מסירת בשעת בניסן , אחד עד 
לגמרי. íéîc÷näחכמים áBç éøèL הוא הדין  חוב בשטרי – ÀÈÅÇËÀÈÄ

מוקדם, תאריך  בהם נכתב שאם שכן íéìeñtלהיפך, השטרות, – ÀÄ
למלוה, הלווה נכסי משועבדים השטר כתיבת שמיום היא, ההלכה

זמן  וכשהגיע לאחר , שדותיו  הלווה מכר  השטר תאריך לאחר ואם

חובו  את לגבות המלוה יכול לשלם, ממה לו  היה לא השטר  פירעון 
הנקראים הללו micareyn",מהשדות miqkp" אותם שמוציא כלומר

נקרא וזה חובו, לגביית הלוקח zegewl";מידי  sxeh" שאם ומכאן,
שלפניו , בטבת השטר זמן  וכתב בניסן שעמד  כגון מוקדם, הוא השטר

שאם  כדין , שלא לקוחות לטרוף זה שטר  בתוקף המלוה יכול הרי
זמן  פי על ויוכיח המלוה ויבוא לניסן  טבת בין  נכסיו את הלווה מכר

נמצא  הלווה, ידי  על  למכירתם קדם הנכסים על ששיעבודו  השטר,
שאם  המלוה, את חכמים קנסו  הלכך כדין. שלא מהלקוחות גובה

מהלקוחות, בו  לגבות זכות כל  לו ואין  פסול, הריהו  בידו, מוקדם שטר
השטר, כתיבת זמן  לאחר הלווה שמכר  מהנכסים íéøçàîäåÀÇÀËÈÄואפילו

ואיחרו  בטבת שעמדו כגון מאוחר , תאריך בהם שנכתב שטרות אבל –
לניסן, השטרות בזה,íéøLkזמן  מפסיד המלוה שהרי השטרות, – ÀÅÄ

הלווה  ואם בשטר , שכתוב מהזמן אלא הלקוחות מן לגבות יוכל  שלא
חובו . את מהם לגבות יוכל  לא לניסן, טבת בין  נכסיו  äåGמכר ãçàÆÈÆ

äMîçî,מלווים –áúBk,הסופרãçàå ãçà ìëì ìeaæBøt– ÅÂÄÈÅÀÀÀÈÆÈÀÆÈ
לפרוזבול . צריך ומלוה מלוה ãçàîשכל  ïéåG äMîçשאחד – ÂÄÈÄÅÆÈ

לחמ  לווים,הלווה ílëìישה ãçà ìeaæBøt àlà áúBk Bðéà– ִÅÅÆÈÀÀÆÈÀËÈ
מילוותיו . לכל  אחד פרוזבול  ודיו  אחד , מלוה אלא כאן אין שהרי 
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ò÷øwä ìò àlà ìeaæBøt ïéáúBk ïéà ללווה שיש בזמן  – ÅÀÄÀÀÆÈÇÇÇÀÇ
משום  בו  ואין דין, בית בידי גבוי  הוא כאילו  החוב חשוב שאז  קרקע,

יגוש " ברטנורא );"לא רגילים (ר "ש; שאין  לפי הטעם, מבארים ויש
עושים  חכמים אין  שכיח שאינו ובדבר  קרקע, לו  שאין  למי להלוות

רא "ש).תקנה Bì(רש "י; ïéà íà,ללווה קרקע –àeä äkæî– ÄÅÀÇÆ
ללווה, àeäLהמלוה ìk eäãN CBúa וכותבים שהוא, כל  קרקע – ÀÈÅÈÆ

לגבות  ראוי שהוא כל  מקרקע שאף גדול, חוב על אפילו פרוזבול עליו
ממנו  וגובה וחוזר שגובה חובו, רש"י).כל  äãN(הר"ש; Bì äúéäÈÀÈÈÆ

øéòa úðkLîî, אחר חוב על  אותה שמישכן –äéìò ïéáúBk ÀËÀÆÆÈÄÀÄÈÆÈ
ìeaæBøt אם הדין והוא דווקא, לאו "בעיר " המשנה שנקטה מה – ÀÀ

אחרת. בעיר  ממושכנת שדהו  ïéáúBkהיתה :øîBà úétöç éaøÇÄËÀÄÅÀÄ
פרוזבול , –BzLà éñëð ìò Léàìאוכל שהבעל  נכסים כגון  – ÈÄÇÄÀÅÄÀ
ïétBøèBtàפירותיהם, éñëð ìò íéîBúéìå,האפוטרופוס אם – ÀÇÀÄÇÄÀÅÇÀÄ

היתומים, לצורך  לוה היתומים, עסקי על הממונה להם היינו ואין

לוה, והוא הואיל  האפטרופוס, של  נכסיו  על  פרוזבול כותבים קרקע,
העניים  לטובת פרוזבול  תקנת – לוה. עצמו לצורך  שלא פי  על  אף

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn ixiyr wxt ziriay zkqn

ÊíéøBác úøek–øæòéìà éaøøîBà:ò÷ø÷k àéä éøä,ìeaæBøt äéìò ïéáúBëå,dîB÷îa äàîè úìa÷î dðéàå, ©¤¤§¦©¦¡¦¤¤¥£¥¦§©§©§§¦¨¤¨§§§¥¨§©¤¤ª§¨¦§¨
úaLa äpnî äãBøäå–áiç.íéîëçåíéøîBà:ò÷ø÷k dðéà,ìeaæBøt äéìò ïéáúBk ïéàå,dîB÷îa äàîè úìa÷îe, §¨¤¦¤¨§©¨©¨©£¨¦§¦¥¨§©§©§¥§¦¨¤¨§§§©¤¤ª§¨¦§¨
úaLa äpnî äãBøäå–øeèt. §¨¤¦¤¨§©¨¨

ÁúéòéáMa áBç øéæçnä,Bì øîàé:éðà ènLî.Bì øîà:ïë ét ìò óà–epnî ìa÷é,øîàpL,åè íéøáã) ©©£¦©§¦¦Ÿ©§©¥£¦¨©©©¦¥§©¥¦¤¤¤¡©
(á:"ähîMä øác äæå".Bá àöBik,Bãaëì øéòä éLðà eöøå èì÷î øéòì äìbL çöBø,íäì øîàé:çöBø §¤§©©§¦¨©¥¥©¤¨¨§¦¦§¨§¨©§¥¨¦§©§Ÿ©¨¤¥©
éðà,Bì eøîà:ïë ét ìò óà–íäî ìa÷é,øîàpL(ã ,èé íù):"çöBøä øác äæå". £¦¨§©©¦¥§©¥¥¤¤¤¡©§¤§©¨¥©
ËúéòéáMa áBç øéæçnä,çeøíéîëçepnî äçBð.Bnò åéða eøibúpL øbä ïî äåHä,åéðáì øéæçé àG;øéæçä íàå, ©©£¦©§¦¦©£¨¦¨¦¤©¤¦©¥¤¦§©§¨¨¦©£¦§¨¨§¦¤¡¦

øãäå éáâã ïåâë ,åáåç ìë äá úåáâì éåàø àåäù ìë ò÷ø÷ã íåùî ,äðî äàî áåçä åìéôàå ,ìåáæåøô åéìò íéáúåëå åäã ìë ò÷ø÷ åäãù êåúá äåìì äåìî
:åáåç ìë íéìùîã ãò éáâ.el dzid:ìåáæåøô ïéáúåë íéøçàì àåä ïëùîù ïéá åì äúåà åðëùî íéøçàù ïéá ,øéòá úðëùåîî äãù äåììyi`l oiazek

.ezy` iqkp lr:úåøéô ìëåà àåäù âåìî éñëð ìù ò÷ø÷ ïåâë.oitexhet` iqkp lr:ò÷ø÷ íäì ïéà íéîåúéäå íéîåúéä êøåöì ïéååìù
f.'eke mixeac zxeek,ò÷ø÷ë äðéàå íéìëë àéäù íéãåî ìëä úåãúé éáâ ìò úçðåî äúéä íàå ,øáã ìëì ò÷ø÷ë àéäù íéãåî ìëä èéèá úøáåçî àéäùë

:èéèá úøáåçî äðéàå ò÷ø÷ éáâ ìò úçðåîù àìà å÷ìçð àì.rwxwk `id ixd xne` `"x:ò÷ø÷ë ä÷æçáå øèùá óñëá úéð÷ðå.leafext dilr oiazeke
:ò÷ø÷ åì äéä åìéàë úøååë äåìì ùé íà.d`neh zlawn dpi`e:äàîåè ìá÷î åðéà øáåçîä ò÷ø÷äù êøãë.dcexdeáééç úáùá äëåúáù ùáã úåìçî
áéúëã ,åøåáç íå÷îî øáã ùìåúë úàèç(ãé à"ù)úàèç áééç úáùá åðîî ùìåúä øòé äî àìà ,ùáã ìöà øòé ïéðò äî éëå ùáãä úøòéá äúåà ìåáèéå

:à"øë 'ìä ïéàå .úàèç áééç úáùá åðîî äãåøä ùáã óà
g.ziriaya aeg xifgndøîàðù ,äôåñá àìà úèîùî úéòéáù ïéàù ,äúèéîùá åðééäã úéòéáù óåñá(åè íéøáã):íéðù òáù õ÷î.k"tr` el xn`

:êì òåøôì äöåø éðà ë"ôòà äåìä ì"à.epnn lawi:éðà èîùî åì øîåàù äòùá ìá÷ì äèåùô åãé àäúù åì øúåîù àìà ãåò àìåxac dfe xn`py
.dhnydêì ïéà ,øáã äæå øîàðù äðùéå øîàéù êéøö ïéàå éâñ éðà èîùî øîàù ïåùàø øåáãáå ,åéã èîùî àåäù åéôî àéöåîù àîìòá øåáã øîåìë

:çöåøä øáã äæå ïëå ,ïåùàø øåáã àìà
h.ziriaya aeg xifgnd:åðîéä äçåð íéîëç çåø åéúåòî åì øéæçîå ,ë"ôòà äåìîì øîåàù äåì.eipal xifgi `l:øâä úî íà åéðáì øéæçäì áééç åðéà

.epnid dgep minkg gex xifgd m`eáéúëã äøåúä ïî åéáà úà ùøåé íéáëåë ãáåòã íåùî åîò åøééâúðù åéðáì à÷åãå(á íéøáã)éúúð åùòì äùåøé éë
äúéä íà ìáà .íäì øéæçäì ïéëéøö åéäå íäéáà íéùøåé åéä íéáëåë éãáåò åéä íà åøîàéù íøåñì åøæçé àîù ùåçì ùé åéðáì øéæçé àì íàå ,øéòù øä úà

`xephxa yexit

במשנה שנישנו  העניינים אותם בכל בה הקילו  ולכן (עיין תיקנוה,

טוב"). יום "תוספות
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פרוזבול, ענין אגב שנוייה היא שכאן  אלא עוקצין , במסכת גם שנוייה זו משנה
טומאה. ענין  אגב – ושם

íéøBác úøek,קרקע גבי  על  המונחת –:øîBà øæòéìà éaø ÇÆÆÀÄÇÄÁÄÆÆÅ
ò÷ø÷k àéä éøä פאה (עיין  ובחזקה ובשטר  בכסף נקנית והיא – ÂÅÄÀÇÀÇ

ו ), ìeaæBøtג, äéìò ïéáúBëåעל אף כוורת, ללווה יש  שאם – ÀÀÄÈÆÈÀÀ
עליה, פרוזבול  למלוה כותבין  קרקע, לו שאין úìa÷îפי  dðéàåÀÅÈÀÇÆÆ

dîB÷îa äàîè,טומאה מקבל שאינו קרקע כדין לה, המיוחד – ËÀÈÄÀÈ
מדרבנן . טומאה מקבלת והיא ככלי , דינה ממקומה, נטלוה אם אבל 

úaLa äpnî äãBøäå,הכוורת מן דבש –áiç,בשוגג חטאת – ÀÈÆÄÆÈÀÇÈÇÈ
שכתוב הקרקע, מן  צמח כז ):כתולש  יד, א  אותה (שמואל "ויטבול

ממנו  התולש יער  מה מכאן: אליעזר  רבי  ודורש  הדבש". ביערת

חטאת. חייב בשבת ממנו הרודה בכוורת דבש אף חטאת, חייב בשבת
ò÷ø÷k dðéà :íéøîBà íéîëçå אלא כקרקע הכוורת אין – ÇÂÈÄÀÄÅÈÀÇÀÇ

ככלי, ìeaæBøtדינה äéìò ïéáúBk ïéàåפרוזבול כותבין  שאין  – ÀÅÀÄÈÆÈÀÀ
ו), משנה (לעיל הקרקע על  dîB÷îaאלא äàîè úìa÷îe– ÀÇÆÆËÀÈÄÀÈ

במקומ  כלי,אפילו  כדין לה, המיוחד úaLa,ה äpnî äãBøäåÀÈÆÄÆÈÀÇÈ
øeètמדברי דבש  לרדות אסור  ברם, המחובר ; מן  כתולש שאינו – È

א).סופרים צה , `xfril(שבת  iaxk dkld oi`e.( רמב"ם)

ח ה נ ש מ ר ו א ב

úéòéáMa áBç øéæçnäלהחזיר שביעית לאחר הבא לווה כלומר , – ÇÇÂÄÇÀÄÄ
משמטת  שביעית אין שהרי בשביעית, שמיטה דין  עליו  שחל חוב

בסופה בפרקנו ),אלא א למשנה הקדמה Bì(עיין øîàé המלוה – ÙÇ
התורה;ènLîéðàללווה: כמצוות –Bì øîà:למלוה הלווה – ÀÇÅÂÄÈÇ

ïë ét ìò óà, שתקבל אני  רוצה –epnî ìa÷éצריך ואינו – ÇÇÄÅÀÇÅÄÆ

משמט, שהוא ähîMä"לחזור øác äæå" :øîàpL:ודרשו – ÆÆÁÇÀÆÀÇÇÀÄÈ
,"xac dfe"למלוה `cgשדיו xeaicaצריך ואינו אני ", "משמט שאומר

השמיטה", דבר "וזה הפסוק מן  שלמדים מפרשים, ויש עליו. לחזור

שמיטה של דיבור  לומר ב),שצריך לז , גיטין שהפסוק (רש "י כלומר 
מובאת  כן אני ". "משמט יאמר שהמלווה לדרשה אלא כאן מובא אינו

"כשהוא(שם ) אנינ (deeld)ברייתא: "בחובי  לו: יאמר אל  לו , ותן
לך ". נותן אני ובמתנה הן "שלי לו : יאמר אלא לך , Báנותן àöBikÇÅ

ח), ב, במכות השנוייה (משנה זה לדין  דומה –øéòì äìbL çöBøÅÇÆÈÈÀÄ
èì÷îבשגגה נפש שהרג משום א-י),– יט , éLðà(דברים eöøå ÄÀÈÀÈÇÀÅ

Bãaëì øéòä, כבוד לו לחלוק –éðà çöBø :íäì øîàé– ÈÄÀÇÀÙÇÈÆÅÇÂÄ
על שבאה התקלה על  ונעצב נכנע שהוא ולפרסם להודיע הוא שצריך

Bì(המאירי),ידו  eøîà:העיר אנשי –ïë ét ìò óà רוצים אנו – ÈÀÇÇÄÅ
íäîלכבדך, ìa÷éראוי ואינו  רוצח שהוא שנית, להם יאמר  ולא – ÀÇÅÅÆ
çöBøä"לכבוד, øác äæå" :øîàpL הראשון דיבור  אלא לך אין  – ÆÆÁÇÀÆÀÇÈÅÇ

ב). מכות  (תוספתא 

i r i a x m e i
ט ה נ ש מ ר ו א ב

בשביעית, שנשמט חוב שהפורע ללמד, באה – מסכתנו  את המסיימת – זו משנה
אותם  שהעושה דברים, שני עוד בה נישנו זו הלכה ואגב ממנו; נוחה חכמים רוח

ממנו. נוחה חכמים רוח – בהם מחוייב שאינו אף –

úéòéáMa áBç øéæçnä,"כן פי  על  "אף למלוה שאמר  לווה – ÇÇÂÄÇÀÄÄ
מעותיו , לו  והחזיר  הקודמת, במשנה ששנינו äçBðכמו  íéîëç çeøÇÂÈÄÈ

epnîרש"י פירש וכן זה, ממעשהו  מרוצים חכמים מציעא – (בבא  ÄÆ
א), מ מח , ויש  זה; של במעשיו ישראל  לחכמי  רוח נחת פרשים:שיש 

אחרים  מממון ליהנות רוצה שאינו  בקרבו , וחסידות חכמה רוח

שלמה"). Bnò("מלאכת  åéða eøibúpL øbä ïî äåHäהגר ומת – ÇÆÄÇÅÆÄÀÇÀÈÈÄ
åéðáìשהלווהו , øéæçé àG את לבניו להחזיר  חייב הלווה אין – ÇÂÄÀÈÈ

הקודם  כל – שמת גר היא: הלכה שכן לאביהם, חייב שהיה החוב
פי על אף אותו, יורשים בגיותו  לו שנולדו  בניו שאין  זכה, בנכסיו 

izdw - zex`ean zeipyn
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‡eîøúé àG äMîç;eîøz íàå,äîeøz ïúîeøz ïéà:Løçä,äèBMäå,ïèwäå,BlL BðéàL úà íøBzäå.éøëð £¦¨¦§Ÿ§¦¨§¥§¨¨§¨©¥¥§©¤§©¨¨§©¥¤¤¥¤¨§¦

,íøåñì åøæçé àîù äæá ùåçì ïéà íìåòì íäì äéåàø åæ äùåøé äúéä àìå äøåúä ïî íäéáà úà åùøé àì íìåòîã äùåã÷á íúãéìå äùåã÷á àìù íúøåä
:åðîéä äçåð íéîëç çåø ïéà íäì øéæçîäå.dkiyna oipwp oilhlhnd lkïéà úåòîä ïúðù ô"òàå ,åá øåæçì íäî ãçà ìë ìåëé êùî àìù ïîæ ìëå

ïéäå ÷ãö úôéà àéðú éëäã ,åðîéä äçåð íéîëç çåø êùî àì åìéôàå åá øæåç åðéàå åéøáã úà íéé÷îä ë"ôòàå ,äð÷ðä õôçä êåùîéù ãò úåðå÷ úåòîä
÷ãö(èé àø÷éå):÷ãö êìù ïéäå ÷ãö êìù åàì àäéù

˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÎÒÓ

``.enexzi `l dyng:äîåøú åúîåøú ïéàã ì"î÷ äîåøú åúîåøú úåøòù éúù àéáä àìù ïè÷ ïî÷ì äãåäé ø"àã àä éèåòîì àðéðîdheyde yxgd
ohwdeáéúëã ïì à÷ôð àø÷ ãçî åäìåë .'åë(çë úåîù),éøëðì èøô ìàøùé éðá ìà .åáì åðáãé øùà ùéà ìë úàî äîåøú éì åç÷éå ìàøùé éðá ìà øáã

`xephxa yexit

עמו ; øéæçäשנתגיירו  íàå,עמו שנתגיירו לבניו  החוב את –çeø ÀÄÆÁÄÇ
epnî äçBð íéîëç אוהבים שהחכמים "עניינו , מפרש : הרמב"ם – ÂÈÄÈÄÆ

שעשה". מה בעיניהם וישר זה, על  ïéð÷ðאותו  ïéìèìhnä ìkÈÇÄÇÀÀÄÄÀÄ
äëéLîa לא יכולים, אין ושוב קנאם, הלוקח אותם שכשמשך – ÄÀÄÈ

על אף משכם, שלא זמן כל  אבל בהם; לחזור  המוכר , ולא הלוקח
בו  החוזר ברם, בו . לחזור  מהם אחד כל  יכול  מעות, כבר  שנתן פי 

שפרע" "מי לקבל  וחייב ישראל  מעשה עשה לא המעות, נתינת לאחר

א), ז , מכירה  הל' ששנינו(רמב"ם  ב):כמו  ד , מציעא  הימנו (בבא "משך

בו לחזור  יכול אינו  מעות, לו נתן  ולא xkend).פירות `le dpewd `l)
בו  לחזור יכול  פירות, הימנו משך ולא מעות לו  mdipyn);נתן cg` lk)

עתיד הוא הפלגה, ומדור  המבול  דור מאנשי  שפרע מי  אמרו : אבל 
דין  בית אומרים שכך  (כלומר בדיבורו" עומד שאינו  ממי להיפרע
לא  ואף משכם לא הלוקח אם מקום מכל  דבריו). קיים שלא לאדם

בו, לחזור מהם אחד לכל  מותר מעות, Bøácנתן úà íi÷îä ìëåÀÈÇÀÇÅÆÀÈ
מעות, נתן  ולא קניין  מעשה עשה שלא אף –äçBð íéîëç çeøÇÂÈÄÈ

epnîבברייתא שנינו שכן א ):– מט , מציעא  בבא  תלמוד(בבלי מה ÄÆ
(בפסוק צדק" "והין mkl"לומר  didi wcv oide wcv zti`"– ויקרא

לו שיהא יט, לך, לומר  אלא היה? צדק" "איפת בכלל  "הין " והלוא ,(
od."צדק שלך  ולאו  צדק שלך

ú å î å ø ú ú ë ñ î
ú å î å ø ú ú ë ñ î ì ä ç é ú ô

בפתיחה  בפרוטרוט כבר בארנו הפרשתן  וסדר ומעשרות תרומות עניין 
על אחדים דברים כאן נציין  ברם, שם). (עיין  דמאי  dnexzd,למסכת

מסכתנו . עוסקת בה

dnexzdהיאdpey`x "dpzn" וליתנה התבואה מן להפריש  שחייבים
ד ): יח, (דברים שנאמר ozzלכהן , ...jxdvie jyexiz jpbc ziy`x"

"el:(עולם לחק ולבניו  הכהן  (לאהרן נאמר וכן dpd(לכהן), ip`e"
,obce yexiz alg lke xdvi alg lk ...iznexz zxnyn z` jl izzp

"mizzp jl 'dl epzi xy` mziy`x.(יב ח; יח, (במדבר

הנקראת זו, dlecb,תרומה dnexz ומכאן שיעורה, בתורה נתפרש לא

הכרי כל  את פוטרת תרומה לשם שמפרישים אחת חיטה שאפילו 
)dlek d`eazd znixr במסכתנו (כמבואר שיעור  קבעו  שחכמים אלא ,(

עין  מחמישים, אחד  – בינונית עין מארבעים, אחד  – יפה עין  ג): ד ,
מחמישים, אחד  איפוא הוא המקובל השיעור משישים. אחד  – רעה

לשון על סמכוהו  d`nnואף ixz Ð dnexz.(אחוזים (שני

המעשר מן להפריש חייב הלוי oey`x")ואף xyrn") את לו  הניתן

הנקרא והוא לכהנים, העשירי  xyrn".החלק znexz"

,"ycew" z`xwp dnexzd כמו לכהנים, אלא באכילה מותרת ואינה

י): כב, (ויקרא ycew";שנאמר lk`i `l xf lke",תרומה האוכל וזר 
לטמאה  שלא בטהרה לשמרה חייבים כן שמים. בידי מיתה חייב

ח): יח, (במדבר שנאמר  ולהפסידה, לאבדה iznexz",ושלא zxnyn"
(סוכה  תרומה להפסיד ואסור  לתרומה טומאה לגרום שאסור  ומכאן

ברש "י ). ב לה,

,oilega dnexz daxrzp,התרומה כנגד חלקים מאה בחולין  אין אם
זה "מלאתך"rnecn",הרי  שפירשוהו:jrnce(מלשון תאחר", לא

ואסורה "ודמעך" כתרומה נעשית התערובת שכל כלומר  תרומה), זו 

אלא  לכהן, זו תערובת לתת צריכים אין ברם, לישראל . באכילה
דמיה, את משלם והכהן בזול , שהיא תרומה. במחיר  לו אותה מוכרים

כנגד חלקים מאה בחולין  יש  ואם בה. שנתערבה התרומה מדמי חוץ
שמוציאים  אלא לישראל, התערובת ומותרת בטלה, היא הרי התרומה,

לכהן . ונותנים בה שנתערבה התרומה שיעור  כדי ממנה

איפוא  מבוארים בתרומה הנוהגים אחרים דינים וכן  אלו  דינים פרטי
לפי שביעית, אחרי  סודרה שמסכתנו הרמב"ם וכותב זו. במסכת

ראש מתנה היא הזרע.שהתרומה מן שמפרישים ונה

א ה נ ש מ ר ו א ב

(במדבר  שנאמר  ודעת, מחשבה צריכה התרומה שהפרשת להשמיענו, באה זו משנה
" כז ): aygpיח, e.תרומה תרומתו אין  ודעת מחשבה בו שאין  וכל תרומתכם", לכם

כמפורש תרומה, תרומתם אין – שתרם וגוי שלו  שאינה תבואה התורם גם כן
במשנה.

"והרימותם  כו ): יח, (במדבר שכתוב כמו  "רום", משורש הוא "תרומה" השם
פועל המשנה חכמי בלשון נבנה "תרומה" השם שמן אלא ה'", תרומת ממנו

התיבה. מיסוד  היא התי "ו  כאילו "תרם",

äMîç,להלן המפורטים –eîøúé àGלהפריש להם אסור  – ÂÄÈÄÀÙ
äîeøzתרומה, ïúîeøz ïéà ,eîøz íàå שאפילו כלומר – ÀÄÈÀÅÀÈÈÀÈ

מוסיפה  והתבואה תרומה, תרומתם אין  תרומה, הפרישו  אם בדיעבד 
מתוקנת:lah,להיות מדבר,Løçäבלתי  ואינו שומע שאינו  – ÇÅÅ

ב); (משנה להלן ובברייתא äèBMäåכמפורש בדעתו; שפוי  שאינו  – ÀÇÆ
הקברות בבית והלן  בלילה, יחידי  היוצא שוטה? "איזהו  (dlila),שנינו:

שטות); דרך  אלו דברים לעשות רגיל שהוא (כלומר  כסותו  את והמקרע

אם  אלא שוטה נקרא שאינו  סובר , הונא רב אמוראים: נחלקו ובגמרא
העושה  שאפילו סובר , יוחנן  ורבי הללו ; הדברים כל  לעשות רגיל כן 

שוטה נקרא שטות, דרך  הללו  מהדברים בבליאחד  תרומות; (ירושלמי

ב ), ג, opgei;חגיגה  iaxk dkldeïèwäå;נערות סימני  הביא שלא – ÀÇÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úeLøa elôà ìàøNé ìL úà íøzL,äîeøz Búîeøz ïéà. ¤¨©¤¤¦§¨¥£¦¦§¥§¨§¨
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íéøãð,äîeøz Búîeøz ïéà;íéøãð úðBòì àaMîe,äîeøz Búîeøz. §¨¦¥§¨§¨¦¤¨§©§¨¦§¨§¨
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òéâäù ïè÷ àëéàã ,åáì åðáãé øùàî èéòîî éöî àì ïè÷å .ïéáãåð úåéäì úòã íäá ïéàù äèåùå ùøçì èøô åáì åðáãé øùà ,ïè÷ì èøô ùéà ìë úàî
:äèåù éåø÷ åì íéðúåðù äî ãáàîä ,äèåùå .åìù åðéàù íøåúì èøô íúàî åç÷ú øùà äîåøúä úàæå .áãåð úåéäì úòã åì ùéù íéøãð úðåòìelit`

.zeyxaáéúëã .äîåøú åúîåøú ïéà ,íåøúì åçåìù ìàøùé åàùòù ìàøùé ìù(çé øáãîá)óà úéøá éðá íúà äî ,íëçåìù úåáøì íâ ,íúà íâ åîéøú ïë
:úéøá éðá íëçåìù

a.mexzi `l:êøáéùë åðæàì òéîùäì êéøöã äìçúëìmewn lka minkg ea exacy yxgåðéàå øáãîå ,ùøç éðú äâéâç ùéøáã ,àåä àììë åàì .'åëå
:äöéìç ïéðòì äöéìç úåöî ÷øôáå ,ììëá òîåù.xacn epi`e rney epi`yåì à"à åì íéøáãîù äî íìåòî òîù àìù ïåéëå ,åîà éòîî ùøç ãìåðù

:øáãéù
b.dnexz eznexz xne` dcedi iax:ïè÷ì èøô ùéà ìë úàî àùøã êä äãåäé éáøì äéì úéìã ,ãáòéãámixcp zperl `a `ly cr.äðù á"é ïá øëæä

:éñåé éáøë äëìäå .äîåøú åúîåøú íøú íà êìéàå äðåò äúåàîå .ãçà íåéå íéðù à"é úá äá÷ðäå ,ãçà íåéå
c.onyd lr mizif oinxez oi`øåòéùä éôë íéúéæä ïî íåøúì ìåëé åðéà ,äîåøú ïäî ùéøôäì áééçù íéúéæå ,äîåøú åðîî ùéøôäì áééçù ïîù åì ùéù éî

'éúëã íéúéæä úîåøúá ïîùä øåèôìå ,ïîùä ìòå íéúéæä ìò íåøúì åì ùéù(çé øáãîá)ìò øåîâ åðéàù äîî àìå ,øåîâä ìò øåîâä ïî ,ïøåâä ïî ïâãë
:øåîâä.oda yi onvr znexz mixne` i`ny zia mxz m`e:ïîùä ìò àì ìáà ãáìá íéúéæä ìò àìà äîåøú ïàë ïéà øîåìëdpi` mixne` d"ae

`xephxa yexit

והמעשה  דעת, בני שאינם לפי תרומה, תרומתם אין  אלו  שלושה
שבארנו  כמו  מחשבה, צריכה ותרומה מחשבתם, על  מוכיח אינו שלהם

למשנתנו ), (בהקדמה BlLלעיל BðéàL úà íøBzäå ברשות שלא – ÀÇÅÆÆÅÆ
תרומה, תרומתו  לתרום, שליחם עשאוהו  הבעלים אם ברם, בעלים;

כח ):שנאמר  יח, ודרשו:(במדבר  ה'", תרומת אתם גם תרימו  "mb""כן
וכן  לדעתכם. שלוחכם אף לדעתכם, אתם ומה שלוחכם; לרבות –

úeLøa elôà ìàøNé ìL úà íøzL éøëðישראל שעשאו  – ÈÀÄÆÈÇÆÆÄÀÈÅÂÄÄÀ
לתרום, äîeøzשלוחו Búîeøz ïéàדלעיל מהפסוק שלמדים – ÅÀÈÀÈ

תרימו  `mz"כן mb ברית בני שלוחכם אף ברית, בני  אתם מה – "

ב ). עא , א; כב , מציעא  מפסוק (בבא  החמישה כל למדים ובירושלמי 

המשכן  בתרומת ב):האמור  כה , לי(שמות ויקחו  ישראל  בני  אל  "דבר
dnexz: ודרשו לבו", ידבנו אשר איש כל l`xyi"מאת ipa l` xac"

תרומה לי  "ויקחו  לנכרי, פרט –yi` lk z`n ואפילו לקטן, פרט – "
נודב, להיות דעת לו  שיש  eal"קטן epaci xy`" שוטה לחרש פרט –

נודבים, להיות דעת להם שאין  mz`n"וקטן, egwz xy` dnexzd z`fe"
שלו . שאינו  את לתורם פרט –

i y i n g m e i
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משנתנו באה תרומה, תרומתו אין  שתרם, שחרש הקודמת, במשנה ששנינו לאחר 

תרומה. לענין דינם ושונה חרשים, סוגי  שני שיש  לפרש

òîBL Bðéàå øaãîä Løçכך ואחר  כשנולד שומע שהיה כגון – ÅÅÇÀÇÅÀÅÅÇ
השמיעה, כושר את íøúéאיבד àGצריך שהתורם לכתחילה, – ÄÀÙ

תרומות  להפריש  וצוונו במצוותיו קדשנו אשר "ברוך ... לברך 
מברך  שהוא הברכה את שומע אינו וזה ברכות ומעשרות", בבבלי (עיין

א ); íøzטו, íàå,תרומה הפריש  אם בדיעבד אבל  –Búîeøz ÀÄÈÇÀÈ
äîeøzמעכבות אינן שברכות ישראל").– Løç,ברם,("תפארת ÀÈÅÅ

íB÷î ìëa íéîëç Ba eøacL ששנינו כמו דעת, בר  שאינו – ÆÄÀÂÈÄÀÈÈ
היינו: תרומה, תרומתו אין תרם, אם בדיעבד שאפילו א, במשנה לעיל 

øaãî àGå òîBL àG BðéàL שמע שלא וכיון  חרש, שנולד – ÆÅÅÇÀÀÇÅ
יודע  אינו  שמדברים, מה מעירים,(רמב"ם).לדבר מעולם המפרשים

בראייה  חייבין "הכל  כגון: הכלל , מן  יוצאים זה בענין אמנם שיש 
וקטן"yxgnחוץ א),שוטה א , שאף (חגיגה  בגמרא, שם ומבואר 

במשנה. האמור  "חרש" בכלל  שומע ואינו  המדבר

ג ה נ ש מ ר ו א ב

úBøòN ézL àéáä àHL ïè÷ באה זו שפיסקה מפרשים, יש  – ÈÈÆÅÄÀÅÀÈ
היינו  תרומה", תרומתו  אין  "קטן א: במשנה ששנינו שמה ly`לפרש ,

,zexry izy `iadרבי דעת וזו עשרה, שלש מבן יותר  כבר שהוא אף

מאיר רבי משנה שסתם אליהו").מאיר, המפרשים ("שנות  רוב לפי  אבל
מכל אחריה. הבאים יוסי  ורבי יהודה רבי דברי  על מוסבה זו  פיסקה

(לפי הסובר היא מאיר  רבי  א משנה סתם המפרשים לרוב גם מקום
תרומתו  אין  שערות שתי  הביא שלא זמן שכל  שבירושלמי ) הברייתא

תנאים: עליו  שנחלקו להשמיע, משנתנו  ובאה äãeäéתרומה, éaøÇÄÀÈ
äîeøz Búîeøz :øîBàלחינוך כבר כשהגיע ודווקא ("תוספות – ÅÀÈÀÈ
ישראל"). "תפארת טוב"; קטן ,יום  כל  יהודה רבי  שלדעת מפרשים, ויש

תרומה תרומתו  שבע, שש , בן íà(הר"ש ).אפילו :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄ
íéøãð úðBòì àa àHL ãò שנדריו לעונה שהגיע קודם תרם אם – ÇÆÈÀÇÀÈÄ

אחד, ויום שנה עשרה שתים בן  שנעשה קודם קטן  היינו תופסים,

ו), ה, (נידה אחד  ויום שנה עשרה אחת בת שנעשתה קודם ïéàÅוקטנה
äîeøz Búîeøz;לתרום דעת לו  אין  שעדיין  –MîeúðBòì àa ÀÈÀÈÄÆÈÀÇ

äîeøz Búîeøz ,íéøãð תופס גם כך  תופסים שנדריו  שכשם – ÀÈÄÀÈÀÈ
הרמב"ם: פוסק וכן תרומה. לענין `sדיבורו ,mixcp zperl ribdy ohw"

,dnexz eznexz Ð mxz m` ,lecb dyrp `le zexry izy `iad `ly it lr
"dxezd on oiniiw oycwde mdixcpe li`ed ,dxez ly dnexza elit`e'הל)

ה ). ד , תרומות
i y y m e i
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ïîMä ìò íéúéæ ïéîøBz ïéà שחייב ושמן זיתים לו  שיש  מי – ÅÀÄÅÄÇÇÆÆ
שהוא  התרומה את הזיתים מן  להפריש  לו אסור  תרומה, מהם להפריש

השמן, על לתרום ïéiäחייב ìò íéáðò àGåלהפריש אסור וכן – ÀÂÈÄÇÇÇÄ
שכתוב  היין, על לתרום חייב שהוא התרומה את טבל של  מענבים

כז ): יח, תרומתכם(במדבר  לכם oxebd"ונחשב on obck, מכאן ולמדים ,"

מלאכתו , שנגמרה דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר  אלא תורמים שאין
ובירושלמי מלאכתו ; שנגמרה דבר על מלאכתו  נגמרה שלא מדבר  ולא

את  לכתוש  שיצטרך  לכהן , טורח גורם שהוא מפני  הטעם, מבואר
יין; מהן לעשות הענבים את לדרוך  או  שמן , מהם לעשות הזיתים

שיעור לפי לו  ולתת הכהן  את לגזול הוא שעלול  שם, מבארים ויש 
השמן . שיעור  לפי ולא eîøzהזיתים íàå הזיתים מן  שהפריש – ÀÄÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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``.enexzi `l dyng:äîåøú åúîåøú ïéàã ì"î÷ äîåøú åúîåøú úåøòù éúù àéáä àìù ïè÷ ïî÷ì äãåäé ø"àã àä éèåòîì àðéðîdheyde yxgd
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עמו ; øéæçäשנתגיירו  íàå,עמו שנתגיירו לבניו  החוב את –çeø ÀÄÆÁÄÇ
epnî äçBð íéîëç אוהבים שהחכמים "עניינו , מפרש : הרמב"ם – ÂÈÄÈÄÆ

שעשה". מה בעיניהם וישר זה, על  ïéð÷ðאותו  ïéìèìhnä ìkÈÇÄÇÀÀÄÄÀÄ
äëéLîa לא יכולים, אין ושוב קנאם, הלוקח אותם שכשמשך – ÄÀÄÈ

על אף משכם, שלא זמן כל  אבל בהם; לחזור  המוכר , ולא הלוקח
בו  החוזר ברם, בו . לחזור  מהם אחד כל  יכול  מעות, כבר  שנתן פי 

שפרע" "מי לקבל  וחייב ישראל  מעשה עשה לא המעות, נתינת לאחר

א), ז , מכירה  הל' ששנינו(רמב"ם  ב):כמו  ד , מציעא  הימנו (בבא "משך

בו לחזור  יכול אינו  מעות, לו נתן  ולא xkend).פירות `le dpewd `l)
בו  לחזור יכול  פירות, הימנו משך ולא מעות לו  mdipyn);נתן cg` lk)

עתיד הוא הפלגה, ומדור  המבול  דור מאנשי  שפרע מי  אמרו : אבל 
דין  בית אומרים שכך  (כלומר בדיבורו" עומד שאינו  ממי להיפרע
לא  ואף משכם לא הלוקח אם מקום מכל  דבריו). קיים שלא לאדם

בו, לחזור מהם אחד לכל  מותר מעות, Bøácנתן úà íi÷îä ìëåÀÈÇÀÇÅÆÀÈ
מעות, נתן  ולא קניין  מעשה עשה שלא אף –äçBð íéîëç çeøÇÂÈÄÈ

epnîבברייתא שנינו שכן א ):– מט , מציעא  בבא  תלמוד(בבלי מה ÄÆ
(בפסוק צדק" "והין mkl"לומר  didi wcv oide wcv zti`"– ויקרא

לו שיהא יט, לך, לומר  אלא היה? צדק" "איפת בכלל  "הין " והלוא ,(
od."צדק שלך  ולאו  צדק שלך

ú å î å ø ú ú ë ñ î
ú å î å ø ú ú ë ñ î ì ä ç é ú ô

בפתיחה  בפרוטרוט כבר בארנו הפרשתן  וסדר ומעשרות תרומות עניין 
על אחדים דברים כאן נציין  ברם, שם). (עיין  דמאי  dnexzd,למסכת

מסכתנו . עוסקת בה

dnexzdהיאdpey`x "dpzn" וליתנה התבואה מן להפריש  שחייבים
ד ): יח, (דברים שנאמר ozzלכהן , ...jxdvie jyexiz jpbc ziy`x"

"el:(עולם לחק ולבניו  הכהן  (לאהרן נאמר וכן dpd(לכהן), ip`e"
,obce yexiz alg lke xdvi alg lk ...iznexz zxnyn z` jl izzp

"mizzp jl 'dl epzi xy` mziy`x.(יב ח; יח, (במדבר

הנקראת זו, dlecb,תרומה dnexz ומכאן שיעורה, בתורה נתפרש לא

הכרי כל  את פוטרת תרומה לשם שמפרישים אחת חיטה שאפילו 
)dlek d`eazd znixr במסכתנו (כמבואר שיעור  קבעו  שחכמים אלא ,(

עין  מחמישים, אחד  – בינונית עין מארבעים, אחד  – יפה עין  ג): ד ,
מחמישים, אחד  איפוא הוא המקובל השיעור משישים. אחד  – רעה

לשון על סמכוהו  d`nnואף ixz Ð dnexz.(אחוזים (שני

המעשר מן להפריש חייב הלוי oey`x")ואף xyrn") את לו  הניתן

הנקרא והוא לכהנים, העשירי  xyrn".החלק znexz"

,"ycew" z`xwp dnexzd כמו לכהנים, אלא באכילה מותרת ואינה

י): כב, (ויקרא ycew";שנאמר lk`i `l xf lke",תרומה האוכל וזר 
לטמאה  שלא בטהרה לשמרה חייבים כן שמים. בידי מיתה חייב

ח): יח, (במדבר שנאמר  ולהפסידה, לאבדה iznexz",ושלא zxnyn"
(סוכה  תרומה להפסיד ואסור  לתרומה טומאה לגרום שאסור  ומכאן

ברש "י ). ב לה,

,oilega dnexz daxrzp,התרומה כנגד חלקים מאה בחולין  אין אם
זה "מלאתך"rnecn",הרי  שפירשוהו:jrnce(מלשון תאחר", לא

ואסורה "ודמעך" כתרומה נעשית התערובת שכל כלומר  תרומה), זו 

אלא  לכהן, זו תערובת לתת צריכים אין ברם, לישראל . באכילה
דמיה, את משלם והכהן בזול , שהיא תרומה. במחיר  לו אותה מוכרים

כנגד חלקים מאה בחולין  יש  ואם בה. שנתערבה התרומה מדמי חוץ
שמוציאים  אלא לישראל, התערובת ומותרת בטלה, היא הרי התרומה,

לכהן . ונותנים בה שנתערבה התרומה שיעור  כדי ממנה

איפוא  מבוארים בתרומה הנוהגים אחרים דינים וכן  אלו  דינים פרטי
לפי שביעית, אחרי  סודרה שמסכתנו הרמב"ם וכותב זו. במסכת

ראש מתנה היא הזרע.שהתרומה מן שמפרישים ונה
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(במדבר  שנאמר  ודעת, מחשבה צריכה התרומה שהפרשת להשמיענו, באה זו משנה
" כז ): aygpיח, e.תרומה תרומתו אין  ודעת מחשבה בו שאין  וכל תרומתכם", לכם

כמפורש תרומה, תרומתם אין – שתרם וגוי שלו  שאינה תבואה התורם גם כן
במשנה.

"והרימותם  כו ): יח, (במדבר שכתוב כמו  "רום", משורש הוא "תרומה" השם
פועל המשנה חכמי בלשון נבנה "תרומה" השם שמן אלא ה'", תרומת ממנו

התיבה. מיסוד  היא התי "ו  כאילו "תרם",

äMîç,להלן המפורטים –eîøúé àGלהפריש להם אסור  – ÂÄÈÄÀÙ
äîeøzתרומה, ïúîeøz ïéà ,eîøz íàå שאפילו כלומר – ÀÄÈÀÅÀÈÈÀÈ

מוסיפה  והתבואה תרומה, תרומתם אין  תרומה, הפרישו  אם בדיעבד 
מתוקנת:lah,להיות מדבר,Løçäבלתי  ואינו שומע שאינו  – ÇÅÅ

ב); (משנה להלן ובברייתא äèBMäåכמפורש בדעתו; שפוי  שאינו  – ÀÇÆ
הקברות בבית והלן  בלילה, יחידי  היוצא שוטה? "איזהו  (dlila),שנינו:

שטות); דרך  אלו דברים לעשות רגיל שהוא (כלומר  כסותו  את והמקרע

אם  אלא שוטה נקרא שאינו  סובר , הונא רב אמוראים: נחלקו ובגמרא
העושה  שאפילו סובר , יוחנן  ורבי הללו ; הדברים כל  לעשות רגיל כן 

שוטה נקרא שטות, דרך  הללו  מהדברים בבליאחד  תרומות; (ירושלמי

ב ), ג, opgei;חגיגה  iaxk dkldeïèwäå;נערות סימני  הביא שלא – ÀÇÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úeLøa elôà ìàøNé ìL úà íøzL,äîeøz Búîeøz ïéà. ¤¨©¤¤¦§¨¥£¦¦§¥§¨§¨
·íøúé àG òîBL Bðéàå øaãîä Løç;íøz íàå,äîeøz Búîeøz.Løç,íB÷î ìëa íéîëç Ba eøacL–BðéàL ¥¥©§©¥§¥¥©¦§Ÿ§¦¨©§¨§¨¥¥¤¦§£¨¦§¨¨¤¥

øaãî àGå òîBL àG. ¥©§§©¥
‚úBøòN ézL àéáä àHL ïè÷–äãeäé éaøøîBà:äîeøz Búîeøz.éñBé éaøøîBà:úðBòì àa àHL ãò íà ¨¨¤¥¦§¥§¨©¦§¨¥§¨§¨©¦¥¥¦©¤¨§©

íéøãð,äîeøz Búîeøz ïéà;íéøãð úðBòì àaMîe,äîeøz Búîeøz. §¨¦¥§¨§¨¦¤¨§©§¨¦§¨§¨
„ïîMä ìò íéúéæ ïéîøBz ïéà,ïéiä ìò íéáðò àGå.eîøz íàå–éànL úéaíéøîBà:íäa ïîöò úîeøz;úéáe ¥§¦¥¦©©¤¤§£¨¦©©©¦§¦¨§¥©©§¦§©©§¨¨¤¥

òéâäù ïè÷ àëéàã ,åáì åðáãé øùàî èéòîî éöî àì ïè÷å .ïéáãåð úåéäì úòã íäá ïéàù äèåùå ùøçì èøô åáì åðáãé øùà ,ïè÷ì èøô ùéà ìë úàî
:äèåù éåø÷ åì íéðúåðù äî ãáàîä ,äèåùå .åìù åðéàù íøåúì èøô íúàî åç÷ú øùà äîåøúä úàæå .áãåð úåéäì úòã åì ùéù íéøãð úðåòìelit`

.zeyxaáéúëã .äîåøú åúîåøú ïéà ,íåøúì åçåìù ìàøùé åàùòù ìàøùé ìù(çé øáãîá)óà úéøá éðá íúà äî ,íëçåìù úåáøì íâ ,íúà íâ åîéøú ïë
:úéøá éðá íëçåìù

a.mexzi `l:êøáéùë åðæàì òéîùäì êéøöã äìçúëìmewn lka minkg ea exacy yxgåðéàå øáãîå ,ùøç éðú äâéâç ùéøáã ,àåä àììë åàì .'åëå
:äöéìç ïéðòì äöéìç úåöî ÷øôáå ,ììëá òîåù.xacn epi`e rney epi`yåì à"à åì íéøáãîù äî íìåòî òîù àìù ïåéëå ,åîà éòîî ùøç ãìåðù

:øáãéù
b.dnexz eznexz xne` dcedi iax:ïè÷ì èøô ùéà ìë úàî àùøã êä äãåäé éáøì äéì úéìã ,ãáòéãámixcp zperl `a `ly cr.äðù á"é ïá øëæä

:éñåé éáøë äëìäå .äîåøú åúîåøú íøú íà êìéàå äðåò äúåàîå .ãçà íåéå íéðù à"é úá äá÷ðäå ,ãçà íåéå
c.onyd lr mizif oinxez oi`øåòéùä éôë íéúéæä ïî íåøúì ìåëé åðéà ,äîåøú ïäî ùéøôäì áééçù íéúéæå ,äîåøú åðîî ùéøôäì áééçù ïîù åì ùéù éî

'éúëã íéúéæä úîåøúá ïîùä øåèôìå ,ïîùä ìòå íéúéæä ìò íåøúì åì ùéù(çé øáãîá)ìò øåîâ åðéàù äîî àìå ,øåîâä ìò øåîâä ïî ,ïøåâä ïî ïâãë
:øåîâä.oda yi onvr znexz mixne` i`ny zia mxz m`e:ïîùä ìò àì ìáà ãáìá íéúéæä ìò àìà äîåøú ïàë ïéà øîåìëdpi` mixne` d"ae

`xephxa yexit

והמעשה  דעת, בני שאינם לפי תרומה, תרומתם אין  אלו  שלושה
שבארנו  כמו  מחשבה, צריכה ותרומה מחשבתם, על  מוכיח אינו שלהם

למשנתנו ), (בהקדמה BlLלעיל BðéàL úà íøBzäå ברשות שלא – ÀÇÅÆÆÅÆ
תרומה, תרומתו  לתרום, שליחם עשאוהו  הבעלים אם ברם, בעלים;

כח ):שנאמר  יח, ודרשו:(במדבר  ה'", תרומת אתם גם תרימו  "mb""כן
וכן  לדעתכם. שלוחכם אף לדעתכם, אתם ומה שלוחכם; לרבות –

úeLøa elôà ìàøNé ìL úà íøzL éøëðישראל שעשאו  – ÈÀÄÆÈÇÆÆÄÀÈÅÂÄÄÀ
לתרום, äîeøzשלוחו Búîeøz ïéàדלעיל מהפסוק שלמדים – ÅÀÈÀÈ

תרימו  `mz"כן mb ברית בני שלוחכם אף ברית, בני  אתם מה – "

ב ). עא , א; כב , מציעא  מפסוק (בבא  החמישה כל למדים ובירושלמי 

המשכן  בתרומת ב):האמור  כה , לי(שמות ויקחו  ישראל  בני  אל  "דבר
dnexz: ודרשו לבו", ידבנו אשר איש כל l`xyi"מאת ipa l` xac"

תרומה לי  "ויקחו  לנכרי, פרט –yi` lk z`n ואפילו לקטן, פרט – "
נודב, להיות דעת לו  שיש  eal"קטן epaci xy`" שוטה לחרש פרט –

נודבים, להיות דעת להם שאין  mz`n"וקטן, egwz xy` dnexzd z`fe"
שלו . שאינו  את לתורם פרט –

i y i n g m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו באה תרומה, תרומתו אין  שתרם, שחרש הקודמת, במשנה ששנינו לאחר 

תרומה. לענין דינם ושונה חרשים, סוגי  שני שיש  לפרש

òîBL Bðéàå øaãîä Løçכך ואחר  כשנולד שומע שהיה כגון – ÅÅÇÀÇÅÀÅÅÇ
השמיעה, כושר את íøúéאיבד àGצריך שהתורם לכתחילה, – ÄÀÙ

תרומות  להפריש  וצוונו במצוותיו קדשנו אשר "ברוך ... לברך 
מברך  שהוא הברכה את שומע אינו וזה ברכות ומעשרות", בבבלי (עיין

א ); íøzטו, íàå,תרומה הפריש  אם בדיעבד אבל  –Búîeøz ÀÄÈÇÀÈ
äîeøzמעכבות אינן שברכות ישראל").– Løç,ברם,("תפארת ÀÈÅÅ

íB÷î ìëa íéîëç Ba eøacL ששנינו כמו דעת, בר  שאינו – ÆÄÀÂÈÄÀÈÈ
היינו: תרומה, תרומתו אין תרם, אם בדיעבד שאפילו א, במשנה לעיל 

øaãî àGå òîBL àG BðéàL שמע שלא וכיון  חרש, שנולד – ÆÅÅÇÀÀÇÅ
יודע  אינו  שמדברים, מה מעירים,(רמב"ם).לדבר מעולם המפרשים

בראייה  חייבין "הכל  כגון: הכלל , מן  יוצאים זה בענין אמנם שיש 
וקטן"yxgnחוץ א),שוטה א , שאף (חגיגה  בגמרא, שם ומבואר 

במשנה. האמור  "חרש" בכלל  שומע ואינו  המדבר

ג ה נ ש מ ר ו א ב

úBøòN ézL àéáä àHL ïè÷ באה זו שפיסקה מפרשים, יש  – ÈÈÆÅÄÀÅÀÈ
היינו  תרומה", תרומתו  אין  "קטן א: במשנה ששנינו שמה ly`לפרש ,

,zexry izy `iadרבי דעת וזו עשרה, שלש מבן יותר  כבר שהוא אף

מאיר רבי משנה שסתם אליהו").מאיר, המפרשים ("שנות  רוב לפי  אבל
מכל אחריה. הבאים יוסי  ורבי יהודה רבי דברי  על מוסבה זו  פיסקה

(לפי הסובר היא מאיר  רבי  א משנה סתם המפרשים לרוב גם מקום
תרומתו  אין  שערות שתי  הביא שלא זמן שכל  שבירושלמי ) הברייתא

תנאים: עליו  שנחלקו להשמיע, משנתנו  ובאה äãeäéתרומה, éaøÇÄÀÈ
äîeøz Búîeøz :øîBàלחינוך כבר כשהגיע ודווקא ("תוספות – ÅÀÈÀÈ
ישראל"). "תפארת טוב"; קטן ,יום  כל  יהודה רבי  שלדעת מפרשים, ויש

תרומה תרומתו  שבע, שש , בן íà(הר"ש ).אפילו :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄ
íéøãð úðBòì àa àHL ãò שנדריו לעונה שהגיע קודם תרם אם – ÇÆÈÀÇÀÈÄ

אחד, ויום שנה עשרה שתים בן  שנעשה קודם קטן  היינו תופסים,

ו), ה, (נידה אחד  ויום שנה עשרה אחת בת שנעשתה קודם ïéàÅוקטנה
äîeøz Búîeøz;לתרום דעת לו  אין  שעדיין  –MîeúðBòì àa ÀÈÀÈÄÆÈÀÇ

äîeøz Búîeøz ,íéøãð תופס גם כך  תופסים שנדריו  שכשם – ÀÈÄÀÈÀÈ
הרמב"ם: פוסק וכן תרומה. לענין `sדיבורו ,mixcp zperl ribdy ohw"

,dnexz eznexz Ð mxz m` ,lecb dyrp `le zexry izy `iad `ly it lr
"dxezd on oiniiw oycwde mdixcpe li`ed ,dxez ly dnexza elit`e'הל)

ה ). ד , תרומות
i y y m e i
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ïîMä ìò íéúéæ ïéîøBz ïéà שחייב ושמן זיתים לו  שיש  מי – ÅÀÄÅÄÇÇÆÆ
שהוא  התרומה את הזיתים מן  להפריש  לו אסור  תרומה, מהם להפריש

השמן, על לתרום ïéiäחייב ìò íéáðò àGåלהפריש אסור וכן – ÀÂÈÄÇÇÇÄ
שכתוב  היין, על לתרום חייב שהוא התרומה את טבל של  מענבים

כז ): יח, תרומתכם(במדבר  לכם oxebd"ונחשב on obck, מכאן ולמדים ,"

מלאכתו , שנגמרה דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר  אלא תורמים שאין
ובירושלמי מלאכתו ; שנגמרה דבר על מלאכתו  נגמרה שלא מדבר  ולא

את  לכתוש  שיצטרך  לכהן , טורח גורם שהוא מפני  הטעם, מבואר
יין; מהן לעשות הענבים את לדרוך  או  שמן , מהם לעשות הזיתים

שיעור לפי לו  ולתת הכהן  את לגזול הוא שעלול  שם, מבארים ויש 
השמן . שיעור  לפי ולא eîøzהזיתים íàå הזיתים מן  שהפריש – ÀÄÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìläíéøîBà:äîeøz ïúîeøz ïéà. ¦¥§¦¥§¨¨§¨
‰ø÷ôää ïîe äàtä ïîe äçëMä ïîe è÷lä ïî ïéîøBz ïéà,Búîeøz äìhpL ïBLàø øNònî àGå,øNònî àGå ¥§¦¦©¤¤¦©¦§¨¦©¥¨¦©¤§¥§¦©£¥¦¤¦§¨§¨§¦©£¥

ecôpL Lc÷äå éðL,øeètä ìò áiçä ïî àGå,áiçä ìò øeètä ïî àGå,øaçîä ìò Leìzä ïî àGå,ïî àGå ¥¦§¤§¥¤¦§§¦©©¨©©¨§¦©¨©©©¨§¦©¨©©§ª¨§¦
Leìzä ìò øaçîä,ïLiä ìò Lãçä ïî àGå,Lãçä ìò ïLiä ïî àGå,õøàì äöeç úBøt ìò õøàä úBøtî àGå, ©§ª¨©©¨§¦¤¨¨©©¨¨§¦©¨¨©¤¨¨§¦¥¨¨¤©¥¨¨¨¤

.dnexz:ììë íøú àì åìéàë àåä éøäå ,ïîùä ìò àìå íéúéæä ìò àì äîåøú ïàë ïéà ïîùä ìò íâ íåøúì ïååëúðå ìéàåä
d.d`td one dgkyd on hwld on oinxez oi`íééðò úåðúî åìàù ,åãéáù äàôå äçëùå è÷ìî äîåøú åéìò ùéøôäì ìåëé åðéà ìáè ìù éøë åì ùéù éî

:íééðò úåðúîá åìáè ï÷úì ìåëé åðéàå ïä.xwtddáéúëã(ãé íéøáã)ø÷ôä àöé ,ïúéì áééç äúà åì ïéàå êì ùéù äîî êîò äìçðå ÷ìç åì ïéà éë éåìä àáå
:åá ïéåù åãéå êãéù.eznexz dlhpy oey`x xyrnn `leåîéã÷äù àëéä ïðéòåîùàì êéøèöéàå .åãéáù ìáè ìù éøë ìò äìåãâ äîåøú åðîî íøåú ïéà

úåùòì äöøù éåì ïáì ïéðî éøôñá àéðúã ,íåøúì ìåëé åúîåøú äìèð àì ìáà ,åúîåøú äìèðù à÷åãå ,äìåãâ äîåøúî øåèô àåäù íéìáùá ïäëì éåì ïá
ì"ú äùåòù ïéðî ,äìåãâ äîåøú åìù ïåùàø øùòîî(çé øáãîá)íéøçàì äîåøú åúåùòì äöø íàù ïàëî ,äîåøú 'äì åîéøé øùà ìàøùé éðá øùòî úà éë

ì"ú ,íéøçàì äîåøú åúåà äùåò àäé åúîåøú äìèðù øçàì óà ìåëé ,äùåò(íù)íéøçàì äîåøú åúåà äùåò àåä åëåúá åùã÷ù ïîæá ,åðîî åùã÷î úà,
:íéøçàì äîåøú åúåà äùåò ïéà åëåúá åùã÷ ïéà.ectpy ycwde ipy xyrnn `leàèéùô åãôð àìã àëéäå .àåä äåáâ ïåîî éðù øùòî øáñ àðú éàä

,àåä íéøåîâ ïéìåçã àèéùô éîð àä àîéú éëå .åìáè ìò äìåãâ äîåøú ïúåùòì ìåëéã à"ãñ åãôðã àëéä ìáà ,äåáâ ìù ïåîîá åìáè ï÷úì ìåëé åðéàã
ë"çàå øáæâä åçøîå ìáè ùéã÷äùë ,êéøèöéà éîð ,äãôðù ùã÷äå .ïåùàø øùòîá úéùéøôãë äìåãâ äîåøúî øåèôã ,íéìáùá åîéã÷äã àëéä êéøèöà

:äîåøúä ïî øåèôã åàãô.aeigd lr xehtd on:úåøùòîá ïéáééç ïäù ùéìù åàéáäù úåøéôä ìò ,úåøùòîä ïî ïéøåèô ïäù ùéìù åàéáä àìù úåøéôî ïåâë
.xaegnd lr yelzd on `leáéúëã(íù)àìà êééù àì äîøä ïåùìã ,ùåìúä ìò øáåçîä ïî àìå øáåçîä ìò ùåìúä ïî íåøúé àìù ,åðîî íúåîøäå

:ïéåù íäéðù ïéìåçäå äîåøúäù òîùî åðîîå ,ùåìúá.oyid lr ycgd onúåøéô ìò äøáòù äðù úåøéôî àìå ,äøáòù äðù úåøéô ìò åæ äðù úåøéôî

`xephxa yexit

השמן , על וגם הזיתים על  גם לתרום חייב שהוא התרומה כשיעור 
ועל הענבים על  חייב שהוא התרומה כשיעור  הענבים מן שהפריש  או

íäaהיין , ïîöò úîeøz :íéøîBà éànL úéa שהוא התרומה – ÅÇÇÀÄÀÇÇÀÈÈÆ
או  בזיתים יש  עצמם הענבים מן או  עצמם הזיתים מן  להפריש חייב
על או  השמן על  כתרומה מהם שהפריש מה אבל  שהפריש , בענבים

כדין  דינם שהפריש הענבים או שהזיתים נמצא תרומה. אינה היין
חלקים  מאה בחולין יש  שאם בחולין, תרומה תערובת היינו "מדומע",

התע  כל  תימכר  לאו, ואם בטלה, היא הרי  התרומה, לכהנים כנגד רובת
"מדומע"). בענין למסכתנו  בפתיחה שבארנו  ìlä(כמו  úéáeÅÄÅ

äîeøz ïúîeøz ïéà :íéøîBàעל גם לתרום והתכוון  הואיל – ÀÄÅÀÈÈÀÈ
השמן , על  ולא הזיתים על לא תרומה כאן  אין היין , על גם או השמן 

הרמב"ם  כלל. תרם לא כאילו הוא והרי היין , על ולא הענבים על  לא
יטריח  שמא "גזירה הירושלמי): פי (על  הלל  בית של טעמם מבאר 

שאפילו  החמירו, הכהן טורח שמפני כלומר ולכתוש ", לדרוך  הכהן 
מלכתחילה, כן לעשות יבואו שמא גזירה תרומה, תרומתו אין בדיעבד 

הענבים  מן או השמן על הזיתים מן  לתרום שרוצים הוא מצוי  דבר שכן
היין . על

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äàtä ïîe äçëMä ïîe è÷lä ïî ïéîøBz ïéàשנטל עני  – ÅÀÄÄÇÆÆÄÇÄÀÈÄÇÅÈ
ופאה שכחה d`t),לקט, zkqnl dgizt oiir) מהם לתרום לו  אסור

מן  פטורים ופאה שכחה שלקט, לפי  לו, שיש  טבל  של  התבואה על 
החייב, על הפטור  מן תורמים ואין  המעשר, ומן  בשם (התרומה הר "ש

הבית ). לבעל שהכוונה  מפרש  הר"ב אבל ø÷ôääהירושלמי. ïîe– ÄÇÆÀÅ
שכתוב  המעשר, ומן  התרומה מן  פטור  שהוא ההפקר , מן  שזכה ממה

כט ):במעשרות יד , –(דברים עמך " ונחלה חלק לו אין  כי  הלוי "ובא

עני ; הוא אם כגון  בה, חלק ללוי  גם שיש  ופאה שכחה לקט יצאו 
;ea mieey ecie jciy ,xwtd `vi תבואה על  ההפקר מן תורמים אין  הלכך

בתרומה; Búîeøzהחייבת äìhpL ïBLàø øNònî àGå– ÀÄÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
ממנו  ניטלה שלא פי  על  אף לכהן , מעשר תרומת ממנו  שהופרשה

קודם  בשיבולים מעשרו את ליטול  הלוי שהקדים כגון גדולה, תרומה
ממ  תורמים אין גדולה, תרומה הכהן  ממנו עלשנטל  גדולה תרומה נו 

קודם  היינו בשיבולים, המעשר את הלוי  וקיבל שהואיל טבל , תבואת
והרי גדולה, תרומה מחיוב הפקיעו  הרי  בתרומה, התבואה שנתחייבה

הוא  יכול  תרומתו, ניטלה לא אם ברם, החייב. על הפטור  מן  זה
תרומה  ממנו לתרום מותר  מעשר  לתרומת טבול  והוא שהואיל  לתרום,

זוטא ).גדולה ספרי פי על  ecôpL(הר"ש  Lc÷äå éðL øNònî àGåÀÄÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ
שאין  מהם, תורמים שאין הוא ודאי  נפדו , לא שאם נפדו ; אפילו –

גבוה בממון תבואתו לתקן  יכול ycew),אדם ly oenn) התנא ולדעת
שני ממעשר אפילו אלא הוא, גבוה ממון  שני  מעשר  אף משנתנו של
מהם  הופרשה שלא פי על  ואף הטבל , על תורמים אין שנפדו והקדש 

המעשר את להפריש  שהקדים – שני מעשר בענין – כגון  תרומה,
בשיבולים  התבואה את שהקדיש – הקדש  בענין – או  בשיבולים, השני 

הפקיעם  כך ידי  ועל שהואיל  ההקדש , גזבר  בידי שנמרחה לאחר  ופדאה
החייב. על הפטור מן תורמים אין והמעשרות, התרומה ïîמן àGåÀÄ

áiçä,בתרומה –øeètä ìò,התרומה מן  –øeètä ïî àGå ÇÇÈÇÇÈÀÄÇÈ
áiçä ìò מן פטורה שהיא שליש , הביאה שלא מתבואה כגון  – ÇÇÇÈ

בתרומה  חייבת שהיא שליש, שהביאה תבואה על  והמעשרות, התרומה
øaçîäובמעשרות, ìò Leìzä ïî àGå הפירות מן  תורמים אין  – ÀÄÇÈÇÇÀËÈ

המחוברים, הפירות על  Leìzäהתלושים ìò øaçîä ïî àGå– ÀÄÇÀËÈÇÇÈ
ד ):שכתוב יח , שאוספים (דברים היינו  שמדגנים, דבר  – דגנך" "ראשית

שנתלשה  לאחר  אלא בתרומה חייבת התבואה שאין ומכאן  בערימות,

שכתוב(רש"י). הטעם, מבארים כו):ויש  יח, ממנו",(במדבר  "והרימותם

שה "dnxd"ולשון משמע ו"ממנו " בתלוש, אלא שייך תרומה לא
שניהם שווים "ספרי ").והחולין פי על  "כיצד(ברטנורא שנו : ובתוספתא

עשויין  אלו  תלושין  פירות אמר: המחובר ? על  התלוש מן תורמין  אין 
אלו  מחוברין פירות או  אלו, מחוברין  פירות על  ומעשרות תרומה

כלום. אמר  לא – אלו  תלושין פירות על  ומעשרות תרומה עשויין
oixaegn zexit lr zexyrne dnexz oiieyr el` oiyelz zexit :xn` la`
zexyrne dnexz oze` dyere ,i`xr odn lke` df ixd ,eylziiykl el`

"oiniiw eixac Ð eylzp .eylziiy cr xg` mewn lr שאין (כלומר 
שלא  זמן  כל וממילא בלבד, התלישה מזמן  אלא למפרע חלה התרומה

שמובאת  ב סב, קידושין בבלי  עיין  – גמור. טבל התרומה הרי נתלשו ,
לתוספתא). דומה ברייתא ïLiäשם ìò Lãçä ïî àGå אין – ÀÄÆÈÈÇÇÈÈ

שעברה, השנה של  הפירות על זו  שנה של הפירות מן  àGåÀתורמים
Lãçä ìò ïLiä ïî הפירות על שעברה השנה של הפירות מן – ÄÇÈÈÇÆÈÈ

זו, שנה כב):שכתובשל יד, זרעך(דברים  תבואת כל את תעשר "עשר 
השדה dpyהיוצא dpy– לחברתה. משנה מעשרין שאין  מלמד – "

שנו: xfgeובתוספתא ,ynyd `a `ly cr dpyd y`x axra wxi hwil"
ynyd `ayn hwle– גוי ידי על  שנלקט oinxez),ירושלמי(כלומר oi`

."oyi dfe ycg dfy iptn ,df lr dfn oixyrneשתי שעושה שדה ברם, –
זה; על  מזה ומעשרים תורמים השלחים, בית שדה כגון בשנה, גרנות

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn oey`x wxt zenexz zkqn

õøàä úBøt ìò õøàì äöeç úBøtî àGå;eîøz íàå,äîeøz ïúîeøz ïéà. §¦¥¨¨¨¤©¥¨¨¤§¦¨§¥§¨¨§¨
Âeîøúé àG äMîç;eîøz íàå,äîeøz ïúîeøz:ílàä,øBkMäå,íøòäå,àîeqäå,eîøúé àG éø÷ ìòáe;íàå £¦¨¦§Ÿ§¦¨§§¨¨§¨¨¦¥§©¦§¤¨Ÿ§©¨©©¤¦¦§Ÿ§¦

eîøz,äîeøz ïúîeøz. ¨§§¨¨§¨
Êäcîa àG ïéîøBz ïéà,ì÷Lîa àGå,ïéðîa àGå,éeðnä úàå ìe÷Mä úàå ãeãnä úà àeä íøBz ìáà.ïéà ¥§¦§¦¨§§¦§¨§§¦§¨£¨¥¤©¨§¤©¨§¤©¨¥

áéúëã ,åæ äðù(ãé íéøáã):äæ ìò äæî íéøùòîå íéîøåú ïéçìùä úéá äãù ïåâë äðùá úåðøâ éðù äùåòù äãù ìáà .äðù äðù äãùä àöåéäzexitn `le
.ux`l dveg zexit lr ux`dáéúëã(æë àø÷éå)úåøéô ìò õøàä úåøéôî ïéîøåú ïéà ïëå .äîåøúì ä"äå øùòîá àø÷ éìâ ,õøàä òøæî õøàä øùòî ìëå

:õøàáù úåøéô ìò àéøåñáù úåøéôî àìå ,àéøåñáù
e.enexzi `l dyng:äîåøú åúîåøú íøúù ïè÷ øîàã ,äãåäé éáøãî éèåòîì àðéðî.ml`déôì ,íåøúé àì ,éìåç úîçî ÷úúùðù àìà òîåùù àåäå

áéúëã êøáì ìåëé åðéà íåøòä ïëå .êøáì ìåëé åðéàù(âë íéøáã):äåøò êá äàøé àì åá øáãî äúàù äòùá ,øáã úåøò êá äàøé àìå.ixw lraeïîæá éîð
:åáìá øäøäî éø÷ ìòá ïðúã ,êøáì éöî äåä àì àúåìéáèì äåìèáã éî÷î äð÷úä.`neqde xekydeàäéù ïðéòá ïðàå ,äôéä ïî øåøáì íéòãåé íðéà

áéúëã äôéä ïî íøåúå øøåá íøåúä(çé øáãîá):åúåøëù úîçî êìîä éðôá øáãì ìåëé åðéàù ìë éø÷î øåëùå .åùã÷î úà åáìç ìëî
f.dcna `l oinxez oi`áéúëã(íù)óàå .ïéðîá àìå ì÷ùîá àìå äãîá àì íøåú äúà éàå ,ãîåàî øîåìë íøåú äúà äáùçîá ,íëúîåøú íëì áùçðå

øåòéùä ïúéù éãë ãåãîéù êéøöå øùòîä ïî øùòî øåòéù äøåú åá äðúð éøäù øùòî úîåøúì ïéðò åðéà íà ,áéúëã àåä øùòî úîåøúá àø÷ éàäã áâ ìò
:øåòéù äøåú åá äðúð àìù äìåãâ äîåøúì ïéðò åäðú ,éåàøä.cecnd z` `ed mxez la`êåúì åñéðëîå åìáè úà ì÷åùå äðåî åà ,åìáè úà àåä ããåîù

:äðîé àìå ìå÷ùé àìå ãåãîé àìå ãîåàî ùéøôî åðîî äìåãâ äîåøúä ùéøôîùëå ,åúéá.dcn ly mdy dtewae lqa oinxez oi`äãîá øîåà äàåøäù

`xephxa yexit

õøàì äöeç úBøt ìò õøàä úBøtî àGå פירות על  אפילו – ÀÄÅÈÈÆÇÅÈÈÈÆ
ובמעשרות  בתרומה חייבות שהן  ישראל  לארץ הסמוכות הארצות של

ג); ד, ידים במסכת (כמבואר  חכמים מתקנת או  נביאים àGåÀמתקנת
õøàä úBøt ìò õøàì äöeç úBøtîבמעשר שכתוב (ויקרא – ÄÅÈÈÈÆÇÅÈÈÆ

ל ): ux`d"כז , rxfn ux`d xyrn lke",( קכח לתרומה,(ספרי הדין  והוא

שכתוב כמו  תרומה, נקרא המעשר כד ):שאף יח , מעשר(במדבר את "כי 
תורמין  "אין שנו : ובתוספתא תרומה". לה' ירימו אשר  ישראל  בני

פירות  על סוריא מפירות ולא סוריא פירות על  ישראל ארץ מפירות
ישראל ". eîøzארץ íàå תורמים שאין  במשנתנו ששנינו אלו כל  – ÀÄÈÀ

תרמו, אם äîeøzמהם, ïúîeøz ïéà דווקא היינו מפרשים: יש – ÅÀÈÈÀÈ
מחיוב  התורם אבל להיפך , או  הגמור הפטור על  החייב מן בתורם

י-יא  ה, דמאי  לעיל דינו מבואר להיפך , או  דרבנן  חיוב על  תורה של

איגר). עקיבא  רבי (תוספות 

מעשר "וכל  הכתוב מן  שם שלמדים לעיל, שהבאנו ה"ספרי" על תמהים יש
ולא  לארץ חוצה פירות על הארץ מפירות תורמין  שאין  הארץ" מזרע הארץ
פטורים  לארץ חוץ פירות והלא – הארץ", פירות על לארץ חוצה מפירות
על הפטור מן או  הפטור על החייב מן כאן  שיש נמצא ומעשרות, מתרומה
מפרשים  מתחבטים מכאן  הכתוב? מן מיוחד לימוד צריך  למה כן ואם החייב,
בפירות  שמדובר  ונראה כותב: ראשונה" "משנה בעל  זה. ענין בפירוש אחדים
חלה, לענין  (כמו התורה מן  במעשר  שחייבים ישראל , לארץ שבאו לארץ חוץ
חייבים, שניהם שאפילו להשמיענו, הכתוב ובא חלה), במסכת ב פרק בתחילת
שנזרעו (היינו הארץ" מזרע הארץ "מעשר  שצריך  זה, על  מזה תורמים אין
קרח). פרשת על  חכמה" "משך  בעל  כותב וכן  – לארץ. שנכנסו ולא בארץ

y c e w z a y
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אל הקודמות  במשניות שנימנו תרמולאחר  אם בדיעבד  ואף לתרום, להם שאסור  ו
לתרום, להם אסור  אמנם שלכתחילה אלו  למנות משנתנו באה תרומה, תרומתם אין

תרומה. תרומתם בדיעבד אבל 

äMîç,להלן המפורטים –eîøúé àG,לכתחילה לתרום להם אסור  – ÂÄÈÄÀÙ
eîøz íàå,תרומה הפרישו אם בדיעבד  אבל  –äîeøz ïúîeøz ÀÄÈÀÀÈÈÀÈ

להלן: הטעם כמבואר  –ílàä,מדבר ואינו ששומע –øBkMäå– ÈÄÅÀÇÄ
בבבלי ומבואר שכור , הוא שאדם א ):בשעה סד , שאינו (עירובין כל

שכרותו, מחמת המלך לפני לדבר ערום,íøòäåיכול שהוא בשעה – ÀÆÈÙ
àîeqäå,עיניו בשתי  עיוור  –éø÷ ìòáe לילה מקרה שארעו  – ÀÇÈÇÇÆÄ

אלו  כל ד); ג, ברכות המשנה לבאור  הקדמתנו  eîøúé(עיין àG– ÄÀÙ
מבואר, dkxad,בירושלמי iptn `ed mrhd ixwÎlraae mexrae mli`ay

להפריש וצוונו  במצוותיו  קדשנו "אשר לברך צריך שהתורם כלומר
לברך,mli`eתרומה", יכול  שכתובmexrdeאינו לברך , (דברים אסור

טו): בשעהכג, ודרשו: דבר ", ערות בך יראה בו "ולא מדבר שאתה

ערווה בך  יראה ב).לא קיד , מציעא בבא  בבלי תרומות ; oke(ירושלמי
ixw lra ששנינו כמו  לברך , ד):אסור ג, מהרהר(ברכות , קרי "בעל

עד לברך לו  אסור  עזרא תקנת שמפני  כלומר  מברך", ואינו בלבו 
לתרום  שמצוה מפני הוא הטעם ובסומא ובשיכור  שם); (עיין  שיטבול

את  לברור  יודעים אינם והסומא שהשיכור  וכיון  והמובחר , היפה מן
היפה; על הרע מן יתרמו שמא חוששים ïúîeøzהיפה, ,eîøz íàåÀÄÈÀÀÈÈ

äîeøz היפה על הרע מן  שתרם מי  וכן  מעכבות, אינן  שברכות – ÀÈ
ו). ב, להלן  (כמבואר  תרומה תרומתו בדיעבד

שבמשנתנו יתרומו " "לא הלשון  שכפל למשנתנו), (בפירושו כותב הרמב"ם
ולא  פנים, בשום מהם אחד אף יתרום לא שלכתחילה ההלכה את לחזק בא
מבאר כן  – בזה. להקל לו מותר  תרומה, תרומתו  ובדיעבד שהואיל  יחשוב
של דעתו  למעט בא משנתנו שנקטה יתרומו" לא "חמישה שהמניין  הרמב"ם,
שנקטה  המנין גם וכן  תרומה. תרומתו  שתרם קטן שגם הסובר  יהודה רבי
מהרי"ח  חידושי  ראשונה", "משנה טוב", יום "תוספות (עיין  הראשונה המשנה

זה). בענין  שמתחבטים –

ז ה נ ש מ ר ו א ב

כל את פוטרת אחת חיטה ואפילו  לתרומה, שיעור נתנה לא שהתורה הזכרנו כבר 
למסכתנו ). בפתיחה עיין  ג; ד , להלן (כמבואר שיעור קבעו  שחכמים אלא הכרי ,
נוהגים  מקום מכל  לתרומה, שיעור  קבעו שחכמים פי  על שאף ללמד, באה משנתנו

מאומד. אלא התרומה שיעור את מפרישים שאין תורה כדין 

ïéðîa àGå ,ì÷Lîa àGå ,äcîa àG ïéîøBz ïéà אלא – ÅÀÄÀÄÈÀÀÄÀÈÀÀÄÀÈ
סמכו  ובירושלמי  חכמים; שקבעו השיעור  כפי  הדעת מאומד  מפרישים

הכתוב על זה כז):דין יח, במחשבה aygpe"(במדבר – תרומתכם" לכם
במשקל ולא במידה לא תורם אתה ואין באומד ), (כלומר  תורם אתה

ואף  במנין. ענין ולא אינו  אם נאמר , בתרומתֿמעשר  זה שפסוק פי  על 
– שיעור התורה לה נתנה שהרי xyrnd",לתרומתֿמעשר, on xyrn"

שיעור התורה בה נתנה שלא גדולה לתרומה ענין  ìáàÂÈ(רמב"ם ).תנהו
éeðnä úàå ìe÷Mä úàå ãeãnä úà àeä íøBz אדם שמודד – ÅÆÇÈÀÆÇÈÀÆÇÈ

מפרישה  גדולה, תרומה ממנו וכשמפריש טבלו , את ומונה ושוקל
להשמיענו , באה שהמשנה נראה כותב: ראשונה" "משנה ובעל  מאומד.
אחד מאומד לתרום שידע כדי שיתרום, קודם הטבל שימדוד שמצוה

המדוד . מן äcîמחמישים ìL íäL ätwáe ìqa ïéîøBz ïéàÅÀÄÇÇÇËÈÆÅÆÄÈ
בהם, לתרום ואסור  מסוימת, מידה הם מחזיקים מלאים שכשהם –

במידה, תורם הוא כאילו  שנראה למדוד , מתכוון  כשאינו ìáàÂÈאפילו 
ïäa àeä íøBz,ובקופה בסל  –ïLéìLe ïéöç ואינו שהואיל  – ÅÈÆÆÀÈÀÄÈ

מאומד. תורם אלא מודד  שאינו  ניכר  הרי  אותם, íøúéממלא àGÄÀÙ
äàqa,סאה למדידת המיוחד בכלי  –déöç,חצייה אפילו –déöçL ÇÀÈÆÀÈÆÆÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìläíéøîBà:äîeøz ïúîeøz ïéà. ¦¥§¦¥§¨¨§¨
‰ø÷ôää ïîe äàtä ïîe äçëMä ïîe è÷lä ïî ïéîøBz ïéà,Búîeøz äìhpL ïBLàø øNònî àGå,øNònî àGå ¥§¦¦©¤¤¦©¦§¨¦©¥¨¦©¤§¥§¦©£¥¦¤¦§¨§¨§¦©£¥

ecôpL Lc÷äå éðL,øeètä ìò áiçä ïî àGå,áiçä ìò øeètä ïî àGå,øaçîä ìò Leìzä ïî àGå,ïî àGå ¥¦§¤§¥¤¦§§¦©©¨©©¨§¦©¨©©©¨§¦©¨©©§ª¨§¦
Leìzä ìò øaçîä,ïLiä ìò Lãçä ïî àGå,Lãçä ìò ïLiä ïî àGå,õøàì äöeç úBøt ìò õøàä úBøtî àGå, ©§ª¨©©¨§¦¤¨¨©©¨¨§¦©¨¨©¤¨¨§¦¥¨¨¤©¥¨¨¨¤

.dnexz:ììë íøú àì åìéàë àåä éøäå ,ïîùä ìò àìå íéúéæä ìò àì äîåøú ïàë ïéà ïîùä ìò íâ íåøúì ïååëúðå ìéàåä
d.d`td one dgkyd on hwld on oinxez oi`íééðò úåðúî åìàù ,åãéáù äàôå äçëùå è÷ìî äîåøú åéìò ùéøôäì ìåëé åðéà ìáè ìù éøë åì ùéù éî

:íééðò úåðúîá åìáè ï÷úì ìåëé åðéàå ïä.xwtddáéúëã(ãé íéøáã)ø÷ôä àöé ,ïúéì áééç äúà åì ïéàå êì ùéù äîî êîò äìçðå ÷ìç åì ïéà éë éåìä àáå
:åá ïéåù åãéå êãéù.eznexz dlhpy oey`x xyrnn `leåîéã÷äù àëéä ïðéòåîùàì êéøèöéàå .åãéáù ìáè ìù éøë ìò äìåãâ äîåøú åðîî íøåú ïéà

úåùòì äöøù éåì ïáì ïéðî éøôñá àéðúã ,íåøúì ìåëé åúîåøú äìèð àì ìáà ,åúîåøú äìèðù à÷åãå ,äìåãâ äîåøúî øåèô àåäù íéìáùá ïäëì éåì ïá
ì"ú äùåòù ïéðî ,äìåãâ äîåøú åìù ïåùàø øùòîî(çé øáãîá)íéøçàì äîåøú åúåùòì äöø íàù ïàëî ,äîåøú 'äì åîéøé øùà ìàøùé éðá øùòî úà éë

ì"ú ,íéøçàì äîåøú åúåà äùåò àäé åúîåøú äìèðù øçàì óà ìåëé ,äùåò(íù)íéøçàì äîåøú åúåà äùåò àåä åëåúá åùã÷ù ïîæá ,åðîî åùã÷î úà,
:íéøçàì äîåøú åúåà äùåò ïéà åëåúá åùã÷ ïéà.ectpy ycwde ipy xyrnn `leàèéùô åãôð àìã àëéäå .àåä äåáâ ïåîî éðù øùòî øáñ àðú éàä

,àåä íéøåîâ ïéìåçã àèéùô éîð àä àîéú éëå .åìáè ìò äìåãâ äîåøú ïúåùòì ìåëéã à"ãñ åãôðã àëéä ìáà ,äåáâ ìù ïåîîá åìáè ï÷úì ìåëé åðéàã
ë"çàå øáæâä åçøîå ìáè ùéã÷äùë ,êéøèöéà éîð ,äãôðù ùã÷äå .ïåùàø øùòîá úéùéøôãë äìåãâ äîåøúî øåèôã ,íéìáùá åîéã÷äã àëéä êéøèöà

:äîåøúä ïî øåèôã åàãô.aeigd lr xehtd on:úåøùòîá ïéáééç ïäù ùéìù åàéáäù úåøéôä ìò ,úåøùòîä ïî ïéøåèô ïäù ùéìù åàéáä àìù úåøéôî ïåâë
.xaegnd lr yelzd on `leáéúëã(íù)àìà êééù àì äîøä ïåùìã ,ùåìúä ìò øáåçîä ïî àìå øáåçîä ìò ùåìúä ïî íåøúé àìù ,åðîî íúåîøäå

:ïéåù íäéðù ïéìåçäå äîåøúäù òîùî åðîîå ,ùåìúá.oyid lr ycgd onúåøéô ìò äøáòù äðù úåøéôî àìå ,äøáòù äðù úåøéô ìò åæ äðù úåøéôî

`xephxa yexit

השמן , על וגם הזיתים על  גם לתרום חייב שהוא התרומה כשיעור 
ועל הענבים על  חייב שהוא התרומה כשיעור  הענבים מן שהפריש  או

íäaהיין , ïîöò úîeøz :íéøîBà éànL úéa שהוא התרומה – ÅÇÇÀÄÀÇÇÀÈÈÆ
או  בזיתים יש  עצמם הענבים מן או  עצמם הזיתים מן  להפריש חייב
על או  השמן על  כתרומה מהם שהפריש מה אבל  שהפריש , בענבים

כדין  דינם שהפריש הענבים או שהזיתים נמצא תרומה. אינה היין
חלקים  מאה בחולין יש  שאם בחולין, תרומה תערובת היינו "מדומע",

התע  כל  תימכר  לאו, ואם בטלה, היא הרי  התרומה, לכהנים כנגד רובת
"מדומע"). בענין למסכתנו  בפתיחה שבארנו  ìlä(כמו  úéáeÅÄÅ

äîeøz ïúîeøz ïéà :íéøîBàעל גם לתרום והתכוון  הואיל – ÀÄÅÀÈÈÀÈ
השמן , על  ולא הזיתים על לא תרומה כאן  אין היין , על גם או השמן 

הרמב"ם  כלל. תרם לא כאילו הוא והרי היין , על ולא הענבים על  לא
יטריח  שמא "גזירה הירושלמי): פי (על  הלל  בית של טעמם מבאר 

שאפילו  החמירו, הכהן טורח שמפני כלומר ולכתוש ", לדרוך  הכהן 
מלכתחילה, כן לעשות יבואו שמא גזירה תרומה, תרומתו אין בדיעבד 

הענבים  מן או השמן על הזיתים מן  לתרום שרוצים הוא מצוי  דבר שכן
היין . על

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äàtä ïîe äçëMä ïîe è÷lä ïî ïéîøBz ïéàשנטל עני  – ÅÀÄÄÇÆÆÄÇÄÀÈÄÇÅÈ
ופאה שכחה d`t),לקט, zkqnl dgizt oiir) מהם לתרום לו  אסור

מן  פטורים ופאה שכחה שלקט, לפי  לו, שיש  טבל  של  התבואה על 
החייב, על הפטור  מן תורמים ואין  המעשר, ומן  בשם (התרומה הר "ש

הבית ). לבעל שהכוונה  מפרש  הר"ב אבל ø÷ôääהירושלמי. ïîe– ÄÇÆÀÅ
שכתוב  המעשר, ומן  התרומה מן  פטור  שהוא ההפקר , מן  שזכה ממה

כט ):במעשרות יד , –(דברים עמך " ונחלה חלק לו אין  כי  הלוי "ובא

עני ; הוא אם כגון  בה, חלק ללוי  גם שיש  ופאה שכחה לקט יצאו 
;ea mieey ecie jciy ,xwtd `vi תבואה על  ההפקר מן תורמים אין  הלכך

בתרומה; Búîeøzהחייבת äìhpL ïBLàø øNònî àGå– ÀÄÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
ממנו  ניטלה שלא פי  על  אף לכהן , מעשר תרומת ממנו  שהופרשה

קודם  בשיבולים מעשרו את ליטול  הלוי שהקדים כגון גדולה, תרומה
ממ  תורמים אין גדולה, תרומה הכהן  ממנו עלשנטל  גדולה תרומה נו 

קודם  היינו בשיבולים, המעשר את הלוי  וקיבל שהואיל טבל , תבואת
והרי גדולה, תרומה מחיוב הפקיעו  הרי  בתרומה, התבואה שנתחייבה

הוא  יכול  תרומתו, ניטלה לא אם ברם, החייב. על הפטור  מן  זה
תרומה  ממנו לתרום מותר  מעשר  לתרומת טבול  והוא שהואיל  לתרום,

זוטא ).גדולה ספרי פי על  ecôpL(הר"ש  Lc÷äå éðL øNònî àGåÀÄÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ
שאין  מהם, תורמים שאין הוא ודאי  נפדו , לא שאם נפדו ; אפילו –

גבוה בממון תבואתו לתקן  יכול ycew),אדם ly oenn) התנא ולדעת
שני ממעשר אפילו אלא הוא, גבוה ממון  שני  מעשר  אף משנתנו של
מהם  הופרשה שלא פי על  ואף הטבל , על תורמים אין שנפדו והקדש 

המעשר את להפריש  שהקדים – שני מעשר בענין – כגון  תרומה,
בשיבולים  התבואה את שהקדיש – הקדש  בענין – או  בשיבולים, השני 

הפקיעם  כך ידי  ועל שהואיל  ההקדש , גזבר  בידי שנמרחה לאחר  ופדאה
החייב. על הפטור מן תורמים אין והמעשרות, התרומה ïîמן àGåÀÄ

áiçä,בתרומה –øeètä ìò,התרומה מן  –øeètä ïî àGå ÇÇÈÇÇÈÀÄÇÈ
áiçä ìò מן פטורה שהיא שליש , הביאה שלא מתבואה כגון  – ÇÇÇÈ

בתרומה  חייבת שהיא שליש, שהביאה תבואה על  והמעשרות, התרומה
øaçîäובמעשרות, ìò Leìzä ïî àGå הפירות מן  תורמים אין  – ÀÄÇÈÇÇÀËÈ

המחוברים, הפירות על  Leìzäהתלושים ìò øaçîä ïî àGå– ÀÄÇÀËÈÇÇÈ
ד ):שכתוב יח , שאוספים (דברים היינו  שמדגנים, דבר  – דגנך" "ראשית

שנתלשה  לאחר  אלא בתרומה חייבת התבואה שאין ומכאן  בערימות,

שכתוב(רש"י). הטעם, מבארים כו):ויש  יח, ממנו",(במדבר  "והרימותם

שה "dnxd"ולשון משמע ו"ממנו " בתלוש, אלא שייך תרומה לא
שניהם שווים "ספרי ").והחולין פי על  "כיצד(ברטנורא שנו : ובתוספתא

עשויין  אלו  תלושין  פירות אמר: המחובר ? על  התלוש מן תורמין  אין 
אלו  מחוברין פירות או  אלו, מחוברין  פירות על  ומעשרות תרומה

כלום. אמר  לא – אלו  תלושין פירות על  ומעשרות תרומה עשויין
oixaegn zexit lr zexyrne dnexz oiieyr el` oiyelz zexit :xn` la`
zexyrne dnexz oze` dyere ,i`xr odn lke` df ixd ,eylziiykl el`

"oiniiw eixac Ð eylzp .eylziiy cr xg` mewn lr שאין (כלומר 
שלא  זמן  כל וממילא בלבד, התלישה מזמן  אלא למפרע חלה התרומה

שמובאת  ב סב, קידושין בבלי  עיין  – גמור. טבל התרומה הרי נתלשו ,
לתוספתא). דומה ברייתא ïLiäשם ìò Lãçä ïî àGå אין – ÀÄÆÈÈÇÇÈÈ

שעברה, השנה של  הפירות על זו  שנה של הפירות מן  àGåÀתורמים
Lãçä ìò ïLiä ïî הפירות על שעברה השנה של הפירות מן – ÄÇÈÈÇÆÈÈ

זו, שנה כב):שכתובשל יד, זרעך(דברים  תבואת כל את תעשר "עשר 
השדה dpyהיוצא dpy– לחברתה. משנה מעשרין שאין  מלמד – "

שנו: xfgeובתוספתא ,ynyd `a `ly cr dpyd y`x axra wxi hwil"
ynyd `ayn hwle– גוי ידי על  שנלקט oinxez),ירושלמי(כלומר oi`

."oyi dfe ycg dfy iptn ,df lr dfn oixyrneשתי שעושה שדה ברם, –
זה; על  מזה ומעשרים תורמים השלחים, בית שדה כגון בשנה, גרנות

izdw - zex`ean zeipyn
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õøàä úBøt ìò õøàì äöeç úBøtî àGå;eîøz íàå,äîeøz ïúîeøz ïéà. §¦¥¨¨¨¤©¥¨¨¤§¦¨§¥§¨¨§¨
Âeîøúé àG äMîç;eîøz íàå,äîeøz ïúîeøz:ílàä,øBkMäå,íøòäå,àîeqäå,eîøúé àG éø÷ ìòáe;íàå £¦¨¦§Ÿ§¦¨§§¨¨§¨¨¦¥§©¦§¤¨Ÿ§©¨©©¤¦¦§Ÿ§¦

eîøz,äîeøz ïúîeøz. ¨§§¨¨§¨
Êäcîa àG ïéîøBz ïéà,ì÷Lîa àGå,ïéðîa àGå,éeðnä úàå ìe÷Mä úàå ãeãnä úà àeä íøBz ìáà.ïéà ¥§¦§¦¨§§¦§¨§§¦§¨£¨¥¤©¨§¤©¨§¤©¨¥

áéúëã ,åæ äðù(ãé íéøáã):äæ ìò äæî íéøùòîå íéîøåú ïéçìùä úéá äãù ïåâë äðùá úåðøâ éðù äùåòù äãù ìáà .äðù äðù äãùä àöåéäzexitn `le
.ux`l dveg zexit lr ux`dáéúëã(æë àø÷éå)úåøéô ìò õøàä úåøéôî ïéîøåú ïéà ïëå .äîåøúì ä"äå øùòîá àø÷ éìâ ,õøàä òøæî õøàä øùòî ìëå

:õøàáù úåøéô ìò àéøåñáù úåøéôî àìå ,àéøåñáù
e.enexzi `l dyng:äîåøú åúîåøú íøúù ïè÷ øîàã ,äãåäé éáøãî éèåòîì àðéðî.ml`déôì ,íåøúé àì ,éìåç úîçî ÷úúùðù àìà òîåùù àåäå

áéúëã êøáì ìåëé åðéà íåøòä ïëå .êøáì ìåëé åðéàù(âë íéøáã):äåøò êá äàøé àì åá øáãî äúàù äòùá ,øáã úåøò êá äàøé àìå.ixw lraeïîæá éîð
:åáìá øäøäî éø÷ ìòá ïðúã ,êøáì éöî äåä àì àúåìéáèì äåìèáã éî÷î äð÷úä.`neqde xekydeàäéù ïðéòá ïðàå ,äôéä ïî øåøáì íéòãåé íðéà

áéúëã äôéä ïî íøåúå øøåá íøåúä(çé øáãîá):åúåøëù úîçî êìîä éðôá øáãì ìåëé åðéàù ìë éø÷î øåëùå .åùã÷î úà åáìç ìëî
f.dcna `l oinxez oi`áéúëã(íù)óàå .ïéðîá àìå ì÷ùîá àìå äãîá àì íøåú äúà éàå ,ãîåàî øîåìë íøåú äúà äáùçîá ,íëúîåøú íëì áùçðå

øåòéùä ïúéù éãë ãåãîéù êéøöå øùòîä ïî øùòî øåòéù äøåú åá äðúð éøäù øùòî úîåøúì ïéðò åðéà íà ,áéúëã àåä øùòî úîåøúá àø÷ éàäã áâ ìò
:øåòéù äøåú åá äðúð àìù äìåãâ äîåøúì ïéðò åäðú ,éåàøä.cecnd z` `ed mxez la`êåúì åñéðëîå åìáè úà ì÷åùå äðåî åà ,åìáè úà àåä ããåîù

:äðîé àìå ìå÷ùé àìå ãåãîé àìå ãîåàî ùéøôî åðîî äìåãâ äîåøúä ùéøôîùëå ,åúéá.dcn ly mdy dtewae lqa oinxez oi`äãîá øîåà äàåøäù

`xephxa yexit

õøàì äöeç úBøt ìò õøàä úBøtî àGå פירות על  אפילו – ÀÄÅÈÈÆÇÅÈÈÈÆ
ובמעשרות  בתרומה חייבות שהן  ישראל  לארץ הסמוכות הארצות של

ג); ד, ידים במסכת (כמבואר  חכמים מתקנת או  נביאים àGåÀמתקנת
õøàä úBøt ìò õøàì äöeç úBøtîבמעשר שכתוב (ויקרא – ÄÅÈÈÈÆÇÅÈÈÆ

ל ): ux`d"כז , rxfn ux`d xyrn lke",( קכח לתרומה,(ספרי הדין  והוא

שכתוב כמו  תרומה, נקרא המעשר כד ):שאף יח , מעשר(במדבר את "כי 
תורמין  "אין שנו : ובתוספתא תרומה". לה' ירימו אשר  ישראל  בני

פירות  על סוריא מפירות ולא סוריא פירות על  ישראל ארץ מפירות
ישראל ". eîøzארץ íàå תורמים שאין  במשנתנו ששנינו אלו כל  – ÀÄÈÀ

תרמו, אם äîeøzמהם, ïúîeøz ïéà דווקא היינו מפרשים: יש – ÅÀÈÈÀÈ
מחיוב  התורם אבל להיפך , או  הגמור הפטור על  החייב מן בתורם

י-יא  ה, דמאי  לעיל דינו מבואר להיפך , או  דרבנן  חיוב על  תורה של

איגר). עקיבא  רבי (תוספות 

מעשר "וכל  הכתוב מן  שם שלמדים לעיל, שהבאנו ה"ספרי" על תמהים יש
ולא  לארץ חוצה פירות על הארץ מפירות תורמין  שאין  הארץ" מזרע הארץ
פטורים  לארץ חוץ פירות והלא – הארץ", פירות על לארץ חוצה מפירות
על הפטור מן או  הפטור על החייב מן כאן  שיש נמצא ומעשרות, מתרומה
מפרשים  מתחבטים מכאן  הכתוב? מן מיוחד לימוד צריך  למה כן ואם החייב,
בפירות  שמדובר  ונראה כותב: ראשונה" "משנה בעל  זה. ענין בפירוש אחדים
חלה, לענין  (כמו התורה מן  במעשר  שחייבים ישראל , לארץ שבאו לארץ חוץ
חייבים, שניהם שאפילו להשמיענו, הכתוב ובא חלה), במסכת ב פרק בתחילת
שנזרעו (היינו הארץ" מזרע הארץ "מעשר  שצריך  זה, על  מזה תורמים אין
קרח). פרשת על  חכמה" "משך  בעל  כותב וכן  – לארץ. שנכנסו ולא בארץ

y c e w z a y
ו ה נ ש מ ר ו א ב

אל הקודמות  במשניות שנימנו תרמולאחר  אם בדיעבד  ואף לתרום, להם שאסור  ו
לתרום, להם אסור  אמנם שלכתחילה אלו  למנות משנתנו באה תרומה, תרומתם אין

תרומה. תרומתם בדיעבד אבל 

äMîç,להלן המפורטים –eîøúé àG,לכתחילה לתרום להם אסור  – ÂÄÈÄÀÙ
eîøz íàå,תרומה הפרישו אם בדיעבד  אבל  –äîeøz ïúîeøz ÀÄÈÀÀÈÈÀÈ

להלן: הטעם כמבואר  –ílàä,מדבר ואינו ששומע –øBkMäå– ÈÄÅÀÇÄ
בבבלי ומבואר שכור , הוא שאדם א ):בשעה סד , שאינו (עירובין כל

שכרותו, מחמת המלך לפני לדבר ערום,íøòäåיכול שהוא בשעה – ÀÆÈÙ
àîeqäå,עיניו בשתי  עיוור  –éø÷ ìòáe לילה מקרה שארעו  – ÀÇÈÇÇÆÄ

אלו  כל ד); ג, ברכות המשנה לבאור  הקדמתנו  eîøúé(עיין àG– ÄÀÙ
מבואר, dkxad,בירושלמי iptn `ed mrhd ixwÎlraae mexrae mli`ay

להפריש וצוונו  במצוותיו  קדשנו "אשר לברך צריך שהתורם כלומר
לברך,mli`eתרומה", יכול  שכתובmexrdeאינו לברך , (דברים אסור

טו): בשעהכג, ודרשו: דבר ", ערות בך יראה בו "ולא מדבר שאתה

ערווה בך  יראה ב).לא קיד , מציעא בבא  בבלי תרומות ; oke(ירושלמי
ixw lra ששנינו כמו  לברך , ד):אסור ג, מהרהר(ברכות , קרי "בעל

עד לברך לו  אסור  עזרא תקנת שמפני  כלומר  מברך", ואינו בלבו 
לתרום  שמצוה מפני הוא הטעם ובסומא ובשיכור  שם); (עיין  שיטבול

את  לברור  יודעים אינם והסומא שהשיכור  וכיון  והמובחר , היפה מן
היפה; על הרע מן יתרמו שמא חוששים ïúîeøzהיפה, ,eîøz íàåÀÄÈÀÀÈÈ

äîeøz היפה על הרע מן  שתרם מי  וכן  מעכבות, אינן  שברכות – ÀÈ
ו). ב, להלן  (כמבואר  תרומה תרומתו בדיעבד

שבמשנתנו יתרומו " "לא הלשון  שכפל למשנתנו), (בפירושו כותב הרמב"ם
ולא  פנים, בשום מהם אחד אף יתרום לא שלכתחילה ההלכה את לחזק בא
מבאר כן  – בזה. להקל לו מותר  תרומה, תרומתו  ובדיעבד שהואיל  יחשוב
של דעתו  למעט בא משנתנו שנקטה יתרומו" לא "חמישה שהמניין  הרמב"ם,
שנקטה  המנין גם וכן  תרומה. תרומתו  שתרם קטן שגם הסובר  יהודה רבי
מהרי"ח  חידושי  ראשונה", "משנה טוב", יום "תוספות (עיין  הראשונה המשנה

זה). בענין  שמתחבטים –

ז ה נ ש מ ר ו א ב

כל את פוטרת אחת חיטה ואפילו  לתרומה, שיעור נתנה לא שהתורה הזכרנו כבר 
למסכתנו ). בפתיחה עיין  ג; ד , להלן (כמבואר שיעור קבעו  שחכמים אלא הכרי ,
נוהגים  מקום מכל  לתרומה, שיעור  קבעו שחכמים פי  על שאף ללמד, באה משנתנו

מאומד. אלא התרומה שיעור את מפרישים שאין תורה כדין 

ïéðîa àGå ,ì÷Lîa àGå ,äcîa àG ïéîøBz ïéà אלא – ÅÀÄÀÄÈÀÀÄÀÈÀÀÄÀÈ
סמכו  ובירושלמי  חכמים; שקבעו השיעור  כפי  הדעת מאומד  מפרישים

הכתוב על זה כז):דין יח, במחשבה aygpe"(במדבר – תרומתכם" לכם
במשקל ולא במידה לא תורם אתה ואין באומד ), (כלומר  תורם אתה

ואף  במנין. ענין ולא אינו  אם נאמר , בתרומתֿמעשר  זה שפסוק פי  על 
– שיעור התורה לה נתנה שהרי xyrnd",לתרומתֿמעשר, on xyrn"

שיעור התורה בה נתנה שלא גדולה לתרומה ענין  ìáàÂÈ(רמב"ם ).תנהו
éeðnä úàå ìe÷Mä úàå ãeãnä úà àeä íøBz אדם שמודד – ÅÆÇÈÀÆÇÈÀÆÇÈ

מפרישה  גדולה, תרומה ממנו וכשמפריש טבלו , את ומונה ושוקל
להשמיענו , באה שהמשנה נראה כותב: ראשונה" "משנה ובעל  מאומד.
אחד מאומד לתרום שידע כדי שיתרום, קודם הטבל שימדוד שמצוה

המדוד . מן äcîמחמישים ìL íäL ätwáe ìqa ïéîøBz ïéàÅÀÄÇÇÇËÈÆÅÆÄÈ
בהם, לתרום ואסור  מסוימת, מידה הם מחזיקים מלאים שכשהם –

במידה, תורם הוא כאילו  שנראה למדוד , מתכוון  כשאינו ìáàÂÈאפילו 
ïäa àeä íøBz,ובקופה בסל  –ïLéìLe ïéöç ואינו שהואיל  – ÅÈÆÆÀÈÀÄÈ

מאומד. תורם אלא מודד  שאינו  ניכר  הרי  אותם, íøúéממלא àGÄÀÙ
äàqa,סאה למדידת המיוחד בכלי  –déöç,חצייה אפילו –déöçL ÇÀÈÆÀÈÆÆÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn



fקצד dpyn oey`x wxt zenexz zkqn

äcî ìL íäL ätwáe ìqa ïéîøBz,ïLéìLe ïéöç ïäa àeä íøBz ìáà.déöç äàqa íøúé àG,déöçL §¦©©©ª¨¤¥¤¦¨£¨¥¨¤¤§¨§¦¨¦§Ÿ©§¨¤§¨¤¤§¨
äcî. ¦¨

:íøåú àåä.oyilye oiivg oda `ed mxez la`:øæâîì àëéì ïúåà àìîî åðéàã ïåéëã.dcn divgyàëéàå äéöç íå÷î ãò ïéðîéñ íéîòô äàñá ùéù
:äãîá íåøúì åúà àîìã øæâîì

`xephxa yexit

äcî,מפרשים ויש  במידה. תורם ונמצא לחצייה, סימן  בסאה שיש – ÄÈ
יבוא  שמא גזירה יתרום, לא לחצייה סימן בה שאין  בסאה שאפילו 

במידה (הר"ש).לתרום

izdw - zex`ean zeipyn

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

(ci my)dzpiyy mrhde ,'DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨
ick `ed ,dpeyla dxezd,Cì øîBìdpey`x dilr `ay ef wxy ©¨

a,ïéçewéì Cøcda ,oiyeciw ici lr ezy` dzyrpy ,ezy` epiide ¤¤¦¦
äøñàd eilräøBzm` la` ,dizeaexw x`y z` epiid ,dipyd z` ¨§¨¨

`l ,dyciw `ly ,iezit e` qpe`a did dilr `ay dpey`xd
.dizeaexw z` eilr dxezd dxq`

:jk lr dywn `tt axäzòî àlà ,ééaàì àtt áø déì øîàoeyly ¨©¥©¨¨§©©¥¤¨¥©¨
,dxez dxq` oiyeciw ici lr `weecy zcnln 'dgiw'BúBçà éab©¥£

áéúëc(fi k `xwie)e','Bnà úá Bà åéáà úa Búçà úà çwé øLà Léà ¦§¦§¦£¤¦©¤£Ÿ©¨¦©¦
éîð éëä`weecy xn`p my mb m`d ±øeñàc àeä äçé÷ Cøc`eal ¨¥©¥¤¤¦¨§¨

la` ,ezeg` lréøL äáéëL Cøc.ok epi` i`cea ixde .[xzen-] ¤¤§¦¨¨¦
:iia` uxzndéì øîà,`tt axl iia`çewéìíúñ äøBza éáéúk ïé ¨©¥¦¦§¦¥©¨§¨

dpeekd m` dxezd dyxit `le mzq dxkfed oigewil oeyl -
mewna ,daikyl e` oi`eyipläçé÷ì éeàøäzpeek ,oiyeciw ly ¨¨§¦¨

dxezdäçé÷dxen`d dyxcd zyxtzn jkae ,oiyeciw epiid ¦¨
la` .dyxcl dgiw mda xn`py ezy` zeaexw iabl `ziixaa

mewnaéeàøäwxì,äáéëL,oiyeciw ly dgiwl ie`x epi`y xnelk ¨¨¦§¦¨
dxq`y dny da xen`d dgiw oeyld z` yxtl yi jgxk lr

jxca epiid dxezd.äáéëLmiqtez oiyeciw oi`y ezeg`a okle §¦¨
.daiky oiprl dgiw oeyl zyxtzn ,da

:dpyna xen`d oicl xg` xewn `ian `ax,øîà àáøoicl xewnd ¨¨¨©
y iny df,dza àOéì øzeî ,äMà ñðà`ed,àëäîzxizqn ¨©¦¨¨¦¨¦¨¥¨¨

,miweqtdáéúk(i gi my)ða úa úåøò','älâú àì Eza úá Bà E §¦¤§©©¦§©¦§Ÿ§©¤
,dlbz `l jly jpa za `weec ,dfn rnyneàäla` -dða úa ¨©§¨

dãéc,xg` yi`n ezy` ly -åok,dãéc dza úájpa za dpi`y ¦¨§©¦¨¦¨
,jza za e`élb.mze` `yil xnelk ,zelbl xzen -eipy cvn ©¥

áéúk(fi my)dza úa úàå dða úa úà älâú àì dzáe äMà úåøò' §¦¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤©¦¨
,'çwú àìeilr exq`p dza zae dpa zay df weqta yxetn ixd Ÿ¦©

.eza zae epa za mpi`y it lr s`ãöék àäz` ayiil yi ¨¥©
y xnel jixv gxkda ,dxizqdïàkxaecn ,oey`xd weqta - ¨

,ïéñðBàaezal za dclep m`y aezkd epcnlne ,dy` qp`y §¨¦
lre dpa za lr aiig epi` mle` ,eilr dxeq` `id ,dy` dze`n

eli`e .xg` yi`n dza zaïàkxaecn ,ipyd weqta -,ïéàeOða ¨§¦¦
.dza zae dpa za lr mb aiig ezy` `idy oeiky

:`xnbd zl`eyàðà Ceôéàweqtdy ,jtidl xn`p `ny - ¥£¨
dza zae dpa zay wiecne jza zae jpa za xqe`y oey`xd
xqe`y ipyd weqtd eli`e ,d`eypa xn`p ,zexzen xg` yi`n
oi` ok m`e ,dqep`a xn`p ,xg` yi`n dza za e` dpa za elit`

.dza `yil xzen dy` qp`ay jkl xewn
:`xnbd zayiineäa áéúk 'øàL' úBéøòzeixra dazk dxezd - £¨§¥§¦§

xn`py ,[dgtyn zaxiw] 'x`y' oeyl(e gi `xwie)lM l` Wi` Wi`'¦¦¤¨
`ed xeqi`l mxebdy rnyne ,'dexr zFNbl Eaxwz `l FxUA x`W§¥§¨Ÿ¦§§§©¤§¨

`y',daxewd epiidc 'exya xàkéì ïéñðBàa ,øàL àkéà ïéàeOða§¦¦¦¨§¥§¨¦¥¨

øàLoi` oiqpe`a mle` ,dgtyn zaxew ly oipr jiiy oi`eyipa ± §¥
`xaq ,zeaexw zxqe` dxezdyk ok m`e ,dgtyn zaxew ly oipr
zeaexw xy`n 'x`y' da yiy ,ezy` zeaexwa xzei xeq`l `id

.ezqep`
:dpyna epipy'åëå åéáà úñeðàa øñBà äãeäé éaø.eia` zzetne ©¦§¨¥©£©¨¦

:dcedi iax ly oicl xewn d`ian `xnbd,áø øîà ìcéb áø øîà̈©©¦©¨©©
äãeäé éaøc àîòè éàî.eia` zzetne eia` zqep`a xqe`yáéúëc ©©£¨§©¦§¨¦§¦

(` bk mixac)ðk älâé àìå åéáà úLà úà Léà çwé àì','åéáà ó Ÿ¦©¦¤¥¤¨¦§Ÿ§©¤§©¨¦
,weqtd ly eteq zernyneðkåéáà äàøL óeia` `ay dy` - ¨¨¤¨¨¨¦

,oiyeciw `la s` dilrälâé àìzl`ey .dilr oad `eai `l - Ÿ§©¤
:`xnbdáéúk äñeðàác éànîezzl weqtd zpeek `ny ,df weqt ¦©§©£¨§¦

:`xnbd zx`an .eia` zy`l ztqep dxdf`àø÷c déåléòî áéúëc¦§¦¥¦¨¥¦§¨
eiptln el jenqd weqta azkpy dnn yxcp df xac ±(hk ak my),

,'óñk íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðå'xacn df weqte §¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¤¤
weqtl eia` spk zelbl xqe`d weqtd jnqpy oeike ,dqep` oipra
'eia` spk dlbi `l' weqtd mby rnyn ,dqep`a xacnd df

.dqep`a yxtzn
:`xnbd zl`eyïðaøåiaxk miweqtd z` miyxc mpi` recn §©¨¨

:`xnbd daiyn .dcediéîñ äåä éàdéì C`l' weqtd did m` - ¦£¨§¦¥
z` miyxec eid ok` ,dqep` zyxtl ynn jenq 'eia` spk dlbi

weqtdúøîà÷ãk,eia` zqep` z` xqe` weqtdy ,zyxity enk - ¦§¨¨§©
la`àzLä[eiykr-]éîñ àìcdéì Cgwi `l' weqtd ixdy ,ynn ©§¨§Ÿ§¦¥

miaygp miweqtd oi` ,mdipia wiqtn 'eia` zy` z` yi`
'eia` spk dlbi `l' weqtde ,mikenqkïðò áøãëì déì éòaéî- ¦¨¥¥§¦§©¨¨

,opr ax ly ezyxcl eze` mikixv,ìàeîL øîà ïðò áø øîàc§¨©©¨¨¨©§¥
øaãî áeúkä åéáà ìL íáé úøîBLady` xeq`l `a weqtd ± §¤¤¨¨¤¨¦©¨§©¥

.dnaii `l oiicr eia`e eia` iptl meail dltpyéàîedne ± ©
aezkd zernynðk'ðk ,'åéáà ó,åéáàì éeàøä ómai zxney epiidc §©¨¦¨¨¨¨§¨¦

,dy`l dzgwle dnaiil epicy ,eia` lyälâé àì.epa Ÿ§©¤
ly mai zxney xeq`l df weqta jxev yi recn :`xnbd zl`ey

,eia`déì ÷etéúådxeq` df `la mb `ld ±íeMî`idy,BúãBc §¦¥¦¨
.dlra zen xg`l s` dxeq`y eia` ig` zy` epiidc

`a df weqt :`xnbd daiyn,ïéåàì éðLa äéìò øáòì,xnelk ©£Ÿ¨¤¨¦§¥¨¦
e`ld lr e`l el siqedldlbi `l' meyn mb eaiigle ,ezcec ly

.eia` ly mai zxney `idy 'eia` spk
:`xnbd zl`eydéì ÷etéúådxeq` df `la mb `ld -íeMî §¦¥¦

xeqi`.÷eMì äîáé§¨¨©
dtiqed ,oie`l ipy meyn da xeq` `edy s` :`xnbd daiyn

dxezdäéìò øáòìeia` ly mai zxney lr -ìLa,ïéåàì äL.` ©£Ÿ¨¤¨¦§¨¨¦
.eia` ly mai zxney meyn .b .weyl dnai meyn .a .ezcec meyn

:sqep aeyiiàîéà úéòaéàådlbi `l' weqtdy ,xen` dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨
dze` xeq`l ick jxvp 'eia` spkäúéî øçàìxaky ,eia` ly §©©¦¨

.weyl dnai xeqi` f` lhazp
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קצה f dpyn oey`x wxt zenexz zkqn

äcî ìL íäL ätwáe ìqa ïéîøBz,ïLéìLe ïéöç ïäa àeä íøBz ìáà.déöç äàqa íøúé àG,déöçL §¦©©©ª¨¤¥¤¦¨£¨¥¨¤¤§¨§¦¨¦§Ÿ©§¨¤§¨¤¤§¨
äcî. ¦¨

:íøåú àåä.oyilye oiivg oda `ed mxez la`:øæâîì àëéì ïúåà àìîî åðéàã ïåéëã.dcn divgyàëéàå äéöç íå÷î ãò ïéðîéñ íéîòô äàñá ùéù
:äãîá íåøúì åúà àîìã øæâîì

`xephxa yexit

äcî,מפרשים ויש  במידה. תורם ונמצא לחצייה, סימן  בסאה שיש – ÄÈ
יבוא  שמא גזירה יתרום, לא לחצייה סימן בה שאין  בסאה שאפילו 

במידה (הר"ש).לתרום

izdw - zex`ean zeipyn

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

(ci my)dzpiyy mrhde ,'DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨
ick `ed ,dpeyla dxezd,Cì øîBìdpey`x dilr `ay ef wxy ©¨

a,ïéçewéì Cøcda ,oiyeciw ici lr ezy` dzyrpy ,ezy` epiide ¤¤¦¦
äøñàd eilräøBzm` la` ,dizeaexw x`y z` epiid ,dipyd z` ¨§¨¨

`l ,dyciw `ly ,iezit e` qpe`a did dilr `ay dpey`xd
.dizeaexw z` eilr dxezd dxq`

:jk lr dywn `tt axäzòî àlà ,ééaàì àtt áø déì øîàoeyly ¨©¥©¨¨§©©¥¤¨¥©¨
,dxez dxq` oiyeciw ici lr `weecy zcnln 'dgiw'BúBçà éab©¥£

áéúëc(fi k `xwie)e','Bnà úá Bà åéáà úa Búçà úà çwé øLà Léà ¦§¦§¦£¤¦©¤£Ÿ©¨¦©¦
éîð éëä`weecy xn`p my mb m`d ±øeñàc àeä äçé÷ Cøc`eal ¨¥©¥¤¤¦¨§¨

la` ,ezeg` lréøL äáéëL Cøc.ok epi` i`cea ixde .[xzen-] ¤¤§¦¨¨¦
:iia` uxzndéì øîà,`tt axl iia`çewéìíúñ äøBza éáéúk ïé ¨©¥¦¦§¦¥©¨§¨

dpeekd m` dxezd dyxit `le mzq dxkfed oigewil oeyl -
mewna ,daikyl e` oi`eyipläçé÷ì éeàøäzpeek ,oiyeciw ly ¨¨§¦¨

dxezdäçé÷dxen`d dyxcd zyxtzn jkae ,oiyeciw epiid ¦¨
la` .dyxcl dgiw mda xn`py ezy` zeaexw iabl `ziixaa

mewnaéeàøäwxì,äáéëL,oiyeciw ly dgiwl ie`x epi`y xnelk ¨¨¦§¦¨
dxq`y dny da xen`d dgiw oeyld z` yxtl yi jgxk lr

jxca epiid dxezd.äáéëLmiqtez oiyeciw oi`y ezeg`a okle §¦¨
.daiky oiprl dgiw oeyl zyxtzn ,da

:dpyna xen`d oicl xg` xewn `ian `ax,øîà àáøoicl xewnd ¨¨¨©
y iny df,dza àOéì øzeî ,äMà ñðà`ed,àëäîzxizqn ¨©¦¨¨¦¨¦¨¥¨¨

,miweqtdáéúk(i gi my)ða úa úåøò','älâú àì Eza úá Bà E §¦¤§©©¦§©¦§Ÿ§©¤
,dlbz `l jly jpa za `weec ,dfn rnyneàäla` -dða úa ¨©§¨

dãéc,xg` yi`n ezy` ly -åok,dãéc dza úájpa za dpi`y ¦¨§©¦¨¦¨
,jza za e`élb.mze` `yil xnelk ,zelbl xzen -eipy cvn ©¥

áéúk(fi my)dza úa úàå dða úa úà älâú àì dzáe äMà úåøò' §¦¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤©¦¨
,'çwú àìeilr exq`p dza zae dpa zay df weqta yxetn ixd Ÿ¦©

.eza zae epa za mpi`y it lr s`ãöék àäz` ayiil yi ¨¥©
y xnel jixv gxkda ,dxizqdïàkxaecn ,oey`xd weqta - ¨

,ïéñðBàaezal za dclep m`y aezkd epcnlne ,dy` qp`y §¨¦
lre dpa za lr aiig epi` mle` ,eilr dxeq` `id ,dy` dze`n

eli`e .xg` yi`n dza zaïàkxaecn ,ipyd weqta -,ïéàeOða ¨§¦¦
.dza zae dpa za lr mb aiig ezy` `idy oeiky

:`xnbd zl`eyàðà Ceôéàweqtdy ,jtidl xn`p `ny - ¥£¨
dza zae dpa zay wiecne jza zae jpa za xqe`y oey`xd
xqe`y ipyd weqtd eli`e ,d`eypa xn`p ,zexzen xg` yi`n
oi` ok m`e ,dqep`a xn`p ,xg` yi`n dza za e` dpa za elit`

.dza `yil xzen dy` qp`ay jkl xewn
:`xnbd zayiineäa áéúk 'øàL' úBéøòzeixra dazk dxezd - £¨§¥§¦§

xn`py ,[dgtyn zaxiw] 'x`y' oeyl(e gi `xwie)lM l` Wi` Wi`'¦¦¤¨
`ed xeqi`l mxebdy rnyne ,'dexr zFNbl Eaxwz `l FxUA x`W§¥§¨Ÿ¦§§§©¤§¨

`y',daxewd epiidc 'exya xàkéì ïéñðBàa ,øàL àkéà ïéàeOða§¦¦¦¨§¥§¨¦¥¨

øàLoi` oiqpe`a mle` ,dgtyn zaxew ly oipr jiiy oi`eyipa ± §¥
`xaq ,zeaexw zxqe` dxezdyk ok m`e ,dgtyn zaxew ly oipr
zeaexw xy`n 'x`y' da yiy ,ezy` zeaexwa xzei xeq`l `id

.ezqep`
:dpyna epipy'åëå åéáà úñeðàa øñBà äãeäé éaø.eia` zzetne ©¦§¨¥©£©¨¦

:dcedi iax ly oicl xewn d`ian `xnbd,áø øîà ìcéb áø øîà̈©©¦©¨©©
äãeäé éaøc àîòè éàî.eia` zzetne eia` zqep`a xqe`yáéúëc ©©£¨§©¦§¨¦§¦

(` bk mixac)ðk älâé àìå åéáà úLà úà Léà çwé àì','åéáà ó Ÿ¦©¦¤¥¤¨¦§Ÿ§©¤§©¨¦
,weqtd ly eteq zernyneðkåéáà äàøL óeia` `ay dy` - ¨¨¤¨¨¨¦

,oiyeciw `la s` dilrälâé àìzl`ey .dilr oad `eai `l - Ÿ§©¤
:`xnbdáéúk äñeðàác éànîezzl weqtd zpeek `ny ,df weqt ¦©§©£¨§¦

:`xnbd zx`an .eia` zy`l ztqep dxdf`àø÷c déåléòî áéúëc¦§¦¥¦¨¥¦§¨
eiptln el jenqd weqta azkpy dnn yxcp df xac ±(hk ak my),

,'óñk íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðå'xacn df weqte §¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¤¤
weqtl eia` spk zelbl xqe`d weqtd jnqpy oeike ,dqep` oipra
'eia` spk dlbi `l' weqtd mby rnyn ,dqep`a xacnd df

.dqep`a yxtzn
:`xnbd zl`eyïðaøåiaxk miweqtd z` miyxc mpi` recn §©¨¨

:`xnbd daiyn .dcediéîñ äåä éàdéì C`l' weqtd did m` - ¦£¨§¦¥
z` miyxec eid ok` ,dqep` zyxtl ynn jenq 'eia` spk dlbi

weqtdúøîà÷ãk,eia` zqep` z` xqe` weqtdy ,zyxity enk - ¦§¨¨§©
la`àzLä[eiykr-]éîñ àìcdéì Cgwi `l' weqtd ixdy ,ynn ©§¨§Ÿ§¦¥

miaygp miweqtd oi` ,mdipia wiqtn 'eia` zy` z` yi`
'eia` spk dlbi `l' weqtde ,mikenqkïðò áøãëì déì éòaéî- ¦¨¥¥§¦§©¨¨

,opr ax ly ezyxcl eze` mikixv,ìàeîL øîà ïðò áø øîàc§¨©©¨¨¨©§¥
øaãî áeúkä åéáà ìL íáé úøîBLady` xeq`l `a weqtd ± §¤¤¨¨¤¨¦©¨§©¥

.dnaii `l oiicr eia`e eia` iptl meail dltpyéàîedne ± ©
aezkd zernynðk'ðk ,'åéáà ó,åéáàì éeàøä ómai zxney epiidc §©¨¦¨¨¨¨§¨¦

,dy`l dzgwle dnaiil epicy ,eia` lyälâé àì.epa Ÿ§©¤
ly mai zxney xeq`l df weqta jxev yi recn :`xnbd zl`ey

,eia`déì ÷etéúådxeq` df `la mb `ld ±íeMî`idy,BúãBc §¦¥¦¨
.dlra zen xg`l s` dxeq`y eia` ig` zy` epiidc

`a df weqt :`xnbd daiyn,ïéåàì éðLa äéìò øáòì,xnelk ©£Ÿ¨¤¨¦§¥¨¦
e`ld lr e`l el siqedldlbi `l' meyn mb eaiigle ,ezcec ly

.eia` ly mai zxney `idy 'eia` spk
:`xnbd zl`eydéì ÷etéúådxeq` df `la mb `ld -íeMî §¦¥¦

xeqi`.÷eMì äîáé§¨¨©
dtiqed ,oie`l ipy meyn da xeq` `edy s` :`xnbd daiyn

dxezdäéìò øáòìeia` ly mai zxney lr -ìLa,ïéåàì äL.` ©£Ÿ¨¤¨¦§¨¨¦
.eia` ly mai zxney meyn .b .weyl dnai meyn .a .ezcec meyn

:sqep aeyiiàîéà úéòaéàådlbi `l' weqtdy ,xen` dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨
dze` xeq`l ick jxvp 'eia` spkäúéî øçàìxaky ,eia` ly §©©¦¨

.weyl dnai xeqi` f` lhazp
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: עד במן:דף האמורים הפסוקים בפירוש לעסוק ממשיכה הגמרא
'ípç íéøöîa ìëàð øLà äâcä úà eðøëæ'(ה יא áø(במדבר , ¨©§¤©¨¨£¤Ÿ©§¦§©¦¦¨©

ìàeîLe,'דגה' בפירוש øîàנחלקו ãçהיינוúBéøò øîà ãçå ,íéâc, §¥©¨©¨¦§©¨©£¨
נאסרו. ובמדבר קרובותיהם את לשאת מותרים היו ©ïàîשבמצרים

,íéâc øîàc מ דבריו 'ìëàð',מוכיח áéúëc ולא בדגים שייכת ואכילה §¨©¨¦¦§¦Ÿ©
úBéøò,בעריות. øîàc ïàîe מ כן 'ípç',מוכיח áéúëc את והנושא ©§¨©£¨¦§¦¦¨

בחינם. להם מנין דגים אבל נדוניה, ללא בחינם לשאתה לו נקל קרובתו
הגמרא: 'ìëàð',מקשה áéúk àä ,úBéøò øîàc ïàîìe שייך ומה §©§¨©£¨¨§¦Ÿ©

הגמרא: מתרצת בעריות. àélòîאכילה àðMéìנקיה הכתוב,è÷ðלשון ¦§¨§©§¨¨©
בעריות גם זו לשון שמצאנו כ)áéúëcוכפי ל אּׁשה (משלי ּדר 'ּכן ¦§¦ִֵֶֶָ

äéôמנאפת äúçîe äìëà,ézìòô àì äøîàå.'ïåà ְֶָָ¨§¨¨£¨¦¨§¨§¨Ÿ¨©§¦¨¤
הגמרא: øîàcמקשה ïàîìeהיינו 'ípç','דגה' éàî ,íéâc לא הרי  §©§¨©¨¦©¦¨

בחינם. להם הגמרא:ניתנו àøé÷ôäîמתרצת eäì ïéúééî eåäc שהיו - §¨©§¦§¥¤§¥¨
ההפקר, מן אותם íéî,מביאים ïéáàBL ìàøNé eéäLk ,øî øîàc§¨©©§¤¨¦§¨¥£¦©¦

.ïäécëa íépè÷ íéâc íénä CBúa íäì ïéîæî àeä Ceøa LBãwä©¨¨©§¦¨¤§©©¦¨¦§©¦§©¥¤
הגמרא: øîàcמקשה ïàîì àîìLa ל הכתוב ìáàשכוונת ,íéâc ¦§¨¨§©§¨©¨¦£¨

eäa éöéøt àì úBéøò,במצרים בהיותם בהם פרוצים היו לא -áéúëc eðééä(יב ד éúçà(שה"ש ìeòð ïb' £¨Ÿ§¦¥§©§¦§¦©¨£Ÿ¦
['åâ] älë,'חתּום מעין נעּול פ"ה)ודרשוּגל בא העריות.(מכילתא מן במצרים שמורים ïàîìשהיו àlà ©¨ְַַָָָ¤¨§©

øîàc ל הכתוב בהם,úBéøò,שכוונת שמורים היו íeúç'.ולא ïéòî' éàî:הגמרא ðäîïéøéñàcמתרצת C §¨©£¨©©§¨¨¥¨¨©£¦¦
eäa éöéøt àì שנוספו אותן על אלא בכו ולא נשמרו, ומהם עריות, מקצת עליהם נאסרו במצרים אף - Ÿ§¦¥§

במדבר. להם
הגמרא: øîàcמקשה ïàîì àîìLa ל הכתוב áéúëcשכוונת eðééä ,úBéøòי)בהמשך יא 'òîLiå(במדבר ¦§¨¨§©§¨©£¨©§¦§¦©¦§©

,'åéúBçtLîì äëa íòä úà äLîהיינוåéúBçtLî é÷ñò ìòהעריות -íäì eøñàpLמעתהìákL Ÿ¤¤¨¨Ÿ¤§¦§§¨©¦§¥¦§§¨¤¤¤§¨¤¦§©
øîàc ïàîì àlà .íìöàחסרון על היתה åéúBçtLîì'.שתלונתם äëa' éàî ,íéâc:הגמרא מתרצת ¤§¨¤¨§©§¨©¨¦©Ÿ¤§¦§§¨

éàåä àäå àä.שנאסרו עריות על והן שחסרו הדגים על הן היתה תלונתם - ¨§¨£©
הפסוק ה)בהמשך יא וגו'(שם 'זכרנּו íéçháàäנאמר úàå íéàMwä úà ואת הּבצלים ואת החציר ואת ְַָ¥©¦ª¦§¥¨£©¦¦ְְְְִִֶֶֶֶַָָ

éqàהּׁשּומים', éaøå énà éaø.ישראל בני תלונת בביאור øîà,נחלקו ãçאמנםeîòè ïéðénä ìk íòè ִַ©¦©¦§©¦©¦©¨©©©¨©¦¦¨£
ïna,אבלBa eîòè àì eìlä ïéðénä úLîç íòè,.חסרונם על התלוננו ìkלפיכך íòè ,øîà ãçå ©¨©©£¥¤©¦¦©¨Ÿ¨£§©¨©©©¨

ïLnîe ïîòè eîòè ïéðénä,המאכל ממשות בפיהם חשו -eìläåאת רק טעמו אלו, במינים -àìå ïîòè ©¦¦¨£©§¨©¨¨§©¨©§¨§Ÿ
.ïLnîאת ©¨¨

i"yx

úåéøò,xacna mdl exq`pc Ð
ebcie enk yinyz oeyl dbce

.(gn ziy`xa) aexläéô äúçîå
enk dhn ly dit zgpwn Ð
,a mikln) "zglvd dgni xy`k"
.dxrwd z` gpwny ink .(`k

øî øîàãwxta dheq zkqna Ð
.(a ,`i) `nwåäá éöøô àì`l Ð

.mixvna zeixra mivext eidêðä
ïéøéñàãzexq`p eidy oze` Ð

opixn`c jpd oebk gp ipal
oic ziay dexr .(a ,fp) oixcdpqa
gp oa dilr oizinn l`xyi ly
.zetqepd lr eka ode dilr xdfen

åîòè àì åììäoiyw ody Ð
opixn`ck zewipine zexaerl
`l dy`l xne` lyn ,ixtqa

.wepizd iptn lva ilk`z

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc zenai(ycew zay meil)

leqt `ed itt ax zrcl recne ,mlyk hlgend lcpq aygiy
.dvilgl

:`xnbd daiynàïðéøîb àì äàîehî øeqézekld micnl oi` ± ¦¦§¨Ÿ©§¦©
jkle ,yecig od d`neh zekldy oeik d`neh zekldn mixeqi`
aygp dvilg oiprl ,d`neh iabl mlyk aygp hlgen cbay s`

.zezkk

:df oecipa envr `ax zrc `xnbd d`ianãçà ,àúëìä ,àáø øîà̈©¨¨¦§§¨¤¨
íéáëBk úãBáò ìL ìcðñ ãçàå ,èìçenL ìcðñ ãçàå øbñeîä ìcðñ©§¨©§¨§¤¨©§¨¤§¨§¤¨©§¨¤£©¨¦
,mewnl mewnn eze` miriqnyk eilbxa mlvl eze` milrepy -

y `ed oicd mlekaõBìçz àì,dligzkl mdaäöìç íàåcarica Ÿ©§§¦¨§¨
.äøLk dúöéìçlcpq mle`íéáëBk úãBáò úáBø÷z ìLepiidc £¦¨¨§¥¨¤¦§¤£©¨¦

,dpzn myl dxf dcearl eze` exqne eaixwdy
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שבת קודש עמ' ב



xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zenai(oey`x meil)

äfä íìBòa étî äòeîL øác eøîàiLjk ici lre ,izxiht xg`l ¤Ÿ§§©§¨¦¦¨¨©¤
,`ad mlera mbe dfd mlera mb zg` zaa xb ip` eli`k aygi

meyníëç ãéîìz ìk ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨©§¦¨¨
äfä íìBòa åétî äòeîL øác íéøîBàL,ezen xg`låéúBúôN ¤§¦§©§¨¦¦¨¨©¤¦§¨

øáwa úBááBcxne` envr `ed eli`k ,xawa zerp ely miztyd - §©¤¤
dkld xac mixne`y dry dze`ay `vnpe ,ef dreny dzr
,dlrn ly daiyia z`vnp eznypy ,zenler ipya xb `ed enya

e .dfd mlera ,xawa zerp eizeztye,àøéòæ ïa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¤§¥¨
àîézéàåok xn`y mixne` yie -dàø÷ éàî ,àøéæð ïBòîLn -dfi` §¦¥¨¦§§¦¨©§¨¨

xn`py ,xawa zeaaec eizeztyy ,z`f micnel weqt(i f y"dy)

,'íéðLé éúôN ááBc íéøLéîì éãBãì CìBä áBhä ïéék Ckçå''jkge' §¦¥§¥©¥§¦§¥¨¦¥¦§¥§¥¦
mde ,oiil mze` liynn weqtdy ,dxez ixacl dpeekdkenøîBk §¤

íéáðò ìLjk ici lry ,mngzdl miaprd z` ea migipny ilk - ¤£¨¦
,xdn oiid mdn afBòaöà íãà çépnL ïåék ,íéáðò ìL øîBk äî©¤¤£¨¦¥¨¤©¦©¨¨¤§¨

ááBc ãiî ,åéìòmiaprdy zngny ,`veie uavane af eay oiid - ¨¨¦¨¥
,oiid mdn `vei cal dribpa ,mikxíéîëç éãéîìz óày ,okïåék ©©§¦¥£¨¦¥¨

úBááBc íäéúBúôN ,äfä íìBòa íäétî äòeîL øác íéøîBàL¤§¦§©§¨¦¦¤¨¨©¤¦§¥¤§
,øáwamze` md ,'mipyi'y ,'mipyi izty aaec' weqtd yexit dfe ©¤¤

.xawa zeaaec mdizeztyy ,ezn xaky
:dpyna epipy'åëå íéðL òLz ïa ãçàdpy mixyr oa `edy cg`e ¤¨¤¥©¨¦

oay gkene .ohwk mpicy md miey ,zexry izy `iad `ly
.lcbiy cr el mipiznne ohwk epic zexry `iad `ly mixyr

:`xnbd dywneäðéîøedcp zkqna dpynn epzpyn lr dyw - §¦§
(:fn)da epipy jky ,,,úBøòN ézL àéáä àlL äðL íéøNò ïadltpe ¤¤§¦¨¨¤Ÿ¥¦§¥§¨

,dnai eiptleàéáédiaexwàeäL äéàøxakñéøqä àeäå ,íéøNò ïa ¨¦§¨¨¤¤¤§¦§©¨¦
y epice ,qixq `ed ixde -,íaééî àìå õìBç àìeze` dhrin ixdy Ÿ¥§Ÿ§©¥

xn`py dna dxezd(f dk mixac),'l`xUiA mW eig`l miwdl'§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥
oke .my miwdl leki epi` ,cilen epi`y ,qixqeäðL íéøNò úa©¤§¦¨¨

úBøòN ézL äàéáä àlL,meaiil dltpeúa àéäL äéàø eàéáé ¤Ÿ¥¦¨§¥§¨¨¦§¨¨¤¦©
,úéðBìéàä àéäå ,íéøNòy dpice,úîaééúî àìå úöìBç àìixdy ¤§¦§¦¨©§¦Ÿ¤¤§Ÿ¦§©¤¤

xn`py dna dxezd dze` dhrin(e dk my)xW` xFkAd dide'§¨¨©§£¤
zclei dpi`y zipelii` hrnl ,'clY(.ck lirl)gken mipt lk lre . ¥¥

`l` lecbl aygp zexry `iad `ly dpy mixyr oay ef dpynn
.ohwk epicy x`ean epzpyna eli`e ,qixq `edy

:`xnbd zvxzndìò øîzà àä,ef dpyn lr xn`p xak ixd - ¨¦§©£¨
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miwxt dyelya` cenr fv sc ± iriax wxtzenai
äæä íìåòá éôî äòåîù øáã åøîàéù.ig ip` eli`k xawa zerp izty eidiy Ðúåááåã
.uavane gizxny xac oeyl ,zerp Ðøîåë,oinngzny cr miapr ea oigipny ilk Ð

"hgyp cinz"c `xyia xnkn enk ,z`vl gep epiiemigqt).(`,gpááåãoiid Ðygexrpe

.d"hixt* = aaec .dlrnl `veieíáééî àìå õìåç àìeig`l my inewe` xa e`lc Ð

`ed ohw opixn` `le ,aiyg lecbk `nl` .`ed

epiznie.el'åë åãìåðù àåäåipzwc `d Ð

lecbk dil opiaygcipniq el eclepy oebk Ð

meyn iziin `lc i`dc `zlin `gkenc ,qixq

ipniq dia opifg `lc dnk lk la` .`ed qixqc

qixq.ez` `nlc opiyiige ,zephw dia opilz Ð

äîë ãò.ohwk oecip Ðàáøã äéî÷ì åúà éëÐ

zephw meyn i` wcanl ,`iad `ly mixyr oa

meyn i`.zeqixqåäåéøáàedelik`d Ð

edewyde.onye `ixa `diy cr

ïøãääáø äùàä êìò

äðùîäñåðàä ìò ïéàùåðqp`y xg`l Ð

dztedza `yil xzen ,dy`d z`

.dn`e dzeg`e'åë øñåà äãåäé éáø`xnba Ð

.`nrh yxtnàøîâïòèðäÐcygpd`vie

.lew eilrïðáøãîxg`l `ny ,dxifb meyn Ð

dza z` `yiydpfiqpe` dede ,dpey`xd mr

.d`eypd lr dztneäìçúëì ïéàùåð éðúÐ

.dinzaäúéî øçàìdqep`d dzny Ð

,dzetnde.icin xfbnl `kil ezcøîàð ïìåëá
äáéëù"eidz miyecw" dyxta zeixr lka Ð

ezlkaezcece.dndaae xekfaïàëådy`a Ð

zeaexwae dn`ezexq`pd.ezy` zngn el

äçé÷ äøîàðz`e dy` z` gwi ik yi`" Ð

`xwie) "dn`"gwz `l dzeg` l` dy`e" ,(k

my).(giïéçå÷éì êøãdpey`x dzidy Ð

dipyac .dilr `ayk dipyd lr aiig ,ezgewl

da iqtz `l `dc ,oigewil xninl `kil

.oiyeciwäáéëùì éåàøäxninl `kilc `kid Ð

.ynn oigewilàðà êåôéàåhrnnc jpa za Ð

ez`eypa dpa zalxq`c `xw jci`e .irzyn

dipin e`lc ab lr s`e ,dpa zaldqep`a Ð

.dil opinwenäúéî øçàì`kilc ,eia` zny Ð

weyl dnaic e`l,`nwe`ee`la dilr `xw

spkc.ezcecc e`lae ,eia`l ie`xd
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ïéàùåðdqep`d lrdzeg` zaiky oi`c (`,dv zenai) "dax dy`d"a `pzc icii` Ð

.dizeaexw `yil xzen dy` qp` m`c `wxit i`da inp `pz dzxqe`

ìëådlgzkl oi`yep ipz opaxc `xeqi` `ki`c `kidjxtinl ivn dedc oicd `ed Ð

.oizipznn jxtinl dil `gipc `l` ,xzenc ipzwc `ziixan

éåàøädgiw dgiwloeyla aizk `lcn Ð

jxcc dyxclc rnyn ,daiky

.oiqpe` hrnl `a jkl ,`z`c `ed oigewilla`

"ezeg` z` gwi ik"dvexy irhinl `kil mzdÐ

oi`c irci `nlr ilekc ,daiky `l` ,dgiw xnel

.ezeg`a oiqtez oiyecw

êåôéàå`p`oeik ,xzei xeq`l yi oiqpe`c Ð

d`lne" lr xare ,`xeqi` carc

car `lc ,oi`eyipa la` .(hi `xwie) "dnf ux`d

`xeqi`.dizeaexwa xeq`l oi` Ð

úåéøòeda aizk x`yoeik :xn`z m`e Ð

dy` zexr"n dzae dy` xeqi`c

aezkd xq` `ly `ni` ,`wtp "dlbz `l dzae

dtegl dqpkp la` ,odizy zexr ilbc `kid `l`

xne`e !zxg`d zexr zelbl xzen dlrap `le

"x`y" azkc oeik ,`id `xaqc :wgvi epiax

.zEx`Wd d`a oi`eyipd ici lre ,`xwa§¥

úéòáéàdzin xg`l `ni`"eia` spk"e Ð

.eiiga eia`l ie`xy spk :epiid ,`ed
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äæä íìåòá éôî äòåîù øáã åøîàéù.ig ip` eli`k xawa zerp izty eidiy Ðúåááåã
.uavane gizxny xac oeyl ,zerp Ðøîåë,oinngzny cr miapr ea oigipny ilk Ð

"hgyp cinz"c `xyia xnkn enk ,z`vl gep epiiemigqt).(`,gpááåãoiid Ðygexrpe

.d"hixt* = aaec .dlrnl `veieíáééî àìå õìåç àìeig`l my inewe` xa e`lc Ð

`ed ohw opixn` `le ,aiyg lecbk `nl` .`ed

epiznie.el'åë åãìåðù àåäåipzwc `d Ð

lecbk dil opiaygcipniq el eclepy oebk Ð

meyn iziin `lc i`dc `zlin `gkenc ,qixq

ipniq dia opifg `lc dnk lk la` .`ed qixqc

qixq.ez` `nlc opiyiige ,zephw dia opilz Ð

äîë ãò.ohwk oecip Ðàáøã äéî÷ì åúà éëÐ

zephw meyn i` wcanl ,`iad `ly mixyr oa

meyn i`.zeqixqåäåéøáàedelik`d Ð

edewyde.onye `ixa `diy cr

ïøãääáø äùàä êìò

äðùîäñåðàä ìò ïéàùåðqp`y xg`l Ð

dztedza `yil xzen ,dy`d z`

.dn`e dzeg`e'åë øñåà äãåäé éáø`xnba Ð

.`nrh yxtnàøîâïòèðäÐcygpd`vie

.lew eilrïðáøãîxg`l `ny ,dxifb meyn Ð

dza z` `yiydpfiqpe` dede ,dpey`xd mr

.d`eypd lr dztneäìçúëì ïéàùåð éðúÐ

.dinzaäúéî øçàìdqep`d dzny Ð

,dzetnde.icin xfbnl `kil ezcøîàð ïìåëá
äáéëù"eidz miyecw" dyxta zeixr lka Ð

ezlkaezcece.dndaae xekfaïàëådy`a Ð

zeaexwae dn`ezexq`pd.ezy` zngn el

äçé÷ äøîàðz`e dy` z` gwi ik yi`" Ð

`xwie) "dn`"gwz `l dzeg` l` dy`e" ,(k

my).(giïéçå÷éì êøãdpey`x dzidy Ð

dipyac .dilr `ayk dipyd lr aiig ,ezgewl

da iqtz `l `dc ,oigewil xninl `kil

.oiyeciwäáéëùì éåàøäxninl `kilc `kid Ð

.ynn oigewilàðà êåôéàåhrnnc jpa za Ð

ez`eypa dpa zalxq`c `xw jci`e .irzyn

dipin e`lc ab lr s`e ,dpa zaldqep`a Ð

.dil opinwenäúéî øçàì`kilc ,eia` zny Ð

weyl dnaic e`l,`nwe`ee`la dilr `xw

spkc.ezcecc e`lae ,eia`l ie`xd
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miwxt dyelyaa cenr fv sc ± iriax wxtzenai

'åë áàî çà.oxne`l mc` ipa milibxe ,od zelyn Ðíàã äìòá àåäåig` Ðia`n

zae ,eia` zqep` z` oae`x `ype ,za cilede dy` z` qp` awric ,epiid .in` z` `yp

.ok zxne` awriàåä éøáå.`ed ipa Ðéøá êìò íåìù.ipa jl mely Ðéðà êúåçà úá
ezeg` ef ly dn`y ,ezeg` zae en` ef z`vnpe ,oa cilede eza za lr `ad ixkpa Ð

.a`d onéàìãàìååã åìããoilret ipal Ð

zl`ey ip` zecyd z` oiwynddcig.efìåôéì
øúô øúñ åëìdnezq dcig mkl dltp ixd Ð

zxzqeneza `p`e `ed xa :opiqxb ikd .xztdl

.epa za lr `ad ixkpa dl zgkyn deg`àééá
çàîÐzlaewilrae ia` `edy ig` lr ip`

ipciledy ,m`c dlra `ede ,ilra oae.in`n

.`ed ilin iyet`l `l` ,a` `edc inp epiide

ï÷æä øæçåly za jd dxn`we .df ly eia` Ð

,`ed dia` mbe ,m`d on dig` `edc :ikd dia`

dlraedlra oae ,dilr `ae xfgy Ðxfgy Ð

.mipa cilede dilr `ae owfdéðá éîúé äåçàì
äéúøáledy owfd ipa el` Ðcieedc ,dpnn

.dizxa ipae eia`n oig`ïá äðîî ãéìåäåÐ

z`e `p` :en` zeg` dil dxn`weig`a`n

jn`e `p` ,cg`ig`jea`e `p`e ,cg` a` on

ig`.m`d onøáì ïåòîùã äéøá äéì øîà÷å
éåìã äéøáipa z`e `p` Ðig`izy ipa Ð

ipa jn`e `p` ,mig` ipy ipa jea`e `p` .zeig`

.mig` ipyäðùî'åë ïéöìåç àìdeg`c Ð

`pngxc ,a`d x`y el oi` xbe ,opira a`d on

l`wfgi) xn`py ,dnda rxfk ,dixwt`:(bk

."mznxf miqeq znxfe"àøîâéããäã éùðÐ

elit` `l` ,meaii meyn e`le .eig` zy`

ohwkc ,xbl daxew oi` :xaqwc ,mipa mewna

.inc clepyàîìò éìåëã áàä ïî àìå íàä ïî
øéñàiz`c Ðitelgi`l.l`xyiaåéáà øúá

åäì åø÷ àéðìô éðá àäã äéì ïðéãù`l jkld Ð

,m`d on oig` ody ediizrc` iypi` iwqn

edl opixyc i`dc irci rcineoi`c meyn Ð

,`id dpef dixkp mzqc ,xbl a`d on deg`

yi`ne.`ed xg`àúéðìô éðá éîð åäì åø÷Ð

i`ce ipd :iypi` ixn`eig`opixy `we ,edpip

ik l`xyia inp ixyinl iz`e ,eig` zy`a edl

.`peeb i`déøéñàã íåùî åàì àîòè éàîÐ

`kiiy `lc oizipzn opirny`e .deg` meyn

.g` zy`a dilr `niiwe ,meai edaúøîà éà
àîìùáikd ,oizipzn ipzwc "oinaiin `l" Ð

maiil `xiq`c :opirny`ipzwc epiid Ð

iedizc xninl `ki`e ,'ek ab lr s`c ,"elit`"

maiin ineail ira i`e ,dixkpk dilrelit` Ð

.`xiq` ikdúøîà éà àìà`l oizipzn Ð

i`n ,`nlrl `ixyc `l` opireny`l `z`

enc zedn` izykc ab lr s` rnync ,"elit`"

ol ztki` `l weyl dnai iabl .`nlrl exy Ð

.`l e` edpip zg` m` ipa i`áâ ìò óàã
äùåã÷á ïúãéì åäééåøúãiz`c Ðitelgi`l

ixyinle ,l`xyiadvilg `la weyl dnaiÐ

meaiic irci rcinc ,`nlrl exy ikd elit`dyecwa ozcilc oeik ,`ki` g` zy`c zxk elit`c `g` ax icen edcicl la` ,`nlrl `wece .a` el oi` ixkpe ,`ed a`d onixd Ð

oiixy inp edcicle `g` ax ipyn `wce .m`d on deg` o`k.`tiq` `le xn`w `yix` Ðíéîåàú íéçà éðùzg` dtih :(`,gv zenai) ol `niiwc ,a`d on edpip mig` i`ce ipdc Ð

zwlgzne ,`idmizyl.oinaiin `le oivleg `l ikd elit` Ðçà úùà íåùî ïéáééç ïéàåelit`e deg` el oi` jkld ,inc clepy ohwk xiibzpy xbc .exiibzpy xg`l eyciw elit` Ð

.m`d onïéîáééî àìå ïéöìåç àì.dndak ixvn rxfc ,a` mdl oi` ipde ,`ed a`d on meaii cvc Ðïéáééç ìáàzil`xyik `id ixdy ,m`d on g` zy` meyn zxk Ð.mipa dcliy
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.dnkga lkd oipian :xnelk ,miwenr zexeanïî`nlr ilek a`d on `le m`d

ixiq`c ibilt `l.epyxit (`,ak) ipy wxta lirle ,l`xyia itelgi`l iz` `nlc :yexit Ð

éðùäåikd elit` dyecwa ezcile ezxed

xeq`?elit` i`n :xn`z m`e Ð

dyecwa oey`x ly ezcilc oeik ,daxc`dnec Ð

yie !l`xyik xzei dnecy ,xenb eig` `edy

ded jkle ,zedn` izyk `inc mewn lknc :xnel
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éða éîúé deçàì àzét áéäé àìå déúzéàc dzøa àðàå íàc dìòa àeäå ,ìòa øa àeäå§©©©§©§¨§¥©£¨§©¨§¦§¥§¨¨¥¦¨©£©§¥§¥
,úa dúBà ìò àáe øæçå ,úa äpnî ãéìBäå ,Bnà ìò àaä éøëða dì zçkLî ¯ "dézøá§©¥©§©©§¨§¨§¦©¨©¦§¦¦¤¨©§¨©¨©¨©
¯ "éçà Cnàå àðà ,éçà Ceáàå àðà ,éçà zàå àðà" .íéða äpnî ãéìBäå äéìò àáe ï÷æ øæçå§¨©¨¥¨¨¤¨§¦¦¤¨¨¦£¨§©§¨¥£¨©£¨¥£¨§¦¨¨¥
ãéìBäå ,ïäî úçà ìò àáe øæçå ,úBðá ézL äpnî ãéìBäå Bnà ìò àaä éøëða dì zçkLî©§©©§¨§¨§¦©¨©¦§¦¦¤¨§¥¨§¨©¨©©©¥¤§¦
Ceáàå àðà ,éçà éða zàå àðà" .éëä déì äøîà÷å ànéàc déúçà déì àéø÷å ïa äpnî¦¤¨¥§¨§¨¥£¨¥§¦¨§¨¨§¨¥¨¦£¨§©§§¥¨¥£¨©£
ézL Bì LiL ïáeàø ïBâk ,dì zçkLî éîð àøézéäa àä ¯ "éçà éða Cnàå àðà ,éçà éða§¥¨¥£¨§¦¨§¥¨¥¨§¤¥¨©¦©§©©§¨§§¥¤¥§¥
déøa déì øîà÷å ,eäéépéî ãç áñðe éåì øa àúàå ,eäéépéî àãç áñðe ïBòîL àúàå úBðá̈©£¨¦§§©£¨¦©§©£¨©¥¦§©©¦©§§¨¨©¥§¥

.éåìc déøa øáì ïBòîLcäðùî,ïéîaééî àìå ïéöìBç àì ¯ dnò äéða eøéibúpL úøBibä §¦§§©§¥§¥¦©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨Ÿ§¦§Ÿ§©§¦
ïëå ,äMeã÷a Búãéìå BúøBä éðMäå äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL ïBLàø ìL BúøBä elôà£¦¨¤¦¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦¨§¥¨¦§¨§¥

.dnò äéða eøøçzLpL äçôLàøîâøa àçà áø eäì àøL ,øeøçzLà àúîà ïãeé éða ¦§¨¤¦§©§§¨¤¨¦¨§¥¨©§¨¦§©§§¨§©©¨©
àðàå øñà àeä :déì øîà !øñà úLL áø àäå :àáø déì øîà .éããäc éLð áñðéîì á÷òé©£Ÿ§¦§©§¥©£¨¥£©¥¨¨§¨©¥¤¨©£©¥¨©©£¨
élek ¯ áàä ïî àìå íàä ïî .éøLc éâéìt àì àîìò élek ¯ íàä ïî àìå áàä ïî .àðéøL̈¥¨¦¨¨§Ÿ¦¨¥¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¦¨¥§Ÿ¦¨¨¥
,ïðéãL àaà øúa ¯ éøLc ïàî :íàä ïîe áàä ïî ¯ éâéìt ék .øéñàc éâéìt àì àîìò̈§¨¨§¦¦©£¦¦§¦¦¦¨¨¦¨¥©§¨¥¨©©¨¨¥©
áø âéìt :øîàc àkéàå ."úéðBìt éða" éîð eäì eø÷ :úLL áøå .eäì eø÷ "àéðìt éða" àäc§¨§¥§¨§¨¨§§©¥¤¨§©¦§¥§¦§¦¨§¨©¨¥©

e ,íàä ïî ïéçàa eléôà á÷òé øa àçààîòè éàî:ïðz .éîc ãìBpL ïè÷k øéibúpL øb ¯ ©¨©©£Ÿ£¦§©¦¦¨¥©©£¨¥¤¦§©¥§¨¨¤©¨¥§©
.ïéîaééî àìå ïéöìBç àì dnò äéða eøéibúðL úøBibäàîòè éàî,àì ?éøéñàc íeMî åàì , ©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨Ÿ§¦§Ÿ§©§¦©©£¨¨¦©£¦¥¨

zøîà éà !"eléôà" éðú÷ àäå .eøL éîð eäðéàå .àîìòì àéøLå ,íeaééå äöéìç úøBúa dðéàc§¥¨§©£¦¨§¦§©§¨§¨§¨§¦§©¦¨§¨¨¨¥£¦¦¨§©§
c ,"eléôà" éðú÷c eðééä ,éøéñà àîìLaáb ìò óàBúãéìå äMeã÷a àlL BúøBä ïBLàøc ¦§¨¨£¦¥©§§¨¨¥£¦§©©©§¦¨¤Ÿ¦§¨§¥¨

éà àlà .éøéñà éëä eléôà ,eîc úBänà ézLëå ,äMeã÷a Búãéìå BúøBä éðMäå ,äMeã÷a¦§¨§©¥¦¨§¥¨¦§¨§¦§¥¦¨¨£¦¨¦£¦¥¤¨¦
c !"eléôà" éàî ,eøL zøîàáb ìò óàìàøNéa éôeìçéàì éúàå ,äMeã÷a ïúãéì eäééåøúc ¨§©§¨©£¦§©©©§©§©§¥¨¨¦§¨§¨¥§¦§¥§¦§¨¥

¯éëä eléôà:éøîàc àkéà .éøLzøîà éà ,"eléôà" éðú÷c ,eøLc àøazñî éîð éëä £¦¨¦¨¥¦¨§¨§¦¨¦©¦¦§©§¨§¨§¨¨¥£¦¦¨§©§
c ,"eléôà" éðú÷c eðééä ¯ eøL àîìLaáb ìò óàéôeìçéàì éúàc ,äMeã÷a ïúãéì eäééåøúc ¦§¨¨¨©§§¨¨¥£¦§©©©§©§©§¥¨¨¦§¨§¨¥§¦§¥

,ìàøNéaéëä eléôà" éàî ¯ éøéñà zøîà éà àlà .eøLeléôàc ?"áb ìò óàïBLàøc §¦§¨¥£¦¨¦¨¤¨¦¨§©§£¦¥©£¦§©©©§¦
éîc úBänà ézLëc ,äMeã÷a Búãéìå BúøBä éðMäå ,äMeã÷a Búãéìå äMeã÷a àlL BúøBä¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¦§¨§©¥¦¨§¥¨¦§¨§¦§¥¦¨¨¥

.éøéñà éëä eléôà ¯òîL àzïéöìBç àì ¯ íéøøçeLî ïëå ,íéøb íéîBàz íéçà éðL : £¦¨¦£¦¥¨§©§¥©¦§¦¥¦§¥§§¨¦Ÿ§¦
äMeã÷a ïúãéìå äMeã÷a àlL ïúøBä äúéä .çà úLà íeMî ïéáéiç ïéàå ,ïéîaééî àìå§Ÿ§©§¦§¥©¨¦¦¥¤¨¨§¨¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨¦§¨
¯ äMeã÷a ïúãéìå ïúøBä äúéä .çà úLà íeMî ïéáéiç ìáà ,ïéîaééî àìå ïéöìBç àì ¯Ÿ§¦§Ÿ§©§¦£¨©¨¦¦¥¤¨¨§¨¨¨§¥¨¨¦§¨
,àkéì ¯ àáeiç ,çà úLà íeMî ïéáéiç ïéà :úäéî éðú÷ .ïäéøác ìëì íéìàøNék ïä éøä£¥¥§¦§§¥¦§¨¦§¥¤¨¨¥¦©¥©¨¦¦¥¤¨¦¨¥¨
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zenai(oey`x meil)

mc` ipa milibx eidy milyne zecig dnk d`ian `xnbd
`ed oae`x ipelt ,zxne` dy` :oey`x lyn .oxne`lçàilyáàî ¨¥¨

,íàc dìòa àeäå ,íàî àìå,in` z` `ypydéúzðàc dzøa àðàå §Ÿ¥¥§©§¨§¥©£¨§©¨§¦§§¥
el clepe dxy z` `yp awriy oebk ,exeive .ezy` za ip`e -
`ae ,lgx ,za dpnn dclepe ,dwax z` qp`e awri jlde ,oae`x
.eia` zqep` dwax z` `ype [dxy ezy`n epa `edy] oae`x
awri ipa mdipyy itl ,a`n `ed dig`y ,oae`x lr lgx zxne`e

be ,md.[` xeiv] eia` zqep` ,dn` lra m
dzxa `p`e' lgx dy`d zxne`y df lynn :`xnbd zcnel
iyeciw eqtzy rnyn ,dwax ezy` za ip`y epiid ,'dizzp`c

,eia` zqep` `idy [dwax] m`d dze`a [oae`x] oadøa éîø øîà̈©¨¦©
,ïéúéðúîc äãeäé éaøk àìc ,àîç.eia` zqep` z` xqe`d ¨¨§Ÿ§©¦§¨§©§¦¦

df ipelt ,zxne` dy` :ipy lynçàilyàeä éøáå ,àeä`ede ± ¨§§¦
,dzcig zccgne zxfege ,ily oaàðéøãc éàäc àðà déúçà£¨¥£¨§©§¨¥¨

éàôúkà.itzk lr z`yep ip`y [ipa] df wepiz ly ip` ezeg` - ©©§©
.df ote` okzi cvikdì úçkLîdf ote` dz` `ven ±ãáBòa ©§©©¨§¥

,Bza ìò àaä íéáëBkdpa `edy zad dze` zxne`e ,oa clepe ¨¦©¨©¦
.[a xeiv] a`d on dig` mb `ede

,zxne` dy` :iyily lynéøa Cì àîìL,ipa jl mely -úa §¨¨¨§¦©
éúçààðà C.df ote` okzi cvik .ip` jzeg` za -dì úçkLî± £¨¦£¨©§©©¨

df ote` dz` `ven,Bza úa ìò àaä íéáëBk ãáBòadpnn cilede §¥¨¦©¨©©¦
be cled ly en` `id eza zay `vnpe ,oacled ly ezeg` za m

.[b xeiv] a`d cvn
,zxne` dy` :iriax lynàìååc eìãc éàlcmilecy milret ipa - ©¨¥§¨©§¨

,ef dcig ip` zl`ey mkil` ,zecyd miwyne minøúñ eëa ìBtéì¦§¥¤
øútick ,oexzt dkixve zxzqen `idy ef dcig mkl dltp ixd - ¥¤

.dze` exztzyøa àeä àðéøãc éàäclr z`yep ip`y dfy - §©§¨¥¨©
,ipa `ed itzkdeçà úøa àðàå.xacd okzi cvik .eig` za ip`e - ©£¨§©£

Bða úa ìò àaä íéáëBk ãáBòa ,dì úçkLîclel ,oa dpnn cilede ©§©©¨§¥¨¦©¨©©§
`vnp ,a` eze` yi ,en` ly dia` `edy miakek caerd oale df
cvn cled ig` ly eza mbe cg` cvn cled m` `id ef dy`y

.[c xeiv] eia`
,zxne` dy` :iying lynàééa àééa[zppelzne zlaew ip`±]çàî §¨§¨¥¨

áà àeäå,ia` mb `edy ig` lr -ìòa àeäå,ilyàeäåmbøaoa ± §¨§©©§©
ìòa,ilyíàc dìòa àeäå,ilydéúzéàc dzøa àðàåza ip`e - ©©§©£¨§¥©£¨§©¨§¦§¥

,ezy`dézøa éða éîúé dBçàì àzét áéäé àìåzt ozep epi`e - §Ÿ¨¦¦¨©£©§¥§¥§©¥
.df ote` okzi cvik .ezA ipa mb mdy ,minezid eig`l mgl¦

,úa äpnî ãéìBäå Bnà ìò àaä íéáëBk ãáBòa ,dì úçkLî`vnp ©§©©¨§¥¨¦©¨©¦§¦¦¤¨©
dze`n mdipyy ,dig` mb `ede ,zad dze` ly dia` mb `edy

,m`d,úa dúBà ìò àáe øæçå,dlra didp jkaeï÷æ øæçåeia` - §¨©¨©¨©§¨©¨¥
miakek caer eze` ly,äéìò àáedlral didp `ed mby jk ¨¨¤¨

[ef zal lrae ,g` ,a` `edy] oey`xd miakek caerdy `vnpe
,dlra ly epa mb `edäpnî ãéìBäåowfd.íéðacaerdy `vnp §¦¦¤¨¨¦

,dlra `ede ,dig` oke ,dn` lra mbe dia` `ed oey`xd miakek
.dpnn eia` ciledy miclil g` `ede ,[owfd] ipyd dlra oae

.[d xeiv] eza ipa mb mdy mig`d enziizp ,znyke
,zxne` dy` :iyiy lynéçà zàå àðàmbe ,mig` dz`e ip` - £¨§©§£¥

éçà Ceáàå àðà,mig` jia`e ip` -éçà Cnàå àðàjn`e ip`e ± £¨©££¥£¨§¦¨£¥
.zeig`ézL äpnî ãéìBäå Bnà ìò àaä íéáëBk ãáBòa ,dì úçkLî©§©©¨§¥¨¦©¨©¦§¦¦¤¨§¥

,úBða,en`n eizeig` mb od eizepa izyy `vnpúçà ìò àáe øæçå ¨§¨©¨©©©
éëä déì äøîà÷å ànéàc déúçà déì àéø÷å ,ïa äpnî ãéìBäå ïäî¥¤§¦¦¤¨¥§¨§¨¥£¨¥§¦¨§¨¨§¨¥¨¦
`idy miakek caer eze` ly dipyd zad [oal] el z`xewe ±
jia`e ,a` eze` epl yi ixdy ig` dz` ,jk el zxne`e en` zeg`
zeig` jn`e ip` mbe ,m` dze` epl yi ixdy m`d on ig` `ed mb

.[e xeiv] a`n
:iriay lynéçà éða zàå àðà,mig` ipa dz`e ip` ±Ceáàå àðà £¨§©§§¥£¥£¨©£

éçà éðambe ,mig` ipa jia`e ip` -éçà éða Cnàå àðàip` mbe - §¥£¥£¨§¦¨§¥£¥
.df ote` okzi cvik .mig` ipa jn`edì úçkLî éîð àøézéäa àä̈§¤¥¨©¥©§©©¨

y jiiy df ote` ±,xzida mb didi,úBða ézL Bì LiL ïáeàø ïBâk§§¥¤¥§¥¨

,iele oerny ,mig` ipy el yie ,d`le lgxïBòîL àúàåly eig` ©£¨¦§
oae`xeäéépéî àãç áñðe.dy`l odn zg` `ype ±éåì øa àúàå §¥£¨¦©§©£¨©¥¦

eäéépéî ãç áñðe,odn zg` `ype ,oae`x ly eig` iel ly oa `ae ± §¥©¦©§
éåìc déøa øáì ïBòîLc déøa déì øîà÷å`edy oerny ly epae - §¨¨©¥§¥§¦§§©§¥§¥¦

,dipyd zad ly oa `edy iel ly epa oal xne` ,zg`d zad oa
ip` mbe ,[oae`x ly eizepa izy] zeig` izy ipa dz`e ip` ,jk
mbe ,iel ly epa jia`e ,oerny ly epa ip`y ,mig` ipy ipa ,jia`e
oae`x ly za jn`e oerny ly epa ip`y ,mig` ipy ipa jn`e ip`

.[f xeiv]

äðùî
mig` ly mipey mipte`a dvilge meai ipica dpc dpynd

:exiibzpydnò äéða eøéibúpL úøBibädzidyk mipa dl eclepy - ©¦¤¤¦§©§¨¤¨¦¨
,mipa ila mdn cg` zne miyp e`ype ,dnr cgi exiibzpe ,diebàìŸ

,ïéîaééî àìå ïéöìBçon mig` miiexw mpi` ieb a`l eclepy oeiky §¦§Ÿ§©§¦
ok oicde .a`deléôàykìL BúøBädïBLàødzid,äMeã÷a àlL £¦¨¤¦¤Ÿ¦§¨

,dxiibzpy mcew dzxdy,äMeã÷a Búãéìåxg`l ezcliy §¥¨¦§¨
,dxiibzdyåeli`ãéìå BúøBä éðMä.äMeã÷a Búmdipyy it lr s` §©¥¦¨§¥¨¦§¨

ezxedy oeiky ,meai zaeg g`d lr oi` ,dxiibzpy xg`l eclep
.a`dn mig` miaygp mpi` ,iebn dzid oey`xd lyïëåaäçôL §¥¦§¨

ziprpk,dnò äéða eøøçzLpLmig` oic mixxgeynd mig`l oi` ¤¦§©§§¨¤¨¦¨
.a`d on

àøîâ
:`xnbd zxtqn .epzpynl zkiiyd zwelgn d`ian `xnbdéða§¥

àúîà ïãeé,ziprpk dgtyd ocei ly dipa ±øeøçzLà± ¨©§¨¦§©§
.exxgzydeäì àøLmdl xizd ±á÷òé øa àçà áøon cg` lkl §¨§©£¨©©£Ÿ

,mig`déããäc éLð áñðéîìly jxev `ll eig` zy` z` z`yl ± §¦§©§¥©£¨¥
miaygp mpi`y meyn .[dyxbzp e` dpnl`zpy calae] llk meai

.clepy wepizk `ed ixd xiibzpy xby ,mig`àáø déì øîàaxl ¨©¥¨¨
,awri xa `g`àäå[ixde-]øñà úLL áøz` z`yl [opaxcn] §¨©¥¤¨©

.eig` zy`déì øîà,awri xa `g` axàðéøL àðàå ,øñà àeä± ¨©¥¨©©£¨¨¥¨
.el`k oi`eyip xizn ip` eli`e

exiibzpy mig` oiprl zyy axe awri xa `g` ax ewlgpy x`ean
el`a zx`an `xnbd .eig` zy` z` `yil mdn cg` xzen m`d

mig`a :mzwelgn diepy mipte`àìå áàä ïîmig`élek ,íàä ïî ¦¨¨§Ÿ¦¨¥¥
éøLc éâéìt àì àîìòmdn cg` lkl xzeny jk lr wleg oi` ± ¨§¨Ÿ§¦¥§¨¦

xzeny xeaql mi`exd erhiy yeygl oi`e ,eig` zy` z` z`yl
mircei lkd oky ,meai zevn mewna `ly eig` zy` z`yl
a`d on 'deg`' oi`y meyn `ed df ote`a mdl mixizny mrhdy

mig`a .xbløéñàc éâéìt àì àîìò élek ,áàä ïî àìå íàä ïî¦¨¥§Ÿ¦¨¨¥¨§¨Ÿ§¦¥©£¦
mi`exdy meyn ,eig` zy` z` z`yl mdn cg` lkl opaxcn
l`xyia mb xizdl e`eaie ,daxew el` mixbl oi`y mircei mpi`

.dpnl`zpy m`d on g` zy`éâéìt ék`ed ewlgpy ote`d - ¦§¦¥
mig`a,íàä ïîe áàä ïîa`d my lr minrt mig` mi`xwpy ¦¨¨¦¨¥

.m`d my lr minrteéøLc ïàîax] oi`eyipd z` xizny in ± ©§¨¥
,xaeq [awri xa `g`ïðéãL àaà øúamze` ep` miaiygn ± ¨©©¨¨¦©

,a`d on mig`keäì eø÷ àéðìt éða àäcipa mdl mi`xew ixdy - §¨§¥§¨§¨¨§
,zg` m` ipa mb mdy mzrc lr milrn mc` ipa oi`e ,a`d ipelt
z` z`yl mc`l xizdl e`ai l`xyia mby yeygl oi` oky oeike
itl ,cg` a` ipa miiexwy s`y mc` ipa mirceiy ,eig` zy`
mpi`e `id dpef miakek zcaer mzq ixdy ,a` eze`n mpi` zn`d

.mig`úLL áøå,m`d on mig`k mb maiygdl yiy ,xaeq xq`y §©¥¤
c itlúéðBìt éða éîð eäì eø÷ipa mb zeixad ita miiexw mdy ± ¨§©¥§¥§¦

ok`e ,m`d on md mig` s`y mc` ipa mixeaqy oeike ,zipelt
e`eai ,eig` zy` z` `yil mdl mixizny e`xi m` ,md mig`

.l`xya mb ok xizdl
axe awri xa `g` ax zwelgna zxg` oeyl d`ian `xnbd
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc zenai(ipy meil)

àkéà àøeqéà àä`yi `ly mdilr yi opaxcn xeqi` la` - ¨¦¨¦¨
.awri xa `g` ax lr dywe ,ipyd zy` z` cg`d

y xyt`y ,jk wiicl gxkd oi` :`xnbd daiyneléôàc ïécä àeä©¦©£¦
àkéì éîð àøeqéà,eig` zy` z` `yil xeqi` mey mdilr oi` ± ¦¨©¥¥¨

àôéñ éðúéîì éòác éãééàåote`a `tiqa zepyl `pzd dvxy oeike ± §©§¥§¨¥§¦§¥¥¨
,dyecwa eclep ly'ïéáéiç ìáà'md ixdy ,g` zy` meyn zxk £¨©¨¦

,xac lkl mixenb mig`àLéø éîð àðz`yixa mb `pzd dpy - ¨¨©¥¥¨
oeyl'ïéáéiç ïéà'.g` zy` meyn ¥©¨¦

mine`z mig`a elit`y epipy jenqa dlrnl z`aend `ziixaa
z` zx`an `xnbd .mig` miiexw mpi` ,md cg` a` ipa i`cey

:mrhde xewndïðaø øeîàc àä ,àáø øîà,`ziixaae epzpynaïéà ¨©¨¨¨§¨©¨¨¥
,éøöîì áà,a`dn eig`l daxew el oi`eàîéz àìxn`z l` - ¨§¦§¦Ÿ¥¨

`ed eia` ixg` qgiizn epi` iebdy mrhdyänæa éôeèLc íeMî¦¦§¥§¦¨
,zeixr lr xearl miiebd milibxy ±òéãé àìc`ed in reci `ly - §Ÿ§¦©

,eia`òéãé ìáàoebke ,eia` `ed in ze`cea reciy ote`a la` ± £¨§¦©
,dclie dxarzp mye ,mixeq`d ziaa miyeag en`e eia` eidy

,xg` mr dzpify okzi `lyïðéLééçeze` qgiil miyyeg ep` ± ©§¦©
,ok xacd oi` .eia` ixg`òéãéc eléôà àlà,eia` `ed in i`cea ¤¨£¦¦¦©

ïðéLééç àì éîð,eia` xg` eqgiilàäcxwnaa lirl `aedy déðL ©¥Ÿ©§¦©§¨§¥
ì ä÷ìçðå äéä úçà ätèc ,íéîBàz ïéçà,íézLa`y xexay epiide ©¦§¦§¦¨©©¨¨§¤§§¨¦§©¦

,mdipy z` ciled cg`åok it lr s`éðz÷aàôéñ`ziixad ly §¨¨¥¥¨
dyecwa mzcile dyecwa `ly mzxed m`yàìå ïéöìBç àìŸ§¦§Ÿ

,ïéîaééî,a`dn mig` miaygp mpi`y oeikdpéî òîLgikedl yi ± §©§¦§©¦¨
miaygp mpi` ,cg` a`n eclepy ze`cea reciyk s`y o`kn

c meyn ,mrhde ,a`n mig`déòøæì àðîçø déø÷ôà éøe÷ôà± ©§¥©§§¥©£¨¨§©§¥
,iebd ly erxf z` dxiwtd dxezdyáéúëcmixvnd iabll`wfgi) ¦§¦

(k bk'íúîøæ íéñeñ úîøæå íøNa íéøBîç øNa'ly rxfd xnelk §©£¦§¨¨§¦§©¦¦§¨¨
enke ,mdil` qgi mdipal oi`y ,miqeq ly rxf enk aygp ,iebd

.miig ilraa
z`yl xzen xbl m` ,lirl z`aend zwelgna oecl day `xnbd

:eig` zy` z`òîL àz,`ziixan di`xäNòî ,éñBé éaø øîàc ¨§©§¨©©¦¥©£¤
pL ,øbä íééèôéðaàNz`éðôì äNòî àáe ,Bnàî åéçà úLà §¦§§¦©¥¤¨¨¥¤¨¦¥¦¨©£¤¦§¥

,øâì úeMéà ïéà ,eøîàå ,íéîëçxbd miihtip ly oi`eyipd ,okle £¨¦§¨§¥¦§¥
.mixzen

dpian ,xbl zeyi` oi`y meyn exizdy minkg ly mdixacn
d`eypy ink eig` ly ezy` zaygp `ly iptn xziddy `xnbd

:jk lr ddnz `xnbd ,milg mpi` xb iyeciwy meyn ,eløb àlàå§¤¨¥
Léc÷cdy`éîð éëäok` m`d ike ±,ïéLec÷ da éñôú àìixd §©¥¨¦©¥Ÿ¨§¥¨¦¦

.miqtezy i`cea
:`xnbd zx`anàîéà àlày `id `ziixad zpeekúLà øeqéà ïéà ¤¨¥¨¥¦¥¤

,øâì çà`xnbd df itl .xbl zeyi` ly dexr xeqi` oi` ,xnelk ¨§¥
:dywnàáñðc åàì éàî[d`ypy-]øb àeäLk çà`l m`d ± ©¨§¨§¨¨§¤¥

,xb ezeida ezy` z` `yp miihtip ly eig`y `ziixaa xaecn
`ypidl minkg dl exizd ok it lr s`e ,elg da eiyeciwy
mpi`y meyn epiide .dlra zen xg`l dlra ig` miihtipl
lr dywe ,[clepy ohwk aygp xiibzpy xby oeik] mig` miaygp

.m`d on mig`a xq`y zyy ax
:`xnbd dgec,àìxaecnàáñðc[d`ypy-],íéáëBk ãáBò àeäLk Ÿ§¨§¨§¤¥¨¦

zaygp dzid `l oky ,dexizd jkle ,dxiibzpyn dilr `a `le
.llk eig`l d`eyp

d`yp m` :`xnbd ddnz,àøîéîì éàî ,íéáëBk ãáBò àeäLk`ld §¤¥¨¦©§¥§¨
.miihtpl zxzeny heyt

xaca yecig yi :`xnbd daiync ,øBæâéì àîéúc eäîdxqe`l ©§¥¨¦§
d`ypyk s` eilrehà ,íéáëBk ãáBò àeäLke`eaiy yygd §¤¥¨¦©

d`ypy dy`d z` `yil mb xizdl,øb àeäLki`ce z`fy §¤¥
,eilr dxeq`ïì òîLî à÷.jkl eyyg `l minkgy `ziixad ¨©§©¨

en`n eig` zy` z` z`yl xzeny dgked d`ian `xnbd
:ztqep `ziixaníiä ékøëì ézëìäLk ,ïééñàé ïa øîàc ,òîL àz̈§©§¨©¤©§¨§¤¨©§¦¦§©¥©¨

,mid seg lr zepkeyd zelecb zexiirl -àNpL ãçà øb éúàöî̈¨¦¥¤¨¤¨¨
Bnàî åéçà úLà,eig` zen xg`lELøä éî ,éða ,Bì ézøîà`yil ¥¤¨¦¥¦¨©§¦§¦¦¦§§

.dze`éøä ,éì øîàa did dyrnäMàzxeibäéða äòáLåmd mby ¨©¦£¥¦¨§¦§¨¨¤¨

y ,did jke ,miyp e`ype exiibzdàáé÷ò éaø áLé äæ ìñôñ ìò©©§¨¤¨©©¦£¦¨
,íéøác éðL øîàå.`àNBð øbz`,Bnàî åéçà úLàmdl dxed dfae §¨©§¥§¨¦¥¥¥¤¨¦¥¦

.a .ip` mb xzid izcnl odne ,eig` zy` z` g` `yil xzidåcer §
øîàxn`p ,ef dyxc(` b dpei),'øîàì úéðL äðBé ìà 'ä øác éäéå' ¨©©§¦§©¤¨¥¦¥Ÿ

yie .daeyza aeyl depip iyp` z` xidfiy zipya el xn`y
wxy ,weqtd oeyln cenll,äðéëL Bnò äøac úéðLmrt la` ¥¦¦§¨¦§¦¨

.äðéëL Bnò äøaã àì úéLéìL§¦¦Ÿ¦§¨¦§¦¨
:dgkedd z` zniiqn `xnbdúäéî éðz÷iax dpy mewn lkn - ¨¨¥¦©

y `aiwràáñðc åàì éàî .Bnàî åéçà úLà àNBð øb[d`ypy-] ¥¥¥¤¨¦¥¦©¨§¨§¨
àeäLk åéçàdid xak,øb,eig` zy` z` `yil xzeny gkene ¨¦§¤¥

:`xnbd dgec .dlrnl gkedy enkeàáñðc ,àìeig`àeäLkdid Ÿ§¨§¨§¤
oiicr.íéáëBk ãáBòcaer oiicr didyk d`yp m` :`xnbd ddnz ¥¨¦

,miakekàøîéîì éàîheyt `ld ,df oic xnel jixv recn - ©§¥§¨
:`xnbd daiyn .eig` zy` z` `yil el xzen didiyàîéúc eäî©§¥¨

øBæâðd`yp xy`k dxqe`lehà ,íéáëBk ãáBò àeäLke`eaiy ¦§§¤¥¨¦©
d`ypa mb xizdlïì òîLî à÷ ,øb àeäLk.jkl eyyg `ly §¤¥¨©§©¨

xbd xn`y dn z` cird oiiq`i oay x`ean z`aend `ziixaa
:jk lr dywn `xnbd .`aiwr iax ly enyaïîéäî éîemc` ike ± ¦§¥©

,rny jky cirdl on`p,áø øîà àðeä áø øîà àaà áø øîàäå§¨¨©©©¨¨©©¨¨©©
àáe äëìä äøBnL íëç ãéîìz ìkdzid `ly dkld xn`y - ¨©§¦¨¨¤¤£¨¨¨

i,drecíãB÷ íà`ayäNòîecil dfdøîàlibx did xak - ¦¤©£¤£¨¨
,eicinlzl dzepyl,Bì ïéòîBL.eit lr dkldd z` miwqeteíàå §¦§¦

åàì,ecil dyrnd `ay cr eicinlzl ef dkld dpy `l oiicry - ¨
.Bì ïéòîBL ïéà`aiwr iaxy xbd ixac z` oiiq`i oa laiw cvike ¥§¦

.en`n eig` zy` z` z`yl xbl xizd
:mipte` dnka `xnbd zvxznäéä àáe äøBî ,àîéà úéòaéà± ¦¨¥¥¨¤¨¨¨

`ay mcew `aiwr iax mya df dkld wqt zepyl libx did xbdy
.ez`xeda on`p `ed okle ,ecil dyrn

,'äéða äòáLå äMà éøä' øîà÷c íeMî ,àîéà úéòaéàådi`xk §¦¨¥¥¨¦§¨¨©£¥¦¨§¦§¨¨¤¨
on`p `ed okl ,okl mcewn dyrnl dkld dbdp xak jky eixacl

.ez`xeda
dãäa àðéøçà äNòî øîà÷c àëä éðàL ,àîéà úéòaéàåxn`y ± §¦¨¥¥¨¨¥¨¨§¨¨©©£¤©£¦¨©£¨

oicd z` xn`y dry dze`a [izin` oa dpei oipra] xg` dyrn
iax zyxc lr on`p `edy jezne ,en`n eig` zy` z` `yep xby
mixkipy ,ef dkld lr mb `ed on`p ,izin` oa dpei oipra `aiwr

.`aiwr iaxn mlaw cgiay zn` ixac
:`aiwr iax xn`y ipyd xacd oipra dpc `xnbdéäéå' ,øî øîà̈©©©§¦

,'øîàì úéðL äðBé ìà 'ä øácwxy weqtd oeyln `aiwr iax wiice ¨¨¤¨¥¦¥Ÿ
,äðéëL Bnò äøac 'úéðL'mrt la`Bnò äøaã àì ,úéLéìL.dpiky ¥¦¦§¨¦§¦¨§¦¦Ÿ¦§¨¦

:`xnbd dywnáéúk àäåxg` mewna(dk ci 'a mikln)oa mraxi lr §¨§¦
y`eiàeä'[mraxi]íé ãò úîç àBálî ìàøNé ìeáb [úà] áéLä¥¦¤§¦§¨¥¦§£¨©¨

'ä øáãk äáøòäl`xUi idl`ézîà ïa äðBé Bcáò ãéa øac øLà ¨£¨¨¦§©¡Ÿ¥¦§¨¥£¤¦¤§©©§¨¤£¦©
.'àéápä.ztqep mrt dpei mr dxaic dpikydy ixd ©¨¦

:uxzn `piaxøîà÷ äåðéð é÷ñò ìò ,àðéáø øîà`ly `aiwr iax ¨©©¦¨©¦§¥¦§¥¨¨©
xg` oipra la` ,minrt izy xg`l enr xacl dpikyd dtiqed

.dpiky enr dxaicy xyt`
:sqep uexiz,øîà ÷çöé øa ïîçð áøl` dxaic `l dpiky mlerl ©©§¨©¦§¨¨©

lr `aip dpeiy eheytk weqtd zpeek oi`e ,ziyily mrt dpei
`l` ,y`ei oa mraxiBcáò ãéa øac øLà 'ä øáãk' ,øîà÷ éëä̈¥¨¨©¦§©£¤¦¤§©©§

,'àéápäyäåðéðì CtäpL íLk'd zxifbéîéa Ck ,äáBèì äòøî ©¨¦§¥¤¤§©§¦§¥¥¨¨§¨¨¦¥
ìàøNéì íäì Ctäð ùàBé ïa íòáøé'd zxifb,äáBèì äòøîaiyde ¨¨§¨¤¨¤§©¨¤§¦§¨¥¥¨¨§¨

.mdizeleabl dxfg l`xyi z` mraxi
zy` z` z`yl xzen xbl m`d zwelgna oecl day `xnbd

:eig`òîL àz,`ziixan di`xBúøBäå äMeã÷a Búãéì äéäL øb ¨§©¥¤¨¨¥¨¦§¨§¨
íàä øàL Bì Lé ,äMeã÷a àlLdgtyn zaxiw opaxcn el yi - ¤Ÿ¦§¨¥§¥¨¥

,en` cvn eiaexw mr.áàä øàL Bì ïéàå§¥§¥¨¨
àNð ,ãöékz` xbdíàä ïî BúBçà,dieb dzid en`yk dclepy ¥©¨¨£¦¨¥

,àéöBéezeg` z` `yp m` la` .dniiwl i`yx epi`e,áàä ïî ¦¦¨¨
,ieb didyk eia`l dclepy.íéi÷é`ypáàä úBçàly zeg` `idy §©¥£¨¨

a`dïîdze`,àéöBé ,íàä ¦¨¥¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121



רי
miwxt dyelya` cenr gv sc ± iriax wxtzenai

àëéà àøåñéà àäizil `lc ,opaxcn Ðitelgi`l.`g` axl `iywe ,l`xyiaøåîàã àä
éøëðì áà ïéà ïðáø`ly ezxed oebk ,inc clepy ohwk xninl `kilc `kid elit`e Ð

dyecwaezciledyecwaon x`y el oi`e ,xenb l`xyi x`yk m`d on x`y el yic Ð

.a`dïðéòãé àìå àåä äîéæ éôåèùã íåùî àîéú àìoebk ,ricic `kid la` ,epn dea` Ð

`lc ,mixeq`d ziaa miyeag en`e eia` eid

xg`l dlrap,dyecwa clep i`e .opiyiig Ð

x`y inp dil iedil clepy ohwk xninl `kilc

.`ed dea` i`ce `dc ,a`ïéçà éðù àäã
'åë íéîåàú:opiqxb ikd Ðïéöìåç àì øîà÷å
ïéîáééî àìå`tiqne Ð`yixn i`c .`nrh sili

,el oi` m`d x`y elit`c slinl ivn `l Ð

`l` ,`ed miqeq znxfc meyn e`l `nrhc

ohwkc meyn.inc clepyúîøæ`edy ,rxf Ð

mxfk ugk dxeimin.gka glwnd.øâä íééèôðá
åéçà àáñðãeiyeciw `iedc ,xb `edyk znd Ð

,oiyeciwohwkc ,deg` el oi`c ,eig`l `ixye

.inc clepyéøëð àåäùë`l xiibzpyne Ð

ixy jkld ,oiyeciw da dil ded `lc ,drci

.deg`läùà éøäxizdy dipa draye zxeib Ð

odne ,eig` zy` z` yi` `yil `aiwr iax odl

.izcnlíãå÷ íàlibx did ecil dyrn `ay Ð

eicinlzl ezepyle`l m`e ,el oirney ÐÐ

dyrn liaya `ny ,`ed yecig xace li`ed

.dxne` ecil `ayäéðá äòáùå äùà éøäÐ

.`iad okl mcew ly di`xéðàù àîéà úéòá éàå
àúìéî øîà÷ã àëädpeic Ð.dcda izn` oa

oixkipc ,`d` inp onidn ,`d` onidnc ebne

cgiay zn` ixac.olawáéùä àåämraxi Ð

.y`ei oaøîà÷ äåðéð é÷ñò ìòdxac `lc Ð

ikd .minrt izy `l` depip iwqr lr enr

:opiqxbäùåã÷á àìù åúøåä äúéäù øâåúãéìå
íàä ïî åúåçà àùð .äùåã÷ádclepy Ð

ezeg` e`lc ab lr s`e ,`ivei dixkp dzeida

ohwkc ,`idinc clepyiz` `nlc dxifb Ð

aqpnl`ki` `iddac .eixg` dclepy ezeg`

zcilc ,zxkon dxenb ezeg`e ,dyecwa mdipy

zil`xyik ,`ied m`d.zae oa dcliyáàä ïî
íéé÷éinp i`e ,ixkpl a` oi`c oircei lkdy Ð

iz`aqpnlcileiy eia` zazxg` dy`n

xiibzpyn.`ed epa e`l `dc ,ol ztki` `l Ð

àéöåé íàä ïî áàä úåçàmeyn dxifb Ð

.oxn`ck ,m`d on ezeg`
ïî

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

ìòdepip iwqrogky` `lc ?ziyily `le zipy azknl jixhvi` i`n`c :dniz Ð

megp mdilr `apzpe mlewlwl exfgy epivny oeik ,`nye !ziyily enr dxacy

dxacc ogky` `de :xn`z m`e .dpei odilr `apzp f` mby xeaql mileki epiid ,iyewl`d

ip`e 'ebe oeiwiwd lr jl dxg ahidd dpei l` 'd xn`ie" :aizkc ,depip iwqra ziyily enr

iwqr e`l ipdc :xnel yie !"'ebe depip lr qeg` `l

aey xn`c wgvi xa ongp axl ,edine .edpip depip

enr dxac `leze` did dfy :xnel yie !`iyw Ð

.zg` d`eap lkd aiyge ,mei

áø'ek xn`w ikd xne` wgvi xa ongpxn` Ð

yxcn eze` lr wlegy :wgvi epiax

xn`ie" :(i a mikln) mi`iap yexita i"yx `iady

'ebe zeaihd xy` ori `edi l` 'doa dpei ici lr "

mixac `l` ayeg epi` `ny e` .el xn` izn`

.ea `veike depip dyrn oebk ,lecb jxev `edy

àùð`ivei m`d on ezeg`:qxhpewa yxit Ð

da yiy ,eixg` dclepy ezeg` `yi `ny opixfbc

`ly ezcil mb dzid m`c xaeqy rnyn .zxk

dyecwadclepy m`d on ezeg`a xzen did Ð

mzdc ,dyecwa `ly ediiexzc oeik ,zeixkpa

ezeg` `yi `ny xfbnl `kil.eixg` dclepy

:xn` xnin` (`,ak) ipy wxta lirl `dc :dywe

i`ne ,dlgzkl micirn m`d on oig`d [elit`]

eclepe exiibzp elit`y :yxit ?zeixrn `py

lkl dexr :ipyne .daxew eda jiiy zeixkpa

jiiy zeixkpa eclep elit`c rnyn .'ek dxeqn

ipa :cere .ixiin zxeib mzqac ,m`c daxew eda

,ded dyecwa `ly ozcile ozxed `zn` ocei

(a,fv zenai) zyy ax edl xq` ikd elit`

`nrhc xnel yi `l` !iccdc iyp aqpinl

eclepa elit`e ,l`xyia itelgi`l iz` `nlcc

hwpc `de .m` zaxewa xefbl yi zeixkp mzeida

dyecwa ezcil `kdlr s`c ,dihwp `zeaxl Ð

enc zedn` izykc ,dyecwa ezcilc abÐ

.l`xyia itelgi`l ez` `nlc ,ixiq` ikd elit`

ezxed hwp ikdlc :yxit xy` oa wgvi epiaxe

dyecwa i`c ,dyecwa `lyl`xyik `ed ixd Ð

oeik ,zixkp dzeida dclepy ezeg`a xzene ,xenb

`ny da jiiy `le ,llk zeixkp cv dia zilc

`ly ezxed hwp ikd meyn :inp i` .exn`i

dyecwa ezcile dyecwa,`zlin dil `wiqtc Ð

dclep oia zeixkpa eiptl dclep oia ixii` f`y

hwp `wecc :yxit miig iax axde .dyecwa eixg`

f`c ,dyecwa ezciled`x `ly ,miiwi a`d on Ð

exn`i `ny :dia xninl `kile ,zeixkpa envr

mb m` la` .dlw dyecwl dxeng dyecwn ep`a

dyecwa `ly dcil,`ivei a`d on elit` Ð

ep`a :xninl iz` zeixkpa envr d`xy oeikc

xi`n iaxl opirny `dc .'ek dxeng dyecwn

gp oa xq`c dax ziy`xaae inlyexia `kdc

ok lr" :yixcc ,m`d on oia a`d on oia ,ezeg`a

(a ziy`xa) "en` z`e eia` z` yi` afriÐ

d`xp edine .en`n el jenqa ,eia`n el jenqa

inlyexi` `bilt `ziixa jdc wgvi epiaxl

iwen `nlr ilekc rnyn `dc ,dax ziy`xae

`nrh eli`c .ep`a exn`i `ny meyn iedc (`,gp oixcdpq) "zezin rax` wxt" wxta rnyn `ivei m`d on a` zeg`c `nrhc :cere .mzdc opaxk epiide ,m` zeg`e a` zeg`l `xw `kd

on a` zeg`c xnel wgec dfe .zeixkpa zg` dry envr d`x `ly it lr s` ,exn`i `ny `nrh xity jiiy dyecwa ezcilc xb i`dac rnyn ok m` ,a` zaxewa `kd dizil itelgi`c

.`yixc xb` i`wc rnyn `kdc .qxhpewa yxitck ,`yix` dzae dy` `yp ipzwc `tiq inp i`w `lc ikid ik ,dyecwa `ly ezcila ixiin `l` ,`yixc xb` i`w `l m`dúåçàa`d
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àéöåé øîåà øéàî éáø áàä ïî.m` cv `ki`e li`ed Ðíéé÷é íéøîåà íéîëçå`lc Ð

la` ,dl `incc m`d on ezeg` meyn xfbnl `ki` `iddac ,m`d on a`d zeg`l `inc

a`d on m`d zeg`.m`d on ezeg`l `inc `l Ðåéçà úùàá øúåîå,en`n elit`e Ð

daxewac .eixg` clepd eig` zy` meyn opax xefb `le ,ezeixkpa clepyla` ,opax xefb

oiyeciw ici lr `l` iz` `lc icina`l Ð

.xefbäúáå äùà àùð,i`w `nlrc xb` Ð

dzae dy` ezeixkpa `ypyexiibzpe.enr

.dzae dy` aiqp `l dyecwa clepc i`d eli`c

m`d exiibzpy zexeib `ypy :xn`z m`e,zade

inc clepy ohwkc daxew edl zilcil dnl Ð

xb?!ikd xninl ivn inp l`xyia elit`ñðåë
úçà àéöåîå úçàixyinl izil `lc Ð

.dzae dy` l`xyiañåðëé àì äìéçúëìÐ

.yxtn onwlåúåîçá øúåî`l i`d ilekc Ð

.opax xefbåúåîçá øåñà éðúã àëéàåÐ

.onwl yxtn ediizbeltíéé÷é ïðáø øåîàã êðä
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àøåñéà.dtixya dpi` l`xyi iablc Ð
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`ide`l m`e ,aeh ixd Ð.dnai dl ulg ixd Ð
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øúåî`edyk daqpc e`l i`n eig` zy`a

xbi`n`c :wgvi epiaxl dniz Ð

en`n ezeg`a opixfb lirl `d ?xb `edyk opixy

oeik :`niz ike !inp `kd ,itelg`l iz`c meyn
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zenai(ipy meil)

eia` zeg` z` xbd `yp m` la`íéi÷é ,áàä ïî.dze` ¦¨¨§©¥
`ypàéöBé ,íàä ïî íàä úBçàen` zeg` `yp m`e .dze`ïî £¨¥¦¨¥¦¦

,àéöBé ,øîBà øéàî éaø ,áàä.dniiwl i`yx epi`e,íéøîBà íéîëçå ¨¨©¦¥¦¥¦©£¨¦§¦
íàä øàL íeMî àéäL äåøò ìk ,øîBà øéàî éaø äéäL .íéi÷é§©¥¤¨¨©¦¥¦¥¨¤§¨¤¦¦§¥¨¥

,m`d zaxew cv da yiy±àéöBéwx da yiy dexr eli`e .dze` ¦
íeMîx`y.íéi÷é ,áàä ¦¨¨§©¥
øzeîexbdúBéøòä ìk øàLe .åéáà éçà úLàáe ,Bnàî åéçà úLàa ¨§¥¤¨¦¥¦§¥¤£¦¨¦§¨¨¨£¨

oi`eyip zngn ze`ay.Bì úBøzeîdhwpy dn :`xnbd zx`an ¨
dzpeek ,'zexzen zeixrd lk x`ye' `ziixadééeúéàìzeaxl ± §©§¥

z`áàä úLà.eia` zzin xg`l zxzen `id s`y ¥¤¨¨
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbd,dzáe äMà àNðdidyky ¨¨¦¨¦¨

opi` dxezd ony s` ,enr exiibzpe dzae dy` `yp ieb oiicr
,zeaexw zeaygp,úçà àéöBîe úçà ñðBke.ñBðëé àì älçzëìm`e ¥©©¦©©§©§¦¨Ÿ¦§

BzLà äúî,xbd lyéðúc àkéàå .BúBîça øzeîdpyy yie - ¥¨¦§¨§£§¦¨§¨¥
ezy` dzny xg`l s`y ,`ziixaaBúBîça øeñà. ¨§£

:zyy ax zrck `ly `ziixadn dgiken `xnbdúäéî éðz÷- ¨¨¥¦©
xbdy `ziixaa epipy mewn lknåéçà úLàa øzeî.en`nåàì éàî ¨§¥¤¨¦©¨

øb àeäLk åéçà dáñðcxg`l eig` d`ypy ote`a xaecn `l ike ± §¨§¨¨¦§¤¥
ixd .dze` z`yl xbl `ziixad dxizd ok it lr s`e ,xiibzpy

.eig` zy` z` z`yl xbl xzeny
:`xnbd dgec,àìxaecnàáñðceig`àeäLkdid.íéáëBk ãáBò Ÿ§¨§¨§¤¥¨¦

,ieb didyk eig` d`yp m` :`xnbd ddnzàøîéîì éàîrecn - ©§¥§¨
zy` z` `yil el xzeny heyt `ld ,llk df oic xnel jixv

.eig`
,yecig o`k yi :`xnbd daiynãáBò àeäLk øBæâéì àîéúc eäî©§¥¨¦§§¤¥

øb àeäLk ehà ,íéáëBkdxqe`le xefbl yiy xnel leki ziid - ¨¦©§¤¥
`ny yyg meyn ,miakek caer didyk eig` d`ypyk mb eilr

,xiibzpy xg`l `ypy eig` zy` z` z`yl xizdl e`eaià÷̈
ïì òîLî.exfb `le jkl eyyg `l minkgy `ziixad ©§©¨

rl d`aedy `ziixad z` zx`an `xnbd:liøî øîà,`ziixaa ¨©©
y xbúçà ñðBk ,dzáe äMà àNðodnúçà àéöBîela` ,odn ¨¨¦¨¦¨¥©©¦©©

.ñBðëé àì älçzëì§©§¦¨Ÿ¦§
:`xnbd dywn÷étî é÷età àzLä`ziixad dxn`y eiykr ± ©§¨©¥©¦

,odn zg` `ivedl jixvyàéòaéî älçzëìeprinydl jixv ike ± §©§¦¨¦©§¨
.`ed heyt ixd ,odizy z` z`yl el xeq`y

:`xnbd zvxznéà÷ íúädf oic ,xnelk ,xn`p mW lr ± ¨¨¨¥¨
,`ziixaa mincewd mipicd itlk xen` ,qepki `l dligzkly

øîà÷ éëäå,`ziixad zpeek jke ±ïðaø øeîàc Cämiyp mze` lk ± §¨¥¨¨©©§¨©¨¨
minkg mdilr exn`y [mcewn epypy],íéi÷é,eia`n ezeg` oebk §©¥

mewn lkn.ñBðëé àì älçzëì§©§¦¨Ÿ¦§
:`ziixaa epipy ceréðúc àkéàå .BúBîça øzeî BzLà äúîyie - ¥¨¦§¨§£§¦¨§¨¥

,`ziixaa dpeydBúBîça øeñà`xnbd .ezy` zzin ixg` ¨§£
:mzwelgn mrh z` zx`anàãçzxaeq `ziixaa zg` oeyl ± £¨

àãçå ,ìàòîLé éaøkzxaeq zxg`d oeylde ±.àáé÷ò éaøk §©¦¦§¨¥©£¨§©¦£¦¨
lirl l`rnyi iaxe `aiwr iax ewlgpy(:cv)ezeng xeqi`a

yie etweza x`yp xeqi`d ,l`rnyi iax zrcl ,ezy` zen xg`l
yper ea oi`e ylgp xeqi`d `aiwr iax zrcle ,dtixy yper ea

.dzinøñàc ïàîxaeqBúBîç øîàc ,ìàòîLé éaøkl`xyi ly ©§¨©§©¦¦§¨¥§¨©£
äúéî øçàì,ezy` lyàîéé÷ àøeqéàaeze`a eilr zcner - §©©¦¨§¦¨¨§¨

cner xeqi`dy ixd ,[zad] ezy` iiga eilr dzidy xeqi`
,etwezaål oklïðaø déa eøæb øb éaâzzin xg`l s` dxqe`l §©¥¥¨§¥©¨¨

.ezeng z` z`yl l`xyia mb xizdl e`eai `ly ,ezy`ïàîe©
éøLcxaeq ezy` zzin xg`l xbd ly ezeng z` xizny ine ± §¨¥

BúBîç øîàc ,àáé÷ò éaøkl`xyi lyäúéî øçàìezy` lyì÷L §©¦£¦¨§¨©£§©©¦¨§©
àøeqéà déì,xeqi`d ylgp -åoklïðaø déa eøæb àì øb éaâdxq`l ¥¦¨§©¥¥Ÿ¨§¥©¨¨

.ezy` zzin xg`l eilr

äðùî
:zecle dnk eaxrzpy ote`a meai zpwza zwqer epzpynLîç̈¥

L íéLðe oa dcli odn zg` lk,ïäéúBãìå eáøòúplk lr reci oi`e ¨¦¤¦§¨§©§¥¤
.axrzp `ly xg` oa yi odn zg` lkle ,`ed in ly oa cle

ä eìécâä,eúîe íéLð eàNðå úBáBøòziptl meail mdizeyp eltpe ¦§¦©©£§¨§¨¦¥
lk lry oeik ,miypd z` maiil mileki mpi`e ,mi`ced mig`d
meail dwewf `id ixde ,znd eig` zy` ef oi` `ny wtq yi zg`

,weyl dnai xeqi`a eilr dxeq`e ,xg` mc`näòaøàmig`dn ©§¨¨
mi`cedïéöìBçdligzúçàì,miypdnãçàåiyingd g`d ± §¦§©©§¤¨

,dúBà íaééîixd ,drax`d on cg` ly eig` zy` `id m`y §©¥¨
df ly eig` zy` m`e ,weyl zxzene dzwifn dxhtpe dl evlg

jk xg`e .ezeevnk dzr dnaiin ,daxc` ,iyingdàeäg`d -
,oey`xd zy` z` `ypyìLeäL,mixg`dúçàì ïéöìBçodn §Ÿ¨§¦§©©

,zxg`ãçàåiyingd g`d -íaééî,d`ld miyer oke .dze` §¤¨§©¥
iyingde ziyilyl mivleg ,mixg` mipy mr enaiy elld mipyy

.zex`ypd zepnl`d izyl d`ld oke ,dnaiinòaøà eàöîð¦§§©§©
íeaééå úBöéìçcg`úçàå úçà ìëì.zepnl`dn £¦§¦§¨©©§©©

àøîâ
uleg mig`d zrax` oian cg` lk dligzy dpyna epipy

:`xnbd zx`an .dze` maiin iyingd okn xg`le dpnl`låyi §
zeyrlà÷åãy dfd xcqkéîeaé øãäå õìçéîdl mivleg mcewy ± ©§¨¦§©§¨©©¥

.iyingd maiin jk xg`e mig`d zrax`àì àLéøa éîeaé ìáà± £¨©¥§¥¨Ÿ
,xeq` ,[mixg`d mig`d zrax` zvilg iptl] dligz maiil la`

yeygl yi f`y meynòât÷crbet `edy ±axeqi`,÷eMì äîáé §¨¨©§§¨¨©
dwewf `id ixd ,drax`d on cg` ly eig` zy` `idy cvd lry
dxeq` ixd dl ulg `l cer lke ,epnn `weec dvilg e` meail

.weyl
xg`ly dpyna epipy :dpynd z` x`al `xnbd dkiynn
dipyl mlek mivleg aey ,iyingd dnaiie zg`l mlek evlgy
zl`ey .dnaiin xg` iying g`e ,maiiy g` eze` mkezae

:`xnbdéàîdpynd dhwp recn -ìLe àeä','úçàì ïéöìBç äL ©§Ÿ¨§¦§©©
jka dne ,zxg`l dzr uleg dpey`xd z` maiiy g` eze`y
.olek z` maii iyingd g` eze` miypd lk zvilg xg`ly

jk xzei sicr :`xnbd zx`aneäleëì ãç eäðéîaéì àîéú àìc- §Ÿ¥¨¦©§¦§©§§
,miypd lk z` maii cg` g`y xn`z `lyãçå ãç ìk àlàon ¤¨¨©§©

mig`dàãç íaééîdf ote`ay meyn .zg` dy` wx -àîìc §©¥£¨¦§¨
déãéc déì àéîøúîeznai `idy ef oncfz mdn cg` lkly okzi - ¦§©§¨¥¦¥

.meai zevn jka miiwzze
dpynd dxaicy dxwna zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
mipa ly mipte` dnka dpce ,mixkf zecle dyng eaxrzpy

:`ziixaa epipy .ezne eaxrzpy,ïéçà ïéàL ïúö÷îe ïéçà ïúö÷î¦§¨¨©¦¦§¨¨¤¥©¦
.ïéîaééî ïéçà ïéàLå ïéöìBç ïéçàä:`xnbd zxxanøîà÷ éàî- ¨©¦§¦§¤¥©¦§©§¦©¨¨©

mig` opi`y ozvwn dpeekd oi` i`ce `ld ,mixacd zpeek idn
.llkøîà÷ éëä ,àøôñ áø øîàeid m` ,`ziixad zpeek jk ± ¨©©©§¨¨¥¨¨©

ïúö÷îwx mi`ced mig`d lyáàä ïî ïéçàeaxrzpy mig`d ly ¦§¨¨©¦¦¨¨
,ezneïúö÷îezaexrza mdl eid mi`ced mig`d lyïî ïéçà ¦§¨¨©¦¦
íàädpge lgx oebk ,a`dn mig` mb mdl eid oke a`d on `ly ¨¥

eidy ,[odizecle eaxrzpy miypd zyng jezn mizy mdy]
,oae`x dyxibe sqei z` lgx dclie .oae`xl odizy ze`eyp
lgx ecli dzre ,zxg` dy`n sqep oa yi freale .frea d`ype
eaxrzpe ,`eagna miyp yely cere [oae`xn] dpge [frean]
mdn cg` lk zy` dltpe mipa `la zeaexrzd ipa ezne ,zecled
,[oae`xn] lgx ly dpa sqeily `vnp .meail a`d on mig`d iptl
zy` dpg ly dpa ,eia`n g` ,mig` ipy elld zeaexrza el yi
wx sqei ly eig` `edy ,frean lgx ly dpa ,sqep g`e ,oae`x

mb zaexrza mdl yiy el` df ote`a .[xeiv d`x] en`nïî ïéçà©¦¦
íàäzaexrza el yiy ,sqei `ed xen`d dxwnae] a`d on `ly ¨¥

wx ,[a`d on `ly m`d on g`,ïéöìBçeig` zy` z` xehtl ick §¦
i`yx epi` sqei ,xen`d dxwna oebke ,oinaiin `l la` ,a`d on
ef `ny ,mlek dl evlgy xg`l s` miypdn zg` s` maiil
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc zenai(iyily meil)

:eaxrzpy zecle oipra ztqep `ziixaLé ,ïðaø eðzmc` eay ote` ¨©¨¨¥
,÷ôqî Bnàì õìBçdxyr yngn `idy it lr s``id m`y miyp ¥§¦¦¨¥

enke .meaie dvilgn odizexv zexhete zexeht meail eiptl zltep
ulegy ote` yi ok,÷ôqî BúBçàìulegy ote` yi okeBzáì ©£¦¨¥§¦

.÷ôqî¦¨¥
:`xnbd zx`anãöék.wtqn en`l ulegy ote`däMàå Bnà ¥©¦§¦¨
éðL ïäìå ,úøçàmipaíéøëæawril d`eyp dzid lgx oebk ,mi`ce ©¤¤§¨¤§¥§¨¦

,oexvg epnn dl clepe oae`xl d`eyp dpge ,sqei epnn dl clepe
eãìéå eøæçådpge lgxàáçna íéøëæ éðLipy eaxrzpe ,[dxrna] §¨§§¨§§¥§¨¦©©£¥

,oae`xe awri ezne .`ed in ly oa cg` lk reci oi`e mixkfdàáe¨
sqeidðai`cedBæ ìLlgxàNðåz`,äæ ìL Bnà,dpg z` epiid §¨¤§¨¨¦¤¤

eoexvg `adðái`cedBæ ìLe ,dpgàNðz`,äæ ìL Bnàz` epiid §¨¤¨¨¦¤¤
.lgxeúîe,oexvge sqei ,mi`ced mipad,íéða àìazg` lk eltpe ¥§Ÿ¨¦

dxrna eclepy mig`d mdy ,dlra ig` iptl meail miypdn
,dly maid dlra ig` `ed mdn in epl reci oi`y oeike ,[` xeiv]

y `ed oicd ,dpa `ed mdn ineì õìBç äæì õìBç äæå ïäézL,ïäézL ¤¥¦§¥¤§¤¥¦§¥¤
.÷ôqî Bnàì õìBç ãçàå ãçà ìk àöîð¦§¨¨¤¨§¤¨¥§¦¦¨¥

uleg yie :dkiynn `ziixad,ãöék ÷ôqî BúBçàìly ote`aBnà ©£¦¨¥¥©¦
,úøçà äMàåa`n oae`x ly en` dwax dzide ,dpice dwax oebk §¦¨©¤¤

ieyp did cere ,wgvil d`yip mdxa` znyne ,mdxa` ,xg`
,dpic ,zxg` dy`l wgvieãìiLdpice dwax,àáçna úBá÷ð ézL ¤¨§§¥§¥©©£¥

,ef ly ine ef ly dza in reci oi`e ,zeawpd eaxrzpeeàáeoerny ¨
ieleïäéçàeia`n oae`x ly,íàä dúBàî àlLon mig` mdy £¥¤¤Ÿ¥¨¨¥

,cala a`díeàNðe,eaxrzpy zepad izy z`eúîemig`d el` §¨¥
íéðá àìaiptl meail wtqn elld zepad izy eltpe ,[a xeiv] §Ÿ¨¦

,en`n ezeg` `id odn zg` j` ,a`d on mdig` `edy ,oae`x
,dxikn epi`y dzre ,dvilg dkixv dzid `l dxikn did eli`e

ì õìBçïäézL,wtqn.÷ôqî BúBçàì õìBç àöîð ¥¦§¥¤¦§¨¥©£¦¨¥
uleg yie :dkiynn `ziixad,ãöék ÷ôqî Bzáìly ote`aBzLà §¦¦¨¥¥©¦§

,úøçà äMàå,alk zy`e oae`x zy`,àáçna úBá÷ð ézL eãìiL §¦¨©¤¤¤¨§§¥§¥©©£¥
,efa ef zeawpd eaxrzpeïäéçà eàáeeig` ipy e` oae`x ig` ipy ± ¨£¥¤

,alk lyíeàNðe,eaxrzpy zepad izy z` e`ype ±àìa eúîe §¨¥§Ÿ
,íéða,wtqn meail miypd izy alk e` oae`x iptl eltp dzre ¨¦

meain dxehte eza `id `ny dy` lk lr wtq mdn cg` lkly
jkitl .el dwewfe dipyd dy`d za `ny e`,÷ôqî Bzáì õìBç äæ¤¥§¦¦¨¥

,ezal uleg jk jezae wtqn mdizyl ulegyBzáì õìBç äæå§¤¥§¦
.÷ôqî¦¨¥

lkle mixed mze`l mipa dnk mpyi eay ote` d`iand `ziixa
:dpey qegi beq mdn cg`àéðz,`ziixaa,øîBà øéàî éaø äéä ©§¨¨¨©¦¥¦¥

ïéãéìBnL íéîòt ,äMàå Léàn micli,úBneà Lîçly qegid oicy ¦§¦¨§¨¦¤¦¦¨¥
.eig`n dpey cg` lkç÷lL ìàøNé ,ãöék[dpw±]äçôLå ãáò ¥©¦§¨¥¤¨©¤¤§¦§¨

miiprpk,÷eMä ïî,miieb md ixde,íéða éðL ïäìåel` mipa ixde ¦©§¨¤§¥¨¦
.miiebïäî ãçà øéibúðå,mipad on -àöîðmipa ipy mdl yiy dzr §¦§©¥¤¨¥¤¦§¨

,zene` izyn.íéáëBk ãáBò ãçàå øb ãçàm`eïìéaèäcard z`] ¤¨¥§¤¨¥¨¦¦§¦¨
[dgtydeì,úeãáò íL,micar md dzr ixdeåjk xg`äæ e÷÷æð §¥©§§¦§§¤

äæì,sqep oa eclieïàk éøä,dylyíéáëBk ãáBòå øbmipad ipyy] ¨¤£¥¨¥§¥¨¦
,[mipey`xd,ãáòåym`e .car `ed ziprpk dgtyl clepd cle ok §¤¤

øøçLl`xyid,äçôMä úà,zil`xyi ziyrp `id dfaeexg`l ¦§¥¤©¦§¨
oknãáòä äéìò àa,oa dclieïàk éøä,drax`íéáëBk ãáBòå øb ¨¨¤¨¨¤¤£¥¨¥§¥¨¦

.øæîîe ãáòåm`eøøçLz` l`xyid,íäéðL,card z` mb epiid §¤¤©§¥¦§¥§¥¤
,mil`xyi miaygp mdipy dzreïàéOäåaey,äæì äæoa eclie §¦¦¨¤¨¤

,iyingïàk éøä,dyng.ìàøNéå øæîîe ãáòå íéáëBk ãáBòå øb £¥¨¥§¥¨¦§¤¤©§¥§¦§¨¥

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîoica xi`n iax epl ycig dn ± ©¨©§©¨
y xi`n iax dfa ycig :`xnbd daiyn .dfàaä ãáòå íéáëBk ãáBò¥¨¦§¤¤©¨

.øæîî ãìeä ,ìàøNé úa ìò©©¦§¨¥©¨¨©§¥
:ievn epi`k d`xpy dxwn da yiy ztqep `ziixaLé ,ïðaø eðz̈©¨¨¥

mc`y ote`åéáà úà øëBîickúBaâäìlBnàinc z`.dúaeúk ¥¤¨¦§©§¦§¨¨
ìàøNé ,ãöéky,ïa íäìå ,÷eMä ïî äçôLå ãáò ç÷ì`ed eze`y ¥©¦§¨¥¨©¤¤§¦§¨¦©§¨¤¤

,carl dpw `løøçLåoec`däçôMä úà,zil`xyi dzyrpe §¦§¥¤©¦§¨
åéñëð ìk áúëå ãîòå ,dàNðedpznadðáì,dgtyd ly iebd §¨¨§¨©§¨©¨§¨¨¦§¨

elv`y dpan dzaezk z` zeabl dy`d d`a ,d`ypy df znyk
`ed df oa ly eia`y oeikne ,dzaezkl micareynd miqkpd lk
laiw oade ,[ely iprpk car `ed ixdy] l`xyid ly eiqkpn cg`

,exkenl oad leki ,l`xyidn miqkpd x`y mr eia` z` mbàöîð¦§¨
yäæ,oadåéáà úà øëBîickBnàì úBaâäìz`.dúaeúk ¤¥¤¨¦§©§§¦§¨¨

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî`ziixad epl zycgn dn ± ©¨©§©¨
`ziixad :`xnbd daiyn .dfadlekzhiya,àéä øéàî éaø ¨©¦¥¦¦

`ziixad ly `tiqd `ide ,xi`n iax dxn` ef `ziixa mb ,xnelk
yi` xi`n iax ixac e`aed day ,okl mcew `xnba d`aedy

,'eke dy`eéìèìhî àcáòåmiaygp micary zxaeq `ziixade ± §©§¨¦©§§¥
,daezkd ziiab oiprl oilhlhnkeezhiy z` xi`n iax dfa ycgn

(:t lirl)cäaeúëì éãaòzLî éìèìhî.daezkd aeg oerxtl - ¦©§§¥¦§©§§¥¦§¨
:sqep aeyiiïì òîLî÷ àä ,àîéà úéòaéàåepl drinyn df xac ± §¦¨¥¥¨¨¨©§©¨

c ,`ziixadéîc ò÷ø÷îk àcáò`le rwxwk miaygp micary ± ©§¨¦§©§©¨¥
.lkd ixacl daezkl micarzyn micar ok lre ,oilhlhnk

äðùî
:eaxrzpy zecle ly mitqep mipte`a dpc dpyndáøòúpL äMàä̈¦¨¤¦§¨©

,dúlk ãìåa dãìås` odizyl yi oiaxernd el` zecle calne §¨¨¦§©©¨¨
.mi`ce mipaeúîe ,íéLð eàNðå úBáBøòzä eìécâäoeike ,mipa `la ¦§¦©©£§¨§¨¦¥

zekixv miypd izy e`vnp ,lra lk ly g`d `ed in reci oi`y
n cg` .mdipy ig`n meai e` dvilgälkä éðami`cedïéöìBç §¥©©¨§¦

,zenaid izylïéîaééî àìå,oze`àeäLlk ,eiabl ,dlkd oa ± §Ÿ§©§¦¤
elv` `id ixd zenaidn zg`åéçà úLà ÷ôñ,epnn meail dwewfe ¨¥¥¤¨¦

åéáà éçà úLà ÷ôñzg` s` maiil leki epi` jkitl ,eilr dxeq`e ¨¥¥¤£¦¨¦
n cg` eli`e .odnäð÷fä éða,mi`ced ±,ïéîaééî Bà ïéöìBç Bàiptn §¥©§¥¨§¦§©§¦

L,elld zewitqd izyn zg`a eiptl zecner miypdn zg` lk ¤
å ,åéçà úLà ÷ôqwtq,åéçà ïa úLàodizy jk oiae jk oiae §¥¥¤¨¦§¥¤¤¨¦

.[c xeiv] el zexzen
,íéøLkä eúîodizeype ,dlkd e` m`d ly mi`ced mipad epiid ¥©§¥¦

.[zeaexrzd on cg` `ed `ld] odilra ig`n meail zewewf
ïéîaééî àìå ïéöìBç ,äð÷fä éðáì úBáBøòzäzeaexrzd ipa ± ©©£¦§¥©§¥¨§¦§Ÿ§©§¦

oivleg wx `l` ,ezny dpwfd ipa ly odizeyp z` maiil mixeq`
iptn ,odlåéçà úLà ÷ôñ àeäL,eig` df did m`åwtqéçà úLà ¤§¥¥¤¨¦§¥¤£¦

,åéáàdxeq`d eia` ig` zy` ef dy`e ,eia` ig` ecec df didy ¨¦
e .elälkä éðáì,odizeypl -ãçàzeaexrzd ipanõìBçdl ¦§¥©©¨¤¨¥

,dligzíaééî ãçàåjytp dnny ,dze` maiin ipyd jk xg`e - §¤¨§©¥
dpwfd oa `ed m`e ,eznai ef ixd dlkd oa `ed m`y ,el zxzen
ixd dnai `edy ipyd dl ulgy xg`le ,eig` oa zy` ef ixd
oa zy` lkk el zxzen `ide ,weyl dxzede meail dwewf dpi`

.[d xeiv] eig`
:sqep oicdúçôL ãìåa dãìå áøòúpL úðäkoa `ed in reci oi`e Ÿ¤¤¤¦§¨©§¨¨¦§©¦§¨¨

,dgtyd oa `ed ine odkd zy`éøäipy,äîeøúa íéìëBà elà £¥¥§¦¦§¨
ãçà ÷ìç ïé÷ìBçådnexz ly.ïøba §§¦¥¤¤¨©Ÿ¤
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על-ידי הקרבת העולה והנסכים, מעלים את כל מין הדומם-צומח-חי-מדבר.
ממאמר פרשת שלח ה'תשמ"ז

miwxt dyelya` cenr hv sc ± iriax wxtzenai
÷ôñî åúåçàì õìåç ùémiyp dxyr yngn `idy it lr s` Ðoke ,odizexv zexhetd

.en`e ezalúøçà äùàå åîàipy odle ,odn cg` `ede ,`agna mixkf ipy ecliy Ð

dl didy oae`x zy` dpge ,epnn sqei dl didy awri zy` lgx oebk .oi`ce mixkf

lgx ly dpa sqei `ae ,oae`xe awri ezne ,`agna mixkf ipy eclie exfge ,epnn oexvg

,lgx z` `yp oexvge ,oexvg ly en` dpg `ype

,oexvge sqei eznelgx :zeaexrzd iptl eltpe

iptl dpge ,oexvg ig` `edy ,dpg ly dpa iptl

reci oi`y jezne .sqei ig` `edy ,lgx ly dpa

dnai ine dpa in.odipyn dvilg dkixv Ð

ikd .wtqn en`l uleg cg`e cg` lk `vnp

:opiqxbúøçà äùàå åîà ãöéë ÷ôñî åúåçàì
ïî íéçà éðù åãîòå àáçîá úåá÷ð éúù åãìéù

íåàùðå áàäåúåçàì õìåç àöîð ïäéúùì õìåç
÷ôñîzenai) `ztqeza diepy jk Ð:(ai wxt

zzin xg`l d`ypy xg` yi`n dcliy en`

izy odizy ,zxg` dy` mr dclie ,eia`

ipy ecnre ,m` efi`l za efi` reci oi`e ,zeawp

me`ype en`n `ly eia`n dfl eidy oig`

elld zeawpd izylodizy eltpe ,zeaxernd

eli`e .en`n ezeg` odn zg`e ,meail df iptl

dxikn dideiykre ,dvilg dkixv dzid `l Ð

dxikn oi`y`pyil .dvilg zekixv odizy Ð

m`d dze`n `ly odig` e`ae :`pixg`

ly eig`e ,zg` `yp oae`x ly eig` :me`ype

eig` zy`l uleg oae`x ,zg` `yp oexvgÐ

.oexvg oke ,`id ezeg` `nyee"f,i"zrny

,`id ezeg` e`l `ny `dc :d"a m"bnbn i"ale

,ezeg` wtql uleg df :xninl dil irai` ikde

wtqn ezeg`l la` .ezeg` wtql uleg dfeÐ

.eciay wtq zngn ezeg`l i`ce ulgy rnyn

úøçà äùàå åúùàalk zy`e oae`x zy` Ð

.eza zg`d z`vnp ,`agna zeawp izy ecliy

oae`x ig` ipy (md milrad ig` odig`) e`ae

,wtqn ezal uleg oae`x `vnp .me`ype

eza xikn did m`e .dvilg zekixv odizyyÐ

alk ig` ipy m`e .dxeht dzidme`ypixd Ð

oeyle .wtqn ezal uleg alk:i"xenly eig`

,zg` `yp alk ly eig`e ,zg` `yp oae`x

eig` zy`l uleg oae`xwtqy it lr s`e Ð

ezal uleg inp epiid e`le ,alk oke ,`id eza

.eza wtql uleg `l` ,wtqnãçàå éøëð ãçà
øâixkpd ici zgz dcera dcliy mipac Ð

dxkend"ulegd"a ol `niiwc ,micar opi` Ð

"epwz mdn" :(`,en zenai),mdn mipew mz` Ð

.dfn df oipew md `le ,mkn md `leúà øøçù
äçôùä,zil`xyik `id ixde Ðdilr `ae

.xfnn cled ,cardíäìåïáz` dpw `le Ð

.oadåéñëð ìë åì áúëåen` ixde ,zne Ð

.miqkpd on dzaezk zraezøéàî éáø äìåë
àéäxken yic `ziixza `zipzn `d Ðiax Ð

ikd meyne ,`id `ziinwc `tiqe ,dxn` xi`n

xaq xi`n iaxc ,daezkl careyn car ipzw

zeaezk zkqna daezkl icarzyn milhlhn

zexit gipd ipzwc ,(a,t) "eltpy dy`d" wxta

.'ek rwxwd on miyelzdäðùîäìëä éðáì
.i`ce dlkd oa zy`l Ðãçà,ipyd maiin jk xg`e ,dlgz uleg zeaexrzd on Ð:jytp dnn`id eznai m``id eig` oa zy` m`e ,aeh ixd Ðzxzene ,dnai dl ulg ixd Ð

.eläîåøúá ïéìëåà.odk car cg`e odk cg` Ðãçà ÷ìç ïé÷ìåç.`xnba yxtn Ð
ïéá
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áúë'ek dpal eiqkp lkicarzyn ilhlhn xn`c ,xi`n iaxk dl iwen jenqa Ð

oiyecwa "xne`d"a ibilt dipinac rnyn`zkec lkac :mz epiaxl dniz .daezkl

on dzaezk daeb dy` :xn`wc ,'ek odnr dliage mid zpicnn e`ay mipy iab (a,dq)

aiig jy`x xry xken dz` elit` iab (a,dq) mixcpa oke .xi`n iaxk dl iwene ,dliagd

ilhlhn dpin rny ,daezk dl ozil dz`

ediizbelt xwir `de .daezkl icarzyn

eig` gipd iab (a,t zeaezk) "eltpy dy`d"a

i` opaxe xi`n iax mzd ibiltc 'ek zern

ibilt inziac rnyn ,`l e` daezkl icarzyn

,aeg lraa enk ,icarzync opax ecen dipin la`

:mz epiax xn`e !ditzk lrc `nilbn elit`c

inzin la` ,dipink iede ,i`w eig` mewna maic

oke .icarzyn `lc dcen xi`n iax elit` Ð

inp inzin xi`n iaxl i`c ,wgvi epiaxl d`xp

xi`n iax zxaq ok m` ,icarzync dil zi`

,aeg lran drexb daezk opaxlc ,opaxcn dketd

,dipin elit` daezkl icarzyn `l ilhlhnc

iaxle .ditzk lrc `nilbn elit` aeg lrae

icarzyn inzic ilhlhn elit`c ,`ticr xi`n

ilekl i`ce `l` .icarzyn `l aeg lrale ,dl

.daezkl icarzyn `l inzic ilhlhn `nlr

dpznc ilhlhnc rnyn `kdc :dyw edine

,inzin `nil` dpzne ,xi`n iaxl icarzyn

,dpzn lawnn iab `l zeixg` ea oi`y `xhyc

:opzc ,(a,ai) `rivn `aac `nw wxta rnynck

miqkp zeixg` ea oi`y xhy `vn`le ,xifgi Ð

eli`e ,dpzn lawn lr `ipepw dyri `ny opiyiig

nzini`aa) ol `niiw dt lr deln elit` Ð

`kdc :wgvi epiax xn`e !iabc (`,erw `xza

,dyexi oebk ,drexbc ,ixii` rxn aiky zpzna

`ixa zpznn la`yi"a rnyn oke .`iab `l Ð

ezpnl` `ziixe`c dyexi dn :xn`wc "oilgep

eiqkpn zipefplk `l opaxc rxn aiky zpzn Ð

dzaezkl dy` daebc epwzy dn itle .oky

inzic ilhlhnnilhlhnn `iabc oky lk Ð

,`ticrc ,`ixa zpznn la` ,rxn aiky zpznc

.dabzy epiwz `l

éðîicarzyn ilhlhn xn`c `id xi`n iax

daezkl`zkec lkac ab lr s` Ð

zerwxwl micar eywed opixn`yi `kd Ð

,ediielir dzrc dknq `lc ,ilhlhnk mayegl

edl aiygc `pyille .migxeae mizny itl

irwxwnenk ediielir dzrc dknqc xaq Ð

.zerwxw

÷ôñeig` oa zy`e eig` zy`opixn` Ð

mc`l xzen :zxne` z`f :inlyexia

`al lekiy it lr s` :yexit .eig` oa zy` `yil

iptl letze zeni m` oinai zevn lehia icil

oig`dzeidl leki o`kn .xzen ikd elit` Ð

`ad"a yxity ozp oa dcedi epiax yexitl di`x

ezeg` za `yepde (a,aq zenai) "eznai lrÐ

eig` za la` ,ezeg` za `weclk dyer oi` Ð

.oinai zevn lhanc ,devn jk
opi`e
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,÷ôqî BúBçàì ,÷ôqî Bnàì õìBç Lé :ïðaø eðz̈©¨©¥¥§¦¦¨¥©£¦¨¥
éðL ïäìå úøçà äMàå Bnà ?ãöék .÷ôqî Bzáì§¦¦¨¥¥©¦§¦¨©¤¤§¨¤§¥
ìL dða àáe ,àáçîa íéøëæ éðL eãìéå eøæçå ,íéøëæ§¨¦§¨§§¨§§¥§¨¦§©£¥¨§¨¤
,äæ ìL Bnà àNð Bæ ìL dðáe ,äæ ìL Bnà àNðå Bæ§¨¨¦¤¤§¨¤¨¨¦¤¤

ì õìBç äæ .íéða àìa eúîeì õìBç äæå ïäézL,ïäézL ¥§Ÿ¨¦¤¥¦§¥¤§¤¥¦§¥¤
BúBçàì .÷ôqî Bnàì õìBç ãçàå ãçà ìk àöîð¦§¨¨¤¨§¤¨¥§¦¦¨¥©£
úBá÷ð ézL eãìiL úøçà äMàå Bnà ?ãöék ÷ôqî¦¨¥¥©¦§¦¨©¤¤¤¨§§¥§¥
,íeàNðe íàä dúBàî àlL ïäéçà eàáe ,àáçîa§©£¥¨£¥¤¤Ÿ¥¨¨¥§¨

ì õìBç ¯ íéða àìa eúîeBúBçàì õìBç àöîð ,ïäézL ¥§Ÿ¨¦¥¦§¥¤¦§¨¥©£
eãìiL úøçà äMàå BzLà ?ãöék ÷ôqî Bzáì .÷ôqî¦¨¥§¦¦¨¥¥©¦§§¦¨©¤¤¤¨§
àìa eúîe ,íeàNðe ïäéçà eàáe ,àáçîa úBá÷ð ézL§¥§¥§©£¥¨£¥¤§¨¥§Ÿ
.÷ôqî Bzáì õìBç äæå ,÷ôqî Bzáì õìBç äæ .íéðä¦¤¥§¦¦¨¥§¤¥§¦¦¨¥
íéîòt ,äMàå Léà :øîBà øéàî éaø äéä ,àéðz©§¨¨¨©¦¥¦¥¦§¦¨§¨¦
ãáò ç÷lL ìàøNé ?ãöék ,úBneà Lîç ïéãéìBnL¤¦¦¨¥¥©¦§¨¥¤¨©¤¤
ïäî ãçà øéibúðå ,íéðá éðL ïäìå ,÷eMä ïî äçôLå§¦§¨¦©§¨¤§¥¨¦§¦§©¥¤¨¥¤

ì ïìéaèä .éøëð ãçàå øb ãçà àöîð ¯,úeãáò íL ¦§¨¤¨¥§¤¨¨§¦¦§¦¨§¥©§
úà øøçL .ãáòå éøëðå øb ïàk éøä ¯ äæì äæ e÷÷æðå§¦§§¤¨¤£¥¨¥§¨§¦§¤¤¦§¥¤
ãáòå éøëðå øb ïàk éøä ¯ ãáòä äéìò àáe äçôMä©¦§¨¨¨¤¨¨¤¤£¥¨¥§¨§¦§¤¤
øb ïàk éøä ¯ äæì äæ ïàéOäå íäéðL øøçL .øæîîe©§¥¦§¥§¥¤§¦¦¨¤¨¤£¥¨¥

éàî .ìàøNéå øæîîe ãáòå éøëðåïì òîLî à÷éøëð ? §¨§¦§¤¤©§¥§¦§¨¥©¨©§©¨¨§¦
.øæîî ãìeä ìàøNé úa ìò àaä ãáòå§¤¤©¨©©¦§¨¥©¨¨©§¥

ïðaø eðz.dúaeúk Bnà úBaâäì åéáà úà øëBî Lé : ¨©¨©¥¥¤¨¦§©§¦§¨¨
,ïa íäìå ÷eMä ïî äçôLå ãáò ç÷ì ìàøNé ?ãöék¥©¦§¨¥¨©¤¤§¦§¨¦©§¨¤¥
åéñëð ìk áúëå ãîòå ,dàNðe äçôMä úà øøçLå§¦§¥¤©¦§¨§¨¨§¨©§¨©¨§¨¨
Bnàì úBaâäì åéáà úà øëBî äæ àöîð .dðáì¦§¨¦§¨¤¥¤¨¦§©§§¦
,àéä øéàî éaø dlek ?ïì òîLî à÷ éàî .dúaeúk§¨¨©¨©§©¨¨©¦¥¦¦
.äaeúëì éãaòzLî éìèìèîe ,éìèìèî àcáòå§©§¨§©§§¥§©§§¥¦§©§§¦¦§¨
.éîc ò÷ø÷îk àcáò :ïì òîLî÷ àä ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨¨©§©¨©§¨¦§©§©¨¥

äðùîeìécâä ,dúlk ãìåa dãìå áøòúpL äMàä̈¦¨¤¦§¨¥§¨¨¦§©©¨¨¦§¦
ç ¯ älkä éða ,eúîe ,íéLð eàNðå úBáBøòzäïéöìB ©©£§¨§¨¦¥§¥©©¨§¦

éçà úLà ÷ôñ åéçà úLà ÷ôñ àeäL ,ïéîaééî àìå§Ÿ§©§¦¤§¥¥¤¨¦§¥¥¤£¦
úLà ÷ôqL ,ïéîaééî Bà ïéöìBç Bà ¯ äð÷fä éða ,åéáà̈¦§¥©§¥¨§¦§©§¦¤§¥¥¤
éðáì úBáBøòzä ,íéøLkä eúî .åéçà ïa úLàå åéçà̈¦§¥¤¤¨¦¥©§¥¦©©£¦§¥
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elà éøä ¯ dúçôL ãìåa dãìå áøòúpL úðäk .íaééî§©¥Ÿ¤¤¤¦§¨¥§¨¨¦§©¦§¨¨£¥¥
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miwxt dyelya` cenr hv sc ± iriax wxtzenai

÷ôñî åúåçàì õìåç ùémiyp dxyr yngn `idy it lr s` Ðoke ,odizexv zexhetd

.en`e ezalúøçà äùàå åîàipy odle ,odn cg` `ede ,`agna mixkf ipy ecliy Ð

dl didy oae`x zy` dpge ,epnn sqei dl didy awri zy` lgx oebk .oi`ce mixkf

lgx ly dpa sqei `ae ,oae`xe awri ezne ,`agna mixkf ipy eclie exfge ,epnn oexvg

,lgx z` `yp oexvge ,oexvg ly en` dpg `ype

,oexvge sqei eznelgx :zeaexrzd iptl eltpe

iptl dpge ,oexvg ig` `edy ,dpg ly dpa iptl

reci oi`y jezne .sqei ig` `edy ,lgx ly dpa

dnai ine dpa in.odipyn dvilg dkixv Ð

ikd .wtqn en`l uleg cg`e cg` lk `vnp

:opiqxbúøçà äùàå åîà ãöéë ÷ôñî åúåçàì
ïî íéçà éðù åãîòå àáçîá úåá÷ð éúù åãìéù

íåàùðå áàäåúåçàì õìåç àöîð ïäéúùì õìåç
÷ôñîzenai) `ztqeza diepy jk Ð:(ai wxt

zzin xg`l d`ypy xg` yi`n dcliy en`

izy odizy ,zxg` dy` mr dclie ,eia`

ipy ecnre ,m` efi`l za efi` reci oi`e ,zeawp

me`ype en`n `ly eia`n dfl eidy oig`

elld zeawpd izylodizy eltpe ,zeaxernd

eli`e .en`n ezeg` odn zg`e ,meail df iptl

dxikn dideiykre ,dvilg dkixv dzid `l Ð

dxikn oi`y`pyil .dvilg zekixv odizy Ð

m`d dze`n `ly odig` e`ae :`pixg`

ly eig`e ,zg` `yp oae`x ly eig` :me`ype

eig` zy`l uleg oae`x ,zg` `yp oexvgÐ

.oexvg oke ,`id ezeg` `nyee"f,i"zrny

,`id ezeg` e`l `ny `dc :d"a m"bnbn i"ale

,ezeg` wtql uleg df :xninl dil irai` ikde

wtqn ezeg`l la` .ezeg` wtql uleg dfeÐ

.eciay wtq zngn ezeg`l i`ce ulgy rnyn

úøçà äùàå åúùàalk zy`e oae`x zy` Ð

.eza zg`d z`vnp ,`agna zeawp izy ecliy

oae`x ig` ipy (md milrad ig` odig`) e`ae

,wtqn ezal uleg oae`x `vnp .me`ype

eza xikn did m`e .dvilg zekixv odizyyÐ

alk ig` ipy m`e .dxeht dzidme`ypixd Ð

oeyle .wtqn ezal uleg alk:i"xenly eig`

,zg` `yp alk ly eig`e ,zg` `yp oae`x

eig` zy`l uleg oae`xwtqy it lr s`e Ð

ezal uleg inp epiid e`le ,alk oke ,`id eza

.eza wtql uleg `l` ,wtqnãçàå éøëð ãçà
øâixkpd ici zgz dcera dcliy mipac Ð

dxkend"ulegd"a ol `niiwc ,micar opi` Ð

"epwz mdn" :(`,en zenai),mdn mipew mz` Ð

.dfn df oipew md `le ,mkn md `leúà øøçù
äçôùä,zil`xyik `id ixde Ðdilr `ae

.xfnn cled ,cardíäìåïáz` dpw `le Ð

.oadåéñëð ìë åì áúëåen` ixde ,zne Ð

.miqkpd on dzaezk zraezøéàî éáø äìåë
àéäxken yic `ziixza `zipzn `d Ðiax Ð

ikd meyne ,`id `ziinwc `tiqe ,dxn` xi`n

xaq xi`n iaxc ,daezkl careyn car ipzw

zeaezk zkqna daezkl icarzyn milhlhn

zexit gipd ipzwc ,(a,t) "eltpy dy`d" wxta

.'ek rwxwd on miyelzdäðùîäìëä éðáì
.i`ce dlkd oa zy`l Ðãçà,ipyd maiin jk xg`e ,dlgz uleg zeaexrzd on Ð:jytp dnn`id eznai m``id eig` oa zy` m`e ,aeh ixd Ðzxzene ,dnai dl ulg ixd Ð

.eläîåøúá ïéìëåà.odk car cg`e odk cg` Ðãçà ÷ìç ïé÷ìåç.`xnba yxtn Ð
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áúë'ek dpal eiqkp lkicarzyn ilhlhn xn`c ,xi`n iaxk dl iwen jenqa Ð

oiyecwa "xne`d"a ibilt dipinac rnyn`zkec lkac :mz epiaxl dniz .daezkl

on dzaezk daeb dy` :xn`wc ,'ek odnr dliage mid zpicnn e`ay mipy iab (a,dq)

aiig jy`x xry xken dz` elit` iab (a,dq) mixcpa oke .xi`n iaxk dl iwene ,dliagd

ilhlhn dpin rny ,daezk dl ozil dz`

ediizbelt xwir `de .daezkl icarzyn

eig` gipd iab (a,t zeaezk) "eltpy dy`d"a

i` opaxe xi`n iax mzd ibiltc 'ek zern

ibilt inziac rnyn ,`l e` daezkl icarzyn

,aeg lraa enk ,icarzync opax ecen dipin la`

:mz epiax xn`e !ditzk lrc `nilbn elit`c

inzin la` ,dipink iede ,i`w eig` mewna maic

oke .icarzyn `lc dcen xi`n iax elit` Ð

inp inzin xi`n iaxl i`c ,wgvi epiaxl d`xp

xi`n iax zxaq ok m` ,icarzync dil zi`

,aeg lran drexb daezk opaxlc ,opaxcn dketd

,dipin elit` daezkl icarzyn `l ilhlhnc

iaxle .ditzk lrc `nilbn elit` aeg lrae

icarzyn inzic ilhlhn elit`c ,`ticr xi`n

ilekl i`ce `l` .icarzyn `l aeg lrale ,dl

.daezkl icarzyn `l inzic ilhlhn `nlr

dpznc ilhlhnc rnyn `kdc :dyw edine

,inzin `nil` dpzne ,xi`n iaxl icarzyn

,dpzn lawnn iab `l zeixg` ea oi`y `xhyc

:opzc ,(a,ai) `rivn `aac `nw wxta rnynck

miqkp zeixg` ea oi`y xhy `vn`le ,xifgi Ð

eli`e ,dpzn lawn lr `ipepw dyri `ny opiyiig

nzini`aa) ol `niiw dt lr deln elit` Ð

`kdc :wgvi epiax xn`e !iabc (`,erw `xza

,dyexi oebk ,drexbc ,ixii` rxn aiky zpzna

`ixa zpznn la`yi"a rnyn oke .`iab `l Ð

ezpnl` `ziixe`c dyexi dn :xn`wc "oilgep

eiqkpn zipefplk `l opaxc rxn aiky zpzn Ð

dzaezkl dy` daebc epwzy dn itle .oky

inzic ilhlhnnilhlhnn `iabc oky lk Ð

,`ticrc ,`ixa zpznn la` ,rxn aiky zpznc

.dabzy epiwz `l

éðîicarzyn ilhlhn xn`c `id xi`n iax

daezkl`zkec lkac ab lr s` Ð

zerwxwl micar eywed opixn`yi `kd Ð

,ediielir dzrc dknq `lc ,ilhlhnk mayegl

edl aiygc `pyille .migxeae mizny itl

irwxwnenk ediielir dzrc dknqc xaq Ð

.zerwxw

÷ôñeig` oa zy`e eig` zy`opixn` Ð

mc`l xzen :zxne` z`f :inlyexia

`al lekiy it lr s` :yexit .eig` oa zy` `yil

iptl letze zeni m` oinai zevn lehia icil

oig`dzeidl leki o`kn .xzen ikd elit` Ð

`ad"a yxity ozp oa dcedi epiax yexitl di`x

ezeg` za `yepde (a,aq zenai) "eznai lrÐ

eig` za la` ,ezeg` za `weclk dyer oi` Ð

.oinai zevn lhanc ,devn jk
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יבמות. פרק אחד עשר - נושאין על האנוסה דף צט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

השם יתברך מעניק בחירה חופשית לאדם, שהאדם יכול לבחור בעצמו דרך בחיים.
היום יום ח סיוון
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úåøùë ïéá.car meyn Ðúåìåñô ïéá.odk meyn ,dgty oebk Ðäðåäëì úåéåàøäÐ

.odk meyn ,dvelge dyexb `le'åë ïéâôåñ ïéà`p` odk e`l `p` :xn` cg lkc Ð

)z`xzde.(`id wtqïéîìùî ïéà.odk `p` :xn` cg lkc Ðïøåâä ìò ïé÷ìåç ïéàåÐ

xxgeyndy ,oxebd lr dnexz mdl oipzep oi`.`ed l`xyiäîåøúä úà ïéøëåîåÐ

,oz`eaz znexzoiyixtnykoikixv oi` ,dze`

di`x izii` :odkl xn` cg lkc ,odkl dzzl

i` dlke`l ,mewn lkne .lewye ,`p` odk e`lc

mincde mipdkl dze` oixken `l` ,xyt`

:opiqxb ikd .odlyùã÷îä éùã÷á ïé÷ìåç ïéàå
.miycw zexer oebk Ðíéùã÷ íäì ïéðúåð ïéàå

.aixwdl Ðïéàéöåî ïéàåíãéî ïäìùeid m` Ð

dler e` my` e` z`hg oiaiigoitek oi` Ð

mzcear zeidle xnyn iyp`l ozzl mze`

mxere."odk `p`" xn` cg lkc ,xnyn iyp`l

aixwne `ay odkl oipn :(a,hw `nw `aa) `ipze

xnyna elit`e ,dvxiy dry lk eizepaxw

ely oi`yeytp ze` lka `ae" :xnel cenlz Ð

mzceary oipne ."zxyeely mxerecenlz Ð

z` yi`e" :xneleiycw."eidi elzeaexrze

odk odn cg`de li`ed ,elldoic zia oi` Ð

mzzle mgxk lra ocin `ivedl oilekiiyp`l

odl exfgie odizepaxw eaixwi `l` ,xnyn

xyadxerdeelld e` ,evxiy in lkl mepzie

,mpaxw z` aixwdl evxiy odk lk gily eyri

evxziy cr mpaxw z` edyi e`ozzl md

mipzep oi`e :xwire ,xg` oeyl .xnyn iyp`l

miycw mdloi`e .xn`w minxge xekaa Ð

mcin mdly z` oi`iven."odk `p`" :xn`c Ð

oikxr) opz inp minxg iabeoi` mipdkd :(`,gk

minxgdy ,oinixgnxcde ,odlyixe`i`n

ely xekaa ciarw`le .a`zqiy cr drxi Ð

epaixwimz,exya z` lk`i `l ok m`c Ð

aixwndyoeylle .epakri,il dyw oey`x

`lc `kidc (`,iw `nw `aa) "lfebd"a opixn`c

dcear ciar ivn.ieyn ivn `l inp gily Ð

áàúñéù ãò äòøé åøåëáå,ziad onfa elit` Ð

ivn `l `dcedpitknlmipdkl ozinliaexw`l

diazinl evn `l inp edpi`e .exya z` lek`le

lk`p epi` mz xekac ,xyad odl xifgdle odkl

jl didi mxyae" :dia aizkc ,mipdkl `l`

"dnk cr" wxt zexekaa ,"dtepzd dfgk

xzene ,a`zqiy cr drxi ,jklid .(`,gk)

edelk`ie ,dpicna ehgeylmen lra xekac ,md
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ïðéàåmiznl oi`nhnz` oibteq oi`e inp ipzw `l i`n`c :wgvi epiaxl dniz Ð

ezepyl yg `l `tiqa opzc meyn i`e ?`tiqa ipzwck ,mirax`dipzw `d Ð

!`tiqa `pzc ab lr s`e miznl oi`nhn oi`eíàåynege oxw oinlyn oi` elk`idp Ð

.dxtk meyn ,yixtdl oikixv mewn lkn ,oinlyn oi`c

ïðéàåoxebd lr oiwlegmdipy e`ai elit`e Ð

ip` odk m` :Epzie oxebd lril epz Ð §©§

odk ixag m`e ,iliayaelit` ,eliaya il epz Ð

oilke` oi`c oeik ,oiwleg oi` ikdiz` `nlc Ð

.dlwz icilïéàåoi`ivenqxhpewa yxit Ð

my`e z`hg e` dler oiaiig eid m` :xg` oeyla

zeidl xnyn iyp`l mzzl mze` oitek oi` Ð

odk `p`" xn` cg lkc ,mdly mxere mzcear

elit`e dvxiy dry lka aixwi odke ,"`p`

zepaxw mdl eaixwi e` ,`l` .ely oi`y xnyna

el` e` ,evxiy in lkl epzie xyad mdl exfgie

.oaxwa aixwdl evxiy odk lk gily eyri
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ciar ivn `lc `kidc (`,iw `nw `aa) "`nw
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.mdipia÷ìç`hiyt cg``hiyt :yexit Ð

.cg` wlg `l` mdl oi`y

íàåiax liaya il epz ip` odk cardywd Ð

oi` onwl xn`c o`nl :opgl` iax axd
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ot ,mdl oiwleg oi` mewn lkne .odizaa qetexhet` odl yiy :xnel yie !dxdha

.qetexhet` mdl oi` elit` wlgl e`ai
xyrn
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úBøLk ïéa íéLð ïéàNBð ïðéàå ,íéúnì ïéànhî ïðéàå§¥¨¦©§¦©¥¦§¥¨§¦¨¦¥§¥
¯ äæ úà äæ eøøçLå úBáBøòzä eìécâä .úBìeñt ïéa¥§¦§¦©©£§¦§§¤¤¤
,íéúnì ïéànhî ïðéàå ,äpeäëì úBéeàø íéLð ïéàNBð§¦¨¦§¦§¨§¥¨¦©§¦©¥¦
ïéìëBà ïðéàå ,íéòaøàä ïéâôBñ ïðéà ¯ eànhð íàå§¦¦©§¥¨§¦¨©§¨¦§¥¨§¦
.LîBçå ïø÷ ïéîlLî ïðéà ¯ eìëà íàå ,äîeøúa¦§¨§¦¨§¥¨§©§¦¤¤¨¤
íéîcäå äîeøzä úà ïéøëBîe ,ïøBbä ìò ïé÷ìBç ïðéàå§¥¨§¦©©¤§¦¤©§¨§©¨¦
íéðúBð ïéàå ,Lc÷nä éLã÷a ïé÷ìBç ïðéàå ,ïälL¤¨¤§¥¨§¦§¨§¥©¦§¨§¥§¦
ïî ïéøeèôe .íäéãéî íälL ïéàéöBî ïéàå ,íéLã÷ íäì̈¤¨¨¦§¥¦¦¤¨¤¦¥¤§¦¦
ãò äòBø àäé BøBëáe ,äáéwä ïîe ,íééçlä ïîe ,òBøfä©§©¦©§¨©¦¦©¥¨§§¥¤©
.íéìàøNé éøîeçå íéðäk éøîeç åéìò ïéðúBðå ,áàzñiL¤¦§¨¥§§¦¨¨§¥Ÿ£¦§§¥¦§§¥¦

àøîâ'åëå íéøLkä eúî"ðä àlà ."íeMî ,C ¥©§¥¦¤¨¨¨¦
àîéà :àtt áø øîà !?ïéìeñt eäì eåä dì áeøòéàc§¦£¨¨§§¦£©©©¨¥¨

'åëå õìBç ãçà älkä éðáì" .ïéàceä eúîeà÷åc ¯ " ¥©©¨¦¦§¥©©¨¤¨¥©§¨
òâô÷c ,àì ¯ àLéøa éîeaé ìáà ,éîeaé øãäå õìçéî¦£©©£©©¥£¨©¥§¥¨¨§¨¨©

'åëå áøòúpL úðäk" .÷eMì äîáéaãçà ÷ìç " ¦¨¨©Ÿ¤¤¤¦§¨¥¥¤¤¨
ïéà :øîàc ïàîk ïðz .ãçàk ÷ìç :àîéà !àèéLt§¦¨¥¨¥¤§¤¨§©§©§¨©¥
:àéðúc .Bnò Baø ïk íà àlà ãáòì äîeøz ïé÷ìBç§¦§¨§¤¤¤¨¦¥©¦§©§¨
,Bnò Baø ïk íà àlà ãáòì äîeøz ïé÷ìBç ïéà¥§¦§¨§¤¤¤¨¦¥©¦

éøácäãeäé éaøíà :øîàiL ìBëé :øîBà éñBé éaø . ¦§¥©¦§¨©¦¥¥¨¤Ÿ©¦
éðà ïäk ãáò íàå ,éîöò ìéáLa éì eðz ¯ éðà ïäkŸ¥£¦§¦¦§¦©§¦§¦¤¤Ÿ¥£¦
eéä äãeäé éaø ìL BîB÷îa .éaø ìéáLa éì eðz ¯§¦¦§¦©¦¦§¤©¦§¨¨

ìL BîB÷îa ,ïéñçBéì äîeøzî ïéìòîéñBé éaøeéä àì ©£¦¦§¨§£¦¦§¤©¦¥Ÿ¨
øa øæòìà éaø øîà ,àéðz .ïéñçBéì äîeøzî ïéìòî©£¦¦§¨§£¦©§¨¨©©¦¤§¨¨©
ãáò eìòäå ,ãçà úeãò àlà ézãòä àì éîiî :÷Bãö̈¦¨©Ÿ¥©§¦¤¨¥¤¨§¤¡¤¤

eìòä .ét ìò äpeäëìCúòc à÷ìñïzîäa àzLä !? ¦§¨©¦¤¡¨§¨©£¨¨§¨§¤§¨
ìò äìwz àéáî àeä Ceøa LBãwä ïéà íé÷écö ìL¤©¦¦¥©¨¨¥¦©¨¨©
eLwa :àîéà àlà !ïkL ìk àì ïîöò íé÷écö ,ïãé̈¨©¦¦©§¨Ÿ¨¤¥¤¨¥¨¦§

c déøúàa àæç .ét ìò äpeäëì ãáò úBìòäìéaø §©£¤¤¦§¨©¦£¨§©§¥§©¦
éñBé.äãeäé éaøc déøúàa ãéäñàå ìæàå ,ïðaø eðz: ¥©£©§©§¥§©§¥§©¦§¨¨©¨©

elàå ,úBðøbä úéáa äîeøz íäì ïé÷ìBç ïéà äøNò£¨¨¥§¦¨¤§¨§¥©§¨§¥
,ãáòäå ,ñBðéâBøcðàå ,íeèîeè ,ïè÷å ,äèBL ,Løç :ïä¥¥¥¤§¨¨§§©§§¦§¨¤¤
úðâBä dðéàL äMà àNBðå ,àîhäå ,ìøòäå ,äMàäå§¨¦¨§¤¨¥§©¨¥§¥¦¨¤¥¨¤¤
àNBðå àîhî õeç ¯ íäézáì íäì ïéøbLî ïleëå .Bì§¨§©§¦¨¤§¨¥¤¦¨¥§¥
ïè÷å äèBL Løç àîìLa .Bì úðâBä dðéàL äMà¦¨¤¥¨¤¤¦§¨¨¥¥¤§¨¨

éîð ñBðéâBøcðàå íeèîeè ,eäðéð äòéã éða åàì ¯¯ ¨§¥¥¨¦§§§©§§¦©¦
äéøá
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יבמות. פרק אחד עשר - נושאין על האנוסה דף צט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

תוכן עניין התפילין הוא להמשיך אלוקות במוח ולב.
ממאמר פרשת שלח ה'תשמ"ז



רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zenai(iyily meil)

,íéúnì ïéànhî ïðéàå.odk wtq `ed cg` lky iptnïéàNBð ïðéàå §¥¨¦©§¦©¥¦§¥¨§¦
íéLð,llk,úBøLk ïéae .zexyka xeq`y car `ed `nyïéa ¨¦¥§¥¥

,úBìeñt.zeleqta xeq`e `ed odk `ny §
íéLð ïéàNBð ,äæ úà äæ eøøçLå ,úBáBøòzä eìécâädúBéeàø ¦§¦©©£§¦§§¤¤¤§¦¨¦§

,äpeäëìmdn cg` lky oeik mpn` ,l`xyi zaa mixzen mdipyy ¦§¨
.dpedkl dxiykd dy` `l` `yil mileki mpi` ,odk wtq `ed

eànhð íàå .íéúnì ïéànhî ïðéàå,cifnaïéâôBñ ïðéàz`íéòaøàä §¥¨¦©§¦©¥¦§¦¦©§¥¨§¦¨©§¨¦
,odk wtq `ed mdn lky meyn ,miznl `nhind odk oick zewln

.`id wtq z`xzd znl `nhi `ly ea exzdy d`xzddeïðéàå§¥¨
,äîeøúa ïéìëBàepi`y xxgeyn car wtq `ed mdn cg` lky §¦¦§¨

,dnexza lke`eìëà íàå,bbeya dnexz,LîBçå ïø÷ ïéîlLî ïðéà §¦¨§¥¨§©§¦¤¤§¤
ïøbä ìò ïé÷ìBç ïðéàåiptn ,oxeba dnexz mdl mipzep oi` ± §¥¨§¦©©Ÿ¤

.l`xyi `ed xxgeyndy,äîeøzä úà ïéøëBîemdyk ,xnelk §¦¤©§¨
dnexzd z` ozil mikixv mpi` ,mdly d`eazn dnexz miyixtn
odk ip` oi`y di`x `ad ,odkl xne` mdn cg` lky meyn ,odkl
cg` lky oeik ,mileki mpi` ok mb dlk`le ,dnexzd z` lehe

,odkl dze` mixken `l` ,odk epi` `ny wtq mdníéîcäå§©¨¦
,dnexzd xear epzipy,Lc÷nä éLã÷a ïé÷ìBç ïðéàå .ïälLoebk ¤¨¤§¥¨§¦§¨§¥©¦§¨

.odk epi` `ny ,ycwna mipdkl miwlgny miycwd zexerïéàå§¥
,íéLã÷ íäì íéðúBðmipzipd minxge ,dxedh dnda xeka oebk §¦¨¤¨¨¦

.odk epi` `ny wtqa cg` lk ixdy .mipdklíälL ïéàéöBî ïéàå§¥¦¦¤¨¤
,íäéãéîepzil mikixv mpi` ,dxedh dndan mdl clepd xekay ¦¥¤

.mdinxg z` mcin oi`iven oi` oke ,odkl
,äáéwä ïîe íééçlä ïîe òBøfä ïî ïéøeèôemixeht md ,xnelk §¦¦©§©¦©§¨©¦¦©¥¨

cg` lky ,dhgypy mzndan el` dpedk zepzn odkl zzln
.wtqn oenn oi`iven oi`e odk wtq mdnBøBëáemdn cg`l m` - §

cvne ,odkl epzil etekl xyt` i`y x`azpy ,excra xeka yi
z` el xifgiy i`pza aixwiy odkl xekad z` ozil dvxi m` ipy
mz xeka ly xyay itl ,leki epi` mb ,daxwdd xg`l xyad

jkitl ,mipdkl `l` lk`p epi`áàzñiL ãò äòBø àäéea letiy ± §¥¤©¤¦§¨¥
dlik`a xzen didie ,daxwdl lqtie ,men.åéìò ïéðúBðålr ± §§¦¨¨

mdipy.íéìàøNé éøîeçå íéðäk éøîeç§¥Ÿ£¦§§¥¦§§¥¦

àøîâ
:dpyna epipy,'åëå íéøLkä eúîmipad z` dpkn dpyndy jkn ¥©§¥¦

zl`ey .mileqt eaxrzpy mipady rnyn 'mixyk' mi`ced
:`xnbdðä àlàCike ,zeaexrzd ipa ±eäì áeøòéàc íeMî± ¤¨¨¨¦§¦¨§

ok zngn m`d ,eaxrzpy.ïéìeñt eäì eåä:`xnbd daiynáø øîà ¨§§¦¨©©
àîéà ,àtt,dpyna jk.'ïéàceä eúîe' ¨¨¥¨¥©©¨¦

:dpyna epipyälkä éðáì[ezny]ãçàzeaexrzd ipan'åëå õìBç ¦§¥©©¨¤¨¥
zeyrl yi :`xnbd zyxtn .maiin cg`eà÷åcmcewy dfd xcqk ©§¨

mdn cg`øãäå õìçéîok ixg` wxe ±éîeaé,ipydéîeaé ìáà ¦§©§¨©©¥£¨©¥
àLéøa,dvilg mcew ,dligza ±,àìmeyncdpi`y cvd lr §¥¨Ÿ§

dvilg dlaiw `ly lke ,ipyd znai `id ixd ,eznaiòât÷̈¨©
axeqi`.÷eMì äîáé §§¨¨©

:dpyna epipy,'åëå áøòúpL úðäkcg` wlg zecled miwleg Ÿ¤¤¤¦§¨©
:`xnbd dywn .oxebaàèéLt ãçà ÷ìçmpi`y `ed heyt xac - ¥¤¤¨§¦¨

odk `ed mdn cg`y ,cg` wlg wx `l` miwlg ipy milawn
:`xnbd zvxzn .ezngn `a ipydeàîéà,dpyna xen` ±÷ìç ¥¨¥¤

,ãçàkj` ,mwlg milawn ,cgia ,cg`k mdipy mi`a xy`k wxy §¤¨

:`xnbd zx`ane .milawn mpi` df `la df mi`aykïðz`pzd ± §©
d`py epzpyn lyíà àlà ãáòì äîeøz ïé÷ìBç ïéà øîàc ïàîk§©§¨©¥§¦§¨§¤¤¤¨¦

,Bnò Baø ïkexaqiy itl ,dpedkl eqgiil e`eai `ny ,mrhde ¥©¦
oicd dpy jkle .odk ezeid zngn dnexz lhepy mi`exd
mi`pz ewlgpy epivne .df `la dfl miwleg mpi` elld zewtqdy

:odke car wtq ly dpyna xen`d ote`aàéðúc,`ziixaaïéà §©§¨¥
éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,Bnò Baø ïk íà àlà ãáòì äîeøz ïé÷ìBç§¦§¨§¤¤¤¨¦¥©¦¦§¥©¦§¨©¦¥

ìBëé ,øîBàzewitqdn cg` lkìéáLa éì eðz éðà ïäk íà ,øîàiL ¥¨¤Ÿ©¦Ÿ¥£¦§¦¦§¦
k ãáò íàå ,éîöò,éaø ìéáLa éì eðz ,éðà ïädnexz lehil i`kfe ©§¦§¦¤¤Ÿ¥£¦§¦¦§¦©¦

`eal mdipy z` dkixvny epzpyne .ecal oxebl `a m` elit`
.dcedi iax zhiya dzpyp oxebl

:mzwelgn mrh z` zx`an `xnbdeéä äãeäé éaø ìL BîB÷îa¦§¤©¦§¨¨
,ïéñçeéì äîeøzî ïéìòîoxeba dnexz el miwlgn eidy iny epiid ©£¦¦§¨§¨¦

wlgl xqe` dcedi iax okle ,qgein odkk eze` miwifgn eid
.oiqgeil edelri `ly ick ,enr eax oi` m` carl oxeba dnexz

eli`e,ïéñçeéì äîeøzî ïéìòî eéä àì éñBé éaø ìL BîB÷îajkitle ¦§¤©¦¥Ÿ¨©£¦¦§¨§¨¦
`ly meyn ,eax `la carl dnexz zwelg xizn iqei iax

.odkl jk zngn edewifgi
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaøæòìà éaø øîà ©§¨¨©©¦¤§¨¨

ãçà úeãò àlà ézãòä àì éîiî ,÷Bãö øamc` ly eqegi lr] ©¨¦¨©Ÿ¥©§¦¤¨¥¤¨
[oxeba dnexz el ewlgy izi`xyeef zecraìò äpeäëì ãáò eìòä¤¡¤¤¦§¨©

.ét:`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ eìòäiax lykpy okzi ike - ¦¤¡¨§¨©§¨
,dpedkl car eit lr elrde xfrl`àzLäelit` eiykr -ïzîäa ©§¨§¤§¨

ö .ïãé ìò äìwz àéáî àeä Ceøa LBãwä ïéà íé÷écö ìL,ïîöò íé÷éc ¤©¦¦¥©¨¨¥¦©¨¨©¨¨©¦¦©§¨
ïkL ìk àìokzi `l ok m`e ,mci lr dlwz `az `ly mxney 'dy Ÿ¨¤¥

.eixac it lr dpedkl car elrdy
:`ziixad ixac z` `xnbd zpwznàîéà àlàjk xen` ± ¤¨¥¨

,`ziixaa,ét ìò äpeäëì ãáò úBìòäì eLwa`l seqal j` ¦§§©£¤¤¦§¨©¦
:dyrnd did cvik zyxtn `xnbd .edelrdéaøc déøúàa àæç£¨§©§¥§©¦

äãeäé éaøc déøúàa ãéäñàå ìæàå ,éñBéd`x wecv xa xfrl` iax - ¥©£©§©§¥§©§¥§©¦§¨
jlde iqei iax ly enewna eax `la oxeba dnexz lhep mc`
`l dcedi iax ly enewnay oeikne ,dcedi iax ly enewna cirde
mle` ,dpedkl ezelrdl exaq mipdk icarl dnexz miwlgn eid
iqei iax ly enewna did dyrndy oeikn edelrd `l seqal
zwelgn di`x oi`e mipdk icarl dnexz miwlgn eid myy

.oiqgeil dnexz
:oxeba dnexz mdl miwleg oi`y miyp` ibeq d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaäøNòmikiiy mnvr cvny s` mc` ipa ipin ©¨¨£¨¨
,[mixg`l ozil e` mlke`l e`] dnexzaäîeøz íäì ïé÷ìBç ïéà¥§¦¨¤§¨

,ñBðéâBøcðàå ,íeèîeè ,ïè÷å ,äèBL ,Løç ,ïä elàå ,úBðøbä úéáa§¥©¢¨§¥¥¥¥¤§¨¨§§©§§¦
äMàäå ,ãáòäå,[odk zy`-]ìøòäåezny meyn lenip `ly odk - §¨¤¤§¨¦¨§¤¨¥

,dlin zngn eig`Bì úðâBä dðéàL äMà àNBðå ,àîhäådleqt - §©¨¥§¥¦¨¤¥¨¤¤
.dpedklíäì ïéøbLî ïleëådnexzd z`íäézáì.my oilke`eõeç §¨§©§¦¨¤§¨¥¤

,Bì úðâBä dðéàL äMà àNBðå ,àîhîdnexz lawi `ly edeqpwy ¦¨¥§¥¦¨¤¥¨¤¤
.llk

:`ziixad z` zyxtn `xnbdàîìLaiabl xacd oaen -Løç ¦§¨¨¥¥
,ïè÷å äèBLc meyn ,oxeba dnexz mdl miwleg oi`yäòc éða åàì ¤§¨¨¨§¥¥¨

eäðéðwlgl dnexzd ly leflf meyn dfa yie ,zrc ipa mpi`y - ¦§
,lk ipirl oxeba dnexz mdléîð ñBðéâBøcðàå íeèîeèrecn oaen §§©§§¦©¥

,oxeba dnexz mdl miwleg oi`
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אין הביטוי "תורה תמימה" יוצא מידי פשוטו. באם גורעים מהתמימות ר"ל – אין כאן תורה כלל.
ממכתב י"א סיוון, תשי"ח



xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc zenai(iriax meil)

,eäðéð dîöò éðôa äéøadwelga yie ,dawp `le xkf `l mpi`y ¦§¨¦§¥©§¨¦§
.miycwd ly leflf mdléîð ãáò,el oiwleg oi`y mrhd oaen ¤¤©¥

ïéñçeéì äîeøzî é÷eqàì éúà àîìclawn `edy mi`exd `ny - ¦§¨¨¥§©¥¦§¨§¨¦
.qgein odkk edewifgi dnexzàîèå ìøò,dnexz mdl oiwleg oi` ¨¥§¨¥

éñéàîc íeMî.miqe`n mdy -íeMî ,Bì úðâBä dðéàL äMà àNBð ¦¦§¦¥¥¦¨¤¥¨¤¤¦
àñð÷.dpedk ixeqi` lr xary jk lräMà àlà,odk lyéàî §¨¨¤¨¦¨©

àì àîòè:`xnbd zx`an .oxeba dnexz dl miwlegda éâéìt ©§¨Ÿ§¦¥¨
[xacd mrha ewlgp-]ãç .òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áømdn ©¨¨§©¨§¥§©§ª©©

,øîà,zepxbd ziaa dnexz odk zy`l wlgl oi`y mrhdíeMî ¨©¦
dLeøb`le ,dxfk dnexza dxeq` didze dlra dpyxbi `ny - §¨

.dnexz dl zzl ekiynie jkn erci,ãeçé íeMî ,øîà ãçå`ny §©¨©¦¦
.cegi xeqi` lr exarie ,dnexzd wlgn mr oxeba cgiizz

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîipy oia dyrnl lcadd idn - ©¥©§
:`xnbd daiyn .minrhdàìå àúîì áø÷îc éøc éa ,eäééðéa àkéà¦¨¥©§¥¨¥¦§¨©§¨¨§Ÿ

éLðéà eäa éçéëLmiievn oi`e ,xirl aexw zepxbd ziay ote`a ± §¦¥§¦§¥
xirl aexw oxebd lray oeik ,yegl oi` dyexb meyn ,miyp` ea
oi`y zngn yegl yi cegil j` ,oiyexibdn `ed rcei i`cea

:sqep ote` .miyp` ea miievnéLðéà da éçéëLe ÷çøîc éîð éà± ¦©¥¦§©©§¦¥¨¦§¥
yi dyexb meyn ,miyp` ea miievn j` xirdn wegx oxebdy
ixdy yegl oi` cegil j` ,`id dyexby erci `ly okziy ,yegl

.miyp` ea miievn
:lirl d`aedy `ziixad seqa epipyïleëåoi`y epipyy el` lk - §¨

,oxeba dnexz mdl oiwlegíäì ïéøbLîdnexzàîhî õeç ,ïäézáì §©§¦¨¤§¨¥¤¦¨¥
,`nhiln xdfp `ly lr edeqpwy,Bì úðâBä dðéàL äMà àNBðå§¥¦¨¤¥¨¤¤

iicn .dpyxbiy ick edeqpwy:`xnbd zwìáàodkïðéøbLî ,ìøò £¨¨¥§©§¦©
déì:`xnbd zl`ey .ezial dnexzàîòè éàîeze` miqpew oi`y ¥©©£¨

,envr z` ln `ly lrñéðàc íeMîzngn eig` ezne xg`ny - ¦©£¦
odk ,lenl leki epi`e qep` `ed ixd dlin,ñéðà àä éîð àîè̈¥©¥¨£¦

:`xnbd zvxzn .eze` eqpw recneéàä,[lxr] df ±déñðBà Léôð ©§¦§¥
.dpkq zngn lenl leki epi`y ,lecb eqpe` -éàäå,[`nh] df ±àì §©Ÿ

déñðBà Léôð`ly lr eze` miqpew okle ,jk lk lecb eqpe` oi` - §¦§¥
.`nhpe xdfp

:df oipra `ziixaïðaø eðz,`ziixaaíäì ïé÷ìBç ïéà äMàäå ãáòä ¨©¨¨¨¤¤§¨¦¨¥§¦¨¤
älçz äMàì ïéðúBð ,ïé÷ìBçL íB÷îáe ,úBðøbä úéáa äîeøz§¨§¥©¢¨¦§¤§¦§¦¨¦¨§¦¨

.ãiî dúBà ïéøèBôe:`xnbd dywnøîà÷ éàîzpeek dn ± §¦¨¦¨©¨¨©
eg oi`y xn`p dzligzay ,`ziixaddkiynn cine ,dy`l miwl

daiyn .dnexz mdl miwleg oky rnyny ,'oiwlegy mewnae'
,dnexz zwelga mixen` mpi` dteqa `ziixad ixac :`xnbd

`l`,éðò øNòî ïé÷ìBçL íB÷îa ,øîà÷ éëä,miypl s` wlgznd ¨¦¨¨©¦§¤§¦©§©¨¦
,àúeìéæ íeMî ,àîòè éàî .älçz äMàì ïéðúBðdy`l `id leflfy §¦¨¦¨§¦¨©©§¨¦¦¨

.my oiznz m`
:xkfpd oicdn dbdpd cnel `axàLéøî ,àáø øîà[dligza-]ék ¨©¨¨¥¥¨¦

éàn÷ àðéãì àúzàå àøáb eúà eåädy`e yi` iptl mi`a eidyk - £¨©§¨§¦§¨§¦¨©©
.dpic lra ipelt z` zraez efe ,epic lra ipelt z` raez df ,oicl

àLéøa àøáâc àøâéz àðéøL äåäly epica dligz lthn iziid - £¨¨¥¨¦§¨§©§¨§¥¨
,dy`d ly dpica jk xg`e ,yi`dàðéîàyi ,[invrl izxn`-] £¦¨

meyn yi`d ly epic z` dligz micwdlúBöîa áéiçéîcxzei §¦©©§¦§
mle` .dy`dnàäì àðòîLc ïåékdy`l mipzepy [df oicl±] ¥¨¦§©§¨§¨
,dligz dnexzàLéøa àúzàc àøâéz àðéøLdligz lth` ± ¨¥¨¦§¨§¦§¨§¥¨

,dy`d ly dpica,àúeìéæ íeMî ,àîòè éàîm` dxear leflfy ©©§¨¦¦¨
.oizndl jxhvz

:dpyna epipy'åëå úBáBøòzä eìécâä`xnbd .df z` df exxgye ¦§¦©©£
oeyln :dpynd oeyl lr ddnz,eøøçéLmze` mitek oi`y rnyn ¦§§

`l` ,xxgylàì éòa àì éà ,ïéà ,éòa éàmixxgyn mivex m`y - ¦¨¥¦¦Ÿ¨¥Ÿ
,dywe ,mixxgyn mpi` mivex mpi` m`e ,df z` dféànàårecn ± §©©

i`ixd ,xxgyl mze` mitek oìBëé Bðéà äçôL àOéì`ed `ny ¦¨¦§¨¥¨
`yil mbe ,xyk l`xyiìBëé Bðéà ïéøBç úayie ,car `ed `ny ©¦¥¨

:`xnbd zayiin .df z` df xxgyl mze` seklàîéà ,àáø øîà̈©¨¨¥¨
,dpynd zpeeky xen` ±äæ úà äæ ïéøøçLîe ïúBà ïéôBkick ¦¨§©§§¦¤¤¤

.dy` `yil elkeiy
:dpyna epipy'åëå éøîeç íäéìò ïéðúBð.mil`xyi ixnege mipdk §¦£¥¤§¥

:`xnbd zl`eyàúëìä éàîì.dfa zcnln dpynd dkld dfi` ± §©¦§§¨
:`xnbd daiyníúçðîì ,àtt áø øîà`iany mdn cg` lky ± ¨©©¨¨§¦§¨¨

l`xyi zxneg ,odke l`xyi zxneg eilr milihn ,oaxwl dgpn
mzgpny jka,ìàøNé úçðîk úöî÷ð`le dgpn `iand l`xyiy ¦§¤¤§¦§©¦§¨¥

,dleqt dgpnd dvnwpåmzgpny jka mipdk zxnegúìëàð dðéà §¥¨¤¡¤¤
íéðäk úçðîk.miyi`l dlekyãöék àä,ef dgpna mibdepäõîBw §¦§©Ÿ£¦¨¥©©¤

a áø÷iptBîöò,gafnla ïéáéø÷ íéøéMäåiptïîöò.gafnl ¨¥¦©§§©¦©¦§¥¦¦©§¨
`lde ,dgpnd ixiiy z` miaixwn cvik :`xnbd dywnïàk éø÷éà¦§¥¨

y llkd z` o`k `exwl yi ±ìkoaxwLwlgepnnxhweníéLéàì ¨¤¦¤¨¦¦
àeä éøä[eixiiy-]axeqi`.eøéè÷z ìá £¥§©©§¦

:`xnbd zvxzn÷éqîc ,éæt ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨§¥§©¦¦§¤©¦§©¦
ì eäìíéöò íeLdvnwpe ef `id l`xyi zgpny cvd lry ± §§¥¦

mivrk eaygiy miixiyd zxhwda odkd oiekn ,dxhwede
dfe ,gafnd y` zxradlkzhiyàéðúc ,øæòìà éaø,`ziixaaéaø §©¦¤§¨¨§©§¨©¦

,øîBà øæòìàixa`a eaxrzpy daxwda mixeq`d z`hg ixa` ¤§¨¨¥
,gafnd lr dlrnl mixa`d lk z` ozep ,miyi`l dleky dler
oiekn epi`y oeike ,mivr md eli`k z`hgd xya z` d`exe
z`f cnele .exihwz la xeqi` oi` ,mivr myl `l` mxihwdl

miixiy zxhwd xqe`d weqta xn`py dnn(ai a `xwie)gAfOd l`e'§¤©¦§¥©
`weecy ,'ggip gixl Elri `l'ççéð çéøì'oaxw myl epiidäzà éà Ÿ©£§¥©¦Ÿ©§¥©¦Ÿ©¦©¨

äìòî,gafnd lrì äìòî äzà ìáàíéöò íeLy` zxradl ©£¤£¨©¨©£¤§¥¦
.gafnd

:`xnbd dywnøæòìà éaøì àçéðäzgpnl dpwz yiy xaeqd ¨¦¨§©¦¤§¨¨
.mivr myl miixiyd zxhwd ici lr zeaexrzdïðaøì àlà¤¨§©¨¨

,mivr myl s` mzelrdl oi`y mixaeqd,øîéîì àkéà éàîcvik ©¦¨§¥©
zpdkde dgtyd ipa mze` ly dgpnd ixiiy z` exihwi

.eaxrzpy
:`xnbd daiyndì ãéáòcdgpna bdpiy ±kzhiyéaøa øæòìà éaø §¨¦¨§©¦¤§¨¨§©¦
àéðúc .ïBòîLzvnwpy odk ly `heg zgpn oiprl `ziixaa ¦§§©§¨

,odk ly `idy oeik lek`l oi` dixiiy z`e ,l`xyi zgpnkéaø©¦
ìò ïéøftúî íéøéMäå Bîöòì áø÷ õîBwä ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà¤§¨¨§©¦¦§¥©¤¨¥§©§§©¦©¦¦§©§¦©

ïðaø eléôàå ,ïLcä úéadpi` dgpndy mixaeqd my `ziixaa ¥©¤¤©£¦©¨¨
,dlek z` mixihwn `l` zvnwpéaøa øæòìà éaøc déìò éâéìt àìŸ§¦¥£¥§©¦¤§¨¨§©¦

àéä äáø÷ä úác ,íéðäk ìL àèBç úçðîa àlà ïBòîLdleky ± ¦§¤¨§¦§©¥¤Ÿ£¦§©©§¨¨¦
,gafnd iab lr dxhwdl die`xàëä ìáà,odk wtq ly dgpna £¨¨¨

epi`y yygd zngn llk dxhwdl miie`x mpi` dgpnd ixiiyy
,odkeãBî ïðaø eléôàxhwedy xg`l oycd zia lr exftziy £¦©¨¨

.unewd

äðùî
lirl(.`n)cr `ypiz `l dyxbzp e` dpnl`zpy dy`y ,epipy

epzpyn .dyxiby e` dlra zny mein miyceg dyly exariy
epic dn ,miyceg dyly iptl d`yipy dyexb e` dpnl`a dpc

:dvilge meai oiprl cle eze` lydìòa øçà äúäL àlL éî¦¤Ÿ¨£¨©©©§¨
,epnn dyxbzpy e` dpnl`zpyìLúàOðå ,íéLãç äL,xg`l §Ÿ¨£¨¦§¦¥

äãìéå,miycg dray xg`l xkfíà òeãé ïéàå`edäòLz ïa §¨§¨§¥¨©¦¤¦§¨
miycgìd lra,ïBLàøe`íà`edäòáL ïamiycgìd lra,ïBøçà §¦¦¤¦§¨§©£

m`íéða dì eéämitqepïîlradíéðáe ïBLàøämitqepïîlrad ¨¨¨¦¦¨¦¨¦¦
,éðMäezy` dwwfede mipa ila zne dy` `yp [wtqd] df clee ©¥¦

mixg`d mipad ,meailïéöìBç,ezy`làeä ïëå .ïéîaééî àìå- §¦§Ÿ§©§¦§¥
,wtqdíäì,ipydn ode oey`xdn od ,mig`l -õìBçmdizeypl ¨¤¥

,a`d on mdig` `ed `ny wtqn ,[mipa ila ezn m`]íaééî àìå§Ÿ§©¥
.cala m`d on `l` mdig` `ed oi` `ny -
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miwxt dyelya` cenr w sc ± iriax wxtzenai
åäðéð äîöò éðôá äéøá.miycwc `zelif `iede Ðäùåøâ íåùî,dlra dpyxbi `ny Ð

.dl iblte iypi` irci `le ,dxf `ideàúîì áø÷îãjenq `dc ,`kil dyexb meyn Ð

.iypi` dia igiky `lc li`ed ,`ki` cegi meyne .`id dyexb i` dl ircie `ed `znl

÷çøîã éîð éà.`kil cegi meyn ,`ki` dyexb meyn Ðõåçàîèî`lc `ed `qpw Ð

.xdcfi`äéñðåà ùéôð.eig` ezny Ðéàî
øîà÷mewna :ipzw xcde ,oiwleg oi` :ipzw Ð

.oiwlegyøîà÷ éëä"oiwlegy mewna" i`d Ð

oiwlegy xace :xn`w ikde ,i`w dnexz` e`l

jeza wlgzn `edy ipr xyrn oebk ,miypl inp

iypi` igikyc ,cegi meyn o`k oi`e ,xira ziad

`zlin da `lifc meyn ,dlgz dy`l oipzep Ð

jeza `l` oxeba wlgzn oi` ipr xyrn .mwinl

'ebe "dpnl`le mezil xbl" :aizkck ,ziad

mixac)`lc meyn ,cere .(eketqkil.miipr

àúúàå àøáâzraez efe ,epic lra raez df Ð

.mdipy oia oicd oi`e ,dpic lraàøâéú àðéøù
àùéøá àøáâãdlgz yi`l wwfp iziid Ð

oia oecl wwfp iziid jk xg`e ,epic z` xenbl

.dpic lra oiae dy`àì åøøçéù àì,xnelk Ð

edl opitk `lxxgyldf z` df?`de .dinza

car eivgy in iab opze ,leki epi` dgty `yil

oa eze` dyere eax z` oitek :oixeg oa eivge

zvnwp l`xyi zgpn !`nrh i`d meyn oixeg

`xwie) aizkck ,milk`p dixiyeunwe" :(a

my) "eipae oxd` elk`i dpnn zxzepde (odkd)

,lilk dleky itl ,zvnwp oi` odk zgpne .(e

."didz lilk odk zgpn lk" :(my) xn`py

cg`eacpzny elld zeaexrzndgpnÐ

`ly dgpne ,`ed l`xyi `ny ,dvinw dkixv

gafk dleqt dvnwpoi` dixiye ;hgyp `ly

oilk`p.`ed odk `nlc Ð'åë ïàë éø÷éàÐ

edl xihwn ivn ikidmixiyl?zgpn `nlce

laa od ixde ,od mixenb mixiye ,`id l`xyi

my) aizkc ,exihwzdy` epnn exihwz `l" :(a

'dl"xhwpy ,miyi`l epnny lk Ðxac epnid

exihwz laa mixiyd ixd ,xihwdl ie`xd

'dl dy` epnn exihwz `l" :aizkc)l`e" :("

gixl elri `l gafnd`xw i`dc dixza "gegip

dizline .aizk "exihwz `l"cxfrl` iaxc

ixa` iab (`,fr) "zeaexrzd" wxta migafa

ixa`a eaxrzpy z`hgxfrl` iax ,dler

xya z` ip` d`exe ,dlrnl mlek epzpi :xne`

od eli`k "exihwz la"ae mixiy ody z`hgd

oiekn `lc oeikc ,mivrixehw`ldxhwd e`l Ð

.dler zpwz iptn ok zeyrl xzene ,`id

xaerz :mixne` minkgemzxevzial e`vie

.dtxydøîåà ïåòîù éáøá øæòìà éáøiab Ð

ilca ycwd `nhnd odkzgpn `iany ,zelc

zegpn) `heg`heg zgpna da azke (`,cr

,"dgpnk odkl dzide"`ed odk df `heg m` :xnelkzvnwp l`xyi zgpn dn ;l`xyi zgpnk `id ixd Ð,oilk`p dixiy l`xyi zgpn dn i` .zvnwp mipdk ly `heg zgpn s` Ð

oilk`p dixiy df s`:xnel cenlz Ðcvik `d ."didz lilk odk zgpn lke"?mixiyde ,envra axw unewdzeaxwunewd :xne` oerny iaxa xfrl` iax .oerny iax ixac ,onvrl

oycd znexz my mipzepy mewn ,dhnl ,oycd zia` oixftzn mixiyde ,envrl axw,dvepdezgpna `l` miaixw mixiyc exn`e dilr opax ibilt `l o`k cre .gafnd lv` epiide

ivn `lc ,`kd la` .ezacp zgpnk `id daxwd za dlek edl `xiaqc ,odk `hegdaexw`l,`ed xf `ny meynexihwz laae ,md mixenb mixiye.oixftznc ecen opax elit` Ð

äðùîïéîáééî àìå ïéöìåçoivleg oey`xd ipa .df wtq ly ezy`l Ðoinaiin `le ,did mdia` oa `ny Ðefe ,a`d on `le m`d on odig` `ed ixde ,`ed oexg`d oa `ny Ð

`ed oke ,oexg`d ipa oke .zxka mdilr.mdizeypl
åéä
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øùòîiprxn`ck ,`ed ipr xyrn ipeeb ixzc :mz epiax xn`e .ziad jeza wlgznd Ð

xyrna o`k ,ziad jeza wlgznd ipr xyrna o`k :(a,ct) mixcpc `xza wxta

ziad jeza wlgznd ipr xyrne .zepxbd jeza wlgznd ipr`ipzck ,gqt axr epiid Ð

"jixrya zgpde 'ebe `ivez mipy yly dvwn" :(ci mixac) xne` cg` aezk :ixtiqaÐ

oilhepe miipr oi`ae oxeba egipdl jixvy rnync¨¦

xyrl dlkz ik" :(ek my) xne` cg` aezke .eze`

zpy ziyilyd dpya jz`eaz xyrn lk z`

'ebe zzpe xyrnd"ziad lray rnync Ð

,gqtd cr ?cvik `d ,"zzpe" :aizkcn ,ewlgn

wlgn ,cqtp uega egipn m`e minyb onf `edy

,ziad jeza wlgznd ipr xyrn edfe ,ezia jeza

did ,xeria onf `edy ,gqtne .dpizp dia aizkc

.dwelg oic ea did `le ,xwtd dide ,oxeba egipn

íéøéùäåoixftznmewn :qxhpewa yxit Ð

oi`e .oycd znexz my oigipny

migaf) "mei leah" wxt `ipzc ,wgvi epiaxl d`xp

eid miza ipy :xne` qepbihp` oa `pipg iax ,(cw

ly egxfna cg`e gafn ly egxfna cg` ,my

oipzep eid gafn ly egxfna didy eze`e ,yak

.dxepnde iniptd gafn oeyice serd ze`xEn myŸ

edfe .mzd gkenck ,oycd znexz ly dze` edfe

yak ly egxfna didyiycw ileqt oitxey eid

iycw oitxeyy yak ly egxfnae .miycwd

oixftzn `dc ,`kdc mixiy mixftzn eid miycw

wxta opixn`e ,milraa eleqt `dc ,oitxyp epiid

mca eleqty lk :(a,at migqt) "oilev cvik"

milraae.dtxyd zial `veie ezxev xaerz Ð

dwgnp `ly cr :(`,k) dheqa opz `peeb i`d ike

dzey ipi` dxn` dlibndzfpbp dzlibn Ð

epiid jgxk lre .oycd zia lr zxftzn dzgpne

odizegpny oze` icda dl aiygwc ,dtixyl

.zetxyp
eid

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

éúà àîìc ¯ éîð ãáò ,eäðéð dîöò éðôa äiøa§¦¨¦§¥©§¨¦§¤¤©¦¦§¨¨¥
íeMî ¯ àîèå ìøò ,ïéñçBéì äîeøzî é÷eqàì§©¥¦§¨§£¦¨¥§¨¥¦
.àñð÷ íeMî ¯ Bì úðâBä dðéàL äMà àNBð ,éñéàîc¦§¦¦¥¦¨¤¥¨¤¤¦§¨¨
áøå àtt áø da éâéìt ?àì àîòè éàî äMà àlà¤¨¦¨©©£¨¨§¦¦¨©©¨§©

áøc déøa àðeäòLBäé,äLeøb íeMî :øîà ãç , ¨§¥§©§ª©©¨©¦§¨
eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .ãeçé íeMî :øîà ãçå§©¨©¦¦©¥©§¦¨¥©§
éà .éLðéà eäa éçéëL àìå àúîì áøwîc éøc éa¥¨¥§¦¨©§¨¨§¨§¦¦§¡¨¥¦
ïéøbLî ïleëå" .éLðéà da éçéëLe ÷çøîc ¯ éîð©¦¦§¨©§¦¦¨¡¨¥§¨§©§¦
úðâBä dðéàL äMà àNBðå àîhî õeç ïäézáì íäì̈¤§¨¥¤¦¨¥§¥¦¨¤¥¨¤¤
íeMî ,àîòè éàî ,déì ïðéøbLî ¯ ìøò ìáà ."Bì£¨¨¥§©§¦©¥©©£¨¦
,déñðBà Léôð éàä !ñéðà àä éîð àîè ¯ ñéðàc©£¦¨¥©¦¨£¦©¨¥§¥
ïéà äMàäå ãáòä :ïðaø eðz .déñðBà Léôð àì éàäå§©¨¨¥§¥¨©¨©¨¤¤§¨¦¨¥
ïé÷ìBçL íB÷îáe ,úBðøbä úéáa äîeøz íäì ïé÷ìBç§¦¨¤§¨§¥©§¨§¨¤§¦
éàî .ãiî dúBà ïéøèBôe älçz äMàì ïéðúBð ¯§¦¨¦¨§¦¨§¦¨¦¨©
éðò øNòî ïé÷ìBçL íB÷îa :øîà÷ éëä ?øîà÷̈¨©¨¦¨¨©§¨¤§¦©§©¨¦

.älçz äMàì ïéðúBðàîòè éàî.àúeléæ íeMî ¯ §¦¨¦¨§¦¨©©£¨¦¦¨
àðéãì àúzàå àøáb eúà eåä ék ,àLéøî :àáø øîà̈©¨¨¥¥¨¦¨¨©§¨§¦§¨§¦¨
:àðéîà .àLéøa àøáâc àøbéz àðéøL äåä ,éàn÷©¨¦£¨¨¥¨¦§¨§©§¨§¥¨¨¦¨

ék .úBöîa áéiçéîcàøbéz àðéøL ¯ àäì àðòîLc ïå §¦©©§¦§¥¨§¨©£¨§¨¨¥¨¦§¨
.àLéøa àúzàcàîòè éàîeìécâä" .àúeléæ íeMî ¯ §¦§¨§¥¨©©£¨¦¦¨¦§¦
'åëå úBáBøòzä¯ éòa àì éà ,ïéà éòa éà ,eøøçéL ." ©©£¦§§¦¨¥¦¦¨¨¥

¯ ïéøBç úa ,ìBëé Bðéà ¯ äçôL àOéì ?éànàå .àì̈§©©¦¨¦§¨¥¨©¦
ïéøøçLîe ïúBà ïéôBk :àîéà ,àáø øîà !ìBëé Bðéà¥¨¨©¨¨¥¨¦¨§©§§¦

'åëå éøîeç íäéìò ïéðúBð" .äæ úà äæúöî÷ð íúçðîì :àtt áø øîà ?àúëìä éàîì ." ¤¤¤§¦£¥¤§¥§©¦§§¨¨©©©¨§¦§¨¨¦§¤¤
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רט
miwxt dyelya` cenr w sc ± iriax wxtzenai

åäðéð äîöò éðôá äéøá.miycwc `zelif `iede Ðäùåøâ íåùî,dlra dpyxbi `ny Ð

.dl iblte iypi` irci `le ,dxf `ideàúîì áø÷îãjenq `dc ,`kil dyexb meyn Ð

.iypi` dia igiky `lc li`ed ,`ki` cegi meyne .`id dyexb i` dl ircie `ed `znl

÷çøîã éîð éà.`kil cegi meyn ,`ki` dyexb meyn Ðõåçàîèî`lc `ed `qpw Ð

.xdcfi`äéñðåà ùéôð.eig` ezny Ðéàî
øîà÷mewna :ipzw xcde ,oiwleg oi` :ipzw Ð

.oiwlegyøîà÷ éëä"oiwlegy mewna" i`d Ð

oiwlegy xace :xn`w ikde ,i`w dnexz` e`l

jeza wlgzn `edy ipr xyrn oebk ,miypl inp

iypi` igikyc ,cegi meyn o`k oi`e ,xira ziad

`zlin da `lifc meyn ,dlgz dy`l oipzep Ð

jeza `l` oxeba wlgzn oi` ipr xyrn .mwinl

'ebe "dpnl`le mezil xbl" :aizkck ,ziad

mixac)`lc meyn ,cere .(eketqkil.miipr

àúúàå àøáâzraez efe ,epic lra raez df Ð

.mdipy oia oicd oi`e ,dpic lraàøâéú àðéøù
àùéøá àøáâãdlgz yi`l wwfp iziid Ð

oia oecl wwfp iziid jk xg`e ,epic z` xenbl

.dpic lra oiae dy`àì åøøçéù àì,xnelk Ð

edl opitk `lxxgyldf z` df?`de .dinza

car eivgy in iab opze ,leki epi` dgty `yil

oa eze` dyere eax z` oitek :oixeg oa eivge

zvnwp l`xyi zgpn !`nrh i`d meyn oixeg

`xwie) aizkck ,milk`p dixiyeunwe" :(a

my) "eipae oxd` elk`i dpnn zxzepde (odkd)

,lilk dleky itl ,zvnwp oi` odk zgpne .(e

."didz lilk odk zgpn lk" :(my) xn`py

cg`eacpzny elld zeaexrzndgpnÐ

`ly dgpne ,`ed l`xyi `ny ,dvinw dkixv

gafk dleqt dvnwpoi` dixiye ;hgyp `ly

oilk`p.`ed odk `nlc Ð'åë ïàë éø÷éàÐ

edl xihwn ivn ikidmixiyl?zgpn `nlce

laa od ixde ,od mixenb mixiye ,`id l`xyi

my) aizkc ,exihwzdy` epnn exihwz `l" :(a

'dl"xhwpy ,miyi`l epnny lk Ðxac epnid

exihwz laa mixiyd ixd ,xihwdl ie`xd

'dl dy` epnn exihwz `l" :aizkc)l`e" :("

gixl elri `l gafnd`xw i`dc dixza "gegip

dizline .aizk "exihwz `l"cxfrl` iaxc

ixa` iab (`,fr) "zeaexrzd" wxta migafa

ixa`a eaxrzpy z`hgxfrl` iax ,dler

xya z` ip` d`exe ,dlrnl mlek epzpi :xne`

od eli`k "exihwz la"ae mixiy ody z`hgd

oiekn `lc oeikc ,mivrixehw`ldxhwd e`l Ð

.dler zpwz iptn ok zeyrl xzene ,`id

xaerz :mixne` minkgemzxevzial e`vie

.dtxydøîåà ïåòîù éáøá øæòìà éáøiab Ð

ilca ycwd `nhnd odkzgpn `iany ,zelc

zegpn) `heg`heg zgpna da azke (`,cr

,"dgpnk odkl dzide"`ed odk df `heg m` :xnelkzvnwp l`xyi zgpn dn ;l`xyi zgpnk `id ixd Ð,oilk`p dixiy l`xyi zgpn dn i` .zvnwp mipdk ly `heg zgpn s` Ð

oilk`p dixiy df s`:xnel cenlz Ðcvik `d ."didz lilk odk zgpn lke"?mixiyde ,envra axw unewdzeaxwunewd :xne` oerny iaxa xfrl` iax .oerny iax ixac ,onvrl

oycd znexz my mipzepy mewn ,dhnl ,oycd zia` oixftzn mixiyde ,envrl axw,dvepdezgpna `l` miaixw mixiyc exn`e dilr opax ibilt `l o`k cre .gafnd lv` epiide

ivn `lc ,`kd la` .ezacp zgpnk `id daxwd za dlek edl `xiaqc ,odk `hegdaexw`l,`ed xf `ny meynexihwz laae ,md mixenb mixiye.oixftznc ecen opax elit` Ð

äðùîïéîáééî àìå ïéöìåçoivleg oey`xd ipa .df wtq ly ezy`l Ðoinaiin `le ,did mdia` oa `ny Ðefe ,a`d on `le m`d on odig` `ed ixde ,`ed oexg`d oa `ny Ð

`ed oke ,oexg`d ipa oke .zxka mdilr.mdizeypl
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øùòîiprxn`ck ,`ed ipr xyrn ipeeb ixzc :mz epiax xn`e .ziad jeza wlgznd Ð

xyrna o`k ,ziad jeza wlgznd ipr xyrna o`k :(a,ct) mixcpc `xza wxta

ziad jeza wlgznd ipr xyrne .zepxbd jeza wlgznd ipr`ipzck ,gqt axr epiid Ð

"jixrya zgpde 'ebe `ivez mipy yly dvwn" :(ci mixac) xne` cg` aezk :ixtiqaÐ

oilhepe miipr oi`ae oxeba egipdl jixvy rnync¨¦

xyrl dlkz ik" :(ek my) xne` cg` aezke .eze`

zpy ziyilyd dpya jz`eaz xyrn lk z`

'ebe zzpe xyrnd"ziad lray rnync Ð

,gqtd cr ?cvik `d ,"zzpe" :aizkcn ,ewlgn

wlgn ,cqtp uega egipn m`e minyb onf `edy

,ziad jeza wlgznd ipr xyrn edfe ,ezia jeza

did ,xeria onf `edy ,gqtne .dpizp dia aizkc

.dwelg oic ea did `le ,xwtd dide ,oxeba egipn

íéøéùäåoixftznmewn :qxhpewa yxit Ð

oi`e .oycd znexz my oigipny

migaf) "mei leah" wxt `ipzc ,wgvi epiaxl d`xp

eid miza ipy :xne` qepbihp` oa `pipg iax ,(cw

ly egxfna cg`e gafn ly egxfna cg` ,my

oipzep eid gafn ly egxfna didy eze`e ,yak

.dxepnde iniptd gafn oeyice serd ze`xEn myŸ

edfe .mzd gkenck ,oycd znexz ly dze` edfe

yak ly egxfna didyiycw ileqt oitxey eid

iycw oitxeyy yak ly egxfnae .miycwd

oixftzn `dc ,`kdc mixiy mixftzn eid miycw

wxta opixn`e ,milraa eleqt `dc ,oitxyp epiid

mca eleqty lk :(a,at migqt) "oilev cvik"

milraae.dtxyd zial `veie ezxev xaerz Ð

dwgnp `ly cr :(`,k) dheqa opz `peeb i`d ike

dzey ipi` dxn` dlibndzfpbp dzlibn Ð

epiid jgxk lre .oycd zia lr zxftzn dzgpne

odizegpny oze` icda dl aiygwc ,dtixyl

.zetxyp
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ממכתב ט' סיוון, תשי"ח
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íáééî åà õìåç åà àåä íàä äúåàî àìù ïåøçàä ïîå ïåùàøä ïî ïéçà åì åéä`ed eig` m` ,oey`xd oa zy`l Ðe`l m`e ,aeh ixd Ð`l` g` oi`y oebke .elv` `id zixkp Ð

.oexg`d oa zy`l oke .weyl dnaia iwetql `kilc ,`edïäå`id eznai m` ,maiin exage ,dl uleg oexg`d oa e` oey`xd oa e` .maiin cg`e uleg cg` ,oig` Ðm`e ,aeh ixd Ð

e`l.dnai dl ulg ixdy ,`kil weyl dnai meyne .`id zixkp Ðâôåñ ïéà.`ed odk e`l `nlc Ðíäéìò ïðåà àåä,`xnegl Ðlek`l df xeq` ezzin meiae ,eia` df `ny

oiig mdipyc inc ikid :`xnba jixte .miycwa mdipy mixeq` ezen meiae ,eilr mippe` od oke .eilr dlg zepip` `ny ,miycwa?dyexba xn`z m`oey`xl `nhn oi` `ed i`n` Ð?
`ed epa m`epa epi` m`e ,aeh ixd Ðixd Ð

.`xnba yxtn ,'eke llg `edùøåé åðéà àåä
ïúåàeiyxeic Ðoigcnode ,el` lv` el` eze`

oci lr akrn inc ,eze` oiyxei?oenn iede

.mdipy oia oiwlege ,wtqa lhendäìåòå
'åë åøîùîáoiakrn xnyn ipa oi`e ,cearl Ð

iabl dil igc xnyn lkc ,wleg epi` la` .eilr

.dixagàøîâéîåáé øãäå õìçéî à÷åãÐ

dze`n `ly ipyd one oey`xd on oig` el eid

.maiin cg`e uleg cg` ode ,'ipzn ipzwc ,m`d

e cg ulgin `wecineai la` ,dixag ineai xcd

`yixa`ny ,weyl dnaia rbt `nlc ,`l Ð

.ely `le `id exag ly eznaié÷åúù ãìåäÐ

lr `ad odk oac ol `hiyt `dc .`ed xyke

.`ed dieptdäðåäëä ïéãîÐcearln,dcear

`ed xyk dy` `yil oiqgei oiprlc ab lr s`e

.dcearl leqt Ðåéøçà`edy erxf xkipy Ð

.elyàðîçø äéì øäæî à÷ éàî`edde li`ed Ð

`kd ,dpedk leqt oiprl dil zyxc `w "eixg`"

dia zyxc `w leqt i`n?l`xyi iab i`ce `d

yxite ,micner mixyk dxyr oebk ,`ed xyk

.lrae mdn cg`äøúá êòøæcbta xn`ck Ð

,denk cleed dgty :(a,gq) oiyeciwc iyily

dixkp ,"diclie dy`d" :aizkcik" :aizkc Ð

"jpa z` xiqion `ad jpa Ðiexw zil`xyid

`l` ,jpa iexw dixkpd on `ad jpa oi`e ,jpa

.dpaìåãâ ïäë úåéäì éåàø ïåùàø`kid Ð

oa wtq dclie ,dyly jeza eig` zy` maiiny

,oexg`l dray oa wtq oey`xl ryzwxta

."ulegd"äì úçëùî íäéìò ïðåà àåä àîìùá
,dil zin `nwc ab lr s`e ,oi`eypa elit` Ð

ope` ,zeaexn mipy seql eizenvr ehwly oebk

migqta opzc ,miycwa xeq`e ,mdilr wtq df

,ezn lr rneyd :(a,`v)hwlndezenvrÐ

.xeq` meid lk la` ,axrl miycwa lke`

àîèéì àì éðùì àîìùáoey`xd oa `ny Ð

.`ed xyk odke ,`edúåðæá åàì àìàÐ

`nhin oi` jklde ,zepfa dilr e`a mdipyy

zgkyne .`ed xyk odk jk oiae jk oiac ,odl

efg ediieexz `dc ,eilr ode mdilr ope` `ed

.dilúðàîîá,`nwezin `l zepfa mlerl Ð

dler ipzinl ivn `le .dcearl leqt `dc

dl zgkyn ikid `l` .df lye df ly exnyna

d`excodkc ,odl `nhin oi`e ,mdipy zzina

`ed xyk,dlraa dp`iny dnezi .zp`nna Ð

.zqipe ,miycg dyly dzdy `leúåùîùî
êåîáeze`a jen ozil (ynyl) zexzen Ð

`ly ,mewn.exarziìãðñ äøáåò äùòú àîù
zgete oey`xd z` wgec ipy xaer Ðz`

"zltnd"a ,ezxevdcp).(dkäðè÷ àéä åæ éàå
zxarzny Ð.dzne'åë äøùò úçà úáîÐ

o`kn zegt ,dzn `xarin i`c ipzw ikd inwne .zp`nn `l cg` meie dxyr mizy za inp oe`in oiprle`xarin i` ,df lr xzei .llk zxarzn dpi` Ð.dzn `l Ðúåòè éùåãé÷á
d`exc dl zgkyne ,dyly jeza zqipe .`hib `la dipin `wtpc ,miiwzp `le i`pz lr Ðzepfac .cearl exnyna dlere ,odl `nhin oi` jkitl ,`ed xyk odke ,odipy zzini`dk

oi`eyp ici lr iedc `peeb.opax xefb `l Ðàéä"`id" :xn`w ikde .`ed `herin Ðe dqp`p `l ikc ,dxenb dy` xnelk Ðdzpifdlrapy it lr s`y ,zxg` jl yie .dxeq` Ð

oevxa dlra zgzef i`e ,dlral zxzen Ð.'ek ef Ðäì úëìåäå`hib dipin `ira `lc oeike Ðdzpif i`e .`ied ezy` e`l Ðdieptk `id ixd Ð.el zxzene ,dzpify
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àlL éðMä ïî íéçàå ïBLàøä ïî íéçà Bì eéä̈©¦¦¨¦§©¦¦©¥¦¤Ÿ
õìBç ãçà ¯ íäå ,íaééîe õìBç àeä ¯ íàä dúBàî¥¨¨¥¥§©¥§¥¤¨¥
àNBð ¯ ïäk ãçàå ìàøNé ãçà äéä .íaééî ãçàå§¤¨§©¥¨¨¤¨¦§¨¥§¤¨Ÿ¥¥
¯ ànhð íàå ,íéúnì ànhî ïéàå ,ïäëì äéeàø äMà¦¨§¨§Ÿ¥§¥¦©¥©¥¦§¦¦©¨
íàå ,äîeøúa ìëBà Bðéà .íéòaøàä úà âôBñ Bðéà¥¥¤¨©§¨¦¥¥¦§¨§¦
,ïøBbä ìò ÷ìBç Bðéàå .LîBçå ïø÷ ílLî Bðéà ¯ ìëà̈©¥§©¥¤¤¨¤§¥¥©©¤
,íéLãwä úà Bì ïéðúBð ïéàå ,íéLãwä éLã÷a ÷ìBç Bðéàå .BlL íéîcäå äîeøzä øëBîe¥©§¨§©¨¦¤§¥¥§¨§¥©¢¨¦§¥§¦¤©¢¨¦
ãò äòBø àäé BøBëáe .äáéwäå íééçläå òBøfä ïî øeèôe .Bãiî BlL úà ïéàéöBî ïéàå§¥¦¦¤¤¦¨¨¦©§©§©§¨©¦§©¥¨§§¥¤©
íäéìò ïðBà àeä ¯ íéðäk íäéðL eéä .íéìàøNé éøîeçå íéðäë éøîeç åéìò ïéðúBðå ,áàzñiL¤¦§¨¥§§¦¨¨§¥Ÿ£¦§§¥¦§§¥¦¨§¥¤Ÿ£¦¥£¥¤
¯ ïúBà LøBé Bðéà àeä ,Bì íéànhî ïðéà íäå íäì ànhî Bðéà àeä ,åéìò íéððBà íäå§¥§¦¨¨¥¦©¥¨¤§¥¥¨¦©§¦¥¥¨
ìL BøîLîa äìBò .äæ ìLå äæ ìL Búìì÷ ìòå Búkî ìò øeèôe .BúBà ïéLøBé íä ìáà£¨¥§¦¨©©¨§©¦§¨¤¤§¤¤¤§¦§¨¤

.ãçà ÷ìç ìèBð ¯ ãçà øîLîa íäéðL eéä íà .÷ìBç Bðéàå ,äæ ìLå äæàøîâà÷åc ¤§¤¤§¥¥¦¨§¥¤§¦§¨¤¨¥¥¤¤¨©§¨
äøNò :ìàeîL øîà .÷eMì äîáéa òât à÷c ,àì àLéøa éîeaé ìáà ,éîeaé øãäå õìçéî¦£©©£©©¥£¨©¥§¥¨¨§¨¨©¦¨¨©¨©§¥£¨¨
ïé÷zLnL àîéìéà ?é÷eúL éàî .é÷eúL ãìeä ¯ ìòáe íäî ãçà Løéôe ,íéãîBò íéðäkŸ£¦§¦¥©¤¨¥¤¨©©¨¨§¦©§¦¦¥¨¤§©§¦

!epî deáà ïðéòãé éî ,àèéLt ¯ åéáà éñëpî BúBà.äpeäk ïécî BúBà ïé÷zLnL ¯ àlà ¦¦§¥¨¦§¦¨¦¨§¦©£©¤¨¤§©§¦¦¦§¨
.àkéìå ,åéøçà ñçeéî Bòøæ ïðéòa ¯ "åéøçà Bòøæìe Bì äúéäå" :àø÷ øîà ?àîòè éàî©©£¨¨©§¨§¨§¨§©§©£¨¨¥©©§§¨©£¨§¥¨

é÷úîéøçà Eòøæìe íéäìàì Eì úBéäì" :áéúëc íäøáà éab ,äzòî àlà :àtt áø dì ó,"E ©§¦¨©©¨¤¨¥©¨©¥©§¨¨¦§¦¦§§¥Ÿ¦§©§£©£¤
ìéæéì àìc äçôLå äéøëð áñðz àì :déì øîà÷ éëä ?àðîçø déì øäæî à÷ éàî íúä̈¨©¨©§©¥©£¨¨¨¦¨¨©¥¨¦§©¨§¦¨§¦§¨§¨¥¦
!àkéìå ,åéøçà ñçeéî Bòøæ ïðéòa àäå ,ìBãb ïäk úBéäì éeàø ïBLàø :éáéúéî .døúa Eòøæ©§£©§¨¥¦¥¦¨¦§Ÿ¥¨§¨¨¥©©§§¨©£¨§¥¨
¯ ïéàeOða ,úeðæa ¯ ïðaø øeæb éëå ,àîìòa àzëîñà àø÷e ,ïðaøc åéøçà ñçeéî Bòøæ©§§¨©£¨§©¨©§¨©§©§¨§¨§¨§¦§©¨©¦§§¦¦

ìL dìòa øçà äúäL àlL éî" :ïðúäå ?ïðaø øeæb éî úeðæáe .ïðaø øeæb àìíéLãç äL ¨§©¨©¦§¦§©¨©§¨§©¦¤Ÿ¨£¨©©©§¨§¨¢¨¦
ïðBà àeä" :àôéñ àîéà ¯ dìòa úúéî øçà àîéìéà ?"dìòa øçà" éàî ,"äãìéå úàOðå§¦¥§¨§¨©©©©§¨¦¥¨©©¦©©§¨¥¨¥¨¥
èewéìå ,éðLc ïéàeOða dì zçkLî ¯ íäéìò ïðBà àeä àîìLa ,"åéìò íéððBà íäå íäéìò£¥¤§¥§¦¨¨¦§¨¨¥£¥¤©§©©§¨§¦¦§¥¦§¦
¯ àlàå !déì úéî àä àn÷ ?dì zçkLî éëéä åéìò íéððBà íä àlà .àn÷c úBîöò£¨§©¨¤¨¥§¦¨¨¥¦©§©©§¨©¨¨¦¥§¤¨
íäå íäì ànhî ïéà àeä" :àôéñ àîéà ,dìòa èb øçà ¯ "dìòa øçà" éàîe ,äLeøâa¦§¨©©©©§¨©©¥©§¨¥¨¥¨¥¦©¥¨¤§¥
déøa åàì àîìc ãçå ãç ìëc ,àøîeçì ¯ Bì ïéànhî ïéà ïä àîìLa ,"Bì ïéànhî ïðéà¥¨¦©§¦¦§¨¨¥¥¦©§¦§§¨§¨©§©¦§¨¨§¥
ïBLàøì àlà ,déì énhéì àì ¯ éðMì àîìLa ?éànà ¯ íäì ànhî ïéà àeä àlà .àeä¤¨¥¦©¥¨¤©©¦§¨¨©¥¦¨¦©¥¥¤¨¨¦
øétL àeä àøúa øa éàå déì ànhî à÷ øétL àeä déøa éà :CLôp änî déì énhéì ¯¦©¥¥¦©©§¨¦§¥©¦¨¦©¥¥§¦©©§¨©¦
éðú÷å .dìòBa øçà ¯ "dìòa øçà" éàîe ,úeðæa åàì àlà !àeä ììçc ,déì ànhî à÷̈¦©¥¥§¨¨¤¨¨¦§©©©©§¨©©£¨§¨¨¥
.úðàîîa :àéòîL áø øîà !ìàeîLc àzáeéúe ,"äæ ìLå äæ ìL øîLîa äìBò" :àôéñ¥¨¤§¦§¨¤¤§¤¤§§¨¦§¥¨©©§©§¨¦§¨¤¤

ìL :ïîçð áøc dén÷ éáéa áø éðúäå ?äãìé à÷ éî úðàîîBîa úBLnLî íéLð L,äpè÷ :C §¨¤¤¦¨¨§¨§¨¨¥©¥¨©¥§©©§¨¨Ÿ¨¦§©§§§©¨
,ìcðñ døaeò äNòz ànL ¯ úøaeòî ,úeîúå øaòúz ànL ¯ äpè÷ .ä÷éðîe ,úøaeòî§¤¤¥¦¨§©¨¤¨¦§©¥§¨§¤¤¤¨©£¤¨¨©§¨
íBéå äðL äøNò úçà úaî ¯ äpè÷ àéä Bæéàå .úeîéå dða úà ìBîâz ànL ¯ ä÷éðî¥¦¨¤¨¦§¤§¨§¨§¥¦§©¨¦©©©¤§¥¨¨§
dkøãk úLnLî ¯ ïk ìò øúé Bà ïkéî úBçt .ãçà íBéå äðL äøNò íézL úa ãò ãçà¤¨©©§¥¤§¥¨¨§¤¨¨¦¨¨¥©¥§©¤¤§©§¨
ïîe ,úëìBäå dkøãk úLnLî Bæ úçàå Bæ úçà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,úëìBäå§¤¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©§©©§©¤¤§©§¨§¤¤¦
äãeäé áøãëå ,úeòè éLecé÷a dì zçkLî !"'ä íéàút øîBL" :øîàpL ,eîçøé íéîMä©¨©¦§©£¤¤¡©¥§¨¦©§©©§¨§¦¥¨§¦§©§¨
"äNtúð àì àéäå" :ìàòîLé éaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîL øîà̈©§¥§¨©©§¨¨©§¥¦©¦¦§¨¥§¦Ÿ¦§¨¨
Bæ éàå ,úøzeî äNtúð àlL ét ìò óàL úøçà Eì Léå .úøzeî äNtúð àä ,äøeñà£¨¨¦§§¨¤¤§¥§©¤¤¤©©¦¤Ÿ¦§§¨¤¤§¥
.dì úëìBäå úðàîî ¯ dôúk ìò dì ákøeî dða eléôàL ,úeòè éLecé÷ äéLecwL Bæ ¯¤¦¤¨¦¥¨¤£¦§¨§¨¨©§¥¨§¨¤¤§¤¤¨
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc zenai(iriax meil)

Bì eéädf wtqlä ïî íéçàd lraïî íéçàå ïBLàølradàlL éðMä ¨©¦¦©¦§©¦¦©¥¦¤Ÿ
,íàä dúBàî,mipa ila ezne miyp e`ypeíaééîe õìBç àeäoad ± ¥¨¨¥¥§©¥

jk oiae jk oiay ,zepnl`dn zg` lkl maiin e` uleg e` wtqd
,meai zevn da miiwn ixd ,a`d on eig` `ed znd m` ,el zxzen

.el zxzene eiabl zixkp `id ixd ,eig` epi` m`eíäå,mig`d §¥
,mipa `la zn wtqdy ote`aãçàe` oey`xd ipan cg` ,mdn ¤¨

,oexg`d ipan cg`ãçàå ,õìBç[xg`d a`d oa exiag]íaééî ¥§¤¨§©¥
.dze`

:odk `ed m` wtq mb ea yiy ote`a oicd z` zx`an dpyndäéä̈¨
ãçàef dy` ly milradnãçàå ,ìàøNédid mdn,ïäkreci oi`e ¤¨¦§¨¥§¤¨Ÿ¥

jkle ,`ed odk wtqy ixd ,df cle ly eia` `ed inäMà àNBðwx ¥¦¨
d ef,ïäëì äéeàødxeq`y dy` `yil el xeq`e ,odk `ed `ny §¨§Ÿ¥

.odkl,íéúnì ànhî ïéàå,odk `ed `nyàîèð íàå,znlBðéà §¥¦©¥©¥¦§¦¦§¨¥
íéòaøàä úà âôBñoke .odk epi` `ny ,zewln,äîeøúa ìëBà Bðéà ¥¤¨©§¨¦¥¥¦§¨
.l`xyi `ed `nyìëà íàå,bbeya dnexz,LîBçå ïø÷ ílLî Bðéà §¦¨©¥§©¥¤¤§¤

.dnexza lek`l xzeny odk `ed `ny÷ìBç Bðéàådnexzìò §¥¥©
,ïøBbä.dnexz lhep epi`y l`xyi `ed `nyednexz yixtnyk ©¤

epi` dpzile ,odk epi` `ny ,i`yx epi` dlke`l ,ely d`eazn
`l` ,odk `ed `ny ,aiegnøëBîz` odkl.BlL íéîcäå äîeøzä ¥©§¨§©¨¦¤

ïéàå ,íéLãwä úà Bì ïéðúBð ïéàå .íéLãwä éLã÷a ÷ìBç Bðéàå§¥¥§¨§¥©¢¨¦§¥§¦¤©¢¨¦§¥
úà ïéàéöBîmiycwdïî øeèôe .Bãiî BlLz` odkl ozil aeigd ¦¦¤¤¦¨¨¦

BøBëáe .äáéwäå íééçläå òBøfäepi` odkl epzil ,excra el clepd ©§©§©§¨©¦§©¥¨§
,`ed l`xyi `ny i`yx epi` elke`le ,odk envr `ed `ny aiig

jkleáàzñiL ãò äòBø àäé,men ea letiy cr -åéìò ïéðúBðå §¥¤©¤¦§¨¥§§¦¨¨
íéìàøNé éøîeçå íéðäk éøîeç. §¥Ÿ£¦§§¥¦§§¥¦

íäéðL eéämilrad ipy ±íäéìò ïðBà àeä ,íéðäkipic bdep `ed ± ¨§¥¤Ÿ£¦¥£¥¤
wtq oky ,miycw zlik`a xq`idl ,mdn cg` lk zena zepip`

,eia` `ed `ny cg` lk lr el yi,åéìò íéððBà íäåmd mixeq`y §¥§¦¨¨
.mpa `ed `ny ,ezen meia miycwaíäì ànhî Bðéà àeä,mzzina ¥¦©¥¨¤

Bì íéànhî ïðéà íäå.znykïéLøBé íä ìáà .ïúBà LøBé Bðéà àeä §¥¥¨¦©§¦¥¥¨£¨¥§¦
BúBà.mipa ila zn m`

.äæ ìLå äæ ìL Búìì÷ ìòå Búkî ìò øeèôewtqd oadäìBòcearl ¨©©¨§©¦§¨¤¤§¤¤¤
ycwnd ziaa,äæ ìLå äæ ìL BøîLîamileki xnyn ipa oi`e §¦§¨¤¤§¤¤

,eilr akrl÷ìBç Bðéàåmr miycwd zexerae zepaxwd xyaa §¥¥
cg`d xnynd ipay meyn ,mdn cg` lk ly xnynd ipa x`y

e .mdn wlg lehiy xg`d xnynd ipa lv` eze` migeceéä íà¦¨
íäéðLmilrad ipy ±,ãçà øîLîawlg wtql yi i`ce f`y §¥¤§¦§¨¤¨

,df xnynaìèBðmbãçà ÷ìç.miycwa ¥¥¤¤¨

àøîâ
dyly jez dlra zzin xg`l dy` z`yip :dpyna epipy
dlran e` oey`xd dlran `ed m` reci oi`e oa clepe miycg
,mipa `la df wtq zne ,ipyd one oey`xd on oig` el eide ,ipyd

:`xnbd zx`an .dnaiin ipyde dl uleg mig`dn cg`à÷åc©§¨
éîeaé øãäå õìçéîcg` mcewy dfd xcqa `weec zeyrl yi ± ¦§©§¨©©¥

,maii exiag jk xg` wxe uelgiàLéøa éîeaé ìáàuelgiy mcew £¨©¥§¥¨
,exiag,àìmeyn÷eMì äîáéa òât à÷cdwewf `idy okziy - Ÿ§¨¨©¦¨¨©

,mdn cg` ly dvilg mcewe ,ipyd lradn znd ig` ly meail
.weyl dnai xeqi`a `id ixd

:epzpynn eilr dywne l`eny xn`y oic d`ian `xnbdøîà̈©
,ìàeîLeidíéãîBò íéðäk äøNò,epiptlìòáe íäî ãçà Løéôe §¥£¨¨Ÿ£¦§¦¥©¤¨¥¤¨©

,lread `ed in reci oi`e ,diept dy`ãìeä`ed ,ef d`ian clepd ©¨¨
.é÷ezL©¥

:`xnbd zl`eyé÷ezL éàî`edy l`eny xn` oic dfi` iabl - ©©¥
.xyk odk `ed oiqgei oiprl ixd ,iwezyàîéìéàiwezy `edy ¦¥¨

oiprl,åéáà éñëpî BúBà íé÷zLnLzyexia lhep epi`y ,xnelk ¤§©§¦¦¦§¥¨¦
`ld ,eia` `ed in wtq yiy oeik ,mipdk dxyr mze`n cg` s`

àèéLtixdy ,`ed jkyepî deáà ïðéòãé éîin ep` mircei ike ± §¦¨¦©§¦©£©
:`xnbd daiyn .eiqkp z` yxiiy eia` `edàlàdf oiprl i`ce ¤¨

äpeäk ïécî BúBà ïé÷zLnL,ycwnd ziaa cearln eze` mirpene ¤§©§¦¦¦§¨
zx`an .dy` `yil `ed xyke odk eia`y mircei ep`y s`

:`xnbdàîòè éàî,cearln eze` mirpenàø÷ øîàzghada ©©§¨¨©§¨
qgptl dpedkd(bi dk xacna)åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå'zPdM zixA §¨§¨§©§©£¨§¦§ª©

dpedk oicly ,miyxec 'eixg` FrxflE' xn`py dnne ,'mlFrïðéòa ¨§©§©£¨¨¦¨
[jixv-],åéøçà ñçeéî Bòøæ,eia` `ed in mirceiy epiidàkéìå± ©§§¨©£¨§¥¨

.dcearl `ed leqt okle eia` `ed in drici epl oi` df iwezyae
:`tt ax dywné÷úî,äzòî àlà ,àtt áø dì ózeaizd ony ©§¦¨©¨¨¤¨¥©¨

ok m` ,eixg` qgein erxf didiy jixvy yxcp 'eixg` FrxflE'éab §©§©£¨©¥
áéúëc íäøáà(f fi ziy`xa)éøçà Eòøæìe íéäìàì Eì úBéäì'íúä ,'E ©§¨¨¦§¦¦§§¥Ÿ¦§©§£©£¤¨¨

àðîçø déì øäæî à÷ éàîdna mdxa` z` 'd my xidfn dn ± ©¨©§©¥©£¨¨
ly erxfa zeidl okzi leqt dfi` ike ,'Lixg` LrxflE' el xn`y§©§£©£¤
.eia` ixg` qgiizn oad didi `l m` [mipdk mpi`y] mdxa`

:`xnbd daiyndéì øîà÷ éëäqgiizi jrxfy ick ,mdxa`l 'd ¨¦¨¨©¥
,jixg`áñðz àì`yz `l -ìéæéì àìc ,äçôLå íéáëBk úãáBò Ÿ¦§©¤¤¨¦§¦§¨§Ÿ¥¥

døúa Còøæ.dixg` jrxf qgiizi `ly - ©§¨¨§¨
:l`eny ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipy(.fl lirl) ¥¦¥

zzinl miycg dyly jeza eig` zy` z` maiiy mai oiprl
oa wtq `ed oade ,eneain miycg dray xg`l dclie ,eig`

d df oa ,oexg`l dray oa wtq oey`xl miycg dryzïBLàø¦
,clepy.ìBãb ïäk úBéäì éeàø,eia` `ed in reci oi` df oa dpde ¨¦§Ÿ¥¨

.ycwnd ziaa cearl ie`xy x`eaneàäål`eny ixaclïðéòa §¨¨¦¨
y [mikixv ep`-]Bòøædidiåéøçà ñçeéîxyk didiy icka ©§§¨©£¨

,dpedkle,df wtq oaaàkéì.eia` `ed in drici epl oi` - ¥¨
:`xnbd zvxzndidiy jixvy df oic,åéøçà ñçeéî Bòøæepi` ©§§¨©£¨

n `l`àø÷e ,ïðaøc`l` epi` ,lirl `aedyàîìòa àzëîñà §©¨¨§¨©§©§¨§¨§¨
.mdixaclïðaø øeæb éëåeixg` qgein erxf oi`y in leqtl §¦¨©¨¨

clepd cle lr wx `ed ,dpedkdn,úeðæal`eny ly oecipa enke ¦§
clep cledy ote`a la` ,diept lrae mipdkdn cg` yxity

,ïéàeOða,`ziixad ly ote`ke.ïðaø øeæb àì §¦¦Ÿ¨©¨¨
:epzpynn l`eny lr dywn `xnbdïðaø øeæb éî úeðæáein leqtl ¦§¦¨©¨¨

,eixg` qgein erxf oi`yïðzäå,epzpynaøçà äúäL àlL éî §¨§©¦¤Ÿ¨£¨©©
ìL dìòaäãìéå úàOðå ,íéLãç äL'eke mipdk mdipy eid ,'eke ©§¨§Ÿ¨¢¨¦§¦¥§¨§¨

:`xnbd zxxan dligz .'eke df lye df ly exnyna dleréàî± ©
dzdy `ly dpynd zpeek dnàîéìéà ,dìòa øçàxn`p m` - ©©©§¨¦¥¨

dpynd zpeekyz`yipy,dìòa úúéî øçà,zn oey`xd dlray ©©¦©©§¨
,àôéñ àîéà,mipdk mdipy eid,åéìò íéððBà íäå íäéìò ïðBà àeä ¥¨¥¨¥£¥¤§¥§¦¨¨

àîìLa`diy oicd xn`py dn oaen ±,íäéìò ïðBà àeäeilry ¦§¨¨¥£¥¤
xak zn oey`xd lrady s`e ,mdipy zzin meia ope` oic bedpl

z`f lka ,ezcil mcewdì úçkLîef zepip` `vnidl dleki ± ©§©©¨
,mdipy lr ope` `ed `diyéðLc ïéàeOðaipyd lrad znyk - §¦¦§¥¦

zzin meia zepip` ipic bedpl wtqn oad jixv ,en` z` `ypy
,ipyd lradåmeia mbàn÷c úBîöò èewéì,oey`xd lrad ly - §¦£¨§©¨

ipic eilr bdep `ed ,ezcil iptl cere ,mcew mipy dnk zny s`y
,eizenvr hewil meia zepip`àlày oicd z` epipyy dníäipy ± ¤¨¥

milraddì úçkLî éëéä ,åéìò íéððBàmdipyy ote` `vnz ji` ± §¦¨¨¥¦©§©©¨
,oad lr zepip` ipic ebdpidéì úéî àä àn÷oey`xd lrad ixd - ©¨¨¦¥

ipyl en` d`yip ezzin xg` wxe ,oad ly ezcil mcew zn xak
eid ipyd lral di`eyipy ote`a xaecn jgxk lre ,wtqd clepe
zpeek `id dn xxal yi aey ok m`e .ig did oey`xd lrad xy`k

.'dlra xg`' dzdy `ly dpynd
àlàådpyna xaecny yxtzéàîe ,äLeøâayexitd edne ± §¤¨¦§¨©

dzdy `ly dpyna,dìòa øçàl z`yipy epiidøçàzlawèb ©©©§¨©©¥
n.dìòaixdy ,ok yxtl xyt` i`,àôéñ àîéàjynda epipy ©§¨¥¨¥¨

,dpyndàeä,wtqdíäå ,íäì ànhî ïéà-milrad ipyïðéà ¥¦©¥¨¤§¥¥¨
àîìLa ,Bì ïéànhîy xn`py dn oaen ±ïäoey`xd lrad - ¦©§¦¦§¨¨¥

,ipydeBì ïéànhî ïéàmikledy meyn ,znykãç ìëc ,àøîeçì ¥¦©§¦§§¨§¨©
ãçåyeygl jixv milrad onàeä déøa åàì àîìcznd `ny - §©¦§¨¨§¥

.el `nhidl i`yx epi`e epa epi`àlày dpynd zxne`y dnàeä ¤¨
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המשך בעמוד רכד



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `w sc zenai(iying meil)

:dpyna epipy'åëå íéðäk íäéðL eéäezllw lre ezkn lr xehte ¨§¥¤Ÿ£¦
dkd eay ote`a dpcd `ziixa d`ian `xnbd .df lye df ly

:miwteqnd eizea` ipy z` wtqdäkä ,ïðaø eðzz`äæz` ± ¨©¨¨¦¨¤
oey`xd lradäkäå øæçåz`äæy e` ,ipydìl÷z`ìl÷å øæçå äæ §¨©§¦¨¤¦¥¤§¨©§¦¥

z`,äæy e`,úçà úáa íäéðL ìl÷y e`,úçà úáa íäéðL äkä ¤¦¥§¥¤§©©©¦¨§¥¤§©©©
áéiçllwi `lye dki `ly ea mixzny d`xzddy s`e ,dzin ©¨

`pz xaeq ,eia` df oi`y okzi d`kd lkay ,wtq z`xzd `id
mixwnd lkay oeik ,d`xzd zaygp ef wtq z`xzdy `nw

.dxiar xaer i`cea mixen`d,øîBà äãeäé éaølliw e` dkd m` ©¦§¨¥
mdipy,úçà úáa,zg` dkna lwna mdipya hagy oebk,áéiç §©©©©¨

m` la` ,i`ce z`xzd `id zg` zaa dyrpd lr d`xzdy iptn
mze` llw e` dkd,øeèt ,äæ øçà äæad`xzdd df ote`ay iptn §¤©©¤¨
.wtq z`xzd `id

:dcedi iax ixaca dxizq dywn `xnbdàéðzäå,zxg` `ziixaa §¨©§¨
øeèt ,øîBà äãeäé éaømdipy z` dkdyk s`.úçà úáazvxzn ©¦§¨¥¨§©©©

:`xnbdäãeäé éaøc àaélà éàpz éøzziixad izy ±ipy od ze §¥©¨¥©¦¨§©¦§¨
dkdy ote`a mb xhet m`d dcedi iax zrca miwlegd mi`pz

.zg` zaa mdipy
:`xnbd zxxanøèôc ïàîc àîòè éàî`pzd ly enrh edn - ©©§¨§©§¨©

zaa mdipy llwe dkdy ote`a mb xhet dcedi iaxy xaeqd
.i`ce z`xzd ef ixd eia` i`ce mdn cg`y oeik `ld ,zg`

:`xnbd zx`an,ähîì äëøa øîàð ,àðéðç éaø øîàitlk ,xnelk ¨©©¦£¦¨¤¡©§¨¨§©¨
,en`e eia` epiidc ,dhnl mixcdäìòîì äëøa øîàðåitlk - §¤¡©§¨¨§©§¨

,dlrnäìòîl äî,dlrn itlk llwna xen`d yperdy myk ± ©§©§¨
dllwa `ed,úeôzeL da ïéàLjixv oi` aiigzdl ickay ,xnelk ¤¥¨¨

,dlrn itlk ly ezecigi lr wtq oi` ixdy ,xg` enr szyiyóà©
xen`d yperdähîìdllwa wx `ed ,en`e eia` llwna -ïéàL §©¨¤¥

,úeôzeL dasziyy dn cvn wx didi `l i`ced eaeigy ,xnelk ¨¨
dywede ± WwYi`e .dllwa enr xg`,äìì÷ì äàkämyk §¦§©©¨¨§§¨¨

m` aiig epi` d`kda s` ,zetzey da yi m` aiig epi` dllway
eizea` ipy z` lliw e` dkdy s` okle ,zetzey da yi

.zetzey da yiy d`kd efy oeik ,xeht zg` zaa [miixyt`d]
:dpyna epipy'åëå BøîLîa äìBòåwleg epi`e df lye df ly §¤§¦§¨

:`xnbd dywn .zexerae miycwd xyaa÷ìBç Bðéàc øçàî éëå§¦¥©©§¥¥
,miycwaäìBò änì:`iyewd lr ddnz `xnbd .ycwna cearl ¨¨¤

,äìBò änìoky ,heyt df ixdäåöî ãéaòéðc àðéòa øîàäxne` ± ¨¨¤¨¨©¨¥¨§¦§¥¦§¨
wleg ipi`y s` ycwnd zcear ly devn miiwl ip` dvex `ed

:dziiyew z` zx`an `xnbd .miycwaàlà,zeywdl yi jk ¤¨
éðz÷ àì 'äìò','wleg epi` exnyna dlr' dpyna xn`p `l - ¨¨Ÿ¨¨¥¨¨

dvex epi` m` j` ,wleg epi` dlre dvx m`y rnyn ef oeylny
.dler epi`àlàdpyna xn`p,'äìBò'cearl dler `edy epiidc ¤¨¤
,Bçøk ìòa.cearl eze` mitek recn ,dyw jk lre §©¨§

:`xnbd zvxznéqà éaø øîà ,éiaà øîà àðéðç øa àçà áø øîà̈©©£¨©£¦¨¨©©©¥¨©©¦©¦
,ïðçBé éaø øîà`ed m` wtzqdl yi odiably] zexnynd ipy ipa ¨©©¦¨¨

cg` lk ly xnynd zceara cearl etekl mileki [mzgtynn
mdn,äçtLî íât íeMîe`xiyk zexnynd ipyn zg` lky ¦§©¦§¨¨

leqt odk mdipia yiy exn`i mdly xnyna caer epi`y miyp`
el`y meyn ,cg` xnyna ceariy ic oi`e .ezngn miyea eidie
jkitl ,leqt `edy exn`i xg`d xnyna caer epi`y ede`xiy

.mzxnyn zra cearl etekl zegtynd ipy ipa cia
:dpyna epipy'åë øîLîa íäéðL eéä íàådywn .cg` wlg lhep §¦¨§¥¤§¦§¨

:`xnbdúBøîLî éðL àðL éàîipyl mikiiy milrad eid m`y ± ©§¨§¥¦§¨
zexnynàìcoeik ,llk miycwa wlg lhepäøîLî àäì ìéæàc §Ÿ§¨¦§¨¦§¨¨

déì eçãîe äøîLî àäì ìéæàå déì eçãîelehil jled `edyk - ©§¥§¨¦§¨¦§¨¨©§¥
xnynl dz` jiiy el mixne`e eze` migec ,df xnynn wlg
ipyyk .eze` migec md mb xg`d xnynl jledyke ,ipyd

a milradéîð ,ãçà øîLîcaln ixdy ,edegciy jiiy dfa mb - ¦§¨¤¨©¥
xnyne xnyn lk s` ,zepey zexnynl mipdkd miwelgy dn
ok m`e ,cg` mei caer mdn cg` lky ,a` iza dyyl `ed welg

déì eçãîe áà úéa éàäì ìéæàeze` egci ,df ly a` zial jliyk ± ¨¦§©¥¨©§¥

ipa eze` egci ok enke ,xg`d a` zial jiiy `edy el exn`ie
ixd cg` xnynn md m`y dpynd dxn` recne ,xg`d a` ziad

:`xnbd zvxzn .miycwa wlg lhep `edøîà÷ éëä ,àtt áø øîà̈©©¨¨¨¦¨¨©
,dpynd zpeek `id jk -íäéðL eéä íànå ãçà øîLîn mbáà úéá ¦¨§¥¤¦§¨¤¨§¥¨

,ãçà,ezegcl mileki mpi` f`yìèBðwtqd.ãçà ÷ìç ¤¨¥¥¤¤¨

äñåðàä ìò ïéàùåð êìò ïøãä

äöéìç úåöî ¯ øùò íéðù ÷øô

cvik ,weyl `ypdl dnai zxznd dvilg zevna oc df wxt
dfi` .md ine dvilga jixv mipiic dnk ,oic zia dfi`a ,ziyrp

ep lbx dfi`ae ,dvilgl xyk lrpmi`xewy d`ixwd ipica .dlr
yxg m`e .dnaid zwxeiy dwixide ,oic ziaa dnaide maid
ziaa dvilgd xcq idne .mivlgpe mivleg dphwe ohw ,zyxge

.oic

äðùî
äöéìç úåöîdidzy dkixvìLaeléôàå ,ïéðéic äLm`ìLïzL ¦§©£¦¨¦§Ÿ¨©¨¦©£¦§¨§¨

úBèBéãä.oixcdpqdn mpi`y mipiic ± ¤§
:dvilg ipica dpynd dtiqenìòðîa äöìçjx xern ieyrd lrp - ¨§¨§¦§¨

,eply lrpn oirkäøLk dúöéìçdvlg .caricaàéìétðàalrp - £¦¨¨§¥¨§©§¦§¨
,can ieyrd,äìeñt dúöéìçxn`py(h dk mixac),'Flrp dvlge' £¦¨¨§¨§¨§¨©©

dvlg .'lrp' zaygp dpi` can lrpeá÷ò Bì LiL ìcðña,[dileq-] §©§¨¤¥¨¥
å .øLklcpqa dvlg m`.ìeñt ,á÷ò Bì ïéàL ¨¥§¤¥¨¥¨
dvlgähîìe äaekøàä ïîon maid ly elbx drhwp ,xnelk ¦¨©§¨§©¨

d ,eweyn lcpq dvlge ,dhnle jxad.äøLk äöéìçla`ïî £¦¨§¥¨¦
,äìòîìe äaekøàädvlge ,dlrnle jxad on elbx drhwpy epiid ¨©§¨§©§¨

d ,ekixinBlL ïéàL ìcðña äöìç .äìeñt äöéìçly dpi`y ± £¦¨§¨¨§¨§©§¨¤¥¤
,maida Bà ,õò ìL ìcðña BàlcpqìLlbxìàîNdze` lrpy §©§¨¤¥§¤§Ÿ

albx,ïéîéd.äøLk äöéìç §¨¦£¦¨§¥¨
a äöìçlcpqìBãâmaid ly elbx zcnnBà ,Ba CBìäì ìBëé àeäL ¨§¨§¨¤¨©£

alcpqïè÷elbx zcnnäôBç àeäL[dqkn-],Bìâø áBø úà §¨¨¤¤¤©§
.äøLk dúöéìç£¦¨¨§¥¨

àøîâ
ozyly elit`e mipiic dylya dvilg zevn :dpyna epipy

:`xnbd dywn .zeheicdìL eléôàc øçàîeúBèBéãä äLmixyk ¥©©©£¦§Ÿ¨¤§
,dvilglél änì ïéðéicdyly jixvy dpyna epipy recn ± ©¨¦¨¨¦

:`xnbd zvxzn .mipiicïì òîLî à÷ àäd`a ef oeyl ± ¨¨©§©¨
eprinydlïðéòácuelgl jixvy ±aiptìLúBø÷äì íéòãBiL äL §¨¦¨¦§Ÿ¨¤§¦§©§

dvilg iab mixen`d dxezd iweqt z` dnaile mail(h±g dk mixac)

íéðéic ïéòk.zexwdl mirceid §¥©¨¦
ïðaø eðúc àäì àðéðzz`f epyy itk epzpyna df oic epipy ± ¨¥¨§¨§¨©¨¨

,`ziixaa minkgìLa äöéìç úåöîäLzeheicdúBø÷äì ïéòãBiL ¦§©£¦¨¦§Ÿ¨¤§¦§©§
.äMîça ,øîBà äãeäé éaø .íéðic ïéòk§¥©¨¦©¦§¨¥©£¦¨

:mzwelgn `xnbd zx`anàn÷ àpúc àîòè éàîdvilg jixvnd ©©§¨§©¨©¨
.mipiic dylyaàéðúcdvilg zyxta xn`p ,`ziixaa(f dk mixac) §©§¨

d l` dxrWd FYnai dYlre','íéð÷æjixvy rnyn 'mipwf' oeylne §¨§¨§¦§©©§¨¤©§¥¦
íéðL,mipiic ipy -åy oeikïéàmiyerìe÷L ïéc úéamiaiyen oi` ± §©¦§¥¥¦¨

,deya dey wlgil milekiy oic ziaãBò ïäéìò ïéôéñBîoiic,ãçà ¦¦£¥¤¤¨
äìL ïàk éøäL.dvilgl mipiicäãeäé éaøåmipiic dyng jixvnd £¥¨§Ÿ¨§©¦§¨

zaizny ,xaq'éð÷æ'jixvy rnyn weqtd jynda dxn`py ¦§¥
,íéðLzaizneíéð÷æcer jixvy rnyn df iptly weqta xn`py §©¦§¥¦

å ,íéðLy oeikïéàoiyerãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L ïéc úéaoiicãçà §©¦§¥¥¦¨¦¦£¥¤¤¨
eäMîç ïàk éøä.mipiic £¥¨£¦¨

:`xnbd zl`eyàn÷ àpúåcnel epi`e mipiic 'ba dvilgy xaeqd §©¨©¨
,mipiic 'a cer jixvdl 'ipwf'ndéì ãéáò éàî 'éð÷æ' éàä`ed dn - ©¦§¥©¨¦¥
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המשך בעמוד גא

miwxt dyelya` cenr `w sc ± iriax wxtzenai
áééçjytp dnne li`ed ,d`xzd dny wtq z`xzd xaqw) eia` mdn cg` ixdy Ð

.edkde ,(xaerúçà úááohagy Ð.zg` d`kda lwnaáééçz`xzdac Ðexzd i`ce

.aiigzn dz` ef dknay ,mdipy dkz l` :eaøåèô äæ øçà äæá,ze`xzd izy `ki`c Ð

dnne li`ed ,d`xzd dny wtq z`xzd `nw `pzle .wtq z`xzd ded `cge `cg lke

.xar jytpøèôã ïàîã àîòè éàîzaa Ð

`id d`xzd i`ce `d ,zg`?äèîìeia`a Ð

.en`eäìòîì"eidl` llwi ik" ,dlrn itlk Ð

`xwie).(ckäìì÷ì äàëä ù÷úéàzyxta Ð

"mihtynd dl`e"oknqweqty `l` ,oiprd

ywid xn`c o`nl `ki`e .odipia wiqtn cg`

oixcdpq) "oiwpgpd od el`"a ,`ed.(`,dtøîàä
äåöî ãéáòéàã ïðéòá`wc .dl opiqxb dinza Ð

dler dnl zxn``gip dwelg `la i`ce `d Ð

`l dlr :ikd ira `l` ,dcear carinl dil

ipzipc ,ipzw.wleg epi` exnyna dlrìòá
åçøëdil opitk ,wleg epi`c ab lr s`c Ð

.cearlíâô íåùîoiyeay zegtyn izy Ð

ipae) .dcearl `ed leqt mc` ipa exn`iy ,eilr

mixne`e li`ed :el xnele etekl oileki zexnyn

eply dgtynn dz`y jilrxnyna cear Ð

`ly mc` ipa exn`i `ly ,eplyje`xcaer

ly exnyna oke .df `ed leqt :xg` xnyna

lke ,zea` iza dyyl welg xnyn lk .(xg`

r cg`mi`ad miycw zexer lhepe ,enei z` cae

.eneia

ïøãääñåðàä ìò ïéàùåð êìò

äðùîúåèåéãä ïúùìù åìéôàåopi`y Ð

ixcdpqni`n :jixt `xnbae .oxir

oipiic?ìòðî.eply oirk ,`ed jx xer ly Ð

äøùë äöéìçyxtnck ,`l dlgzkl la` Ð

la` .eab lhipy htexnd lrpn meyn ,onwl

dyw xer ly `ede ,lcpqa dvilg xwir

zgtpyne ,lyeanejxc oi`e ,dpwz el oi`

.elreplàéìéôðàá* ,cba ly Ðo"evlw.f"rla

äìåñômixac) aizkc ,opira oibnc icinc Ð

aizkc ,`ed oibnc icin lrpe ."elrp" :(dk

,"ygz jlrp`e" :(fh l`wfgi).xer `edeá÷òÐ

.f"rla `"ley**äìòîìå äáåëøàä ïîÐ

jzgpydaekx`d on ulge ,daekx`d on elbx

.dlrnleäøùë ïéîéá ìàîù ìùá åàla` Ð

(`,cw zenai) oiwxita ipzw l`ny ly dvilg

.`zbeltìåãâá äöìçzcnl did `ly lcpq Ð

e` :opiqxb ikd .ea zkll leki `ed la` ,elbx

.dxyk dzvilg elbx aex z` dtegd ohwa

àøîâúåø÷äìizvtg `l" :mail Ð

mixac) "dzgwl,'ebe "miwdl inai o`n" ,(dk

.ycwd oeyla oleke ."yi`l dyri dkk"íéð÷æ
.(my) "mipwfd l` dxryd eznai dzlre" Ð

éð÷ædybpe" la` .(my) "exir ipwf el e`xwe" Ð

,aiyg `w `l (my) "mipwfd ipirl eil` eznai

"mipwfd" aizkc oeikc.i`w lirlc jpd` Ðêë
íåî ìëî íé÷åðî ïéã úéá`xw i`dn sili Ð

.oixcdpqa ixii`c "izirx dti jlek"
ìàøùéá
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äëäaiig zg` zaa mdipy dkd e` 'ek df z` llw 'ek df.ipzw ef xnel jixv oi`e ef Ð

zal df xg` df oia wlgne ,dlr bilt dcedi iaxc oeik cg` oipra ipzinl yg `le

.aiig zg` zaa oia df xg` dfa oia ,mdipy llw e` mdipy dkd :qixb l`ppg epaxe .zg`

df ollay xzepde lebtd :(`,gr migaf) "zeaexrzd"a yiwl yix xn`c `d :zeywdl oi`e

dfaexiag lr oin daxi `ly xyt` i` ,xeht Ð
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ìLúBèBéãä äL¯àä ?éì änì ïéðéicïì òîLî à÷: §¨¤§©¨¦¨¨¦¨¨©§©¨

ìLa ïðéòácàðéðz .íéðéic ïéòk úBø÷äì íéòãBiL äL §¨¥©¦§¨¤§¦§©§§¥©¨¦¨¥¨
:ïðaø eðúc àäììLa äöéìç úåöîïéòãBiL äL §¨§¨©¨©¦§©£¦¨¦§¨¤§¦

.íéðéic ïéòk úBø÷äì.äMîça :øîBà äãeäé éaøéàî §©§§¥©¨¦©¦§¨¥©£¦¨©
àîòè:àéðúc ?àn÷ àpúc"íéð÷æ"¯ïéàå ,íéðL ©£¨§©¨©¨§©§¨§¥¦§©¦§¥

ìe÷L ïéc úéa¯ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ¥¦¨¦¦£¥¤¤¨£¥¨
ìLå .äLäãeäé éaøïéàå ,íéðL "íéð÷æ" ,íéðL "éð÷æ" : §¨§©¦§¨¦§¥§©¦§¥¦§©¦§¥

ãéáò éàî "éð÷æ" éàä ,àn÷ àpúå .äMîç ïàk éøä ,ãçà ãBò ïäéìò ïéôéñBî ,ìe÷L ïéc úéa¥¦¨¦¦£¥¤¤¨£¥¨£¦¨§©¨©¨©¦§¥©¨¥
ìL eléôà ééeaøì déì éòaéî ?déìdéì à÷ôð ?déì àðî úBèBéãä äãeäé éaøå .úBèBéãä äL ¥¦¨¥¥§©¥£¦§¨¤§§©¦§¨¤§§¨¥¨§¨¥

:øî øîàc ,"éðéòì"î"éðéòì"¯éøèöéàcîe .íéîeñì èøtíéîeñ éèeòîì "éðéòì" C¯òîL ¦§¥¥§¨©¨§¥¥§¨§¦¦§¦§§¦§¥¥§©¥¦§©
dpéîïðéòa ïéøãäðñ Cúòc à÷ìñ éàc ,úBèBéãä eléôàc¯áø éðúcî ?ïéîeñ éèeòîì éì änì ¦¨©£¦¤§§¦¨§¨©£¨©§¤§¦¨¥©¨¨¦§©¥¦¦§¨¥©

:óñBé áø éðúc ,à÷ôð óñBéL íLkïéc úéa÷ãöa íé÷eðî¯Ckïéc úéa,íeî ìkî íé÷eðî ¥¨§¨§¨¥©¥§¥¤¥¦§¦§¤¤¨¥¦§¦¦¨
:øîàðù
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ריד
miwxt dyelyaa cenr `w sc ± iriax wxtzenai

ìàøùéá¯."ìàøùéá íù åéçàì íé÷äì"äéúååë àðú ïì íúñå.oizipzna Ðäöéìçä
äùìùá ïéðåàéîäå.oixcdpqc `nw wxta `id `nzqe Ðïéã úéáá.oixcdpq Ðäöéìç

åäðéð éîúñ éøú.oixcdpqc jde ocic oizipzn jd Ðïðúãz` xq`y in :"cvik" wxta Ð

xcpa dy`deipta dvlgy e` dp`in ,dp`yi `l df ixd Ðmeyn `kile ;dp`yi Ð

."dt zeywr jnn xqd"ïéã úéá àåäù éðôîÐ

,oiekzp eliaya `nipc my did cigi `l :xnelk

zegt oic zia oi`e my did oic zia ixdy

.dylynàéä ú÷åìçî íå÷îá àîúñå ìéàåäÐ

wlgpyiax my`l df xacae ,xg` xaca dcedi

oe`in la` .dia xcd dpin rny ,wlgpe`l Ð

i`pz jpdc ,`id zwelgn mewna `nzqiax Ð

dcedi iaxa iqeiiqei iaxa xfrl` iaxe`l Ð

`lcn :`nipc ,izixg` `zbelt` mzd opiziin

`da belti`.eda ixcd dpin rny Ðòá÷îì
àúëåã.jk myl Ðäøòùäjkl onefn mewn Ð

.rnynàúìéî éîåñøôìdvelgc Ð`le ,`id

`aqpil.odkl,inp i`iypi` ezilcevtwile

.dlréð÷ã àæøéæìeklde ,mipw ly dliag Ð

.ef dvilg myl my ayilàðéðúyi .opiqxb Ð

l`xyia :da ipzwe ,icia `ziixaly oic zia Ð

xa l`eny axc lirl xn` ikde ,'ek l`xyi

.dl ipzw dcediàðà øâ àðàåeia`e `ed Ð

.dvilgl `pliqt jkld ,exiibzpàøèù àðòøî
äéîåôàrixtc dia `prci xne` i`c Ð`l Ð

`pwiwcfin.dia `abinl
øâ
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äôéja oi` mene izirxjl oineca "jnr my eavizde"n la` Ðoiprl `l` opiyxc `l Ð

.oinen ilra leqtl `xaq `diy dcear `kil mzdc ,oiqgei leqtúéámiwepn oic

men lkn`cge xb iiez`l `cg :xn`wc (a,hn dcp) "oniq `a" wxtae (a,el) oixcdpqa Ð

xfnn iiez`lilra iiez`l xninl ivn `l zeytp ipic oecl mixyk lkd oi`c oizipzn` Ð

oi` :`tiq ipzwck ,ixii` oiqgei leqtac ,oinen

mi`iynd mil`xyie miel mipdk `l` mixyk

.dpedklàø÷ðåî`wtp eny"l`xyia"n Ð

`xwpe"nc ."eny `xwpe" lv` diknqc ,yixc

`l` ,mlek zeprl rnyn ded `l dicegl "eny

dywe .my micnerd lk` `le oipiic` `wec

xnl "l`xyia" ixz opiyxc `kdc :wgvi epiaxl

`nw wxtae ,dil zi`ck xnle dil zi`ck

lrp dl ulgy oeikc :opiyxc (`,ci) oiyecwcÐ

mzdc :wgvi epiax xn`e !l`xyi lkl dxzed

,"lrpd uelg zia" "l`xyia"l diknqcn opiyxc

zia eny e`xwi "l`xyiae" azknl ivn dede

.`kdc `yxcl `l` `z` e`l i` ,lrpd uelg

d uelg" lv` "l`xyi" diknqcneopiyxc "lrp

lrp dl ulgy oeik :inp.l`xyi lkl dxzed Ð

åàø÷åogely `le elopitlic` :dnize Ð

i`xwn (`,`n) oiyeciwc ipy wxta

`kdn slip ,daxc` ,ezenk mc` ly egelyc

miaezk dnk yic :xnel yie !ezenk egely oi`c

:opiyxc inp dtexr dlbr iabc ,cg`k mi`ad

"e`vie"izy" wxta zegpnae ,ogely `le od Ð

"eci jnqe" :opiyxc (a,bv) "zecn,egely `le Ð

iaxl mixcp zxtdn gily hrnn (a,ar) mixcpae

slip ?oiyeciwa i`xw il dnl :xn`z m`e .diy`i

opireny`l jixhvi`cnc i`xw jpdnllkn Ð

i`xw e`l i`c :xnel yie !ezenk ied `nlrac

.izixg` dyxcl i`xw ipd lk opiyxc ded mzdc

.opgl` epax axd

ìéàåädizeek `pz ol mzqemeyn la` Ð

weqtl oi` miaxk dkld miaxe cigic

.cigic `nrh xazqnc ,dizeekéàelit` ikd

inp oe`injk liaya ike ?jixt i`n :xn`z m`e Ð

dvilgc :xnel yie !zeipynd inzq lkk weqtp

,mdly dyrn ici lr `vzy ,iccdl enc oe`ine

.iccd icda inp epzineòîùdia xcd dpin

dpin rny dcedi iax`neqc mz epiax wqt Ð

opihrnn `lc oeik ,dvilgl xyk eipirn zg`a

itn wexd ze`xl lekie ,cg`a ibqe ,"ipirl"n

.dnaid

àðàå`p` xbepiax yexitl :xn`z m`e Ð

did `kdc dcedi xa l`eny axc mz

`nw wxta xn`c ,d`eecpid dcedi ax oa

xiibzpe ded oiyxei el oi`y xbc (a,ak) oiyeciwc

xb liqtc `ziixa `iadl el did dnl ,eia`e `ed

,l`xyil oecl lqtin inp zepenn ipicl ?dvilgl

jixhvi`c xnel yie !l`xyin en` oi`c oeik

`ed xyk :inp i` .mixb zvilgl elit` leqtl

dniy `kiiy `lc .diitk `la oecl zepenn ipicl

"jln jilr miyz mey" :aizkc ,dxxy ly xace

.diitka `l` ,(fi mixac)

àðòøîdinet` `xhyqxhpewa yxit Ð

(`,dt) "azekd" wxta zeaezka

.dia `piab `abin `le dil `prxw rxwn `lc

lkei `ly epiidc :(`,an) zereaya l`ppg epiax oke ,yxtn mz epiaxe !rx my meyn z`veid iab (a,el my) "zexrp el`"a xn`ck ,`pyil `edd `icda xninl dil ded ok m`c ,d`xp oi`e

aexw epi`ac ,delnl e` dell aexw `ed elit` dinet` dreay `la zeabl xhyd lradrext `idy Dcirn cg` cr :(`,ft zeaezk) opzck ,dreay inp aiign mc` x`y elit` Ð`l Ð

xn icda `pixg` ypi` `ki` :rext `edy xhyd lr cirdy (`,dt) "azekd"a `tt axl `ax dil xn`c `de .dreaya `l` rxtz,raez ly eaexw did `tt axy xnel jixv Ð
e`
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,Cãéàå ."Ca ïéà íeîe éúéòø äôé Clk" :øîàpL¤¤¡©ª¨¨¨©§¨¦¥¨§¦¨
àeä àáøãëì àeää ?déì ãéáò éàî "éðéòì" àeää©§¥¥©¨¥¥©§¦§¨¨
à÷c à÷Bø éæçéîì éðéic éëéøö :àáø øîàc ,àúàc§¨¨§¨©¨¨§¦¦©¨¥§¤¡¥¨§¨
."ä÷øéå íéð÷fä éðéòì" :áéúëc ,äîáéc àîetî ÷éôð̈¥¦¨¦¨¨¦§¦§¥¥©§¥¦§¨§¨
àlàå .ð"ä ïéà !àáøãëì déì éòaéî ,éîð Cãéàå§¦¨©¦¦¨¥¥§¦§¨¨¦§¤¨
ìk ìàøNé ¯ "ìàøNéa"î à÷ôð ?déì àðî 'BèBéãä¤§§¨¥¨§¨¦§¦§¨¥¦§¨¥¨
éòaéî ?déì ãéáò éàî "ìàøNé" éàä ,Cãéàå .eäc§§¦¨©¦§¨¥©¨¥¥¦¨¥
¯ "ìàøNéa" :äãeäé øa ìàeîL áø éðúãëì déì¥§¦§¨¥©§¥©§¨§¦§¨¥

aïéc úéaa àìå ,ìàøNé ìLïéc úéa.íéøb ìL §¥¦¤¦§¨¥§Ÿ§¥¦¤¥¦
déì éòaéî ?Cãéàå .áéúk àðéøçà "ìàøNéa" ?Cãéàå§¦¨§¦§¨¥©£¦¨§¦§¦¨¦¨¥¥
ïéáLBé eðééä úçà íòt :äãeäé éaø øîà ,àéðúãëì§¦§©§¨¨©©¦§¨©©©©¨¦§¦
:eðì øîàå ,õBìçì äîáé äàáe ïBôøè éaø éðôì¦§¥©¦©§¨¨§¨¨©£§¨©¨

ôð "àø÷ðå"î ?Cãéàå ."ìòpä õeìç" íëlek eðò.à÷ £§¤£©¨©§¦¨¦§¦§¨¨§¨
éëä ,íéðL ¯ "eøaãå" ,íéðL ¯ "eàø÷å" ,äzòî àlà¤¨¥©¨§¨§§©¦§¦§§©¦¨¦

ì éîðäãeäé éaøïàk éøä ïðaøì ,äòLz ïàk éøä ©¦§©¦§¨£¥¨¦§¨§©¨©£¥¨
¯ "Bì eàø÷å" :àéðúãëì déì éòaéî àeää !äòáL¦§¨©¦¨¥¥§¦§©§¨§¨§
Bì ïéàéOnL ãnìî ¯ "åéìà eøaãå" ,íçeìL àìå§Ÿ§¨§¦§¥¨§©¥¤©¦¦

äî :Bì íéøîBà ,äcìé àéäå ï÷æ àeä ,äð÷æ àéäå ãìé àeä äéä íàL :Bì úðâBää äöò¥¨©¤¤¤¦¨¨¤¤§¦§¥¨¨¥§¦©§¨§¦©
.Eúéa CBúì äèè÷ ñéðëz ìàå EúBîkL ìöà Clk ?äð÷æ ìöà El äî ,äcìé ìöà El§¥¤©§¨©§¥¤§¥¨©¥¥¤¤§§§©©§¦§¨¨§¥§

ìLa äöéìç ,äëìä :ïîçð áø øîà àáø øîàøîà .déúååk àpz ïì íúñå ìéàBä ,äL ¨©¨¨¨©©©§¨£¨¨£¦¨¦§¨¦§¨©¨©¨§¨¥£©
ìLa äöéìçäå ïeàénä :ïðúc ,éîð ïeàéî éëä éà :ïîçð áøì àáø déì,äLàîéz éëå ¥¨¨§©©§¨¦¨¦¥©¦¦§©©¥§©£¦¨¦§¨§¦¥¨

:íéøîBà éànL úéa ,ïeàéî :àéðúäå ¯ éîð éëäïéc úéa,ïéçîeîìlä úéáe:íéøîBà ¨¦©¦§¨©§¨¥¥©©§¦¥¦§¦¥¦¥§¦
aïéc úéaa àlLåïéc úéaéøvL íéãBî elàå elà ,ìL C.äLéñBé éaøå äãeäé éaøaéaø §¥¦§¤Ÿ§¥¦¥§¥¦¤¨¦§¨©¦¥§©¦§¨§©¦

øæòìàLa ïéøéLëî éñBé éaøaäëìä :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîàå .íéð ¤§¨¨§©¦¥©§¦¦¦§©¦§¨©©¥©©§¥¨©©©§¨£¨¨
:ïðúc !eäðéð éîúñ éøz éîð íúä .éîúñ éøz àëäå ,àîúñ ãç íúä !âefä BúBàk§©¨¨©§¨¨§¨¨§¥§¨¥¨¨©¦§¥§¨¥¦§¦§©

a àeäL éðtî ,äpàOé ¯ åéðôa äöìçL Bà äðàéîïéc úéa,éîúñ éøz íúä :àlà ! ¥£¨¤¨§¨§¨¨¦¨¤¨¦§¥¤§¥¦¤¨¨¨§¥§¨¥
,íúñ éøz él äî ,íúñ ãç él äî ,àîúñ àäå àîúñ àä ,éãkî .éîúñ àúìz àëä̈¨§¨¨§¨¥¦§¦¨§¨¨§¨§¨¨©¦©§¨©¦§¥§¨
:ïðúc ,ú÷Bìçî íB÷îa íúñe ìéàBä :÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà ?àúìz él äî©¦§¨¨¤¨¨©©©§¨©¦§¨¦§¨¦§©£¤¦§©

ìLa äôeøò äìâòå íéð÷æ úëéîñ.éñBé éaø éøác ,äLäãeäé éaøäöéìçä .äMîça :øîBà §¦©§¥¦§¤§¨£¨¦§¨¦§¥©¦¥©¦§¨¥©£¦¨©£¦¨
ìLa ïéðeàénäåâéìô÷ àìå ,äLäãeäé éaø,dpéî òîLdéa øãääãeäé éaø,dpéî òîL. §©¥¦¦§¨§¨¨¨¥©¦§¨§©¦¨£©¥©¦§¨§©¦¨

."íéð÷fä ìà äøòMä Bzîáé äúìòå" :áéúëc ,àzëec òa÷éîì éðéic éëéøö :àáø øîà̈©¨¨§¦¦©¨¥§¦§©§¨¦§¦§¨§¨§¦§©©§¨¤©§¥¦
áøc déøa àðeä áøå àtt áøòLBäé!?äãeäé éaøk ,ïàîk .äMîça àãáeò éãáò ©©¨§©¨§¥§©§ª©¨§¥§¨©£¦¨§©§©¦§¨

øî ÷éìñ :déì øîà ,àðäk áø éáì òì÷éà éLà áø .àúléî éîeñøôì !déa øãä àäå§¨£©¥§©§¥¦§¨©©¦¦§©§¥©¨£¨£©¥¨¥¨
:éì øîàå äãeäé áøc dén÷ àðîéà÷ äåä :àðäk áø øîà .äMîç éa ééelîì ïaâì§©¨§©¥¥£¦¨£©©¨£¨£¨¨¥§¨©¥§©§¨©£©¦
:eäì øîà ?äMîç éì änì :Bì eøîà .äMîç éa éôeøèöéàì éð÷c àæøéæì ÷ñ àz̈©§¦§¨§¨¥§¦§¨¥¥£¦¨¨§¨¨¦£¦¨£©§
øîà ,äãeäé áøc dén÷ éà÷ äåä äãeäé øa ìàeîL áø .àúléî íñøtéìc éëéä ék¦¥¦§¦©§¥¦§¨©§¥©§¨£¨¨¥©¥§©§¨£©
àðéðz :déì øîà .àúléî éîeñøôì ,äMîç éa éôeøèöàì éð÷c àæøéæì àz ÷ñ :déì¥©¨§¦§¨§¨¥§¦§¨¥¥£¦¨§©§¥¦§¨£©¥¨¥¨

a ¯ "ìàøNéa"ïéc úéaa àìå ,ìàøNéïéc úéaáø øîà .àðà øb àðàå ,íéøb ìL §¦§¨¥§¥¦¦§¨¥§Ÿ§¥¦¤¥¦©£¨¥£¨¨©©
àð÷étî .dénetà àðBîî àð÷étî äãeäé øa ìàeîL áø ïBâk :äãeäéCúòc à÷ìñ!? §¨§©§¥©§¨©¥§¨¨¨©¥©¥§¨¨§¨©£¨

:àáø øîà .dénetà àøèL àðòøî :àlà !àðîçø øîà "íéãò íéðL ét ìò" àäå§¨©¦§©¦¥¦¨©©£¨¨¤¨¨©£¨§¨¨©¥¨©¨¨
øâ
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc zenai(iying meil)

øîàpLoixcdpq iabl(f c mixiyd xiy).'Ca ïéà íeîe éúéòø äôé Clk' ¤¤¡©ª¨¨¨©§¨¦¥¨
recn men lkn miwepn zeidl mikixv oixcdpq ipiicy xg`ne
`l` ,dvilga oecln `neq hrnl 'ipirl' ly weqtd z` jixv
hrnl ekxved jkle ,dvilga oecl mixyk zeheicd s`y gxkda

.leqty `neq mda
:`xnbd zl`eyCãéàådvilgl zeheicd daxnd `nw `pz - §¦¨

,'ipwf' zaizndéì ãéáò éàî 'éðéòì' àeäämr dyer `ed dn - ©§¥¥©¨¦¥
:`xnbd daiyn .'ipirl' zaizàúàc àeä àáøãëì àeääef daiz ± ©§¦§¨¨§¨¨
,`ax ly oicd z` cnll d`aàweø éæçéîì éðéic éëéøö ,àáø øîàc§¨©¨¨§¦¥©¨¥§¦§¥¨

wexd z` ze`xl mipiicd mikixv -äîáéã ànetî ÷éôð à÷c- §¨¨¦¦¨¦¨¨
,maid cbpk zwxei `id xy`k dnaid itn `veidáéúëcdk mixac) ¦§¦

(heil` FYnai dWBpe'íéð÷fä éðéòìFlbx lrn Flrp dvlgeä÷øéå §¦§¨§¦§¥¨§¥¥©§¥¦§¨§¨©£¥©©§§¨§¨
.'eiptA§¨¨

:`xnbd zl`eyéîð Cãéàå,[dcedi iax] xg`d `pzl mb ixde ± §¦¨©¥
àáøãëì déì éòaéîoipne ,`ax ly ezyxcl 'ipirl' zaiz zkxvp ± ¦¨¥¥§¦§¨¨

:`xnbd daiyn .zeheicd xiykdl cnel `edéîð éëä ïéàok` ± ¦¨¦©¥
,`ax ly ezyxcl zkxvp 'ipirl' zaizy `ed jkúBèBéãä ,àlàå§¤¨¤§

déì àðî.dvilgl mixyk zeheicdy cnel `ed oipn -à÷ôð §¨¥¨§¨
'ìàøNéa'îweqta xn`py dnn z`f cnel `ed -(f dk mixac) ¥§¦§¨¥

xyt`y cnll d`a 'l`xyia' zaiz ,'l`xUiA mW eig`l miwdl'§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥
a elit` uelgl,eäc ìk ìàøNé.zeheicd ipta elit`e ¦§¨¥¨§

:`xnbd zl`eyCãéàåmipiic daixy [`nw `pz] xg`d `pzd ± §¦¨
,'ipwf'n zeheicddéì ãéáò éàî ìàøNé éàäieaixn cnel `ed dn - ©¦§¨¥©¨¦¥

:`xnbd daiyn .'l`xyia' weqtdéðúãëì déì éòaéîjxvp df ± ¦¨¥¥§¦§¨¥
dpyy `ziixal,äãeäé øa ìàeîL áøzaizy'ìàøNéa'd`a ©§¥©§¨§¦§¨¥

zeidl dkixv dvilgdy cnllìàøNé ìL ïéc úéáaen`e eia`y - §¥¦¤¦§¨¥
,mil`xyi oiicd lyíéøb ìL ïéc úéáa àìåly en`e eia`y - §Ÿ§¥¦¤¥¦

.mixb oiicd
:`xnbd zl`eyCãéàåcnly [dcedi iax] xg`d `pzd - §¦¨

z` cnel `ed oipn ,dvilgl zeheicd mipiic xiykdl 'l`xyia'n
:`xnbd daiyn .dcedi xa l`eny ax ly oicdàðéøçà 'ìàøNéa'§¦§¨¥©£¦¨

áéúkdvilg zyxta ztqep mrt daezk 'l`xyia' zaiz ±myne , §¦
.mixb ly oic ziaa uelgl oi`y dcedi iax cnl

:`xnbd zx`anCãéàåzaizy ,xaq [`nw `pz] xg`d `pzd - §¦¨
ztqepd 'l`xyia'àéðúãëì déì éòaéîepipyy oicl zkxvp ± ¦¨¥¥§¦§©§¨

,`ziixaaïBôøè éaø éðôì ïéáLBé eðééä úçà íòt ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©©©©¨¦§¦¦§¥©¦©§
eðì øîàå ,õBìçì äîáé äàáeoetxh iax,'ìòpä õeìç' íëlek eðò ¨¨§¨¨©§§¨©¨£§¤£©¨©

ici lr eny `xwiy ,'l`xyia eny `xwpe' weqtdn cnly ,xnelk
uelg' exn`i dvilgd cnrna migkepd lky epiide ,l`xyid

.'lrpd
:`xnbd zx`anCãéàåzaizn cnly ,[dcedi iax] xg`d `pzd - §¦¨

oetxh iax ly epic ,jl xn`i ,mixb ly oic zia hrnl 'l`xyia'
àø÷ðå'î'ebe 'FnWà÷ôðzligza xen`d 'eny `xwpe'n cnlp ± ¥§¦§¨§©§¨

weqtd(i dk my).
lirl `ziixaa x`azp(`"r)oeyla 'mipwf' xn`py dnn miyxecy

:`xnbd dywn .mipiic ipy siqedl miaxäzòî àlàmiyxecy ¤¨¥©¨
dnn cenll yi ok m` ,mipiic ipy siqedl 'mipwf' xn`py jkn

xn`py(g dk my)eàø÷å'jixvy miax oeyla 'FlíéðL,mitqep §¨§§©¦
xn`py dnne(my)eøaãå'eil`'cer jixvyéîð éëä ,íéðL- §¦§¥¨§©¦¨¦©¥

y `vnp df itl ixd ,jk yexcp mpn`däòLz ïàk éøä äãeäé éaøì§©¦§¨£¥¨¦§¨
e ,dvilga jxvpy mipiicäòáL ïàk éøä ïðaøìjxvpy mipiic §©¨¨£¥¨¦§¨

.dvilga
:`xnbd zvxznàeää,['exace' 'e`xwe'] el` zeaiz -déì éòaéî ©¦¨¥¥

àéðúãëì,`ziixaa epipyy dn z` cnll ick zekxvp ±'Bì eàø÷å' §¦§©§¨§¨§
mnvr mipiicy cnlníçeìL àìå,mail `exwl mikixveøaãå' §Ÿ§¨§¦§

Bì ïéàéOîL ãnìî 'åéìàoic ziaàeä äéä íàL ,Bì úðâBää äöò- ¥¨§©¥¤©¦¦¥¨©¤¤¤¦¨¨
maidãìé,xirv -àéäådnaid -.äð÷æ,jtidl e`àeämaid -,ï÷æ ¤¤§¦§¥¨¨¥
àéäådnaid -äcìé,dxirv -Bì íéøîBà,mipiicdìöà El äî §¦©§¨§¦©§¥¤
äcìé,el mixne` xirv maidyk oke ,dnaiiz `ly aheneEl äî ©§¨©§

xirv -EúBîkL ìöà Clk ,äð÷æ ìöàjlib za dy` l` jl ±ìàå ¥¤§¥¨©¥¥¤¤§§§©
èè÷ ñéðëz,Eúéa CBúì äi`e dyxcl zekxvp el` zeaizy `vnp ©§¦§¨¨§¥§

.mipiic cer siqedl jixvy myn cenll xyt`
:dvilgl mikxvpd mipiicd oipna dkldd ink zx`an `xnbd

äëìä ,ïîçð áø øîà àáø øîày `nw `pz zrckìLa äöéìç,äL ¨©¨¨¨©©©§¨£¨¨£¦¨¦§Ÿ¨
déúååk àpz ïì íúñå ìéàBämzq epzpyn ly `pzde li`ed - ¦§¨©¨©¨§¨¥

:`xnbd dywn .miwlegd zrc `iad `le ezenkàáø déì øîà̈©¥¨¨
éëä éà ,ïîçð éaøì,dpyn mzqk zwqt dvilg oiprl ok` m` ± §©¦©§¨¦¨¥

aéîð ïeàéî.dpyn mzqk weqtp ok mb ±ïðúcdpyna epipy oky ± ¥©¥¦§©
(.a oixcdpq),ìLa äöéìçäå ïeàénäéîð éëä àîéz éëå .äLm`e ± ©¥§©£¦¨¦§Ÿ¨§¦¥¨¨¥©¥

.dylya oe`in ok`y xn`zàéðzäå,`ziixaaéànL úéa ,ïeàéî §¨©§¨¥¥©©
íéøîBàipta `weec dyrp,íéøîBà ìlä úéáe .ïéçîeî ïéc úéaoia §¦¥¦§¦¥¦¥§¦

ïéc úéáaoignen lyeoiaïéc úéáa àlL.oigneníéãBî elàå elà §¥¦¤Ÿ§¥¦¥¨¥¦
éøvLCipta o`nlìLäL.mipiicøæòìà éaøå äãeäé éaøa éñBé éaø ¤¨¦§Ÿ¨©¦¥§©¦§¨§©¦¤§¨¨

a ïéøéLëî éñBé éaøaiptáø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîàå .íéðL §©¦¥©§¦¦¦§©¦§¨©©¥©©§¥¨©©
âefä BúBàk äëìä ,ïîçðs`y ixd ,mipy ipta oe`in witqny ©§¨£¨¨§©

wqtp `l ,dyly ipta dyrp oe`iny dnzq oixcdpqa dpyndy
zvxzn .dpyn mzqk zwqt dvilg iabl recne ,dkldl ok

:`xnbdíúäwx yi oe`in oiprl my ±àîúñ ãçzg` dpyn - ¨¨©§¨¨
,dyly ipta oe`indy znzeqdàëäåyi dvilg iabl o`k eli`e ± §¨¨

éîúñ éøzdywn .dyly ipta dvilgdy zenzeqd zeipyn izy ± §¥§¨¥
:`xnbdéîð íúäoe`in iabl ,my mb ixd ±eäðéð éîúñ éøzyi - ¨¨©¥§¥§¨¥¦§

,dylya oe`iny enzqy zeipyn izyïðúclirl(:dk)m` ,äðàéî ¦§©¥£¨
dy`dåéðôa äöìçL Bàmkgd ipta -äpàOémkgd i`yx - ¤¨§¨§¨¨¦¨¤¨

,dze` z`yl,ïéc úéáa àeäL éðtîmkg eze` did `ly ,xnelk ¦§¥¤§¥¦
ixd .dylyn zegt oic zia oi`e my eid oic zia ixdy ,xaca cigi

izy yiyzvxzn .dyly ipta dyrp oe`iny zenzeqy zeipyn
:`xnbdíúä ,àlàwx yi oe`in iabl my ±éîúñ éøzizy ± ¤¨¨¨§¥§¨¥

eli`e ,dyly ipta oe`iny zenzeqd zeipynàëäiabl o`k ± ¨¨
,dvilgéîúñ àúìz.dyly ipta dvilgy enzq zeipyn yly ± §¨¨§¨¥

:`xnbd dgecàîúñ àäå àîúñ àä éãkîoiae dvilg oia ixd - ¦§¦¨§¨¨§¨§¨¨
,mzqa epyp oe`inàúìz él äî íúñ éøz él äî íúñ ãç él äî- ©¦©§¨©¦§¥§¨©¦§¨¨

e` zeipyn izya e` zg` dpyna ozenk enzq m` lcadd dn
lkk dkld ,dyly jixvy dpyna mzq iaxy oeik ixd ,dylya
mzqk dkld epwqt `l oe`in iabl recn ok m`e .dpyn mzq

.dpyn
:xg` uexiz d`ian `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàmrhd ¤¨¨©©©§¨©¦§¨

.dylya dvilgy dkldl wqtpyú÷Bìçî íB÷îa íúñe ìéàBä± ¦§¨¦§©£¤
,xg` xaca my wlg envr dcedi iaxy dpyn dze`ay oeik
my `aed `le ,`nw `pz zrc z` dvilg oipra e`iade enzq

.dfa wlegd dcedi iax zrcïðúcoixcdpqa dpyna(my),úëéîñ ¦§©§¦©
íéð÷æ,xeaiv ly xac mlrd xt y`x lräôeøò äìâòåmiyrp §¥¦§¤§¨£¨
ìLaäL,mipiicäMîça ,øîBà äãeäé éaø .éñBé éaø éøác.mipiic ¦§¨¦§¥©¦¥©¦§¨¥©£¦¨

,dpynd dtiqeneìLa ïéðeàénäå äöéìçääãeäé éaø âéìt÷ àìå ,äL ©£¦¨§©¥¦¦§Ÿ¨§Ÿ¨¨¦©¦§¨
.mipiic dyng jixvy o`k wleg epi` dcedi iaxe ±øãä dpéî òîL§©¦¨£©

äãeäé éaø déaxn`y dnn ea xfg dcedi iaxy o`kn gikedl yi ± ¥©¦§¨
,mipiic 'ba dvilgy xaeqe ,dyng ipta uelgl jixvy dligz

:`xnbd dwiqn .`nw `pzk dkld dwqtp jkledpéî òîLok` ± §©¦¨
my `aedy dpyn epivn `l ,oe`ina ok oi`y dn .ok gikedl yi
xn`py ,ewlgp `l oe`in oiprae ,xg` oipra mi`pz mze` zwelgn

.mda exfgy
:dvilg ipicl jiiyd oic d`ian `xnbdéðic éëéøö ,àáø øîà̈©¨¨§¦¥©¨¥

àzëec òa÷éîìmicnle ,dvilgd mewn reawl mipiicd mikixv - §¦§©§¨
n okáéúëc(f dk mixac),'íéð÷fä ìà äøòMä Bzîáé äúìòå'zaizny ¦§¦§¨§¨§¦§©©§¨¤©§¥¦

.jkl onefn zeidl jixv mewndy rnyn 'dxryd'
:lirl `xnbd zrxkd z` xzeqd dyrn d`ian `xnbdàtt áø©¨¨

äMîça àãáeò éãáò òLBäé áøc déøa àðeä áøådyrn eyr - §©¨§¥§©§ª©¨§¥§¨©£¦¨
.mipiic dyng ipta dvilg zeyrl exede

:`xnbd zl`eyïàîkm` ,ok exed md `pz dfi` zrck ±éaøk §©§©¦
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc zenai(iyiy meil)

Bøéáç úà ïc øbzeytp ipic s` xbdäøBz øác,dxezd on ±øîàpL ¥¨¤£¥§©¨¤¤¡©
(eh fi mixac)éìò íéNz íBN'éäìà 'ä øçáé øLà Cìî Eáøwî ,Ba E ¨¦¨¤¤¤£¤¦§©¡Ÿ¤¦¤¤

éçàéìò íéNz E,'Cìî E`l` oiic zepnl oi`y micnl df weqtne ©¤¨¦¨¤¤¤
wiicl yie ,xb `le ezciln l`xyi epiidc 'jig` axwn' `edy in

y weqtdnéìò'éçà áøwî' ïðéòác àeä 'E'Eoecl `a m` `weec ± ¨¤§¨¦¨¦¤¤©¤
,xb `le l`xyi oiicd `diy dxez dkixvd dciln l`xyiøb ìáà£¨¥

Bøéáç úà ïcdìàøNiî Bnà äúéä íàå .øbzil`xyi xnelk ¨¤£¥¥§¦¨§¨¦¦¦§¨¥
,xb e` ixkp eia`y s` ,dzcilnïczeytp ipic `edeléôàin z` ¨£¦

`edyìàøNé.'jig` axwn' aygpy oeik ,dcilnäöéìç ïéðòìeoi` ¦§¨¥§¦§©£¦¨
oecl lekiøîàpL ,ìàøNiî Bnàå åéáà àäiL ãò(i dk mixac)`xwpe' ©¤§¥¨¦§¦¦¦§¨¥¤¤¡©§¦§¨

rnyne ,'l`xUiA FnW.eiccv lkn xenb l`xyi `diy §§¦§¨¥
d`ian `xnbd .dxiyk dzvilg lrpna dvlg :dpyna epipy

:df oipra oecipeäiìà àáé íà ,áø øîà àðäk áø øîà äaø øîà̈©©¨¨©©¨£¨¨©©¦¨Ÿ¥¦¨
ïéöìBç øîàéådligzkl.Bì ïéòîBL ,ìòðîaxn`ie `ai m` la`ïéà §Ÿ©§¦§¦§¨§¦¥

,Bì ïéòîBL ïéà ,ìcðña ïéöìBçiptnáøå .ìcðña íòä eâäð øákL §¦§©§¨¥§¦¤§¨¨£¨¨§©§¨§©
ïéöìBç ïéà øîàéå eäiìà àáé íà ,áø øîà àðäk áø øîà óñBé¥¨©©¨£¨¨©©¦¨Ÿ¥¦¨§Ÿ©¥§¦

dligzkl.Bì ïéòîBL ,ìòðîaxn`ie `ai m` la`ïéöìBç ïéà §¦§¨§¦¥§¦
,Bì ïéòîBL ïéà ìcðñaiptníòä eâäð øákLuelgl.ìcðña §©§¨¥§¦¤§¨¨£¨¨§©§¨

:`xnbd zx`aneäééðéa éàîizy oia dkldl lcadd dn ± ©¥©§
,zepeyldeäééðéa àkéàa oivleg m` mdipia weligd ±ìòðî ¦¨¥©§¦§¨
,älçzëì'lrpna oivleg' xn`ie edil` `ai m` dax zqxibl §©§¦¨

oivleg oi` ok xn`e edil` `a `ly onf lky rnyn ,el oirney
oi`' xn`ie edil` `ai m` sqei ax zqxibl eli`e ,dligzkl ea
oivleg ,ok dxed `ly onf lky rnyn ,el oirney 'lrpna oivleg

.dligzkl elit` ea
:`xnbd dywnøîàc ïàîìelrpna oivlegy,älçzëì eléôà §©§¨©£¦§©§¦¨

,dywiïðzäå,epizpyna epipy ixd ±,äøLk dúöéìç ìòðîa äöìç §¨§©¨§¨§¦§¨£¦¨¨§¥¨
wxy rnyneãáòéc,lrpna dvlg xakyïéàdvilgd ok` ± ¦£©¦
la` ,dxiykàì älçzëì:`xnbd zvxzn .lrpna uelgzàeä §©§¦¨Ÿ

älçzëì eléôàc ïécä,lrpna oivlegàôéñ éðúéîì éòác éãééàå± ©¦§£¦§©§¦¨§©§¥§¨¥§¦§¥¥¨
dvlg m` dpynd seqa zepyl `pzd dvxy ab`eàéìétðàa§©§¦§¨

ã ,äìeñt dúöéìçdf ote`aeléôàaãáòéc,dleqt dvilgdàðz £¦¨¨§¨§£¦¦£©¨¨
àLéø éîðoeyl lrpna dvilg iabl `yixa mb dpy ±.ãáòéc ©¥¥¨¦£©

:mi`pz zwelgna sqei axe dax ly mzwelgn z` dlez `xnbd
ìòðîeea mivleg m`àéä éàpz ,älçzëìzwelgn df ixd - ¦§¨§©§¦¨©¨¥¦

,mi`pzàéðúc,`ziixaa,ïéáéöðì ézëìä úçà íòt ,éñBé éaø øîà §©§¨¨©©¦¥©©©©¨©§¦¦§¦¦
eéúàöîmyïa äãeäé éaøa é÷a äzà íeìk Bì ézøîà ,ãçà ï÷æ ¨¨¦¨¥¤¨¨©§¦§©¨¨¦§©¦§¨¤

,àøéúa.eze` xikn dz` ike ,xnelkïä éì øîàok -éðçìeL ìòå §¥¨¨©¦¥§©§¨¦
øéãz àeä,eze` izl`y .zexicza ilv` ievne -úéàø íeìkeze` ¨¦§¨¦¨

ji`.íéîòt äaøä õìçL éúéàø ,éì øîà ,äîáéa õìçLizl`y ¤¨©¦¨¨¨©¦¨¦¦¤¨©©§¥§¨¦
,eze`ìòðîa ïéöìBç éëå ,éì øîà ,ìcðña Bà ìòðîadvilg ixd §¦§¨§©§¨¨©¦§¦§¦§¦§¨

dleqt lrpna,ïk íà ,Bì ézøîà .(Bìòðî àìå Bìòð äøîà äøBzäå)§©¨¨§¨©£§Ÿ¦§¨¨©§¦¦¥
,lrpna ulg `xiza oa dcedi iaxy zi`x `lyøéàî éaø äàø äî̈¨¨©¦¥¦

øîBì,epizpynaäøéLk dúöéìç ìòðîa äöìçe .caricaá÷òé éaø ©¨§¨§¦§¨£¦¨¨§¥¨©¦©£Ÿ
BîMî øîBà,xi`n iax ly.älçzëì ìòðîa ïéöìBçixd ¥¦§§¦§¦§¨§©§¦¨

diepy dvilgl xyk lrpn m` sqei axe dax ly mzwelgny
iax mya awri iaxe epzpyna iepyd xi`n iax ,mi`pz zwelgna

.xi`n
:zwelgnd z` zx`an `xnbdøîàc ïàîexaeqy ine - ©§¨©

yàì älçzëìlrpna mivlegàîòè éàî.jk xaeqàîéìéàm` ± §©§¦¨Ÿ©©§¨¦¥¨
enrhy xn`zàzðt àéåäc íeMîaygp lrpnd aby ±ìòîelbx ¦§©§¨©§¨©¥©

,maid lyàú÷øàåmd eipf` lr zexeywy lrpnd zerevxe ±ìòî §©§§¨¥©
ìòîc,df ab lr df milrpn ipyk xnelk ,elbxäøîà äøBzäå §¥©§©¨¨§¨

(h dk mixac)Flrp dvlge'ìòîelbx lrn uelgzy epiide 'Flbx §¨§¨©£¥©©§
ynnìòîc ìòî àìåc ,ok xnel xyt` i` .elbxeléôà éëä éà §Ÿ¥©§¥©¦¨¥£¦

àì éîð ãáòéclrpna oivleg oi`y mrhd `l` .ea uelgl xiykp ¦£©©¥Ÿ
,dligzklíeMî äøéæba uelgl e`eai `nyìòðîdèteøîrexwy §¥¨¦¦§¨§¨

,dfl yegl yi lrpna wxe .'lrp' aygp epi`e ,dlrnln rweane
la` ,rxwpy xg`l s` eyaell ozipe jx xern ieyr lrpny oeik
elbx lr ayiizn `l rxwpyk jkl dyw xern ieyry oeik lcpq

.dyiall ie`x epi`eéîð éàminkg exfby xnel yi sqep ote` ± ¦©¥
ìòðî éöç íeMîoeilrd ewlg jzgpy lrpna uelgl e`eai `ny ± ¦£¦¦§¨

eik dfl yegl yi lrpna wxe ,'lrp' aygp epi` aeyejx `edy o
epi` lcpq ivg la` ,eivg jzgpy xg`l s` eyaell ozipe

.ea exfb `l okle ,lbxd lr ayiizn
:dvilgl ie`xd lcpq oipra dpc `xnbddéúéîçc åàì éà ,áø øîà̈©©¦¨©£¥¥

éáéáçì`iig iax icecl izi`xy `lnl` ±dì úéàc ìcðña õìçc ©£¦¦©£©§©§¨§¦¥
ïéöðéL,evlegl gepe mikexy el yiy ±àðöéìç éàåä àì àðàip` ± ¥¨¦£¨Ÿ£©¨¥§¨

uleg iziid `làòéièc àìcðña àlàmiaxr ly lcpqa `l` ± ¤¨§©§§¨§©¨¨
éôè ÷cäéîc.lbxl xzei wcedny ±ïãéc éàäå,eply lcpq eli`e ± §¦©©§¥§©¦¨

àzøîeç déa úéàc áb ìò óàzty lr mixyewy xyw ea yiy s` ± ©©©§¦¥©§¨
,lbxd lr ecinrne lcpqdàðúéî déa ïðéøè÷drevx ea mixyew - ©§¦©¥¦§¨

lcpqd wcdl lbxd aiaq drevxd jxeke xernéåäúc éëéä ék± ¦¥¦§¦§¥
dnaid zvilg didzy ickàúéélòî äúöéìçoeik dlern dvilg ± £¦¨¨§©©§¨

uelgz okn xg`le zerevxd z` dligz xizzy `vnp eci lry
.lcpqd z`

:ax mya dcedi ax ly zexnin dylyl oniq d`ian `xnbd
.ìcðñ äîáé úøzä ,ïîéñ¦¨©¨©§¨¨©§¨

÷eMì äîáé úøzä ,áø øîà äãeäé áø øîàzniiwzn dvilg ici lr ¨©©§¨¨©©©¨©§¨¨©
á÷òä áBø úèéîLalk dhny `ly it lr s`e ,lcpqdn maid ly ¦§¦©¤¨¥

.lcpqdn lbxd
:df oic lr dywn `xnbd,éáéúéîm` ,`ziixaa epipyeøzeä ¥¦¥§

ìcðñå ìòðî úBòeöø,dnaid ici lr `lyèîML Bàmaidìâøä áBø §¦§¨§©§¨¤¨©¨¤¤
,ixnbl dnaid dze` dvlg okn xg`le ,lrpdn.äìeñt dúöéìç£¦¨¨§¨

,wiicl yieàîòèmeyn dleqt dvilgdy mrhd ±àeä èîLc- ©§¨§¨©
,lrpndn lbxd aex z` maidàäm` la` ±àéä äèîLdnaid - ¨¨§¨¦

,elbx aex z`.äøLk dúöéìçz` dhnyyk `weecy rnyneáBø £¦¨¨§¥¨
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zerevxd z` [maid]àéä äèîLå,lbxdn lrpnd z` [dnaid]ïéa §¨§¨¦¥

àéä äøézäLzerevxd z`àeä èîLåelbxn lrpnd z`dúöéìç ¤¦¦¨¦§¨©£¦¨¨
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,dvilgl xyk m`d,eäî eäúôøNlr zlgb dkilydy oebk §¨©§©

,dvilgl xyk m`d ,lcpqd sxype elbxa jexk `edyk lcpqd
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ïðéòa äöéìç,dvilg dyrn dyrz dnaidy jixv `ny e` ± £¦¨¨¦©
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Flrp dvlge' ixdy ,dfa wtzqdl oi`ìòî'Flbxàðîçø øîà §¨§¨©£¥©©§¨©©£¨¨
(h dk mixac)elbx lrny lrpd z` uelgl jixvy dfn rnyne ,àìå§Ÿ
ìòîc ìòî:`xnbd zx`an .elbxàëéøö àìiax jxved `l - ¥©§¥©Ÿ§¦¨

ote`a `l` wtzqdl dingpéàléòì dézòø÷cdnaid drxwy ± ¦§©§¥§¦©
,oeilrd lrpna hrnéàzúì dézôìLelrpnd z` dtlye ± §©§¥§©©

oezgzdéàléò éà÷å,dnewna dx`yp dpeilrd lrpde -éàî- §¨¥¦©©
.oicd ednïðéòa äöéìçdyrn dyrz dnaidy wx jixv m`d ± £¦¨¨¦©

,dvilgàkéà àäådvilgde ,dvilg dyrn o`k yi ixde - §¨¦¨
,dxiykïðéòa àòøk ééelb àîìc Bàdnaidy jixv `ny e` ± ¦§¨©¥©§¨¨¦©

maid ly elbx z` dlbzàkéìåoeilrd lrpndy df ote`ae ± §¥¨
.dleqt dvilgde ,dlebn elbx oi` enewna x`yp
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`de .hiha dqipkdl jxc oi`c ,oeifa `kil inp

mixetkd meic.xer lya Ðïéñé÷ãøå÷áÐ

oilrepy miwc milrpnmiar milrpn zgz

,mind on oibdlmi`xwpe3*oeyla j"eyxcpe`

.fpky`íøôðä"enextz `l" oeyl Ð`xwie),(i

dzigte ,lrpna dnixt jiiyejiiy leaiwe

.lcpqaíòùéîâåoibne ,`ed dyw Ð.`edá÷á
òèé÷ädrhwpy Ð,lbx qetc oink dyer ,elbx

,ewey y`x my qipkne ,ohw leaiw zia da yie

zprynle .aw iexw `ede ,eilr jnqp oi`e

el yi dkild,eiweya dxeyw `"piwy`zpryne

oixewy eici.`"wexw÷åîáÐ6*ly o"evliw

.oibne dyw ,calíéìâøä úëéîñáin Ð
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ì é÷eî éæeæ àLîça ÷ôðc äãeäéáø øîà .à÷eL §¨§¨©§©§¨¥¥§¨¨©©
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc zenai(iyiy meil)

:`xnbd zl`eyàðååb éàä ék àkéà éîemc`y dfk ote` yi ike ± ¦¦¨¦©©§¨
:`xnbd daiyn .milrpn ipy elbx lr lrepïéà,yi ok` ±deéæçc ¦§©§

ïðaøminkg e`x ixdy ±ì é÷eî éæeæ àLîça ÷ôðc äãeäé áøìà÷eL ©¨¨§©§¨§¨©§©§¨¥¥§¨
.dyw ca ilrp zebef dynga weyl `viy -

:ax mya dcedi ax ly sqep oicäîáé ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¨¨
ïéçàä ïéa äìécâäL,znd dlra lyïéçàä ïî ãçàì àNpéì úøzeî ¤¦§¦¨¥¨©¦¤¤¦¨¥§¤¨¦¨©¦

,meai ici lrànL ïéLLBç ïéàåmdipia dlcby onfaìcðñ äöìç §¥§¦¤¨¨§¨©§¨
ïäî ãçàì:`xnbd dywn .dvlgy meyn mig`l dlqtpeàîòè §¤¨¥¤©£¨
ïðéæç àìcmig`l maiizdl zxzeny mrhdy eixacn rnyn ± §Ÿ£¥©

,mdn cg`l lcpq dvlgy epi`x `ly meyn wx `edïðéæç àä± ¨£¥©
,dvlgy epi`x m` la`ïðéLééçdxq`p `ny ep` miyyeg ± ©§¦©

.devn zvilgl epeekzp `ly s`e ,mig`d lk lr ef dvilgaàäå§¨
àéðz,`ziixaa epipy ixde ±àeä ïåekúpL ïéadvilg myl maid - ©§¨¥¤¦§©¥

,el dvlgy onfaàéä äðåekúð àìåe ,dnaid -ïéaote`aäðåekúpL §Ÿ¦§©§¨¦¥¤¦§©§¨
àéädvilg myl dnaid -àeä ïåekúð àìå,maid -dúöéìç ¦§Ÿ¦§©¥£¦¨¨
ñt,äìe,mig`dn cg`l maiizdl dlekieíäéðL eðåekúiL ãò §¨©¤¦§©§§¥¤

.ãçàkdvilgd ,dvilg myl mdipy epeik `ly ote`ay `vnp §¤¨
,maiizdl dxeq` mig`dn cg`l mzqa dvlg m` recne ,dleqt

:`xnbd zvxzn .dvilg myl epeekzp `l ixdøîà÷ éëäjk ± ¨¥¨¨©
,xnel dcedi ax oiekzdïðéæçc áb ìò óàdze` epi`xy s` ± ©©©©£¥©

,mig`d cg`l zvlegeðåek ànL ïéLLBç ïéà.dvilg myl mdipy ¥§¦¤¨¦§
:mcewd oecipl dpey gqep d`ian `xnbdéøîàc àkéàåyie ± §¦¨§¨§¥

i`ce ok` ,dcedi iax ixacn ewiic jky mixne`ïðéæç àìc àîòè©§¨§Ÿ£¥©
dvlgy epi`x `ly meyn wx `ed maiizdl zxzeny mrhd ±

,mig`d cg`lïðéæç àä,dvlgy epi`x m` la` ±ïéLLBç`ny ¨£¥©§¦
,mig`l maiizdl dxeq`e ,dvilg myl mdipy epeekzdàðz à÷ãe§¨¨¨

äðåek éòa,dpeek dkixv dvilgy `ziixaa epipyy dne ±éléî éðä ¨¥©¨¨¨¥¦¥
àîìòì ééeøzLéàìdxizdl oiprl `weec exn`p el` mixac ± §¦§§¥§¨§¨

,weyl `ypidlàìñtéî ïéçàì ìáàmig`l zlqtp `id la` ± £¨§©¦¦©§¨
.mdipy epeekzpy miyyegy meyn ,'dvelg' meyn

:ax mya dcedi ax ly sqep oicìcðñ ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©§¨
,ïzLôa øeôzä,ozytn cba ekeza extzy ,xnelk,Ba ïéöìBç ïéà ©¨§¦§¨¥§¦

,xern didi lcpqd lky jixvy iptnøîàpL(i fh l`wfgi)Cìòðàå' ¤¤¡©¨¤§£¥
'Lçzxern dleky lrp wxy rnyne ,xern ieyry lrpn epiidc ¨©

:`xnbd dywn .'lrp' zaygpïéà Lçz àîéàåyexcp `ny ± §¥¨©©¦
aygp ygz xern ieyrd lrpn `weecy 'ygz jlrp`e' weqtdn

la` ,'lrp'àðéøçà éãéîzexer x`yn ieyry lrpn -àìepi` ± ¦¦©£¦¨Ÿ
:`xnbd zvxzn .dvilg oiprl 'lrp' aygp'ìòð' 'ìòð'jkn ± ©©©©

,dvilg zyxta 'lrp' zaiz z` dxez dltkyäaéøibeq lk z` ¦¨
.zexerd

:`xnbd dywnéà[m`-]éîð éléî ìk eléôà ,äaéø 'ìòð ìòð'± ¦©©©©¦¨£¦¨¦¥©¥
.jkn daxp mb xern `weec `le ,xg` xacn dieyrd lrp elit`

:`xnbd zvxznïk íà,'lrp' aygp xern ieyr epi`y lrpn s`y ¦¥
ðäà éàî 'Lçz'déì élr `l` ,epcnll 'ygz' zaiz dlired dn - ¨©©©£¥¥

,'lrp' aygp xern ieyry lrpn wxy cnln 'ygz jlrp`e' jgxk
xer `weec jixv oi`y micnl 'lrp' zaiz ly zelitkdn eli`e

.ygz
:df oipra oecl dkiynn `xnbdàeä ,áøî øæòìà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©

envr lcpqd -øòN ìL åéúBiñéøúe ,øBò ìLlcpqd zerevxe - ¤§¥¦¨¤¥¨
,mifir ly zevepn zeieyrdéa ïðéø÷ àì éî ,déì øîà .eäîike ± ©¨©¥¦Ÿ¨¦©¥

ea mi`xew ep` oi`'Lçz Cìòðàå'xry s`y i`ce ixd ,xnelk ¨¤§£¥¨©
:`xnbd zl`ey .dvilgl xyk `linne ygz aygpéëä éàm` ± ¦¨¦

y lrp ,'ygz' `xwp xry mby okéîð ,øòN ìL Blekdidi ok mb ± ¤¥¨©¥
eizerevxy lcpq lr wx xfrl` iax l`y recne ,dvilgl xyk

:`xnbd daiyn .xrynàeää,dfk lrpn ±éøwî à÷ø÷.lrp `le ©ª§¨¦§¥
:lbxdn lrpnd zxqd dyexit dvilgy epl oipn zx`an `xnbd

ì àðäk áø déì øîàéàäc éànî ,ìàeîLxn`py dny oipn ± ¨©¥©¨£¨¦§¥¦©§©
weqta(h dk mixac)àeä óìLéî 'Bìâø ìòî Bìòð äöìçå'eyexit ± §¨§¨©£¥©©§¦§©

,lrpd zxqdáéúëcrbepnd zia iabl(n ci `xwie)úà eölçå' ¦§¦§¦§¤

,'òâpä ïäa øLà íéðáàäz` rbepnd zia xiwn e`iveiy epiide ¨£¨¦£¤¨¥©¨©
dpeekd 'elrp dvlge' s`y cenll yi myne ,zerebpd mipa`d

.maid lbxn lrpd zxqdlàîéàå'dvlge'y xn`p `ny ±éæeøæ §¥¨¨¥
àeä,dpizpe fexif eyexit ±áéúëcoicn znglna(b `l xacna) ¦§¦

'àávì íéLðà íëzàî eöìçä'ipa jezn egwie efxcfiy epiidc ¥¨§¥¦§¤£¨¦©¨¨
dpeekd 'elrp dvlge'y yxtp ok m`e .`avl miyp` l`xyi
.maid lbx lr eze` zlrepe ux`dn lrpnd dnaid zlhepy

:`xnbd zvxznéîð íúäeyexit 'evlgd' weqta my s` ±éôelL ¨¨©¥©¥
àáø÷ì àúéaî.dnglnl mzian l`xyi ipa z`ved ± ¦¥¨¦§¨¨
:`xnbd dywnáéúkäå(eh el aei`)'Béðòá éðò õlçé'dvilgy rnyne §¨§¦§©¥¨¦§¨§

dvlge' yxtl yi dvilga s` ok m`e ,gk zpizpe fexif oeyl `id
s` :`xnbd zvxzn .maid ly elbxa lcpqd z` lrpzy 'elrp
,weqtd zpeek efe ,dxqd oeyln `id dvilg ipra xen`d weqta

Béðò øëNa,eiiga eilr xtikyBölçé'd exiqi -ípäéb ìL dðécî. ¦§©¨§§©§¦¦¨¤¥¦¨
:`xnbd dywnàlàn dvilg oeyl cnlpáéúëc àä(g cl milidz) ¤¨¨¦§¦

'íölçéå åéàøéì áéáñ 'ä Càìî äðç'ly oipr `id dvilgy rnyny Ÿ¤©§©¨¦¦¥¨©§©§¥
oeyl `id dvilg df weqta s` :`xnbd zvxzn .gk ztlgde fexif

y epiide dxqdíölçé ,åéàøé øëNaei`xil miaaeqd z` 'd xiqi ± ¦§©§¥¨§©§¥
.ípäéb ìL dðécî¦¦¨¤¥¦¨

:`xnbd dywnáéúëc àä àlà(`i gp diryi)éúîöòå'øîàå .'õéìçé E ¤¨¨¦§¦§©§Ÿ¤©£¦§¨©
Bæ ,øæòìà éaødúBëøaaL äleòî,my miweqta epnpyàáø øîàå ©¦¤§¨¨§¨¤©§¨§¨©¨¨

eyexit zenvr ueligyéîøb éæeøæoipn jk m`e ,zenvrd wefig - ¨¥©§¥
.lrpn mail dnaid yialzy dpeekd oi` dvilga s`y

:dwiqn `xnbdïéàdvilg oeyl ,ok` ±éëä òîLîe éëä òîLî- ¦©§©¨¥©§©¨¥
`l` ,fexif oeyl mbe dxqd oeyl mb epiidc ,jk rnyne jk rnyn

àëäc,dnai zvilga ±Czòc à÷ìñ éàc jzrc lr dlri m` ±éæeøæ §¨¨¦¨§¨©§¨¨¥
àeä,maid ly elbxa lcpqd z` lrpz dnaidy dpeekdy xnelk

àðîçø áBzëì ïk íàaezkl dkixv dxezd dzid ±Bìòð äöìçå ¦¥¦§©£¨¨§¨§¨©£
,Bìâøalrpnd zxqdl dpeekdy rnyn 'elbx lrn' xn`py dnne §©§

.maid ly elbxn
oky ,di`x df oi` :`xnbd dywnàðîçø áúk éàdzid m` ± ¦¨©©£¨¨

zazek dxezdàðéîà äåä 'Bìâøa'dlrp m` `weecy xne` iziid ± §©§£¨£¦¨
lcpqd z`ïéà ,Bìâøaz` dlrp m` la` ,dxiyk dvilgd - §©§¦

lcpqd,B÷BLa,elbx drhwpy oebkàì,dleqt dvilgd ±áúk §Ÿ¨©
àðîçødxezd dazk jkitl ±'Bìâø ìòî'cnlleléôàcdlrp m` ©£¨¨¥©©§©£¦

lcpqd z` elB÷BLazxfege .dxiyk dvilgd elbx lrn epiidc §
zvxzn .lcpqd zxqd dyexit 'dvilg'y oipn dnewnl dl`yd

:`xnbdïk íà,lcpqd zlirp dpeekd dvilgyàðîçø áBzëì± ¦¥¦§©£¨¨
aezkl dkixv dxezd dzidéàî ,Bìâø ìòîadxezd dazk recn ± §¥©©§©

dpéî òîL ,'Bìâø ìòî'o`k dxen`d 'dvilg'y o`kn gikedl yi - ¥©©§§©¦¨
àeä óìLéî.lrpd zxqdl dpeekd ± ¦§©

:dvilg oeyl oipra dcb` ixac d`ian `xnbdàeää déì øîà£©¥©
àðéî[oind eze`±]dépéî déøî déì õìçc ànò ,ìàéìîb ïaøìmr - ¦¨§©¨©§¦¥©¨©£©¥¨¥¦¥

,epnn afrpe el ulg eipec`y [l`xyi]áéúëc(e d ryed)íðàöa' ¦§¦§Ÿ¨
déì øîà .'íäî õìç eàöîé àìå 'ä úà Lwáì eëìé íø÷ááeoax ¦§¨¨¥§§©¥¤§Ÿ¦§¨¨©¥¤¨©¥

,l`ilnbíäì õìç áéúk éî ,äèBL,l`xyi mrl ulg 'dyõìç' ¤¦§¦¨©¨¤¨©
,áéúk 'íäî,l`xyi mrn dvilg laiw 'dy epiidäîáé eléàå ¥¤§¦§¦§¨¨

ïéçà dì eöìçc,dvilg dpnn elaw mig`dydéa úéà àLLî éãéî §¨§¨©¦¦¦§¨¨¦¥
dvilg xzid lrety df `ed maid ixd ,xaca zeynn yi ike ±

.jtidl `le dnail
:dpyna epipy.'åë äìeñt dúöéìç àéìétðàa:`xnbd zwiicn §©§¦§¨£¦¨¨§¨

àøîéîìxnel xacd `a m`d ±àeä ìòðî åàì àéìétðàcepi` - §¥§¨§©§¦§¨¨¦§¨
,lrpn aygpéîð ïðúemilwya dpyna(a"n b"t),ïéàxafbdíøBzä §©©¥¥©¥
dkyld z`ñðëðmexzl dkyllúeôç ãBbøôa àìyiy welg - ¦§¨Ÿ§©§¨

,dletk dty elàéìétðàa àìåedecygi `ly ick ,can lrpn - §Ÿ§©§¦§¨
,mitqk mkeza `iagdyéøö ïéàåøîBì Cmexzl qpkdl el xeq`y §¥¨¦©

dkyld.äøæòì ìcðñå ìòðîa ïéñðëð ïéàL éôì ,ìcðñå ìòðîa§¦§¨§©§¨§¦¤¥¦§¨¦§¦§¨§©§¨§£¨¨
diepyd `ilitp`y rnyn 'lcpqe lrpna xnel jixv oi`e' oeylne

:`xnbd dywn .lcpqe lrpn llka dpi` okl mceweäðéîøedxizq §¦§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד לא



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc zenai(ycew zay meil)

ïéamaid m`ïéa ãîBò`ed m`äheî ïéa ,áLBé,eciv lr oryp ± ¥¥¥¥¥¤
åokïî úöìBçämaid,àîeqä`ziixad dzpny el` mipic lka §©¤¤¦©¨

ìáà .äøLk dúöéìçdvlg m`íøôpä ìòðîarexw ±äôBç ïéàL £¦¨¨§¥¨£¨§¦§¨©¦§¨¤¥¤
[dqkn-]ìâøä áBø úàe` ,maid lyúçôpä ìcðñaxeay -BðéàL ¤¨¤¤§©§¨©¦§¨¤¥

å ,ìâøä áBø úà ìa÷îdvlg m` okíéãiä úëéîñáenvrl dyery §©¥¤¨¤¤§¦§¦©©¨©¦
,eicia jldny inådvlg m` okå ,ãâa ìL àéìétðàád okïî úöìBç §§©§¦§¨¤¤¤§¤¤¦

maiïèwäel` mixwn lka ,dpy b"i oa epi`y.äìeñt dúöéìçlkn ©¨¨£¦¨¨§¨
dvilgde 'lrp' zaygp xern `ilitp`y `ziixaa x`ean mewn
ef ixde ,'lrp' zaygp dpi` cba ly `ilitp` eli`e ,dxiyk

.`ax zhiyl dgked
`ziixaa x`eand oicd :`ziixad diepy in zrck dpc `xnbd

yòhéwä á÷,xern ieyr epi`y s` dvilgl xyképîin zrck ± ©©¦¥©©¦
.iepy `edïðúc ,àéä øéàî éaøzaya d`ved xeqi` oipra dpyna ©¦¥¦¦¦§©

(:dq zay),BlL áwa àöBé òhéwä,miaxd zeyxl zayaéaø éøác ©¦¥©¥©©¤¦§¥©¦
.øéàîe.øñBà éñBé éaøaygp rhiwd aw xi`n iax zrcly `vnp ¥¦©¦¥¥

epipyy dn eli`e .ezrck diepy `ziixad ly `yixde ,lrpn
dvlg m`y `ziixad ly `tiqaãâa ìL àéìétðàadvilgd §©§¦§¨¤¤¤

,dleqtïðaøì ïàúàiax lr miwlegd minkg zhiyk cnll d`a ± £¨§©¨¨
'lrpn' aygp epi` xern ieyr epi`y lrpny mixaeqe xi`nm`y ,

ieyr epi`y s` lr lrpn aeyg rhiwd awy oeik ,xi`n iaxk
zrck dyw ok m`e .lrpn aygil dl did `ilitp` s` ,xern

.`ziixad zipyp `pz dfi`
:dxizqd z` uxzn iia`ïðaø àôéñcî ,éiaà øîàseqy oeik ± ¨©©©¥¦§¥¨©¨¨

,minkg zrca zipyp `ziixadïðaø éîð àLéøzligz s` ± ¥¨©¥©¨¨
,minkg zrca zipyp rhiwd aw dxiyknd `ziixadåyxtl yi §

dyàLéøzwqerarhiwd awy ote`äteçîaøBòoirk `ed f`y ¥¨§§¤
.'lrpn' aygp minkg zrcl s`e 'ygz'

:dgec `axàáø déì øîà,iia`lìáày ote`aïéàawdøBò äteçî ¨©¥¨¨£¨¥§¤
éàî`edy `vei jixacl ,minkg zrcl oicd didi dn ±ìeñt ©¨

,dvilglàôéñ éðúcà éëä éàseqa `pzd dpyy cr ,ok m` ± ¦¨¦©§¨¥¥¨
xaddvlg m`y `ziiãâa ìL àéìétðàa,dleqt dvilgdâBìôéì §©§¦§¨¤¤¤¦§

dãéãa,[rhiwd aw ly] envr oic eze`a wlgiy ±íéøác äna §¦¨©¤§¨¦
íéøeîà,dxiyk rhiwd awa dvilgyìáà ,øBò äteçîaykïéà £¦¦§¤£¨¥

awdìeñt øBò äteçî.dvilgl awd §¤¨
:xg` ote`a uxzn `axàLéøcî ,àáø øîà àlàrhiwd aw iabl ¤¨¨©¨¨¦§¥¨

zhiya diepyøéàî éaø,xern lrpn jixvn epi`yéaø éîð àôéñ ©¦¥¦¥¨©¥©¦
øéàîmewn lkne ,ezhiya diepy cban `ilitp` iabl `tiqd mb ± ¥¦

c ,`ilitp`l aw oia xg` welig yiéàä,rhiwd aw -ïébîlr ©©¥
,dvilgl xyke lrp aygp jkle ,lbxdåeli`éàäcban `ilitp` - §©

ïébî àì.dvilgl dxiyk dpi` jkle ,lbxd lr Ÿ©¥
:dvilg oipra ztqep d`xed d`ian `xnbdïàî éàä ,øîéîà øîà̈©©¥©©©

õéìçcmaid epiidc ulegy in ±éøödéòøëì déñçãîì Csegcl - §¨¦§¦§¦§£¥§©§¥
.rwxwd lr elbx z`

:`xnbd dywnàéðzäå ,øîéîàì éLà áø déì øîà`ziixaa ¨©¥©©¦§©¥©§¨©§¨
dxiyk dvilg ,[lirl d`aedy]ïéamaid m`ïéa ,ãîBò`ed m` ¥¥¥

,áLBéeïéa`ed m`äheîiv lr dhen mc`yk ixd .eciv lroi` ec ¥¥¤
zvxzn .dxiyk dvilgd recne ,rwxwa elbx z` segcl ekxc

:`xnbdàîéà,xen` ±déòøëì ñéçãc íìBòìeepipyy dny - ¥¨§¨§¨¦§©§¥
elbx z` sgecy ote`a xaecn dhena dxiyk dvilgdy `ziixaa

.rwxwa
:xnin` ly sqep oicàúçéì ìò ébñîc ïàî éàä ,øîéîà øîàå§¨©©¥©©©¦§©¥©¦£¨

déòøëc,lbxd ly oeilrd cva qxece dketd elbxy in ±.õéìç àì §©§¥Ÿ¨¦
:`xnbd dywnàéðzäå ,øîéîàì éLà áø déì øîà,`ziixaa ¨©¥©©¦§©¥©§¨©§¨

a dvlgíéìâøä úBëBîñlr zkll leki epi`y in envrl dyery ¨¨©§©¦
.dxiyk dzvilg ,rwxwa eilbx xxebe eici mr jled jkle eilbx

eäéà da õéìçc åàìmc`d] envr `edy `ziixad zpeek oi` ike - ¨§¨¦¨¦
oirk] zenewr eilbxy in s`y ixd ,oda uleg [eilbx z` xxebd

:`xnbd zvxzn .dvilgl xyk [zeketd,àìdpi` `ziixad Ÿ
`l` ,dfa ulg envra eilbx xxebdy ote`a zxacndéì áéäéc± §¨¦¥

oze` ozp `edyøçàìdxyi elbxyõéìçå.mda ulg `ede - §©¥§¨¦
øîà÷c éàîì ,éLà áø øîàxn`y dn itl ±àáeà øa åàì ,øîéîà ¨©©©¦§©§¨¨©©¥©¨©¨

õéìç óBté÷ øa åàìå õéìçmdilbxy elld miyp` ipyn cg` s` - ¨¦§¨©¦¨¦
.uelgl leki epi` ektdzd

dvlg :dpyna epipy'åë ähîìe äaekøàä ïî.dxiyk dzvilg ¦¨©§¨§©¨
`xnbd dywn .'elbx' llka `id ixd miiw weydy oeiky x`eane

:`ziixan dxizq,éäðéîøedxeza xn`p(ci bk zeny)zaeg oipra §¦§¦
WlW' lbxl dilrdíéìâø'milbx' zaizne ,'dpXA il bgY ¨§¨¦¨Ÿ¦©¨¨

,lbxl zelrl aiig eilbx lr jldny in wxy micnl zxzeind
ïéa÷ éìòáì èøtoi`y oeiky ,miaw lr mikledd milbx irehw - §¨§©£¥©¦

elbx drhwpy iny rnyne .lbxl zelrl miaiig mpi` milbx mdl
wx m` s`y epizpyn oicl xzeq df ixde ,'lbx' el oi`y aygp

:`xnbd zvxzn .'lbx' aygp miiw weydàëä éðàLxacd dpey ± ¨¥¨¨
,dvilga o`káéúëc(h dk mixac)Flrp dvlge''Bìâø ìòî`ae ¦§¦§¨§¨©£¥©©§

maid ly elbxl lrn `edy weydn zvlegyk s`y cnll weqtd
.dvilgd dxiyk

:`xnbd dywnéëä éàuelgl dlekiy dzaix dxezd ok` m` ± ¦¨¥
,elbxl lrn mbéîð äaekøàä ïî äìòîìelbx drhwpa mb ± §©§¨¦¨©§¨©¥

dvilgd `dz jxidn elrp z` dnaid dvlge jxad on dlrnl
.dleqt dvilgd dlrnle daekx`d on epipy recne ,dxiyk

wx `l` dvilg dxiykd `l dxezd :`xnbd zvxznìòî''elbx ¥©
,weyd epiidcàìå`edy mewnnìòîc ìòîjxid epiidc elbx §Ÿ¥©§¥©

.dleqt dpnn dvilg jkitle ,lbxd lrny weyd lrn `idy
:lbxd ly zenvrd zxev lr df oicn zcnel `xnbdáø øîà̈©©

dpéî òîL ,àtton dvilg dpynd dxiykdy jkn cenll yi ± ¨¨§©¦¨
c ,weydàøéåzñéà éàäskl weyd oia zxagnd leqxwd mvr - ©¦§§¦¨

,lbxdúéçð àòøà ãòleqxwd mvry epiidc ,ux`l cr zcxei ± ©©§¨¨¦
dhnl xg` wxt cer oi`e ,cg` mvr md lbxd sk zqxt mvre

,awra dpnn÷éñt ÷ñôéî Czòc à÷ìñ éàcjzrc lr dlri m`y ± §¦¨§¨©§¨¦§¨¨¦
,lbxd skn cxten leqxwdyeäéà déì äåäaygp leqxwd ixd ± £¨¥¦

ìòî''elbxà÷BLå`ed weyde -,ìòîc ìòîdxiykdy jkne ¥©§¨¥©§¥©
lbxdn wlg `ed leqxwdy gken weyd on dvilg s` dpynd

.'elbx lrn' aygp eil` xaegnd weyd jkle ,dnvr
:di`xd z` dgec `xnbdàîéz eléôà ,éLà áø øîàm` elit` - ¨©©©¦£¦¥¨

leqxwdy xn`z÷éñt ÷ñôéîleqxwd oi` ,lbxd skn cxten ± ¦§¨¨¦
y oeik ,lbxd 'lrn' aygpàòøk éãäác ìkcnere deyy dn lk - ¨§©£¥©§¨

,lbxd sk daebaéîc àòøëkjkle ,'lbxd lr' `le lbxk aygp ± §©§¨¨¥
.'elbx lrn' aygp leqxwd lrny weydn zvlegyk

dvlg :dpyna epipyäìòîìe äaekøàä ïîixacn .dleqt dvilgd ¦¨©§¨§©§¨
jk lr dywn `xnbd .'elbx' zaygp dpi` jxiy x`ean dpynd

:zeiyew dnk,àðäk áø áéúîdxez dpynay zellwa xn`pmixac) ¥¦©¨£¨
(fp gk,'äéìâø ïéaî úöBiä dúéìLáe'mdny miikxid s`y rnyne §¦§¨¨©¥¦¥©§¤¨

.dpynd oicl dxizq ef ixde ,'lbx' miaygp `vei cled
:`xnbd zvxznL äòLa ,éiaà øîàdy`dúöòBð ãìéì úòøBkz` ¨©©©¥§¨¨¤©©¥¥¤¤

,úãìBéå äéúBëøéa äéá÷ò,ynn dilbx oian `vei cledy `vnp £¥¤¨§©§¤¨§¤¤
.'dilbx oian' xn`p jkle

:ztqep `iyew,òîL àzzyeaitn iabl weqta xn`phi 'a l`eny) ¨§©
(dk'BîôN äNò àìå åéìâø äNò àì'dexrd xry xiqd `l ,xnelk Ÿ¨¨©§¨§Ÿ¨¨§¨

:`xnbd zvxzn .lbx z`xwp jxid s`y ixd ,mtyd xry z` `le
àélòî àðMéì.diwpe dlern oeyl hwp weqtd ± ¦¨¨§©§¨

:ztqep `iyew,òîL àzweqta xn`p(c ck '` l`eny)ìeàL àáiå' ¨§©©¨Ÿ¨
Cñäì'åéìâø úàjxil `xew aezkdy ixd ,eilbx in lihdl ,xnelk §¨¥¤©§¨

:`xnbd zvxzn .'lbx' oeylaàélòî àðMéìoeyl hwp weqtd ± ¦¨¨§©§¨
.diwpe dlern
:ztqep `iyew,òîL àza`en jln oelbra xn`p(ck b mihtey)Cà' ¨§©©

éñî'äø÷nä øãça åéìâø àeä Cjxi s`y ixd ,eiawpl dptp xnelk ¥¦©§¨©£©©§¥¨
:`xnbd zvxzn .'lbx' z`xwpàélòî àðMéìoeyl hwp weqtd ± ¦¨¨§©§¨

.diwpe dlern
`xqiq dilr `ay lri iabl xn`p :ztqep `iyew(fk d mihtey),ïéa'¥
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רכי
miwxt dyelya` cenr bw sc ± iriax wxtzenai

òèé÷ä á÷ipn ,lrpn dil aiygc Ð.`id xi`n iax Ðàöåé.zaya Ðàéìéôðàãâá ìù
,rhiwd awa xi`n iaxc dilr ibiltc opaxl o`z` ,dleqt dzvilg :`tiq ipzwc Ð

awc oeik ,xi`n iax i`c ,lrpn ied `lc `nl`lrp ded rhiwd"ygz jlrp`e" `nl` Ð

,wiic `l`ilitp`.lrp iedz inpïðáø àôéñãîawc `yix Ð,opax inp rhiwdwiicei

xyk rhiwd aw ipzwce ,"ygz jlrp`e"Ð

.xer dtegnaãâá ìù àéìéôðà àôéñ éðúãàÐ

`l `dc ,`ed lrp e`lc i`ce `ed i`d ,dleqt

ab lr s`c ,rhiwd awa welig opirnyil .oibn

oibnc.i`d oky lke ,lrp e`l Ðéáø éîð àôéñ
øéàî.ygz wiic `le Ðcba ly ikd elit`e

,oibn rhiwd aw la` .oibn `lc meyn ,`l

xer dtegn oi` elit` jkld.xyk Ðäéñçãîì
Ðsegcl.rwxwa elbxäèåîdigxe` e`l Ð

.diqgcnlìòàúçéìäéòøëãelbxy Ð,jetd

epeilra qxece.lbx ly`zgilmigeel oeyl Ð

zay)* = (`,fn,`"wpltqxec epi`y xnelk

lirl) opzc ab lr s`e .elbx qxcn mewna

`ed mzd ,dxyk dhnle daekx`d on :(`,`w

:xn` `pngxe ,wey dil mw elbx jzgp ikc

rn"lbx e`l i`d la` ,ewey epiidc ,"elbx l

.`edúåëéîñá àéðúäåíéìâøä.dxyk Ðéàî
åäéà åäá õéìçã åàìÐxxebdmde eilbx z`

.minewrøçàìelbxy Ð.dxyiøáàáåàøáå
óåôé÷ohw cren) "oiglbn el`" wxta Ð,(a,dk

eylg`c,iy` axc dizrcljetdzi`e

.ediirxkíéìâøzeny) "begz milbx yly" Ð

.(bkïéá÷ éìòáì èøômixehty Ð.dii`xd on

.`ed lbx e`l wey ,`nl`åìâø ìòî,rnyn Ð

dvlge" aizk `lcn ,elbx lr `edy xacn

."elbxn elrpäðéî òîù`wc oizipznn Ð

.dhnle daekx`d on xyknéàäàøéåúñàÐ

,`"liaw**.lbxl wey oia zwqtndàòøà ãò
úéçð.awra dpnid dhnl xg` wxt cer oi`e Ð

éãäìãàòøë,lbxd sk lenl cnere deyd Ð

.inc `rxkke ,`ed "lrn" e`läúéìùáå
äéìâø ïéáî úàöåéä`nl` Ðmikxiexwin inp

.lbxúöòåðäéúåëøéá äéá÷ò`vei clede Ð

."dilbx oian" aizkc epiide ,ynn dilbx oian

åéìâø äùò àì.oezgzd owf xry xiqd `l Ð

åéìâø úà êñäìlbx mikxi ,`nl` .milbx in Ð

.exwinêàêéñîåéìâø úà àåäoelbra Ðjln

.aizk a`enäéìâø ïéá`ay ,dizekxi oia Ð

,`xqiq dilrdpeekzpeick.erbiilìôð òøë
áëù.`xwa iaizk dray Ð
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onwl opira `nrh i`dne .dcinra oipic ilrae daiyia mipiic lkd ixac oic xnb zrya

.qxhpewa yxity `pixg` `pyill ,icenr ,iza :`iig iax dl xn`c ,dlgzkl dcinr (`,ew)

,`kil `aekir ,edine ."xn`e cnre" :aizkc ,cere

"xn`e cnre" la` ."xn`ie cenrie" aizk `lcn

yxtn inp ikde .`nlra mixac xetiq `l` epi`

drixwl oipn iab (`,`k) ohw cren zkqna

`lc ab lr s` "miyp`d ipy ecnre" la` .cnern

"ecnrie" aizkdyrn my aizk oi`y itl epiid Ð

,dyrnd aizk "cnre" xg` ,`kd la` .jk xg`

ecnr enk ,`nlra mixac xetiq `l` o`k oi`e

:ixtqa opiyxcc `de .z`ype dcnre ,eycwe

dcinra `l` elld mixac oi` ,"cnre"xne` Ð

,ikd ira dlgzkl `nyc :dcedi epiax

.ziyixtckúöìåçäådzvilg `neqd on

dxykjzrc `wlq `kidn :xn`z m`e Ð

ipirl" aizkcn :xnel yie ?`neq ihernl

i` .mai iptl oicd `edc `pin` dede ,"mipwfd

,eipirl enk iedc "eipta dwxie" aizkc meyn ,inp

.`lc ol rnyn `wòèé÷äxi`n iax ipn

`id.zeyrl milibx oi`y dnn lrpn aiygc Ð

àéìéôðàáopaxl o`z` cba ly`lc Ð

.ok zeyrl zelibx oi`c oeik ,cban lrpn aiyg

`kdc :mz epiax dywd .`ilitp` oicd `ede

,lrpn rhiwd aw aiyg `l iqei iaxc rnyn

iaxk dvilgl dil `xyknc `ziixa iwencn

zay) "dy` dna" wxta rnyn oke ,`wec xi`n

xta eli`e ,(a,dqopixn` (a,gr) `neic `xza w

lrpn iqei iaxl oia xi`n iaxl oia rhiwd awc

iz`e wqtin `nlc zay iab iqei iaxc mrhe ,`ed

:`iyw cere ?miaxd zeyxa zen` rax` iiezi`l

`xza wxtae ,uelgl mry ly opixy `kdc

iel oa ryedi iax z` izi`x ip` :opixn` `neic

oizrnyae ,mixetikd meia mry ly lcpqa `viy

.dvilgl mixetikd mei incnïàîlr ibqnc

uilg `l dirxkc `zgil:qxhpewa yxit Ð

inp dicic wey lk ektedy oeik ,lbx iexw df oi`y

elbx drhwpy `kid la` ."elbx lrn" ixwin `l

drihw mcewc oeikc ,"elbx lrn" epiid ewey Ð

lrn `pixw inp drihw xg` ,elbx lrn ewey did

l`ppg epiaxe .cg` oe`b yxit df oiprae .elbx

`zgil lr ibqnc o`n uilg `lc `nrh yxit

dirxkcilekl diqgcnl xity ivn `lc Ð

rixbc `d xity iz` inp df itl .`rx`` dirxk

.`rx`` diwey dilek xity qigc rhiwc ,rhiwn

,uleg rhiwc edl `hiytc rnyn myexit jezn

inlyexia `dc ,wgvi epiaxl d`xp oi` la`

dhnle daekx`d on oizipzna ipzwc `d yxtn

dxyk dzvilglcpqd zerevx xyewa epiid Ð

.icin ixii` `l rhiwa la` ,dhnle daekx`n

rhiwd aw `ziixaa ipzwc `deiyextl `ki` Ð

.milbx zekinq` xn`ck ,uilge xg`l aidic inp

dvilg `kiiy dketd lbxac xaqc `xwirn :cere ,xne` oi`e jinrhile xnel lekic zenewn dnka jxc oke .xg`l aidic `l` ,uilg in rhiwd aw jinrhile :xninl ivn dedeoicd `ed Ð

oiaw ilral hxt "milbx" jixtc `de .`l `pwqnd itl la` ,uilg inp rhiwcmewna dxiyw `ied `l `d ?dxyk i`n` daekx`dn dhnl ok m` ,lbx ixwin `l weyc oeik :jixt ikd Ð

xn`ck ,ixii` zerevx zxiywa `l` ,dirxkl `wqti`a e`l oizipzna xiyknc dhnle daekx`d one .dketd elbxc oky lkn ,uilg `l rhiwc mixzq zlbna yxit inp miqp epiaxe !lbx

.inlyexiaèøôoiaw ilral."milbx"` `pz diknq`cn ,xity jixt mewn lkn (`,b) dbibgc `nw wxta "minrt"n ol `wtp `yxc xwirc it lr s`e Ðàäådxiarn `ipdzn `w

yizdl ick dilr e`iadl erixkdl mixaca ezlcy `id :daxc`e ,dqp`n did `l `ed ik ,cere .xzq` iab xn`ck ,`id mler rwxw ixdy ?dnvr dxqn `l i`n` :jixtc xninl `kil Ð

,zedn`n :yexit ,dnyl `ly devnn dnyl dxiar dlecb :(a,i) zeixedae (a,bk) xifpa opixn`e "'ebe miypn jxeaz" :aizkc ,jk lk aezkd dgayn i`n` :jixt `l` .l`xyi livdl egk

.(a,i) zeixedae (a,bk) xifpa `kxit jd `niiw `zlin `idd`e .'ek miryx ly ozaehc meyn ,zipdp dzid `l i`cec ipyne !d`iad on zipdp dzid `l lrie ,d`iad on zepdp eidy itl
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äøæ äãåáòãziy`xa) "idl` z` zapb dnl" Ð.(`líå÷î ìëî ìòð."lrpd uelg" Ð

èøôíééìåñîä ìãðñì* = awr el oi`y zgtpd Ð.`"leyenewn my lr :`pixg` `pyil

.i"xen oeyl ,miileqn `xwpêìãðñ äéì áäuelgze ,mail Ð.eaàìàîùã äéì áéäéÐ

lcpqc iia`l dil `xiaq `lc ,car oiekzna

.dlgzkl xzen ely oi`yäéì øîà:sqei ax Ð

oinia l`ny lya oizipzna opax xen`c xni`

xen` in dlgzkl ,caric ,dxyk dzvilg?áä
äéì éð÷àå äéì.dpzna ely `diy Ðìù ìãðñ

õòipn ,dxyk dzvilg oizipzn ipzwc Ð?éáø
àéä øéàîz`vl ,`ed lrp rhiwd aw :xn`c Ð

.zaya eaìãðñøâñåîä,zrxvd ea dgxty Ð

carinl izil `lc ,exbqd inia ea uelgz `l

.hlgenaäøùë äúöéìç äöìç íàåxa e`lc Ð

.i`w dixeriye ,`ed dtixyäúöéìç èìçåî
äìåñôdtixylc Ð,opira `xeriy op`e ,i`w
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i`e .dlek `liirc o`nk dil dede ,`aex xza

`zzknc o`nk`inc,liirc dn xza lif Ð
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ãåîìúmewn lkn lrp xnel,oi` ygz `nip `lc lirl dil opiyxcc ab lr s` Ð

jpd opiyxc ikide :xn`z m`e .mdipy e`eaie md milewy ,`l `pixg` icin

opiyxcc :xnel yie ?"lrpd uelg" `exwl jixvy ,ditebl jixhvi` `d ,"lrp"n zeyxc

s` ,`aekir "dkk"n (a,cw zenai) oizipzna opiyxc inp ikdc ,zexwl jixvy dnn xity

.d`ixw xwir `edy ab lr

ïéàùlbxd aex z` dteg`l `kd la` Ð

lrpn iexw oi`c ,awr aex zhinya ibq

dvilg oiprl la` .lbxd aex dtegyk `l`Ð

(`,aw) lirl xn`ck ,awrd aex zhinya ibq

.ikda dirxk ielib xity aiygc

íééìåñîäxn`c ,ok cg` lcpq my

iel oa ryedi iax :inlyexia

inp opixn`e .dax `nev ilila `iileqa wtp

dnkg dzyry dn :(mixiyd xiy dax yxcn)

,`ziileql awr depr dzyr dy`xl dxhr

'd z`xi dnkg ziy`x" :aizkcawr" :aizke ,"

'ebe 'd z`xi deprdyly yxcna xn`c `de ."

xne` ,depr ,d`xi ,dnkg :dfk df milewy mixac

epiid "milewy"c wgvi epiax`l `d `la `dc Ð

.olekn dlecb depr la` ,ibq

àîèîeixeg`nrbpa rbp m` :yexit Ð

`wtqn ,edine .zia ly eixeg`n

ekezny rbpa rbp m` xbqen ziaa ,wgvi epiaxl

`nhnc ,hlgenc eixeg`k aiyg i` ,d`ia `la

epiid xbqenc ekezne .rxb `ny e` ,dribpa

zxezae ,qxhpewa yxitck ,zial elek qpkpy

"ziaa il d`xp rbpk" :yixc mipdkekezn Ð

xbqena `xw i`de .eixeg`n `nhn oi`e ,`nhn

ziad jeza clepd rbpc yxecy rnyn ,aizk

.eixeg`n clepd `le ,`nhn

ïåéëez`nh xedh zial eaex qpkpyxn` Ð

,my ayi `ly it lr s` :wgvi epiax

d`ivede dqipkdy `l`ab lr s`e .`nh Ð

:(a,bl) oiyeciwc `nw wxta dl opiziine ,opzc

ayei xedhe oli`d zgz xaer `nhepiid ,xedhÐ

`diy opira ,zevign my oi`y ,oli` iab `wec

`ki`c ,ziaa la` ."ayi cca" :aizkck ,ayei

zevign`nhne `nhd eizgz ayei eli`k Ð

`nhn rxevnc rnyn `kdc :xn`z m`e .ziad

:xn` (c dpyn ` wxt) milk zkqnyixae ,lde`a

olek oi`y dn ld`a `nhny zn odn dlrnl

xn`e !ediicda rxevn aiyg lirl mzde ,oi`nhn

xaer elit`c ,xeng zn mewn lknc :dcedi epiax

.oli`d zgzy dn lk ld`a `nhn oli`d zgz

xg` ziaay dn elit` `nhny ,xeng znc :cere

rxevna ok oi`y dn ,gth gzet oelg ea yi m`

`ade" :aizkc ,ea qpkpy ziaa `l` `nhn oi`c

."ziad l`

ìãðñuelgz `l dxf dcear lyyxit Ð

ly dxf dceara ixiinc :qxhpewa

lhal ie`xc oeikc ,lehia mcewe ,ixkpÐ

`ly it lr s` ,dixeriy zzkn `l
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ït Eì øîMä" :øîàpL ,íé÷écö ìöà àéä äòø̈¨¦¥¤©¦¦¤¤¡©¦¨¤§¤
,éiçì ¯ òø àîìLa ."òø ãò áBhî á÷òé íò øaãz§©¥¦©£Ÿ¦©¨¦§¨¨©§©¥

àlà ?àì éànà ¯ áBè àlàdpéî òîLìL ïúáBè : ¤¨©©¨¤¨§©¦¨¨¨¤
àîìc ,íúä àîìLa .íé÷écö ìöà àéä äòø íéòLø§¨¦¨¨¦¥¤©¦¦¦§¨¨¨¨¦§¨
äòø éàî ,àëä àlà ,äøæ äãBáòc àîL déì økãî©§©¥§¨©£¨¨¨¤¨¨¨©¨¨
äòLa :ïðçBé éaø øîàc .àîäeæ da éãL à÷c ?àkéà¦¨§¨¨¥¨£¨§£©©¦¨¨§¨¨
eãîòL ,ìàøNé .àîäeæ da ìéhä äeç ìò Lçð àaL¤¨¨¨©©¨¦¦¨£¨¦§¨¥¤¨§
øäa eãîò àlL ,íéøëð ,ïúîäeæ ä÷ñt ,éðéñ øä ìò©©¦©¨§¨£¨¨¨§¦¦¤Ÿ¨§§©
BlL BðéàL ìòðîa äöìç" .ïúîäeæ ä÷ñt àì ,éðéñ¦©Ÿ¨§¨£¨¨¨§¨§¦§¨¤¥¤

'åëå:ïðaø eðz ."ìòð ,Bìòð àlà éì ïéà ,"Bìòð" ¨©¨©©£¥¦¤¨©£©©
?ïépî íãà ìk ìLøîBì ãeîìz¯ "ìòð" "ìòð" : ¤¨¨¨¦©¦©§©©©©©

äî ,ïk íà .íB÷î ìkîøîBì ãeîìzBìòð ¯ "Bìòð" ¦¨¨¦¥©©§©©£©£
èøôe ,Ba CBìäì ìBëé ïéàL ìBãâì èøt ,Bì éeàøä̈¨§¨§¨¤¥¨©£§¨
íééìeñnä ìcðñì èøôe ,Bìâø áBø äôBç BðéàL ïè÷ì§¨¨¤¥¤©§§¨§©§¨©§§¨
,óñBé áøc dén÷ éà÷ äåä ééaà .á÷ò Bì ïéàL¤¥¨¥©©¥£¨¨¥©¥§©¥
áéäé ,Cìcðñ déì áä :déì øîà .õBìçì äîáé éàúà£©§¨¨©££©¥©¥©§¨¨¨¥
ïðaø øeîàc øîéà :déì øîà .àìàîNc àìcðñ déì¥©§¨¨¦§¨¨£©¥¥©©£©¨©
ìcðñ ,éëä éà :déì øîà ?øeîà éî älçzëì ,ãáòéc¦£©§©§¦¨¦£©£©¥¦¨¦©§¨
älçzëì ,ãáòéc ïðaø øeîàc øîéà ,éîð BlL ïéàL¤¥¤©¦¥©©£©¨©¦£©§©§¦¨
éð÷àå déì áä :Cì àðéîà÷ éëä déì øîà ?øeîà éî¦££©¥¨¦¨¨¦¨¨©¥§©§¥
éaø :ìàeîL øîà ?àpz ïàî ."õò ìL ìcðñ" .déì¥©§¨¤¥©©¨¨©§¥©¦

,BlL áwa àöBé òhéwä :ïðúc .àéä øéàîéaø éøác ¥¦¦¦§©©¦¥©¥©©¤¦§¥©¦
øéàî.éñBé éaøäteçîa :øîBà ìàeîLc deáà .øñBà ¥¦©¦¥¥£¦§¥¥¦§¥

ìcðñ :àáøc déîMî étt áø øîà .ìkä éøáãå ,øBò§¦§¥©Ÿ¨©©©¦¦§¥§¨¨©§¨
.äøLk dúöéìç ¯ äöìç íàå ,Ba õBìçz àì øbñenä©§¨Ÿ©£§¦¨§¨£¦¨¨§¥¨
dúöéìç ¯ äöìç íàå ,Ba õBìçz àì èìçenä ìcðñ©§¨©§¨Ÿ©£§¦¨§¨£¦¨¨
ìcðñ ãçà :øîà àáøc déîMî àtt áø .dìeñt§¨©©¨¦§¥§¨¨¨©¤¨©§¨
íàå ,Ba õBìçz àì èìçenä ìcðñ ãçàå øbñenä©§¨§¤¨©§¨©§¨Ÿ©£§¦
¯ øbñenä úéa :éáéúéî .äøLk dúöéìç ¯ äöìç̈§¨£¦¨¨§¥¨¥¦¥©¦©§¨
äæå äæå ,åéøBçàîe BëBzî ¯ èìçeî ,BëBzî ànèî§©¥¦§¨¦¥£¨§¤§¤

éàå .äàéáa ïéànèîCúòc à÷ìñ¯ éîc úzëîãk §©§¦§¦¨§¦¨§¨©£¨¦§¦§©¨¥
ïðéòa àäå,íúä éðàL !àkéìå "úéaä ìà àaäå" §¨¨¥©§©¨¤©©¦§¥¨¨¥¨¨

äöéúð úòLa eléôà ,"úéaä úà õúðå" :àø÷ øîàc§¨©§¨§¨©¤©©¦£¦¦§©§¦¨
.úéa éeø÷òîL àzìL Ba LiL úéìèî :ìL ìò L,L ¨©¦¨§©©§¦¤¥¨©¨

úéáì daeø ñðëpL ïåék ,úéfk Ba ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥©©¦¥¨¤¦§©¨§©¦
.úøbñeî ,àì ?úèìçeî ¯ åàì éàî ,eäúànè øBäè̈¦§©§©¨§¤¤¨§¤¤
ïåék ,íéúéæ änk da eéä :àôéñ àîéà ,éëä éà¦¨¦¥¨¥¨¨¨©¨¥¦¥¨
zøîà éà .eäúànè ¯ øBäè úéáì úéfk äpnî ñðëpL¤¦§©¦¤¨©©¦§©¦¨¦§©§¦¨§©§
éðàL ?úîì L÷úéà éànà ¯ úøbñeî zøîà éà àlà ,úîì L÷úéàc eðééä ,úèìçeî àîìLa¦§¨¨§¤¤©§§¦§©§¥¤¨¦¨§©§§¤¤©©¦§©§¥¨¥
øeqéà !dépéî øîâéìå .ãâa éeø÷ äôéøN úòLa eléôà ¯ "ãâaä úà óøNå" :àø÷ øîàc ,íúä̈¨§¨©§¨§¨©¤©¤¤£¦¦§©§¥¨¨¤¤§¦§©¦¥¦
ãçàå ,èìçenL ìcðñ ãçàå øbñenä ìcðñ ãçà :àúëìä :àáø øîà .ïðéøîb àì äàîehî¦§¨¨¨§¦©¨©¨¨¦§§¨¤¨©§¨©§¨§¤¨©§¨¤§¨§¤¨
,äøæ äãBáò úáBø÷z ìL .äøLk dúöéìç ¯ äöìç íàå ,õBìçz àì ¯ äøæ äãBáò ìL ìcðñ©§¨¤£¨¨¨Ÿ©£§¦¨§¨£¦¨¨§¥¨¤¦§¤£¨¨¨
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יבמות. פרק שנים עשר - מצות חליצה דף קג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc zenai(ycew zay meil)

,íé÷écö ìöà àéä äòø,mxear d`pd dpi`eøîàpL'dy oal iabl ¨¨¦¥¤©¦¦¤¤¡©
eze` xidfd(ck `l ziy`xa)ãò áBhî á÷òé íò øaãz ït Eì øîMä'¦¨¤§¤§©¥¦©£Ÿ¦©

,'òø,xe`ia jixveéiçì òø àîìLad"awd recn xacd oaen ± ¨¦§¨¨©§©¥
,rx awri mr xaci `ly eze` xidfdàì éànà áBè àlàrecn ± ¤¨©©Ÿ

,aeh enr xaci `ly 'd exidfddpéî òîL àlàlky o`kn gken ± ¤¨§©¦¨
íé÷écö ìöà àéä äòø ,íéòLø ìL ïúáBès`e ,mxear d`pd dpi`e ¨¨¤§¨¦¨¨¦¥¤©¦¦

,devn myl dfa dpeekzde ,miryxd zaehn dzpdp `l lri
.dgayn aezkd jkitle

:`xnbd dywníúä àîìLalv` ,my xacd oaen ±s`y oal ¦§¨¨¨¨
,awri xear drx aygp ely aeh xeaicàîL déì økãî àîìc± ¦§¨©§©¥§¨

my eixaca xikfi `nyàëä àlà ,íéáëBk úãBáòclri iabl o`k ± ©£©¨¦¤¨¨¨
àkéà äòø éàîzvxzn .dilr `a `xqiqy dn drx aygi recn ± ©¨¨¦¨

:`xnbdàîäeæ da éãL à÷c.d`neh ly sepih da lihdy ±øîàc §¨¨¥¨£¨§¨©
Lçð àaL äòLa ,ïðçBé éaøipencwdàîäeæ da ìéèä äeç ìòly ©¦¨¨§¨¨¤¨¨¨©©¨¥¦¨£¨

,d`neh,ïúîäeæ ä÷ñt éðéñ øä ìò eãîòL ìàøNézeidl exfge ¦§¨¥¤¨§©©¦©¨§¨£¨¨
.mixedh,ïúîäeæ ä÷ñt àì éðéñ øäa eãîò àlL íéáëBk éãáBò§¥¨¦¤Ÿ¨§§©¦©Ÿ¨§¨£¨¨

`ndef da qipkde lri lr `xqiq `ay oeike ,mz`neha md oiicre
.drxl xacd dl aygp

:dpyna epipy'åëå BlL BðéàL ìòðîa äöìç.dxiyk dzvilg ¨§¨§¦§¨¤¥¤
:df oicl xewnd z` d`ian `xnbdïðaø eðzxn`p ,`ziixaa ¨©¨¨

weqta(h dk mixac)dvlge'Bìòðjkne 'Flbx lrnéì ïéàzrcl §¨§¨©£¥©©§¥¦
dxiyk dvilgyàlàaBìòðj` ,maid lyïépî íãà ìk ìL ìòð ¤¨©£©©¤¨¨¨¦©¦

.ea dxiyk dvilgyøîBì ãeîìz(i dk my)d uElg ziA','ìòpzaiz ©§©¥£©¨©
zeaxl d`a dxzid 'lrp',íB÷î ìkî ìòðepi`y lrpn s`y epiidc ©©¦¨¨

:`ziixad zx`an .ea uelgl xyk mail jiiy,ïk íàlrpn s`y ¦¥
,dvilgl xyk mc` lk ly'Bìòð' øîBì ãeîìz äîwxy rnyny ©©§©©£

`weecy cnll d`a ef oeyl .dvilgl dxiyk mail zkiiyd lrp
Bì éeàøä Bìòð,dvilgl dxiyk ,maid ly elbxl dni`znd ±èøt ©£¨¨§¨

ìlrpnìBãbelbx zcnnì èøôe ,Ba CBìäì ìBëé ïéàLlrpnïè÷ §¨¤¥¨©£§¨§¨¨
äôBç BðéàLz`á÷ò Bì ïéàL íééìeñnä ìcðñì èøôe ,Bìâø áBø- ¤¥¤©§§¨§©§¨©§§¨¤¥¨¥

.dvilgl mileqt el` lky ,eziileq dzgtpy
:df oipra dyrn d`ian `xnbdóñBé áøc dén÷ éà÷ äåä ééaà- ©©¥£¨¨¥©¥§©¥

,sqei ax iptl cner didéàúàd`a ±äîáéickdéì øîà ,õBìçì £©§¨¨©§¨©¥
,iia`l sqei axCìcðñ déì áäuelgzy ick jlcpq z` mail oz ± ©¥©§¨¨

.dnaid eadéì áéäéiia` el ozp -àìàîNc àìcðñlbx ly lcpq - ¨¦¥©§¨¨¦§¨¨
.l`nydéì øîà,sqei axïðaø øeîàc øîéàep` mileki dna ± ¨©¥¥©§¨©¨¨

dpyna lirl minkg exn`y xnel(.`w)ly lrpna dvlg m`y
a wx epiid ,dxiyk dvilgd oinia eyaelyk l`ny lbx,ãáòéc¦£©

øeîà éî älçzëìrecne ,dligzkl ea uelgl xyky exn` ike ± §©§¦¨¦¨
.l`ny ly lcpq [dligzkl] mail zzp

:iia` zaeyzdéì øîà,iia`éëä éàwiicl yiy ,jixack m` - ¨©¥¦¨¥
a ok m` ,dligzkl xyk epi` l`ny ly lcpqy dpyndnìcðñ©§¨

éîð BlL ïéàL,ok xn`z mb ±ïðaø øeîàc øîéàep` mileki dna ± ¤¥¤©¥¥©§¨©¨¨
a wx ,minkg edexiykdy xnel,ãáòécla`øeîà éî älçzëì ¦£©§©§¦¨¦¨

xyky ea uelgl ilcpq el oz`y il zixed recn ok m`e ,xyky
:sqei ax zaeyz .carica wxdéì øîà,sqei axCì àðéîà÷ éëä- ¨©¥¨¥¨£¦¨¨

,jl xnel izpeekzd jkdéì áälcpqddéì éð÷àåel dpwze - ©¥§©§¥¥
.dpzna ely didiy lcpqd

a dvlg :dpyna epipyõò ìL ìcðñzxxan .dxiyk dzvilg ©§¨¤¥
:`xnbdàðz ïàîlcpq s`y xaeqe df oic dpyy `pzd `ed in - ©¨¨

.'lrp' llka ur lyïðúc ,àéä øéàî éaø ,ìàeîL øîàdpynazay) ¨©§¥©¦¥¦¦¦§©
(:dq,àöBé òhéwä,miaxd zeyxl zaya,øéàî éaø éøác BlL á÷a ©¦¥©¥§©¤¦§¥©¦¥¦

.øñBà éñBé éaøurn ieyr rhiwd awy s` xi`n iax zrcly ixd ©¦¥¥
.ef drck diepy epizpyne ,lrpn llka `ed ixd xern `le

:ztqep drc,øîBà ìàeîLc deáàzwqer epizpynaur ly lcpq £¨¦§¥¥§
yäteçîae ,øBòl diepy epizpyn,ìkä éøáãlr miwlegd s`y §¤¦§¥©Ÿ

.'lrp' aygp xer dtegnd ur lrpny micen xi`n iax
ø øîàøbñenä ìcðñ ,àáøc déîMî étt ázrxv ea dgxty - ¨©©©¦¦§¥§¨¨©§¨©§¨

,odkd exibqdeBa õBìçz àì,exbqd onfa dligzkläöìç íàåea Ÿ©§§¦¨§¨

èìçenä ìcðñ .äøLk dúöéìç,odkd ehilgde zrxv ea dgxty - £¦¨¨§¥¨©§¨©§¨
äöìç íàå ,Ba õBìçz àìea,äìeñt dúöéìç,dtixyl cnery itl Ÿ©§§¦¨§¨£¦¨¨§¨

cnerd lky ,xeriy ea oi`y ink df ixd dtixyl cnerd xace
ea oi`e zezkk dzr xak aygp zephw zekizgl jzgdle zzkidl
zeqkl ick xeriy dxez dkixvd dvilg ly lcpqa s`e ,xeriy

.dleqt dzvilg jkitle ,elbx aex z`
:`ax zrca ztqep dhiyìcðñ ãçà ,øîà àáøc déîMî àtt áø©¨¨¦§¥§¨¨¨©¤¨©§¨

,èìçenä ìcðñ ãçàå øbñenädligzkläöìç íàå ,Ba õBìçz àì ©§¨§¤¨©§¨©§¨Ÿ©§§¦¨§¨
carica mda.äøLk dúöéìç£¦¨¨§¥¨

:itt ax lr dywn `xnbd,éáéúéîdpyna epipy(c"n b"it mirbp),úéa ¥¦¥©¦
øbñenäbqde zrxv ea dgxty -,odkd exiBëBzî ànèî,rbna ©§¨§©¥¦

l` `Ade' meyn `nh `diy ekezl eteb aex qpkp `ly ote`a s`e§©¨¤
ziae .`nhp iniptd ecvn lzeka rbp m` ,[oldlck] 'ziAd©©¦

dèìçeîe`nhe rbpd dyt mini zray odkd exibqdy xg`y - §¨
oia rbna `nhn ,odkdBëBzî,iniptd ecivn -eoiaåéøBçàî± ¦¥£¨

.ipevigd ecivnäæå äæåhlgende xbqend zia ±äàéáa ïéànèî± §¤¨¤§©§¦§¦¨
xn`py ,`nhp d`ia jxc ekezl eteb aex qpkp m`(en ci `xwie)

.'axrd cr `nhi FzF` xiBqd ini lM ziAd l` `Ade'edzrn §©¨¤©©¦¨§¥¦§¦¦§¨©¨¨¤
,dywCzòc à÷ìñ éàcnerd hlgeny jzrc lr dlri m` ± ¦¨§¨©§¨

dvizpl e` dtixyléîc úzëîãkmiphw miwlgl zezkk aygp ± §¦§©©¨¥
recn ,[hlgend lcpq iabl itt ax xn`y itk] xeriy ea oi`e

,`nh hlgend zial qpkpdïðéòa àäåea miiwziy jixv ixde ± §¨¨¦¨
weqtdàkéìå 'úéaä ìà àaäå'.uezpk `ed ixdy 'zia' o`k oi`e ± §©¨¤©©¦§¥¨

.'d`iaa mi`nhn dfe df' epipy recne
:`xnbd zvxzníúä éðàL,hlgen zia iabl my oicd dpey ± ¨¥¨¨

àø÷ øîàceiabl weqtd xn`y ±(dn ci `xwie),'úéaä úà õúðå' §¨©§¨§¨©¤©©¦
y rnyne,úéa éeø÷ äöéúð úòLa eléôàjxc ekezl qpkpd jkitle £¦¦§©§¦¨¨©¦

.`nhp d`ia
:itt ax lr ztqep `iyew,òîL àz,`ziixaa epipyúéìèîcba - ¨§©©§¦

rbepndìL Ba LiLìL ìò LL,miiprl cba xeriyk zerav`óà ¤¥¨©¨©
úéfk Ba ïéàL ét ìò,wc dhegy oebkdaeø ñðëpL ïåékyly ly ©¦¤¥©©¦¥¨¤¦§©¨

zerav`eäúànè ,øBäè úéáìea yiy xacy ,ziad ilk lk z` §©¦¨¦§©§
,ziaa xy` lk z` zial ez`iaa `nhn df ixd zrxv rbp
,dyw dzrne .ziad jeza dlek eli`k aygp ziaa cbad aexyke

åàì éàîzilhna zwqer `ziixad oi` ike ±úèìçeîzcnery ©¨§¤¤
dzezk `id eli`k zaygp jk meyny xn`p m`e ,dtxyl
,dlekk daex da xnel oi` ,envr ipta cner wlg lke miwlgl
oi` zial qpkpy dnay oeike ,ziad jezay dn xg` wx zkll yie

.`nh ziad recn ,zerav` yly ly xeriy
:`xnbd zvxzn,àìzilhna zwqer `ziixad,úøbñeîdpi`y Ÿ§¤¤

.`nh ziad eaexa cbad qpkpyk okle ,dtixyl zcner
:`xnbd dgecéëä éàzilhna zwqer `ziixady ok m` ± ¦¨¥

,zxbqendá eéä ,àôéñ àîéàxeriy zilhna,íéúéæ änkda oi`e ¥¨¥¨¨¨©¨¥¦
,dar dhegy oebke ,zerav` yly lr yly `l`ñðëpL ïåék¥¨¤¦§©

,eäúànè ,øBäè úéáì úéfk äpnîixdy ,'cba' o`k oi`y it lr s`e ¦¤¨©©¦§©¦¨¦§©§
.daex qpkp `làîìLa úøîà éàzifka z`nhny xacd oaen - ¦¨§©¦§¨¨

zilhna xaecny xn`z m`úîì Lwzéàc eðééä ,úèìçeîedf ± §¤¤©§§¦©©§¥
`nhn zny myke ,znl hlgen rxevn dxezd dyiwdy meyn

,zifka `nhn hlgen cba jk zifkaúøîà éà àlàxaecny ¤¨¦¨§©
zilhnaúîì Lwzéà éànà ,úøbñeîixd ,zifka z`nhn recn ± §¤¤©©¦©©§¥

.xbqen lr `le hlgen rxevn lr wx `ed ywidd
`yixa xaecn ok` :xg` ote`a itt ax zrc z` `xnbd zayiin
,daex zqipka ziad z` d`nhn mewn lkne ,zhlgen zilhna
dzezkk `id ixdy mixne` oi`e ,aexd xg` jled herindy

c ,dtixyl zcnery meyn zwlegneíúä éðàLmy xacd dpey ± ¨¥¨¨
,rxevn cba iablàø÷ øîàceiabl(ap bi `xwie)'ãâaä úà óøNå' §¨©§¨§¨©¤©¤¤

y rnynyäôéøN úòLa eléôà`edãâa éeø÷aeyg epi`e mly £¦¦§©§¥¨¨¤¤
.zezkk

:`xnbd zl`eydépéî øîâéìådvilg oiprl df oicn cnlpe - §¦§©¦¥
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רכד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc zenai(iriax meil)

íäì ànhî ïéà,mzzinaéànà,mdipyl `nhi `l recn -àîìLa ¥¦©¥¨¤©©¦§¨¨
éðMìc mrhd oaen,déì énhéì àìepa `ed `ny yegl el yi oky ©¥¦Ÿ¦©¥¥

,eaexw epi`y znl `nhil el xeq`e ,`ed xyk odke ,oey`xd ly
ì àlàd lraCLôð änî déì énhéì ïBLàøoiae epa `ed m` oia ± ¤¨§¦¦©¥¥¦¨©§¨

c ,el `nhil `ed leki epa epi` m`ànhî à÷ øétL àeä déøa éà¦§¥©¦¨¦©¥
déìoa oick el `nhp `ed ixd ,oey`xd ly epa ok` `ed m`y - ¥

`nhpy,eia`ldéì ànhî à÷ øétL àeä àøúa øa éàåm` mbe ± §¦©¨§¨©¦¨¦©¥¥
el `nhp `ed ixd ,xeqi`a dyexbd z` `ypy ipyd ly epa `ed

oeik ,oickàeä ììçc,dyexbl odk i`eypn clep `ed ixdy ,oad df §¨¨
.znl `nhil `ly xdfen epi`e

oey`xd lrad znyk `l dpynd ixac z` yxtl oi`y `vnp
it lre ,xg` ote`a dpynd z` `xnbd zyxtn .dyxibyk `le

:l`eny lr dywn `id dfåàì àlàcinrdl jixv i`ce `l` ± ¤¨¨
dpynd,úeðæa,oiyeciw `la zepfa dilr mipdkd ipy e`ay ¦§

oa reci oi`e oa dclie ipyd dilr `a oey`xd dilr `ay xg`le
,`ed xyk odk jk oiae jk oiay ,`ed inéàîe`ly yexitd dne ± ©

dzdy,'dìòa øçà'epiiddìòBa øçàoey`xd dze` lray - ©©©§¨©©£¨
.zepfaàôéñ éðz÷åeze`y dpynd ly `tiqa xn`p mewn lkne ± §¨¨¥¥¨

,milread ipyn cg` ly zepf z`ian clepd wtqäìBòcearl ¤
ycwnd ziaa.äæ ìLå äæ ìL øîLîa`ed in reci oi`y s`y ixd §¦§¨¤¤§¤¤

.ceari `ly minkg eilr exfb `l ,eia`ìàeîLc àzáeéúedywe ± §§¨¦§¥
in reci `ly zepf z`ian clepd odky xn`y l`eny lr jkn

.dcearl leqt eia`
:`xnbd zvxzn,àéòîL áø øîà,zepfa zwqer dpi` epzpyn ¨©©§©§¨

`l`úðàîîaea dp`ine odkl d`eyp dzidy dnezi dphwa - ¦§¨¤¤
`ed m` reci oi`e ,oa dclie miycg dyly jeza xg`l d`yipe

.oexg`d ly epa e` oey`xd ly epa
:eze` dgece df xe`ia lr ddnz `xnbdäãìé à÷ éî úðàîîike ± §¨¤¤¦¨¨§¨

,zcll dleki zp`nnìL ,ïîçð áøc dén÷ éáéa áø éðzäåLð Líé §¨¨¥©¥©©¥§©©§¨¨Ÿ¨¦
CBîa úBLnLîick yinyz iptl mewn eze`a jen zzl zexzen - §©§§
,exarzi `ly.ä÷éðîe ,úøaeòî ,äpè÷:mrhd `xnbd zyxtn §©¨§¤¤¥¦¨

äpè÷yeygl yiy ,zxzenúeîúå øaòúz ànL.dxeair zngn §©¨¤¨¦§©¥§¨
úøaeòîyegl yiy ,zxzenànLjkae dipy mrt xarzzäNòz §¤¤¤¨©£¤

z`døaeòoey`xdìcðñ.ezxev dzgtpy xaer ±ä÷éðî,zxzen ¨¨©§¨¥¦¨
yegl yiyànLok zngne dalg xkri jk ici lre xarzzìBîâz ¤¨¦§

[yixtz]dða úà,wepilnúeîéå.arxa dpaäpè÷ àéä Bæéàåyiy ¤§¨§¨§¥¦§©¨

,zenze xarzz `ny yeglúa ãò ãçà íBéå äðL äøNò úçà úaî¦©©©¤§¥¨¨§¤¨©©
ïkéî úeçt .ãçà íBéå äðL äøNò íézL[`"i zan]ïk ìò øúé Bà §¥¤§¥¨¨§¤¨¨¦¥¨¥©¥

,[a"i zan]úëìBäå dkøãk úLnLî,jen `la.øéàî éaø éøác §©¤¤§©§¨§¤¤¦§¥©¦¥¦
Bæ úçàå Bæ úçà ,íéøîBà íéîëçåzxaern oia dphw oia ,xnelk ©£¨¦§¦©©§©©

,dwipn oiaeúëìBäå dkøãk úLnLî,jen `laeîçøé íéîMä ïîe §©¤¤§©§¨§¤¤¦©¨©¦§©£
,xarzz `ly,''ä íéàút øîL' øîàpLmze` lr xney 'dy ¤¤¡©Ÿ¥§¨¦

x`ean mewn lkn .mnvr lr xenyl zrcl minkg mpi`y
dpi` cg` meie mipy dxyr zg`l zgzn dphwy `ziixaa
dphwa zwqer epzpyny xnel xyt` i` ok m`e .zxarzn
dpaa wtq yiy dy`a xaecn epzpyna ixdy ,lraa zp`nnd
`id jgxk lre ,dxarzpy epiide ,ipyd on e` oey`xdn `ed m`
dleki dpi` xak df libae cg` meie dpy dxyr mizy za zegtl

.o`nl
ixac lr dywi `lye xg` ote`a dpynd z` zyxtn `xnbd

:l`enydì úçkLî`vnidl leki dpynd oic ±aly ote`éLec÷ ©§©©¨§¦¥
,úeòèi`pzd miiwzp `le ,i`pz lr oey`xd dyciwy epiid ¨

.hb `la epnn z`vei `ide ,oiyeciwd elhazp `linne
å`ed df oicìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîL øîà äãeäé áøãë §¦§©§¨¨©§¥§¨©©§¨¨©§¥

,ìàòîLé éaø íeMîdheq zyxta xn`p(bi d xacna)àì àéäå' ¦©¦¦§¨¥§¦Ÿ
,'äNtúðdzid d`iad `l` dqp`p `l dy`dy ote`a wxy epiid ¦§¨¨

`id ixd ,oevxaäøeñà,dlraläNtúð àäixd ,dqp`p m` la` - £¨¨¦§¨¨
`idúøzeî.dlralådxezd d`ay renyl yi '`ide' zaizn ¤¤§§¦

`l m`y xn`p da [dxenb dy` `idy] `id `weecy hrnl
la` ,dxeq` dzpife dqp`pCì Lédy`àlL ét ìò óàL úøçà ¥¨©¤¤¤©©¦¤Ÿ

äNtúð,oevxa dlra zgz dlrap `l` ,qpe`aBæ éàå .úøzeî ¦§¨¨¤¤§¥
,zxzenyúeòè éLec÷ äéLecwL Bæ`le ,i`pz lr diyeciw didy ¤¦¤¨¦¥¨

,i`pzd miiwzpeléôàLm`dðazerh iyeciw dyciwy eze`n ¤£¦§¨
,dì úëìBäå úðàîî ,dôúk ìò dì ákøeîila epnn z`vei ,xnelk §¨¨©§¥¨§¨¤¤§¤¤¨

dzpify dieptk `id ixd ,oevxa eizgz dzpif m` s` jkitle ,hb
.eilr zxq`p `id oi`e

`l` ,zepf ly ote`a `l dpynd z` cinrdl xyt`y `vnp
dl clepy wtqd oad f`y ,zerh iyeciw eid oey`xl diyeciwy
zeidl lekie ,milrad ipy zzin zrya miiw zeidl leki jk xg`
oi`y odk lqty l`eny ixac lr `iyew epzpynn oi`e .xyk odk
`l` eixac xn` `ly ,ycwnd ziaa cearl eia` `ed in reci

.zepf ly ote`a
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc zenai(iying meil)

äãeäé,mipiic dyng ipta dvilgy `ziixaa xaqydéa øãä àäå §¨§¨£©¥
exed md recne .lirl dgiked `xnbdy itk ea xfg `ed ixde -

:`xnbd daiyn .mipiic dyng ipta uelglàúléî éîeñøôì§©§¥¦§¨
.dvlgp dnaidy xacd mqxtl

:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdéáì òìwéà éLà áøoncfd ± ©©¦¦§©§¥
ly ezialdéì øîà ,àðäk áø,iy` axl `pdk axïaâì øî ÷éìñ ©¨£¨¨©¥§¥¨§©¨

äLîç éa ééelîì.mipiic dyng oipnl milydl epil` xn dlri ± §©¥¥©§¨
äãeäé áøc dén÷ àðîéà÷ äåä ,àðäk áø øîàiptl cner iziid ± ¨©©¨£¨£¨¨¥§¨©¥§©§¨

,dvilgd mewna zayl epic ziae dcedi ax eklde ,dcedi ax
éð÷c àæøéæì ÷ñ àz ,éì øîàåmipwd zliagl dlr `a ±éôeøèöéàì §¨©¦¨©§¦§¨¦§¥§¦§¨¥

äLîç éa,dvilgl mipiic dyngl sxhvdl -él änì ,Bì eøîà ¥©§¨¨§¨¨¦
äLîç,mipiic dylya ic ixd mipiiceäì øîà,dcedi axéëéä ék ©§¨¨©§¦¥¦

àúléî íñøtéìc.dvelg `idy xacd mqxtziy ick - §¦©§©¦§¨
:sqep dyrn÷ äåä äãeäé øa ìàeîL áødén÷ éàeiptl cner did ± ©§¥©§¨£¨¨¥©¥

déì øîà ,äãeäé áøc,dcedi axéð÷c àæøéæì àz ÷ñdlre `a ± §©§¨¨©¥©¨§¦§¨¦§¥
ick ,mipwd zliagläLîç éa éôeøèöàì,dyng oipnl sxhvdl ± §¦§¨¥¥©§¨

àúléî éîeñøôì.`id dvelgy xacd mqxtl ±déì øîàax §©§¥¦§¨¨©¥
,dcedi axl dcedi xa l`enyàðéðz`ziixa icia yi ixd ± ¨¥¨

weqta xn`pdn zcneld(f dk mixac)zaiz'ìàøNéa'uelgl yiy §¦§¨¥
`weecàðà øb àðàå ,íéøb ìL ïéc úéáa àìå ìàøNé ïéc úéáaixde ± §¥¦¦§¨¥§Ÿ§¥¦¤¥¦©£¨¥£¨

.dvilgd ipiic oipnl sxhvdl leqte xb ip`
:dcedi xa l`eny ax z` gayne aiyn dcedi ax,äãeäé áø øîà̈©©§¨

xyi mc`dénetà àðBîî àð÷étî ,äãeäé øa ìàeîL áø ïBâk± §©§¥©§¨©¥§¨¨¨©¥
ddnz .micr ipyk ilr `ed on`py ,exeaic it lr oenn `ive`

:`xnbdCzòc à÷ìñ àð÷étîax zpeeky jzrc lr dlri m`d - ©¥§¨¨§¨©§¨
,cg` mc` ici lr oenn `iveiy dcediøîà 'íéãò íéðL ét ìò' àäå§¨©¦§©¦¥¦¨©

àðîçøxne` aezkd ixde ±(eh hi mixac)iR lr F` micr ipW iR lr' ©£¨¨©¦§¥¥¦©¦
lr `l` mc`n oenn `ivedl oi`y epiide ,'xaC mEwi micr dWlW§¨¥¦¨¨¨

:dcedi ax ixac z` zpwzn `xnbd .micr ipy itàlàax zpeek ¤¨
,xnel dcedidénetà àøèL àðòøîezexyk zwfgn xhy `ive` ± ¨©§¨§¨¨©¥

dcedi xa l`eny ax ixac it lr.
,àáø øîà̈©¨¨
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רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

æîäéúBëøiî úçà äèîLpL äøék[kzdìèìèì øeñà ¯ íéìâø ïéòk dlL ïéèetèt eðéäc ,[`kzCøöì ¦¨¤¦§§¨©©¦©§¤¨§©§¦§¦¤¨§¥©§©¦¨§©§§¨§Ÿ¤
dôeb[akzäøæb ,[bkzäðBa íeMî áiçúéå ,÷æça íL äpò÷úéå ìâøä dì øéæçé ànL[ckz. ¨§¥¨¤¨©£¦¨¨¤¤§¦§¨¤¨¨§Ÿ¤§¦§©¥¦¤

áLéìå øçà ìñôñ ìò Bçépäìe Bìèìèì øeñà ¯ íézL ïkL-ìk ,åéìâøî úçà äèîLpL Cøà ìñôñ ïëå§¥©§¨¨Ÿ¤¦§§¨©©¥©§¨¨¤¥§©¦¨§©§§§©¦©©§¨©¥§¥¥

1

2

3

dkld ixe`ia
äéúåëøéî úçà [ëú נשמטו אם הדין והוא -

.394שתיים 
äìèìèì øåñà [àëú הכירה רגל אבל הכירה, את -

ומקומה  גופה לצורך בטלטול .395מותרת
äôåâ êøåöì [áëú שסומכה ידי (על עליה לישב כגון -

מקומה  לצורך לטלטלה מותר אבל .396לכותל),
äøæâ [âëú גופה לצורך הכירה את לטלטל מותר -

יד  כלאחר או הצד מן בטלטול או בידו כבר .397כשהיא

äðåá íåùî [ãëú שיש אחר כלי בכל הדין והוא -
יתקנו  שמא על 398לחוש מחוברים שחלקיו כלי וכגון ,

בורג  ניתן 399ידי שלא באופן הבורג והתרופף
דוחק  ללא בכלי משקפיים 400להשתמש וכגון: ,

המשקפיים, עדשות או מידיות אחת מהם שהתפרקה
ממנו  שהתפרקה שעון גלגל, ממנה שנפל תינוק עגלת
המחוברים  ומשחקים רהיטים סוגי וכל הרצועה,

שהתפרקו  לאחר לשימוש ראויים ושלא .401בברגים

zetqede mipeiv
שבשו"ע 394) שאף לומר ויש ספסל, לגבי להלן משמע כן

בשוע"ר  מירכותיה, אחת אפילו שנשמטה כירה כתב: הב"י
אינה  מירכותיה שתיים נשמטו אם כי "אפילו" תיבת השמיט
משום  מקומה לצורך גם בטלטול ואסורה דבר לשום ראויה
לה  יש שאז לתקנה דעתו כן אם (אלא לכלום ראויה שאינה
מג  וסעיף הכלים דלתות לעניין לד סעיף כדלעיל כלי תורת
מותרת  תהיה ואז הפנימית, רצועתו שנפסקה סנדל לעניין
בטלטול  רק האוסר יתקע' ל'שמא לחוש (ואין בטלטול
לשימוש  ראוייה אינה זו וכירה (כדלהלן) גופה לצורך
כלי  היא כי עצמה לצורך לטלטלה אסור אבל גופה), לצורך
מירכותיה  אחת שנשמטה כירה משא"כ לאיסור) שמלאכתו
להניחו  ראוי וספסל כדלהלן, מקומה לצורך בטלטול מותרת

רגליו. שתי נשמטו אם גם אחר ספסל על
תורת 395) ממנה בטלה לא ולחברה לשוב שראויה שכיון

"שמא  מחשש הרגל טלטול על שגזרו מצינו ולא כלי,
ושימושו  בכירה ישתמש שכאשר מסברא הוא וכן יתקע",
שימוש  משא"כ הכירה, רגל את לתקוע יבוא דחוק יהיה
לכירה. לחיבורה קשור אינו לכתחילה הכירה ברגל אפשרי

שכתב 396) סמ"ז ז"ל בהרב ועי' כב: ס"ק לדוד תהלה
לצורך  דדוקא מותר. מקומה לצורך משמע גופה, לצורך
(ולא  יתקע שמא דחיישינן אסור בה להשתמש שרוצה גופה
שמא  הגזירה דג"כ ס"ז רע"ט בסי' פרקים של למנורה דמי
דהתם  אסור. מקומה לצורך דאף ז"ל הרב כתב והתם יתקע
כשמטלטלה  לי ומה תתפרק הטלטול ע"י שמא חיישינן
בערוך  אבל מקומה), לצורך כשמטלטלה או גופה לצורך

אסור. מקומה לצורך דאף כתב רי"פ בהג' הובא
בשו"ע  י: ס"ק בדה"ש קט סי' השלחן בקצות ועד"ז
"גופה" לצורך לטלטלה שאסור כירה גבי גם כ' ז"ל אדמו"ר
חיישינן  דאז בה, להשתמש כשבא רק הוא דהאיסור י"ל
רק  אסור בספסל וכן למלאכתה, ראוי' שתהא יתקנה, שמא

עליו. לישב כשבא
חשש 397) יש גזירה משום בטלטול האסור שבדבר אף

כגון  מוקצה, בטלטול שהותרו באופנים גם יתקע שמא

יד, כלאחר או הצד מן בטלטול או בידו כבר כשהמוקצה
עדי  דלא לטלטל מותר מקום תהל"ד מכל (ע"פ ממוקצה. ף

לעכו"ם  אמירה זה שלפי והעיר טו, ס"ק רעט ובסי' כב ס"ק
טלטול  לי' מטלטל הוי בעי דאי שרי גופה לצורך לטלטל
בדה"ש  קיג סי' בקצוה"ש אמנם, במוקצה; במו הצד מן
לדעת  מבעיא שלא בידו עודה היתר לעניין העיר י ס"ק
בטלטול  אסורים אלו גם דהרי גמור במוקצה האוסרים
באלו  לאסור יש גמור, במוקצה להמתירין אפי' אלא לגמרי
וצ"ע  עומד במקומו הרואים מפני או יתקן שמא דהחשש

למעשה).
הדין 398) דהוא ופשוט י: ס"ק סוף קט סי' השלחן קצות

כגון  בטלטול אסורים לתיקון בהם לחוש שיש הכלים בכל
ויתקעהו  היד יחזיר שמא בטלטול אסור ידו שנשמטה פטיש
לא  מ"מ ג"כ היד בלי בו להשתמש שראוי ואע"פ בחוזק,
בו  להשתמש שאפשר לספסל ודומה כ"כ תשמישתי' ניחא
עי' אסור ואפ"ה אחת רגלה שנשמטה כירה וכן סמיכה ע"י
השבת  קודם הפטיש עם נשתמש אם ומיהו שי"ג. סוס"י ב"י
בספסל  וכמו בשבת גם מותר היד החזרת בלי אחת פעם

בפנים. כמ"ש
רפוי 399) בבורג מחובר אם אבל בחוזק, המחובר בורג

שיג. בסי' יתבארו שונים חיבורים ודיני בשבת, לחברו מותר
ממנו 400) שנפל בגד וכגון הרגיל לשימושו ראוי אם אבל

משקפיים  עדשת כגון בשבת לתקנו מותר אם או כפתור,
- שיג) סי' (עיין למקומה אותה ומחזירים תכופות שנופלת
דוחק  ידי על הרגיל לשימושו ראוי ואם בטלטול, מותר

טלטול. ללא בו להשתמש מותר - בלבד
לפני 401) כבר כזה באופן בהם השתמשו כן אם אלא

שנפל  עצמו הגלגל אבל מקומם, לצורך בטלטול או השבת,
בטלטול  מותרים שנפלה והעדשה המשקפיים ידית וכן
השלחן, רגל לעניין שצה הערה כדלעיל גופם לצורך אפילו
(אם  ייאבדו שלא לשומרם כדי לטלטלם מותר עניין ובכל
אלא  נאסר ולא מקומו לצורך או להיתר) שמלאכתו כלי הוא
ואם  שצו), הערה (כדלעיל בהם שימוש לצורך טלטולם

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc zenai(iriax meil)

íäì ànhî ïéà,mzzinaéànà,mdipyl `nhi `l recn -àîìLa ¥¦©¥¨¤©©¦§¨¨
éðMìc mrhd oaen,déì énhéì àìepa `ed `ny yegl el yi oky ©¥¦Ÿ¦©¥¥

,eaexw epi`y znl `nhil el xeq`e ,`ed xyk odke ,oey`xd ly
ì àlàd lraCLôð änî déì énhéì ïBLàøoiae epa `ed m` oia ± ¤¨§¦¦©¥¥¦¨©§¨

c ,el `nhil `ed leki epa epi` m`ànhî à÷ øétL àeä déøa éà¦§¥©¦¨¦©¥
déìoa oick el `nhp `ed ixd ,oey`xd ly epa ok` `ed m`y - ¥

`nhpy,eia`ldéì ànhî à÷ øétL àeä àøúa øa éàåm` mbe ± §¦©¨§¨©¦¨¦©¥¥
el `nhp `ed ixd ,xeqi`a dyexbd z` `ypy ipyd ly epa `ed

oeik ,oickàeä ììçc,dyexbl odk i`eypn clep `ed ixdy ,oad df §¨¨
.znl `nhil `ly xdfen epi`e

oey`xd lrad znyk `l dpynd ixac z` yxtl oi`y `vnp
it lre ,xg` ote`a dpynd z` `xnbd zyxtn .dyxibyk `le

:l`eny lr dywn `id dfåàì àlàcinrdl jixv i`ce `l` ± ¤¨¨
dpynd,úeðæa,oiyeciw `la zepfa dilr mipdkd ipy e`ay ¦§

oa reci oi`e oa dclie ipyd dilr `a oey`xd dilr `ay xg`le
,`ed xyk odk jk oiae jk oiay ,`ed inéàîe`ly yexitd dne ± ©

dzdy,'dìòa øçà'epiiddìòBa øçàoey`xd dze` lray - ©©©§¨©©£¨
.zepfaàôéñ éðz÷åeze`y dpynd ly `tiqa xn`p mewn lkne ± §¨¨¥¥¨

,milread ipyn cg` ly zepf z`ian clepd wtqäìBòcearl ¤
ycwnd ziaa.äæ ìLå äæ ìL øîLîa`ed in reci oi`y s`y ixd §¦§¨¤¤§¤¤

.ceari `ly minkg eilr exfb `l ,eia`ìàeîLc àzáeéúedywe ± §§¨¦§¥
in reci `ly zepf z`ian clepd odky xn`y l`eny lr jkn

.dcearl leqt eia`
:`xnbd zvxzn,àéòîL áø øîà,zepfa zwqer dpi` epzpyn ¨©©§©§¨

`l`úðàîîaea dp`ine odkl d`eyp dzidy dnezi dphwa - ¦§¨¤¤
`ed m` reci oi`e ,oa dclie miycg dyly jeza xg`l d`yipe

.oexg`d ly epa e` oey`xd ly epa
:eze` dgece df xe`ia lr ddnz `xnbdäãìé à÷ éî úðàîîike ± §¨¤¤¦¨¨§¨

,zcll dleki zp`nnìL ,ïîçð áøc dén÷ éáéa áø éðzäåLð Líé §¨¨¥©¥©©¥§©©§¨¨Ÿ¨¦
CBîa úBLnLîick yinyz iptl mewn eze`a jen zzl zexzen - §©§§
,exarzi `ly.ä÷éðîe ,úøaeòî ,äpè÷:mrhd `xnbd zyxtn §©¨§¤¤¥¦¨

äpè÷yeygl yiy ,zxzenúeîúå øaòúz ànL.dxeair zngn §©¨¤¨¦§©¥§¨
úøaeòîyegl yiy ,zxzenànLjkae dipy mrt xarzzäNòz §¤¤¤¨©£¤

z`døaeòoey`xdìcðñ.ezxev dzgtpy xaer ±ä÷éðî,zxzen ¨¨©§¨¥¦¨
yegl yiyànLok zngne dalg xkri jk ici lre xarzzìBîâz ¤¨¦§

[yixtz]dða úà,wepilnúeîéå.arxa dpaäpè÷ àéä Bæéàåyiy ¤§¨§¨§¥¦§©¨

,zenze xarzz `ny yeglúa ãò ãçà íBéå äðL äøNò úçà úaî¦©©©¤§¥¨¨§¤¨©©
ïkéî úeçt .ãçà íBéå äðL äøNò íézL[`"i zan]ïk ìò øúé Bà §¥¤§¥¨¨§¤¨¨¦¥¨¥©¥

,[a"i zan]úëìBäå dkøãk úLnLî,jen `la.øéàî éaø éøác §©¤¤§©§¨§¤¤¦§¥©¦¥¦
Bæ úçàå Bæ úçà ,íéøîBà íéîëçåzxaern oia dphw oia ,xnelk ©£¨¦§¦©©§©©

,dwipn oiaeúëìBäå dkøãk úLnLî,jen `laeîçøé íéîMä ïîe §©¤¤§©§¨§¤¤¦©¨©¦§©£
,xarzz `ly,''ä íéàút øîL' øîàpLmze` lr xney 'dy ¤¤¡©Ÿ¥§¨¦

x`ean mewn lkn .mnvr lr xenyl zrcl minkg mpi`y
dpi` cg` meie mipy dxyr zg`l zgzn dphwy `ziixaa
dphwa zwqer epzpyny xnel xyt` i` ok m`e .zxarzn
dpaa wtq yiy dy`a xaecn epzpyna ixdy ,lraa zp`nnd
`id jgxk lre ,dxarzpy epiide ,ipyd on e` oey`xdn `ed m`
dleki dpi` xak df libae cg` meie dpy dxyr mizy za zegtl

.o`nl
ixac lr dywi `lye xg` ote`a dpynd z` zyxtn `xnbd

:l`enydì úçkLî`vnidl leki dpynd oic ±aly ote`éLec÷ ©§©©¨§¦¥
,úeòèi`pzd miiwzp `le ,i`pz lr oey`xd dyciwy epiid ¨

.hb `la epnn z`vei `ide ,oiyeciwd elhazp `linne
å`ed df oicìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîL øîà äãeäé áøãë §¦§©§¨¨©§¥§¨©©§¨¨©§¥

,ìàòîLé éaø íeMîdheq zyxta xn`p(bi d xacna)àì àéäå' ¦©¦¦§¨¥§¦Ÿ
,'äNtúðdzid d`iad `l` dqp`p `l dy`dy ote`a wxy epiid ¦§¨¨

`id ixd ,oevxaäøeñà,dlraläNtúð àäixd ,dqp`p m` la` - £¨¨¦§¨¨
`idúøzeî.dlralådxezd d`ay renyl yi '`ide' zaizn ¤¤§§¦

`l m`y xn`p da [dxenb dy` `idy] `id `weecy hrnl
la` ,dxeq` dzpife dqp`pCì Lédy`àlL ét ìò óàL úøçà ¥¨©¤¤¤©©¦¤Ÿ

äNtúð,oevxa dlra zgz dlrap `l` ,qpe`aBæ éàå .úøzeî ¦§¨¨¤¤§¥
,zxzenyúeòè éLec÷ äéLecwL Bæ`le ,i`pz lr diyeciw didy ¤¦¤¨¦¥¨

,i`pzd miiwzpeléôàLm`dðazerh iyeciw dyciwy eze`n ¤£¦§¨
,dì úëìBäå úðàîî ,dôúk ìò dì ákøeîila epnn z`vei ,xnelk §¨¨©§¥¨§¨¤¤§¤¤¨

dzpify dieptk `id ixd ,oevxa eizgz dzpif m` s` jkitle ,hb
.eilr zxq`p `id oi`e

`l` ,zepf ly ote`a `l dpynd z` cinrdl xyt`y `vnp
dl clepy wtqd oad f`y ,zerh iyeciw eid oey`xl diyeciwy
zeidl lekie ,milrad ipy zzin zrya miiw zeidl leki jk xg`
oi`y odk lqty l`eny ixac lr `iyew epzpynn oi`e .xyk odk
`l` eixac xn` `ly ,ycwnd ziaa cearl eia` `ed in reci

.zepf ly ote`a
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc zenai(iying meil)

äãeäé,mipiic dyng ipta dvilgy `ziixaa xaqydéa øãä àäå §¨§¨£©¥
exed md recne .lirl dgiked `xnbdy itk ea xfg `ed ixde -

:`xnbd daiyn .mipiic dyng ipta uelglàúléî éîeñøôì§©§¥¦§¨
.dvlgp dnaidy xacd mqxtl

:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdéáì òìwéà éLà áøoncfd ± ©©¦¦§©§¥
ly ezialdéì øîà ,àðäk áø,iy` axl `pdk axïaâì øî ÷éìñ ©¨£¨¨©¥§¥¨§©¨

äLîç éa ééelîì.mipiic dyng oipnl milydl epil` xn dlri ± §©¥¥©§¨
äãeäé áøc dén÷ àðîéà÷ äåä ,àðäk áø øîàiptl cner iziid ± ¨©©¨£¨£¨¨¥§¨©¥§©§¨

,dvilgd mewna zayl epic ziae dcedi ax eklde ,dcedi ax
éð÷c àæøéæì ÷ñ àz ,éì øîàåmipwd zliagl dlr `a ±éôeøèöéàì §¨©¦¨©§¦§¨¦§¥§¦§¨¥

äLîç éa,dvilgl mipiic dyngl sxhvdl -él änì ,Bì eøîà ¥©§¨¨§¨¨¦
äLîç,mipiic dylya ic ixd mipiiceäì øîà,dcedi axéëéä ék ©§¨¨©§¦¥¦

àúléî íñøtéìc.dvelg `idy xacd mqxtziy ick - §¦©§©¦§¨
:sqep dyrn÷ äåä äãeäé øa ìàeîL áødén÷ éàeiptl cner did ± ©§¥©§¨£¨¨¥©¥

déì øîà ,äãeäé áøc,dcedi axéð÷c àæøéæì àz ÷ñdlre `a ± §©§¨¨©¥©¨§¦§¨¦§¥
ick ,mipwd zliagläLîç éa éôeøèöàì,dyng oipnl sxhvdl ± §¦§¨¥¥©§¨

àúléî éîeñøôì.`id dvelgy xacd mqxtl ±déì øîàax §©§¥¦§¨¨©¥
,dcedi axl dcedi xa l`enyàðéðz`ziixa icia yi ixd ± ¨¥¨

weqta xn`pdn zcneld(f dk mixac)zaiz'ìàøNéa'uelgl yiy §¦§¨¥
`weecàðà øb àðàå ,íéøb ìL ïéc úéáa àìå ìàøNé ïéc úéáaixde ± §¥¦¦§¨¥§Ÿ§¥¦¤¥¦©£¨¥£¨

.dvilgd ipiic oipnl sxhvdl leqte xb ip`
:dcedi xa l`eny ax z` gayne aiyn dcedi ax,äãeäé áø øîà̈©©§¨

xyi mc`dénetà àðBîî àð÷étî ,äãeäé øa ìàeîL áø ïBâk± §©§¥©§¨©¥§¨¨¨©¥
ddnz .micr ipyk ilr `ed on`py ,exeaic it lr oenn `ive`

:`xnbdCzòc à÷ìñ àð÷étîax zpeeky jzrc lr dlri m`d - ©¥§¨¨§¨©§¨
,cg` mc` ici lr oenn `iveiy dcediøîà 'íéãò íéðL ét ìò' àäå§¨©¦§©¦¥¦¨©

àðîçøxne` aezkd ixde ±(eh hi mixac)iR lr F` micr ipW iR lr' ©£¨¨©¦§¥¥¦©¦
lr `l` mc`n oenn `ivedl oi`y epiide ,'xaC mEwi micr dWlW§¨¥¦¨¨¨

:dcedi ax ixac z` zpwzn `xnbd .micr ipy itàlàax zpeek ¤¨
,xnel dcedidénetà àøèL àðòøîezexyk zwfgn xhy `ive` ± ¨©§¨§¨¨©¥

dcedi xa l`eny ax ixac it lr.
,àáø øîà̈©¨¨
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c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

åéìò[dkzúaMä íã÷ úçà íòt Ck åéìò áLé ïk íà àlà ,íBé ãBòaî ìâøä äèîLð elôà ,[ekzúøæçä éìa ¨¨£¦¦§§¨¨¤¤¦§¤¨¦¥¨©¨¨¨©©©©Ÿ¤©©¨§¦©£¨©
.úaLa dò÷úìe døéæçäì Cìné ànL Leçì ïéà æàL ,ìâøä̈¤¤¤¨¥¨¤¨¦¨¥§©£¦¨§¨§¨§©¨

ì døéæçäì øeñà ìáàúBéäì íìBòì dkøc ïk íà àlà ,÷æça äpò÷úé ànL äøæb ,ïBéôøa elôà úaLa íL £¨¨§©£¦¨§¨§©¨£¦§¦§§¥¨¤¨¦§¨¤¨§Ÿ¤¤¨¦¥©§¨§¨¦§
.â"éù ïnña øàaúiL Bîk ,äéeôø íL̈§¨§¤¦§¨¥§¦¨

ìâøä äèîLpLk äæ ìëå[fkz,åéìò áLéìå øçà ìñôñ ìò Bçépäìe ìñôqä ìèìèì øzî ¯ äøaLð íà ìáà , §¨¤§¤¦§§¨¨¤¤£¨¦¦§§¨ª¨§©§¥©©§¨§©¦©©§¨©¥§¥¥¨¨
øàLð dLàøL ïåék ,äpò÷úéå äpøéæçé ànL Leçì ïéà ïàkL ,úaMä íã÷ Ck åéìò áLé àì elôà£¦Ÿ¨©¨¨¨Ÿ¤©©¨¤©¥¨¤¨©£¦¤¨§¦§¨¤¨¥¨¤Ÿ¨¦§¨

ìñôqa[gkz: ©©§¨
מז  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
åéìò áùéìå [äëú הוא אם הספסל על לישב מותר -

שיטלטלנו  בלא אחר ספסל על מונח אם 402כבר ואף ,
לחוש  אין - שיושב בשעה תחתיו מעט מטלטל הספסל

.403לכך 
úáùä íãå÷ [åëú אבל השבת, קודם ישב אם דווקא -

אסור אם - עצמה בשבת .404ישב
ìâøä äèîùðùë [æëú בשלמותה -405.

ìñôñá øàùð [çëú תקוע אינו וראשה שנשברה רגל -
-406בספסל  נשברה לא אפילו הרגל אבדה אם או ,

בטלטול  מותר .407הספסל

zetqede mipeiv
צריך  ואם תז, הערה להלן ראה הגלגל, או העדשה אבדה

תו. הערה להלן נתבאר לתקנה אומן מעשה
להדגיש 402) עליו" "ולישב החיבור ו' הוסיף בשוע"ר

במטרה  הטלטול אלא לישב או לטלטל או אינו שהאיסור
ישיבה, לצורך כשהוא רק שהאיסור בזה מודגש (וכן לישב
עליו  הישיבה ללא גם אסור אבל עליו לישב שהדרך רק ולא

ב  קט סי' השלחן בקצות י).(ראה ס"ק דה"ש
הערה 403) לעיל המבואר פי (על יד כלאחר טלטול שהוא

מהתהל"ד). שצז
ספסל 404) בין לחלק משמע לא וכן שוע"ר, משמעות

(כגון  לציבור או אחר לאדם השייך ספסל לבין לו השייך
ציבורי  ספסל ומאידך, בטלטול; ואסור ציבורי) ספסל
לו  אין שתיקנוהו, ללא השבת קודם רבים עליו שישבו
אבל  כזה, באופן בעצמו עליו ישב כן אם אלא לטלטלו

טלטול. ללא עליו לשבת לו מותר
כמות 405) תקיעתה ידי על לספסל להחזירה וראויה

שהיא.
וגם 406) יתקע' 'שמא של בחשש אלא אסרו דלא מהא

שכל  משמע שנשמטה, לרגל שבורה רגל בין חילקו בזה
הספסל  מותר אומן ומעשה ממש של תיקון שצריך מקום
יתקע' ל'שמא הדומה בחשש אלא אסרו ולא בטלטול,
אך  שנשברה וברגל בקלות, לעשותו שבידו דבר שהוא
יתקע  שמא חשש עדיין ישנו כנראה בספסל תקוע לא ראשה
שצריך  במקום אך אחר, עץ מוט או שבורה רגל בחוזק
נשאר  לא ראשה אפילו בטלטול מותר - אומן מעשה

בספסל.
בשם 407) יא ס"ק בדה"ש קט סי' השלחן קצות

על  לסומכו מותר הרגל נאבד אם הדין דהוא המחהש"ק
הרגל  אבדה אם הקודמת בהערה המבואר וע"פ אחר. ספסל
אסור  - כלשהו זמין תחליף במקומה שיתקע חשש ויש
מותר  - וכיו"ב תחליפים שאין במקום אבל בטלטול,

בטלטול.

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

בעירובו: מעכבת גוי דירת אם שפב סימן ב חלק

ÂË מבני אחד לו יתקרב להשכיר רוצה הנכרי אין אם
מקום  הנכרי לו שישאיל עד אוהבו ויעשה החצר
רואים  אנו ואז דבר שום בו להניח רשות לו שיהא ברשותו
הניח  לא שעדיין אע"פ הנכרי אצל דר הוא זה ישראל כאלו
שקרקע  מהדרכים באחד ממנו שקנה רק דבר שום אצלו
לקיטו  או שכירו הוא כאילו זה ישראל ונעשה בהם נקנה

צ  שאינו אומרים ויש מדעתו שלא ומשכיר ריך (שבביתו)
ודיו  ביתו בשביל החצר בני עם עירובו נותן אלא להשכיר
כולם  נעשו עמהם שעירב שכיון הנכרי בית בשביל גם בכך
כבעל  נחשב שהוא שכירו נעשה שהוא וכיון אחד כאיש
כמוהו  הנכרי ברשות חלק לכולם יש הרי הנכרי בבית הבית

לכולם  יש מהנכרי רשות השוכר החצר מבני שאחד כמו
הראשונה: לסברא לחוש יש ולכתחלה זו בשכירות חלק

ÊË לסלקו) יוכל שלא בענין מיוחד מקום לו השאיל אם
הנכרי  שנמצא בעצמו בו ולהשתמש זה) ממקום
מסולק  והישראל לו שייחד זה במקום מהישראל מסולק
אע"פ  חפציו שם להניח רשות לו שאין הבית משאר מהנכרי
יכול  אינו רשות לו נתן שלא אלא בפירוש ממנו מנעו שלא
וייחד  לקיטו או שכירו הוא (ואפילו מדעתו שלא להשכיר
לסלקו  יכול שאינו בענין הוא אם בו לדור בביתו חדר לו
מדעתו  שלא להשכיר יכול אינו בעצמו בו ולהשתמש ממנו

מהנכרי). והוא ממנו מסולק הנכרי שהרי

בחדר  אחד כל אחד בבית דרים ונכרי ישראל אם לפיכך
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dkld ixe`ia
åéìò áùéìå [äëú הוא אם הספסל על לישב מותר -

שיטלטלנו  בלא אחר ספסל על מונח אם 402כבר ואף ,
לחוש  אין - שיושב בשעה תחתיו מעט מטלטל הספסל

.403לכך 
úáùä íãå÷ [åëú אבל השבת, קודם ישב אם דווקא -

אסור אם - עצמה בשבת .404ישב
ìâøä äèîùðùë [æëú בשלמותה -405.

ìñôñá øàùð [çëú תקוע אינו וראשה שנשברה רגל -
-406בספסל  נשברה לא אפילו הרגל אבדה אם או ,

בטלטול  מותר .407הספסל

zetqede mipeiv
צריך  ואם תז, הערה להלן ראה הגלגל, או העדשה אבדה

תו. הערה להלן נתבאר לתקנה אומן מעשה
להדגיש 402) עליו" "ולישב החיבור ו' הוסיף בשוע"ר

במטרה  הטלטול אלא לישב או לטלטל או אינו שהאיסור
ישיבה, לצורך כשהוא רק שהאיסור בזה מודגש (וכן לישב
עליו  הישיבה ללא גם אסור אבל עליו לישב שהדרך רק ולא

ב  קט סי' השלחן בקצות י).(ראה ס"ק דה"ש
הערה 403) לעיל המבואר פי (על יד כלאחר טלטול שהוא

מהתהל"ד). שצז
ספסל 404) בין לחלק משמע לא וכן שוע"ר, משמעות

(כגון  לציבור או אחר לאדם השייך ספסל לבין לו השייך
ציבורי  ספסל ומאידך, בטלטול; ואסור ציבורי) ספסל
לו  אין שתיקנוהו, ללא השבת קודם רבים עליו שישבו
אבל  כזה, באופן בעצמו עליו ישב כן אם אלא לטלטלו

טלטול. ללא עליו לשבת לו מותר
כמות 405) תקיעתה ידי על לספסל להחזירה וראויה

שהיא.
וגם 406) יתקע' 'שמא של בחשש אלא אסרו דלא מהא

שכל  משמע שנשמטה, לרגל שבורה רגל בין חילקו בזה
הספסל  מותר אומן ומעשה ממש של תיקון שצריך מקום
יתקע' ל'שמא הדומה בחשש אלא אסרו ולא בטלטול,
אך  שנשברה וברגל בקלות, לעשותו שבידו דבר שהוא
יתקע  שמא חשש עדיין ישנו כנראה בספסל תקוע לא ראשה
שצריך  במקום אך אחר, עץ מוט או שבורה רגל בחוזק
נשאר  לא ראשה אפילו בטלטול מותר - אומן מעשה

בספסל.
בשם 407) יא ס"ק בדה"ש קט סי' השלחן קצות

על  לסומכו מותר הרגל נאבד אם הדין דהוא המחהש"ק
הרגל  אבדה אם הקודמת בהערה המבואר וע"פ אחר. ספסל
אסור  - כלשהו זמין תחליף במקומה שיתקע חשש ויש
מותר  - וכיו"ב תחליפים שאין במקום אבל בטלטול,

בטלטול.

•
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בעירובו: מעכבת גוי דירת אם שפב סימן ב חלק

ÂË מבני אחד לו יתקרב להשכיר רוצה הנכרי אין אם
מקום  הנכרי לו שישאיל עד אוהבו ויעשה החצר
רואים  אנו ואז דבר שום בו להניח רשות לו שיהא ברשותו
הניח  לא שעדיין אע"פ הנכרי אצל דר הוא זה ישראל כאלו
שקרקע  מהדרכים באחד ממנו שקנה רק דבר שום אצלו
לקיטו  או שכירו הוא כאילו זה ישראל ונעשה בהם נקנה

צ  שאינו אומרים ויש מדעתו שלא ומשכיר ריך (שבביתו)
ודיו  ביתו בשביל החצר בני עם עירובו נותן אלא להשכיר
כולם  נעשו עמהם שעירב שכיון הנכרי בית בשביל גם בכך
כבעל  נחשב שהוא שכירו נעשה שהוא וכיון אחד כאיש
כמוהו  הנכרי ברשות חלק לכולם יש הרי הנכרי בבית הבית

לכולם  יש מהנכרי רשות השוכר החצר מבני שאחד כמו
הראשונה: לסברא לחוש יש ולכתחלה זו בשכירות חלק

ÊË לסלקו) יוכל שלא בענין מיוחד מקום לו השאיל אם
הנכרי  שנמצא בעצמו בו ולהשתמש זה) ממקום
מסולק  והישראל לו שייחד זה במקום מהישראל מסולק
אע"פ  חפציו שם להניח רשות לו שאין הבית משאר מהנכרי
יכול  אינו רשות לו נתן שלא אלא בפירוש ממנו מנעו שלא
וייחד  לקיטו או שכירו הוא (ואפילו מדעתו שלא להשכיר
לסלקו  יכול שאינו בענין הוא אם בו לדור בביתו חדר לו
מדעתו  שלא להשכיר יכול אינו בעצמו בו ולהשתמש ממנו

מהנכרי). והוא ממנו מסולק הנכרי שהרי

בחדר  אחד כל אחד בבית דרים ונכרי ישראל אם לפיכך
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ואין  הישראל עם ולערב מהנכרי לשכור צריך עצמו בפני
יכול  הנכרי ואין הואיל הנכרי רשות להשכיר יכול הישראל

הנכרי. בחדר חפציו להניח רשות לו אין והוא לסלקו

לשכור  צריך אחד בבית זה בענין הדרים בנכרים הדין והוא
משניהם:

* * *
ÊÈ תוך שסילקו אע"פ ידוע לזמן ולקיטו משכירו שכרו

אבל  הזמן תום עד מותרים ולקיטו שכירו מהיות הזמן
ואע"פ  השכירות נתבטל שסלקו כיון סתם ממנו שכרו אם
הבית  כבעל להשכיר כח לו יש שכירו שהוא שבשעה
מועלת  בו חוזר שאינו זמן כל ושותק והמשכיר בעצמו
כחו  שאין מאחר מ"מ מרובה לזמן אפילו שכירותו
ונחשב  לשרתו אותו ששכר הבית בעל מצד אלא בשכירותו
זה  הרי הבית בעל כשסלקו א"כ הבית בעל הוא כאילו
יכול  סתם והמשכיר משכירותו הבית בעל בו חוזר כאילו
הדמים  מחזיר שאינו אע"פ ראשונה שבת אחר בו לחזור

למעלה). שנתבאר כמו לזמן במשכיר (משא"כ

והוא  הגזבר ונסתלק המלך מגזבר שכר אם הדין והוא
לא  אם אבל המלך פרס אוכל אינו ששוב לגמרי שסלקו
הוא  הרי שלו פרס אוכל הוא ועדיין מהגזבראות אלא סלקו
שלא  וכלֿשכן לכתחלה ממנו ושוכרין ולקיטו כשכירו
המלך  מעבדי עבד כל הדין והוא הראשונה שכירות נתבטלה
משכירו  ששוכרים כמו מהן שוכרים (שבביתו) הקטנים
עבדיו  מעבדי ששוכרים הדין (והוא הבית בעל של ולקיטו

שכירו): של משכירו ששוכרים כמו

ÁÈ דרים ולקיטים שכירים ישראלים ה' לו שיש נכרי
אוסרים  אינן עצמו בפני בית או בחדר אחד כל בחצרו
והוא  הנכרי של אלא שלהם דירתם שאין כיון זה על זה
זה  על זה שיאסרו רשותם להם משאיל ואינו לסלקם יכול
אלא  דירה חשובה דירתם ואין ש"ע בסימן שנתבאר כמו
להחמיר  לא אבל מדעתו שלא להשכיר שיכולים להקל

זה. על זה שיאסרו

צריך  מהם אחד שום אין רשותו הנכרי מן שכרו אם וכן
שהרי  הנכרי רשות השכירו הם אם (וכלֿשכן עירוב ליתן

בכלל): דירתם גם

* * *
ËÈ למשכיר לו נשאר אם אחר לנכרי ביתו שהשכיר נכרי

לשכור  יכולים כלים שום בו להניח שיוכל בביתו רשות
בבית  רשות לו שיש אדם כל אלא בלבד משכיר ולא ממנו
שנעשה  מפני ממנו לשכור יכול דבר שום בו להניח נכרי
בהווה  חכמים שדברו אלא שנתבאר כמו ולקיטו כשכירו

חפציו. בו להניח בביתו רשות לו משאיר משכיר שסתם

לסלק  המשכיר יכול אם בביתו רשות לו נשאר לא אם אבל
לאו  ואם ממנו לשכור יכולים זמנו תוך מביתו השוכר את

מהשוכר: ישכרו כן אם אלא מועיל אינו

Î בפנימית ונכרי אחד וישראל מזו לפנים זו חצרות שתי
הנכרי  שאין בחצרו מותר הפנימי בחיצונה אחד וישראל
שישכיר  עד הוא אוסר בחיצונה אבל יחידי ישראל על אוסר

ונכרי  ישראלים ב' רגלי (שהרי בה) רגלו דריסת רשות (להם
אחד  וישראל בפנימית אחד ישראל אם וכן בה) מצויים
ישראלים  וב' בפנימית נכרי אם ואפילו בחיצונה ונכרי
ישראל  היה שאם אע"פ עליהם הנכרי אוסר ועירבו בחיצונה
רגל  והיא הואיל רגלו בדריסת עליהם אוסר היה לא

שע"ה: בסימן שנתבאר כמו במקומה המותרת

‡Î של אחד בית ויש בה דרים ונכרים אחד שישראל חצר
אלא  זו לחצר פתוח ואינו זה של ביתו אצל ישראל
יכול  אינו גמור בפתח ולא בחלונות פתוח הוא זה לבית
לחצר  כליו להוציא כדי שביניהם החלונות ע"י עמו לערב
סיוע  לעשות שאסור לפי זו לחצר הפתוח זה בית דרך זו
אמרו  לפיכך ממעשיו ילמוד שלא נכרי עם שידור ליחיד
שיהיה  כדי בחצרו עמו ישתמש ולא עמו זה יערב שלא
אבל  משם ויצא יהרגנו שלא מהנכרי ויתיירא בחצרו יחידי
לפי  עמו לערב מותר גמור בפתח לזה זה פתוחים הם אם
יתיירא  לא בחצרו ישתמש ולא עמו יערב לא אם שאף
כיון  בביתו זה ישראל עם דר כאילו לו שנראה לפי מהנכרי

גמור: בפתח לזה זה פתוחים שבתיהם

* * *
·Î פתוחים וחלונות בה שרויים ונכרי שישראלים חצר

החלונות  ע"י ועירבו זה ישראל לבית זה ישראל מבית
דרך  לבית מבית להוציא מותרים שהם אע"פ שביניהם
(הפתוחים  פתחיהם דרך להוציא אסורים הם הרי החלונות
(להם  שישכיר עד החצר) עליהם (שאוסר הנכרי מפני לחצר)

שבחצר): רשותו

‚Î מיוחדים בתים להם ויש רבים ישראלים בה שיש ספינה
רשות  ולשכור יחד לערב צריכים בספינה אחד לכל
ולא  בספינה מיוחד בית לו גם יש (אם הספינה בעל מנכרי
לו  אין וגם בביתו דבר שום להניח אלו לישראלים רשות נתן
מזה  זה מסולקים הם שאז בבתיהם דבר שום להניח רשות
בשכר  טלטול היתר שכירות יבליעו או למעלה) שנתבאר כמו
הספינה  שכירות אין בפירוש לו הבליעו לא אם אבל הספינה

למעלה: שנתבאר כמו טלטול להתיר מועלת

מעכב: אינו בבית הנכרי כשאין שפג סימן ב חלק

הנכרי ‡ ואין אחת בחצר ישראלים שני עם הדר נכרי
ויערבו  אוסר אינו ביתו) מבני אחד שום (ולא בביתו
שיחזור  שאפשר קרוב למקום הלך אם ואפילו מותרים ויהיו
דירתו  אין בביתו שאינו זמן כל מכלֿמקום בשבת, לביתו
בסי' שנתבאר כמו דירה אינה בעלים בלא שדירה אוסרת

שע"א.

שבת  אומרים ואין בטל והעירוב אוסר בשבת הנכרי בא ואם
הדבר  היה לא שהותרה ובשעה הואיל הותרה שהותרה כיון
אם  בשבת הנכרי יבוא שמא כי ותאסר תחזור שלא ברור
אז  היה שלא שבת בכניסת הנכרי מדעת בבירור שידוע לא

כך: אחר ונמלך בשבת לביתו לחזור בדעתו

* * *
אינו · בשבת שבא לאחר ממנו לשכור רוצים אם ואפילו

ממנו  ששכרו אחר לחבירו אחד לכשיבטל אלא מועיל
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c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

כששכרו  וניעור חוזר אינו העירוב אבל מותר חבירו יהיה
לספינות  דומה ואינו בבואו מיד נתבטל וכבר הואיל ממנו
בשבת  ונפסקו יחד ועירבו יום מבעוד בזו זו קשורות שהיו
כמו  הראשון להיתרן שחזרו ונקשרו וחזרו עירובן ונתבטל
אחת  פעם שעירבו חצירות ב' (וכן שס"ב בסימן שנתבאר
ונפתח  בחול הפתח ונסתם שביניהם פתח ע"י יותר או לשנה
לפי  שע"ד) בסימן שנתבאר כמו וניעור חוזר שהעירוב בשבת
ליפסק  עומדות היו לא הקשורות הספינות שעירבו שבשעה
לשנה  החצרות שעירבו בשעה (וכן עירובן ולהתבטל בשבת
זו  בשנה לסתום אז עומד שביניהם הפתח היה לא יותר או
שבא  שכיון כאן משא"כ עירובן) ולהתבטל כך אחר או
סופו  היה לא העירוב כשנעשה מתחלה כן אם בשבת הנכרי
הלך  אם (ואפילו יתבטל הנכרי שכשיבא השבת כל להתקיים
בשבת): ולבא בחול ממקומו לילך הוא יכול למרחוק בדרך

יום ‚ מבעוד ממנו ושכרו בביתו הנכרי היה אם אבל
הרי  היורש מן ביום בו ושכרו בשבת הנכרי ומת ועירבו

וב  הואיל וניעור חוזר הנכרי העירוב היה לא עשייתו שעת
ממנו. ששכרו כיון יורש עליהם שיאסר בשבת למות עומד

הנכרי  ומת אסורים שהיו שכירות בלא עירבו אם אבל
אעפ"כ  עליהם אוסר שאינו שם דר אינו ויורשו בשבת
אבל  מותר חבירו ויהיה לחבירו אחד שיבטל עד אסורים
היה  לא עשייתו ובשעת הואיל וניעור חוזר אינו העירוב
עירוב  קנו לא שעדיין לפי וגם בשבת למות עומד הנכרי

שע"ד). סימן (עיין מעולם

שהם  שעירבו לשנים רשות המבטל לישראל דומה ואינו
יום  מבעוד שכשעירב לפי וניעור חוזר שעירובם מותרים
עירובם  מבטל אינו לפיכך עמהם לערב ראוי זה גם היה
לערב  ראוי שאינו נכרי משא"כ עמהם עירב ולא כששכח
רשותו  להם השכיר כשלא עירובם את מבטל הוא עמהם
וניעור  חוזר אינו יום מבעוד שנתבטל וכיון שבחצר

משתחשך: מערבים שאין משחשכה

* * *

מעכב: אם אכסנאי נכרי שפד סימן ב חלק

נכנס ‡ אם אכסנאות לשם החצר מבתי לאחד הנכנס נכרי
ברשות  נכנס ואם לעולם אוסר אינו ברשות שלא
רגיל  הוא אם לאכילה מיוחד חדר לו השאילו או שהשכירו
לאחר  עד אוסר אינו רגיל אינו ואם בבואו מיד אוסר לבא
ישראל  באכסנאי ש"ע בסימן שנתבאר כמו יום שלשים

ברשות. נכנס נקרא הבית על חוב לו שיש ונכרי

ומהם  בחזקה מהם היהודים בבתי שנכנסו המלך חיל ואנשי
בהם  שנכנסו חדרים באותם בתים לבעלי יש אם ברצון
עליהם  אוסרים אינם בשבת ניטלים שאינם כלים הנכרים
ברשות  בהן שנכנסו בחצרות אוסרים לאו ואם ענין בכל
הנכנסים  אבל שם לבא רגילים שאינם אע"פ יום ל' לאחר

לעולם. אוסרים אינם בחזקה

ביתו  המשכיר אבל שם קבועים שאינם באכסנאים זה (וכל
בכל  אוסר אינו שנתיים או שנה בקביעות בו לדור לנכרי

עליו  שיאסר דעת על ביתו לו השכיר לא  שבוודאי ענין
שפ"ב): בסימן וכמ"ש כולה השנה כל בקביעות

בעירוב: ומומר צדוקי דין שפה סימן ב חלק

לשכור ‡ צריך ואין רשות ומבטלים כישראל הם הצדוקים
שבת  שומרי והם הואיל מהם דירתו להרחיק כדי מהם
כיון  מועיל אינו שלהם עירוב אבל אלילים עובדים ואינם

בעירוב: מודים שאינם

אלא · תקנה לו ואין נכרים כשאר הוא הרי כותי
בשכירות:

אפילו ‚ בפרהסיא שבתות לחלל או לע"ז מומר ישראל
כנכרי  הוא הרי סופרים דברי באיסורי אלא מחללו אינו
שהם  לצדוקי דומה ואינו ממנו לשכור וצריך דבריו לכל
לפי  בפרהסיא סופרים דברי באיסורי ג"כ מחללים
אינו  ואם בידיהם אבותיהם שמעשה הם אנוסים שהצדוקים
הוא  הרי תורה באיסורי מחללו אפילו בצנעא אלא מחללו

מערב). (או רשות ומבטל דבריו לכל כישראל

בכך  כשרגיל אלא בפרהסיא שבתות לחלל מומר נקרא ואינו
בעלמא  באקראי פעם כשחיללו לא אבל כלל נזהר ואינו

שעה: לפי דחוק כשהיה

* * *
שעירבו „ היהודים בשכונת בית לו ויש שהמיר ישראל

אחרת  פתח לו אין אם עמהם עירב הוא וגם השנה לכל
לאחר  שחל שבת בכל אוסר הוא הרי זו לשכונה אלא כלל
לע"ז  כשהמיר עירובו נתבטל שכבר שישכיר עד שהמיר
פתח  הוא אפילו הנכרים לשכונת אחר פתח לו יש אם אבל
אלא  גמור פתח אינו ואפילו לעולם בו רגיל (שאינו וצר קטן
או  פתח שבאותו (לפי עליהם אוסר אינו ד') על ד' חלון
מבפתח  יותר בהם חפץ הוא הנכרים לשכונת הפתוחים חלון
פתח  ונעשה לדתם שהמיר כיון היהודים שלשכונת הגדול
ואינו  היהודים לשכונת כלל בו לילך רגיל אינו כאילו זה
גמלים  עליהם דרך ומוציא שמכניס אע"פ עליהם אוסר

שפ"ט): בסי' שיתבאר כמו כולו היום כל וקרונות

סעיפים: ט' ובו בעירוב שיתוף דיני שפו סימן ב חלק

רשות ‡ פתח בצורת לומר צריך ואין בלחי המתוקן מבוי
בקורה  המתוקן ואפילו התורה מן היא גמורה היחיד
פתוח  וכשהמבוי בעלמא היכר משום אלא כמחיצה שאינה
שנתבאר  כמו התורה מן היחיד רשות אינו הרבים לרשות
פטור  מקום אלא אינו התורה מן מכלֿמקום שמ"ה בסי'
רשות  שהן אע"פ לחצרות ממנו ולהכניס להוציא ומותר
ממנו  ולהכניס להוציא אסרו שחכמים אלא גמורה היחיד
לבעליה  אחת כל מיוחדות הן שהחצרות מפני לחצרות
יוציאו  ואם הרבים לרשות קצת ודומה לכולם משותף והמבוי
לרשות  היחיד מרשות להוציא שמותר יאמרו למבוי מחצרות
ממיני  אחר דבר או פת שגובין שיתוף ע"י התירו אבל הרבים
באחת  אותו ונותנים וחצר חצר מכל משקה או מאכל
חצר  לאותה המבוי כל פתוח כאילו רואים ואנו מהחצרות

זה. שיתוף ע"י כאחת נעשו שבמבוי החצרות שכל בלבדה
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רכט c"ag i`iyp epizeax zxezn

כששכרו  וניעור חוזר אינו העירוב אבל מותר חבירו יהיה
לספינות  דומה ואינו בבואו מיד נתבטל וכבר הואיל ממנו
בשבת  ונפסקו יחד ועירבו יום מבעוד בזו זו קשורות שהיו
כמו  הראשון להיתרן שחזרו ונקשרו וחזרו עירובן ונתבטל
אחת  פעם שעירבו חצירות ב' (וכן שס"ב בסימן שנתבאר
ונפתח  בחול הפתח ונסתם שביניהם פתח ע"י יותר או לשנה
לפי  שע"ד) בסימן שנתבאר כמו וניעור חוזר שהעירוב בשבת
ליפסק  עומדות היו לא הקשורות הספינות שעירבו שבשעה
לשנה  החצרות שעירבו בשעה (וכן עירובן ולהתבטל בשבת
זו  בשנה לסתום אז עומד שביניהם הפתח היה לא יותר או
שבא  שכיון כאן משא"כ עירובן) ולהתבטל כך אחר או
סופו  היה לא העירוב כשנעשה מתחלה כן אם בשבת הנכרי
הלך  אם (ואפילו יתבטל הנכרי שכשיבא השבת כל להתקיים
בשבת): ולבא בחול ממקומו לילך הוא יכול למרחוק בדרך

יום ‚ מבעוד ממנו ושכרו בביתו הנכרי היה אם אבל
הרי  היורש מן ביום בו ושכרו בשבת הנכרי ומת ועירבו

וב  הואיל וניעור חוזר הנכרי העירוב היה לא עשייתו שעת
ממנו. ששכרו כיון יורש עליהם שיאסר בשבת למות עומד

הנכרי  ומת אסורים שהיו שכירות בלא עירבו אם אבל
אעפ"כ  עליהם אוסר שאינו שם דר אינו ויורשו בשבת
אבל  מותר חבירו ויהיה לחבירו אחד שיבטל עד אסורים
היה  לא עשייתו ובשעת הואיל וניעור חוזר אינו העירוב
עירוב  קנו לא שעדיין לפי וגם בשבת למות עומד הנכרי

שע"ד). סימן (עיין מעולם

שהם  שעירבו לשנים רשות המבטל לישראל דומה ואינו
יום  מבעוד שכשעירב לפי וניעור חוזר שעירובם מותרים
עירובם  מבטל אינו לפיכך עמהם לערב ראוי זה גם היה
לערב  ראוי שאינו נכרי משא"כ עמהם עירב ולא כששכח
רשותו  להם השכיר כשלא עירובם את מבטל הוא עמהם
וניעור  חוזר אינו יום מבעוד שנתבטל וכיון שבחצר

משתחשך: מערבים שאין משחשכה

* * *

מעכב: אם אכסנאי נכרי שפד סימן ב חלק

נכנס ‡ אם אכסנאות לשם החצר מבתי לאחד הנכנס נכרי
ברשות  נכנס ואם לעולם אוסר אינו ברשות שלא
רגיל  הוא אם לאכילה מיוחד חדר לו השאילו או שהשכירו
לאחר  עד אוסר אינו רגיל אינו ואם בבואו מיד אוסר לבא
ישראל  באכסנאי ש"ע בסימן שנתבאר כמו יום שלשים

ברשות. נכנס נקרא הבית על חוב לו שיש ונכרי

ומהם  בחזקה מהם היהודים בבתי שנכנסו המלך חיל ואנשי
בהם  שנכנסו חדרים באותם בתים לבעלי יש אם ברצון
עליהם  אוסרים אינם בשבת ניטלים שאינם כלים הנכרים
ברשות  בהן שנכנסו בחצרות אוסרים לאו ואם ענין בכל
הנכנסים  אבל שם לבא רגילים שאינם אע"פ יום ל' לאחר

לעולם. אוסרים אינם בחזקה

ביתו  המשכיר אבל שם קבועים שאינם באכסנאים זה (וכל
בכל  אוסר אינו שנתיים או שנה בקביעות בו לדור לנכרי

עליו  שיאסר דעת על ביתו לו השכיר לא  שבוודאי ענין
שפ"ב): בסימן וכמ"ש כולה השנה כל בקביעות

בעירוב: ומומר צדוקי דין שפה סימן ב חלק

לשכור ‡ צריך ואין רשות ומבטלים כישראל הם הצדוקים
שבת  שומרי והם הואיל מהם דירתו להרחיק כדי מהם
כיון  מועיל אינו שלהם עירוב אבל אלילים עובדים ואינם

בעירוב: מודים שאינם

אלא · תקנה לו ואין נכרים כשאר הוא הרי כותי
בשכירות:

אפילו ‚ בפרהסיא שבתות לחלל או לע"ז מומר ישראל
כנכרי  הוא הרי סופרים דברי באיסורי אלא מחללו אינו
שהם  לצדוקי דומה ואינו ממנו לשכור וצריך דבריו לכל
לפי  בפרהסיא סופרים דברי באיסורי ג"כ מחללים
אינו  ואם בידיהם אבותיהם שמעשה הם אנוסים שהצדוקים
הוא  הרי תורה באיסורי מחללו אפילו בצנעא אלא מחללו

מערב). (או רשות ומבטל דבריו לכל כישראל

בכך  כשרגיל אלא בפרהסיא שבתות לחלל מומר נקרא ואינו
בעלמא  באקראי פעם כשחיללו לא אבל כלל נזהר ואינו

שעה: לפי דחוק כשהיה

* * *
שעירבו „ היהודים בשכונת בית לו ויש שהמיר ישראל

אחרת  פתח לו אין אם עמהם עירב הוא וגם השנה לכל
לאחר  שחל שבת בכל אוסר הוא הרי זו לשכונה אלא כלל
לע"ז  כשהמיר עירובו נתבטל שכבר שישכיר עד שהמיר
פתח  הוא אפילו הנכרים לשכונת אחר פתח לו יש אם אבל
אלא  גמור פתח אינו ואפילו לעולם בו רגיל (שאינו וצר קטן
או  פתח שבאותו (לפי עליהם אוסר אינו ד') על ד' חלון
מבפתח  יותר בהם חפץ הוא הנכרים לשכונת הפתוחים חלון
פתח  ונעשה לדתם שהמיר כיון היהודים שלשכונת הגדול
ואינו  היהודים לשכונת כלל בו לילך רגיל אינו כאילו זה
גמלים  עליהם דרך ומוציא שמכניס אע"פ עליהם אוסר

שפ"ט): בסי' שיתבאר כמו כולו היום כל וקרונות

סעיפים: ט' ובו בעירוב שיתוף דיני שפו סימן ב חלק

רשות ‡ פתח בצורת לומר צריך ואין בלחי המתוקן מבוי
בקורה  המתוקן ואפילו התורה מן היא גמורה היחיד
פתוח  וכשהמבוי בעלמא היכר משום אלא כמחיצה שאינה
שנתבאר  כמו התורה מן היחיד רשות אינו הרבים לרשות
פטור  מקום אלא אינו התורה מן מכלֿמקום שמ"ה בסי'
רשות  שהן אע"פ לחצרות ממנו ולהכניס להוציא ומותר
ממנו  ולהכניס להוציא אסרו שחכמים אלא גמורה היחיד
לבעליה  אחת כל מיוחדות הן שהחצרות מפני לחצרות
יוציאו  ואם הרבים לרשות קצת ודומה לכולם משותף והמבוי
לרשות  היחיד מרשות להוציא שמותר יאמרו למבוי מחצרות
ממיני  אחר דבר או פת שגובין שיתוף ע"י התירו אבל הרבים
באחת  אותו ונותנים וחצר חצר מכל משקה או מאכל
חצר  לאותה המבוי כל פתוח כאילו רואים ואנו מהחצרות

זה. שיתוף ע"י כאחת נעשו שבמבוי החצרות שכל בלבדה
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הּמׁשּכן".51. פקּודי "אּלה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָועּיין

.52.(Kli`e b dpWn ,bi wxR dxivi xtq d`x)§¥¥¤§¦¨¤¤¦§¨¨¥¨

.53dxivi xtql c"a`xd znCwd d`x .b"k aizp 'd wxR sFq a"i xrW qCxR)©§¥©©¤¤¨¦§¥©§¨©¨©£©§¥¤§¦¨

.(b ,a

מים"54. "ּוׁשאבּתם הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה miWExC(ועּיין oOwl) ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ§©¨§¦

.((c ,gr zFMEql§

ואתחּנן.55. ּפרׁשת ריׁש ג', חלק ּבּזהר – "עֹומדים" מענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹועּיין
א'. עּמּוד קפ"ג, ּדף ּתצּוה, ְְֶַַַַָָּובפרׁשת

מׁשה"56. "וּיקהל הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה .ועּיין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ



c"agרל i`iyp epizeax zxezn
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caMl dlFr xgaEOde ,uEgl dgcp zlFqRd f`e ,mẄ§¨©§¤¦§¤©§©§¨¤©¨¥
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`Al ,`gFn ± miinipRd mixa` :WtPA oMWOd zpigA WIW¤¥§¦©©¦§¨©¤¤¥¨¦©§¦¦¨¦¨
iWxw ± zpigA md zFnvr ;oMWOd ilM znbEC ± `cake§©§¨§©§¥©¦§¨£¨¥§¦©©§¥
zpigA ± zFnvr oipre .zFrixi znbEC ± xUaE xFr ;oMWOd©¦§¨¨¨§©§¦§¦§¨£¨§¦©
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ב').57. קס"א, ׁשלח, ּפרׁשת ג', חלק זהר ועּיין ער". ולּבי יׁשנה "אני הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ(ועּיין

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

שנאמר ÏÚÓÏÂ‰(ז) ותחה"מ העוה"ב הוא מזו גם
האמיתי  יש אהבי להנחיל כא) ח, (משלי
וכלל  כלל היש בטול בלי ממש יש בבחי' שהן כמו
והוא  כלל אמצעי בלי גמור ליש העליון מיש שזהו
יושבים  בצדיקים מורגש יש בבחי' שיבא הנעלם העדן
ב"ה  א"ס דעצמות האור להם שבא כו' ונהנים  כו'
אדה"ר  (כנשמת טהורים בגופים מורגש חיות בבחי'
מחי  עולם חיי וחיים וכה"ג) טהור בגוף מח"ע דפרחא
מחיי  הגופים שיחיו תח"ה וכ"ה כלל או"פ בלא החיים
יחזקאל  שהחיה העצמות (כדמיון העליון מטל החיים
בבחי' שזהו כו') היבשות בעצמות בא האלקי שהרוח
פא"פ  משה נבואת שהיתה כמו לתחתון מעליון מיש יש

וד"ל: כנ"ל כלל במציאות בטול בלי
התהוות Â‰ÊÂ(ח) למעלה מלמטה לע"ל ג"כ שיהיה

כעכשיו  המהות בשנוי אמצעי בלי מיש יש
שהרי  כנ"ל לגשם הצומח דכח הרוחני מן בצמיחה
כו' גלוסקאות שתוציא א"י עתידה ב) ל, (שבת אמרו
בזריעה  אמצעי ע"י שלא מיש יש התהוות שזהו
קודם  במע"ב היה כבר כזאת (ודוגמא כו' היש בביטול

א) ס, (חולין חיה נפש הארץ תוצא שאמר עה"ד חטא
שהן  כמו ואריה שור שיצאו נבראו וקומתן שבצביונן
כנ"ל): אלקים שם ע"י שהיה (אע"פ הארץ מן בקומתן

דוקא ÌÚÂ(ט) דעכשיו תו"מ ע"י רק יהיה לא כ"ז
לנהורא  חשוכא לאהפכא לאין היש בבטול
לפי  לאור הראשון דצמצום חשך הפוך יהיה שע"י כו'
שלפני  דא"ס העצמות מאור דוקא עי"ז שיתגלה
שיוציא  כנ"ל כו' לא העליון חשך גם דקמיה הצמצום
הן  בשרשן שהתו"מ לפי והיינו לע"ל. מנרתקה חמה
צמצום  ע"י המהות שנוי בלי דא"ס ועצמות מפנימיות

בב  למטה לאור חשך להפוך בכחם וע"כ היש כלל טול
א) ה, (כתובות אמרו שלכך הצדיקים במעשה לאין
יותר  לאין) מיש (שמבטלים צדיקים מעשה גדולים
צמצום  ע"י ליש מאין רק שאינו וארץ שמים ממעשה
מן  למעלה מגיע דוקא שלהם לאין היש ובטול כנ"ל
מצד  דוקא התו"מ באמצעות רק שזהו כנ"ל הצמצו'
האמיתי  במס"נ גם זה שאין כו' ממש בעצמיות שרשם
מעלת  יתרון וזהו כנ"ל. כנביאים הגבוהות בנשמות
הנפש  בכללות באה"ר ממס"נ יותר התו"מ על מס"נ
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zEIg mW dUrpe gFOl dlFr aNdnE ,mC mW dUrpe alë¥§©£¤¨¨¥©¥¤©©§©£¤¨©
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.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

שנאמר ÏÚÓÏÂ‰(ז) ותחה"מ העוה"ב הוא מזו גם
האמיתי  יש אהבי להנחיל כא) ח, (משלי
וכלל  כלל היש בטול בלי ממש יש בבחי' שהן כמו
והוא  כלל אמצעי בלי גמור ליש העליון מיש שזהו
יושבים  בצדיקים מורגש יש בבחי' שיבא הנעלם העדן
ב"ה  א"ס דעצמות האור להם שבא כו' ונהנים  כו'
אדה"ר  (כנשמת טהורים בגופים מורגש חיות בבחי'
מחי  עולם חיי וחיים וכה"ג) טהור בגוף מח"ע דפרחא
מחיי  הגופים שיחיו תח"ה וכ"ה כלל או"פ בלא החיים
יחזקאל  שהחיה העצמות (כדמיון העליון מטל החיים
בבחי' שזהו כו') היבשות בעצמות בא האלקי שהרוח
פא"פ  משה נבואת שהיתה כמו לתחתון מעליון מיש יש

וד"ל: כנ"ל כלל במציאות בטול בלי
התהוות Â‰ÊÂ(ח) למעלה מלמטה לע"ל ג"כ שיהיה

כעכשיו  המהות בשנוי אמצעי בלי מיש יש
שהרי  כנ"ל לגשם הצומח דכח הרוחני מן בצמיחה
כו' גלוסקאות שתוציא א"י עתידה ב) ל, (שבת אמרו
בזריעה  אמצעי ע"י שלא מיש יש התהוות שזהו
קודם  במע"ב היה כבר כזאת (ודוגמא כו' היש בביטול

א) ס, (חולין חיה נפש הארץ תוצא שאמר עה"ד חטא
שהן  כמו ואריה שור שיצאו נבראו וקומתן שבצביונן
כנ"ל): אלקים שם ע"י שהיה (אע"פ הארץ מן בקומתן

דוקא ÌÚÂ(ט) דעכשיו תו"מ ע"י רק יהיה לא כ"ז
לנהורא  חשוכא לאהפכא לאין היש בבטול
לפי  לאור הראשון דצמצום חשך הפוך יהיה שע"י כו'
שלפני  דא"ס העצמות מאור דוקא עי"ז שיתגלה
שיוציא  כנ"ל כו' לא העליון חשך גם דקמיה הצמצום
הן  בשרשן שהתו"מ לפי והיינו לע"ל. מנרתקה חמה
צמצום  ע"י המהות שנוי בלי דא"ס ועצמות מפנימיות

בב  למטה לאור חשך להפוך בכחם וע"כ היש כלל טול
א) ה, (כתובות אמרו שלכך הצדיקים במעשה לאין
יותר  לאין) מיש (שמבטלים צדיקים מעשה גדולים
צמצום  ע"י ליש מאין רק שאינו וארץ שמים ממעשה
מן  למעלה מגיע דוקא שלהם לאין היש ובטול כנ"ל
מצד  דוקא התו"מ באמצעות רק שזהו כנ"ל הצמצו'
האמיתי  במס"נ גם זה שאין כו' ממש בעצמיות שרשם
מעלת  יתרון וזהו כנ"ל. כנביאים הגבוהות בנשמות
הנפש  בכללות באה"ר ממס"נ יותר התו"מ על מס"נ
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מס"נ  להם שהיה ופורים דחנוכה נס בענין במ"א כמ"ש
ע"י  וכמ"כ וד"ל. כו' מלוכה הרוגי וכו' התו"מ על
החשך  הפוך שזהו הקושיא לתרץ שבהלכות החדושים
כמו  למעלה מלמטה ליש מיש גמור חדוש שנק' לאור
ע"פ  במ"א כמ"ש עצמה שבטבע דניסים דוגמא
כו' הלכה ר"ת הארץ כל לה' הריעו א) ק, (תהלים
למטה  מלמעלה שיאיר ממש העצמות באור שמגיע
כמו  כלל המהות שנוי בלי צמצום ע"י שלא ליש מיש
למחכה  יעשה רק ראתה לא דעין העדן שהוא בעוה"ב
עמל  שנק' דחכ' במילי דדייק למאן בזהר ואמר לו
שנק' וזהו במ"א. כמ"ש דוקא הפלפול שהוא תורה
ואיש  בתולה למעלה מלמטה בעצם מראה טובת רבקה
מרוחניות  עצמה הארץ מכח הצמיחה כמו ידעה לא
ה, (מיכה כמ"ש כלל ממוצע בלי שהוא כמו לגשמיות
והוא  כו' לאיש יקוה לא אשר כו' יעקב שארית והיה ו)

הקדומה  דח"ע הקדמוני לים להשפיע שיעלו מל' בחי'
כו' אדני שתה באמ' לאליעזר הסימן עיקר היה וע"כ
שזהו  כו' ספרים כ"ד זה דכד ממ"ע אשאב לגמליך גם
שיהיה  כמו המהות שנוי בלי דנגה במ"ת דמ"ע חבור
מטעם  כו' שפה עמים אל ויהפוך בשר כל שיראו לע"ל
פנימיות  בבחי' למעלה דתו"מ שרש מצד וזהו הנ"ל.
בעה"ד  דנגה בלבושים התו"מ שבאו שהגם ועצמיות
תורה  דאור הלבוש מזה אדרבה כלל הסתר זה אין
כו' בסומ"ר כו' רפ"ח אתברירו דוקא דאורייתא שבחכ'
אור  נראה באורך כמ"ש דוקא העצמות אור יראו
עצמו  במאור שכלול העצמי באורך והיינו עצמותך
חשך  ידם על ונהפך למטה שבאו דתו"מ אור שהן
צדיקים  שהן דוקא אנחנו נראה דוקא עי"ז כנ"ל לאור
הנביאים  בכל כזה היה שלא עצמותך אור בתו"מ

וד"ל: הנ"ל מטעם
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jizevn jxc

ÔÈÚ ואסור [(שע"ד)] פרע הנזיר שיגדל הנזירות מצות
וגם  [(שע"ג)], נזרו ימי כל שערו לגלח בל"ת לו
[(שע"ה, למתים ומלטמא [(שס"חֿשע"ב)] ביין אסור
ר"ל  לעליון ידמה הנזיר כי האריז"ל ופי' שע"ו)]:
וביאור  נשא. פ' מצות בטעמי וע"ש א"א לבחי'
ימים  הארכת במה במגילה מארז"ל עפ"י יובן הדברים
חסידות, מדת הכל והם כו' הקפדתי לא מימי א"ל
אם  להם סגי לא ולמה הארכת במה השאלה מהו וצ"ל
כדכתיב  וכהלכה כדין התומ"צ שקיים מצד ימיו האריך
שטעם  להם להשיב הוצרכו למה וגם כו' חייך היא כי
חסידות  המדות אותן מצד הוא שלהם הימים אריכות

דוקא:
Í‡ אם עץ בה היש ע"פ שלח בזהר דמבואר הענין

דשאילו  מה על דחכמתא רמיזא להם רמז אין
תחמון  תמון אמר אין אם בקרבנו הוי' היש בקדמיתא
תחמון  אי לון אמר להאי או להאי אתחזי' הוה אי
אילנא  עץ בה יש דעלמא ארעי כשאר דארעא דאיבא
דארעא  דאיבא תחמון ואי יתיר עילאה מאתר ולא דחיי
מעתיקא  דהא תנדעון דעלמא אתר מכל ומשניא יתיר
אתרי  מכל עילאה שינוייא ההוא ואתמשך נגיד קא
עכ"ל, כו' אין אם עץ בה היש תנדעון ובדא דעלמא
ההשפעה  אם דהכוונה ובמק"מ הרמ"ז בפי' וע"ש
דכל  ואע"ג אין או עץ אם וזהו מא"א או מז"א

בין  מיניה נפקא מאי וא"כ ב"ה מא"ס מקורה ההשפעה
מזה  מלמע' וגם מא"א מקורה ע"כ מ"מ הרי לזו זו
מז"א  הנמשכת שההשפעה הענין אך ממש, מאוא"ס
מיעוט  בבחי' שיהי' מצמצם שהגבו' חו"ג בבחי' הוא
מאוא"ס  זו השפעה דשרש ואע"ג המקבלים לפי כראוי
ויורד  הז"א תוך ממש בהתלבשות נמשכת היא מ"מ
מא"א  הנמשכת ההשפעה משא"כ כו' מדותיו עפ"י
יתיר  דארעא איבא אם ולכן גבול ובלי חסד רב שהוא
בבחי' שאינו מא"א שנמשך מפני היינו כו' ומשניא

שגם  ואע"ג כלל נמשך צמצומי' א"א השפעת
משתנה  ואינו לבד מעביר דרך היינו ז"א באמצעות
עכ"פ  כהנים), ברכת במצות ועמ"ש שם רמ"ז (ע' האור
א"א  מבחי' ג"כ בעוה"ז השפעות שיש מהזהר למדנו
הם  אלו והשפעות בז"א מעביר דרך רק שנמשך ממש
עוה"ז  השפעות משאר עילאה ובשינוי' צמצומי' בלי

כו': הז"א ע"י ככולם שרובם
Ê"ÈÙÚÂ ר"ל ימים הארכת במה מארז"ל לפרש יש

עילאה  ששינוייא העולם מנוהג יותר בשינוי
אורכא  נמשך שממנו דוקא א"א מהשפעת הוא ודאי זה
ופירש"י  הארכת במה שאלו ולכן בר"ח וכדפי' דיומין
עליך  שיומשך זכית זכות באיזה ר"ל זכות באיזה
בז"א  התלבשות ע"י שלא בעצמו א"א השפעת
סגי  הוה ולא לבד מעביר דרך רק וצמצומי' בגבורות
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התורה  שהרי לבד הדין שורת ע"פ התורה בקיום לי'
שקיים  השיבו לכן כו' אש מימינו כמ"ש מז"א נמשכת
למדות  רומזים שרובם בגמרא וע"ש דחסידות מילי
נאמר  בא"א כן שהרי מדותי על עמדתי לא כמו דא"א
בדמות  נסתכלתי לא וכן הוותרנות מדת וכן עון נושא
למדנו  ומזה כו', עיניים טהור ית' הוא שכן רשע אדם
צריך  מא"א שפע עליו להמשיך האדם ירצה שאם

דוקא: שם הנוגעי' זכיות איזה לעשות
‰Ê·Â שגידול לפי קדוש שנק' הנזיר ענין יובן

לא"א  הכל רומז וטומאה מיין ומניעתו שערותיו
מוחין  מותרי שמבחי' השפעה בחי' הוא שערות כי
שלו  מוחין במותרי אף לכן א"ס להיותו בא"א והנה
למו  משעיר וזרח כתיב והרי נפלאה קדושה בהם יש
כו' התורה מקור ח"ע התהוות נמשך דא"א שמשערות

לחיצוני' יניקה איזה להיות יוכל בז"א משא"כ
דר' מארז"ל בביאור במ"א אצלינו וכנז' מהשערות
לי' מעיינא דשרה ואשכח מערתא מציין הוה בנאה
כנז' ראשו מספר בז"א ולכך כו' ברישי' לאברהם
וע' השערות העברת שהוא שם [להאריז"ל] בלקו"ת
כל  ולכך כו' הוא טהור ראשו ימרט כי ואיש ע"פ זהר
שהם  והזקן הפאות (לבד שערותיו לגלח לו מותר אדם
דז"א  למדות לידמות שצריך לפי בז"א) א"א מהארת
וממהות  הוא ניוול שערותיו המגדל אדרבה וא"כ
שמתדמה  הנזיר משא"כ בר"ח, כנז' לגלחם הטהרה
משעיר  וזרח בא"א שהוא כמו פרע לגדל צריך לא"א
הגבורות  על שרומז יין לשתות ואסור יהיה קדוש כו'
טהור  ית' הוא כי מלטמא אסור וכן חסדים כולו ובא"א

כו': עיניים
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰ÓÂ וזאת ע"פ י"ג פ' שמיני פ' ברבות שארז"ל
ולויתן  בהמות כל שמעון ב"ר יודן א"ר הבהמה,
חידוש  כו' תורה הקב"ה אמר כהנא בר אבין א"ר כו'
ישקני  ע"פ רש"י כמ"ש ע"ז הכוונה תצא, מאתי תורה
עליהם  עוד להופיע מאתו ומובטחים פיהו מנשיקות
פניו  ומחלים צפונותי' ומסתר טעמי' סוד להם לבאר
לנו  שיתגלו פיהו, מנשיקות ישקני וזהו דברו, לקיים
טעם  בהתגלות יבא מו"ס היינו הפנימיות תורה טעמי
שהתענוג  הוי' על תתענג אז ועז"נ הרצון, של וענג
אכן  מאתנו ונסתר בהעלם הוא וכעת הוי', מש' גבוה
הטעם  יהי' מו"ס של והתענוג הטעם כשיתגלה אז

הוי'. על והתענוג
Ì‚ בלק"ת שנת' תורתו, ובחי' ה' תורת ע"ד שזהו י"ל

דנ"א  ד' ססי' הג' אלקיכם ה' אני ע"פ בביאור
הנה  באמת אך ותושבע"פ, תושב"כ למטה שהם סע"א,
חכמה) מעיין (או הבהיר בס' מ"ש והוא תורות ב' יש
תורה  פי' בהקב"ה, שלמעלה תורה מחבר הי' דהע"ה
אופן  ע"פ שהמה אלא המשכות ג"כ היא שלמעלה
ויצחק  אברהם להאבות אלא נתגלה ולא לגמרי, אחר

והוא  במקלות, שלו עובדא הי' ויעקב בארות, חפרו
ויצא  בזח"א כמבואר שלנו תפילין עם אחד ענין
לא  זאת יעשה דעתה מישראל אחד ואם ע"א, דקס"ב
תפירה  כל ועל מנעלים תופר הי' חנוך וכן כלום, יפעול
שלמעלה, בתורה כמו הי' שהמשכתם מפני היינו כו',
איך  היא יעקב קהלת מורשה שהיא משה תורת משא"כ
ובתורתו, ה' תורת וז"ע כו', אדם כל שימשיך ומה
חכ' וענין מכתר, גם שלמעלה ח"ע היא ה' תורת ובחי'
החכמה  שורש שהיא לפי שם נת' מהכתר שלמעלה
מגלגלתא  שלמעלה דא"ס מל' שהוא ממש שברדל"א

הכתר. שהוא דא"א
˙ÂÈ‰ÏÂ שהרי חדשה, הארה מתחדש שנה בכל כי

שבכל  העברה שנה כמו אינה עד"מ זו שנה
שהוא  (רק השנה כלליות על חדש חיות נמשך ר"ה
החידוש  שיתגלה חדשי' שמי' ולע"ל עדיין, בהעלם
בבחי' הבירור ע"י ויותר אדה"ר חטא קודם כמו כללי,
את  בד"ה שנת' שער אותיות רעש או דתשו' גדול רעש
ועשיתם  דר"ה במוסף נא' לכן ל"א), האמרת, ה'

חדשה. ברי' שנעשיתם
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התורה  שהרי לבד הדין שורת ע"פ התורה בקיום לי'
שקיים  השיבו לכן כו' אש מימינו כמ"ש מז"א נמשכת
למדות  רומזים שרובם בגמרא וע"ש דחסידות מילי
נאמר  בא"א כן שהרי מדותי על עמדתי לא כמו דא"א
בדמות  נסתכלתי לא וכן הוותרנות מדת וכן עון נושא
למדנו  ומזה כו', עיניים טהור ית' הוא שכן רשע אדם
צריך  מא"א שפע עליו להמשיך האדם ירצה שאם

דוקא: שם הנוגעי' זכיות איזה לעשות
‰Ê·Â שגידול לפי קדוש שנק' הנזיר ענין יובן

לא"א  הכל רומז וטומאה מיין ומניעתו שערותיו
מוחין  מותרי שמבחי' השפעה בחי' הוא שערות כי
שלו  מוחין במותרי אף לכן א"ס להיותו בא"א והנה
למו  משעיר וזרח כתיב והרי נפלאה קדושה בהם יש
כו' התורה מקור ח"ע התהוות נמשך דא"א שמשערות

לחיצוני' יניקה איזה להיות יוכל בז"א משא"כ
דר' מארז"ל בביאור במ"א אצלינו וכנז' מהשערות
לי' מעיינא דשרה ואשכח מערתא מציין הוה בנאה
כנז' ראשו מספר בז"א ולכך כו' ברישי' לאברהם
וע' השערות העברת שהוא שם [להאריז"ל] בלקו"ת
כל  ולכך כו' הוא טהור ראשו ימרט כי ואיש ע"פ זהר
שהם  והזקן הפאות (לבד שערותיו לגלח לו מותר אדם
דז"א  למדות לידמות שצריך לפי בז"א) א"א מהארת
וממהות  הוא ניוול שערותיו המגדל אדרבה וא"כ
שמתדמה  הנזיר משא"כ בר"ח, כנז' לגלחם הטהרה
משעיר  וזרח בא"א שהוא כמו פרע לגדל צריך לא"א
הגבורות  על שרומז יין לשתות ואסור יהיה קדוש כו'
טהור  ית' הוא כי מלטמא אסור וכן חסדים כולו ובא"א
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‰ÓÂ וזאת ע"פ י"ג פ' שמיני פ' ברבות שארז"ל
ולויתן  בהמות כל שמעון ב"ר יודן א"ר הבהמה,
חידוש  כו' תורה הקב"ה אמר כהנא בר אבין א"ר כו'
ישקני  ע"פ רש"י כמ"ש ע"ז הכוונה תצא, מאתי תורה
עליהם  עוד להופיע מאתו ומובטחים פיהו מנשיקות
פניו  ומחלים צפונותי' ומסתר טעמי' סוד להם לבאר
לנו  שיתגלו פיהו, מנשיקות ישקני וזהו דברו, לקיים
טעם  בהתגלות יבא מו"ס היינו הפנימיות תורה טעמי
שהתענוג  הוי' על תתענג אז ועז"נ הרצון, של וענג
אכן  מאתנו ונסתר בהעלם הוא וכעת הוי', מש' גבוה
הטעם  יהי' מו"ס של והתענוג הטעם כשיתגלה אז

הוי'. על והתענוג
Ì‚ בלק"ת שנת' תורתו, ובחי' ה' תורת ע"ד שזהו י"ל

דנ"א  ד' ססי' הג' אלקיכם ה' אני ע"פ בביאור
הנה  באמת אך ותושבע"פ, תושב"כ למטה שהם סע"א,
חכמה) מעיין (או הבהיר בס' מ"ש והוא תורות ב' יש
תורה  פי' בהקב"ה, שלמעלה תורה מחבר הי' דהע"ה
אופן  ע"פ שהמה אלא המשכות ג"כ היא שלמעלה
ויצחק  אברהם להאבות אלא נתגלה ולא לגמרי, אחר

והוא  במקלות, שלו עובדא הי' ויעקב בארות, חפרו
ויצא  בזח"א כמבואר שלנו תפילין עם אחד ענין
לא  זאת יעשה דעתה מישראל אחד ואם ע"א, דקס"ב
תפירה  כל ועל מנעלים תופר הי' חנוך וכן כלום, יפעול
שלמעלה, בתורה כמו הי' שהמשכתם מפני היינו כו',
איך  היא יעקב קהלת מורשה שהיא משה תורת משא"כ
ובתורתו, ה' תורת וז"ע כו', אדם כל שימשיך ומה
חכ' וענין מכתר, גם שלמעלה ח"ע היא ה' תורת ובחי'
החכמה  שורש שהיא לפי שם נת' מהכתר שלמעלה
מגלגלתא  שלמעלה דא"ס מל' שהוא ממש שברדל"א

הכתר. שהוא דא"א
˙ÂÈ‰ÏÂ שהרי חדשה, הארה מתחדש שנה בכל כי

שבכל  העברה שנה כמו אינה עד"מ זו שנה
שהוא  (רק השנה כלליות על חדש חיות נמשך ר"ה
החידוש  שיתגלה חדשי' שמי' ולע"ל עדיין, בהעלם
בבחי' הבירור ע"י ויותר אדה"ר חטא קודם כמו כללי,
את  בד"ה שנת' שער אותיות רעש או דתשו' גדול רעש
ועשיתם  דר"ה במוסף נא' לכן ל"א), האמרת, ה'

חדשה. ברי' שנעשיתם
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

ÁÏ˘ÈÂ כה כו' אחיו עשו אל לפניו מלאכים יעקב
וצ"ל  עתה, עד ואחר גרתי לבן עם כו' תאמרון
לעשו, זה נוגע מה לבן עם שהי' הספור לו מודיע מה
אינו  וג"ז שמרתי, מצות ותרי"ג גרתי לבן עם פי' ורש"י
קיום  ענין כ"כ חשוב הי' לא עשו אצל הלא מובן
כו'. מצות התרי"ג ששמר לו מודיע מה ועל המצות
אבן  יעקב ויקח בענין משנת"ל ילה"ק זה ולהבין
ולבן  גל ולא דוקא מצבה עשה דיעקב מצבה, וירימה
דבי"ע  נוגה בחי' הוא דלבן הגל ענין ונת' גל, עשה
וע"ז  לאלקו', בטל להיות רוצה שאינו קשה קלי' והוא
יאיר  שלא הקדושה ובין בינו להפסיק הגל את עשה

כו'. הביטול בו לפעול האלקי אור בו
עשה Â‡È·Â¯קח) זלעו"ז דאת ידוע דהנה הוא, הענין

בחי' דקדושה ע"ס שיש דכמו אלקי',
תכלית  בבחי' הוא שהכל כו' וברי' באצי' ומדות כח"ב
באצי' שהרי כו', באוא"ס האחדות ובתכלית הקדושה
דאצי' הכלים שגם חד, וגרמוהי ואיהו חד וחיוהי איהו
אלקו' הן דאצי' דהכלים באוא"ס, בתכלית מיוחדים הם
שיש  רק כו', היחוד בתכלית מיוחדים וה"ה ממש
ב"פ  נא' דלכן דאורות להיחוד דכלים היחוד בין הפרש
דיחיד  לאחד יחיד בין ההפרש ע"ד הוא וההפרש חד.
בחי' הוא ואחד ממש חד שכולא עצמי יחוד בבחי' הוא
וארא  ד"ה בתו"א מזה וכמ"ש כו' הפרטי' התאחדות
בבחי' ג"כ הוא דאחד דהיחוד בהעלותך, ד"ה ובלק"ת
בבחי' דאורות היחוד הוא וכמו"כ כו', ממש אחדות
הכל  אבל כו', אחד בבחי' הוא היחוד ובכלים יחיד,
איהו  דלאו דבי"ע והע"ס כו'. ממש יחוד בבחי' הוא
ביטול  בבחי' ה"ה מ"מ בת"ז כמ"ש חד וגרמוהי וחיוהי
והאורות  ממש אלקו' ה"ז דבי"ע הנשמה אור שהרי כו',
אל  כלים בבחי' ה"ה מ"מ נברא בחי' שהן והכלים נ"ר
שהוא  הגוף כמו שזהו במ"א ומבו' כו', דנשמה האור
היא  בגוף הנשמה ונרגשת שנדע דמה הנשמה אל כלי
בין  ההפרש וזהו כו', מהותה לא לבד מציאותה רק
מהות  משיגים דאצי' דכלים דבי"ע, לכלים דאצי' כלים
(בבחי' כו' בתכלי' ויחוד ביטול בבחי' וה"ה האור
בחי' רק משיגים דבי"ע וכלים כו'), דיחו"ע הביטול
וכמו  הביטול בבחי' ג"כ ה"ה ומ"מ כו', לבד המציאו'
כו' הנשמה מאור חי הוא דוקא הביטול שע"י הגוף
בחי' גם דבי"ע הע"ס בחי' וכמו"כ במ"א, וכמ"ש
ולכן  כו', והביטול היחוד בבחי' הוא הכל הכלים
וכמשנת"ל  ח"ו טו"ר תערובות בהם אין דבי"ע בהכלים

ותכלית  הקדושה בתכלית הן דקדושה דע"ס הרי פק"ו,
ומדות  כח"ב ע"ס ג"כ יש בלעו"ז כך הנה כו'. היחוד
חכמים  וכמו חו"ב ובחי' דלעו"ז, והתענוג הרצון והוא
מאלקו' בתכלית הפירוד בבחי' שהן רק כו', להרע המה
חיצוני' וחכמות עוה"ז חומרי' כענין וגסות ישות בבחי'
האור  צמצום דמבחי' רק לגמרי, האלקו' היפך שהן כו'
דקדושה  דע"ס הכלים חיצוני' מבחי' השפע במותרי
ח"ו  ממש הכלים מבחי' (ולא כו' יניקה קצת להם נמשך
בחי' שזהו דמל' העור דאחורי השערות מבחי' כ"א
שלמטה  דקלי' לבן בחי' וזהו כו'). השפע מותרות
בחי' הוא דלבן פק"ז ונת"ל לברי' אצי' שבין מהפרסא
תוקף  והוא דקלי' כתר בחי' שהוא ג"כ ואי' דקלי' חכ'
הוא  העליון לובן בחי' בקדושה דכמו ביותר, הקלי'
כו', החכ' מבחי' שלמע' דאוא"ס העצמי' פשיטת בחי'
מטו"ד  שלמע' הקלי' תוקף בחי' הוא בקלי' כמו"כ
ר"ל  ביותר השקוע וכמו דלעו"ז, והתענוג הרצון והו"ע
שהן  תאוות עניני יש וכמו"כ הגשמי', ותענוגי' בתאוות
וכמשי"ת  וכה"ג הכבוד וכמו דקלי' מקיפים בבחי'
שבירה  בדרך שנפל דקלי' לבן בחי' וזהו בסמוך.
שבה"כ  והו"ע דקדושה, העליון לובן מבחי' ונפילה
ונפל  שירד מ"ה מש' שלמע' ס"ג בחי' שהוא דתהו
עשה  דקלי' זה ולבן כנודע, כו' דנוגה ב"ן בבחי' למטה
מאורות  יתגלה שלא היינו הקדושה לבין בינו גל
דנוגה  בהיכלות למטה דאצי' מ"ה דש' דחכ' עליוני'
כו'. דאצי' בקדושה ליכלל ולבררם להעלותם דבי"ע
שמתבררים  עוה"ז בתענוגי למטה בירורי' יש שהרי
בדברים  המצות קיום וע"י התו' ע"י למע' ועולים
בדרך  בירורים יש וכמו"כ כו', התשו' ע"י ובפרט גשמי'
באתעדל"ת  שמעלים דתפלה העבודה ע"י מלמטלמ"ע
דקדושה  ניצוצות בחי' לאצי' דבי"ע דנוגה מהיכלות
בהגרים  בחרן עשו אשר והנפש וכמו לשם, שנפלו
ור"מ  דר"ע הגבוהות נשמו' וכמו כו', אברהם שגייר
אלו  דכל כו', כעובדי' בנביאים וכן ואבטליון ושמעי'
הבירורים  שיהיו בכדי דהיינו והעלאו', ההמשכות
כ"ז  כו', הנשמו' עליית ושיהי' ותשו' תומ"צ ע"י למטה
שנמדד  המדה מכפי שלמע' והמשכה אור תוס' ע"י הוא
נמשך  השתל' דס' המדה ע"פ כי השתל', בס' ונקצב

ומת  צמצום בבחי' ועל האור כו', למדרי' ממדרי' מעט
מעלימי' והפרסאות המסכים הנה המצומצם האור
ע"י  הוא האור המשכת תחלת גם (כי ומסתירים
והגילוי  האור העדר בבחי' שהוא בתחלה שהי' הצמצום
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c"agרלד i`iyp epizeax zxezn

שאין  ביותר מצומצם אור מאיר הפרסא שלאחר כו'),
ע"י  דוקא כ"א כו', ולהעלות לברר הזה האור בכח
כו', הפרסא ע"י גם שמאיר יותר עליון אור שנמשך
התו' קול בחי' שהוא לרקיע ממעל קול ויהי וכמו
להעלים  יכולה הפרסא שאין מה היינו מהפרסא שלמע'
נמשך  הרי מ"מ ושיעור במדה ג"כ בא שזה (וע"ה כו'
כו' עצמי' מדידה ג"כ היא והמדידה העצמי' בחי' בזה
דקדושה  ופרסאו' במסכים וזהו במ"א). ומבו' כידוע
וכ"ש  השתל' דס' האור על גם לגמרי מעלימים שאינם
אבל  כו', מהשתל' שלמע' האור על מעלימים שאינם
בבחי' להיות המסכי' את להגביר רצה הארמי לבן
כו' מבדילי' היו עוונותיכם כ"א (וע"ד ח"ו לגמרי העלם
כ"א  ומפסיק חוצץ דבר שום שאין פ"ה באגה"ת וכמ"ש
ההמשכה  על גם להעלים והיינו כו'), עוונותיכם
ושלא  בבע"ת תשו' התעוררו' ח"ו יהי' ושלא דתומ"צ
שהי' אלקו' הגילוי כמו לבי"ע, מאצי' גילוים יהי'
האותות  כל וכמו בנביאים הנבואה וכגילוי בבהמ"ק
מקיף  בחי' שזהו (וי"ל כו' מהטבע שלמע' והמופתי'
על  גם ומסתיר שמעלים ביותר קשה קלי' שהיא דקלי'
וכמו  מהשתל', שלמע' דאוא"ס והגילוים ההמשכות
נגד  גם לעמוד שיכול דהיינו מהני שמיא כלפי חוצפא
הוא  וכמו"כ במ"א. ומבו' כנודע כו' דאלקו' הגילוי
גם  שמעלים דקלי' המקיף בבחי' שהן ותענוגי' בתאוות
גשמי' בתענוגי' ר"ל ביותר השקוע וכמו כו' הגילוי על
וכמו  כו', שבנפש טובה חלקי כל באמת שמאבד
וכבוד  דקלי' או"פ בחי' הוא דתאוה והכבוד התאוה
להיות  שרוצה שמי יותר, גרוע שזה דקלי' או"מ  הוא
הקדושה  מאור אותו מרחיק ה"ז הבריות בעיני מכובד
עצמותו, והנחת הביטול הוא הקדושה ענין דכל ביותר,
וכמו"כ  כו', ביותר עצמו הרגש בבחי' הוא ובזה
(עס  הנפש את ומקיפי' שמלבישים כבוד במלבושי
לו  שנוגע ביותר בזה שמשוקע ארום) זייער עם נעמט
כבוד  דמלבושי זו בקלי' שהוא דמי בחוש וכנראה מאד,
וכה"ג, אכו"ש מעניני יותר הרבה בנפשו הדבר נוגע
לו  מעלים ה"ז הנפש את מאד ומקיף שמלביש מפני
הציור  את מאד ששומר מפני וגם כו', אלקו' על לגמרי
ומי  החיצוני' הצורה הפסד דוקא צ"ל ובקדושה שלו,
מהפסד  מאד א"ע שומר ה"ה לו נוגעים שהלבושי'
לעבודה  מאד גדול ועיכוב מניעה וזה החיצוני' הצורה
קלי' בענין במ"א (ועמ"ש כו' בנפשו אלקי והרגש
בדרך  אלקי מענין שיתפעל א"ע מניח שאינו עמלק
דלבושי' התאוה מצד הזה בענין הוא וכמו"כ כו', עזות
בציור  יתבטל שעי"ז אלקי הרגש בו שיהי' מניח אינו
שכבר  אחר שלמטה לבן עשה וכ"ז כו'). שלו החיצוני
שהמשיך  במקלות שלו בעובדות יעקב שהצליח ראה

חשך  והפך דנוגה לבן בצאן גם דתיקון מ"ה ש' בחי'
האיש  ויפרוץ וכמ"ש מאד, המדה מכפי ביתר לאור
לבן  מצאן שבירר כו' עשה לאבינו אשר דמכל כו' מאד
עולם  בעל יעקב יוכל זה שלפ"ע והבין כו', דנוגה
שיוכלל  דבי"ע מנוגה הכל ולהעלות לתקן התיקון
עמים  אל אהפוך אז דכתי' לעתיד שיהי' וכמו באצי',
המשיך  דבתחלה (וי"ל כו' הכל שיבורר כו' ברורה שפה
בכדי  הבירור דבתחלת ביותר רב אור גילוי בחי' יעקב
רב  אור המשכת צ"ל הי' דבי"ע נוגה בחי ' שיבורר
גילוי  שהי' ה"ס על ה' וירד דכתי' במ"ת וכמו ביותר,
דבכדי  הבירור בשביל שזהו וידוע למטה ממש אוא"ס
אוא"ס  המשכת תחלה הי' ע"ז להתברר יוכל שהתחתון
מהר  הופיע למו משעיר וזרח מ"ש ענין ג"כ וזהו למטה,
הוא  שכ"ז כו' ולשון אומה כל על שהחזירה פארן
בשביל  יעקב כמו"כ במ"א, וכמ"ש כו' הבירור בשביל
הי' ולא ביותר רב אור גילוי בתחלה המשיך הבירור
עבודתו  שגמר לאחר אך כו'. זה נגד לעמוד לבן ביכולת
מדה  בבחי' בתומ"צ מ"ה דש' ההמשכה וצ"ל לבן אצל
כו', והדרגה ס' בבחי' לדרכו הלך ויעקב שז"ע ושיעור
אך  כו', ביותר והסתר העלם לעשות הארמי לבן רצה
והגילוי  האור בחי' יעקב המשיך כבר כי לו הועיל לא
ושיעור  מדה שבבחי' בההמשכה שגם מהשתל' שלמע'
כו', דא"ס והעצמי' הפנימי' בחי' נמשך דתומ"צ
בחילא  לי' דמשכין התשו' ענין שיהי' המשיך וכמו"כ
וההסתרים  ההעלמו' כל להסיר הזה האור שבכח יתיר
ששום  העליון האור בהמשכת יעקב שפעל והעיקר כו',
והיינו  כו', האור לגבי יפסיק ולא יבדיל לא ופרסא מסך
כו'. התשו' ענין ושיהי' למטה דתומ"צ המשכה שיהי'
קודם  האור את והמשיך יעקב שקדם מפני י"ל גם
רב  אור המשיך דבתחלה הגל, את לעשות לבן שהספיק
ואח"כ  כנ"ל, זה אור נגד לעמוד ללבן באפשר הי' שלא
שגם  והיינו לבן, שעשה הגל קודם מצבה וירימה כתיב
קודם  יעקב והמשיך קדם והדרגה בס' דתו"מ ההמשכה
עשיית  לו הועיל לא וע"כ הגל לעשות לבן שהספיק

כו', וההפסק מבדילים הגל היו עוונותיכם כ"א ומ"ש
ומבדיל  שחוצץ יותר גרוע ר"ל דישראל שהעון י"ל כו',
התשו' בפני שעומד דבר לך ואין תשו' שייך ומ"מ כו',
נוגה  בין להפסיק גל לבן עשה הזאת היראה ומפני כו').
בבחי' שיהי' היינו כו', נסתר כי וא' לאצי', דבי"ע
בבחי' כו' אעבור לא אני אם כו', גמור והעלם הסתר
בבחי' תעבור לא אתה ואם מלמטלמ"ע העלאה
יגר  הגל את שקרא וזהו כו'. מלמעלמ"ט המשכה
שהוא  השם בגימט' שזהו התו' על בש"ך ואי' שהדותא
הוא  ואחיזתו שמקומו והיינו ה', אלקינו דה' חילוף
שכללו' והמסכים הלבושי' שהו"ע ותמורות בחילופים
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רלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

שאין  ביותר מצומצם אור מאיר הפרסא שלאחר כו'),
ע"י  דוקא כ"א כו', ולהעלות לברר הזה האור בכח
כו', הפרסא ע"י גם שמאיר יותר עליון אור שנמשך
התו' קול בחי' שהוא לרקיע ממעל קול ויהי וכמו
להעלים  יכולה הפרסא שאין מה היינו מהפרסא שלמע'
נמשך  הרי מ"מ ושיעור במדה ג"כ בא שזה (וע"ה כו'
כו' עצמי' מדידה ג"כ היא והמדידה העצמי' בחי' בזה
דקדושה  ופרסאו' במסכים וזהו במ"א). ומבו' כידוע
וכ"ש  השתל' דס' האור על גם לגמרי מעלימים שאינם
אבל  כו', מהשתל' שלמע' האור על מעלימים שאינם
בבחי' להיות המסכי' את להגביר רצה הארמי לבן
כו' מבדילי' היו עוונותיכם כ"א (וע"ד ח"ו לגמרי העלם
כ"א  ומפסיק חוצץ דבר שום שאין פ"ה באגה"ת וכמ"ש
ההמשכה  על גם להעלים והיינו כו'), עוונותיכם
ושלא  בבע"ת תשו' התעוררו' ח"ו יהי' ושלא דתומ"צ
שהי' אלקו' הגילוי כמו לבי"ע, מאצי' גילוים יהי'
האותות  כל וכמו בנביאים הנבואה וכגילוי בבהמ"ק
מקיף  בחי' שזהו (וי"ל כו' מהטבע שלמע' והמופתי'
על  גם ומסתיר שמעלים ביותר קשה קלי' שהיא דקלי'
וכמו  מהשתל', שלמע' דאוא"ס והגילוים ההמשכות
נגד  גם לעמוד שיכול דהיינו מהני שמיא כלפי חוצפא
הוא  וכמו"כ במ"א. ומבו' כנודע כו' דאלקו' הגילוי
גם  שמעלים דקלי' המקיף בבחי' שהן ותענוגי' בתאוות
גשמי' בתענוגי' ר"ל ביותר השקוע וכמו כו' הגילוי על
וכמו  כו', שבנפש טובה חלקי כל באמת שמאבד
וכבוד  דקלי' או"פ בחי' הוא דתאוה והכבוד התאוה
להיות  שרוצה שמי יותר, גרוע שזה דקלי' או"מ  הוא
הקדושה  מאור אותו מרחיק ה"ז הבריות בעיני מכובד
עצמותו, והנחת הביטול הוא הקדושה ענין דכל ביותר,
וכמו"כ  כו', ביותר עצמו הרגש בבחי' הוא ובזה
(עס  הנפש את ומקיפי' שמלבישים כבוד במלבושי
לו  שנוגע ביותר בזה שמשוקע ארום) זייער עם נעמט
כבוד  דמלבושי זו בקלי' שהוא דמי בחוש וכנראה מאד,
וכה"ג, אכו"ש מעניני יותר הרבה בנפשו הדבר נוגע
לו  מעלים ה"ז הנפש את מאד ומקיף שמלביש מפני
הציור  את מאד ששומר מפני וגם כו', אלקו' על לגמרי
ומי  החיצוני' הצורה הפסד דוקא צ"ל ובקדושה שלו,
מהפסד  מאד א"ע שומר ה"ה לו נוגעים שהלבושי'
לעבודה  מאד גדול ועיכוב מניעה וזה החיצוני' הצורה
קלי' בענין במ"א (ועמ"ש כו' בנפשו אלקי והרגש
בדרך  אלקי מענין שיתפעל א"ע מניח שאינו עמלק
דלבושי' התאוה מצד הזה בענין הוא וכמו"כ כו', עזות
בציור  יתבטל שעי"ז אלקי הרגש בו שיהי' מניח אינו
שכבר  אחר שלמטה לבן עשה וכ"ז כו'). שלו החיצוני
שהמשיך  במקלות שלו בעובדות יעקב שהצליח ראה

חשך  והפך דנוגה לבן בצאן גם דתיקון מ"ה ש' בחי'
האיש  ויפרוץ וכמ"ש מאד, המדה מכפי ביתר לאור
לבן  מצאן שבירר כו' עשה לאבינו אשר דמכל כו' מאד
עולם  בעל יעקב יוכל זה שלפ"ע והבין כו', דנוגה
שיוכלל  דבי"ע מנוגה הכל ולהעלות לתקן התיקון
עמים  אל אהפוך אז דכתי' לעתיד שיהי' וכמו באצי',
המשיך  דבתחלה (וי"ל כו' הכל שיבורר כו' ברורה שפה
בכדי  הבירור דבתחלת ביותר רב אור גילוי בחי' יעקב
רב  אור המשכת צ"ל הי' דבי"ע נוגה בחי ' שיבורר
גילוי  שהי' ה"ס על ה' וירד דכתי' במ"ת וכמו ביותר,
דבכדי  הבירור בשביל שזהו וידוע למטה ממש אוא"ס
אוא"ס  המשכת תחלה הי' ע"ז להתברר יוכל שהתחתון
מהר  הופיע למו משעיר וזרח מ"ש ענין ג"כ וזהו למטה,
הוא  שכ"ז כו' ולשון אומה כל על שהחזירה פארן
בשביל  יעקב כמו"כ במ"א, וכמ"ש כו' הבירור בשביל
הי' ולא ביותר רב אור גילוי בתחלה המשיך הבירור
עבודתו  שגמר לאחר אך כו'. זה נגד לעמוד לבן ביכולת
מדה  בבחי' בתומ"צ מ"ה דש' ההמשכה וצ"ל לבן אצל
כו', והדרגה ס' בבחי' לדרכו הלך ויעקב שז"ע ושיעור
אך  כו', ביותר והסתר העלם לעשות הארמי לבן רצה
והגילוי  האור בחי' יעקב המשיך כבר כי לו הועיל לא
ושיעור  מדה שבבחי' בההמשכה שגם מהשתל' שלמע'
כו', דא"ס והעצמי' הפנימי' בחי' נמשך דתומ"צ
בחילא  לי' דמשכין התשו' ענין שיהי' המשיך וכמו"כ
וההסתרים  ההעלמו' כל להסיר הזה האור שבכח יתיר
ששום  העליון האור בהמשכת יעקב שפעל והעיקר כו',
והיינו  כו', האור לגבי יפסיק ולא יבדיל לא ופרסא מסך
כו'. התשו' ענין ושיהי' למטה דתומ"צ המשכה שיהי'
קודם  האור את והמשיך יעקב שקדם מפני י"ל גם
רב  אור המשיך דבתחלה הגל, את לעשות לבן שהספיק
ואח"כ  כנ"ל, זה אור נגד לעמוד ללבן באפשר הי' שלא
שגם  והיינו לבן, שעשה הגל קודם מצבה וירימה כתיב
קודם  יעקב והמשיך קדם והדרגה בס' דתו"מ ההמשכה
עשיית  לו הועיל לא וע"כ הגל לעשות לבן שהספיק

כו', וההפסק מבדילים הגל היו עוונותיכם כ"א ומ"ש
ומבדיל  שחוצץ יותר גרוע ר"ל דישראל שהעון י"ל כו',
התשו' בפני שעומד דבר לך ואין תשו' שייך ומ"מ כו',
נוגה  בין להפסיק גל לבן עשה הזאת היראה ומפני כו').
בבחי' שיהי' היינו כו', נסתר כי וא' לאצי', דבי"ע
בבחי' כו' אעבור לא אני אם כו', גמור והעלם הסתר
בבחי' תעבור לא אתה ואם מלמטלמ"ע העלאה
יגר  הגל את שקרא וזהו כו'. מלמעלמ"ט המשכה
שהוא  השם בגימט' שזהו התו' על בש"ך ואי' שהדותא
הוא  ואחיזתו שמקומו והיינו ה', אלקינו דה' חילוף
שכללו' והמסכים הלבושי' שהו"ע ותמורות בחילופים
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ההסתר  להגביר עוד רצה והוא להסתיר הוא ענינם
כנ"ל. כו' ביותר

.¯ÂˆÈ˜,היחוד בתכלית הן דאבי"ע ע"ס דהנה והענין
יחיד  ע"ד הכלים ויחוד האורות יחוד באצי'
ונפש, גוף יחוד בבחי' ג"כ דבי"ע וכלים ואחד,
מקיפים  דקלי' כו"ח הי' ולבן ע"ס, ג"כ יש ובלעו"ז
כי  יתברר, שלא והפסק גל לעשות לבן ורצה דקלי',
עליון  אור ע"י הוא ותשובה ותפלה דתומ"צ הבירורים

ע"ד  ע"ז, להעלים ורצה לברר, ובכחו מתעלם שאינו
כבוד), ולבושי הכבוד קלי' (ענין שמיא כלפי חוצפה
(דבתחלת  הבירורים בענין יעקב הצלחת שראה מפני
במ"ת), וכמו ביותר, רב אור גילוי צ"ל הי' הבירור
לא  אך להעלים, בכדי ותמורות חילופים גל לבן ועשה
אח"כ  נמשך העצמי האור יעקב שהמשיך אחר הועיל
קודם  המשיך שג"ז וי"ל בתומ"צ, ושיעור במדה

גל. לעשות שהספיק

b"xrz ,glyie t"y .c"qa
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.b

÷åñôä ארבע בתהלים קז במזמור כתוב יוציאם", וממצוקותיהם להם בצר הוי' אל פעמים 18"ויצעקו
"יצילם" [א] לשונות: שלוש כתובים הוי' ישועת של באופן אבל "ויזעקו"), – "ויצעקו" הלשון: (בשינוי

"יוציאם". [ג] "יושיעם" [ב]

של  הפעמים ארבע כי אחר, מסוג ישועה כלומר נפרדת, משמעות לה יש הלשונות משלוש אחת כל
ישועות. סוגי וארבע יסורים סוגי ארבעה הם "ויצעקו"

להודות" צריכים ה"ארבעה של הודאה ברכת הוא קז שטעו 19מזמור אלו הים, את שעברו אלו –
בישועה  בסכנתֿחיים. הסוהר בבית שישבו ואלו והבריאו חולים שהיו אלו לישוב, והגיעו שמם במדבר
מסכנת  ובישועה "יושיעם". כתוב מחלה ומסכנת  הסוהר מבית  בישועה "יצילם". הלשון  כתוב מסכנתֿמדבר

"יוציאם". כתוב הים

בספרים  זוה 20כתוב כי שישי, יום של במנחה זה מזמור כל שאומרים על יתברך לה' הודאה ברכת י
היסורים  סוגי ארבעת כל את ועובר הפרנסה בדאגות טרוד האדם בהם המעשה) ימי (ששת השבוע ימי

שכתוב  כמו פרנסתו, את שמרויח לחם".21עד תאכל אפך "בזעת

שהמדרש  כפי זה הרי הקשים, העבודה ימי ששת לאחר המנוחה יום שהיא השבת מגיעה 22כאשר

והעונג. המנוחה באים השבת מגיעה כאשר מנוחה", בא שבת "בא אומר

"יום  נקראת והשבת שמחה, ימי לשמחה", "מועדים נקראים החגים והחגים. השבת בין החילוק זהו
ההודאה. ברכת של המזמור את אומרים שבת בערב לכן ועונג. מנוחה של יום מנוחה",

ישנם  – האסורים מבית ויוצא שנתרפא חולה מדבריות, הולכי הים, יורדי – אלו דברים ארבעה
האדם: אצל שקיימים הכלליים החסרונות ארבעת והם יתברך, ה' בעבודת
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א.19) סעיף ריט, סימן חיים אורח שו"ע, ע"ב. נד, ברכות
(20.25 ע' חב"ד – המנהגים ספר ראה
יט.21) ג, בראשית

רש"י 22) בפירוש הובא (בשינוי). י פרשה סוף רבה, מדרש
ב. ב, בראשית הפסוק, על
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אופנים. כמה בזה ויש הגשמיים, הענינים בכל וטובע שוקע שהאדם היינו בעבודה, הים יורדי

שקועים  שהם לכך שבנוסף העולם, בעניני השקועים כאלה ויש הנאה, ועניני בתאוות השקועים יש
בדברים  העול פריקת זאת מלבד בציבור, ולתפילה ללימוד זמן להם שאין באופן ומתן ומשא במסחר

בטלים. בדברים שוקעים והם העסק מאשר זמן יותר מהם לוקחת בטלים

השקועים  בטל, הולכי אלו בעבודה דבר. צומח לא בו שממה מקום מדבריות, הולכי הנקראים יש
ממש. בהם שאין בדברים

שהרמב"ם  כפי הנפש, בחולי רחמנאֿליצלן חולים שנקראים כאלה כשם 23ישנם אשר אומר, ז"ל
במידות. והן במוחין הן הנפש, חולי גם ישנם כך הגוף, חולי שישנם

הבהמית. והנפש הרע היצר אצל האסורים בבית חסֿושלום שהם כאלה ישנם

שינוי  צעקה, צדקה, התשובה: עניני בארבעת הרפואה ישנה הללו הכלליים החסרונות ארבעת לכל
כתוב  כך שעל מעשה, ושינוי באחד 1השם יתברך ה' אל שקורא אחד כל קוראיו". לכל הוי' "קרוב

לו. עונה יתברך ה' הללו, הדברים מארבעת

אלא  נגאלין ישראל ש"אין – הדין גזר נחתם כבר כאשר אבל הדין, גזר שנחתם קודם הוא זה כל
די 24בתשובה" לא אז עלֿידי , קריאה באמת". יקראוהו "אשר להיות וצריך התשובה, אופני בארבעת

חז"ל. פירוש עלֿפי בתורה הכתוב בכל פשוטה באמונה להאמין התורה,

המשיח, ביאת בזמן כעת, אבל לרבים, המספיק דבר התשובה אופני ארבעת היו הגולה, זמן שנות בכל
בכך. די לא

החצוף, בא שאז מצרים, מארץ צאתנו וכימי המשיח. ביאת זמן שזהו לדעת ומוכרח צריך יהודי כל
ואלקות  ומצוות לתורה ישראל בני את לקרר ביעודי 25עמלק, מאמונה המקררים אלו ישנם כעת גם כך ,

וחז"ל. הנביאים עלֿידי בתורה יתברך ה'

את  להקל כדי באמת, לתשובה הכוח ואת בתורה, האמונה כוח את יתברך ה' נתן מתןֿתורה בעת
וברחמים. בחסד ממש בקרוב צדקנו משיח פני לקבל ושיזכו משיח, חבלי

.øåöé÷ הקשיים ארבעת כנגד – ויוציאם יושיעם יצילם, הצלה: ביטויי שלושה ישנם הודאה בברכת
בטלים. ודברים בטל הלוך ב) במסחר. להטבע א) מ: להזהר האדם על החול, ימי בששת הפרנסה בטרדות
הקריאה  להיות מוכרחת המשיח, בזמן כעת, הרע. היצר עלֿידי מלהאסר ד) הנפש. חולי של חסרונות ג)

באמת.
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אדמו"ר].23) כ"ק [הערת פ"ג פרקים, שמונה
ה.24) הלכה ז, פרק תשובה הלכות רמב"ם

יח.25) כה, תצא רש"י ט. תצא תנחומא,
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אופנים. כמה בזה ויש הגשמיים, הענינים בכל וטובע שוקע שהאדם היינו בעבודה, הים יורדי

שקועים  שהם לכך שבנוסף העולם, בעניני השקועים כאלה ויש הנאה, ועניני בתאוות השקועים יש
בדברים  העול פריקת זאת מלבד בציבור, ולתפילה ללימוד זמן להם שאין באופן ומתן ומשא במסחר

בטלים. בדברים שוקעים והם העסק מאשר זמן יותר מהם לוקחת בטלים

השקועים  בטל, הולכי אלו בעבודה דבר. צומח לא בו שממה מקום מדבריות, הולכי הנקראים יש
ממש. בהם שאין בדברים

שהרמב"ם  כפי הנפש, בחולי רחמנאֿליצלן חולים שנקראים כאלה כשם 23ישנם אשר אומר, ז"ל
במידות. והן במוחין הן הנפש, חולי גם ישנם כך הגוף, חולי שישנם

הבהמית. והנפש הרע היצר אצל האסורים בבית חסֿושלום שהם כאלה ישנם

שינוי  צעקה, צדקה, התשובה: עניני בארבעת הרפואה ישנה הללו הכלליים החסרונות ארבעת לכל
כתוב  כך שעל מעשה, ושינוי באחד 1השם יתברך ה' אל שקורא אחד כל קוראיו". לכל הוי' "קרוב

לו. עונה יתברך ה' הללו, הדברים מארבעת

אלא  נגאלין ישראל ש"אין – הדין גזר נחתם כבר כאשר אבל הדין, גזר שנחתם קודם הוא זה כל
די 24בתשובה" לא אז עלֿידי , קריאה באמת". יקראוהו "אשר להיות וצריך התשובה, אופני בארבעת

חז"ל. פירוש עלֿפי בתורה הכתוב בכל פשוטה באמונה להאמין התורה,

המשיח, ביאת בזמן כעת, אבל לרבים, המספיק דבר התשובה אופני ארבעת היו הגולה, זמן שנות בכל
בכך. די לא

החצוף, בא שאז מצרים, מארץ צאתנו וכימי המשיח. ביאת זמן שזהו לדעת ומוכרח צריך יהודי כל
ואלקות  ומצוות לתורה ישראל בני את לקרר ביעודי 25עמלק, מאמונה המקררים אלו ישנם כעת גם כך ,

וחז"ל. הנביאים עלֿידי בתורה יתברך ה'

את  להקל כדי באמת, לתשובה הכוח ואת בתורה, האמונה כוח את יתברך ה' נתן מתןֿתורה בעת
וברחמים. בחסד ממש בקרוב צדקנו משיח פני לקבל ושיזכו משיח, חבלי

.øåöé÷ הקשיים ארבעת כנגד – ויוציאם יושיעם יצילם, הצלה: ביטויי שלושה ישנם הודאה בברכת
בטלים. ודברים בטל הלוך ב) במסחר. להטבע א) מ: להזהר האדם על החול, ימי בששת הפרנסה בטרדות
הקריאה  להיות מוכרחת המשיח, בזמן כעת, הרע. היצר עלֿידי מלהאסר ד) הנפש. חולי של חסרונות ג)

באמת.
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אדמו"ר].23) כ"ק [הערת פ"ג פרקים, שמונה
ה.24) הלכה ז, פרק תשובה הלכות רמב"ם

יח.25) כה, תצא רש"י ט. תצא תנחומא,
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‰„ÂÚÒ· ,˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á„ '‡ ÌÂÈ
בבעלי־תשובה,‡. תשובה של "תנועה" המלה

עתיקה. מילה היא – בצדיקים תענוג של ו"תנועה"
אאמו"ר  כ"ק הוד הסביר ותרע"ד תרנ"ד בשנים

זו. מילה
בזה. הפסיק אלו שנה עשרים שבין הכוונה אין 
– כך. על  השנים בכל יגע הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
שהתנועה  הפירוש אין תשובה" של "תנועה
וכך  מרעידה. שהתשובה אלא התשובה, את פועלת
בצדיקים, תענוג" של "תנועה של הפירוש הוא
יום  של התשובה אחרי התנועה. את פועל שהתענוג

בסוכות. והרעדה התנועה באה כיפור,
לבבכם". "שימו להיות צריך

שנכנסו ·. התמימים לתלמידי משקה לתת (ציווה
וסיפר:) לסוכה,

השואבה, בית שמחת בהתוועדות תרנ"ד בשנת
לבחורים  משקה לתת הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הורה
אנחנו  שלנו. המקבלים הם באמרו: אז, נוכחים שהיו
משקה  מעט עם למקבלים. אותם לעשות צריכים

לקבלה. כלי אותו עושים השואבה, בית בשמחת
המחנך ‚. ומודרך. מדריך ומחונך, מחנך ישנו

בהעברת  עסוקים שהם בלבד זו לא הרי והמדריך
לעשות  גם עליהם אלא ולמודרך, למחונך ההשפעה
באורות  גם לקבלה, כלי המודרך ואת המחונך את

המקיפים. באורות וגם הפנימיים
ושל  ומדריך מחנך של ההבדל על כאן נדבר לא

ומודרך  בשני 1מחונך ברם, נפרד. ענין זה הרי ,
של  גם פנימית הכשרה להיות צריכה המקרים

והמודרך. המחונך של וגם והמדריך, המחנך
את  עשה "האלקים והגוף. מהנפש יובנו הדברים

ישר" צורך 2האדם ויש הגוף, את מחיה הנפש .
והכשרה  הגוף, את להחיות הכשרה לנפש שתהיה

הנפש. מן לקבל לגוף
שמהנפש. זו על נוסף עצמית, בחיות חי הרי הגוף
מה  על נוסף עצמה, מצד שלה השלימות לנפש יש כן

הגוף. את מחיה שהיא
שלימות  זו הרי הגוף, את מחיה שהנפש מה

שקי  והיא בנפש, הנפש נוספת אבל בגוף, נפש ימת
עצמה. מצד שלימות לה יש כשלעצמה

את  להחיות בנפש הכשרה להיות צריכה לכן
כדי  להכשרה זקוקה שהנפש הכוונה ואין הגוף.
בעצם, חי היא הנפש שהרי הגוף, את להחיות
הכוונה  אלא להחיות, חיות בבחינת היא וממילא

להיות היא ההכשרה בגוף.dxeyבעניין
קיימא 3כתוב  הוה ונשמתא נשמתא "כל

הוא  כאן הדיוק קדישא". מלכא קמי בדיוקנאה
אשר  ה' "חי של העניין זה שאין ב"בדיוקנאה",

לפניו" "הוה 4עמדתי אחר. ענין זה הנשמות. באוצר
כפי  זה הרי קדישא" מלכא קמי בדיוקנאה קיימא
כ"ק  שהוד כפי בגוף, לרדת כדי נפרדת שהנשמה

לכך  קורא הזקן וירדה 5רבינו נסעה ומשם נסיעה:
לגוף, הנשמה של הגעגוע כבר ישנה זו שבנסיעה וכו',
יודעת  היא שאין למרות למשהו, מתגעגעת שהיא

הירידה. באה מכן לאחר הדבר. מהו עדיין
"טהורה"6כתוב  היא". טהורה בי שנתת "נשמה :

באצילות  בבריאה־7זה – נפחתה" יצרתה "בראתה ,
הנשמה  מקבלת זו וירידה שבנסיעה יצירה־עשיה,
ה' "חי מאשר נוסף דבר שקיים הגוף, במעלת הכרה
מהו  יודעת איננה עדיין הנשמה לפניו". עמדתי אשר
ומזה  נוסף, דבר שקיים מכירה כבר היא אך הדבר,

לגוף. הנשמה של ההשתוקקות באה
שייכת  לא בבירור, אותו שיודעים דבר הידוע, כפי
מהדבר, דבר שום יודעים לא כאשר התפעלות. בזה
רק  התפעלות. שום שייכת שלא בוודאי הרי
הוא  מה יודעים שלא אלא משהו, שקיים כשיודעים
בירידתה  בנשמה גם כך התפעלות. שייכת אז –
לגבי  שבנשמה ושוב' ה'רצוא זהו בגוף. להתלבש
להיות  שתוכל בנפש שיש ההכשרה ענין וזהו הגוף.

בגוף. שורה
הוא  – הנפש את לקבל כדי שבגוף ההכשרה ענין
איברים, נעשים סרוחה" ו"טיפה שמ"אין" ה'עיבור',

לגדלות. מקטנות מצמיח והוא
במחנך, הפנימית ההכשרה להיות גם צריכה כך
הפנימית  ההכשרה גם וכך המקבל, מעלת את להכיר
למחנך, ובטל "אין" שהוא בפנימיות שיקלוט במחונך,

המחנך. ידי על לגדלות מקטנות צומח שהוא
–8כתוב „. "אתנים" ארץ". מוסדי "והאיתנים

ארץ, מייסדי שהם – ארץ" "מוסדי "תנאים", אותיות
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נקראים  מדוע דבר, של טעמו שבעל־פה. תורה
ממשיכים  שהם מפני הוא, "איתנים" בשם התנאים

ה"איתן". את
ב"איתן" פירושים וישן.9שלשה חזק קשה, :

"ירח  חזק. – מושבך" "איתן קשה. – כמשמעו "איתן"
ישן. – דעתיקייא ירחא תרגום – האיתנים"

'ישן' בשלמא ב'קשה'. המעלה היא מה לכאורה,
תלמיד־חכם  שאיננו מי שגם מעלה, של ענין הוא

תקום" שיבה "מפני מה 10אף־על־פי־כן 'קשה' ואילו ,
שבזה? המעלה

אמר  אף, חרון של בשעה הוא: בזה העניין נקודת
הוא" עורף קשה עם "כי רבינו מצא 11משה ולא ,

קשה  "עם מאשר ישראל בעם גדולה יותר מעלה
אחרת", ולא הדבר ש"כך והחוזק הקשיות וגו'. עורף"
'כח' מ"ה, כח היא חכמה שבנפש. מ"ה בחינת שזוהי
זה  "מ"ה" ואילו הגלויים. הכוחות השכלה, היינו
בכוחות  הוא איך נוגע לא שבזה בעצמו, היהודי
זה  המדינה, בשפת לגמרי. אחר דבר זה הגלויים,
עליו, לרחם שצריכים הדבר ודאי פרטי". "דבר נקרא
העניין  את לבטל לטוב. ולקרבו מהרע אותו להרחיק
שבו  ה"מ"ה" אופן בכל אך העניין, מן אינו – בידיים

שלם. –
את  הביא רבינו שמשה "איתן", של העניין זה
דיבר  בפנים "פנים תורה. במתן ישראל לבני ה"איתן"

עמכם" בשעת 12ה' היתה לא דבר, של לאמיתו .
לפני־זה  גם בנשמה. התחדשות שום מתן־תורה
עמו", ה' חלק "כי שהרי בנשמות, זו מדריגה היתה

אלא 13ורש"י  ביניהם", כבוש "חלקו הסוד, את מגלה
מכן  ולאחר ההעלם, מן הדבר את גילה רבינו משה
ה"איתן" את מגלים ארץ", מוסדי "ואיתנים התנאים,

לדור. מדור
לשלהם  אותו מחשיבים שלא־חסידים – הרמב"ם
וחסידות. קבלה שלו בהקדמה ישנן באמת הרי –
"תורה" בין ההבדל את הרמב"ם מסביר בהקדמתו

–ל"מצוה  ו"מצוה" שבכתב, תורה הכוונה ש"תורה" ,"
לרמב"ם, שייך זה כיצד לכאורה שבעל־פה. תורה
שבעל־ תורה היא ש"מצוה" לומר וחקרן, בעל־נגלה
מסרה  "משה הרמב"ם: אומר בהקדמה להלן פה?
רב  עד וכו' ואמוראים תנאים זקנים, ושבעים ליהושע
זוהי  דורות". ארבעים רבנו משה עד אשי ומרב  אשי,
תורה  היא ש"מצוה" אומר שהרמב"ם מה הכוונה

וחיבור, צוותא מלשון היא "מצוה" שהרי שבעל־פה,
מדור  לשני מוסר שאחד מה שבעל־פה, תורה והיא

אחד. בעניין הכל אך לדור,
לכל־ בר־דעת, קצת היו "לו ביטוי: יש בעולם
מהוד  ששמעתי מה מספר כשאני שוטה". לא הפחות
שנה, ארבעים־חמישים לפני הרה"ק אאמו"ר כ"ק
הוד  מהסבא שמע הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד מה
קודם, שנה 15־10 מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק מהוד ששמע מה
כ"ק  מהוד שנה לפני... ששמע מה קודם, שנה 15־10
המגיד  מהרב  שנה לפני.... ששמע מה הזקן, אדמו"ר
ממורנו  קודם שנים כמה ששמע מה ממזריטש,
היו  לא לכל־הפחות אילו הרי – הבעל־שם־טוב
איך  לשמוע צריכים זאת כששומעים הרי טיפשים,
קצת  היו אילו יותר, ועוד מדבר. שהבעל־שם־טוב
יושבים  לעיל הנזכרים כל איך מציירים היו בר־דעת,

לשני. מוסר ואחד יחד,
תרנ"ד,‰. בשנת השואבה בית שמחת בהתוועדות

ישראל  שאהבת הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אמר
בלבד. חסידים אצל ישנה אמיתית,

ר' אר'ע, – אהרן ר' התוועדות באותה נכחו
של  מלמד היה אהרן ר' מדוקשיץ. קוש'ע, – יקותיאל
דרדקי. מלמד היה יקותיאל ור' יותר, מבוגרים נערים
עונה  ממש. אחים אהבת כמו ואמר: אהרן ר' נענה
לשני. אחד חסידים אהבת כמו אה, יקותיאל: ר' לו

זוהי  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד כך על אמר
זהו  חסידי, דרדקי מלמד של ההכרתית ההרגשה

א. אלף קמץ של החוזר  ָהאור
היא  הישות כי אלא, חסר? זה מדוע והיום,
לא  הרי העולם. מהנחות להתנער צריכים מחיצה.
מהנחות  להתנתק שיש אלא יהודי, אצל רע שייך

העולם.
.Â נמצאים הרי עברו, מזמנים סיפור כשמספרים

מצטרפים  אתם אין מדוע אם־כן מעשה, בשעת שם
לכך?

ולא  סיפור, שומעים כשהיו מלפנים, חסידים
נמצאים  עצמם הם היו מחסיד, או מרבי אם  משנה

שם.
.Ê.ליובאוויטש איננה זשעבין

ר' החסיד הרב  בא אחת גרונם פעם 14שמואל

בכלל  זשעבין הרה"ק. אאמו"ר כ"ק הוד אל מזשעבין

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

בקונטרס 9) נדפסה האזרחי, לאיתן משכיל עה"פ אדה"ז תורת ראה
.5 ע' החסידות לימוד

לב.10) יט, ויקרא
ט.11) לב, שמות

ד.12) ה, דברים
ט.13) לב, דברים
(14.180 ע' ה'תש"ג השיחות ספר ראה
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נקראים  מדוע דבר, של טעמו שבעל־פה. תורה
ממשיכים  שהם מפני הוא, "איתנים" בשם התנאים

ה"איתן". את
ב"איתן" פירושים וישן.9שלשה חזק קשה, :

"ירח  חזק. – מושבך" "איתן קשה. – כמשמעו "איתן"
ישן. – דעתיקייא ירחא תרגום – האיתנים"

'ישן' בשלמא ב'קשה'. המעלה היא מה לכאורה,
תלמיד־חכם  שאיננו מי שגם מעלה, של ענין הוא

תקום" שיבה "מפני מה 10אף־על־פי־כן 'קשה' ואילו ,
שבזה? המעלה

אמר  אף, חרון של בשעה הוא: בזה העניין נקודת
הוא" עורף קשה עם "כי רבינו מצא 11משה ולא ,

קשה  "עם מאשר ישראל בעם גדולה יותר מעלה
אחרת", ולא הדבר ש"כך והחוזק הקשיות וגו'. עורף"
'כח' מ"ה, כח היא חכמה שבנפש. מ"ה בחינת שזוהי
זה  "מ"ה" ואילו הגלויים. הכוחות השכלה, היינו
בכוחות  הוא איך נוגע לא שבזה בעצמו, היהודי
זה  המדינה, בשפת לגמרי. אחר דבר זה הגלויים,
עליו, לרחם שצריכים הדבר ודאי פרטי". "דבר נקרא
העניין  את לבטל לטוב. ולקרבו מהרע אותו להרחיק
שבו  ה"מ"ה" אופן בכל אך העניין, מן אינו – בידיים

שלם. –
את  הביא רבינו שמשה "איתן", של העניין זה
דיבר  בפנים "פנים תורה. במתן ישראל לבני ה"איתן"

עמכם" בשעת 12ה' היתה לא דבר, של לאמיתו .
לפני־זה  גם בנשמה. התחדשות שום מתן־תורה
עמו", ה' חלק "כי שהרי בנשמות, זו מדריגה היתה

אלא 13ורש"י  ביניהם", כבוש "חלקו הסוד, את מגלה
מכן  ולאחר ההעלם, מן הדבר את גילה רבינו משה
ה"איתן" את מגלים ארץ", מוסדי "ואיתנים התנאים,

לדור. מדור
לשלהם  אותו מחשיבים שלא־חסידים – הרמב"ם
וחסידות. קבלה שלו בהקדמה ישנן באמת הרי –
"תורה" בין ההבדל את הרמב"ם מסביר בהקדמתו

–ל"מצוה  ו"מצוה" שבכתב, תורה הכוונה ש"תורה" ,"
לרמב"ם, שייך זה כיצד לכאורה שבעל־פה. תורה
שבעל־ תורה היא ש"מצוה" לומר וחקרן, בעל־נגלה
מסרה  "משה הרמב"ם: אומר בהקדמה להלן פה?
רב  עד וכו' ואמוראים תנאים זקנים, ושבעים ליהושע
זוהי  דורות". ארבעים רבנו משה עד אשי ומרב  אשי,
תורה  היא ש"מצוה" אומר שהרמב"ם מה הכוונה

וחיבור, צוותא מלשון היא "מצוה" שהרי שבעל־פה,
מדור  לשני מוסר שאחד מה שבעל־פה, תורה והיא

אחד. בעניין הכל אך לדור,
לכל־ בר־דעת, קצת היו "לו ביטוי: יש בעולם
מהוד  ששמעתי מה מספר כשאני שוטה". לא הפחות
שנה, ארבעים־חמישים לפני הרה"ק אאמו"ר כ"ק
הוד  מהסבא שמע הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד מה
קודם, שנה 15־10 מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק מהוד ששמע מה
כ"ק  מהוד שנה לפני... ששמע מה קודם, שנה 15־10
המגיד  מהרב  שנה לפני.... ששמע מה הזקן, אדמו"ר
ממורנו  קודם שנים כמה ששמע מה ממזריטש,
היו  לא לכל־הפחות אילו הרי – הבעל־שם־טוב
איך  לשמוע צריכים זאת כששומעים הרי טיפשים,
קצת  היו אילו יותר, ועוד מדבר. שהבעל־שם־טוב
יושבים  לעיל הנזכרים כל איך מציירים היו בר־דעת,

לשני. מוסר ואחד יחד,
תרנ"ד,‰. בשנת השואבה בית שמחת בהתוועדות

ישראל  שאהבת הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אמר
בלבד. חסידים אצל ישנה אמיתית,

ר' אר'ע, – אהרן ר' התוועדות באותה נכחו
של  מלמד היה אהרן ר' מדוקשיץ. קוש'ע, – יקותיאל
דרדקי. מלמד היה יקותיאל ור' יותר, מבוגרים נערים
עונה  ממש. אחים אהבת כמו ואמר: אהרן ר' נענה
לשני. אחד חסידים אהבת כמו אה, יקותיאל: ר' לו

זוהי  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד כך על אמר
זהו  חסידי, דרדקי מלמד של ההכרתית ההרגשה

א. אלף קמץ של החוזר  ָהאור
היא  הישות כי אלא, חסר? זה מדוע והיום,
לא  הרי העולם. מהנחות להתנער צריכים מחיצה.
מהנחות  להתנתק שיש אלא יהודי, אצל רע שייך

העולם.
.Â נמצאים הרי עברו, מזמנים סיפור כשמספרים

מצטרפים  אתם אין מדוע אם־כן מעשה, בשעת שם
לכך?

ולא  סיפור, שומעים כשהיו מלפנים, חסידים
נמצאים  עצמם הם היו מחסיד, או מרבי אם  משנה

שם.
.Ê.ליובאוויטש איננה זשעבין

ר' החסיד הרב  בא אחת גרונם פעם 14שמואל

בכלל  זשעבין הרה"ק. אאמו"ר כ"ק הוד אל מזשעבין
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בקונטרס 9) נדפסה האזרחי, לאיתן משכיל עה"פ אדה"ז תורת ראה
.5 ע' החסידות לימוד

לב.10) יט, ויקרא
ט.11) לב, שמות

ד.12) ה, דברים
ט.13) לב, דברים
(14.180 ע' ה'תש"ג השיחות ספר ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ר' הרב  הרב , הכנסת, בית חסידית. עיר היתה
– לקצה מקצה הקצב, הבלן, זשעבינער, אברהם'קע
החסיד  של החסידות לימוד אופן ידוע חסידית. עיר
היה  יכול הרי הרש"ג אך בליובאוויטש. הענדל ר'
אז  לו אמר אף־על־פי־כן בלב . החסידות את להכניס
ליובאוויטש. איננה זשעבין הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד
צריכים  כעת, שהם כפי התלמידים מצב מספיק לא

סבא. שיהיה כפי תלמיד על להסתכל
הוא  שהחסרון חשב גרונם, שמואל ר' הרה"ח
אותם  להביא יכולים נו, וענה: התלמידים, מצד

לא, הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד לו אמר לליובאוויטש.
המחנך...
.Á את כאן ב"ה כבר יש באמריקה, כאן כעת

ב"ה  ייבשו כעת בוץ, כאן היה קודם אמות'. ה'ארבע
י', האור האויר, חסר אך האמות'. ב'ארבע הבוץ את

היו"ד. את בעקב למצוא צריכים עקב. י'
.Ë"ניחח" ניגון. לנגן לפעולה.15צריכים שייכנס

מתקרב  הרי אמר:) ניגונים, כמה שניגנו (אחרי
שמח. ניגון לנגן ויש השואבה, בית שמחת זמן
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ח"א.15) הניגונים ספר .42 ע' ח"ג ליובאוויטש קובץ ראה

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

wcvd xb ± b"iw wxt

נעלם  הישיש דיֿלציאטה כי הפרש של סיפורו את בוותיקן הקרדינלים שמעו בתדהמה
קצרה  התייעצות לאחר להוראות. ממתינים פניו את לקבל שיצאה המשלחת אנשי וכי מאכסנייתו 
החליט  שהזקן הנחה מתוך אחרות, באכסניות גם לחפש המשלחת מאנשי לבקש לפרש הורו

כמתוכנן. להיערך חייבת הפנים קבלת מסיבת ברור: היה אחד דבר אחרת. לאכסניה לעבור

כבר  המעלה רמי המוזמנים  האישים כל שכן ה'נזיר' הופעת על לוותר טעם כל היה לא
הטקס. לפתיחת הכבוד אורח של לבואו וציפו האפיפיור בארמון התאספו

האפיפיורית  השיירה האכסניות. פני על פשטה הכבודה וכל ההוראה, עם חזר הפרש
מאכסניה  בדרכה רבה, לב תשומת משכה במדיהם, הפרשים בליווי הכבוד מרכבות המהודרת,

סקרנים. מהמוני השחירו והרחובות לאכסניה,

קרה? מה נמצא. לא ה'נזיר' חרס. העלו החיפושים שכל אלא

ברגל. לבדו לשם ויצא המסיבה, אל לקחתו שיבואו עד להמתין לא החליט הזקן דיֿלציאטה
הוא  ולכן האפיפיור, עם ראיון לו נקבע כי לו ואמר המשרתים אחד אל ניגש לוותיקן כשהגיע
רם  לאורח מפוארת פנים קבלת הוכנה אחר באגף כי ידע לא המשרת אליו. להכניסו מבקשו
נכנס  עצמו כשהוא ההמתנה, מחדרי באחד האורח את הושיב שלפניו, הזקן אלא שאינו מעלה,
ידי  על להתקבל מבקש מוכר בלתי אדם כי לו ואמר הבכירים הפקידים אחד של לחדרו

האפיפיור.

האיש  לבין מוכר בלתי אדם אותו בין לקשר הרעיון עלה לא הבכיר של דעתו על
על  הבכיר הפקיד איפוא, התרגז, לבואו. רוח בקוצר מצפים האפיפיור שבארמון דיֿליציאטה
מעיז  אף והוא למיניהם מטרדנים להיפטר יודע שאינו כך כדי עד המגיעה סכלותו על המשרת
המשרת  של וחוצפתו טפשותו על כגמול אלה. מתח ברגעי דווקא עליו לממונה ולהפריע לבוא

קרוא. הבלתי האורח את מיד לשלח עליו ופקד מצלצלת, לחי סטירת לו הנחית
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את  מיד לעזוב במפגיע ממנו דרש קולות בקולי ה"נזיר". על חמתו כל ושפך יצא המשרת
אותו  וגרר בגופו המשרת אותו אחז – המתרחש את מיד תפס לא בתמימותו וכשהלה המקום,

החוצה.

המ  קבלת הזקן למשרד ונכנס השיגרתית, בדרך האפיפיור עם ראיון להזמין החליט ופתע
האפיפיור. עם ראיון לקביעת להירשם הרוצים להמונים המיועד בתור התייצב שם הקהל,

הטקס  שר ריקות. בידים לוותיקן דיֿלציאטה את להביא שנשלחה הכבודה חזרה בינתיים
להתפזר. החלו המוזמנים וכל הנכבד, האורח של היעלמו על המוזמנים לציבור להודיע נאלץ
את  השלים לא שעדיין האחרון ברגע ה"נזיר" חש ודאי כי היתה האנשים בפי הרווחת הדעה
להתבודדותו. חזר כך ומשום האפיפיור, אצל להתקבל ראוי להיות כדי והתקדשותו היטהרותו

לביתו. איפוא, חזר, המשתתפים מן איש איש

– לביתו חזרה בדרכו – נכנס באירוע, נוכח שהיה בוותיקן המכובדים האישים מן אחד
תדהמתו  גודל את לתאר אין מסויים. ענין לסדר כדי הוותיקן שבמשרדי הקהל קבלת ללשכת

לתורו. וממתין עומד הישיש דיֿלציאטה את לפניו בראותו והזדעזעותו

דיֿלציאטה  הענין. לפשר אותו לשאול ה"נזיר" אל וניגש אומץ אזר ובתמהון כבוד ביראת
עלֿידי  לראיון להתקבל לתורו ממתין הוא כי והודיע אירע, אשר כל את תומו לפי סיפר

האפיפיור.

והזדרז  ללשכה, המעלה רם האורח את להכניס מיהר הוותיקן איש גדולה. מהומה קמה מיד
לאחר  בסיכום, שנעשתה. השגיאה את לתקן כדי לעשות מה כדת דחופה, התייעצות לכנס
חגיגיות  ביתר אך הפנים, קבלת מסיבת את מחדש לערוך הוחלט עצמו, האפיפיור עם התייעצות

כשורה. ילך שהכל להבטיח צעדים נקיטת כדי תוך ורעש,

כדי  יותר, מאוחר לזמן המועד נדחה ואחראי מעולה תיכנון ולשם הפנים קבלת להצלחת
המיוחד. המאורע לקראת הציבור את להכין סיפק שיהא

כיוון  עינים, בארבע האפיפיור עלֿידי להתקבל ההחלטית משאלתו הביע שדיֿלציאטה אלא
תוקף  בכל וסירב דעתו על שעמד לאחר חשיבות. רב בנושא אתו ולדבר לו למסור לו שיש
באופן  לקבלו ניאות וזה האפיפיור, לידיעת הדבר הובא המסיבה, את לקיים בצורך להשתכנע

שיחתם. תוכן את ידע לא ואיש והאפיפיור, ה"נזיר" התייחדו כאשר נוכח לא איש פרטי.

לו  המתינו בצאתו בלבד. דקות עשרים האפיפיור של בחדרו שהה הישיש ה"נזיר"
של  העזה להשתוממותם הארמון, את לעזוב ומיהר מאומה אתם דיבר לא הוא אך הקרדינלים,

ונעלם. הקרדינלים,

האפיפיור. חדר אל להכנס הקרדינלים אחד החליט ופליאה, מבוכה של דקות כמה אחרי
בדכאו  שרוי האפיפיור את לראות נדהם האפיפיור הוא ויגון. בכי אותות ניכרים כשבעיניו וצער, ן

לפשר  האפיפיור את לשאול אומץ אזר לא הלה דבר. לו אמר ולא הנכנס הקרדינל אל שעה לא
ראה. אשר את להם לספר עמיתיו אל וחזר דכאונו,

השערות  הועלו ותוצאותיו. הביקור חידת את לפתור כוחותיהם בכל התאמצו הקרדינלים
ברורות. לתוצאות הביאו לא אך שונות, מהשערות
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את  מיד לעזוב במפגיע ממנו דרש קולות בקולי ה"נזיר". על חמתו כל ושפך יצא המשרת
אותו  וגרר בגופו המשרת אותו אחז – המתרחש את מיד תפס לא בתמימותו וכשהלה המקום,

החוצה.

המ  קבלת הזקן למשרד ונכנס השיגרתית, בדרך האפיפיור עם ראיון להזמין החליט ופתע
האפיפיור. עם ראיון לקביעת להירשם הרוצים להמונים המיועד בתור התייצב שם הקהל,

הטקס  שר ריקות. בידים לוותיקן דיֿלציאטה את להביא שנשלחה הכבודה חזרה בינתיים
להתפזר. החלו המוזמנים וכל הנכבד, האורח של היעלמו על המוזמנים לציבור להודיע נאלץ
את  השלים לא שעדיין האחרון ברגע ה"נזיר" חש ודאי כי היתה האנשים בפי הרווחת הדעה
להתבודדותו. חזר כך ומשום האפיפיור, אצל להתקבל ראוי להיות כדי והתקדשותו היטהרותו

לביתו. איפוא, חזר, המשתתפים מן איש איש

– לביתו חזרה בדרכו – נכנס באירוע, נוכח שהיה בוותיקן המכובדים האישים מן אחד
תדהמתו  גודל את לתאר אין מסויים. ענין לסדר כדי הוותיקן שבמשרדי הקהל קבלת ללשכת

לתורו. וממתין עומד הישיש דיֿלציאטה את לפניו בראותו והזדעזעותו

דיֿלציאטה  הענין. לפשר אותו לשאול ה"נזיר" אל וניגש אומץ אזר ובתמהון כבוד ביראת
עלֿידי  לראיון להתקבל לתורו ממתין הוא כי והודיע אירע, אשר כל את תומו לפי סיפר

האפיפיור.

והזדרז  ללשכה, המעלה רם האורח את להכניס מיהר הוותיקן איש גדולה. מהומה קמה מיד
לאחר  בסיכום, שנעשתה. השגיאה את לתקן כדי לעשות מה כדת דחופה, התייעצות לכנס
חגיגיות  ביתר אך הפנים, קבלת מסיבת את מחדש לערוך הוחלט עצמו, האפיפיור עם התייעצות

כשורה. ילך שהכל להבטיח צעדים נקיטת כדי תוך ורעש,

כדי  יותר, מאוחר לזמן המועד נדחה ואחראי מעולה תיכנון ולשם הפנים קבלת להצלחת
המיוחד. המאורע לקראת הציבור את להכין סיפק שיהא

כיוון  עינים, בארבע האפיפיור עלֿידי להתקבל ההחלטית משאלתו הביע שדיֿלציאטה אלא
תוקף  בכל וסירב דעתו על שעמד לאחר חשיבות. רב בנושא אתו ולדבר לו למסור לו שיש
באופן  לקבלו ניאות וזה האפיפיור, לידיעת הדבר הובא המסיבה, את לקיים בצורך להשתכנע

שיחתם. תוכן את ידע לא ואיש והאפיפיור, ה"נזיר" התייחדו כאשר נוכח לא איש פרטי.

לו  המתינו בצאתו בלבד. דקות עשרים האפיפיור של בחדרו שהה הישיש ה"נזיר"
של  העזה להשתוממותם הארמון, את לעזוב ומיהר מאומה אתם דיבר לא הוא אך הקרדינלים,

ונעלם. הקרדינלים,

האפיפיור. חדר אל להכנס הקרדינלים אחד החליט ופליאה, מבוכה של דקות כמה אחרי
בדכאו  שרוי האפיפיור את לראות נדהם האפיפיור הוא ויגון. בכי אותות ניכרים כשבעיניו וצער, ן

לפשר  האפיפיור את לשאול אומץ אזר לא הלה דבר. לו אמר ולא הנכנס הקרדינל אל שעה לא
ראה. אשר את להם לספר עמיתיו אל וחזר דכאונו,

השערות  הועלו ותוצאותיו. הביקור חידת את לפתור כוחותיהם בכל התאמצו הקרדינלים
ברורות. לתוצאות הביאו לא אך שונות, מהשערות
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פסקו  ולא ולילות ימים הסתודדו הארמון אנשי כל הארמון. על השתלטה נכאים אוירת
מספר, שבועות למשך בחדרו הסתגר עצמו האפיפיור הישיש. ה"נזיר" של המוזר בביקורו מלדבר
וחפויי  אבלים התהלכו הקרדינלים אליו. להכנס אליו, ביותר המקורבים מן אף לאיש, נתן ולא

דבר. הביאו שלא סודיות התייעצויות קויימו המאורע. לפשר משתאים כשהם ראש

הנורא. הסוד להתגלות אט אט החל זמן, כעבור רק

לו  בהושיטו בחמימות לקראתו צעד וזה האפיפיור, ללשכת ה"נזיר" נכנס כאשר כי התברר
הגדולה  לתדהמתו פניו, מעל הצלב את דיֿלציאטה דחה אצלם, שמקובל כפי לנשקו הצלב את
במעמד  הנוצרים עלֿידי כנהוג ברך כורע אינו אף הזקן כי התברר הקתולית. הכנסיה ראש של

כזה.

את  דיֿלציאטה עזב האם הדבר: לפשר ושואלות תמהות עינים העמיד הנבוך האפיפיור
הנצרות,

אכן! –

היהודים. עם הכנסיה שניהלה בויכוחים דיֿלציאטה הצטיין שנה וחמש שלושים לפני אמנם
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שפירסם, בכתב ההסברים ומן לכאורה, בהם שניצח מאלה גם שניהל, הויכוחים מן דווקא
והצודקת. הנכונה היא היהדות אמונת דווקא כי להשתכנע אט אט החל

החליט  והוא האמת , תורת היא היהדות כי וברור מוחלט באופן השתכנע דבר של בסופו
ליהודי. ולהיות הנצרות את לעזוב

לו  רכש שם בוונציה, נמצא הוא עוד כל זה בכיוון דבר לעשות יוכל לא כי לו ברור היה
הוותיקן  לשערי הגיעה שתהלתו עד העצום והפרסום הכבוד לו את אסור כי החליט אף הוא .

למנוע  ידם לאל אשר כל יעשו ודאי שכן מסקנתו, על הנוצרים לעמיתיו ברמז, ואפילו להודיע,
החלטתו. ביצוע ממנו

להסתגר  כדי להודו נסיעתו על השמועות פשטו כאשר האופק. מן להיעלם החליט כך
תורה  של מרכז אז שהיתה שבהולנד, לאמשטרדם בדרכו דבר, של לאמיתו היה, ולהתבודד,
בשקידה, תורה ולמד ישב באמשטרדם אברהם. בישראל: נקרא ושמו התגייר זו בעיר ויהדות.

זהותו. ועל עברו על דבר ידע שאיש מבלי

הוא  כי לו לספר ויחידה: אחת במטרה האפיפיור את לבקר החליט שבעים לגיל בהגיעו
דמי  משפיכת עין ובהעלימה ליהודים, ביחסה חמורה טעות טועה הכנסיה כי לו ולהסביר יהודי 
אף  היא הנוצרים. ההמונים עלֿידי הללו הנוראות הפעולות את המעודד דבר ומעינויים, יהודים
האלים  כשהכוח גם כי לדעת הכנסיה ראש על אך הללו, הדיכוי צעדי את ישיר באופן מעודדת

היהדות. אל רוח שאר בעלי נוצרים יצטרפו לאט ולאט היהדות, עם הוא הצדק – בידה

היהודית  הדת כי ולקבוע הוא, דרכו את לבחון ולעורר לאפיפיור לקרוא התכוון אף הצדק גר
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האפיפיור  באזני משמיע כשהוא טיעוניו את הישיש הגר העלה הרף ללא דקות 20 במשך
שהישיש  אחרי רב זמן פיו. את לפצות הצליח ולא תדהמה אחוז היה הלה נוקבים. תוכחה דברי

לחייו. על זולגות ודמעות  הרהורים תפוס לשבת המשיך חדרו את עזב

מטכסים  הם כשיחדיו הביקור, תעלומת את למקורביו וגילה התאושש מספר שבועות כעבור
החלה  הנצרות בצדקת ספקנות של רוח כי הבינו הם ההמונים. מן הדבר את להסתיר כיצד עצה
ומי  להתגייר, רבים נוצרים עלולים ותתגבר, תלך הזאת התופעה ואם רבים, נוצרים בין לנשב

הדבר. יגיע מימדים לאילו  יודע

למען  התעמולה את להגביר כדי לנקוט שיש הצעדים נקבעו ההתייעצויות סדרת תום עם
בצדקת  ספקנות של גילוי כל – אלימות באמצעי שימוש תוך ואפילו – לשרש וכדי מחד, הנצרות

ובסביבתה. בוותיקן הנוצרית הקהילה אנשי אצל שייראה הכנסיה

לידי  הביאו הכנסיה עלֿידי שננקטו האמצעים אם וגם להיוודע, הסוד החל הכל שלמרות אלא
רגשי  הסיפור עורר עצמם היהודים אצל הרי – התגיירות של נוסף מקרה התרחש לא שכמעט כך

ושמחה. סיפוק
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אבל  הּכהן, לאהרן נאמר אמנם הּנרֹות הדלקת על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי

לעסק  חּיב אחד ׁשּכל ,ל לֹומר ּבזר". ּכׁשרה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"הדלקה

וצרי ׁשּבּׁשמים. לאביהם וקרּובן יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּב'הדלקת'

ּבכחֹות  'ּדֹולק' ה'נר' ׁשּיהא מאליה": עֹולה "ׁשלהבת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהיֹות

ל'מדליק'. עֹוד זקּוק ׁשאינֹו ּכ ְְִֵֶַַַָָעצמֹו,
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ãárì ìàøNé éða CBzî åéðáìe ïøäàì | íéðúð§ª¦´§©«£´Ÿ§¨À̈¦»§¥´¦§¨¥¼©«£ºŸ
øtëìe ãrBî ìäàa ìàøNé-éða úãár-úà¤£Ÿ©³§¥«¦§¨¥Æ§´Ÿ¤¥½§©¥−
âð ìàøNé éðáa äéäé àìå ìàøNé éða-ìró ©§¥´¦§¨¥®§¸Ÿ¦«§¤¹¦§¥³¦§¨¥Æ¤½¤

:Lãwä-ìà ìàøNé-éða úLâaëäLî Nriå §¤¬¤§¥«¦§¨¥−¤©«Ÿ¤©©̧©¤¯
-øLà ìëk íiåìì ìàøNé-éða úãr-ìëå ïøäàå§©«£²Ÿ§¨£©¬§¥«¦§¨¥−©«§¦¦®Â§ÂŸ£¤

íiåìì äLî-úà ýåýé äeöéða íäì eNr-ïk ¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©«§¦¦½¥¨¬¨¤−§¥¬
:ìàøNéàëíäéãâa eñaëéå íiåìä eàhçúiå ¦§¨¥«©¦§©§´©«§¦¦À©§©§Æ¦§¥¤½

ðiåøtëéå ýåýé éðôì äôeðz íúà ïøäà ó ©¨̧¤©«£¬ŸŸ¨²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®©§©¥¯
:íøäèì ïøäà íäéìráëíiåìä eàa ïë-éøçàå £¥¤²©«£−Ÿ§©«£¨«§©«£¥¥º¨´©«§¦¦À

ïøäà éðôì ãrBî ìäàa íúãár-úà ãárì©«£³Ÿ¤£«Ÿ̈¨Æ§´Ÿ¤¥½¦§¥¬©«£−Ÿ
-ìr äLî-úà ýåýé äeö øLàk åéðá éðôìå§¦§¥´¨¨®©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ©

:íäì eNr ïk íiåìäñâë-ìà ýåýé øaãéå ©«§¦¦½¥−¨¬¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîãëLîç ïaî íiåìì øLà úàæ ¤¬¥«Ÿ−Ÿ£¤´©«§¦¦®¦¤Á¨¥̧

úãára àáö àáöì àBáé äìrîå äðL íéøNrå§¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£Ÿ©−
:ãrBî ìäàäëàávî áeLé äðL íéMîç ïaîe ¬Ÿ¤¥«¦¤Æ£¦¦´¨½̈¨−¦§¨´

:ãBr ãáré àìå äãáräåëåéçà-úà úøLå ¨«£Ÿ̈®§¬Ÿ©«£−Ÿ«§¥¥̧¤¤¹̈
ì ãrBî ìäàaãáré àì äãárå úøîLî øîL §³Ÿ¤¥Æ¦§´Ÿ¦§¤½¤©«£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ

:íúøîLîa íiåìì äNrz äëkô ¨²¨©«£¤¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qw 'nr a ycw zexb`)

Ï‡¯NÈ È·a ¯Îa ÏÎ ÈÏ Èk(טז (ח, ƒƒ»¿…ƒ¿≈ƒ¿»≈
אּתה  אף רחּום, הּוא מה לֹו", ּדֹומה "הוי רז"ל ְֱֵֶַַַַַַָָאמרּו

ּבעת  יׂשראל ּבכֹורי את ּפדה הּקּב"ה מה ּכאן: ואף ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָרחּום.

להּציל  ּבידֹו) ׁשהּדבר (מי להׁשּתּדל עלינּו אף ּבכֹורֹות, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּכת

ואף  הּגֹוים. ּבין יּטמעּו ׁשּלא יׂשראל וילדֹות ילדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאת

אדרּבה: הרי - הּבן ּפדיֹון אין ּובכהן הּוא", ּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁש"אלקיכם

ּגּופֹו ּכיֿאם לפדֹותֹו, ּכדי סלעים חמּׁשה מסּפיקים לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָֹֹּבכהן

עלֿידיֿזה. ְְִֵֵֶַַנתקּדׁש

éùéìùèàéðéñ-øaãîá äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈´¤¤´§¦§©Â¦©Â
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Lãça íéøöî õøàî íúàöì úéðMä äðMa©¨¨̧©¥¦¹§¥¨̧¥¤¯¤¦§©²¦©¬Ÿ¤
:øîàì ïBLàøäáçñtä-úà ìàøNé-éðá eNréå ¨«¦−¥«Ÿ§©«£¯§¥«¦§¨¥²¤©−̈©

:BãrBîaâïéa äfä Lãça íBé-øNr äraøàa §«£«§©§¨¨´¨¨«Â©¸Ÿ¤©¤¹¥¯
ç-ìëk Bãrîa Búà eNrz íéaørä-ìëëe åéúw ¨«©§©²¦©«£¬Ÿ−§«Ÿ£®§¨ªŸ¨¬§¨

:Búà eNrz åéètLîãéða-ìà äLî øaãéå ¦§¨−̈©«£¬Ÿ«©§©¥¬¤²¤§¥¬
:çñtä úNrì ìàøNéäçñtä-úà eNriå ¦§¨¥−©«£¬©¨«©©©«£´¤©¤¿©

íéaørä ïéa Lãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä«¦¿§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¥¬¨«©§©−¦
øaãîaïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk éðéñ §¦§©´¦®̈Â§ÂŸ£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

:ìàøNé éða eNråeéä øLà íéLðà éäéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§¦´£¨¦À£¤̧¨³
çñtä-úNrì eìëé-àìå íãà Lôðì íéàîè§¥¦Æ§¤´¤¨½̈§Ÿ¨«§¬©«£«©¤−©
íBia ïøäà éðôìå äLî éðôì eáø÷iå àeää íBia©´©®©¦§§º¦§¥¬¤²§¦§¥¬©«£−Ÿ©¬

:àeääæeðçðà åéìà änää íéLðàä eøîàiå ©«Â©«Ÿ§Â¨«£¨¦³¨¥̧¨Æ¥½̈£©¬§
áéø÷ä ézìáì òøbð änì íãà Lôðì íéàîè§¥¦−§¤´¤¨¨®¨´¨¦¨©À§¦§¦̧©§¦¹
:ìàøNé éða CBúa Bãrîa ýåýé ïaø÷-úà¤¨§©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ£½§−§¥¬¦§¨¥«

çäeöi-äî ärîLàå eãîr äLî íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®¦§´§¤§§½̈©§©¤¬
:íëì ýåýéôè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå §Ÿ̈−¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

éäéäé-ék Léà Léà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¦´¦´¦¦«§¤¬
Bà íëì ä÷çø Cøãá Bà Lôðì | àîè̈¥´¨¤¿¤Á§¤̧¤§Ÿ¹̈À¨¤Àµ

:ýåýéì çñô äNrå íëéúøãìàééðMä Lãça §Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¬¨¤−©©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤©¥¦¹
Búà eNré íéaørä ïéa íBé øNr äraøàa§©§¨¨̧¨¨¬²¥¬¨«©§©−¦©«£´Ÿ®

:eäìëàé íéøøîe úBvî-ìráéepnî eøéàLé-àì ©©¬§Ÿ¦−«Ÿ§ª««Ÿ©§¦³¦¤̧Æ
çñtä úwç-ìëk Bá-eøaLé àì íörå ø÷a-ãr©½Ÿ¤§¤−¤´Ÿ¦§§®§¨ª©¬©¤−©

:Búà eNréâéCøãáe øBäè àeä-øLà Léàäå ©«£¬Ÿ«§¨¦Á£¤¸¨¹§¤´¤
Lôpä äúøëðå çñtä úBNrì ìãçå äéä-àì«Ÿ¨À̈§¨©Æ©«£´©¤½©§¦§§¨²©¤¬¤

k äénrî àåääáéø÷ä àì ýåýé ïaø÷ | é ©¦−¥«©¤®¨¦´¨§©´§Ÿ̈À³Ÿ¦§¦Æ
:àeää Léàä àOé Bàèç Bãrîaãéøeâé-éëå §´Ÿ£½¤§¬¦−̈¨¦¬©«§¦«¨¸

çñtä úwçk ýåýéì çñô äNrå øb íëzà¦§¤¹¥À§¨³¨¤̧©Æ©«Ÿ̈½§ª©¬©¤²©
øbìå íëì äéäé úçà äwç äNré ïk BètLîëe§¦§¨−¥´©«£¤®ª¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½§©¥−

:õøàä çøæàìeñ §¤§©¬¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr g zegiy ihewl)

'‰Ï ÁÒÙ ‰NÚÂ . . ‰˜Á¯ C¯„a B‡(ט (ט, ¿∆∆¿…»¿»»∆««
ּבידֹו מסּפיקין אין ואׁשּוב, אחטא "האֹומר אמרּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָרז"ל

ּבמֹועדֹו הּפסח את הקריב ׁשּלא מי אמנם, ּתׁשּובה". ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָֹלעׂשֹות

ׁשאינֹו מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא - ׁשני ּפסח על ׁשּסמ ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום

למי  אפילּו ּתּקּון ּכאן ׁשּיׁש הרי ׁשני; ּפסח לעׂשֹות ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָיכֹול

מּלכּתחּלה  ּכאן ׁשאין ּבלבד זֹו ולא ואׁשּוב". "אחטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאֹומר

האדם  אדרּבה: אּלא ּבידֹו", מסּפיקין "אין ׁשל הענין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּכל

‰eËˆ.ׁשני ּפסח להקריב ƒ¿«»ְְִִֵֶַַ

éòéáøåèïðrä äqk ïkLnä-úà íé÷ä íBéáe§Æ¨¦´¤©¦§½̈¦¨³¤«¨¨Æ
-ìr äéäé áøráe úãrä ìäàì ïkLnä-úà¤©¦§½̈§−Ÿ¤¨«¥ª®¨¤¹¤¦«§¤¯©

:ø÷a-ãr Là-äàøîk ïkLnäæèãéîú äéäé ïk ©¦§¨²§©§¥¥−©«Ÿ¤¥µ¦«§¤´¨¦½
:äìéì Là-äàøîe epqëé ïðräæéúBìrä éôìe ¤«¨−̈§©¤®©§¥¥−¨«§¨§¦º¥«¨³

ìrî ïðräìàøNé éða eòñé ïë éøçàå ìäàä ¤«¨¨Æ¥©´¨½Ÿ¤§©´£¥¥½¦§−§¥´¦§¨¥®
éða eðçé íL ïðrä íL-ïkLé øLà íB÷îáe¦§À£¤³¦§¨¨Æ¤«¨½̈¨¬©«£−§¥¬

:ìàøNéçéét-ìrå ìàøNé éða eòñé ýåýé ét-ìr ¦§¨¥«©¦´§Ÿ̈À¦§Æ§¥´¦§¨¥½§©¦¬
ïkLnä-ìr ïðrä ïkLé øLà éîé-ìk eðçé ýåýé§Ÿ̈−©«£®¨§¥À£¤̧¦§¯Ÿ¤«¨¨²©©¦§−̈

:eðçéèééøàäáeíéaø íéîé ïkLnä-ìr ïðrä C ©«£«§©«£¦¯¤«¨¨²©©¦§−̈¨¦´©¦®
àìå ýåýé úøîLî-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¯§¥«¦§¨¥²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§¬Ÿ

:eòqéëøtñî íéîé ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤¯¤«¨¨²¨¦¬¦§−̈
ýåýé ét-ìrå eðçé ýåýé ét-ìr ïkLnä-ìr©©¦§¨®©¦³§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−

:eòqéàëø÷a-ãr áørî ïðrä äéäé øLà Léå ¦¨«§¥º£¤̧¦«§¤³¤«¨¨Æ¥¤´¤©½Ÿ¤
ðå äìéìå íîBé Bà eòñðå ø÷aa ïðrä äìrðåäìr §©«£¨¯¤«¨²̈©−Ÿ¤§¨¨®µ¨´¨©½§¨§©«£¨¬

:eòñðå ïðräáëíéîé-Bà Lãç-Bà íéîé-Bà ¤«¨−̈§¨¨««Ÿ©¹¦´Ÿ¤«¨¦À
éøàäaïðrä Cì ïkLnä-ìreðçé åéìr ïkL §©«£¦¸¤«¨³̈©©¦§¨Æ¦§´Ÿ¨½̈©«£¬

:eòqé Búìräáe eòqé àìå ìàøNé-éðáâëét-ìr §¥«¦§¨¥−§´Ÿ¦®̈§¥¨«Ÿ−¦¨«©¦³
úøîLî-úà eòqé ýåýé ét-ìrå eðçé ýåýé§Ÿ̈Æ©«£½§©¦¬§Ÿ̈−¦®̈¤¦§¤³¤

:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr eøîL ýåýéô §Ÿ̈Æ¨½̈©¦¬§Ÿ̈−§©¤«
éà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáEì äNr ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ£¥´§À

eéäå íúà äNrz äL÷î óñk úøöBöç ézL§¥Æ£«§´Ÿ¤½¤¦§−̈©«£¤´Ÿ®̈§¨³
:úBðçnä-úà òqîìe äãrä àø÷îì Eì§Æ§¦§¨´¨«¥½̈§©©−¤©©«£«

âéìà eãrBðå ïäa eò÷úåçút-ìà äãrä-ìk E §¨«§−¨¥®§«£³¥¤̧Æ¨¨´¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàãéìà eãrBðå eò÷úé úçàa-íàåE ¬Ÿ¤¥«§¦§©©−¦§®̈§«£³¥¤̧Æ

:ìàøNé éôìà éLàø íéàéNpääízr÷úe ©§¦¦½¨¥−©§¥¬¦§¨¥«§©§¤−
úBðçnä eòñðå äreøzíéðçä:äîã÷ §¨®§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−¥«§¨

åíéðçä úBðçnä eòñðå úéðL äreøz ízr÷úe§©§¤³§¨Æ¥¦½§¨«§Æ©©«£½©«Ÿ¦−
:íäérñîì eò÷úé äreøz äðîézæìéä÷äáe ¥¨®¨§¨¬¦§§−§©§¥¤«§©§¦−

:eòéøú àìå eò÷úz ìäwä-úàçïøäà éðáe ¤©¨®̈¦§§−§¬Ÿ¨¦«§¥³©«£ŸÆ
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úwçì íëì eéäå úBøööça eò÷úé íéðäkä©´Ÿ£¦½¦§§−©«£«Ÿ§®§¨¬¨¤²§ª©¬
:íëéúøãì íìBòèíëöøàa äîçìî eàáú-éëå −̈§Ÿ«Ÿ¥¤«§¦«¨¸Ÿ¦§¨¹̈§©§§¤À

úøööça íúòøäå íëúà øøvä øvä-ìr©©©Æ©Ÿ¥´¤§¤½©«£¥«Ÿ¤−©«£«Ÿ§®Ÿ
ízrLBðå íëéäìà ýåýé éðôì ízøkæðå§¦§©§¤À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§«©§¤−

:íëéáéàîéíëéãrBîáe íëúçîN íBéáe ¥«Ÿ§¥¤«§¸¦§©§¤´§«£¥¤»
ìr úøööça ízr÷úe íëLãç éLàøáe§¨¥´¨§¥¤¼§©§¤´©«£«Ÿ§ÀŸ©µ
ïBøkæì íëì eéäå íëéîìL éçáæ ìrå íëéúìòŸ´Ÿ¥¤½§©−¦§¥´©§¥¤®§¨¸¨¤³§¦¨Æ

:íëéäìà ýåýé éðà íëéäìà éðôìô ¦§¥´¡«Ÿ¥¤½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÈÓÏL ÈÁ·Ê ÏÚÂ ÌÎÈ˙ÏÚ ÏÚ(י (י, «……≈∆¿«ƒ¿≈«¿≈∆
‰ÏBÚ.' לה מחלט לבּטּול רֹומז לה', ּכליל ׁשהיא ,ÌÈÓÏL, »ְְִִִֵֶַַָָֻ¿»ƒ

הבנה  מּתֹו ה' לעבֹודת רֹומז לּבעלים, הנאה ּבֹו ְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש

צריכה  העבֹודה ּתחּלת ּכי לׁשלמים, עֹולה קדם לכן ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָוהּׂשגה.

והכנעה. ּבּטּול מּתֹו ְְְִִִַָָלהיֹות

éùéîçàéíéøNra éðMä Lãça úéðMä äðMa éäéå©§¦º©¨¨¯©¥¦²©¬Ÿ¤©¥¦−§¤§¦´
:úãrä ïkLî ìrî ïðrä äìrð Lãçaáéeòñiå ©®Ÿ¤©«£¨Æ¤«¨½̈¥©−¦§©¬¨«¥ª«©¦§¯

ïðrä ïkLiå éðéñ øaãnî íäérñîì ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§©§¥¤−¦¦§©´¦¨®©¦§¬Ÿ¤«¨−̈
:ïøàt øaãîaâéýåýé ét-ìr äðLàøa eòñiå §¦§©¬¨¨«©¦§−¨¦«Ÿ®̈©¦¬§Ÿ̈−

:äLî-ãéaãéäãeäé-éðá äðçî ìâc òqiå §©¤«©¦©º¤´¤©«£¥¯§¥«§¨²
-ïa ïBLçð Bàáö-ìrå íúàáöì äðLàøä¦«Ÿ−̈§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½©§−¤

:áãðénråèìàðúð øëùOé éða ähî àáö-ìrå ©¦«¨¨«§©̧§½̈©¥−§¥´¦¨®̈§©§¥−
:øreö-ïaæèáàéìà ïìeáæ éða ähî àáö-ìrå ¤¨«§©̧§½̈©¥−§¥´§ª®¡¦−̈
:ïìç-ïaæé-éðá eòñðå ïkLnä ãøeäåéðáe ïBLøâ ¤¥«Ÿ§©−©¦§®̈§¨«§³§¥¥«§Æ§¥´

:ïkLnä éàNð éøøîçéïáeàø äðçî ìâc òñðå §¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨«§¨©À¤²¤©«£¥¬§¥−
:øeàéãL-ïa øeöéìà Bàáö-ìrå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½¡¦−¤§¥«

èé-ïa ìàéîìL ïBòîL éða ähî àáö-ìrå§©̧§½̈©¥−§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
:écLéøeöë-ïa óñéìà ãâ-éðá ähî àáö-ìrå ¦«©¨«§©§−̈©¥´§¥¨®¤§¨−̈¤
:ìàeòcàëLc÷nä éàNð íéúäwä eòñðå §¥«§¨«§Æ©§¨¦½«Ÿ§¥−©¦§¨®

-úà eîé÷äå:íàa-ãr ïkLnäáëìâc òñðå §¥¦¬¤©¦§−̈©Ÿ¨«§¨©À¤²¤
Bàáö-ìrå íúàáöì íéøôà-éðá äðçî©«£¥¬§¥«¤§©−¦§¦§Ÿ¨®§©̧§¨½

:ãeäénr-ïa òîLéìàâëéða ähî àáö-ìrå ¡¦«¨−̈¤©¦«§©̧§½̈©¥−§¥´
:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîãëähî àáö-ìrå §©¤®©§¦¥−¤§¨«§©̧§½̈©¥−
:éðBòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðaäëäðçî ìâc òñðå §¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§¦«§¨©À¤µ¤©«£¥´

óqàî ïã-éðá-ìrå íúàáöì úðçnä-ìëì §¥½̈§©¥¬§¨©©«£−Ÿ§¦§Ÿ¨®§©

:écLénr-ïa øæréçà Bàáöåëéða ähî àáö-ìrå §¨½£¦¤−¤¤©¦«©¨«§©̧§½̈©¥−§¥´
:ïøër-ïa ìàérât øLàæëéða ähî àáö-ìrå ¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«§©̧§½̈©¥−§¥´
:ïðér-ïa òøéçà éìzôðçë-éðá érñî älà ©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¥²¤©§¥¬§¥«

:eòqiå íúàáöì ìàøNéñèëäLî øîàiå ¦§¨¥−§¦§Ÿ®̈©¦¨«©´Ÿ¤¤À
| íérñð äLî ïúç éðéãnä ìàeòø-ïa ááçìÂ§ŸÂ̈¤§¥´©¦§¨¦»Ÿ¥´¤¼«Ÿ§¦´
ïzà Búà ýåýé øîà øLà íB÷nä-ìà eðçðà£©À§¤©¨Æ£¤´¨©´§Ÿ̈½Ÿ−¤¥´
áBè-øac ýåýé-ék Cì eðáèäå eðzà äëì íëì̈¤®§¨³¦¨̧Æ§¥©´§½̈¦«§Ÿ̈¬¦¤−

:ìàøNé-ìrì-ìà-íà ék Cìà àì åéìà øîàiå ©¦§¨¥«©¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¥¥®¦¯¦¤
:Cìà ézãìBî-ìàå éöøààìáærz àð-ìà øîàiå ©§¦²§¤«©§¦−¥¥«©¾Ÿ¤©−̈©«£´Ÿ

zrãé ïk-ìr | ék eðúàeðl úééäå øaãna eðúðç Ÿ®̈¦´©¥´¨©À§¨£Ÿ¥̧Æ©¦§½̈§¨¦¬¨−̈
:íéðérìáìáBhä | äéäå eðnr Cìú-ék äéäå §¥¨«¦§¨−̈¦«¥¥´¦®̈§¨¨´©´

:Cì eðáèäå eðnr ýåýé áéèéé øLà àeää©À£¤̧¥¦¯§Ÿ̈²¦−̈§¥©¬§¨«
âììL Cøc ýåýé øäî eòñiåïBøàå íéîé úL ©¦§Æ¥©´§Ÿ̈½¤−¤§´¤¨¦®©«£¸

ìL Cøc íäéðôì rñð ýåýé-úéøaíéîé úL §¦«§Ÿ̈¹Ÿ¥´©¦§¥¤À¤µ¤§´¤¨¦½
:äçeðî íäì øeúìãìíîBé íäéìr ýåýé ïðrå ¨¬¨¤−§¨«©«£©¯§Ÿ̈²£¥¤−¨®

:äðçnä-ïî írñðañ §¨§−̈¦©©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(252 'nr ek zegiy ihewl)

Ì‰ÈÙÏ ÚÒ '‰ ˙È¯a ÔB¯‡Â(לג (י, «¬¿ƒ…≈«ƒ¿≈∆
ÌÈÁpÓ ˙BÁeÏ È¯·L B·e(רׁש"י) ƒ¿≈À»ƒִַ

˙BÁeÏ È¯·L ּכדי הּדרּוׁשים ּובּטּול, לׁשפלּות רֹומזים - ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵַ

(ועלֿידיֿזה  ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ּכמאמר ּתֹורה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ'לקחת'

הּוא  הּקּב"ה ּכי הּדבר, וטעם ."ּבתֹורת לּבי ּפתח ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּדוקא)

ּתֹורתֹו. לגּבי הּדין והּוא ּבֹו, ּתֹופס נברא ׂשכל ואין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָאיןֿסֹוף,

יּוכל  אז רק ּכי מחלט, לבּטּול להּגיע הּנברא צרי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֻלכן

חכמה ּבאמת ׁשהיא ‡È˜Ï˙להּׂשיג הּתֹורה, את ו"לקחת" ְְֱִֶֶַָָ¡…ƒְִֶֶַַַָָ

לּנברא. מעל ְְִֵֶֶַַָּבעצם

éùùgäì| äîe÷ äLî øîàiå ïøàä rñða éäéå©§¦²¦§¬Ÿ©¨«¨−Ÿ©Ÿ́¤¤®¨´
éáéà eöôéå ýåýééàðNî eñðéå Eéðtî E:E §Ÿ̈À§¨ª̧Æ«Ÿ§¤½§¨ª¬§©§¤−¦¨¤«

åìéôìà úBááø ýåýé äáeL øîàé äçðáe§ª−ŸŸ©®¨´§Ÿ̈½¦£−©§¥¬
:ìàøNégôàéàòø íéððàúîk írä éäéå ¦§¨¥«©§¦³¨¨Æ§¦§´Ÿ§¦½©−

ía-ørázå Btà øçiå ýåýé òîLiå ýåýé éðæàa§¨§¥´§Ÿ̈®©¦§©³§Ÿ̈Æ©¦´©©½©¦§©¨Æ
:äðçnä äö÷a ìëàzå ýåýé Làáírä ÷röiå ¥´§Ÿ̈½©−Ÿ©¦§¥¬©©«£¤«©¦§©¬¨−̈

ò÷Lzå ýåýé-ìà äLî ìltúiå äLî-ìà¤¤®©¦§©¥³¤Æ¤§Ÿ̈½©¦§©−
:Làäâäøráz àeää íB÷nä-íL àø÷iå ¨¥«©¦§¨²¥«©¨¬©−©§¥®̈

:ýåýé Là íá äørá-ékãøLà óñôñàäå ¦¨«£¨¬−̈¥¬§Ÿ̈«§¨«©§ªÆ£¤´
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éða íb ekáiå eáLiå äåàz eeàúä Baø÷a§¦§½¦§©−©«£®̈©¨ª´©¦§À©µ§¥´
:øNa eðìëàé éî eøîàiå ìàøNéä-úà eðøëæ ¦§¨¥½©Ÿ́§½¦¬©«£¦¥−¨¨«¨©̧§Æ¤

íéàMwä úà ípç íéøöîa ìëàð-øLà äâcä©¨½̈£¤Ÿ©¬§¦§©−¦¦¨®¥´©¦ª¦À
íéìöaä-úàå øéöçä-úàå íéçháàä úàå§¥Æ¨«£©¦¦½§¤¤«¨¦¬§¤©§¨¦−

íéîeMä-úàå:åìk ïéà äLáé eðLôð äzrå §¤©¦«§©¨²©§¥¬§¥−̈¥´®Ÿ
:eðéðér ïnä-ìà ézìaæàeä ãb-òøæk ïnäå ¦§¦−¤©¨¬¥¥«§©¾̈¦§©©−®

:çìãaä ïérk Bðéråçeðçèå eè÷ìå írä eèL §¥−§¥¬©§«Ÿ©Á̈Á¨¨̧§¨«§¹§¨«£´
eNrå øeøta eìMáe äëãna eëã Bà íéçøá̈«¥©À¦³¨Æ©§Ÿ½̈¦§Æ©¨½§¨¬

ì írèk Bîrè äéäå úBâr Búà:ïîMä ãL Ÿ−ª®§¨¨´©§½§©−©§©¬©¨«¤
è:åéìr ïnä ãøé äìéì äðçnä-ìr ìhä úãøáe§¤¯¤©©²©©©«£¤−¨®§¨¥¥¬©−̈¨¨«
éLéà åéúçtLîì äëa írä-úà äLî òîLiå©¦§©̧¤¹¤¨À̈Ÿ¤Æ§¦§§Ÿ½̈¦−

äLî éðéráe ãàî ýåýé óà-øçiå Bìäà çúôì§¤´©¨«¢®©¦«©©³§Ÿ̈Æ§½Ÿ§¥¥¬¤−
:òøàéúòøä äîì ýåýé-ìà äLî øîàiå ¨«©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ

éúöî-àì änìå Ecárì'à øñçéðéra ïçíeNì E §©§¤½§¨²¨«Ÿ¨¨¬¦¥−§¥¤®¨À
:éìr äfä írä-ìk àOî-úàáééúéøä éëðàä ¤©¨²¨¨¨¬©¤−¨¨«¤¨«Ÿ¦´¨¦À¦

øîàú-ék eäézãìé éëðà-íà äfä írä-ìk úà¥µ¨¨¨´©¤½¦¨«Ÿ¦−§¦§¦®¦«Ÿ©̧
÷ðiä-úà ïîàä àOé øLàk E÷éçá eäàN éìà¥©¹¨¥´§¥¤À©«£¤̧¦¨³¨«Ÿ¥Æ¤©Ÿ¥½

:åéúáàì zraLð øLà äîãàä ìrâééì ïéàî ©µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©−§¨©«£Ÿ¨«¥©³¦¦Æ
øîàì éìr ekáé-ék äfä írä-ìëì úúì øNä½̈¨¥−§¨¨¨´©¤®¦«¦§³¨©Æ¥½Ÿ

:äìëàðå øNá eðl-äðzãéécáì éëðà ìëeà-àì §¨¨¬¨−̈§Ÿ¥«¨«Ÿ©³¨«Ÿ¦Æ§©¦½
:épnî ãáë ék äfä írä-ìk-úà úàNì̈¥−¤¨¨¨´©¤®¦¬¨¥−¦¤«¦

åèâøä àð éðâøä él äNò-zà | äëk-íàå§¦¨´¨©§´Ÿ¤¦À¨§¥³¦¨Æ¨½Ÿ
éðéra ïç éúàöî-íà:éúrøa äàøà-ìàå Eô ¦¨¨¬¦¥−§¥¤®§©¤§¤−§¨«¨¦«

æèà íéráL él-äôñà äLî-ìà ýåýé øîàiåLé ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¤§¨¦º¦§¦´¦»
írä éð÷æ íä-ék zrãé øLà ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥¼£¤´¨©½§¨¦¥²¦§¥¬¨−̈
eávéúäå ãrBî ìäà-ìà íúà zç÷ìå åéøèLå§«Ÿ§®̈§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¤´Ÿ¤¥½§¦§©§¬

:Cnr íLæéézìöàå íL Enr ézøaãå ézãøéå −̈¦¨«§¨«©§¦À§¦©§¦´¦§»¨¼§¨«©§¦À
éìr øLà çeøä-ïîeàNðå íäéìr ézîNå E ¦¨²©£¤¬¨¤−§©§¦´£¥¤®§¨«§³

:Ecáì äzà àOú-àìå írä àOîa Ezà¦§Æ§©¨´¨½̈§«Ÿ¦¨¬©−̈§©¤«
çéízìëàå øçîì eLc÷úä øîàz íòä-ìàå§¤¨¨̧Ÿ©¹¦§©§´§¨¨»©«£©§¤´

eðìëàé éî øîàì ýåýé éðæàa íúéëa ék øNä¨¼¦¿§¦¤Á§¨§¥̧§Ÿ̈¹¥ÀŸ¦³©«£¦¥̧Æ
øNa íëì ýåýé ïúðå íéøöîa eðì áBè-ék øNä½̈¦¬−̈§¦§®̈¦§¨©̧§Ÿ̈¯¨¤²¨−̈

:ízìëàåèéíéîBé àìå ïeìëàz ãçà íBé àì ©«£©§¤«´Ÿ¬¤¨²«Ÿ§−§´Ÿ¨®¦
àìå íéîé äøNr àìå íéîé äMîç | àìå§´Ÿ£¦¨´¨¦À§ŸÆ£¨¨´¨¦½§−Ÿ

:íBé íéøNrëàöé-øLà ãr íéîé Lãç | ãr ¤§¦¬«©´´Ÿ¤¨¦À©³£¤¥¥Æ
-úà ízñàî-ék ïré àøæì íëì äéäå íëtàî¥«©§¤½§¨¨¬¨¤−§¨¨®©À©¦«§©§¤³¤
änì øîàì åéðôì ekázå íëaø÷a øLà ýåýé§Ÿ̈Æ£¤´§¦§§¤½©¦§³§¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨

:íéøönî eðàöé äfàëúBàî-LL äLî øîàiå ¤−¨¨¬¦¦§¨«¦©Ÿ»¤»¤¼¥«¥¬
zøîà äzàå Baø÷a éëðà øLà írä éìâø óìà¤̧¤Æ©§¦½¨¾̈£¤¬¨«Ÿ¦−§¦§®§©¨´¨©À§¨

:íéîé Lãç eìëàå íäì ïzà øNaáëïàöä ¨¨Æ¤¥´¨¤½§¨«§−¬Ÿ¤¨¦«£¯Ÿ
éâc-ìk-úà íà íäì àöîe íäì èçMé ø÷áe¨¨²¦¨¥¬¨¤−¨¨´¨¤®¦´¤¨§¥¬

:íäì àöîe íäì óñàé íiäôâëýåýé øîàiå ©¨²¥«¨¥¬¨¤−¨¨¬¨¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
äàøú äzr øö÷z ýåýé ãéä äLî-ìàEø÷éä ¤¤½£©¬§Ÿ̈−¦§¨®©¨¬¦§¤²£¦§§¬

:àì-íà éøáããëírä-ìà øaãéå äLî àöiå §¨¦−¦«Ÿ©¥¥´¤À©§©¥Æ¤¨½̈
írä éð÷fî Léà íéráL óñàiå ýåýé éøác úà¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¤«¡ºŸ¦§¦¬¦Æ¦¦§¥´¨½̈

:ìäàä úáéáñ íúà ãîriåäë| ýåýé ãøiå ©©«£¥¬Ÿ−̈§¦¬Ÿ¨«Ÿ¤©¥̧¤§Ÿ̈´
åéìr øLà çeøä-ïî ìöàiå åéìà øaãéå ïðra¤«¨¨»©§©¥´¥¨¼©À̈¤¦¨¸©Æ£¤´¨½̈
íäéìr çBðk éäéå íéð÷fä Léà íéráL-ìr ïziå©¦¥¾©¦§¦¬¦−©§¥¦®©§¦À§³©£¥¤Æ

:eôñé àìå eàaðúiå çeøäåë-éðL eøàMiå ¨½©©¦§©§−§¬Ÿ¨¨«©¦¨«£´§¥«
éðMä íLå ãcìà | ãçàä íL äðçna | íéLðà£¨¦´©©«£¤¿¥´¨«¤¨´¤§¿̈§¥Á©¥¦̧
àìå íéáúka änäå çeøä íäìr çðzå ããéî¥¹̈©¨¯©£¥¤´¨À©§¥̧¨Æ©§ª¦½§¬Ÿ

:äðçna eàaðúiå äìäàä eàöéæëørpä õøiå ¨«§−¨®Ÿ¡¨©¦§©§−©©«£¤«©¨´¨©©½©
íéàaðúî ããéîe ãcìà øîàiå äLîì ãbiå©©¥¬§¤−©Ÿ©®¤§¨´¥½̈¦§©§¦−

:äðçnaçëäLî úøLî ïeð-ïa rLBäé ïriå ©©«£¤«©©¹©§ª´©¦À§¨¥¬¤²
:íàìk äLî éðãà øîàiå åéøçaîèëBì øîàiå ¦§ª−̈©Ÿ©®£Ÿ¦¬¤−§¨¥«©³Ÿ¤Æ

ýåýé ír-ìk ïzé éîe éì äzà àp÷îä äLî¤½©«§©¥¬©−̈¦®¦̧¦¥¹¨©³§Ÿ̈Æ
:íäéìr Bçeø-úà ýåýé ïzé-ék íéàéáð§¦¦½¦«¦¥¯§Ÿ̈²¤−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1039 'nr c zegiy ihewl)

eË˜ÏÂ ÌÚ‰ eËL(ח (יא, »»»¿»¿

eË˜ÏÂ eËL ,ÌÈÚL¯(א עה, (יומא ¿»ƒ»¿»¿

מן  לחם הּמן, ׁשּבּתֹורה. הּנגלה לחלק רֹומז סתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'לחם'

לרׁשע  ּגם נּתן ׁשהּמן העבּדה הּתֹורה. לפנימּיּות רֹומז ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּׁשמים,

ּגם  הּתֹורה ּפנימּיּות מעינֹות את להביא יׁש ּכי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמלּמדנּו,

ּבּתֹורה. זה חלק ללמד ראּוי ׁשאינֹו יהּודי ל אין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלרׁשע:

מחזירֹו החכמה) (סֹודֹות ׁשּבּה "הּמאֹור רז"ל: אמרּו ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָּוכבר

ְָלמּוטב".
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éòéáùìéð÷æå àeä äðçnä-ìà äLî óñàiå©¥«¨¥¬¤−¤©©«£¤®−§¦§¥¬
:ìàøNéàìçeøåíéåìN æâiå ýåýé úàî | òñð ¦§¨¥«§¹©¨©´¥¥´§Ÿ̈À©¨´̈©§¦»

Cøãëe äk íBé Cøãk äðçnä-ìr Lhiå íiä-ïî¦©¨¼©¦¸©©©«£¤¹§¤¯¤´ÀŸ§¤³¤
éðt-ìr íéúnàëe äðçnä úBáéáñ äk íBéÆ½Ÿ§¦−©©«£¤®§©¨©−¦©§¥¬

:õøàäáì-ìëå àeää íBiä-ìk írä í÷iå ¨¨«¤©¨´¨¨¿̈¨©Á©¸§¨
eôñàiå úøçnä íBé | ìëå äìélä-úàáéúë ©©¹§¨§´Ÿ´©¨«¢À̈©©«©§Æ¤

åìùäéø÷íéøîç äøNr óñà èérînä åéìOä©§½̈©©§¦¾¨©−£¨¨´¢¨¦®
:äðçnä úBáéáñ çBèL íäì eçèLiåâìøNaä ©¦§§³¨¤Æ¨½©§¦−©©«£¤«©¨À̈

äøç ýåýé óàå úøké íøè íäépL ïéa epãBò¤̧Æ¥´¦¥¤½¤−¤¦¨¥®§©³§Ÿ̈Æ¨¨´
iå írá:ãàî äaø äkî íra ýåýé Cãìàø÷iå ¨½̈©©³§Ÿ̈Æ¨½̈©−̈©¨¬§«Ÿ©¦§¨²

íL-ék äåàzä úBøá÷ àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¦§´©©«£¨®¦¨Æ
:íéeàúnä írä-úà eøá÷äìäåàzä úBøáwî ¨«§½¤¨−̈©¦§©¦«¦¦§¯©©«£¨²

:úBøöça eéäiå úBøöç írä eòñðô ¨«§¬¨−̈£¥®©¦«§−©«£¥«
áéàúBãà-ìr äLîa ïøäàå íéøî øaãzå©§©¥̧¦§¨³§©«£ŸÆ§¤½©Ÿ²

úéLë äMà-ék ç÷ì øLà úéLkä äMàä̈«¦¨¬©ª¦−£¤´¨®̈¦«¦¨¬ª¦−
:ç÷ìáàìä ýåýé øac äLîa-Cà ÷øä eøîàiå ¨¨«©«Ÿ§À£©³©§¤Æ¦¤´§Ÿ̈½£−Ÿ

:ýåýé òîLiå øaã eða-íbâäLî Léàäåáéúë ©¨´¦¥®©¦§©−§Ÿ̈«§¨¦¬¤−
åðòéø÷éðt-ìr øLà íãàä ìkî ãàî åéðr̈¨´§®Ÿ¦ŸÆ¨¨½̈£¤−©§¥¬

:äîãàäñãäLî-ìà íàút ýåýé øîàiå ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¦§ÀŸ¤¤³
ìL eàö íéøî-ìàå ïøäà-ìàå-ìà íëzLìäà §¤©«£ŸÆ§¤¦§½̈§¬§¨§§¤−¤´Ÿ¤

ìL eàöiå ãrBî:ízLäïðr ãenra ýåýé ãøiå ¥®©¥«§−§¨§¨«©¥³¤§Ÿ̈Æ§©´¨½̈
eàöiå íéøîe ïøäà àø÷iå ìäàä çút ãîriå©©«£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤©¦§¨Æ©«£´Ÿ¦§½̈©¥«§−

íäéðL:åäéäé-íà éøáã àð-eòîL øîàiå §¥¤«©−Ÿ¤¦§¨´§¨®̈¦¦«§¤Æ
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ּדבר  ׁשּום לקחת אפׁשר ּכׁשאי נאמנּות ּׁשּיי מה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה,

ּׁשרֹואים  מה ּכל ׁשּלא ּבכ היא הּנאמנּות אּלא, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהּבית.

אחד  ּתלמיד אליו ׁשּנכנס הּמּגיד, הרב על ּומסּפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמגּלים.

לחברייא  אמר א מּמּנּו, נפרד הּמּגיד לביתֹו. ׁשחזר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹקדם

והּתלמיד  הצליחּו, לא החברייא מּנסיעתֹו. אֹותֹו לעּכב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּינּסּו

הּמּגיד  לֹו אמר לא ּומּדּוע מת. לביתֹו, ּבבֹואֹו לדרּכֹו. ְְְְִֵֵַַַַַַָָָֹיצא

לגּלֹות. מּתר ּדבר ּכל לא ּכי – יּסע ׁשּלא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹֻּבמפרׁש
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ycew zegiyn zecewp
נאמר  הרי הקשה, לנו 1בתפארתֿישראל ציווה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושה משה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש
"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל  וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי "אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת
במצבו  תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל
הוא  תורה ללמוד החיוב עצם ולכן היורש, של בגילו או

הרמב"ם  כלשון בכולם, חייב 4שווה מישראל איש "כל -
מידת  מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת
תמורת  לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה  להבין 5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,
ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן  במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על
תורה ללמוד ירושה עצמך ולהשכיל שאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה
התורה  "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את
בהם  נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים עלֿידי נעשה

במסכת  לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטיֿשיחות,

מטותֿמסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם  כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :
שלא  כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם
שלו  שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה
ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל ברוךֿהוא. למקום עבודה
וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו  מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש
דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר
את  לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר
לצורך  אותו משמשים הם אך  חול עניני הם מעשיו - ה'
"יהיו  - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם 

החולין  עסקי כאשר והיא מזו, גבוהה מדריגה יש אך
משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלת עצמם לשם הקדושה

מצוה  היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה 8שמים"). זוהי .[
ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר  את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי
את  מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה
היה  צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר
שסדר  מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים
בדרגת  לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה
מעשיך  "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטיֿשיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות
ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת
מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אייר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר מיום כ' אייר, בו מתפלא על מה שכתבתי לו, שענין הפשרות מרחיק את 
הבע"ב ולא להיפך, וכותב שאם כן הרי צריך הי' שהרבנים הכי אדוקים שיהי' להם הבתי כנסיות היותר 

מפוארים וכו'.
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רנג zea` iwxtl mixe`ia

ai dpyn a wxt
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ycew zegiyn zecewp
נאמר  הרי הקשה, לנו 1בתפארתֿישראל ציווה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושה משה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש
"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל  וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי "אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת
במצבו  תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל
הוא  תורה ללמוד החיוב עצם ולכן היורש, של בגילו או

הרמב"ם  כלשון בכולם, חייב 4שווה מישראל איש "כל -
מידת  מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת
תמורת  לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה  להבין 5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,
ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן  במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על
תורה ללמוד ירושה עצמך ולהשכיל שאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה
התורה  "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את
בהם  נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים עלֿידי נעשה

במסכת  לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטיֿשיחות,

מטותֿמסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם  כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :
שלא  כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם
שלו  שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה
ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל ברוךֿהוא. למקום עבודה
וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו  מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש
דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר
את  לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר
לצורך  אותו משמשים הם אך  חול עניני הם מעשיו - ה'
"יהיו  - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם 

החולין  עסקי כאשר והיא מזו, גבוהה מדריגה יש אך
משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלת עצמם לשם הקדושה

מצוה  היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה 8שמים"). זוהי .[
ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר  את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי
את  מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה
היה  צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר
שסדר  מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים
בדרגת  לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה
מעשיך  "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטיֿשיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות
ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת
מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או
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אגרות קודש

]י"ז סיון תשי"ג[

...רופא דתי - בטח יוכל לסדר שלא יוזקק לרחץ בש"ק. ושבת עצמה מרפאת וכל' רז"ל שבת 
היא מלזעוק )ובכ"ז ועי"ז( רפואה קרובה לבוא...
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07:5808:0009:4609:4710:2410:2511:1511:1613:2413:2517:5117:5118:1918:2017:3218:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:0809:1010:4210:4411:2411:2612:1312:1414:1514:1618:2218:2318:5618:5618:0519:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:3905:4008:3108:3209:2109:2210:3710:3813:4413:4520:3420:3621:0821:1020:1721:25ארה״ב, בולטימור )ק(

05:2405:2408:1608:1709:0809:0910:2510:2613:3313:3520:2720:3021:0321:0520:1121:20ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2505:2508:1708:1709:0809:0910:2610:2713:3413:3520:2820:3021:0421:0620:1221:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5505:5508:4708:4709:4209:4211:0011:0114:1014:1221:0921:1221:4621:4920:5422:05ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2006:2109:0909:1009:4909:5011:0111:0213:5613:5820:2420:2620:5220:5420:0621:06ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4105:4108:3108:3209:1409:1510:2810:2913:2813:2920:0320:0520:3420:3719:4720:49ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:2906:3009:1509:1609:5309:5411:0411:0513:5513:5620:1320:1520:4020:4219:5620:53ארה״ב, מיאמי )ק(

05:1805:1808:1008:1009:0309:0310:2010:2113:2913:3120:2520:2821:0121:0420:0921:19ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:4905:4908:4108:4109:3309:3310:5010:5113:5713:5920:5120:5321:2621:2920:3521:43ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1505:1508:0708:0709:0109:0110:1910:1913:2813:3020:2620:2921:0321:0520:1021:21ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5806:5909:1109:1209:4309:4510:4110:4213:0213:0418:0718:0818:3218:3317:5018:43בוליביה, לה-פס )ח(

05:2705:2607:4207:4309:3209:3310:5710:5814:2314:2521:5822:0122:4822:5221:4323:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:2905:2807:4207:4409:3409:3410:5810:5914:2414:2521:5621:5922:4622:4921:4123:11בלגיה, בריסל )ק(

06:4606:4708:5008:5209:2409:2610:2010:2112:3712:3817:3217:3317:5417:5517:1018:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3206:3408:3808:3909:1109:1310:0710:0912:2512:2617:1717:1817:4317:4417:0017:54ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4304:4307:0007:0208:5008:5010:1510:1513:4213:4321:2021:2322:0822:1221:0522:35בריטניה, לונדון )ק(

04:4004:3907:0907:1008:5308:5310:1910:2013:5113:5321:3821:4122:3422:3821:2623:05בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:4404:4307:0607:0808:5308:5310:1910:1913:4813:5021:3121:3422:2322:2621:1422:52גרמניה, ברלין )ק(

05:1505:1507:4907:4509:1809:1910:4210:4314:0614:0721:3521:3822:2322:2621:2022:48גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5206:5408:5308:5409:2709:2910:2210:2312:3712:3817:3017:3017:4917:5017:0518:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0006:0108:4308:4409:1709:1810:2610:2713:1113:1319:1619:1819:4219:4419:0019:54הודו, מומבאי )ח(

05:5805:5808:4008:4109:1409:1510:2210:2313:0713:0919:1119:1319:3719:3918:5519:49הודו, פונה )ח(

04:4604:4607:3207:3208:4308:4310:0410:0513:2313:2520:4120:4421:2421:2720:2621:46הונגריה, בודפשט )ק(

04:2804:2807:2007:2008:1208:1309:2909:3012:3812:3919:3319:3520:0920:1119:1720:26טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0206:0208:5408:5409:4209:4210:5710:5814:0214:0320:4820:5021:2221:2420:3221:38יוון, אתונה )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

            
 



רנה

     

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

            
 

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת בהעלותך בחו"ל )שלח באה"ק( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה
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גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:0905:0907:5607:5609:0509:0510:2610:2713:4413:4621:0021:0321:4321:4520:4422:04מולדובה, קישינב )ק(

05:5705:5808:4008:4109:1409:1510:2310:2413:0913:1019:1519:1619:4119:4218:5819:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:0708:0909:3009:3210:1610:1811:0211:0312:5913:0016:5216:5217:2817:2816:3417:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:0705:0807:5507:5608:3308:3409:4509:4612:3812:3919:0019:0219:2819:3018:4319:41נפאל, קטמנדו )ח(

04:4504:4507:3707:3708:2808:2809:4409:4512:5112:5319:4319:4520:1820:2119:2520:35סין, בייג'ין )ח(

06:5907:0009:2809:2909:5910:0111:0211:0413:3513:3619:1019:1219:3419:3618:5319:45סינגפור, סינגפור )ח(

04:1504:1406:3606:3708:2308:2409:4909:4913:1813:1920:5721:0021:5021:5420:4222:18פולין, ורשא )ק(

06:2506:2708:4308:4509:1509:1610:1410:1512:3812:3917:5117:5218:1518:1717:3418:26פרו, לימה )ח(

05:5005:5008:4008:4009:4409:4411:0411:0514:2014:2121:3121:3322:1222:1421:1522:32צרפת, ליאון )ק(

05:4705:4608:2808:2709:4709:4711:0911:1014:3114:3221:5621:5922:4022:4321:3923:03צרפת, פריז )ק(

05:4405:4608:1708:1808:4808:5009:5209:5412:2712:2918:0818:1018:3218:3417:5118:43קולומביה, בוגוטה )ח(

05:3505:3508:2708:2709:2409:2510:4410:4413:5613:5721:0321:0521:3821:4120:4421:57קנדה, טורונטו )ק(

05:0505:0507:5507:5508:5808:5810:1810:1913:3313:3520:4520:4721:2421:2720:2821:44קנדה, מונטריאול )ק(

05:3105:3208:2208:2309:0609:0710:2110:2213:2113:2320:0020:0220:3120:3319:4320:46קפריסין, לרנקה )ק(

04:1904:1806:5606:5708:3508:3510:0410:0413:3913:4121:3421:3722:3522:3921:1923:11רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:4503:4406:2906:3108:0508:0509:3509:3513:1313:1521:1821:2222:1922:2420:5923:00רוסיה, מוסקבה )ח(

04:2504:2507:1207:1108:2108:2109:4209:4313:0113:0220:1720:2021:0021:0320:0221:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:2905:2908:1508:1509:2509:2610:4710:4814:0514:0721:2821:3122:0622:0921:0722:27שוויץ, ציריך )ק(

05:5005:5108:2908:3009:0209:0310:0910:1012:5012:5218:4618:4719:1119:1218:2919:22תאילנד, בנגקוק )ח(



תפלת הדרךרנו

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינּו,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְ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

�
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