
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(November - 5 December 15 29)י"ז - כ"ג כסלו תשע"ו
שבוע פרשת וישב

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חנוכה, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור 

מלאכתו מלאכת שמים מו"ה אברהם בנימין שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מבשר טוב מעבודתו במלאכת שמים, היא עבודת החינוך וההדרכה בני 

ובנות ישראל בדרך התורה והמצוה.

ימי חנוכה הבאים לקראתינו,  וכהוראת  ויתעלה שיצליח בזה,  יתברך  ויהי רצון מאת השם 

להפיץ נר מצוה ותורה אור בכל ג' הנקודות דמצות נר חנוכה:

משתשקע החמה – היינו שלא להתפעל כי החושך יכסה ארץ, ואדרבה, על פתח ביתו מבחוץ – 

היינו להאיר ולקרב גם אלה שעדיין עומדים בחוץ, מוסיף והולך, מוסיף ואור.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.
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‰„t1היּו ברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום »»ְְְְִִִִִַַָָָ

ּבּגמרא 2עּמדי  זה על ודרׁשּו אמר 3, , ְְְִִֶַַַָָָָָ

חסדים  ּובגמילּות ּבּתֹורה העֹוסק ּכל ְֲִִִֵַַָָָָָָהקּב"ה:

ּכאילּו עליו אני מעלה הּצּבּור, עם ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָּומתּפּלל

ּוכפירּוׁש העֹולם, אּומֹות מּבין ּולבני לי ְְְִִִֵֵַַָָָָּפדאני

ׁשלֹום, ּבדברי ׁשעסק זה ּבׁשלֹום, ּפדה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָרׁש"י:

ּדכתיב  ּתֹורה, וכן 4ּדהינּו ׁשלֹום. נתיבֹותיה וכל ְְְְְְִִִֵֶַָָָָ

לידי  ּובא כּו' הּוא ׁשלֹום נמי חסדים ְֲִִִֵֵָָָָּגמילּות

ׁשּזהּו הּצּבּור, עם מתּפּלל וכן וׁשלֹום. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאחוה

עּמי  ׁשהתּפּללּו עּמדי", היּו ברּבים "ּכי .5ענין ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָ

והּנה, ּד"פדאני". הענין מהּו להבין, ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָוצרי

זה, רז"ל ׁשּבמאמר הּדברים ׁשלׁשה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹּבענין

העֹולם 6איתא  ׁשעליהם הּדברים ׁשלׁשה ׁשהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּדעמידת 7עֹומד  הענין מהּו להבין, וצרי , ְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

ענין  והּנה, אּלּו. ּדברים ׁשלׁשה על ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹהעֹולם

עלּֿדר הּוא ּדברים ׁשלׁשה על העֹולם ְְֲִִֶֶַַַָָָָֹעמידת

ּׁשּכתּוב  יּנתק 8מה ּבמהרה לא המׁשּולׁש והחּוט ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ואיתא  העמידה), ענין הּוא יּנתק" "לא ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ(ׁשהרי

ׁשלׁשה)9ּב'ילקּוט' ׁשל ההתאחּדּות הּוא הּפׁשּוט (ׁשּפירּוׁשֹו המׁשּולׁש ׁשהחּוט ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

"החּוט  נאמר יעקב על ׁשּדוקא הענין מהּו להבין, וצרי יעקב. על ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹקאי

יּנתק". ּבמהרה לא ְְִִֵֵַָָָֹהמׁשּולׁש

ענין LÈÂב) ּבאּור ּתחלה ּבחיר 10להבין הּוא יעקב (ׁשהרי האבֹות ¿≈ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

אמרּו11ׁשּבאבֹות  ׁשעליהם ּדלכאֹורה,12), הּמרּכבה. הן הן האבֹות : ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מרּכבה, ׁשהם לחּיֹות ּבנֹוגע גֹו'13ּבׁשלמא הּימין אל אריה ּופני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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d"kyz'dו ,elqk h"i

הרי  נבראים, להיֹותם גֹו', מהּׂשמאל ׁשֹור ְְְְֲִִִֵֵֵַָָֹּופני

ועלֿידיֿזה  הּכּסא", ׁשעל לה"אדם ּבטלים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהם

ׁשהּוא  הּסּוס ּבדּוגמת אליו, מרּכבה ּבבחינת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהם

הּוא  הרי ֿ זה ועלֿידי עליו, הרֹוכב אל ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָּבטל

ענינים. ׁשני ּבזה ׁשּיׁש והינּו, רֹוכבֹו. את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָמעלה

ׁשהענין  והׁשני, עלּיה. צרי ׁשהרֹוכב ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹון,

אל  ּובטל נברא, הּוא מרּכבה ּבבחינת ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא

את  נֹוׂשא ׁשהּוא ּפֹועל זה ּוביטּול עליו, ִֵֵֵֶֶֶָָָהרֹוכב

עּמֹו מנּוׂשא וגם להבין,14הרֹוכב, צרי אבל . ְְְֲִִִֵַָָָָָ

הרי  הּמרּכבה", הן הן ׁשה"אבֹות הענין ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמהּו

האצילּות  מּבחינת הם וחּיֹוהי 15האבֹות ּדאיהּו , ְְְֲִִִִִֵַַָָָ

חד  וגרמֹוהי איהּו מּובן 16חד, אינֹו ואםּֿכן, , ְְְִִִֵֵַַַָ

ענינים  ׁשני מּצד הּמרּכבה, ענין אצלם ׁשּי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאי

אינם  הרי לנׂשאֹות, הּכח להם מנין הינּו, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּנ"ל.

הּנברא  נֹוׂשא (ׁשעלֿידֹו הּביטּול לענין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָצריכים

וחּיֹוהי  איהּו מּבחינת להיֹותם עליו) הרֹוכב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָאת

צריכים  להיכן וגם, חד. וגרמֹוהי איהּו ְְְְְִִִִֵַַַַָחד,

וחּיֹוהי  ּדאיהּו האצילּות, עֹולם ׁשל ענין ְְְְְֲִִִִֶַַָָָלנׂשאֹות

חד. וגרמֹוהי איהּו ְְִִַַַחד,

ּבא Ô·eÈÂג) החּיֹות,ּבהקּדים מרּכבת ענין ּור ¿»ְְְְִִֵֶֶֶַַַַ

ּגם  (ּכֹולל גֹו' ׁשֹור ּופני גֹו' אריה ְְְֵֵֵֵַַּפני

הּכּסא" את "נֹוׂשאים ׁשהם אדם"), ְְִִֵֵֵֶֶַָָ"ּפני

ּדהּנה, הּוא, והענין הּכּסא". ׁשעל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוה"אדם

ּכמֹו קּוין, ׁשלׁשה התּכּללּות הּוא ענינֹו ְְְְְִִִַַָָָָֹ'אדם'

הראׁשֹונה  האֹות - א' אֹות ׁשּבצּיּור הּקּוין ְְִִִֶֶַַָָָֹׁשלׁשת

ּבאמצע  וקו למּטה, ויּו"ד למעלה יּו"ד ְְְְְְְֶַַַַָָָָָּדאדם,

 ֿ ּדחכמהֿחסד הּקּוין ׁשלׁשת כן ּוכמֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמחּברם ,

 ֿ ודעת מּׂשמאל, ּבינהּֿגבּורהֿהֹוד מּימין, ְְְִִִִֵַַַָָָֹנצח

הם  הּקּוין ׁשלׁשת וכאׁשר ּבאמצע, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּתפארתֿיסֹוד

אדם. ּבׁשם נקראים אזי והתּכּללּות, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּבהתחּברּות
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ÌÈ‡¯· Ì˙BÈ‰Ï ,'B‚ Ï‡ÓO‰Ó עצמה בפני עלֿידי מציאות שנבראה ≈«¿…ƒ¿»ƒ¿»ƒ

‰qk‡",הקב"ה, ÏÚL Ì„‡"‰Ï ÌÈÏËa Ì‰ È¯‰,העליון האדם ¬≈≈¿≈ƒ¿»»»∆««ƒ≈
הכסא  על היושב כאדם מתואר המרכבה שבמעשה »¿ŒÏÚÂהקדושֿברוךֿהוא

‰ÊŒÈ„È אותם,,שהם שברא למי בטלים k¯Ó·‰הנבראים, ˙ÈÁ·a Ì‰ ¿≈∆≈ƒ¿ƒ«∆¿»»
‡e‰L Òeq‰ ˙Ó‚e„a ,ÂÈÏ‡≈»¿¿««∆

ÂÈÏÚ ·ÎB¯‰ Ï‡ ÏËa את ועושה »≈∆»≈»»
הרוכב, של ‰¯Èרצונו ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¬≈

‡e‰ הסוסB·ÎB¯ ˙‡ ‰ÏÚÓ«¬∆∆¿
נעלה  ומקום ¿»¿eÈ‰Â,יותר.למצב

‰Êa LiL אל המרכבה בביטול ∆≈»∆
‰¯‡ÔBL,הרוכב  .ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ

‰iÏÚ CÈ¯ˆ ·ÎB¯‰L ועלֿידי ∆»≈»ƒ¬ƒ»
מתעלה. הוא אליו בטלה שהמרכבה

‡e‰L ÔÈÚ‰L ,ÈL‰Â¿«≈ƒ∆»ƒ¿»∆
‰·k¯Ó ˙ÈÁ·a הסוס או המרכבה ƒ¿ƒ«∆¿»»
הרוכב  אל ·¯‡,הבטלים ‡e‰ƒ¿»

ÏeËÈ·e ,ÂÈÏÚ ·ÎB¯‰ Ï‡ ÏË·e»≈∆»≈»»ƒ
‡e‰L ÏÚBt ‰Ê המתבטל‡NB ∆≈∆≈

·ÎB¯‰ אותו,‡˙ Ì‚Âומעלה ∆»≈¿«
BnÚ ‡NeÓ14 גם הביטול ועלֿידי ¿»ƒ

מתעלה  ˆ¯CÈהמרכבה Ï·‡¬»»ƒ
˙B·‡"‰L ÔÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«»ƒ¿»∆»»
˙B·‡‰ È¯‰ ,"‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰≈≈«∆¿»»¬≈»»

Ì‰ נמשכים˙ÈÁaÓ עולם ≈ƒ¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡‰15, הראשון העולם »¬ƒ

העולמות  ארבעת מבין ביותר והנעלה

 ֿ (אצילותֿבריאה הכלליים הרוחניים

האצילות  עולם ועל יצירהֿעשיה)

אלוקות  שהוא וחסידות בקבלה מבואר

‡e‰Èממש  ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡c¿ƒ¿«ƒ«ƒ
„Á È‰BÓ¯‚Â16, לאלוקות והביטול ¿«¿ƒ«

שגם  כך כדי עד הוא האצילות בעולם

כפי  העליונות הספירות של האורות

וגם  האצילות בעולם מאירות שהן

אל  לגמרי בטלים הספירות של הכלים

ש"איהו  עד בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ו"איהו  והאורות, הוא וחיוהי",

אחת  מציאות הם והכלים הוא וגרמוהי"

CiL CÈ‡ Ô·eÓ BÈ‡ ,ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈»≈«»
ÌÏˆ‡ ששורשם האבות אצל ∆¿»

vÓ„מאצילות  ,‰·k¯n‰ ÔÈÚƒ¿««∆¿»»ƒ«
˙B‡NÏ Ák‰ Ì‰Ï ÔÈÓ ,eÈ‰ .Ï"p‰ ÌÈÈÚ ÈL מה את ¿≈ƒ¿»ƒ«««¿ƒ«ƒ»∆«…«¿«¿

כביכול, ה"רוכב", ‰ÏeËÈaשמעליהם, ÔÈÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ È¯‰¬≈≈»¿ƒƒ¿ƒ¿««ƒ
‡NB B„ÈŒÏÚL) ומרומם ומעלה(ÂÈÏÚ ·ÎB¯‰ ˙‡ ‡¯·p‰ ∆«»≈«ƒ¿»∆»≈»»

„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡ ˙ÈÁaÓ Ì˙BÈ‰Ï וממילא ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
להתבטלות. זקוקים ואינם בטלים כבר ˆ¯ÌÈÎÈהם ÔÎÈ‰Ï ,Ì‚Â¿«¿≈»¿ƒƒ

˙B‡NÏ ולרומם ÏLלהעלות ÔÈÚ ¿«¿ƒ¿»∆
e‰È‡c ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ¿ƒ
„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ ,„Á È‰BiÁÂ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
עם  ומאוחד ביותר נעלה כבר הוא והרי

בעצמו? הוא ברוך הקדוש

ÔÈÚ ¯e‡a ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (‚¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿«
ביחזקא  מראה האמור בתיאור ל

העליונה  ‰BiÁ˙,המרכבה ˙·k¯Ó∆¿∆∆««
עליונים, מלאכים שהם הקודש חיות

'B‚ ¯BL ÈÙe 'B‚ ‰È¯‡ Èt¿≈«¿≈¿≈
Ì‰L ,("Ì„‡ Èt" Ìb ÏÏBk)≈«¿≈»»∆≈

ÌÈ‡NB" ומרוממים ‡˙מעלים ¿ƒ∆
ÏÚL Ì„‡"‰Â "‡qk‰«ƒ≈¿»»»∆«

"‡qk‰ הקדושֿברוךֿהוא היינו «ƒ≈
העליון". "אדם הנקרא

'Ì„‡' ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»»
באלוקות  למעלה 'אדם' «¿BÈÚƒבחינת

˙eÏlk˙‰ ‡e‰ של ושילוב חיבור ƒ¿«¿
˙LÏL BÓk ,ÔÈe˜ ‰LÏL¿…»«ƒ¿¿…∆

ÔÈew‰ יחד המשולבים ומחוברים ««ƒ
˙B‡‰ - '‡ ˙B‡ ¯eiˆaL∆¿ƒ»
„"eÈ ,Ì„‡c ‰BL‡¯‰»ƒ»¿»»
Â˜Â ,‰hÓÏ „"eÈÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿¿«»¿«

Ì¯aÁnL ÚˆÓ‡a את המחבר »∆¿«∆¿«¿»
היודי"ן, LÏL˙שני ÔÎ BÓÎe¿≈¿…∆

ÔÈew‰ העליונות הספירות של ««ƒ
קבוצות  לשלוש «¿«¿Œ‰ÓÎÁcהנחלקות

Œ‰Èa ,ÔÈÓiÓ ÁˆŒ„ÒÁ∆∆≈«ƒ»ƒƒ»
Œ˙Ú„Â ,Ï‡ÓOÓ „B‰Œ‰¯e·b¿»ƒ¿…¿««

ÚˆÓ‡a „BÒÈŒ˙¯‡Ùz וכפי) ƒ¿∆∆¿»∆¿«
ימין  שיד אליהו' ב'פתח שמובא

שמאל  יד החסד, קו את מסמלת

והגוף  הגבורה, קו את מסמלת

התפארת), קו את מסמל שבאמצע

Ì‰ ÔÈew‰ ˙LÏL ¯L‡ÎÂ¿«¬∆¿…∆««ƒ≈
˙e¯aÁ˙‰a זה עם זה ¿ƒ¿«¿
˙eÏlk˙‰Â,בזה זה ‡ÈÊושילוב ¿ƒ¿«¿¬«

Ì„‡ ÌLa ÌÈ‡¯˜.ביחד הספירות 'קבוצות' לכל כולל שם שהוא ƒ¿»ƒ¿≈»»
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ז iytp melya dct

מ"ה  ּבגימטרּיא 'אדם' הרי להבין, וׁשם 17וצרי , ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

ׁשּי אי ּכן, ואם והתּכּללּות, ּביטּול ענינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָמ"ה

א קּוין. ׁשלׁשה ּבתמּונת הּוא ׁשה'אדם' ְְִִֶַַַַָָָָֹלֹומר

ׁשּצריכים  ּדכיון הּנֹותנת', ׁש'היא ּבזה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהענין

הם  עצמם ׁשּמּצד קּוין ּבׁשלׁשה התּכּללּות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלפעֹול

המׁשכה  ענינֹו הּימין קו ׁשהרי מּזה, זה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהפכּיים 

העלאה  ענינֹו הּׂשמאל וקו למּטה, ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָֹמּלמעלה

ׁשל  ענינֹו ּגם יׁשנֹו לזה ונֹוסף למעלה, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָמּלמּטה

ּכדי  הּנה ׁשליׁשי, קו ׁשהּוא ּכפי האמצעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהקו

ּבהמׁשכה  צֹור יׁש ּכּולם, התּכּללּות ְְְְְִִֵֶַַָָָלפעֹול

ׁשלׁשּתם, ּבטלים ׁשאליו יֹותר נעלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּמקֹום

ׁשל  ענין לא ּבֹו אין זה ׁשּמקֹום לפי ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹוהינּו

למעלה  להיֹותֹו העלאה, ׁשל ענין ולא ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹהמׁשכה

מ"ה, ׁשם המׁשכת ענין וזהּו והעלאה. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמהמׁשכה

ּבׁשלׁשת  הּביטּול נמׁש ׁשּמּמּנּו ּביטּול, ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָֹׁשענינֹו

חּיֹות  עבֹודת וזֹוהי ּבהתּכּללּות. ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַהּקּוין

מּזה, זה חלּוקים ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּמרּכבה,

גֹו', מהּׂשמאל ׁשֹור ּופני גֹו' הּימין אל אריה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹּפני

ׁשעל  ול"אדם ל"ּכּסא" ּביטּולם מּצד ְִִִִֵֶַַַָָָָָָמּכלֿמק ֹום

עם  ה"ּכּסא" את מעלים הם הרי ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַהּכּסא",

ׁשל  ּבאֹופן להיֹות ׁשּיכֹול ׁשה"אדם" ְְִֶֶֶֶָָָָָָָה"אדם",

למעמד יתע ּלה קּוין, נּכר ׁשלׁשה  ׁשּיהיה ּומּצב ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

 ֿ על והינּו מ"ה, מּבחינת ׁשּנמׁש הּביטּול ְְְְִִִִֶַַַַָּבֹו

לבחינת  ה"אדם" את מעלים ׁשהחּיֹות ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָידיֿזה

ּבחּיֹות  ׁשּיׁש אדם" "ּפני ענין ּגם יּובן ּובזה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמ"ה.

אּלא  עצמֹו, ּבפני אדם" "ּפני רק לא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּמרּכבה,

ּכמֹו אדם", מ"ּפני ּכלּול מהם אחד ּכל ְְִֵֵֶֶַָָָָָּגם

לפי 13ׁשּכתּוב  ׁשּזהּו אדם, ּפני ּפניהם ּודמּות ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָ

התּכּללּות  ענין לפעֹול הּוא וענינם ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָׁשעבֹודתם

 ֿ עלֿידי והינּו "אדם", ענין ׁשּזהּו הּקּוין, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשלׁשת

מ"ה. לבחינת ה"אדם" את מעלים ׁשהם  ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָזה

C‡,מ"ה ּבגימטרּיא "אדם" הרי להבין, צרי «ְְְֲִִִִֵַָָָָָ

ההתּכּללּות, ענין ּבֹו יׁש עצמֹו ׁשּמּצד ְְְְְִִִֵֶַַַַַַהינּו,
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פ"ג.17) התיקון) (שער י שער חיים עץ אדם. ערך הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a 'Ì„‡' È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ17‰"Ó ÌLÂ שם , ¿»ƒ¿»ƒ¬≈»»¿ƒ«¿ƒ»¿≈

מורה הוי' והוא "מה" בגימטריא הוא – ה"א וא"ו ה"א יו"ד – אל"ף במילוי

העליון, אדם בחינת eÏlk˙‰Â˙,על ÏeËÈa BÈÚ משמעותו "מה" כי ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿
כמו  מה",ביטול "ונחנו ואהרן במשה ÓBÏ¯שנאמר CiL CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈«»«

˙eÓ˙a ‡e‰ 'Ì„‡'‰L∆»»»ƒ¿«
ÔÈe˜ ‰LÏL?ונפרדים שונים ¿…»«ƒ

‡È‰'L ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆∆ƒ
'˙˙Bp‰ בשלושה שמדובר העובדה «∆∆

ביאור  עצמה היא ונפרדים שונים קוין

שממשיך, כפי ההתכללות, לעניין

ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯vL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿ƒƒƒ¿
˙eÏlk˙‰ בזה זה ושילוב חיבור ƒ¿«¿

ÔÈe˜ ‰LÏLa שונים„vnL ƒ¿…»«ƒ∆ƒ«
,‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‰ ÌÓˆÚ«¿»≈»¿ƒƒ∆ƒ∆

ÔÈÓi‰ Â˜ È¯‰L מידת שעיקרו ∆¬≈««»ƒ
וההשפעה, הנתינה עניין «¿BÈÚƒהחסד,

‰ÎLÓ‰ והתגלות‰ÏÚÓlÓ «¿»»ƒ¿«¿»
Ï‡ÓO‰ Â˜Â ,‰hÓÏ שעיקרו ¿«»¿««¿…

הצמצום  עניין הגבורה, מידת

‰ÏÚ‡‰וההגבלה, BÈÚ של ƒ¿»«¬»»
ÏÚÓÏ‰,התחתון  ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

ÏL BÈÚ Ìb BLÈ ‰ÊÏ ÛÒBÂ¿»¿∆∆¿«ƒ¿»∆
Â˜ ‡e‰L ÈÙk ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰««»∆¿»ƒ¿ƒ∆«

ÈLÈÏL,גבורה ואינו חסד שאינו ¿ƒƒ
˙eÏlk˙‰ ÏBÚÙÏ È„k ‰p‰ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿«¿

ÌÏek השונים העניינים שלושת שכל »
בזה, זה ויתחברו ˆC¯Bישתלבו LÈ≈∆

‰ÎLÓ‰a אלוקי אור של והתגלות ¿«¿»»
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÌB˜nÓ משלושת ƒ»«¬∆≈

ÌzLÏL,הקוים  ÌÈÏËa ÂÈÏ‡L∆≈»¿≈ƒ¿»¿»
‰Ê ÌB˜nL ÈÙÏ eÈ‰Â דרגה ¿«¿¿ƒ∆»∆

משלושתם  הנעלית באלוקות גבוהה

‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÈÚ ‡Ï Ba ÔÈ‡≈…ƒ¿»∆«¿»»
למטה  ÏLמלמעלה ÔÈÚ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆

‰‡ÏÚ‰,למעלה ÏB˙BÈ‰מלמטה «¬»»ƒ¿
‰‡ÏÚ‰Â ‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»»¿«¬»»
ומופשט  נעלה בעניין שמדובר מאחר

ואינו  מ'העלאה' והן מ'המשכה' הן

ההגדרות  משתי אחת באף מוגדר

הללו.

˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ והתגלותÌL ¿∆ƒ¿««¿»«≈
ÏeËÈa BÈÚL ,‰"Ó,לאלוקות ∆ƒ¿»ƒ

epnnL מ"ה משםCLÓ ∆ƒ∆ƒ¿»
ÔÈew‰ ˙LÏLa ÏeËÈa‰«ƒƒ¿…∆««ƒ

˙eÏlk˙‰a eÈ‰iL למרות אפשרית, ביניהם שההתכללות לעיל כמבואר ∆ƒ¿¿ƒ¿«¿
מהם. שלמעלה למה בטלים הם כי הופכיים , BiÁ˙היותם ˙„B·Ú È‰BÊÂ¿ƒ¬««

של  המלאכים Ì‰Lהעליונה,‰k¯n·‰הקודש, ÈtŒÏÚŒÛ‡L «∆¿»»∆««ƒ∆≈
ÌÈ˜eÏÁ שונים¯BL ÈÙe 'B‚ ÔÈÓi‰ Ï‡ ‰È¯‡ Èt ,‰fÓ ‰Ê ¬ƒ∆ƒ∆¿≈«¿≈∆«»ƒ¿≈

,'B‚ Ï‡ÓO‰Ó וקו הימין וקו ≈«¿…
הפכים, שני הם «ŒÏkÓƒהשמאל

ÌÏeËÈa „vÓ ÌB˜Ó אחד כל של »ƒ«ƒ»
ÏÚLמהם  Ì„‡"ÏÂ "‡qk"Ï«ƒ≈¿»»»∆«

˙‡ ÌÈÏÚÓ Ì‰ È¯‰ ,"‡qk‰«ƒ≈¬≈≈«¬ƒ∆
,"Ì„‡"‰ ÌÚ "‡qk"‰«ƒ≈ƒ»»»
כביכול, עילוי, עצמו בו וגורמים

היא  ÏBÎiLוהעליה "Ì„‡"‰L∆»»»∆»
ÔÈe˜ ‰LÏL ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿…»«ƒ

והפכים  ההתכללות שונים (ללא

מהביטול), ∆»¿lÚ˙Èƒ‰הנובעת
·vÓe „ÓÚÓÏ יותר È‰iL‰נעלה ¿«¬»«»∆ƒ¿∆

CLÓpL ÏeËÈa‰ Ba ¯kƒ»«ƒ∆ƒ¿»
ŒÈ„ÈŒÏÚ eÈ‰Â ,‰"Ó ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿«¿«¿≈
˙‡ ÌÈÏÚÓ ˙BiÁ‰L ‰Ê∆∆«««¬ƒ∆

‰"Ó ˙ÈÁ·Ï "Ì„‡"‰ כמבואר »»»ƒ¿ƒ«
לעיל.

Èt" ÔÈÚ Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«ƒ¿«¿≈
‰·k¯n‰ ˙BiÁa LiL "Ì„‡»»∆≈¿««∆¿»»

וב"פני  אריה" ע ב"פני …Ï‡צמם,שור"
BÓˆÚ ÈÙa "Ì„‡ Èt" ˜«̄¿≈»»ƒ¿≈«¿

בבחינות  התכללות «∆‡l‡אחרות,ללא
Ì‰Ó „Á‡ Ïk Ìb"מה"חיות «»∆»≈∆

BÓk ,"Ì„‡ Èt"Ó ÏeÏk»ƒ¿≈»»¿
·e˙kL13Ì‰Èt ˙eÓ„e של ∆»¿¿≈∆

וה"שור" ‡„Ì,ה"אריה" Èt¿≈»»
ÌÈÚÂ Ì˙„B·ÚL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆¬»»¿ƒ¿»»

הקודש  חיות ÔÈÚשל ÏBÚÙÏ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«
,ÔÈew‰ ˙LÏL ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿¿…∆««ƒ

"Ì„‡" ÔÈÚ e‰fL שמורה תואר ∆∆ƒ¿«»»
יחד, הקוין כל של שלם, ציור על

Ì‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈∆∆≈
˙ÈÁ·Ï "Ì„‡"‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓ«¬ƒ∆»»»ƒ¿ƒ«

‰"Ó.לעיל כמבואר

"Ì„‡" È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¬≈»»
,‰"Ó ‡i¯ËÓÈ‚a ביטול שעניינו ¿ƒ«¿ƒ»

"ונחנו  לעיל,כמו כמבואר מה",

Ba LÈ BÓˆÚ „vnL ,eÈ‰«¿∆ƒ««¿≈
כתוצאה  וממילא, ביטול, ב"אדם"

בו  יש »¿ÔÈÚƒמהביטול,

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



d"kyz'dח ,elqk h"i

ּבאֹופן  ׁשהן ּד'ּתקּון' הּמּדֹות ענין ּכללּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּזהּו

עלֿידי  ּבזה ּנתוּסף מה ואםּֿכן התּכּללּות, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשל

עלֿידיֿזה  האדם את ׁשּמעלים הּמרּכבה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּיֹות

ּבהקּדים  ויּובן ההתּכּללּות. ענין ּבֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָׁשּממׁשיכים

ז"ל  רּבֹותינּו ּכקנה 18מאמר ר אדם יהא לעֹולם ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָ

אֹודֹות  ׁשּמדּוּבר והינּו, ּכארז, קׁשה יהי ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָואל

ּכארז, קׁשה יהא ׁשּלא להזהיר וצרי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ"אדם",

מּדֹות  ׁשּבין החלּוק ּכללּות ׁשּזהּו ּכקנה, ר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלא

למּדֹות  ּכקנה", ּד"ר ּבאֹופן ׁשהם ְְְְְִִֵֶֶֶַָּד'ּתקּון',

ׁשאנּו ּוכמֹו ּכארז". ּד"קׁשה ּבאֹופן ׁשהם ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָֹּד'תהּו',

היפ עֹוׂשים ׁשּכאׁשר אדם ׁשּיׁש למּטה, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָרֹואים

ּבתֹוקף  לחּייו ויֹורד ׂשֹונא, לֹו נעׂשה אזי - ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָרצֹונֹו

ּתּקיפין  מּמּדֹות מסּתעף זה וענין והּׂשנאה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּכעס

ועד  הּכלים', ּב'ׁשבירת למּטה ׁשּירדּו ּכפי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹּד'תהּו'

ועל  ּגמּור. רע ׁשל ּבאֹופן האדם אצל ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנעׂשים

ּכקנה, ר אּלא ּכארז, קׁשה יהי אל אמרּו: ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה

ׁשּב'ּתקּון' והינּו, ּד'ּתקּון', מּדֹות ענין ְְְְְִִִִֶֶַַׁשהּוא

ּבהתּכּללּות  להתּכּלל ׁשּיכֹולים ּכלים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַנאצלּו

והיּפּוכֹו. ּדבר ּגם לקּבל ׁשּיכֹולים ועד ְְְְְִִֵֶַַַָָָּגמּורה,

ההתּכּללּות  ענין עדין אין ּד'ּתקּון' ּבמּדֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָאמנם,

ענין  ואילּו להתּכּלל, ׁשּיכֹולים ּכיֿאם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַּבפֹועל,

ּבפ  חּיֹות ההתּכּללּות עבֹודת עלֿידי נעׂשה ֹועל ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַ

ו"האדם  ה"ּכּסא" את מנּׂשאים ׁשהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמרּכבה,

ּגמּורה  התּכּללּות ּבֹו ׁשּתהיה הּכּסא" ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשעל

ׁשּבין  ׁשהחלּוק ּבזה, והענין אמּתי. ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוביטּול

עלֿידי  ׁשּנפעל לּביטּול ּד'ּתקּון' ּדמּדֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָהּביטּול

ׁשּבין  החלּוק ּבדּוגמת הּוא החּיֹות, ְְֲִֵֶַַַַַעבֹודת

ּבדּוגמת  אֹו ּבמציאּות, לביטּול הּיׁש ְְְְִִִִֵַַּביטּול

עיּלאה'. ל'ׁשּבת ּתּתאה' 'ׁשּבת ׁשּבין ְִִֵֶַַַַָָָָָָהחילּוק
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(הערה 18) ובכ"מ ואילך. פ"ז (השני) בראשית ד"ה תו"ח ובארוכה ב. פז, מטות ד. לז, אמור לקו"ת וראה סע"א. כ, תענית

הנ"ל). בקונטרס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÙB‡a Ô‰L 'Ôe˜z'c ˙Bcn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿∆∆¿»ƒ¿««ƒ¿ƒ∆≈¿∆

˙eÏlk˙‰ ÏL גדול בתוקף היא מהן אחת שכל 'תוהו' של ממידות בשונה ∆ƒ¿«¿
אין  התוהו עולם של (ובמידות המידות שאר עם התכללות ללא לעצמה

של  האופנים בשאר וכן שבחסד' 'גבורה או שבגבורה' 'חסד של התכללות

המידות), Ó‰התכללות ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«
‰Êa ÛqÂ˙p ההתכללות בעניין ƒ¿«≈»∆

מהביטול) BiÁ˙(הנובעת È„ÈŒÏÚ«¿≈«
Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈÏÚnL ‰·k¯n‰«∆¿»»∆«¬ƒ∆»»»
Ba ÌÈÎÈLÓnL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«¿ƒƒ

˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ כבר הדבר והרי ƒ¿««ƒ¿«¿
מצד  בו מהותו.?קיים עצם

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ«¬««≈
Ï"Ê18 בגמראÌ„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ «¿»¿≈»»

‰˜k C¯ בקלות Ï‡Âהמתכופף «¿»∆¿«
,eÈ‰Â ,Ê¯‡k ‰L˜ È‰È¿ƒ»∆¿∆∆¿«¿
,"Ì„‡" ˙B„B‡ ¯ae„nL∆¿»»»
‡‰È ‡lL ¯È‰Ê‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«¿ƒ∆…¿≈

Ê¯‡k ‰L˜,הביטול העדר בגלל »∆¿∆∆
‰˜k C¯ ‡l‡ היישות את ויבטל ∆»«¿»∆

שלו, eÏÏk˙העצמית e‰fL∆∆¿»
˜eÏÁ‰ כללי באופן ÔÈaLההבדל «ƒ∆≈

ÔÙB‡a Ì‰L ,'Ôe˜z'c ˙BcÓƒ¿ƒ∆≈¿∆
"‰˜k C¯"c וממילא בביטול ¿«¿»∆

e‰˙'c',בהתכללות, ˙BcÓÏ¿ƒ¿…
"Ê¯‡k ‰L˜"c ÔÙB‡a Ì‰L∆≈¿∆¿»∆¿∆∆

ביטול  התכללות.ללא ללא גם וממילא

ÌÈ‡B¯ e‡L BÓÎe בני של בטבעם ¿∆»ƒ
הזה,hÓÏ‰אדם  LiLבעולם ¿«»∆≈

CÙÈ‰ ÌÈNBÚ ¯L‡kL Ì„‡»»∆«¬∆ƒ≈∆
‰NÚ ÈÊ‡ - BBˆ¯ היפך שעשו זה ¿¬««¬∆

שעשה BÏרצונו  ≈BN‡,זאת למי
ÒÚk‰ Û˜B˙a ÂÈiÁÏ „¯BÈÂ¿≈¿«»¿∆«««

‰Ê ÔÈÚÂ ,‰‡O‰Â בבני למטה ¿«ƒ¿»¿ƒ¿»∆
ונמשך ÛÚzÒÓאדם  BcnÓ˙נובע ƒ¿«≈ƒƒ

ÔÈÙÈwz והתכללות ביטול ללא «ƒƒ
‰hÓÏ e„¯iL ÈÙk 'e‰˙'c¿…¿ƒ∆»¿¿«»

'ÌÈÏk‰ ˙¯È·L'a כמבואר ƒ¿ƒ««≈ƒ
היו  התוהו שבעולם וחסידות בקבלה

ומאחר  מועטים' בכלים מרובים 'אורות

הייתה  האורות את קלטו לא שהכלים

ו'נפלו' ירדו קדושה של וניצוצות הכלים' ונתלבשו 'שבירת הזה בעולם למטה

וחומריים, גשמיים עוד ÚÂ„בדברים ‡ˆÏיותר שיורדים ÌÈNÚpL ¿«∆«¬ƒ≈∆
¯eÓb Ú¯ ÏL ÔÙB‡a Ì„‡‰.טוב בהם שאין רעות מידות »»»¿∆∆«»

e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ:ז"ל Ê¯‡kחכמינו ‰L˜ È‰È Ï‡ להיזהר האדם על ¿«∆»¿«¿ƒ»∆¿∆∆
ירידות לא שמידותיו  ובריבוי ביטול בהם שאין דתוהו מידות של באופן יהיו

גמור,עלולות  רע BcÓ˙להיות ÔÈÚ ‡e‰L ,‰˜k C¯ ‡l‡∆»«¿»∆∆ƒ¿«ƒ
eÏˆ‡ 'Ôe˜z'aL ,eÈ‰Â ,'Ôe˜z'c המאציל עלֿידי ונבראו הופרשו ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ∆∆¿

ÌÈÏBÎiL(הבורא) ÌÈÏk≈ƒ∆¿ƒ
Ïlk˙‰Ï כלי (למשל, זה עם זה ¿ƒ¿«≈

הגבורה) וכלי ¿»¿eÏlk˙‰a¿ƒ˙החסד
Ïa˜Ï ÌÈÏBÎiL „ÚÂ ,‰¯eÓb¿»¿«∆¿ƒ¿«≈

בתוכם  BÎetÈ‰Âלקלוט ¯·c Ìb«»»¿ƒ
אחת. בבת

'Ôe˜z'c ˙BcÓa ,ÌÓ‡ שהן אף »¿»¿ƒ¿ƒ
ב'תוהו' כמו בתוקף ולא ≈‡ÔÈבביטול
˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ ÔÈ„Ú של ¬«ƒƒ¿««ƒ¿«¿

וההופכיים  השונים הקוין שלושת

ÌÈÏBÎiL Ì‡ŒÈk ,ÏÚBÙa¿«ƒƒ∆¿ƒ
ÔÈÚ eÏÈ‡Â ,Ïlk˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿«
ŒÏÚ ‰NÚ ÏÚBÙa ˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿¿««¬∆«
,‰·k¯n‰ ˙BiÁ ˙„B·Ú È„È¿≈¬«««∆¿»»

ÌÈ‡OÓ Ì‰L ומרוממים מעלים ∆≈¿«¿ƒ
ÏÚL Ì„‡‰"Â "‡qk"‰ ˙‡∆«ƒ≈¿»»»∆«
˙eÏlk˙‰ Ba ‰È‰zL "‡qk‰«ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿

ÈzÓ‡ ÏeËÈ·e ‰¯eÓb ונמצא ¿»ƒ¬ƒƒ
ב"אדם" קיים אכן הביטול שאמנם

החיות, פעולת לולי גם מ"ה) (שם

כי  וחשובה נחוצה פעולתן זאת ובכל

ההתכללות  את הגורמת היא עבודתם

בפועל.

˜eÏÁ‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ההבדל ¿»ƒ¿»»∆∆«ƒ
c ÏeËÈa‰ ÔÈaL˙BcÓ ∆≈«ƒ¿ƒ

'Ôe˜z'c בעולם התיקון שנמצא ¿ƒ
בפועל  ההתכללות את גורם אבל

È„ÈŒÏÚ ÏÚÙpL ÏeËÈaÏ«ƒ∆ƒ¿»«¿≈
˙BiÁ‰ ˙„B·Ú את ומביא שגורם ¬«««

בפועל, Ó‚e„a˙ההתכללות ‡e‰¿¿«
Li‰ ÏeËÈa ÔÈaL ˜eÏÁ‰ שגם «ƒ∆≈ƒ«≈

מציאות  יש עדיין אבל ביטול הוא

שמתבטלת  ÏeËÈ·Ï¿ƒ'יש'
˙e‡ÈˆÓa,מוחלט ביטול שהוא ƒ¿ƒ

יותר, הרבה ועמוק ‡Bנעלה
˙aL' ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ∆≈«»

'‰‡zz תחתונה'‰‡lÈÚ ˙aL'Ï שבת גם כי עניין עליונה היא «»»¿«»ƒ»»
ואין  לאלוקות בטל הכול כי אסורות, המלאכות בשבת (ולכן הביטול

ביטול. של דרגות שתי יש עצמה בשבת אבל אחרת) ¿»¿eÈ‰Â,מציאות
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ר" ּבהיֹותן אפילּו עצמם, הּמּדֹות ׁשּמּצד ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָוהינּו,

מה" ּד"ראּו הענין להיֹות יכֹול ׁשאף 19ּכקנה", , ְְְְִִִֶֶַָָָָָ

ּביטּול  זה אין מּכלֿמקֹום הּביטּול, ענין ְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשנֹו

ּבאֹופן  אּלא ּבמציאּות, ּביטּול ׁשהּוא ְְֲִִִִִֶֶֶָאמּתי

ועד  מה", "ראּו ׁשּזהּו ונראה, נרּגׁש ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשהּביטּול

כּו' מּמּנּו ּדיצא הענין ּגם להיֹות יכֹול ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמּזה

ז"ל  רּבֹותינּו כּו'),20(ּכמאמר מּמּנּו יצא אברהם ְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

עבֹודת  ּפעּולת וזֹוהי 'לעּומתֿזה'. ׁשל ענין ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָׁשּזהּו

וה"אדם" ה"ּכּסא" את מנּׂשאים ׁשהם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהחּיֹות

אמּתי. ּביטּול ּבֹו ְֲִִִִֶֶׁשּיהיה

ה'ּמרּכבה'zÚÂ‰ד) ענין מהּו לבאר צרי ¿«»ְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּדהּנה  הּוא, הענין א ְְְִִֵַָָָָּדהאבֹות.

זּוטא' ּב'אּדרא מ'ּמֹוחא 21מבאר ׁש'אּבאֿואּמא' ְְְְִִִֶַָָָָָָֹ

אחיד  ּבעּתיקא ּוזעירֿאנּפין נפקּו, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָסתימאה'

האדם. מּכח ֹות הּדּוגמא עלּֿפי ויּובן ְְְְִִַַַָָָָָָֹוּתליא".

ׁשּדּוגמתם  (חכמהּֿובינה, האדם ׂשכל ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָּדהּנה,

מּכח  נלקח 'אּבאֿואּמא') ּבחינת הם ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹלמעלה

'מֹוחא  ּבחינת הּוא למעלה (ׁשּדּוגמתֹו ְְְְְִִֶַַַַָָָהּמׂשּכיל

אבל  הּׂשכל, ּגילּוי נרּגׁש לא ׁשּׁשם ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹסתימאה'),

החכמה  ענין אחרּֿכ נמׁש ׁשּמּמּנּו הּמקֹור ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָהּוא

עליֹון  מּמקֹום נלקחּו הּמּדֹות אמנם, ְְְְְִִִִֶַַָָָָוהּבינה.

ּבנים  נקראֹות ׁשהּמּדֹות היֹות ּדעם והינּו, ְְְְֱִִִִֵֶַַָָיֹותר,

חכ  לּמֹוחין ואם',ּובנֹות 'אב ּׁשּנקראים מהּֿובינה ְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

נקראת  והּבינה לּמּדֹות, 'אב' נקראת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהחכמה

זה 23הּבנים 22'אם' הרי מּכלֿמקֹום לּמּדֹות, אם , ֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

מן  הּמּדֹות והתּגּלּות לידת נעׂשה ׁשעלֿידם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָרק

הּוא  הּמּדֹות ׁשרׁש אבל הּגילּוי, אל ְֲִִֵֶֶֶַַַָֹההעלם

ׁש"זעירֿאנּפין  וזהּו יֹותר. עליֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַָמּמקֹום

ׁשּלמעלה  'עּתיק' ּבחינת וּתליא", אחיד ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּבעּתיקא

ׁשהּׁשרׁש וכיון חכמהֿסתימאה. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּבחינת

מּבחינת  רק לא למעלה הּוא זעירֿאנּפין ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹּדבחינת
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הנ"ל).19) בקונטרס (הערה ואילך ד מב, בהר לקו"ת בכ"ז ה.20)ראה פל"ו, א.21)ויק"ר רצב, ט.22)זח"ג קיג, תהלים
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Ô˙BÈ‰a eÏÈÙ‡ ,ÌÓˆÚ ˙Bcn‰ „vnL של באופן "¯Cבביטול ∆ƒ««ƒ«¿»¬ƒƒ¿»«

"‰Ó e‡¯"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,"‰˜k19, אינו שה"מה" היינו ¿»∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»
והמציאות  מסויימת מציאות בו יש עדיין אלא מוחלט ביטול של באופן

כיוון  ובולטת, ‰ÏeËÈa,נראית ÔÈÚ BLiL Û‡L,"מה" בחינת ∆«∆∆¿ƒ¿««ƒ
ÏeËÈa ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆ƒ
ÏeËÈa ‡e‰L ÈzÓ‡¬ƒƒ∆ƒ
ÔÙB‡a ‡l‡ ,˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆»¿∆

ÏeËÈa‰L עצמו,‰‡¯Â Lb¯ ∆«ƒƒ¿»¿ƒ¿∆
,"‰Ó e‡¯" e‰fL"שה"מה ∆∆¿»

BÈ‰Ï˙נראה  ÏBÎÈ ‰fnL „ÚÂ¿«∆ƒ∆»ƒ¿
'eÎ epnÓ ‡ˆÈc ÔÈÚ‰ Ìb דבר «»ƒ¿»¿»»ƒ∆

מוחלט  אינו הביטול כי רצוי, בלתי

Ï"Êלגמרי  eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók)20 ¿«¬««≈«
Ì‰¯·‡ היה פילגשו ששם «¿»»
eÎ'),"ראומה" epnÓ ‡ˆÈ»»ƒ∆

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ' ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿«∆
ÏeÚt˙הקדושה.היפך  È‰BÊÂ¿ƒ¿«

ÌÈ‡OÓ Ì‰L ˙BiÁ‰ ˙„B·Ú¬«««∆≈¿«¿ƒ
"Ì„‡"‰Â "‡qk"‰ ˙‡∆«ƒ≈¿»»»
ÈzÓ‡ ÏeËÈa Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¬ƒƒ
מקום  נתינת שום ללא לגמרי, מוחלט

באופן  לא אפילו ו'ישות, למציאות

נראה. אבל קיים שהביטול כזה

e‰Ó ¯‡·Ï CÈ¯ˆ ‰zÚÂ („¿«»»ƒ¿»≈«
˙B·‡‰c '‰·k¯n'‰ ÔÈÚ היינו ƒ¿««∆¿»»¿»»

ומה  מדובר ביטול של דרגה באיזו

ופעולתה. ענינה

¯‡·Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»
'‡ËeÊ ‡¯c‡'a21 מספר חלק ¿ƒ¿»»

בחינות n‡ÂŒ‡a‡'L‡'הזוהר  הם ∆«»¿ƒ»
ו'אם' ל'אב' שנמשלו ובינה חכמה

,e˜Ù '‰‡ÓÈ˙Ò ‡ÁBn'Ó יצאו ƒ»¿ƒ»»»¿
עניין  היינו הסתום, מהמוח ונמשכו

ולמעלה  נעלם שהוא כפי המוחין

ÈzÚa˜‡מגילוי, ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊe¿≈«¿ƒ¿«ƒ»
"‡ÈÏzÂ „ÈÁ‡ בחינת ואילו »ƒ¿«¿»

"פנים  (המכונות העליונות המידות

בבחינת  ותלויות אחוזות זעירות")

"עתיק".

Ô·eÈÂ באלוקות למעלה זה עניין תוכן ¿»
˙BÁkÓ ‡Ó‚ec‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿»ƒ…
Ì„‡‰ ÏÎN ,‰p‰c .Ì„‡‰»»»¿ƒ≈≈∆»»»

הכוחות ( הם שלו העיקריים Ì˙Ó‚ecLשהמרכיבים ,‰È·eŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»∆¿»»

Á˜Ï ('‡n‡ÂŒ‡a‡' ˙ÈÁa Ì‰ ‰ÏÚÓÏ נובעÏÈkNn‰ ÁkÓ ¿«¿»≈¿ƒ««»¿ƒ»ƒ¿»ƒ…«««¿ƒ
ÏÚÓÏ‰שבנפש  B˙Ó‚ecL) שבנפש המשכיל' ש'כח באלוקות העניין ∆¿»¿«¿»

לו  ÓÈ˙Ò‡‰'מקביל ‡ÁBÓ' ˙ÈÁa ‡e‰ והנעלם הסתום ),המוח ¿ƒ«»¿ƒ»»
ÌML שיש ולהשכיל בכוח להבין ‰ÏÎOבנפש ÈeÏÈb Lb¯ ‡Ï ∆»…ƒ¿»ƒ«≈∆

מופשטת  בנפש זו מהשכלה ובחינה

‰B˜n¯בפועל, ‡e‰ Ï·‡¬»«»
ÔÈÚ CkŒ¯Á‡ CLÓ epnnL∆ƒ∆ƒ¿»««»ƒ¿«

‰Èa‰Â ‰ÓÎÁ‰ באמצעותם «»¿»¿«ƒ»
בפועל. משכיל האדם

eÁ˜Ï ˙Bcn‰ ,ÌÓ‡ והן »¿»«ƒƒ¿¿
BÈ˙¯נובעות  ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓƒ»∆¿≈
‰BÈ˙בנפש, ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡

˙B·e ÌÈa ˙B‡¯˜ ˙Bcn‰L∆«ƒƒ¿»»ƒ»
‰È·eŒ‰ÓÎÁ ÔÈÁBnÏ«ƒ»¿»ƒ»
,'Ì‡Â ·‡' ÌÈ‡¯˜pM∆ƒ¿»ƒ»»≈
,˙BcnÏ ·‡ ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁ‰L∆«»¿»ƒ¿≈»«ƒ
Ì‡ ˙‡¯˜ ‰Èa‰Â22 ¿«ƒ»ƒ¿≈≈

ÌÈa‰23,˙BcnÏ Ì‡ כי , «»ƒ≈«ƒ
היא  והבינה העניין נקודת היא החכמה

לפרטים, הדבר והתרחבות הסתעפות

ואם, אב ידי על ההולדה לעניין בדומה

איך  המוחין תולדות הן המידות ואם

למעלה  הוא המידות ששורש ייתכן

המוחין  ‰¯Èמשורש ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
‰Ê בחינות הם שהמוחין לעיל האמור ∆

פירושו  המידות, את המולידות ואם אב

Ì„ÈŒÏÚL ובינה ¯˜ חכמה ידי  על «∆«»»
˙Bcn‰ ˙elb˙‰Â ˙„ÈÏ ‰NÚ«¬∆≈«¿ƒ¿««ƒ

ÌÏÚ‰‰ ÔÓ בנפש ‡Ïככוחות ƒ«∆¿≈∆
ÈeÏÈb‰,בפועל ‡·Ïכרגשות «ƒ¬»

˙Bcn‰ L¯L עצמה ‰e‡בנפש …∆«ƒ
¯˙BÈ ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ שורש מאשר ƒ»∆¿≈

בנפש. המידות ומקור

e‰ÊÂ למעלה בנמשל, העניין תוכן ¿∆
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ"L∆¿≈«¿ƒבאלוקות

,"‡ÈÏzÂ „ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚa ושורש ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»
הוא  'ÈzÚ˜'המידות ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ

בחינה  (שהיא יומין' 'עתיק מדריגת

עליון')ב'כ  ÈÁaÓ˙תר ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
‰‡ÓÈ˙ÒŒ‰ÓÎÁ מקור שהיא »¿»¿ƒ»»

לעיל. כמבואר «≈¿ÔÂÈÎÂהמוחין,
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·c L¯M‰L∆«…∆ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

'‡n‡ÂŒ‡a‡'המידות  ˙ÈÁaÓ ˜¯ ‡Ï ‰ÏÚÓÏ ‡e‰,ובינה חכמה ¿«¿»…«ƒ¿ƒ««»¿ƒ»
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d"kyz'dי ,elqk h"i

 ֿ מֹוחא מּבחינת ּגם למעלה אּלא ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ'אּבאֿואּמא',

לכן  וּתליא", אחיד ּב"עּתיקא ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסתימאה,

ּבבחינת  ּגם עילּוי לפעֹול ה'ּזעירֿאנּפין' ּבכח ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַֹיׁש

ה'ּמרּכבה' ענין יּובן  ועלּֿפיֿזה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ'אּבאֿואּמא'.

הּמרּכבה", הן הן "האבֹות ּדהּנה ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָּדהאבֹות,

ּדאצילּות, החסד לספירת מרּכבה היה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאברהם

ויעקב  ּדאצילּות, הגבּורה לספירת ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָֹויצחק

ּדאצילּות, האמצעי) (קו הּתפארת ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָלספירת

הרי  ולכן ּדאצילּות. זעירֿאנּפין ּבחינת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָּדהינּו,

ׁשהם  ׁשּזה ּו 'אּבאֿואּמא', ּבחינת את מעלים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהם

הינּו, הּכּסא", ׁשעל וה"אדם ה"ּכּסא" את ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמעלים

 ֿ זעיר ּבחינת ׁשהּוא סתם "אדם" ּבחינת רק ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא

ׁשהּוא  אדםֿהראׁשֹון ּבחינת ּגם אּלא ְְִִִֶֶַַַָָָָאנּפין,

מה  ּבענין (ּכּידּוע חכמה ּׁשם 24ּבחינת ּומה ׁשמֹו ְְְְְִִֵַַַַַַָָָ

–25ּבנֹו ּבנֹו" ּׁשם "ּומה 'חכמה', – ּׁשמֹו" "מה , ְְְְֵַַָָ

אדם  לא "ּכי לבחינת להעלֹותֹו אנּפין'), ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ'זעיר

ֿ 26הּוא" ועל האיןֿסֹוף, ּבחינת עּתיקא, ּבחינת ,ְְְִִִֵַַַַָָ

ּכפי  יֹותר, נעלה ּביטּול ּבֹו יהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַידיֿזה

הּוא". אדם לא "ּכי  ּבבחינת הּוא ְִִִִֶַַָָֹׁשהּביטּול

'מרּכבת  לגּבי האבֹות' 'מרּכבת מעלת ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוזֹוהי

הּמרּכבה  (ׁשהיא החּיֹות' ׁש'ּמרּכבת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהחּיֹות',

יֹו ּולמּטה הּבריאה, ּדעֹולם ּדעֹולם הּמרּכבה תר, ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

(אדם  "אדם" ּבחינת העלאת ּפֹועלת ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהיצירה)

יֹותר, נעלית למדרגה זעירֿאנּפין) ּבחינת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָסתם,

ׁשּיּומׁש ּד'ּתקּון' הּמּדֹות העלאת ענין ְְְְֲִִִֶַַַַַָוהּוא

חּיֹות  ׁשרׁש הּוא (ׁשּׁשם הּתהּו מעֹולם ֵֶֶֶַַָָָֹֹּבהם

ה'ּברּודים' ּבבחינת ׁשּיּומׁש והינּו, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָהּמרּכבה),

 ֿ מּכל אבל ('ּתהּו'), ה'ּנקּודים' מּבחינת ְְֲִִִִִַַָָֹ('ּתקּון')

ּבצּיּור  ּגםּֿכן הּוא ה'ּנקּודים' ּבחינת הרי ְְְֲִִִֵֵַַַָמקֹום,

אבל  יֹותר. נעלה ּבצּיּור ׁשהּוא אּלא ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָ"אדם",
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ד.24) ל, ובכ"מ.25)משלי א. יט, אורה שערי ג. כט, בראשית תו"ח כט.26)ראה טו, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡ÓÈ˙ÒŒ‡ÁBÓ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡l‡,המוחין È¯‰Lשורש ∆»¿«¿»«ƒ¿ƒ«»¿ƒ»»∆¬≈

,"‡ÈÏzÂ „ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚ"a,"מ"עתיק הוא המידות LÈושורש ÔÎÏ ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»»≈≈
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚf'‰ ÁÎa מהמוחין למטה הם שבגילוי ÏBÚÙÏהמידות ¿…««¿≈«¿ƒƒ¿

ÈeÏÈÚולרומם '‡n‡ÂŒ‡a‡'.ולנשא ˙ÈÁ·a Ìb ƒ«ƒ¿ƒ««»¿ƒ»
ÔÈÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿«
‰p‰c ,˙B·‡‰c '‰·k¯n'‰«∆¿»»¿»»¿ƒ≈
"‰·k¯n‰ Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰"»»≈≈«∆¿»»
שלהם  המוחלט הביטול בגלל לאלקות

העליון, שעיקר ‡·¯‰Ìלרצון «¿»»
החסד בקו היה שלו ה' ««‰È‰עבודת

„ÒÁ‰ ˙¯ÈÙÒÏ ‰·k¯Ó∆¿»»ƒ¿ƒ««∆∆
˜ÁˆÈÂ ,˙eÏÈˆ‡c עבודת שעיקר «¬ƒ¿ƒ¿»

'מרכבה' היה הגבורה, בקו היה שלו ה'

,˙eÏÈˆ‡c ‰¯e·‚‰ ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ««¿»«¬ƒ
·˜ÚÈÂ היה שלו ה' עבודת שעיקר ¿«¬…

התפארת ‰Ùz‡¯˙בקו ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ««ƒ¿∆∆
ÈÚˆÓ‡‰ Â˜) חסד המשלב «»∆¿»ƒ

eÈ‰c,וגבורה  ,˙eÏÈˆ‡c העניין ) «¬ƒ¿«¿
הוא  האבות של »ÈÁa¿ƒ˙הכללי

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊהמידות.˙eÏÈˆ‡c ¿≈«¿ƒ«¬ƒ
Ì‰ È¯‰ ÔÎÏÂ שלהם הביטול בכוח ¿»≈¬≈≈

האבות, 'מרכבה', בבחינת לאלוקות

אנפין' 'זעיר ‡˙בחינת ÌÈÏÚÓ«¬ƒ∆
e‰fL ,'‡n‡ÂŒ‡a‡' ˙ÈÁa¿ƒ««»¿ƒ»∆∆

Ì‰L עבודת ידי על בביטול האבות ם ∆≈
ÌÈÏÚÓומרוממים ‡˙מנשאים «¬ƒ∆

ÏÚL Ì„‡"‰Â "‡qk"‰«ƒ≈¿»»»∆«
˙ÈÁa ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰ ,"‡qk‰«ƒ≈«¿…«¿ƒ«
˙ÈÁa ‡e‰L Ì˙Ò "Ì„‡"»»¿»∆¿ƒ«
˙ÈÁa Ìb ‡l‡ ,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ∆»«¿ƒ«
˙ÈÁa ‡e‰L ÔBL‡¯‰ŒÌ„‡»»»ƒ∆¿ƒ«

Úe„ik) ‰ÓÎÁ בקבלה המבואר »¿»«»«
הפנימית ÔÈÚaוחסידות  המשמעות ¿ƒ¿«

בקהלת  הכתוב Ó24BÓL‰של «¿
Ba ÌM ‰Óe25, אדם הוא ש'שמו' «≈¿

הצדיקים  הם בנו' ו'שם הראשון

בו  כלולים שהיו הבאים שבדורות

בנו' ש'שם והיינו ממנו ונמשכים

והתוצאה  ב'שמו')(התולדה כלול

הוא  וכך ממנו ונובע והמקור) (השורש

המידות  ו'הולדת' התהוות בענין גם

'ÓÎÁ‰',מהמוחין Y "BÓM ‰Ó" אדם Yבחינת "Ba ÌM ‰Óe" «¿»¿»«≈¿
B˙BÏÚ‰Ï ,('ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'סתם אדם בחינת Ï‡את Èk" ˙ÈÁ·Ï ¿≈«¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«ƒ…

"‡e‰ Ì„‡26ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙ÈÁa ,‡˜ÈzÚ ˙ÈÁa , »»¿ƒ««ƒ»¿ƒ«»≈¿«¿≈

Ba ‰È‰È ‰Ê בגימטריא "אדם" (שהרי ביטול יש בו שגם אדם בבחינת ∆ƒ¿∆
את  שמעלה על אבל לעיל, כמבואר מה", "ונחנו כמו ביטול שהוא "מה"

בו) יש אלו, עליונות למדריגות סתם "אדם" BÈ˙¯,בחינת ‰ÏÚ ÏeËÈaƒ«¬∆≈
"‡e‰ Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁ·a ‡e‰ ÏeËÈa‰L ÈÙk ביטול והוא ¿ƒ∆«ƒƒ¿ƒ«ƒ…»»

הביטול  מאשר עמוק ויותר נעלה יותר

סתם. "אדם" של

'˙B·‡‰ ˙·k¯Ó' ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬«∆¿∆∆»»
'˙BiÁ‰ ˙·k¯Ó' Èa‚Ï שגם ¿«≈∆¿∆∆««

בבחינת  עלייה פועלת החיות מרכבת

העילוי  אבל הביטול, ידי על "אדם"

נעלה  האבות מרכבת ידי על שנפעל

ומפרט, שממשיך כפי יותר,

‡È‰L) '˙BiÁ‰ ˙·k¯n'L∆∆¿∆∆««∆ƒ
,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚc ‰·k¯n‰«∆¿»»¿»«¿ƒ»

Ïe‰·k¯n‰ ,¯˙BÈ ‰hÓ¿«»≈«∆¿»»
‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚc עולמות שהם ¿»«¿ƒ»

של  למציאות מקום נתינת בהם שיש

הביטול  ולכן מאלוקות נפרדים נבראים

בדרגה  הוא אלה שבעולמות לאלוקות

שבעולם  הביטול מאשר נמוכה יותר

‰ÏÚ‡˙האצילות  ˙ÏÚBt (∆∆«¬»«
,Ì˙Ò Ì„‡) "Ì„‡" ˙ÈÁa¿ƒ«»»»»¿»
‰‚¯„ÓÏ (ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿«¿≈»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ללא שהוא מכפי «¬≈≈
זו, ‰ÏÚ‡˙העלאה ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬»«

CLÓeiL 'Ôe˜z'c ˙Bcn‰«ƒ¿ƒ∆¿«
Ì‰a נעלה ‰e‰zאור ÌÏBÚÓ »∆≈»«…

˙BiÁ L¯L ‡e‰ ÌML)∆»…∆«
CLÓeiL ,eÈ‰Â ,(‰·k¯n‰«∆¿»»¿«¿∆¿«
('Ôe˜z') 'ÌÈ„e¯a'‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿ƒƒ
('e‰z') 'ÌÈ„e˜p'‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿ƒ…
שעניין  וחסידות בקבלה כמבואר

האמור  ו'ברודים' 'נקודים' 'עקודים',

להשתלשלות  רומז יעקב בצאן

למדריגה  ממדריגה העליונים העולמות

הם  העליונות הספירות שבתחילה

בכלי  (קשורים) 'עקודים' של באופן

ניכרים, לא ביניהם וההבדלים אחד

שכל  'נקודים' בבחינת הם כך ואחר

בפני  כנקודה היא מהספירות אחת

האחרות, עם התכללות ללא עצמה,

התיקון  עולם וכאשר התיקון, עולם 'ברודים, בחינת כך ואחר ה'תוהו', עולם

התוהו  מעולם והתגלות המשכה בו יש ‰¯Èמתעלה, ,ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»¬≈
‡e‰L ‡l‡ ,"Ì„‡" ¯eiˆa ÔkŒÌb ‡e‰ 'ÌÈ„e˜p'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ«≈¿ƒ»»∆»∆
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iytp melya dct

"אדם" ּבחינת העלאת ּפֹועלת האבֹות' ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ'מרּכבת

לא  "ּכי לבחינת חכמה) ּבחינת הראׁשֹון, ְְְִִִִִַַָָָָָֹ(אדם

'עקּודים' מּבחינת ּבֹו ׁשּיּומׁש הּוא", ְְֲִִִֶַַָָאדם

עקּודים  הם ׁשהאֹור ֹות מ'ּנקּודים'), ּגם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ(ׁשּלמעלה

ּבבחינת  הּוא הּכלי ׁשאפילּו הינּו אחד, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָּבכלי

ּו'ברּודים'. 'נקּודים' ּבבחינת יּומׁש ּומּׁשם ְְְְִִִִִֶַַָָאחד,

ׁש"הן  האבֹות עבֹודת ענין ּכללּות ְְְֲִֵֶֶַַָָָוזהּו

ׁשּבאבֹות, ּבחיר יעקב ּובמיּוחד ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹהּמרּכבה",

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמקלֹות, ּבענין היתה 27ׁשעבֹודתֹו ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָ

הּלבן  מחׂשף  גֹו' ויפּצל גֹו' מּקל יעקב לֹו ְֲֲִֵַַַַַַַַַָָֹֹוּיּקח

נקּודים  "עקּודים להיֹות הּמקלֹות, על ְְְֲֲִִִֶַַַאׁשר

ּבחינת 28ּוברּודים" ּגם ויתּגּלה ׁשּיּומׁש הינּו, , ְְְְְְִִִֶֶַַַַַ

ֲִ'עקּודים'.

מּתןּֿתֹורה.p‰Â‰ה) קֹודם האבֹות ּפעלּו זה ּכל ¿ƒ≈ֲֶֶַַָָָָָ

לכל  נּתן מּתןּֿתֹורה, לאחרי ְְֲֲִֵַַַָָָָאבל

הּכח  מהאבֹות ּבירּוׁשה מּיׂשראל ואחד ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאחד

הן  הן ה"אבֹות עבֹודת את לפעֹול ְֲִֵֵֶֶַַָָׁשּיּוכל

הּכּסא" ׁשעל "אדם ּבחינת להעלֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמרּכבה",

הּתֹורה  עלֿידי הּוא", אדם לא "ּכי ְְִִִֵַַַָָָֹלבחינת

העלאת  נעׂשית הּתֹורה ׁשעלֿידי וכיון ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּומצֹות.

הרי  הּוא", אדם לא  "ּכי לבחינת "אדם" ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבחינת

ׁשּתי  להיֹות צריכֹות ּגּופא ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶַָָָמּובן,

ּכתיב  ׁשּבּתֹורה ּבזה, והענין אּלּו. אנכי 29ּבחינֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשאנכי  מי אנכי ,אלקי למעלה 30הוי' ׁשהּוא , ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

"אדם", ּבחינת ּגם ּבּתֹורה יׁש א "אדם". ְִִִֵַַַַָָָָָמּצּיּור

ׁשּכתּוב  ענין 31ּכמֹו והּוא אדם, הּתֹורה זאת ְְְִֶַַָָָָֹ

ּדמלּכא  אברים רמ"ח ׁשהם ּפיקּודין וכן 32רמ"ח , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּגידים  ׁשס"ה ּכנגד ׁשהן לאֿתעׂשה מצֹות "אדם".33ׁשס"ה צּיּור ענין ׁשּזהּו , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

והּמצֹות  ההלכֹות ּוכמֹו והמׁשכה, ּדהעלאה הענינים ׁשני ּבּתֹורה יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָולכן

וההלכֹות  למעלה, מּלמּטה העלאה ׁשל ּבאֹופן ׁשהן ּומעׂשרֹות ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּדתרּומה

ּגם  וזהּו למּטה. מּלמעלה המׁשכה ׁשל ּבאֹופן ׁשהן ּותפילין ּדציצית ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוהּמצֹות

הּצּבּור", עם ּומתּפּלל חסדים ּובגמילּות ּבּתֹורה ּד"העֹוסק הענין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכללּות
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לז.27) ל, יב.28)ויצא לא, ו.29)שם ה, ואתחנן ב. כ, ובכ"מ.30)יתרו ב. פ, פינחס לקו"ת יד.31)ראה יט, חוקת

סע"א).32) (עד, ת"ל תקו"ז ב.33)ראה קע, זח"א
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"אדם" ּבחינת העלאת ּפֹועלת האבֹות' ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ'מרּכבת

לא  "ּכי לבחינת חכמה) ּבחינת הראׁשֹון, ְְְִִִִִַַָָָָָֹ(אדם

'עקּודים' מּבחינת ּבֹו ׁשּיּומׁש הּוא", ְְֲִִִֶַַָָאדם

עקּודים  הם ׁשהאֹור ֹות מ'ּנקּודים'), ּגם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ(ׁשּלמעלה

ּבבחינת  הּוא הּכלי ׁשאפילּו הינּו אחד, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָּבכלי

ּו'ברּודים'. 'נקּודים' ּבבחינת יּומׁש ּומּׁשם ְְְְִִִִִֶַַָָאחד,

ׁש"הן  האבֹות עבֹודת ענין ּכללּות ְְְֲִֵֶֶַַָָָוזהּו

ׁשּבאבֹות, ּבחיר יעקב ּובמיּוחד ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹהּמרּכבה",

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמקלֹות, ּבענין היתה 27ׁשעבֹודתֹו ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָ

הּלבן  מחׂשף  גֹו' ויפּצל גֹו' מּקל יעקב לֹו ְֲֲִֵַַַַַַַַַָָֹֹוּיּקח

נקּודים  "עקּודים להיֹות הּמקלֹות, על ְְְֲֲִִִֶַַַאׁשר

ּבחינת 28ּוברּודים" ּגם ויתּגּלה ׁשּיּומׁש הינּו, , ְְְְְְִִִֶֶַַַַַ

ֲִ'עקּודים'.

מּתןּֿתֹורה.p‰Â‰ה) קֹודם האבֹות ּפעלּו זה ּכל ¿ƒ≈ֲֶֶַַָָָָָ

לכל  נּתן מּתןּֿתֹורה, לאחרי ְְֲֲִֵַַַָָָָאבל

הּכח  מהאבֹות ּבירּוׁשה מּיׂשראל ואחד ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאחד

הן  הן ה"אבֹות עבֹודת את לפעֹול ְֲִֵֵֶֶַַָָׁשּיּוכל

הּכּסא" ׁשעל "אדם ּבחינת להעלֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמרּכבה",

הּתֹורה  עלֿידי הּוא", אדם לא "ּכי ְְִִִֵַַַָָָֹלבחינת

העלאת  נעׂשית הּתֹורה ׁשעלֿידי וכיון ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּומצֹות.

הרי  הּוא", אדם לא  "ּכי לבחינת "אדם" ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבחינת

ׁשּתי  להיֹות צריכֹות ּגּופא ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶַָָָמּובן,

ּכתיב  ׁשּבּתֹורה ּבזה, והענין אּלּו. אנכי 29ּבחינֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשאנכי  מי אנכי ,אלקי למעלה 30הוי' ׁשהּוא , ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

"אדם", ּבחינת ּגם ּבּתֹורה יׁש א "אדם". ְִִִֵַַַַָָָָָמּצּיּור

ׁשּכתּוב  ענין 31ּכמֹו והּוא אדם, הּתֹורה זאת ְְְִֶַַָָָָֹ

ּדמלּכא  אברים רמ"ח ׁשהם ּפיקּודין וכן 32רמ"ח , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּגידים  ׁשס"ה ּכנגד ׁשהן לאֿתעׂשה מצֹות "אדם".33ׁשס"ה צּיּור ענין ׁשּזהּו , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

והּמצֹות  ההלכֹות ּוכמֹו והמׁשכה, ּדהעלאה הענינים ׁשני ּבּתֹורה יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָולכן

וההלכֹות  למעלה, מּלמּטה העלאה ׁשל ּבאֹופן ׁשהן ּומעׂשרֹות ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּדתרּומה

ּגם  וזהּו למּטה. מּלמעלה המׁשכה ׁשל ּבאֹופן ׁשהן ּותפילין ּדציצית ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוהּמצֹות

הּצּבּור", עם ּומתּפּלל חסדים ּובגמילּות ּבּתֹורה ּד"העֹוסק הענין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכללּות
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˙BˆÓe ‰¯Bz‰ התורה ולימוד «»ƒ¿
ואחד  אחד כל של המצוות וקיום

האבות. שפעלו זה עילוי פועל È„ÈŒÏÚLמישראל ÔÂÈÎÂ לימוד‰¯Bz‰ ¿≈»∆«¿≈«»
,"‡e‰ Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁ·Ï "Ì„‡" ˙ÈÁa ˙‡ÏÚ‰ ˙ÈNÚ«¬≈«¬»«¿ƒ«»»ƒ¿ƒ«ƒ…»»

‡Ùeb ‰¯BzaL ,Ô·eÓ È¯‰עצמה˙BÈÁa ÈzL ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯ˆ ¬≈»∆«»»¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ
el‡.ומפרט שממשיך כפי מ"אדם", ולמעלה "אדם" ≈

·È˙k ‰¯BzaL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â29 ¿»ƒ¿»»∆∆«»¿ƒ
ÈÓ ÈÎ‡ ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡»…ƒ¬»»¡…∆»…ƒƒ

ÈÎ‡L30‰ÏÚÓÏ ‡e‰L , ∆»…ƒ∆¿«¿»
"Ì„‡" ¯eivÓ של השייכות וזו ƒƒ»»

אדם". לא "כי לבחינת »‡Cהתורה
,"Ì„‡" ˙ÈÁa Ìb ‰¯Bza LÈ≈«»«¿ƒ«»»

·e˙kL BÓk31‰¯Bz‰ ˙‡Ê ¿∆»…«»
Á"Ó¯ ÔÈÚ ‡e‰Â ,Ì„‡»»¿ƒ¿«««

ÔÈ„e˜Èt248 מצוות של הציוויים ƒƒ
‡·¯ÌÈכנגד Ì‰Lעשה  Á"Ó¯ ∆≈««≈»ƒ

‡kÏÓc32 ברוך הקדוש המלך, של ¿«¿»
גם ÔÎÂהוא, בתורה ÒL"‰יש ¿≈»»

„‚k Ô‰L ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆∆≈¿∆∆
ÌÈ„Èb ‰"ÒL33,למעלה שישנם »»ƒƒ

ˆei¯כביכול, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ
"Ì„‡".בתורה שהוא כפי »»

ÌÈÈÚ‰ ÈL ‰¯Bza LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈«»¿≈»ƒ¿»ƒ
‰‡ÏÚ‰c למעלה מלמטה ¿«¬»»
‰ÎLÓ‰Â למטה,מלמעלהBÓÎe ¿«¿»»¿

‰Óe¯˙c ˙Bˆn‰Â ˙BÎÏ‰‰«¬»¿«ƒ¿ƒ¿»
ÏL ÔÙB‡a Ô‰L ˙B¯NÚÓe««¿∆≈¿∆∆

עלֿידי בירור  הגשמי הצומח

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
˙ÈˆÈˆc ˙Bˆn‰Â ˙BÎÏ‰‰Â¿«¬»¿«ƒ¿¿ƒƒ
ÏL ÔÙB‡a Ô‰L ÔÈÏÈÙ˙e¿ƒƒ∆≈¿∆∆

‰ÎLÓ‰ אורות של והתגלות «¿»»
hÓÏ‰.אלוקיים  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ התוכן ¿∆«¿»»ƒ¿»
חסידות  עלֿפי ≈«¿ÒBÚ‰"c˜הכללי,

ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
,"¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óe כדרשת ƒ¿«≈ƒ«ƒ

בשלום  "פדה הפסוק על ז"ל חכמינו

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



d"kyz'dיב ,elqk h"i

מּלמעלה  ההמׁשכה ענין הּוא חסדים ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשּגמילּות

ּתּקנּום  קרּבנֹות ׁשּבמקֹום ּותפּלה הּוא 34למּטה, ְְְְְִִִֶַָָָָ

קו  היא ותֹורה למעלה, מּלמּטה ההעלאה ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָענין

הּמחּברם. ְְְִֶַַָָָהאמצעי

העֹוסק e‰ÊÂו) ּכל גֹו', נפׁשי בׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְִֵַָָָָָ

עם  ּומתּפּלל חסדים ּובגמילּות ְְֲִִִִִֵַַָָּבּתֹורה

ּולבני  לי ּפדאני ּכאילּו עליו אני מעלה ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָהּצּבּור,

הענינים  ׁשלׁשת ּדהּנה, העֹולם. אּומֹות ְְְִִִִֵֵֶָָָָֹמּבין

הּקּוין  ׁשלׁשת הם ּותפּלה חסדים ּוגמילּות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹּדתֹורה

הּמחּברם  האמצעי וקו והמׁשכה ְְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָּדהעלאה

הּתפּלה  ׁשּבענין זאת, ועֹוד לעיל). ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ(ּכּנזּכר

היא  ּבזה (ׁשהּכּונה הּציּבּור עם הּמתּפּלל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמרּו:

ׁשהּצּבּור  ּבּזמן אּלא הּצּבּור, עם ּדוקא ְְִִִֶֶַַַַַָָָלאו

ּבּגמרא 35מתּפּללין  ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ויּובן ,(36 ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

ּוכתיב 37ּכתיב  אליו, קראנּו ּבכל אלקינּו 38ּכה' ְְְְֱִִֵֵֵַָָָֹ

ּבצּבּור. הא ּביחיד, הא ּבהּמצאֹו. ה' ְְְְְִִִִָָָָּדרׁשּו

 ֿ ראׁש ׁשּבין ימים עׂשרה אּלּו אימת? ְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹּביחיד

ׁשהּפעּולה  מּובן, ּומּזה ליֹוםֿהּכּפּורים, ְְִִִֶֶַַַָָָָהּׁשנה

ּכמֹו היא ּכּולּה הּׁשנה ּכל ּבמׁש הּצּבּור ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּדתפּלת

ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת הּיחיד ּדתפּלת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּפעּולה

ענין  ׁשהּוא קרֹוב, ּבהיֹותֹו גֹו' ְְְְִִִֶַָָּבהּמצאֹו

ׁשל  ענינֹו ׁשּזהּו רּבים, רחמים ְְְֲִִִִֶֶֶַַָהתעֹוררּות

"החּוט 39יעקב  נאמר ׁשעליו האמצעי, קו , ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ענין  נעׂשה ועלֿידיֿזה ה'ּילקּוט'. מּדברי ּכּנ"ל יּנתק", ּבמהרה לא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּׁשליׁשי

והן  ּדיׂשראל, הּפדּיה הן העֹולם, אּומֹות מּבין ּולבני לי ּפדאני ּכאילּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָהּפדּיה,

ולכן  הּׁשכינה, וגלּות צרת היא יׂשראל ׁשל וגלּותם צרתם ּכי הּׁשכינה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָּפדּית

ּתהיה  העתידה ׁשהּגאּולה ּגם וזהּו הּׁשכינה. ּפדּית ּגם היא יׂשראל ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּפדּיה

אקּבצ ּגדֹולים ּוברחמים ׁשּכתּוב ּכמֹו הרחמים, מּדת הוי'40עלֿידי ּופדּויי , ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ראׁשם  על עֹולם וׂשמחת ּברּנה צ ּיֹון ּובאּו .41יׁשּובּון ְְְְִִִַַָָָָֹ
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אֿב.34) כו, הנ"ל).35)ברכות בקונטרס (הערה ס"י ס"צ או"ח אדה"ז שו"ע וראה 36)ראה ב. מט, יבמות א. יח, ר"ה

הנ"ל). בקונטרס (הערה שם בתהלים הצ"צ ז.37)רשימות ד, ו.38)ואתחנן נה, זהר 39)ישעי' וראה פמ"ה. תניא ראה

ובכ"מ. א. לח, ח"ג ב. פז, ז.40)ח"א נד, יא.41)ישעי' נא, יו"ד. לה, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המאמר, בתחילת שהובאה ÔÈÚנפשי" ‡e‰ ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓbL∆¿ƒ¬»ƒƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ וההשפעהÌB˜ÓaL ‰lÙ˙e ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»¿ƒ»∆ƒ¿
Ìewz ˙Ba¯˜34‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ כמו »¿»ƒ¿ƒ¿«««¬»»ƒ¿«»¿«¿»

כקרבן, הבאים הדברים של והעלאה בירור שעניינם עצמם «¿B˙Â¯‰הקרבנות
Ì¯aÁn‰ ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ‡È‰ את ƒ«»∆¿»ƒ«¿«¿»

ו'המשכה' 'העלאה' של האופנים שני

מחבר  בספירות האמצעי שהקו (כשם

– וגבורה המשכה, – חסד בין

העלאה).

ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t e‰ÊÂ (Â¿∆»»¿»«¿ƒ
‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk ,'B‚»»≈«»
Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·eƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈
ÂÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ ,¯eav‰ ÌÚƒ«ƒ«¬∆¬ƒ»»

לו  מחשיב eÏÈ‡k¿ƒהקדושֿברוךֿהוא
˙BÓe‡ ÔÈaÓ È·Ïe ÈÏ È‡„t¿»«ƒƒ¿»«ƒ≈
˙LÏL ,‰p‰c .ÌÏBÚ‰»»¿ƒ≈¿…∆
˙eÏÈÓ‚e ‰¯B˙c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
˙LÏL Ì‰ ‰lÙ˙e ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿ƒ»≈¿…∆
Â˜Â ‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰c ÔÈew‰««ƒ¿«¬»»¿«¿»»¿«
¯kÊpk) Ì¯aÁn‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ«¿«¿»«ƒ¿»

(ÏÈÚÏ הללו הדברים שלושת ולכן ¿≈
ה'. עבודת של העיקריים העניינים הם

‰lÙz‰ ÔÈÚaL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿ƒ¿««¿ƒ»
¯eaÈv‰ ÌÚ Ïlt˙n‰ :e¯Ó‡»¿«ƒ¿«≈ƒ«ƒ
‡˜Âc Â‡Ï ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰L)∆««»»»∆ƒ»«¿»

‡l‡ ,¯eav‰ ÌÚ גםÔÓfa ƒ«ƒ∆»«¿«
ÔÈÏlt˙Ó ¯eav‰L35 כמבואר ∆«ƒƒ¿«¿ƒ

Ó‰בהלכה  ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ ,(¿»«ƒ«
e˙kM‡¯Óba יש 36· שלכאורה ∆»«¿»»

פסוקים, שני בין אחד סתירה בפסוק

·È˙k37ÏÎa eÈ˜Ï‡ '‰k ¿ƒ«¡…≈¿»
ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ֿ שהקדושֿברוך היינו »¿≈≈»

עת,הוא  בכל לקוראיו È˙Îe38·עונה  ¿ƒ
eL¯cB‡ˆn‰a .דווקא ‰' ƒ¿¿ƒ»¿

עונה  שנענה ÈÁÈa„זה ‰‡והגמרא »¿»ƒ
"בהימצאו", מיוחדים, בזמנים דווקא

ÈÁÈa„שנענה.eaˆa¯זה ‰‡ »¿ƒ¿»ƒ
?˙ÓÈ‡ אף שבו הזמן הוא מתי ≈«

נענה  ÌÈÓÈהיחיד ‰¯NÚ el‡≈¬»»»ƒ

ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÏ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL,מיוחד רצון עת fÓe‰שהם ∆≈…«»»¿«ƒƒƒ∆
dÏek ‰M‰ Ïk CLÓa ¯eav‰ ˙lÙ˙c ‰ÏeÚt‰L ,Ô·eÓ»∆«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿∆∆»«»»»
,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa „ÈÁi‰ ˙lÙ˙c ‰ÏeÚt‰ BÓk ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ««»ƒ«¬∆∆¿≈¿»
ÌÈÓÁ¯ ˙e¯¯BÚ˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,·B¯˜ B˙BÈ‰a 'B‚ B‡ˆn‰a¿ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿¿«¬ƒ

ÌÈa¯,המתפללים על מלמעלה «ƒ
e‰fL הרחמים מידת התפארת, מידת ∆∆

·˜ÚÈ ÏL BÈÚ39Â˜ , ƒ¿»∆«¬…«
¯Ó‡ ÂÈÏÚL ,ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ∆»»∆¡«
‰¯‰Óa ‡Ï ÈLÈÏM‰ ËeÁ‰"««¿ƒƒ…ƒ¿≈»
È¯·cÓ Ï"pk ,"˜˙pÈƒ»≈««ƒƒ¿≈

.'Ëe˜Ïi'‰««¿
ÔÈÚ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆ƒ¿«

‰i„t‰,כביכול eÏÈ‡kלמעלה, «¿ƒ»¿ƒ
˙BÓe‡ ÔÈaÓ È·Ïe ÈÏ È‡„t¿»«ƒƒ¿»«ƒ≈
,Ï‡¯NÈc ‰i„t‰ Ô‰ ,ÌÏBÚ‰»»≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

‰ÈÎM‰ ˙i„t Ô‰Â היא שגם ¿≈¿ƒ««¿ƒ»
פדיה,בגלות  ˆ¯˙Ìוצריכה Èkƒ»»»

˙¯ˆ ‡È‰ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙eÏ‚Â¿»»∆ƒ¿»≈ƒ»«
‰i„t‰ ÔÎÏÂ ,‰ÈÎM‰ ˙eÏ‚Â¿»«¿ƒ»¿»≈«¿ƒ»

Ï‡¯NÈ ÏL האומות בין מהגלות ∆ƒ¿»≈
‰ÈÎM‰ ˙i„t Ìb ‡È‰ מהגלות ƒ«¿ƒ««¿ƒ»

שלה.

‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰L Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆«¿»»¬ƒ»
,ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓ È„ÈŒÏÚ ‰È‰zƒ¿∆«¿≈ƒ«»«¬ƒ
ÌÈÏB„b ÌÈÓÁ¯·e ·e˙kL BÓk¿∆»¿«¬ƒ¿ƒ

Cˆa˜‡40'ÈÂ‰ ÈÈe„Ùe , ¬«¿≈¿≈¬»»
Ôe·eLÈ על ואומר מדייק והכתוב ¿

בדומה  'פדות' לשון מהגלות היציאה

נפשי' בשלום ˆÔBiל'פדה e‡·e»ƒ
ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ ‰p¯a¿ƒ»¿ƒ¿«»«

ÌL‡¯41. …»
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.d"kyz'd ,zah g"dan ,elqk b"k ,ayie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

כדלקמן),‡. כסלו, י"ט שלאחרי השבת דידן, (ובנדון השבת יום של ענינו אודות פעמים כמה דובר
שלפניו  השבוע ימי ששת כל ונשלמים עולים נכללים הכנה 1שבו רק היא שבהם העבודה כללות אשר, ,

שלאחריהם. השבת ליום

רז"ל  -2וכמאמר החול ימי ששת של העבודה שכל היינו, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי
אצל  שמצינו [כפי ראשון מיום להתחיל צריכה לשבת שההכנה כיון שבת", "ערב בשם כאן שנקראים

כו'" לשבת זו אומר נאה, בהמה מצא שבת, לכבוד אוכל היה ימיו ש"כל במה 3שמאי, גם וכמודגש ,
מה  ידוע הרי "בשבוע", הוא ד"בשבת" הפשוט שהפירוש דאף בשבת", ראשון יום "היום שאומרים

הכתוב  בפירוש הרמב"ן שבת,4שכתב לשם הימים כל מונים ש"ישראל לקדשו", השבת יום את "זכור
והכנה  טירחא רק היא - יום"] בכל תמיד לזוכרו בו שנצטווינו המצוה מן זו כי בשבת, שני בשבת, אחד

.5לשבת 

לדבר: וראיה

של  ראשון יום בדוגמת - ראשון יום כל בראשית: ימי שבעת בדוגמת הם שבוע שבכל הימים שבעת
בדוגמת  - שבת וכל וכו', שני יום בדוגמת - שני יום כל בראשית הבריאה, .6שבת

ימים  רבבות עברו ש "כבר אף - וכו' שני" "יום ראשון", יום "היום אומרים שבוע בכל (א) ולכן:
עתה" עד בראשית ימי זה:6מששת דיום הבריאה פרשת יום בכל לומר הוי' עובדי אצל סדר ישנו (ב) ,

וכן  שני", "יום עד - שני יום כל אחד", יום בוקר ויהי ערב "ויהי עד מ"בראשית" - ראשון יום כל
"ויכולו" - השבת וביום .7הלאה, בראשית במעשה "קוראין שהיו מעמד אנשי הראשון (כמו ביום .

. וכו'"בראשית רקיע יהי בשני הענינים 8. כל ונשנים חוזרים בשבוע יום שבכל לפי - הדבר וטעם .(
העולם  בריאת בעת זה ביום .6שהיו

בהבריאה שלימות היתה לא הבריאה שבתחילת כשם הרי שכן, חסר 9(כמארז"ל וכיון העולם ש"היה
בכל  גם כך  - בראשית ימי בששת שנבראת הבריאה כל ונשלמה נשתכללה שבו השבת ליום עד כו'")

שלאחריהם. השבת ביום היא שלהם והשלימות כו', הכנה רק הם החול ימי שששת שבוע,

פרט  בדרך והן כלל בדרך הן ישנם התורה עניני שכל שכשם שנוסף 10[ולהעיר, השבת, בענין גם כך ,
השבת  ענין (א) גם: ישנו שלפניו, החול ימי כל של העליה נעשית שבו השבת יום של ענינו כללות על

עצמם  החול ימי מעניני 11שבששת מופשטים שאז ותפלה, ומצוות בתורה לעסק המוקדש הזמן שזהו -
בתניא  הזקן רבינו שמבאר כפי כו', הגוף צרכי אודות חושבים ולא כל 12החול, הכללי, שבשבת וכשם .

הפ  בשבת גם כך אליו, הכנה רק הם החול מרובים ימי היותם עם היום, שעות שאר שכל יום, שבכל רטי
הכללי  שבת (ב) ותפלה. ומצוות בתורה העסק זמן - שלהם להתכלית הכנה רק הם הרי בכמות, יותר

שבתון" "שבת שנקרא הכיפורים יום - השנה כל בדוגמת 13של הם השנה שבתות גם הנה אליו שביחס ,
החול  בו 14ימי ונכללים ועולים ,15.[
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ובכ"מ.1) א. מא, בהר לקו"ת א. יו"ד, נח תו"א ראה
סע"א.2) ג, ע"ז
ס"י.3) סרמ"ב או"ח אדה"ז בשו"ע הובא רע"א. טז, ביצה
ח.4) כ, יתרו
ואילך.5) 273 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ובכ"מ.6) סע"א. כה, שה"ש לקו"ת ב. פ, תרומה תו"א ראה
(7.93 ע' תש"ג סה"ש
רפ"ד.8) תענית
ב"ר 9) ויכל). (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

שם. התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ט. פ"י,
גם 10) התוועדויות ראה - מנחם 178.תורת ע' ריש חמ "א

וש"נ .
שם.11) לקו "ת  ע"ב. ריש ט, שם תו"א ראה
סע"א).12) (נח, פמ"א
לב.13) כג, אמור לא. טז, אחרי
ג.14) עב, האזינו לקו"ת
ב.15) ע, יוהכ"פ דרושי שם ראה
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כסלו. י"ט הגאולה חג כו' ועולה נכלל הזה השבתֿקודש ביום הנה - לעניננו ובנוגע

של·. גאולה רק לא היא כסלו די"ט כללית `yiהגאולה נשמה שהוא פרטי איש לא (אפילו פרטי
רק ולא ישראל), כלל לעיל oiprשל כאמור אלא ענינים), וכמה לכמה שנוגע פרטי ענין לא (אפילו 16פרטי

מטה. למטה עד מעלה מלמעלה המקומות ובכל הענינים בכל היא כסלו די"ט שהגאולה
בזה: והענין

התורה  פנימיות דהפצת הענין נפעל כסלו לעיל 17בי"ט מלמעלה 16(כמדובר פסקֿדין היה שאז
בזהר  שנקראת התורה), דפנימיות דרזין רזין גם ולהפיץ לגלות וצריכים "נשמתא 18שיכולים בשם

היא  התורה והרי דתורה. גליא של הנשמה התורה"דאורייתא", "בשביל שנברא העולם, כל .19נשמת
גם  ממילא בדרך  נפעל זה הרי  לנשמתו, בנוגע חידוש דבר האדם אצל נוסף שכאשר שכשם מובן, ומזה
העולם  בכל גם ממילא בדרך נפעל התורה, בפנימיות כסלו בי"ט שנפעל החידוש ידי על גם כך - בגופו

העולם. בגשמיות גם ובמילא העולם, ברוחניות -

ד"יפוצו  בהענין הוא החידוש הרי - גופא התורה לפנימיות בשייכות כסלו די"ט להחידוש בנוגע וגם
תחתון dvegמעינותיך היותר להחוצה עד מקום, בכל הפצה של באופן תגיע התורה שפנימיות היינו, ,"

ממנו. למטה חוצה שאין

מבארדיטשוב ‚. יצחק לוי ר' הצדיק להרב הקודש באגרת הזקן רבינו שכתב מה מובן ,20ועלֿפיֿזה ַ
ובפרט  ברבים ונתקדש נתגדל אשר והקדוש הגדול שמו והגדיל והפליא בארץ לעשות והגדיל ה' ש"הפלה

. הדבר יפלא בעיניהם גם אשר המלך מדינות בכל אשר העמים וכל השרים כל .בעיני ואמרו וענו ..
כו'": זאת היתה ה' מאת

מובן  אינו דאס 21לכאורה ("ניט במיוחד התרגשו לא בודאי - מבארדיטשוב הצדיק והרב הזקן רבינו :ַָ
מהעובדה דערנומען") זיי את micediÎmpi`yהאט הזקן רבינו מדגיש מדוע כן, ואם מהנס; התפעלו ָ

הדבר"?! יפלא בעיניהם גם "אשר העובדה

עד  חוצה המעיינות והפצת בגילוי כסלו די"ט החידוש בכללות ביאור ניתוסף שבזה - הוא הענין אך
חלק (שזהו ממש מטה כידוע ikxcnלמטה - ללימוד 22החסידות רק לא השנה ראש הוא כסלו שי"ט

כך, כדי עד מטה), למטה עד המשכה של באופן היא שהדרך - החסידות לדרכי גם אלא החסידות,
אומות  אצל אפילו דערנעמט") ("עס ו"חודר" הטמאות!שנמשך קליפות שמג' העולם

מעיינות את להפיץ למעלה בהפסקֿדין התבטאה שהגאולה כשם גם dvegהחסידותולכן: כך -
הכירו  העולם אומות שגם היינו, תחתון, היותר בחוצה גם שיחדור באופן להיות הוצרך עצמו הפסקֿדין

הפסקֿדין. את דערהערט") האבן ("זיי ָוהרגישו

אצלם  נרגש זה הרי גלוי, באופן שלמעלה פסקֿדין וירגיש יכיר שאינוֿיהודי שייך שלא כיון אלא,
בעיניהם ש"גם - מקיף .lti`באופן .הדבר ואמרו וענו זה . מה ידעו שלא אף זאת", היתה ה' מאת .

זה. מה ועל

הסיפור  כידוע - במאסר הזקן רבינו בהיות כבר התחיל זה הזקן 23וענין רבינו את הביאו שכאשר
שלו  התפילין את והוציא החלון, אל הזקן רבינו נגש רבים, פקידים ישבו שבו ("קאנצעליאריע") ַַלמשרד
לא  שישב שמי כך, כדי עד ופחד, מורא כולם על נפל הפקידים, אל פניו את וכשהחזיר אותם, והניח

רז"ל  שאמרו מה שזהו צדק', ה'צמח ואמר - לישב! יכול היה לא שעמד ומי לעמוד, יכול על 24היה
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התוועדויות 16) - מנחם (תורת ואילך סי"ט כסלו י"ט שיחת
וש"נ. .(26 ע' חמ"ב

ואילך.17) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
א.18) קנב, ח"ג
ובכ"מ.19) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י

וש"נ.20) ואילך. צז ס"ע ח"א שלו אג"ק
וש"נ.21) ואילך. 186 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
בסופו.22) יום" "היום ראה
וש"נ.23) שכב. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
וש"נ.24) א. ו, ברכות
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שעוד 25הפסוק  ונמצא, שבראש". תפילין "אלו ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
הטמאות. קליפות דג' ב"חוצה" כבר פעל במאסר הזקן רבינו בהיות

היה „. בודאי שהרי - בעבודתינו הוראה גם יש הגאולה בענין הנ"ל הקודש באגרת הנה לזה, ונוסף
הקודש  אגרת כתב ובודאי בטלים, דברים לכתוב ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מלדבר ביותר זהיר הזקן רבינו

דורות  לדורי שזהו בדפוס, גם באה זו הקודש שאגרת ובפרט ותכלית, כוונה בשביל בודאי 26הנ"ל הרי -
הדורות. לכל הוראות יש הנ"ל הקודש שבאגרת תיבה ובכל ענין שבכל

היא: וההוראה

ערוך' ה'שולחן חלקי ד' כל של היסוד (שזהו ה'שולחןֿערוך' בהתחלת דין חיי יש כל את הכוללים
עליו". המלעיגים אדם בני מפני יתבייש "לא האדם):

ולכן  ב"חוצה" שנמצא יהודי מפני רק (לא ולהתפעל להתבייש שאין הזקן, רבינו מלמד זה ובענין
עלֿדרך  עליהם, ולהשפיע לפעול - אדרבה אלא בלבד, זו ולא העולם, מאומות אפילו אלא) עליו, מלעיג
והקדוש. הגדול שמו ונתקדש נתגדל העמים  וכל השרים כל בעיני שגם הנ"ל, הקודש באגרת המבואר

יהודים  על להשפיע בכדי אפילו אלא העולם, אומות על רק ולא - ב"חוצה" לפעול שבכדי ומובן,
מה  עלֿדרך תהיה שעבודתו והיינו, שבעצמו, ה"חוצה" על תחילה לפעול צריך - חוצה בבחינת שהם

גו'" שמע אשר "עקב אבינו אברהם אצל גם 27שכתוב אלא ולבו, במוחו רק לא אלקות וירגיש שיכיר ,
כו'28בעקבו  והרגש לשכל "כלי" שאינו שכיון ב"חוצה"29, גם לפעול יוכל ואז "חוצה", בבחינת זה הרי ,

העולם. לאומות בנוגע אפילו ועד הימנו, שמחוץ

(מעינותיך)‰. המעיין מבחינת בנתינתֿכח צורך יש ה"חוצה", על גם לפעול שבכדי - בזה והענין
דוקא:

כו', בו יתחשבו שהם כך, כדי עד העולם, אומות על יפעל שיהודי שייך לא - והגבלה מדידה מצד
העמים" מכל "המעט הם ישראל בני -30שהרי גויים ואצל יותר, וגדולים רבים הם הגויים ואילו ,

בכמות. רק מתחשבים

טבע  יהודי, של טבע טבע; פי על הוא ומצוות התורה שקיום זמן כל - אמורים דברים במה אמנם,
בטבע  הגוי גם נשאר אזי והגבלה, ובמדידה טבע פי על רק זה הרי היהודי שאצל כיון אבל דקדושה,

הכמות. רק לו שנוגע שלו,

הוא  ומצוות התורה קיום כאשר כידוע אבל התורה, פנימיות ידי על (שמתגלית הנשמה פנימיות 31מצד

שלמעלה  באופן ומצוות התורה קיום נעשה שאז שבנשמה), הסתים בחינת מגלה דאורייתא שסתים
קומט  "ווי פלונית; לעבודה הזמן נסתיים שכבר שמורה השעון על מביט אינו (שלכן והגבלה ממדידה

זייגער" א צו הנשמה הגוף,32פנימיות והגבלת מדידת שמתבטלת עד ,( ַ

אדמו"ר- וחמי  מורי קדושת כבוד שסיפר מה שריפה33וכידוע כשאירעה שפעם ברח , ַבליובאוויטש,
סכנה), היתה לא ושוב השריפה, את (כשכיבו כן ולאחרי ביותר, צר במקום והתחבא השריפה מן אחד

להרחיב צריכים השאלה:היו נשאלת ולכאורה מחבואו. ממקום להוציאו שיוכלו כדי הפתח כיון את
הרצון  שמצד - הוא הענין אך דרכו?! לעבור מלכתחילה הצליח כיצד - גופו ממדת צר היה שהפתח
נתכווצו, הגשמיים ועצמות שהבשר כך הגוף, הגבלת נתבטלה הנשמה, בפנימיות שנוגע בחיים, להשאר

חייו  ניצלו -ועלֿידיֿזה
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יו"ד.25) כח, תבוא
שפב.26) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
ה.27) כו, תולדות
סה"ש 28) וש"נ.ראה .345 ע' ריש תרצ"ט
ספל"א.29) דר"נ אבות ראה

ז.30) ז, ואתחנן
ובכ"מ.31) א. מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת ראה
ולשעון.=32) הנשמה לפנימיות מה
וראה 33) קסה. ע' תרפ"ז סה"מ ריא. ע' ח"ד שלו אג"ק ראה

וש"נ. ואילך. 334 ס"ע חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם
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דקודשאֿבריךֿהוא  סתים בחינת שמתגלה - למעלה גם שלמעלה 31ופועל אורֿאיןֿסוף בחינת ,
שמטבעו  - הגוי על גם נפעל ועלֿידיֿזה וההגבלות, המדידות כל מתבטלות לגביו אשר מהשתלשלות,

היהודי. מפני פחד עליו שנופל - כמות עם רק מתחשב

שם כי הארץ עמי כל "וראו הכתוב לשון דיוק ש"יראו ied'וזהו שבכדי - ממך" ויראו עליך נקרא
זה  הרי - אליו שייך אינו טבע שעלֿפי בכמות, וחזק גדול שאינו מדבר ויתפעל יתחשב שהגוי ממך",

ש"שם עלֿידיֿזה הטבע ied'דוקא בגימטריא אלקים שם לא היינו, עליך", כחות 34נקרא עם שקשור ,
ערוך' ב'שולחן (וכדאיתא כולם",35טבעיים הכחות ובעל היכולת בעל תקיף "שהוא אלקים שם בכוונת

כאחד  ויהיה הוה היה הוי', שם דוקא אלא כו'), טבעיים כחות ולמעלה 36דהיינו מהטבע למעלה ,
התורה. ופנימיות הנשמה פנימיות ידי על שמתגלה מהשתלשלות,

.Â:בזה ענין ועוד
יתבטל  שה'חוצה' עד כלֿכך בגילוי יהיה שהאור רק לא - הוא חוצה" מעינותיך ד"יפוצו החידוש

המעיינות. הפצת תהיה 'חוצה', של מציאות  שהוא כפי ב'חוצה', שגם אלא ממציאותו,

הפצת  ידי על (שנעשה ממך" ויראו עליך נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל "וראו בענין הוא וכן
שמצד הכוונה שאין - כנ"ל) חוצה, העולם המעיינות מציאות מתבטלת מהטבע שלמעלה הוי' שם גילוי

וועלט"), מהוה ("אויס מלשון הוא הוי' כל 37שהרי מתבטלות שאףֿעלֿפיֿכן אלא העולם, את שמהוה ,
כאחד. ויהיה הוה היה יתברך שהוא בעולם וניכר העולם, של וההגבלות המדידות

כסלו: די"ט בגאולה גם היה וכך

אנן" אחשורוש עבדי "אכתי כאשר הגלות, בזמן אמנם היתה לכך 38הגאולה הסיבה מזה: ויתירה .
מפני היא בגלות נמצאים ישראל ישראל dlrnlnyשבני יעלו "שלא אותם והשביעו בגלות, אותם שלחו

מהגלות.39בחומה" שיוציאם משיח את ישלח שהקב"ה עד ימתינו אלא בעצמם, מהגלות יצאו שלא ,
הגאולה, בעת (אפילו כו' והשופטים השרים אצל בגלות הזקן רבינו היה הכללי, הגלות ומלבד

במאסר). שבתו בעת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

את  עלֿכלֿפנים) מקיף (בדרך העמים וכל השרים כל השופטים, והרגישו הכירו ואףֿעלֿפיֿכן
לחפשי, הזקן רבינו  את ושיחררו שלמעלה, עליהם הפסקֿדין פחד נפל במאסר שבתו בעת שאפילו ועד

כנ"ל. ממך", "ויראו -

.Ê מגלה יהודי כאשר ולכן, בנשמה, תלוי בעולם וחלקם גופם (שגם ישראל לבני בנוגע לעיל האמור
אומות  על גם שנפעל ועד והעולם, הגוף טבע של וההגבלות המדידות  מתבטלות אזי נשמתו, פנימיות את

בישראל  שבחר בשעה הקב"ה בחר שבה ישראל, לארץ בנוגע גם מצינו - :40העולם)
בגמרא  איתא ישראל, לארץ כתיב 41בנוגע צבי "ארץ בשרו 42: את מחזיק עורו אין זה צבי מה בה,

והיינו, רווחא", עליה שיושבין בזמן ישראל ארץ אף בו), ולכסותו לחזור יכול ואין כווץ הוא (משהופשט
של  יותר גדול מספר להכיל ויכולה בגשמיות, מתרחבת היא עליה שיושבין ובזמן הגבלות, בה שאין

המקום. מדידת מצד להכיל שיכולה מה  לגבי בערך שלא כו', ואילנות אנשים

היה  כבר אלא הזיכוך, בתכלית העולם יהיה שאז לבוא, דלעתיד לזמן בנוגע רק לא הוא זה וענין
הנ"ל), הגמרא במאמר מדובר (אודותיו שני בית בזמן אפילו אלא ראשון, בית בזמן רק ולא לעולמים,
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(ד"ה 34) פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. שי"ב פרדס
שעהיוה"א  תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא, - והמרגיל

ובכ"מ. רפ"ו.
ס"ה.35) או"ח
פ"ז 36) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

א). (פב,

רפ"ד.37) שם תניא שם. ופרדס זהר
וש"נ.38) א. יד, מגילה
רע"א.39) קיא, כתובות
ח.40) ראה תנחומא ספל"ז. שמו"ר ראה
א.41) קיב, כתובות גם וראה (ובפרש"י). א נז, גיטין
טזֿמא.42) יא, דניאל
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שהיה  כיון מכלֿמקום, בשלימות, מקום" של רצונו ד"עושין ומצב במעמד אז היו לא ישראל שבני דאף
נסים" ה"עשרה (כמו אלקות גילוי היה שבו המקדש בית בזמן 43אז גם המקדש, בבית יום בכל שהיו

וההגבלות. המדידות ממנה שנתבטלו הגשמית, ישראל ארץ על גם פעל זה הרי שני), בית

תלויים הגשמיים עניניהם שגם - ישראל בני על דוגמא היא ישראל ואלקות:וארץ בנשמה

בעבו  חסר (וכאשר בגשמיות גם אצלו ניתוסף - נשמתו בגילוי יהודי אצל ניתוסף ברוחניות כאשר דתו
שזוהי  בעורו, גם ניתוסף אזי פנימיותו, שזוהי בבשרו, ניתוסף שכאשר הצבי, כמו בגשמיות), גם נחסר -

חיצוניותו.

בארץ" אחד "גוי הם ישראל שבני מפני הוא זה "אחד"44וכל בחינת ולגלות להמשיך הוא שענינם ,
בארץ  אחד.45גם הוי' ומתגלה ניכר יהיה הארציים בענינים שגם ,

***

.Á לעיל מפטרבורג 46דובר בבואו הזקן רבינו שכתב הקודש אגרת מעלות 20אודות כמה מזכיר שבה
הקדוש  רבינו של רבא הילולא יום טוב, כי בו שהוכפל ג' יום כסלו, יט "יום גאולתו: יום אודות

היום מעלת היינו, המגיד ycegaנשמתוֿעדן", של ההילולא יום כסלו, י"ט היום47, מעלת וגם ,reaya,
שהרי  וישב, דפרשת שלישי ביום זה שהיה גם להזכיר לו היה דלכאורה, - טוב כי בו שהוכפל ג' יום

הזקן  רבינו דברי וכידוע לגאולה, שייכת בתורה היום פרשת שגם שייכים 48בודאי זמן שבכל שהמאורעות
זמן. באותו בתורה שקורין לפרשה

להרב  הזקן רבינו ממכתב כדמוכח עיקרי, ענין אינה בשבוע היום מעלת שגם אמת שהן [ולהעיר,
ממזיבוז  ברוך רבי ש"ביום 49הצדיק - העיקריים הענינים את שכולל מובן לשון, בקיצור שנכתב שמזה -

. המגיד הגדול רבינו נפשי פטירת בשלום פדה פסוק בתלים "כשקריתי גם (ומוסיף לחפשי" יצאתי .
אודות  מזכיר  ואינו נפשי"כו'"), בשלום "פדה הפסוק שאמירת (אף טוב כי בו שהוכפל ג' ביום הקביעות

השבוע  לימי שנחלק כפי בשופי, תהלים אומרים כאשר - בשבוע השלישי יום עם אבל 50קשורה ;(
ענין  זה שאין (אף השבוע בימי הקביעות מעלת גם ומזכיר מוסיף דידן שבמכתב כיון אףֿעלֿפיֿכן,

השבוע]. פרשת אודות גם ולהזכיר להוסיף לו היה - עיקרי)

הרי  - הגאולה היפך שהוא ענין זה הרי שבגילוי יוסף, מכירת אודות מדובר זו שבפרשה ואףֿעלֿפי
חשבה "אלקים דבר, של גדולה"51גו'"daehlלאמיתו "לפליטה שיהיה בכדי רב"52, עם "להחיות ,51.

הענינים  אודות רק מסופר זו בפרשה ואילו זמן, לאחרי רק באה למטה בפועל שהטובה ואףֿעלֿפי
נפעל  למעלה מצד הנה המכירה, בתחילת מיד לטובה" חשבה ש"אלקים כיון מכלֿמקום הבלתיֿרצויים,

פועל  חסר כח אין למעלה כי הענין, ש"אלקים53כבר ובפרט ,dayg חשיב הקב"ה של ומחשבתו לטובה",
מעשה.

הזקן  רבינו זאת הזכיר לא לכן הגאולה, היפך שהוא ענין אודות הפרשה מדברת שבגילוי כיון אלא
שלו. הקודש באגרת

.Ë פרשת של השייכות הנה פרטיהם, לכל בדיוק הם התורה עניני שכל שכיון בזה, להוסיף ויש
הוא  שבפנימיותו ענין אודות מדברת בכללותה שהפרשה בגלל רק לא היא הזקן רבינו לגאולת השבוע

גם היא השייכות אלא הטובה:ote`aטוב, התגלות
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מ"ה.43) פ"ה אבות
ועוד.44) כג. ז, שמואלֿב
פרשתנו 45) תו"א  רס"ט. אגה"ק  תניא ובכ"מ.ראה  סע"ד. כז,
התוועדויות 46) - מנחם (תורת ואילך סי"ב כסלו י"ט שיחת

ואילך). 19 ע' חמ"ב
כי 47) בו שהוכפל ג' ליום ולא כסלו, לי"ט שייך זה שענין

עם  קשור אינו ההילולא יום שהרי - ההילולא) יום חל (שבו טוב
החודש. ימי עם אלא השבוע, ימי

חשון).48) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
צט.49) ע' שם אג"ק
וש"נ.50) ואילך. תעג ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
כ.51) נ, ויחי
ז.52) מה, ויגש
מצות 53) להצ"צ בסהמ"צ ונת' הובא פ"ג. שי"א פרדס ראה

ובכ"מ. א). נח, (דרמ"צ פי"א אלקות האמנת
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ודוקא  למצרים, יוסף דמכירת הבלתיֿרצוי בענין בהעלם תחילה בא - לטובה" חשבה ש"אלקים הענין
את  שם ויכין למצרים יבוא שיוסף היחידה הדרך זו היתה טבע עלֿפי (שהרי הטובה באה זה עלֿידי

לטוב. נתהפך גופא הבלתיֿרצוי שהענין והיינו, לבוא), העתידה הטובה

רז"ל  ממאמר גם הפסוק 54ולהעיר שהוריד 55על הוריד, אלא הורד תיקרי "אל מצרימה", הורד "ויוסף
שכתוב  ממה כמובן בחכמה, גדולים שהיו (אף מגדולתן" פרעה מחכמת 56איצטגניני שלמה חכמת "ותרב

וממשלה  רדיה מלשון הוא ש"הורד" פירשו וכן מצרים"), חכמת ומכל קדם בני מצרים;57כל על ששלט ,
הכלל  כידוע חז"ל, דרשת לאחרי גם בתקפו (שנשאר שבפסוק הפשוט שהפירוש למרות - זה בענין 58וכל

גופא  הבלתיֿרצוי שהענין והיינו, יוסף. אצל ירידה של ענין הוא אמת) הפירושים ששני תקרי", "אל
לטוב. נהפך

נפש: במסירות יוסף של עבודתו עלֿידי באה הטובה שהתוצאה זאת, ועוד

אחיו, שלום את לראות לילך אביו רצון קיים שיוסף עלֿידיֿזה היתה מצרימה יוסף לירידת האפשרות
במדרש  כדאיתא סכנה, למקום שהולך שידע אותי,59למרות שונאים כי אני "יודע לאביו יוסף שאמר

ריקם". דבורך חוזר איני יהרגוני ואפילו

מובן  אינו בציווי 60ולכאורה שנכלל ענין הוא נפשות) סכנת בו שיש מענין (זהירות הנפש שמירת :
אדרוש" לנפשותיכם דמכם את אב 61"אך כיבוד ואילו במרה , שנצטוו מהמצוות הוא ואפילו 62ואם ,

יהרג" ואל "יעבור נאמר שעליהם מהמצוות זה אין הרי מתןֿתורה, יוסף 63לאחרי יכול היה איך כן, ואם .
אביו?! כיבוד בשביל נפשות בסכנת עצמו את להעמיד

כיון  חשבונות; ללא נפש, מסירות מתוך היתה אביו מצות לקיים יוסף שהנהגת - הוא הענין אך
העליונה  הכוונה ויסורים 64שזוהי בצער הכרוך דבר שזהו למרות הרי גו'", לטובה חשבה ש"אלקים כנ"ל ,

שנה  כ"ב במשך להתנחם שמאן ליעקב, בנוגע והן ליוסף, בנוגע הן להשלים 65כו', כדי הדבר כדאי -
העליונה. הכוונה את

חשבה  ד"אלקים התוצאה את פעל חשבונות, ללא נפש, מסירות מתוך יוסף הנהגת שעלֿידי ונמצא,
לטובה".

הזקן  רבינו בגאולת גם היה :66וכך

העילוי  בא הזקן רבינו של והיסורים המאסר עלֿידי דוקא; המאסר קדימת עלֿידי בא הגאולה נצחון
וכידוע  חוצה, מעינותיך פטרבורג.17דיפוצו לאחרי בעיקר התחילה ובהפלגה ברבים החסידות שהפצת

בעצמה  שהיא המדינה, בממשלת ("הוריד") הורדה פעל למאסר, "הורד" הזקן שרבינו עלֿידיֿזה וגם:
חוצה. החסידות מעיינות את להפיץ שמותר פקודה נתנה

למעלה  נפש, במסירות הזקן רבינו של עבודתו עלֿידי בא וגאולה לנצחון ממאסר שהשינוי זאת, ועוד
מחשבונות:

לא67ידוע  זאת, ולולי הגדול", רבינו "בהסכם היה המאסר ענין לאסרו,שכל יכולים המלוכה אנשי היו
וכדמ  כו', בעיניו נחשבו שלא בשבת,כיון לא (אפילו שבת בערב נשברו העגלה שאופני מהסיפור וכח

הזקן שרבינו בגלל לשבת), ההכנה מצד שבת, בערב dvxאלא `l.בנסיעה להמשיך
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ב.54) יג, סוטה
א.55) לט, פרשתנו
סע"א.56) קכה, זח"א וראה ובמפרשים. יו"ד ה, מלכיםֿא
ב.57) פפ"ו, ב"ר
(5824 ע' חכ"א לקו"ש גם וראה ס"ג. אלי הליכות ס' ראה

וש"נ. .27 הערה
פרשתנו59) בתו"ש הובא  - אגדה  צז).מדרש  (אות יג לז,

יג. פפ"ד, ב"ר גם וראה

ואילך.60) 170 ע' חל"ה לקו"ש גם ראה
ב.61) צא, ב"ק וראה ה. ט, נח
ב.62) נו, סנהדרין
א.63) עד, שם
א.64) קפד, זח"א גם ראה
ובפרש"י.65) לדֿלה לז, פרשתנו
ואילך.66) 194 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
ואילך.67) סע"ב לז, ח"א לקו"ד ראה
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חשבונות, ללא זאת שעשה הוא, הענין אך - בסכנה? עצמו את שהעמיד היתכן מובן: אינו ולכאורה
פנימיות  של ובאופן החסידות, תורת שתתגלה הוא העליון שרצון בידעו שבשמים; אביו רצון למלא 68כדי ָ

ודעת. מטעם למעלה חשבונות, ללא זה, על נפשו מסר -

מגיעים שעלֿידיֿזה הנשמה, עצמות מצד שבאה נפש, במסירות עבודתו עצמותו ועלֿידי בבחינת
הנמנעות  נמנע יתברך , עצמותו מצד הרי  - ההגבלות ,69יתברך כל בטלות נצחון , נעשה המאסר שתמורת כך

המעיינות בהפצת יותר וניתוסף חוצה.וגאולה,

.È:מובן אינו עדיין אך
שבגלוי  כיון וישב, דפרשת שלישי ליום השייכות את הקודש באגרת מפרש אינו הזקן שרבינו אמת הן
("אלקים  טוב ענין זה הרי שבפנימיות כיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל בלתיֿרצוי, ענין אודות בפרשה מדובר
להזכיר  צריך הזקן רבינו היה הזקן), רבינו של למאסר בנוגע גם הוא שכן וכנ"ל גו'", לטובה חשבה

עלֿכלֿפנים הקודש השבוע?fnxaבאגרת לפרשת השייכות את גם

(כדלקמן), נפש מסירת מתוך עבודתו ידי על באה שהגאולה הקודש באגרת נרמז שאכן לומר, ויש
דכיון  ברמז), רק הוא שבפרשה הגאולה ענין שגם לכך (נוסף ברמז רק זאת שכתב נוספת סיבה וזוהי

ידי על שנעשה ענין לאידך ezcearשזהו (אבל עצמו שבח עם הקשור ענין בפירוש לכתוב רצה לא ,
עלֿכלֿפנים). ברמז זאת כתב ולכן לאמיתתו, הענין את לכתוב צריך אמת, איש להיותו גיסא,

.‡È יום" תיבת שכופל - הזקן רבינו במכתב נוסף דיוק בהקדם "ויובן פעמים: ד' "mei'ה עשה אשר
כסלו,meiלנו, טוב,meiיט כי בו שהוכפל שהיה meiג' אף - נשמתוֿעדן" הקדוש רבינו של רבא הילולא

" בלבד: אחת פעם "יום" תיבת לכתוב טוב,meiיכול כי בו שהוכפל ג' כסלו, יט לנו, ה' עשה אשר
חסֿושלום. שפתֿיתר הזקן רבינו אצל היתה לא בודאי והרי  נשמתוֿעדן", הקדוש רבינו של רבא הילולא

שונים  ענינים ד' הזקן רבינו מרמז פעמים ד' "יום" תיבת שבכתבו לומר, צריך כן ועלֿדרך 70ועל .
בא" סעודות שלש למנין - היום "תלתא שבת: גבי "היום" לשון לכפל בנוגע .71שמצינו

דקידוש  החיוב עיקר ישנו (שבה הראשונה הסעודה היא העיקר דשבת הסעודות לג' שבנוגע )72וכשם
"היום" פעמים לד' בנוגע גם כך - הוספה בדרך הם הסעודות ושאר הראשונה, "היום" מתיבת שלמדים
הם  ד"יום" הענינים ושאר לנו", ה' עשה היום "זה הראשון: ה"יום" הוא העיקר הנ"ל, הקודש שבאגרת

הוספה. בדרך

הגאולה ענין על קאי לנו" ה' עשה היום ש"זה בפשטות, ג'ycgzpyוכמובן שאר ואילו זה, ביום
כבר היו dfהענינים iptl יום" והחדשים; השנים עיבור חשבון וסידר קבע שהלל מאז - כסלו" יט "יום :

טוב" כי בו שהוכפל -ג' נשמתוֿעדן" הקדוש רבינו של רבא הילולא ו"יום בראשית; ימי מששת -
זה. לפני שנה כ"ו תקל"ג, משנת

רז"ל  מאמר עלֿפי ה'73אלא, (ש)עשה היום ש"זה הזקן רבינו מזכיר זכאי", ליום זכות "מגלגלין
אלא  "הזכות", כיֿאם) זכאי", ה"יום (לא הוא שהעיקר מובן, אבל ומעלות. זכויות ג' עוד לו יש לנו"

בהזכות. והוספה הגדלה נעשית שעלֿידיֿזה זכאי, ליום הזכות את שמגלגלין

.·È."לנו ה' עשה היום "זה הזקן רבינו כותב - עצמה לגאולה בנוגע ובכן:
ה' עשה היום "זה הזקן רבינו לשון דיוק בביאור לומר שכוונתו eplויש - סתם) ה'" "עשה (ולא "
דכיסופא" "נהמא של באופן היה לא הגאולה שענין לרמז ענין 74בזה זהו אלא זכאין", ה"יומין בגלל ,
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א.68) כט, שם ראה
החקירה 69) בס' ונת' הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

ועוד. תכ. ע' תרע"ח סה"מ ואילך. ב לד, להצ"צ
(70- מנחם (תורת בהמאמר גם ראה - הענין לשלימות

ואילך). 46 ע' חמ"ב התוועדויות

ובפרש"י.71) סע"ב קיז, שבת
וש"נ.72) ס"ח. סרע"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.73) א. כט, תענית
ע"ד.74) ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.
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ה' בגללeplש"עשה - "epizceare epiyrn"חנם" באים שאינם קדושה, עניני בכל עלֿידי 75(כהכלל אלא ,
התורה  פנימיות לגלות רבינו של עבודתו עלֿידי באה שהגאולה ט), (סעיף לעיל כאמור דוקא), עבודה

נפש. מסירות מתוך

" הלשון בדיוק גם לבאר צדק'dyrויש ה'צמח כפירוש - (לנו)" כפיה,76ה' מלשון הוא ש"עשיה"
הצדקה" על "מעשין של77כמו ענין פעלה ("לנו") הזקן רבינו של המסירותֿנפש שעבודת והיינו, ,ditk

דא  רזין לגלות ופקודה רשות ליתן למעלה, נתינת כביכול אין השתלשלות סדר שמצד אףֿעלֿפי ורייתא,
לכך  עלֿידי 78מקום ורק בהעלם, ישארו דאורייתא שרזין הוא הרצון השתלשלות סדר מצד שהרי ,

דאורייתא. רזין גם לגלות למעלה חדש רצון ונעשה הרצון, שינוי נפעל הזקן רבינו של המסירותֿנפש

הידוע  מהמשל גם עד 79וכמובן המלוכה, ענין כל תלוי שבה המלך, שבכתר היקרה האבן אודות
כיון  כו', האבן כתישת על שמסכים המלך, אצל רצון שינוי נעשה ואףֿעלֿפיֿכן, כו', עצמית להתנשאות

לאיבוד! ילך השאר וכל לפיו, תיכנס אחת טיפה שרק אףֿעלֿפי המלך, בן של לחייו נוגע שזהו

ה' "עשה הזקן, רבינו של עבודתו עלֿידי באה (שהגאולה זה שענין להוסיף, במה eplויש גם נרמז ("
המבואר  עלֿפי - נפשי" בשלום פדה בפסוק תהלים בספר "כשקריתי היתה שהגאולה הזקן רבינו שכתב

הקודש  לפדות 80באגרת לנו שעמדה ש"היא הצדקה", "עבודת עם קשור נפשי" בשלום ד"פדה שהענין
כו'". נפשנו חיי

.‚È:היא ואחד אחד לכל מזה וההוראה
" - הוא כסלו די"ט העיקרי עלֿידיeplהענין שנעשה מה ,"epizceare epiyrn יום אמנם זהו דוקא;

רבינו  של הגאולה יום וגם המגיד, של הילולא יום טוב, כי בו שהוכפל השלישי יום כסלו, י"ט - זכאי
אחד. כל של עבודתו "לנו", - הוא העיקר אבל הזקן,

צורך  יש אלא זכאי", "יום שזהו בגלל ורוקד, מנגן "לחיים", אומר להתוועדות, שמגיע בכך די לא
dribie dceara חב"ד חסידות ושיטת לדרך בנוגע נשיאינו רבותינו וכדברי על 81דוקא, לסמוך שאין -

כו', ולהשיג  להבין בעצמו להתייגע צריך אחד כל אלא כו', ומשיג  מבין שהרבי בבירור בידעו הרבי,
ממש  ובפועל ה"בכן" גם יבוא במוח שמההשגה .82ובאופן

מנהו" ושמץ קצהו "אפס נפש, במסירות יגיעה להיות צריכה זה רבינו 83ובכל של מהמסירותֿנפש
ה"נשיא" שלהיותו שמצינו elyהזקן, וכפי הדרך, את עבורו וסולל בעבודתו, כח לו נותן הוא הרי ,

גו'" ולרחבה לארכה בארץ התהלך "קום לו אמר שהקב"ה אבינו לכבוש 84באברהם נוח שיהא "כדי ,
בניו" צורך85לפני יש זה ולאחרי כח, נתינת רק זוהי אבל ,ely dceara אומות עם למלחמה לצאת -

הארץ. את לכבוש כדי העולם

בכדי שלאחריו) (והנשיאים הזקן רבינו של בתורתו מתייגעים שיומשך וכאשר ובאופן כו', להבין
בתורתו  אותה שהכניס שלו, העצמיות את "לוקחים" אזי - ממש ובפועל מעלה 86ב"בכן" שיש ועד ,

בן  לגבי גם .87בתלמיד

ז"ך  סימן הקודש באגרת הזקן רבינו כתב שכבר כפי - הזקן רבינו הסתלקות לאחרי עתה, ובפרט
הזהר  מאמר בביאור מאמר 88וביאורה, עלֿפי מבחיוהי", יתיר עלמין בכולהו אשתכח דאתפטר "צדיקא

לקבל 89רז"ל  לתלמידיו מאד "נקל הגוף, הגבלות שנתבטלו ההסתלקות, שלאחרי חי", לכל חיים ד"שבק
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מנחם 75) תורת גם וראה ה. יא, בהעלותך ופרש"י ספרי ראה
.242 ע' חמ"א התוועדויות -

תשיז.76) ע' תשנ"ג)) (הוצאת ב (כרך ויקרא אוה"ת ראה
ובכ"מ. א. מח, בחוקותי לקו"ת גם וראה

סרמ"ח.77) לטויו"ד ב"י ראה
וש"נ.78) .294 ע' שם התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ע'79) ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק מט. ע' ח"ב "התמים"

ועוד. ואילך. שכו
סוס"ד.80)

ב.81) קמא, שם לקו"ד ראה
ואילך.82) 44 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

אדה"ז83) א).לשון (סג, פמ"ד בתניא
יז.84) יג, לך לך
א.85) ק, ב"ב
וש"נ.86) .23 ע' חל"ב לקו"ש ראה
ובכ"מ.87) רע"א. ו, ויקרא לקו"ת ראה
ב.88) עא, ח"ג
ועוד.89) .75 הערה 367 ע' חכ"ה בלקו"ש בהנסמן ראה
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נפש  במסירות יגיעתו שעלֿידי אחד לכל כח יש בודאי הרי - כו'" העצמיות רבם רוח מבחינת חלקם
למעלה  וכהפסקֿדין בעבודתו, תורה 90יצליח של ענין בכל הנה הזקן, רבינו של המסירותֿנפש שבגלל ,

העליונה. על בעקבותיו והולכי מקושריו יד תהיה טובות ומדות שמים יראת

***

.„È.לנו הוי' עשה אשר יום דבור ֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË לעיל המדובר מסכת 91עלֿפי בלימוד הש"ס בחלוקת להשתתף נוהג היה אדמו"ר מו"ח שכ"ק
בחלוקת  סנהדרין מסכת סיום שגם מובן, כסלו, בי "ט נערכת הש"ס שחלוקת הסדר עלֿפי הרי סנהדרין ,

כסלו. לי"ט שייך הש"ס
בזה: והענין

עיר  עושין ש"אין נזכר המסכת בהתחלת וגם הנדחת, עיר דיני אודות מדובר סנהדרין מסכת בסיום
כו'". אלא הנדחת

הפכיים: קצוות ב' יש הנדחת עיר  ובדיני

כולה  התורה כל היפך זרה, עבודה של חטא אודות מדובר - גיסא לאחרי 92מחד שגם אלא עוד ולא .
שהרי  בפועל, זאת יקיימו שביתֿדין יודעים (והם מיתה בעונש שיענישום בהם ומתרים אותם שמזהירים
האדם  שמטבע הקטנים, הילדים הטף, את אפילו שיענישו גם כולל תקיפה), ישראל שיד בזמן מדובר

באוולתם  עומדים והם עליהם, פועל לא זה גם הנה - מגופו יותר אצלו חביבים .93הם

ואחד" שבעים של ביתֿדין עלֿפי אלא הנדחת עיר עושין "אין - גיסא איש 94ולאידך סמוכים שהם ,
רבינו  משה עד איש גביהן"95מפי על "ומשה הזקנים שבעים ובדוגמת עלֿדרך משה 94, מדריגת והרי ,

הסוגים  ד' מכל נעלה היותר שהוא - גופא המדבר בסוג (שהרי שבנבראים נעלית היותר המדריגה היא
האנושי  מין למבחר משה נחשב - מדבר חי, צומח, ).96דומם,

לצאת  מביתֿדין שדורשים - תחתון היותר הקצה עם עליון היותר הקצה של החיבור ישנו זה ובענין
נפשות) דיני לדון יכולים (שאין הסנהדרין ענין כל מתבטל שאז אף הגזית, בלשכת זה 97ממקומם וכל ,

ההתראה! לאחרי אפילו עבודהֿזרה לעבוד שעלול עד ביותר, התחתון בקצה שנמצא יהודי בשביל - למה

הזקן, רבינו הנהגת בדוגמת היא מביתֿדין, שנדרשת הנ"ל הפעולה כי - כסלו לי"ט השייכות וזוהי
ביותר  נעלים גילויים אצלו היו שאז בגלל מהמאסר, לצאת רצה שלא כדי 68שאף נפשו מסר מכלֿמקום ,

ולפעול  לצאת שצריך - חוצה מעינותיך דיפוצו הענין כללות וכמו פשוטים, בענינים ליהודי טובה לעשות
עבודהֿזרה. של ענין שזהו הנדחת, עיר  של המציאות את  לשלול שצריך ומצב  למעמד עד ב"חוצה", גם

לעיל  הגמרא 98וכאמור דברי דרוש 99בפירוש נכתבה, ולמה להיות, עתידה ולא היתה לא הנדחת "עיר
של  חבלים "לקשור תפקידם את שממלאים הסנהדרין, של ("דרוש") הלימוד שעלֿידי - שכר" וקבל

כו'" ישראל עיירות בכל ויחזרו כו' במתניהם -100ברזל שכר" ל"קבל זוכים אזי התורה, דיני ללמדם
כמבואר  בדקות, גם אלא בגסות, רק (ולא עבודהֿזרה של ענין שהוא הנדחת עיר של המציאות שכל

חטא 101בתניא  כמו כו', דקליפה שטות רוח מצד אלא זה ואין עבודהֿזרה, של ענין הוא עבירה שכל
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ריש 90) ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק רסה.ראה ע'
חמ"ב 91) התוועדויות - מנחם (תורת סכ"ד כסלו י"ט שיחת
.(31 ע'
וש"נ.92) א. כה, נדרים ראה
ה"ו.93) פ"ד ע"ז הל' רמב"ם ראה
(במשנה).94) א ב, סנהדרין
רפ"ד.95) סנהדרין הל' רמב"ם

ז.96) יסוד פ"י סנהדרין להרמב"ם פיהמ"ש
ספי"ד.97) שם רמב"ם וש"נ. סע"א. מא, שם
(98) סכ"ח הנ"ל חמ"ב שיחה התוועדויות - מנחם ע'תורת

ואילך). 33
א.99) עא, שם

פי"א.100) תדבא"ר
פכ"ד.101)
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עתידה  "לא כנ"ל) כו', אותם שיענישו ידעו שהרי בשכל, מקום לו היה שלא הנדחת, עיר של עבודהֿזרה
להיות".

על מורה "דרוש" כי כסלו, לי"ט בשייכות להוסיף יש שבתורה,ועלֿפיֿזה והעריבות טעם הטוב
(שנתגלתה החסידות תורת של ענינה תורה שזהו אלקות, של והעריבות טעם הטוב את לבאר כסלו), בי"ט

ה'" את עזבך ומר ש"רע איך להתבונן מרע", ב"סור לעסוק צורך שאין כך ב"עשה 102ומצוות, רק אלא ,
מלכתחילה. לרע שייכות לו אין ממילא ובדרך טוב",

.ÊË הגמרא לדברי בנוגע גם ולבאר להוסיף ולמה 99ויש להיות, עתיד ולא היה לא המנוגע "בית
שכר": וקבל דרוש נכתב,

עיר  בענין הסנהדרין של ("דרוש") הלימוד על שה"שכר" לעיל האמור על ששאלו מה ובהקדים
הנדחת, עיר כמו חטא, של לענין בנוגע שייך זה ביאור שלכאורה, - להיות" עתידה ש"לא הוא הנדחת
אבל  שכר"; וקבל דרוש נכתב, ולמה להיות, עתיד ולא היה ש"לא אמרו זה על שגם ומורה, סורר בן וכן

המנוגע"? ל"בית בנוגע לא

חז"ל  אמרו שהרי - בפשטות - בזה הרי 103והביאור כן, ואם הרע, לשון חטא בגלל הם בתים שנגעי
. המנוגע ש"בית כך העונש, גם נשלל ובמילא החטא, שלילת פועל אלו בענינים ("דרוש") לא הלימוד .

להיות". עתיד

.ÊÈ:נוספת הוראה למדים ומזה
חזר  אם ביתו, קירות משתנות הרע בלשון "שהמספר - הוא הרע לשון חטא על הנגעים עונש סדר

. ברשעו עמד אם הבית, יטהר .בו עליהן ושוכב יושב שהוא שבביתו העור כלי משתנין עמד . ואם .
. שעליו הבגדים משתנין .ברשעו ברשעו עמד ואם וכו'". ויצטרע עורו משתנה .104.

בחסידות  המבואר עם גם מתאים זה שהצורך 105[וענין - ובית לבוש מזון, אויר, האדם: צרכי בענין
ולכן, ואויר. במזון הצורך מאשר פחות הוא בלבושים והצורך בלבושים, הצורך מאשר פחות הוא בבית
בנוגע  העונש גם בא לאחריֿזה ורק פחות, היותר הוא שבו שהצורך הבית, בענין הוא העונש תחילת

כו')]. למזון בנוגע לא (אבל לבגדים

מוטל  ואףֿעלֿפיֿכן, כך. כל חמור אינו המנוגע, דבית העונש בא שבגללו שהחטא מובן, ומזה
חטא  אפילו אצלם יהיה שלא ישראל בני על לפעול הסנהדרין, בדוגמת שהם ישראל, רועי על התפקיד

להיות". עתיד ולא היה "לא - כלל מקום נתינת לו תהיה שלא קל, היותר

.ÁÈ בתניא הזקן רבינו ובלשון ודור, דור שבכל ישראל לרועי הוראה מהוה זה אלפי 106וענין "ראשי :
חובתם  אלא לעצמם, להבדל להם שאין - שבדורם" ישראל בני ראשי והחכמים "הצדיקים ישראל",
לעבוד  עלול התראה לאחרי שאפילו יהודי גם כולל מישראל, אחד כל מרעיתם, לצאן להתמסר וזכותם

קל. היותר לחטא אפילו שייך יהיה שלא כזו לדרגא אותו להעלות עבודהֿזרה,
ד"מתפלל  הענין בדוגמת שהיא - זו הציבור"107והנהגה לי 108עם "פדאני היעוד קיום את תביא -

העולם" אומות מבין ,107ולבני

כסלו  די"ט המאמר בסיום וכמובא לבוא, דלעתיד כמו 109בגאולה הרחמים, מדת ידי "על שתהיה ,
ברחמים  ופדויי 110שכתוב אקבצך, ראשם".111גדולים על עולם ושמחת ברנה ציון ובאו גו' ה'

***
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יט.102) ב, ירמי'
(103.34 הערה 72 ע' חכ"ב בלקו"ש בהנסמן ראה
צרעת.104) טומאת הל' סוף רמב"ם
ובכ"מ.105) ואילך. סע"ד צח, ברכה לקו"ת ראה
פ"ב.106)
רע"א.107) ח, ברכות
התוועדויות 108) - מנחם (תורת ס"ו כסלו י"ט שיחת ראה

ואילך). 13 ע' חמ"ב
כסלו 109) כ' בפ"ע בקונטרס י"ל תרל"ב בשלום פדה סד"ה

זה  בסד"ה וכ"ה יט). ע' ח"א תרל"ב בסה"מ (ולאח"ז זו שנה
.(9 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת כסלו בי"ט שנאמר

ז.110) נד, ישעי'
יא.111) נא, יו"ד. לה, שם

המשך בעמוד ר
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ÍÎ ÏÚ
הפסוק  אתן 1מן אשר הערבון מה (יהודה) "ויאמר

בידך", אשר ומטך ופתילך חותמך (תמר) ותאמר לך,
את  ומביא ופתילך" "חותמך המילים את רש"י מצטט

"טבעת  ומסביר ושושיפך", "עזקתך התרגום: לשון
בה". מתכסה שאתה ושמלתך בה חותם שאתה

את  להוציא רש"י מוכרח מדוע א) להבין: צריך
הפשוטה  ממשמעותה "חותמך" ולפרש 2המילה ,

(טבעת)? "עזקתך" אונקלוס: כתרגום

(שאותה  ל"פתילך" רש"י פירוש על גם קשה כך ב)
שאתה  שמלתך "שושיפך... כתרגום: מפרש הוא
משמש  ש"פתיל" מוצאים אין בתנ"ך בה"): מתכסה

"שמלה" של או 3במשמעות חוט של במשמעות אלא ,
?4חבל 

אינו  ש"פתיל" לומר מוכרח התורה על רש"י לפי ג)

בתנ"ך, המילים של המכריע כרובן הסבר, דורש
מפרש  רש"י אין מדוע מובן גם כן מפרשן, אינו שרש"י

בחומש  "פתיל" המילה .5את

לפרש  אפשרות אין שבפרשתנו נמצא אם אף ד)
"חבל" או "חוט" של במשמעות "פתיל" המילה את

כרשב"ם  לפרש רש"י היה צריך – מקום :6כבכל
ו"חוט". ל"חבל" הדומה דבר שזה "אזור", – פתילך

לשון  ציטוט לאחר רש"י מוסיף מה לשם ה)
ושמלתך  בה חותם שאתה "טבעת ההסבר את התרגום

בה"? מתכסה שאתה

.·
ÌÈ¯¯ÂÚ˙Ó‰ ÌÈÈ˘˜‰Â ,ÌÈ˘¯ÙÓ‰ È¯·„

המפרשים  בה 7יש חותם שאתה "טבעת שבתוספת ,

השאלה: את רש"י מתרץ בה" מתכסה שאתה ושמלתך
"עזקתך  הפירוש ופתילך" "חותמך במילים טמון כיצד

חותם  שאתה "טבעת רש"י: מסביר כך ועל ושושיפך"?

שאתה  "שמלתך "חותמך", הטבעת נקראת ולכן בה",
לפסוק  רש"י רומז בכך – בה" תעשה 8מתכסה "גדילים

המילה  כתובה שבו בה", תכסה אשר כסותך לך...
אשר  "כסותך עם ביחד ופתילים ציצית – "גדילים"

עקב  "פתילך", השמלה גם נקראת ולכן תכסה",

שעליה. והפתילים הציצית

הם  "ואיננו 9בכך הרמב"ן: קושיית את מתרצים

כאן  מדובר כי – ממנה" ערום וילך שמלתו שיתן נכון
כדי  הרגיל, לבגד בנוסף לובש, שהוא נוספת שמלה על

ציצית. מצות את לקיים

ש"חותמך  אפשר מדוע רק מסביר זה כל אך

(א) לא אך ושושיפך", "עזקתך משמעותם ופתילך"

ולא  מקרא, של פשוטו פי על כך לפרש הכרח שיש
ואזור  חותם מקום: בכל הפשוטה (ב)10כמשמעותם .

צריכה  מדוע בלאוֿהכי: הקושיא מתחזקת זה לפי

ל"טבעת  ולהתכוון ופתילך", "חותמך לומר התורה
כתוב  להיות היה יכול – וכו'" בה חותם שאתה

ושמלתך" "טבעתך מספר 11בפירוש הכתובות מילים ,
בתורה  לשמלה 12פעמים לרמוז צריך היה זה לפי (ג) ?

בפסוק  הציצית נקראת שכך "גדילך", המילה עלֿידי

בן  ועיקר: (ד) בה. תכסה גדילים... רומזים: שאליו
ציצית! מצות על בכלל עתה עד למד לא למקרא חמש
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יח.1) לח פרשתנו
חותמך 2) פי' – "סיטומתך" ופתילך חותמך שתרגם כאן וכבתיב"ע

וחוטייך. – א) עד, (ב"מ
כאן.3) ברמב"ן שהקשה וכמו
ג.4) מ, יחזקאל
משמש 5) – "פתיל" (ואדרבא ציצית. בפ' שלח ואילך. כח כח, שמות

ה)). לב, האזינו פרש"י – ("פתלתול" אחרת לתיבה ביאור
כ"א  "פתיל" תיבת פירוש בתור לא בא "חבל" – שם ביחזקאל וגם
שמות  פרש"י וע"ד למדידה*. פשתים דפתיל השייכות בפי' אגב דרך
אותן  וטווין מהם פתילים וקוצצין כו' תכלת בפתיל ומרכסן ואו): (כח,
לט, ג. לט, בפרש"י ועד"ז כו'. שחוט למדנו כו' פתילים וקצץ כו' חוט

לא.

כאן.6) ספורנו וראה
כאן.7) ושפ"ח רא"ם
יב.8) כב, תצא
כאן.9) וגו"א רא"ם

ה"אזור"10) רק לה נתן כי – הרמב"ן קושיית ג"כ מתורצת ולפ"ז
שלו.

כוונתה 11) שאין רמזה דבזה וגו"א ברא"ם תי' – ל"פתיל" בנוגע
(כנ"ל  ציצית מצות קיים שע"י שלו המיוחד לבגד אלא בכלל, לשמלה
(ג). בפנים ראה אבל הציצית, ע"ש – דוקא "פתיל" נקרא ולכן בפנים),

לז,12) פרשתנו ב. לה, וישלח כג. ט, נח לעיל: גם נזכר "שמלה"
לד.

.h ,fh mihtey (j"p)a melk yxit `l okle (*
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מפירוש  ציצית מצות קיום על יודע שהוא נאמר אם גם
בכל 13רש"י  ציצית", של "טלית יש שלישראל האומר

מוזכר  אין וכאן "פתיל", של הענין מוזכר אין זאת
בין  למקרא חמש בן יקשר וכיצד – "ציצית" של הענין
צריך  רש"י אין כך שעל נאמר ואם אלו?! פירושים שני

 ֿ בקריאת ואומר ציצית לובש עצמו הילד כי לספר,
רש"י  היה צריך זאת בכל תכלת", "פתיל 14שמע

בה"? תכסה "גדילים... הפסוק את להביא

.‚
"‰· Ì˙ÂÁ ‰˙‡˘ ˙Ú·Ë" ‡˜Â„ ‰˘˜· ¯Ó˙

לפרש  רש"י של ההכרח הוא: לכך ההסבר
מתוכן  נובע הפשוטה המשמעות לפי שלא "חותמך"

כדי  לתמנה הלך יהודה מלאכה 15הפרשה: צאנו", "לגז

בחותם  בה להשתמש צורך לפרש 16שאין קשה ולכן ,
יהודה  עמו יקח מה לשם א) כי: כפשוטו, "חותמך"

לדעת  תמר יכלה כיצד ב) צורך? ללא החותם את
ראשון  כדבר לה שיתן בפשטות ולומר עמו, שחותמו

החותם? את

שבה  טבעת, – "עזקתך" כתרגום רש"י מפרש לכן
רגיל, נוהג היא האצבע על טבעת נשיאת כי חותם, יש
הלך  כאשר הטבעת את ענד שיהודה בכך פלא ואין

צאנו". "לגוז

תמר  לקחה שכאשר מובן, הסבר: כאן דרוש אך
התנאים  את המקיים חפץ בחרה היא מיהודה, "ערבון"

בעיניו  שיקר חפץ א) ליהודה 17הבאים: מובן שיהיה ,
כדי  – לאישיותו שקשור חפץ ב) בו. בחרה מדוע

למי". נא "הכר לצורך בו להשתמש

היא  "חותמך" את שכשבקשה להדגיש, יש לפיכך
חשיבותה  כי – כטבעת בלבד, לטבעת התכוונה לא

מבטיחה  בחזרה,18אינה לקחתה מוכרח יהיה שיהודה
"אישית", מספיק איננה וכן

בהוסיפו  זאת מדגיש ורש"י – בקשה היא אלא
– שיהודה לטבעת, – בה" חותם שאתה "טבעת

בה 19"שאתה" חותם  לא 20– בודאי הוא שאותה ,
תמר  בידי .21ישאיר

.„
‰„Â‰È Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ Â„‚· Y ÍÏÈ˙Ù

כאן  לפרש יכול רש"י אין מדוע גם מובן זה לפי
שום  אין לחגורה כי "אזור", של במשמעות "פתילך"

ליהודה. אישית שייכות או חשיבות

שאין  מיד ומוסיף "שושיפך", רש"י מפרש לכן
מתכסה  שאתה "שמלתך אלא רגילה, לשמלה הכוונה
חשובים  אנשים והרי בה, מתכסה שיהודה שמלה בה":

מיוחדים  בגדים הגדול 22לובשים בנה עשו "בגדי כמו ,
ויתן 23החמודות" ובגדים העבד... "ויוצא ,
ו 24לרבקה..." בהיותו , מיוחד, בגד לבש יהודה גם

שבשבטים  שבגד 25הגדול בטוחה תמר היתה ולפיכך ,
בה"26זה  מתכסה יהודה 27("שאתה ישוב בודאי (

לקחת.

עצמה  התורה מוסיפה "מטך" שלמילה [כשם
את  דוקא בקשה שתמר להדגיש כדי בידך", "אשר

יהודה  גבורת התבטאה שבו יהודה, של ].28מקלו
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כג.13) ט, נח
כאן.14) יצחק בבאר גם ראה
יג.15) פסוק
בחזקוני 16) ועד"ז הצאן". את בו חותם שהי' "חותמך כאן: בפס"ז

ב"חותם" משתמשים בפשטות אבל צמר"). של הקשרים ("לחתום כאן
ועוד). יב. ג, מג"א יא. כח, תצוה רש"י (ראה וכיו"ב ואגרות בשטרות

בפס"ז)17) (ועד"ז (חזקוני לו" צריכין "היו שרק בדברים משא"כ
כאן).

בדוגמת 18) טבעתו בשבטים הגדול הי' שיהודא שכיון את"ל ואפילו
בה  שיש טבעת – היא גם הרי יו"ד), ג, אסתר פרש"י (ראה המלך טבעת

יב). ג, (שם חותם
(כברד"ק 19) בו" שחותמין "טבעת רש"י כתב שלא מה יומתק ועפ"ז

בה". חותם שאתה "טבעת (מדגיש) אלא כאן),
כאן)20) עה"ת – להרגצובי – בצפע"נ (מובא ב כז, מב"מ להעיר

אינשי. משאלי לא דטבעת
טו).21) (פסוק לזונה" ש"ויחשבה ובפרט

ספורנו.22) כאן. רמב"ן גם ראה
טו.23) כז, תולדות
נג.24) כד, שרה חיי
(25.3 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה כו. לז, בפרשתנו כדמובן

מגדולתו. אחיו שהורידוהו א): (לח, לעיל מפרש"י להעיר אבל
שרגיל 26) "בגד" ולא "שמלה", לשון רש"י שנקט מה יומתק עפ"ז

בגדי  ותסר יד): פסוק (לעיל גופא זה בסיפור שנאמר (וכמו בתנ"ך יותר
מיני  כל כולל "בגד" כי – גו') בגדי ותלבש שלאח"ז: (יט) ובפסוק גו'.
מצנפת  גו' הבגדים ואלה ד): כח, (תצוה כהונה בבגדי [וכמ"ש לבושים

בו. שמתעטפים בגד על מורה "שמלה" משא"כ ואבנט],
"טבעת 27) התרגום) לשון (על רש"י דהוספת – בפנים המבואר ע"פ

בחרה  למה לתרץ באה בה", מתכסה שאתה ושמלתך בה חותם שאתה
לפירוש המשך (ולא דוקא אלו בדברים ופתילך",תמר "חותמך התיבות

אחד*, בדבור רש"י מבאר הענינים שב' מה יומתק – המפרשים) כפירוש
דא. בכגון כרגיל בפ"ע, בדיבור תיבה כל ולא

כאן.28) וספורנו בחיי רמב"ן, ראה

`"k "jlizte" "jnzeg" t"der wizrny epiid) da dqkzn dz`y jzlnye jlizte .da mzeg dz`y zrah jnzeg .jtiyeye jzwfr :i"yxc ipy qetca la` (*
.(r"ta xeaca
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השאיר  כיצד – הרמב"ן קושיית מתורצת זה לפי
בגדו  זה היה לא כי – תמר אצל בגדו את יהודה

לחשיבותו. כסימן שלבש מיוחד בגד אלא היחיד,

.‰
˙Ó„Â˜ ‰˘¯ÙÓ È"˘¯ÙÓ Ô·ÂÓ ,‰ÏÓ˘ Y ÍÏÈ˙Ù
במילה  טמונה כיצד דלדעיל: לשאלה ההסבר
רש"י  מפירוש מובן "שמלה", של המשמעות "פתילך"

הקודמת: בפרשה

הפסוק  אומר 29על נפתלתי" אלקים "נפתולי
לכן 30רש"י  "חבור". של משמעות יש של"פתיל" ,

כי  "פתיל", בשם בה מתכסה שאדם שמלה גם נקראת
ומקושרת  קרובה האדם 31היא .32אל

"חותמך", במילה דוקא משתמשת שהתורה וכשם
מאותה  "פתילך", המילה כאן מדוייקת גם כך כמוסבר,
של  לשמלתו תמר בקשת מובנת זו במילה סיבה:
אישי  קשר לו שיש בו, מתכסה שהוא הבגד – יהודה

ליהודה. וחשיבות

.Â
"Ì˙ÂÁ ‰· ˘È˘ ˙Ú·Ë"·˘ ÌÈ„„ˆ‰ È˘

זה: רש"י שבפירוש תורה של מיינה

שני  לעיל מוזכרים בה" חותם שאתה ב"טבעת
קצוות:

מפני  לא זה בערבון תמר חפצה אחד, מצד (א)
אלא  ליהודה, דוקא וקשר חשיבות אין לה כי הטבעת,
שני  מצד (ב) יהודה, חשיבות על המראה החותם, מפני
הטבעת. מן חלק אלא עצמו, בפני דבר החותם היה לא

פנימיות  של להסבר מתאימים אלו צדדים שני
קשור  וזה חותם", בה שיש "טבעת של לענין התורה

שבגללה  לסיבה התורה פנימיות לפי הכללי להסבר
הדברים שלושת את דוקא מיהודה תמר הללו בקשה

להלן. שיוסבר כפי ומטך", ופתילך "חותמך –

.Ê
Ì˙ÂÁ Y ˙·˘ ;˙Ú·Ë Y ÌÈÓÈ‰ ˙˘˘

הפסוק  מלאכתו 33על השביעי ביום אלקים "ויכל
במדרש  נאמר עשה" למלך 34אשר משל אמרי: "רבנן :

היה  מה כך חותם. – חסירה היתה מה טבעת לו שעשו
הוא  שבת ללא העולם כלומר, שבת". – חסר העולם
לטבעת. ה"חותם" היא והשבת חותם, ללא כ"טבעת"

הוא  לכך :35ההסבר

העולם  הנהגת – טבע מלשון היא "טבעת"
לעולם, בעלֿהבית שיש לראות לא מאפשרת הטבעית

לקדושֿברוךֿהוא. "שייך" שהוא

בראשית, למעשה וזכר עדות חותם, היא שבת
החינוך  ספר אמונת 36כלשון "בלבבנו קובע שזה ,

בכל  מתחדש שהעולם יודעים וממילא העולם", חידוש
בהרחבה  הזקן אדמו"ר שמסביר כפי תמיד, .37יום

"אלקים" הקדושֿברוךֿהוא: של בשמותיו
"הטבע" ויהיה 38בגימטריא הוה "היה הוא ו"הוי'" ,

כפי 39כאחד" הוי', שם של הגילוי הוא "חותם" .
חז"ל  הקדושֿברוךֿהוא 40שאומרים של "חותמו
וכנאמר  הוא 41אמת", והוי' לעולם", הוי', "ואמת

וניכר  ה', אמת מתבטאת שבה נסית להנהגה השורש
העולם. מן לחלוטין נעלה שהקדושֿברוךֿהוא בגלוי

לגבי  לעיל הנזכרת החותם של למעלה בדומה
ערבון  לשמש היה יכול החותם דוקא ותמר: יהודה
לבעליה  הקשר ניכר אין כשלעצמה בטבעת כי לתמר,
ליהודה. השייכות את מוכיח החותם ואילו ליהודה, –
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ח.29) ל, ויצא
עקש 30) לשון מפרשו "ואני שמסיים ואף סרוק". בן "מנחם מפי'

מפרשו", ל"ואני קודם סרוק" בן "מנחם פי' שמביא מזה א) הרי: – כו'"
אינו  עקש" "לשון הפי' גם ב) בפשש"מ. העיקרי הפירוש שהוא מוכח
כאן, פירושו שאי"ז אלא חיבור, ל' פירושו אפ"ל ד"פתיל" שולל
"פתיל  רש"י: מפרש פתיל" "צמיד טו) יט, (חוקת שעה"פ מזה וכדמוכח
מחובר  "ל' רש"י: מסיים שם) (חוקת הנ"ל בפי' ג) כו'". מחובר לשון –
רש"י  מפרשי וראה כו'". נתחברתי נפתלתי אלקים נפתולי וכן עברי* בל'

ואכ"מ. שם. לחוקת
חלוק.31) זו ובפירש"י: גו'. לעורו שמלתו כו: כב, ממשפטים להעיר
כאן.32) וספורנו רד"ק וראה כאן. יצחק בבאר גם כ"כ

(פסוק  לקמן ממש"נ יצחק) בבאר גם (וראה הרמב"ן שהקשה ומה
היו  כו' השמלה כי שם: ברד"ק תי' כבר – רבים) (לשון "והפתילים" כה)

יותר. או שנים תכונת על נעשים

ב.33) ב, בראשית
ט.34) פ"י, ב"ר
ע'35) תשא א. תקיא, ג') (כרך בראשית אוה"ת ראה – לקמן בהבא

פ"א. ה'ש"ת שבתותי את ד"ה א'תתקנוֿז.
פמ"ג.36) ח"ג במו"נ וכ"כ לב. לא, מצוה
בתחלתו.37) והאמונה היחוד שער
משמע 38) א) (פט, ובשל"ה רפ"ו. שעהיוה"א פ"ב. יב שער פרדס

בזהר. שכ"ה קצת
א).39) (פב, פ"ז שעהיוה"א סע"ב. רנז, זח"ג
(צג,40) וביאורו ד) (צא, מסעי אלה ד"ה לקו"ת וראה א. נה, שבת

ואילך). ב
(השלישי).41) השמע"צ ביום רד"ה לקו"ת וראה – ב קיז, תהלים

להם  נכרתי לא שם): בראשית באוה"ת (הובא ג ו, וארא רש"י וראה
ה'. שמי שלי.. אמתית במדת

.iaxr oeyla :(i"zk i"yxae i"yxc ipye oey`x qetca d"ke) m"`xa (*
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לבין  בראשית ימי ששת בין ההבדל זהו וכאמור,
שבת:

שם  באמצעות העולם נוצר בראשית ימי בששת
ההת  אמנם, הטבע. הנהגת משם אלקים, נובעת הוות

מהוה 42הוי' מלשון שם 43(הוי' שבו באופן זה אך ,(
ומשפיע  מאיר אלקים 44הוי' שם ואילו 45באמצעות .

– אמת" הקדושֿברוךֿהוא של "חותמו נוסף בשבת
שהוא  כפי בעולם משפיע הוי' שם לעולם": הוי' "אמת

עצמו  .43מצד

"טבעת" לבין "חותם" בין להבדל בהתאם גם וזה
–46בספירות  ו"טבעת" היסוד, ספירת הוא "חותם" :

טבעית, להנהגה השורש היא המלכות ספירת מלכות.
אנפין) (זעיר היסוד נסית.47וספירת להנהגה שורש היא

.Á
Ì˙ÂÁ Y ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ ;˙Ú·Ë Y ˙ÈÏÎ˘ ‰„Â·Ú

אלא  עצמו, בפני דבר  איננו שהחותם כשם כאמור,
שייכת  הטבעת שגם ניכר ובאמצעותו לטבעת, קשור
מששת  נפרדת איננה (הנס) השבת גם כך – ליהודה
ששת  לאחר השביעי היום היא (בריאה), ימיֿבראשית
"מה  חז"ל: וכלשון הבריאה, את משלימה היא הימים,
הטבע  שלימות כלומר, שבת". – חסר העולם היה

הטבע  שמעל דרגה של בהמשכה תלויה –48עצמו
מהעולם. הנעלה הוי', שם של דרגה

ה': בעבודת גם וכך

שכלית  עבודה א) ה': בעבודת אופנים שני יש
אור  לעולם מורידים שבאמצעותה ודעת, טעם עלֿפי

לבריאה  המותאם נפש,49אלקי מסירות של עבודה ב) .
האלקי  האור יורד שבאמצעותה ודעת, מטעם שלמעלה

מהבריאה  נסית 47הנעלה בהנהגה המתבטא –50.

רק  נגרמת ודעת טעם שעלֿפי העבודה שלימות
נפש  מסירות של בעבודה מלווה היא .51כאשר

.Ë
˙ÂÏÚ ˙Â‚¯„ ÌÚ ˙ÂÎÏÓ ¯Â·ÈÁ Y ¯Ó˙

נס  של צירוף זהו וטבעת שחותם דלעיל, ההסבר
קשו  (מלכות), וטבע שתמר (יסוד) לכך הפנימי לטעם ר

ומטך": ופתילך "חותמך – אלו דברים שלושה בקשה

בספרים  לכן 52כתוב מלכות. בבחינת היא שתמר ,
שהם  דברים – ומטך" ופתילך "חותמך את בקשה היא
(פתילך), נצח (חותמך), יסוד הספירות: שלוש כנגד

(מטך) הספירות 53הוד לחיבור לגרום רצתה היא בכך .
המלכות  ספירת עם ממלכות ובלשון 54הנעלות ,

המלכות. בנין החסידות:

"פרץ", ותמר" יהודה "מעשה עלֿידי נולד כך
דוד  בית מלכות יצאה משיח 55שממנה כלומר,56עד –

התחיל  בשלימותו, לבוא לעתיד שיהיה המלכות" "בנין
ותמר. מיהודה

מפרש  שרש"י לכך הפנימי ההסבר שזהו לומר, יש
וטבעת  חותם כי חותם, עם "טבעת" זהו – ש"חותמך"
של  שהענין איפוא, יוצא, ומלכות. יסוד של הענין זהו

מתאים  וטבעת יהודה 57חותם מעשה של הכללי לתוכן
חותם  של דרגה "המשכת" הוא המלכות בנין ותמר:

(מלכות). טבעת של הדרגה בתוך (יסוד)
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דוקא 42) הסובב בכח הוא ההתהוות דעיקר כידוע יותר, ולמעלה
(נדפס  השמע"צ ביום ד"ה ב). (צ, מלכות לבוש יביאו ד"ה מג"א (תו"א
תרנ"ט. תכלה לכל ד"ה – ובארוכה ואילך). תשעט א' ע' שמע"צ באוה"ת

ובכ"מ).
ועוד.43) פ"ד. שעהיוה"א פ"ט. ש"א פרדס שם. זהר ראה
בממכ"ע..44) ומאיר ש"נמשך מה הוא הסובב מאור ההתהוות וכן

ב. סא דרמ"צ ד. צב, מג"א (תו"א כו'" ועוז כח בו נותן הסובב שאור
ובכ"מ). שם. תכלה לכל ד"ה – ובארוכה

(תו"א  הסובב אור – הוי' מחפץ דשרשו שבנבראים ה"צורה" וגם
התלבשות  ע"י "הוא – ובכ"מ) בתחילתו. עה"ח קונ' נ"ח. רד"ה מקץ
.15 ע' ה'שי"ת סה"מ שם. עה"ח (קונ' כו'" חכמה בבחי' הרצון בחי'

ובכ"מ).
מאיר  מצ"ע שהוא כמו הסובב שאור הוא השבת דיום והחידוש

הממלא. באור
הוי'..45) שם מהארת דההתהוות.. שם: שבתותי את ד"ה ראה

האור  פנימי' ובשבת.. אלקים בשם והסתר בהעלם שבא האור.. חיצוני'
כו'.

וש"נ.46) שם, בראשית אוה"ת
שלד,47) חנוכה אוה"ת גם וראה וש"נ. א. ק, לתהלים אור יהל ראה

ב.

פקל"ט )48 (מהדו"ב) פיה"מ ב). (מד, לתודה מזמור ד"ה סידור ראה
ואילך.

וש"נ)49) קסח. ע' תש"ג סה"מ (ראה בכתהאריז"ל מ"ש וכידוע
וע"י  השתלשלות) דס' (אור זו"נ יחוד ממשיכים דתומ"צ העבודה דע"י

אוא"ס). מעצמות חדש (אור או"א יחוד – דמסנ"פ העבודה
דאו"א 50) פנימי יחוד דע"י מהרמ"ז, א) (יט, בראשית אוה"ת ראה

על  השולטים הנסים עשיית והיא מחודשת הנהגה בעולם "תתחדש
הטבע".
דיחו"ע 51) העבודה לענין – ואילך פ"ז עה"ח קונ' עד"ז ראה
ויחו"ת.
אדנֿי".52) שם "תמר תמר: סוד פרשתנו, להאריז"ל לקו"ת ראה

א. עב, זח"ג וראה
באו"ת 53) הובא שם. במק"מ) (והובא הרח"ו הגהות שם. זח"ג

תרע"ט. תרכ"ז, ויגש רד"ה ב). (שכב, חנוכה אוה"ת פרשתנו. סוף להה"מ
א.54) תתרצז, ו') (כרך פרשתנו אוה"ת וראה שם. זהר
רות.55) מגילת סוף
שם.56) וברש"י יד פפ"ה, ב"ר ראה
הרח"ו 57) פי' מביא (33 (שבהערה בראשית שבאוה"ת ולהעיר

עיי"ש. וטבעת, חותם לענין נו"ה") ומטך פתילך יסוד (ד"חותמך
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בעלי  רבותינו דברי את גם להסביר אפשר זה לפי
כאשר 58התוספות  בטבעת": ש"קדשה "חותמך"), (על

ומכך  קדשה, הוא (טבעת) החותם את לתמר יהודה נתן
המנהג  טבעת.59נובע עלֿידי לקדש

לבין  קדושין בין הקשר מהו להבין: צריך לכאורה:
נהוג  שבגללו מזה 57טבעת, וכן: בטבעת? לקדש

בקדושי  דוקא בטבעת קדושין של לענין רומזת שהתורה
ביניהם. משמעותי קשר שיש מובן ותמר, יהודה

ידוע  הוא: לכך האיןֿסוף 60ההסבר כח שגילוי
– עד עדי בנין שהוא הנישואין, בענין מתבטא בעולם
שבין  לחיבור דומה הנישואין ענין כלומר, איןֿסוף.

לטבעת  (נס) האיןֿסוף 61חותם כח גילוי (טבע):
עצמו. בעולם

חיבור  והמושלם, האמיתי המלכות" ש"בנין ומכיון
ומלכות), יסוד וטבע, (נס העולם עם איןֿסוף של
ותמר, יהודה מקדושי התחיל לעתידֿלבוא שיהיה
עלֿידי  הקדושין ענין נרמז בהם דוקא ולכן – כדלעיל

טבעת.

(e"hyz ;b"lyz ayie t"y zgiyn)
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כאן 58) ובריב"א עה"ת. זקנים מושב זקנים. הדר – בתוספות וכ"ה
והמטה. והפתילים החותמת לה שנתן במשכון שקדשה הא'): (בפי'

טעם 59) להם ויש בטבעת לקדש נוהגין כז: ר"ס אבה"ע רמ"א ראה
בני  בין מנהגים חילוף אוצר ובס' ות"י. ת"ה תקו"ז ראה הזהר. בתקוני
בטבעת  לקדש א"י דמנהג בסופה) ב"ק ביש"ש גם (הובא א"י לבני בבל

בבבל. משא"כ
(60– ובארוכה תרנ"ב. הנהנה כל ד"ה א. מ, שה"ש לקו"ת ראה

ואילך. 93 ע' תשמח שמח המשך

חותם.61) בלי בטבעת (ודוקא) לקדש מנהגינו למה עפ"ז לכאו'
שיש  בטבעת לקדש שלא שנהגו ע"ד שהוא י"ל נגלה ע"פ הטעם

סקי"א). חאה"ע צ"צ שו"ת וראה ס"ב. סל"א אה"ע (שו"ע אבן בה
(שבהערה  בראשית באוה"ת שמסיים מה ע"פ לבאר אפשר ואולי
הרי  – בפנים הנ"ל וע"פ מקיף, בחי' הוא קדושין דטבעת מלקו"ת (33
והברכות  הקידושין לאחרי רק בא (וזה בפנימיות ההמשכה הוא חותם

ספט"ו)). (שמו"ר לעת"ל – זה יהי' ובכללות וכו'.
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כאשר 58התוספות  בטבעת": ש"קדשה "חותמך"), (על

ומכך  קדשה, הוא (טבעת) החותם את לתמר יהודה נתן
המנהג  טבעת.59נובע עלֿידי לקדש

לבין  קדושין בין הקשר מהו להבין: צריך לכאורה:
נהוג  שבגללו מזה 57טבעת, וכן: בטבעת? לקדש

בקדושי  דוקא בטבעת קדושין של לענין רומזת שהתורה
ביניהם. משמעותי קשר שיש מובן ותמר, יהודה

ידוע  הוא: לכך האיןֿסוף 60ההסבר כח שגילוי
– עד עדי בנין שהוא הנישואין, בענין מתבטא בעולם
שבין  לחיבור דומה הנישואין ענין כלומר, איןֿסוף.

לטבעת  (נס) האיןֿסוף 61חותם כח גילוי (טבע):
עצמו. בעולם

חיבור  והמושלם, האמיתי המלכות" ש"בנין ומכיון
ומלכות), יסוד וטבע, (נס העולם עם איןֿסוף של
ותמר, יהודה מקדושי התחיל לעתידֿלבוא שיהיה
עלֿידי  הקדושין ענין נרמז בהם דוקא ולכן – כדלעיל

טבעת.
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כאן 58) ובריב"א עה"ת. זקנים מושב זקנים. הדר – בתוספות וכ"ה
והמטה. והפתילים החותמת לה שנתן במשכון שקדשה הא'): (בפי'

טעם 59) להם ויש בטבעת לקדש נוהגין כז: ר"ס אבה"ע רמ"א ראה
בני  בין מנהגים חילוף אוצר ובס' ות"י. ת"ה תקו"ז ראה הזהר. בתקוני
בטבעת  לקדש א"י דמנהג בסופה) ב"ק ביש"ש גם (הובא א"י לבני בבל

בבבל. משא"כ
(60– ובארוכה תרנ"ב. הנהנה כל ד"ה א. מ, שה"ש לקו"ת ראה

ואילך. 93 ע' תשמח שמח המשך

חותם.61) בלי בטבעת (ודוקא) לקדש מנהגינו למה עפ"ז לכאו'
שיש  בטבעת לקדש שלא שנהגו ע"ד שהוא י"ל נגלה ע"פ הטעם

סקי"א). חאה"ע צ"צ שו"ת וראה ס"ב. סל"א אה"ע (שו"ע אבן בה
(שבהערה  בראשית באוה"ת שמסיים מה ע"פ לבאר אפשר ואולי
הרי  – בפנים הנ"ל וע"פ מקיף, בחי' הוא קדושין דטבעת מלקו"ת (33
והברכות  הקידושין לאחרי רק בא (וזה בפנימיות ההמשכה הוא חותם

ספט"ו)). (שמו"ר לעת"ל – זה יהי' ובכללות וכו'.

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חנוכה, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שלמה יוסף שי' ציפל

שלום וברכה!

ת"ח בעד שימת לבבו במשלוח השמן זית.

ויהי רצון אשר כהוראת ימי חנוכה הבאים לקראתינו לטובה, שמצותם העיקרית היא מצות 

הדלקת נר חנוכה ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, יוסיף כל אחד ואחד מאתנו בהפצת נר מצוה 

ותורה אור בכל ג' הנקודות דמצות נר חנוכה:

משתשקע החמה – היינו שלא להתפעל כי החושך יכסה ארץ, ואדרבה,

על פתח ביתו מבחוץ – היינו להאיר ולקרב גם אלה שעדיין עומדים בחוץ,

מוסיף והולך בנר ואור מיום ליום.

והרי זה צנור וכלי לקבלת ברכות ה' באופן דמוסיף והולך, הן בעניניו הפרטיים והן בעניניו 

הכלליים, שאצל יהודי בכלל ואצל עסקן ציבורי בפרט, עולים בד בבד.

בברכה לימי חנוכה מאירים ולבשורות טובות בכל האמור.



כח
בארות  את  ויחפור  יצחק  וישב   – יח  כו,  בראשית 
ויסתמום  אביו  אברהם  בימי  חפרו  אשר  המים 
שמות  להן  ויקרא  אברהם  מות  אחרי  פלשתים 

כשמות אשר קרא להן אביו

בו"ר בגי' יצח"ק

יצחק שבחינתו הוא גבורה1 הי' חופר בארות2, בור גי' 
יצחק.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזוהר שמות-דברים עמוד תכג

רמז דכתוב "שמות" מלא ו', דיצחק בחי' גבורה

יצחק הוא בחי' גבורה3, וזהו ששמות דיצחק הוא מלא ו'4.
שרומז על גבורה שהיא מדה השישית.

הן מלמעלה למטה, כתר, חכמה, בינה, דעת, חסד, וגבורה.
והן מלמטה למעלה, מלכות, יסוד, הוד, נצח, תפארת, 

גבורה.
ומספר גבורה הוא התכללות ו' – ג' פעמים זה על זה.

ו' פעמים ו' – ל"ו.
ו' פעמים ל"ו5, הוא מספר גבור"ה.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רפז

רמז ד"שמות" דיצחק מלא ו' – בחי' גבורה, ושמת 
דאברהם חסר ו' – בחי' חסד

ו', משא"כ בשמת דאברהם  כתיב מלא  דיצחק  שמות 

הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ד.  פרק  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה   )1
פרשיות התורה חלק ב עמוד תקפ, ובהנסמן במראה מקומות שם.

יז, ג וז"ל: מעשה אברהם הכנסת אורחים,  2( ראה תורה אור עמוד 
שנתן לערביים לאכול ואח"כ אמר להם דעו למי מברכים כו', בכדי 
להיות גילוי אלקות למטה שגם הערביים יכירו גדולתו כו' כ"ז הוא 
בחי' אברהם המשכה מלמעלה למטה. ויצחק הי' חופר בארות שהוא 
בחי' גילוי ממטה למעלה מהעלם לגילוי כמשל הבור אשר המים שם 

בהעלם וע"י החפירה נגלו המים כו'.
ויסתמום  כתיב  אבל  בארות  חופר  ג"כ  הי'  שאברהם  הגם  והנה 
פלשתים כו' ויצחק חפר אותן וקרא להם שמות כשמת אשר קרא להן 
נפסק  לא  דיצחק  חפירה  לפי שע"י  חסר  והשני  מלא  הראשון  אביו, 
ע"כ  וי"ו  בחי'  שהן  מדות  הששה  ונובעים  ונמשכים  נביעתם  עוד 
וי"ו לפי שסתמום  בוי"ו. אבל שמת דאברהם חסר  הוא שמות מלא 
פלשתים ויש לחיצונים יניקה מהם. לכן ע"י חפירה דיצחק הוא שמות 
בוי"ו )ועמ"ש כה"ג ע"פ ששת ימים תאכל מצות כו' מלא וי"ו( ולע"ל 
כתיב כי אתה אבינו שעיקר הצחוק והשמחה יהי' מבחי' יצחק שהוא 
)אברהם(  משא"כ  כו'  ותכלית  קץ  אין  זו  בחי'  אשר  למעלה  ממטה 

בבחי' ממעלה למטה יש לה גבול המשכה למטה וכו'.
3( ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות 

התורה חלק ב עמוד תקפ, ובהנסמן במראי מקומות שם.
4( דשמות דיצחק מלא אות ו', ובאברהם חסר ו' דכתיב "ויקרא להן 
 .2 הערה  ריט  סימן  לעיל  ראה  אביו".  להן  קרא  אשר  כשמת  שמות 

לקמן סימן רכא.
5( 6 × 6 = 36, 6 × 36 = 216, כמספר "גבורה".

חסר ו'.
כי ו' שייך ליצחק6 בחי' גבורות7.

כי גבורה היא ספירה הו'.
הן מלמעלה למטה כתר, חכמה, בינה, דעת, חסד וגבורה.
והן מלמטה למעלה, מלכות, יסוד, הוד, נצח, תפארת, 

גבורה וכו'.
מורה  ו'  אות  כי  הוא,  גבורה,  על  רומז  שו'  מה  וענין 
ענין  הנה  וכדומה.  צדקות,  צדקת  כמו  רבים,  לשון  על 
רבים שהוא התחלקות לפרטים, זהו מצד הגבורה דוקא, 
לפרר  כמו שטבע האש  לפרטים,  היא המחלקת  שגבורה 

ולחלק, משא"כ חסד הוא כלל, כמו שטבע המים לדבק.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד קכט

כמו  התיבה,  בתוך  כשהיא  הריבוי  על  מורה  ו'  אות 
ברכת ברכות, צדקת צדקות, וכדומה הרבה. וכל ריבוי הוא 
מצד הגבורות. כי ארבה גימט'8 יצחק ועיין בטעמי מצוות 

להרח"ו ז"ל פ' שמיני בענין ארבה ע"ש.
והראי' מיצחק שקרא שמות מלא ו'.

על  מורה  אינה  שם  כי  דמנוחה,  בו'  סותר  זה  )ואין 
הרבוי, וכן ו' שבראש התיבה מורה על קו האמצעי, וכמו 

ו' דוהנורא9, וכידוע. והוא מה שו' הוא10 אות אמת(.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שלו

ד. מאמרי  )כג( הכינויים פרק  גבורה, ראה פרדס שער  בחי'  יצחק   )6
אדמו"ר הזקן פרשיות התורה חלק ב עמוד תקפ, ובהנסמן בהערות שם.
עוד  יצחק כאן מבאר  לוי  2. בלקוטי  ריט הערה  סימן  לעיל  7( ראה 
פ"ב  דצניעותא  בספרא  "ועיין  וז"ל:  גבורה,  לבחי'  ו'  דאות  הקשר 
ו"ו אתפתח באחרא דכתיב )שיר השירים ז, י( הולך לדודי למישרים 
בבוצינא דקרדוניתא למכסיא פתחא, וידוע שבוצינא דקרדוניתא הוא 
בחי' גבורות, ויש כאן ג' ווי"ן דעת תפארת יסוד, ג' פעמים ו' בכפל 
זה עם זה דהיינו ו' פעמים ו' ל"ו, ו' פעמים ל"ו הוא מספר גבור"ה, 
יסוד,  תפארת  דעת  שהם  ואזוב  תולעת  ושני  ארז  עץ  בענין  )וידוע 
כורך הארז  והי'  תורה בהביאור דחקת,  בלקוטי  ועיין  ברמ"ז  כמ"ש 
ואזוב בשני תולעת, ושני תולעת הי' אדום מראה הגבורה, הרי שכ"ז 

הוא בחי' גבורות(". )לקוטי לוי יצחק כאן(
8( ארבה גימט' יצחק, רמז למ"ש )יהושע כד, ג( "ארבה את זרעו ואתן 
לו את יצחק". ראה גם לקוטי תורה להאריז"ל סוף פרשת וירא. תורת 
מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב עמוד 355 הערה 48. ה'תשמ"ח 

חלק ד עמוד 106.
"והנורא"  )גבורה(  "הגבור"  )חסד(  הגדול"  "האל  מ"ש  כידוע   )9
בוא"ו המוסיף בחי' תפארת כי יעקב אמר )בראשית כח, יז( "מה נורא 
המקום הזה". ראה תורה אור )פרשת ויצא( כג, א. אור התורה תזריע 

עמוד תקכ-א.
כתיב  מה  ע"א(  ב'  )דף  וז"ל:  ע"א(  ב'  דף  ויקרא  פרשת  )זוהר   )10
)יהושע ב, יב( ונתתם לי אות אמת, דא אות ו' דדא איקרי אות אמת )זו 
היא אות ו' שזאת נקראת אות אמת(, ואי תימא שאר אתוון לאו אינון 
אמת )ואם תאמר וכי שאר אותיות אינן אמת, ומתרץ(, אין )ודאי כל 
האותיות הן אמת(, אלא אות דא אות אמת איקרי )אלא עצם אות ו' 

נקראת אות אמת לפי שהיא אות ו' דשם הוי' וכו'(.
ראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשח"י עמוד נה. רשימות מכ"ק 

אדמו"ר זי"ע חוברת קסט. )מובא לעיל סימן מז הערה 5(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כט

מעליה,  אלמנותה  בגדי  ותסר   - יד  לח, 
עינים,  בפתח  ותשב  ותתעלף,  בצעיף  ותכס 
כי-גדל  ראתה,  כי  תמנתה:  על-דרך  אשר 

שלה, והיא, לא-נתנה לו לאשה

תמר  דזכתה   – "גדל"  במסורה  רמז  ]תוכן:  א. 
דממנה מלכות ב"ד – עד כי גדל מאוד.[

הולך וגדל עד כי גדל  כי גדל. ג' במסורת. הכא. ואידך 
מאד. כי גדל הכאב מאד. בשביל שראתה כי גדל שלה, גדל 
דוד  בית  מלכות  ממנה  יצא  זה  ובזכות  מאד,  שלה  הכאב 

שהי' הולך וגדל עד כי גדל מאד.
בעל הטורים השלם

ב. ]תוכן: ביאור הפסוק "ותשב בפתח העינים" 
 – לאברהם  ונתנה  מֵשם  הכהונה  נטל  דהקב"ה   –

דמֵשם יצא משיח ע"י תמר וכו'.[

ותשב בפתח עינים . . ועוד נראה לפרש דידוע דהקב"ה 
ונתנה לאברהם וצריך טעם למה, אבל  נטל הכהונה מֵשם 
בית  מלכות  ממנו  שיצא  לשם  משפיע  הי'  דהקב"ה  נראה 
ולכך  זה  את  זה  משליבין  הי'  לא  הדדי  בהדי  ותרוויהו  דוד 
נטל ממנו הכהונה ולכך עשה יעקב ליוסף כתונת פסים רמז 
לכהונה וכמ"ש לעיל ותמר היתה בתו של שם ולכך ותשב 
בפתח עינים היינו כפרש"י בפתח של אברהם אבינו שהכל 

מצפים לראותו והוא משיח שיצא ממנו.
תחזור  לבוא  דלעתיד  דאיתא  נראה  אחר  באופן  ועוד 
הכהונה לבכורים ויעקב העמיד י"ב שבטים וארבע בכורים 
פטר רחם היו ואין מלכות בכהונה ויהודה הי' מלך ונשארו 
ושבעה  בזכרי'  הנאמר  עינים  שבעה  והם  שבטים  שבעה 
אבן  דכתיב  אבן  נקרא  דדוד  דידוע  אחת  אבן  על  עינים 
מאסו הבונים היתה לראש פינה שדוד הי' לראש על כלם 
ולכך אמר שבעה עינים על אבן אחת, וזה שאמר כאן ותשב 

בפתח עינים דהיינו דוד שהי' פתח עינים.
תפארת יהונתן

עינים"  בפתח  "ותשב  המארז"ל  רמז  ]תוכן:  ג. 
בפתחו של אברהם אבינו – שבירר המלכיות לבניו 
שמשניהם  שמה,  תמר  חיכתה  ולכן   – )הגלות( 

)תמר ויהודה( יצא זרע דוד ומלך המשיח.[

נודע מחז"ל ע"פ ויט אלי' אל הדרך שיהודה רצה ללכת 
"ותשב  זלה"ה  רש"י  רימז  זה  ואפשר  כו',  קול  בת  שמע 
בשביל  ר"ל  אבינו",  אברהם  של  בפתחו  עינים  בפתח 
פתיחת אאע"ה שבירר לבניו מלכיות ואנחנו מוכים ולוקים 
בגלות המר לכך מאת ה' צבאות נהיתה זאת שישכב יהודה 
עם תמר כלתו שמשם יצא דוד, וז"א "שכל עינים מצפים 
ודוד  יהי' מלך המשיח כמ"ש  הוא  דוד אשר  לראותו" את 

שימהר  השי"ת  מקדם  רעוא  ויהא  כו'  עליהם  מלך  עבדי 
ביאתו אלינו וישמח לבנו ותגל נפשינו במהרה בימינו אמן. 

דוק.
אור פני משה

ד. ]תוכן: ותשב בפתח עינים – שחזתה דממנה 
יוצא מלכות בית דוד.[

ותשב בפתח עינים וגו'. היא ישבה בעינים פתוחות, כי 
חזתה את אשר יצא מזה, מלכות בית דוד.

חידושי הרי"ם

וישב לח, טז - ויט אליה אל-הדרך, ויאמר 
הבה-נא אבוא אליך, כי לא ידע, כי כלתו הוא; 

ותאמר, מה-תתן-לי, כי תבוא אלי

ה. ]תוכן: מתרץ הקושיא של הט"ז )סי' קצ"ב( 
דהדין הוא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה ז' נקיים 
משום דם חימוד, ואיך היתה תמר מותרת ליהודה 
דע"י  הר"ן  מש"כ  עפ"י  ומבאר   – מיד  לינשא 
הבקיאות דמורח ודאין מותר דאין בה דם נדה, וע"כ 
מיהודה נתייסד המלכות דמשיח דמורח ודאין ולכן 

הי' בקי ומותרת.[

הא  ]ורות[  מתמר  הקשה  קצב  סי'  בי"ד  בט"ז  והנה 
במטה  עמו  ותי'  נקיים  ז'  צריכה  ונתפייסה  לינשא  תבעוה 
לא בעינן נקיים כיון דמיד בשעת תביעה יש לו פת בסלו...

והנה כי כ' הר"ן ס"פ כל היד בחידושי' דדם חמוד טהור 
נדה  דם  טפה  בו  יתערב  שלא  בקי  אדם  יהי'  אם  לגמרי 
ומבואר שם הבקיאות ע"י הריח דמורח בה אלא שאין אתנו 
ובחידושיו,  ע"ש  נקיים  ז'  לישב  צריכה  ע"כ  מה  עד  יודע 
פיוס  ובשעת  בריחא  בקי  הי'  דבועז  בפשיטות  י"ל  וא"כ 
לנשואין בדקה עצמה והי' הוא המורח וכן יש לתרץ ביהודה 
ותמר ורמז זה למשפחה הזאת שמאלו הביאות של תמר 
ורות נתיסד בנינו של אותו הבן שנא' עליו והריחו ביראת ה' 

דמורח ודאין ]כסנהדרין צג, ב[...
הביטה וראה כי יהודה תמר עם האותיות והכולל גמטרי' 
עטר"ת, ובימי בועז כבר הי' בגלוי יותר וקרוב להוציא אל 
צירוף  בלי  עטר"ת  גמטרי'  רות  בעז  ע"כ  יותר,  הפועל 
וכן  ברי"ת  ר"ת  ת'מר  י'הודה  ר'ות  ב'עז  וכולל.  אותיות 
אותיות  תיבות  ואמצע  כנ"ל  ברי"ת  גמטרי'  תיבותיו  סופי 
בשוקיים  בברית,  העם  כל  ויעמדו  כ"ג[  ]מ"ב  ע"ד  ועמד"ו 
עולם  יש"ב  בעזרה  ישיבה  יש  ב"ד  למלכות  אמנם  כידוע. 
לפני אלקים כמו י"ב צרופי הוי' ית"ש גמטרי' יש"ב. וכבר 
הזכרתי זה כמה פעמים, ובהתחברו עם עטרת ראוי שיבוא 

ממנו מלכו"ת בית דוד.
דרשות חתם סופר רות ג'

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישב
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i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ·LiÂ∑,קצרה ּבדר ותֹולדֹותיו עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב וחׁשּובים אחר ספּונים היּו ׁשּלא «≈∆«¬…¿ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבדר ותֹולדֹותיו יעקב יּׁשּובי ל ּפרׁש החֹורי, את הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלפרׁש
ּדֹורֹות  ּבעׂשרה מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי הּמקֹום לפני חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻארּכה,
אברהם  ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי לנח ּוכׁשּבא ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּמאדם
וכֹוברֹו ּבחֹול ממׁשמׁש אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה למרּגלית מׁשל ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָקּצר

הּמרּגלית. ונֹוטל מּידֹו הּצרֹורֹות את מׁשלי הּוא ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד אחר:(ּבכברה ּדבר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

,ׁשּל מּמּפּוח יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס 'אנה ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, הּפׁשּתני יעקב", ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ"וּיׁשב

יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי ואמר: ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ּוכתיב:ׁשּׂשֹורף יֹוסף", ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻֻ

יׁשן  ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה מּיֹוסף יֹוצא ניצֹוץ לקׁש", עׂשו ּובית להבה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית .)"והיה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

היה  ׁשּיעקב – יעקב" "וּיׁשב מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב מפרׁש ּכנען", ּבארץ אביו מגּורי ּבארץ יעקב "וּיׁשב הּפסּוק ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹעל
– ּבּקיץ") "אֹוגר (מּלׁשֹון "מגּורי" – ללּקט ּבכדי זאת? עׂשה ולּמה ארצּיים. ּבעניינים "ּבארץ", ועּכבה יׁשיבה ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבמּצב

ׁשּבּׁשמים. ל"אביו" ּולהעלֹותם הּגׁשמּיים ּבּדברים ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאת
ועלייה. לתֹוספת ּבאים על־ידי־זה ודוקא ׁשעה, לפי רק זה הרי ירידה, היא ּבארץ והעּכבה ׁשהיׁשיבה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָואף־על־ּפי

– ּכנען" "ּבארץ ׁשּתחילה ּכּכּכּכנעןנעןנעןנעןוזהּו היא הּמסחר והנהגת ה'", ּבבית עֹוד ּכנעני יהיה "ולא ׁשּכתּוב ּוכמֹו מסחר, מּלׁשֹון ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
עֹוד" ונֹוסף מפּזר "יׁש ׁשּכתּוב ּכמֹו כן, לאחרי להרויח ּכדי ּכסף ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמֹוציאים

מּזה: ִֶַָָההֹוראה
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות לברר ללּקט, להיֹות צריכה עבֹודתֹו אּלא ּדוקא, ּגדֹולים ענינים לחּפׂש צרי לא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹיהּודי

העֹולם. ּבעניני ְְְְִִִֵֶָָָׁשּנמצאים
הּדבֹורה  "מה לדבֹורה, נמׁשלּו יׂשראל רז"ל ּוכמאמר ׁשּבּׁשמים. אביו "אביו", ּבׁשביל – זאת לעׂשֹות צריכים מה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּובׁשביל
לאביהם  מסּגלים הם ּומעׂשים־טֹובים מצוֹות מסּגלין ּׁשּיׂשראל מה ּכל ּכ לבעליה, מסּגלת מסּגלת ׁשהיא מה ּכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּזאת
לאביו  להיֹות צריכה ּכּולּה העבֹודה אּלא ּברּוחנּיּות, אֹו ּבגׁשמּיּות ּפרס לקּבל על־מנת עבֹודה לא היינּו, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּבּׁשמים",

ִֶַַָׁשּבּׁשמים.
ּדוקא. ּפׁשּוטים ּבעניינים עבֹודה על־ידי זה הרי – ּבעבֹודה ּפנּיֹות ("זי ("אריינכאּפן יתערבּו ׁשּלא ּבעצמֹו לפעֹול ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּובכדי

יכ  אזי והּׂשגה, הבנה ׁשל נעלים ּבעניינים עֹוסק הרי ּכאׁשר ּפנּיֹות, ללא נקּיה, ּתהיה ׁשעבֹודתֹו ּובכדי ּפנּיֹות, להתערב ֹולים ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּדוקא. ּפׁשּוטים ּבעניינים ּפׁשּוטה עבֹודה על־ידי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָזה

ּפׁשיטּות  ּבּנּדֹון־ּדידן: כן ּוכמֹו העצמּות, ּפׁשיטּות עם מתקּׁשרת ּפׁשּוטים אנׁשים ׁשל ׁשהּפׁשיטּות אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּוכדברי
העצמּות. ּפׁשיטּות עם מתקּׁשרת ּפׁשּוטים, ּבעניינים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָהעבֹודה

עֹול. קּבלת הּוא צבא איׁש ׁשל ענינֹו ּכי - הוי'" "צבאֹות ּבׁשם ּבני־יׂשראל נקראים ׁשּבגללּה קּבלת־עֹול, ׁשל הּמעלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוזֹוהי
ׁשּבּׁשמים, אביו ּבׁשביל רק ּתהיה עבֹודתֹו ׁשּכל ל"אביו", להּגיע ׁשּבכדי – אביו" מגּורי ּבארץ יעקב ּב"וּיׁשב הּפׁשט ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹוזהּו
ונעׂשית  הּפנּיֹות, ּכל נאבדים ׁשאז ,ּפׁשט'לע ּוללא חכמֹות ללא ּפׁשּוטה, עבֹודה על־ידי ּדוקא, מגּורי" "ארץ על־ידי זה ְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהרי

"אביו". עם ְְִִִַַָההתקּׁשרּות
"יׁש ּכנען", "ּבארץ – אזי אביו" מגּורי ּבארץ יעקב "וּיׁשב ענין ׁשעל־ידי מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הֹוראה ּגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ...וזֹוהי

ּבגׁשמּיּות. ּופרנסתֹו ּברּוחנּיּות ּפרנסתֹו מרויח והּירידה הּפיזּור ׁשעל־ידי היינּו, עֹוד", ונֹוסף ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָמפּזר
ׁשּמּגעת  וחּיּות, קּבלת־עֹול ּבדר הּבירּורים עבֹודת ּכי ׂשעירה", אדֹוני אל אבֹוא אׁשר "עד – אחר־ּכ ׁשּפֹועלים ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָועד
צּיֹון  ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו – הּכללי מׁשיח לביאת הכנה ּגם וזֹוהי אצלֹו, הּפרטי מׁשיח ּביאת ּפֹועלת הּנפׁש, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבפנימּיּות

עׂשו". הר את ְִֵֶַָלׁשּפֹוט

‡·È‰eא  ˙e·˙Bz ‡Ú¯‡a ·˜ÚÈ ·È˙ÈÂƒ≈«¬…¿«¿»»¬ƒ
:ÔÚÎc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«
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(á)älà|äðL äøNò-òáL-ïa óñBé á÷òé úBãìz ¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©¤§¥³¨¨Æ
ääìá éða-úà øòð àeäå ïàva åéçà-úà äòø äéä̈¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´©À©¤§¥¬¦§¨²
íúac-úà óñBé àáiå åéáà éLð ätìæ éða-úàå§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬

:íäéáà-ìà äòø̈−̈¤£¦¤«
i"yx£·˜ÚÈ ˙B„Ïz ‰l‡∑ סּבה יּׁשּוב. לכלל ׁשּבאּו עד וגלּגּוליהם יּׁשּוביהם אּלה יעקב, ּתֹולדֹות ׁשל ואּלה ≈∆…¿«¬…ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשל  ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר זהּו למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו עלֿידיֿזה וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָראׁשֹונה:
ּכּמה  מּפני ּביֹוסף יעקב ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: אּגדה ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמקרא,

אּלא ּדברים: לבן אצל עבד לא יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל ּדֹומה אחת, יֹוסף  ׁשל איקֹונין  זיו וׁשהיה לֹו,ּברחל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
להרגֹו, מבּקׁשים אחיו וזה להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה נׂשטם זה ליֹוסף: ארע ליעקב ּׁשארע מה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹוכל
יֹוסף. ׁשל רגזֹו עליו קפץ ּבׁשלוה, ליׁשב  יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", ּבֹו: נדרׁש ועֹוד רּבה'. ּב'בראׁשית הרּבה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻוכן
הּבא, לעֹולם להם ּׁשּמתּקן מה לּצּדיקים ּדּין 'לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּבׁשלוה, ליׁשב מבּקׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻצּדיקים

הּזה'? ּבעֹולם ּבׁשלוה ליׁשב מבּקׁשים Ú¯.אּלא ‡e‰Â∑ּבׂשערֹו,ׁש מתּקן נערּות: מעׂשה עֹוׂשה היה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ¿««ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָ
יפה  נראה ׁשּיהיה ּכדי ּבעיניו, ·Ï‰‰.ממׁשמׁש ÈaŒ˙‡∑ אחיו ׁשהיּו לפי ּבניּֿבלהה, אצל ורגיל ּכלֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ∆¿≈ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

מקרבן  והּוא אֹותן ¯Ú‰.מבּזין Ì˙acŒ˙‡∑ ּבאחיו רֹואה ׁשהיה רעה לאביו:ּכל מּגיד היה לאה, ּבני ְְְְִַָָָ∆ƒ»»»»ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
העריֹות. על וחׁשּודים 'עבדים', לקרֹותן הּׁשפחֹות ּבבני ּומזלזלין החי, מן אבר אֹוכלין ּובׁשלׁשּתן ׁשהיּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

חי  אכלּוהּו ולא ּבמכירתֹו עּזים" ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן אבר על ׁשּקֹורין לקה: עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא עליהם: ׁשּסּפר העריֹות ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד 'עבדים': ∑Ì˙ac.לאחיהם ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ»»

מסּפר  היה רעה , ּבהם לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ּדּבה לׁשֹון ז)לׁשֹון:∑ac‰.ּכל השירים (שיר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹƒ»ְ
יׁשנים  ׂשפתי .""ּדֹובב ְְִִֵֵֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr l zegiy ihewl)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל רגזרגזרגזרגזֹוֹוֹוֹו עליועליועליועליו ב)קפץקפץקפץקפץ לז, ּבׁשלוה (רש"י ליׁשב יעקב ׁשל רצֹונֹו היא יֹוסף ׁשל רגזֹו ׁשּסּבת לֹומר אפׁשר אי לכאֹורה, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻ
מּיֹוסף  ּבפרידה נענׁש הרי יעקב ועֹוד: זאת מצרים. ּגלּות ׁשּתתקּים ּכדי הכרחית, היתה למצרים יֹוסף ׁשל ירידתֹו והרי –ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
הּפרידה  ּבעצם ּדי יעקב, את ּולהעניׁש מצרים ּגלּות לאפׁשר ׁשּכדי לֹומר, ויׁש ׁשנה. כ"ב ּבמׁש אביו את ּכּבד ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹעל

) זֹו צער ותֹוספת חי. ּבנֹו אם הּתקּופה ּכל ּבמׁש ידע לא ׁשּיעקב צר היה ולא ליֹוסף, יעקב לֹורגזרגזרגזרגזֹוֹוֹוֹוּבין ּבאה יֹוסף) ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻֻֻֻ
ּבׁשלוה. לׁשבת רצֹונֹו ְְְִֶֶַַָָמּצד

(â)íéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNòå Bì àeä−®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«

i"yx£ÌÈ˜ÊŒÔa∑.זקנתֹו לעת לֹו לֹו.ׁשּנֹולד מסר ועבר מּׁשם ּׁשּלמד מה ּכל לּה', הּוא חּכים 'ּבר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ∆¿Àƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
לֹוּדבר ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין זיו ׁשהיה י)∑ÌÈqt.אחר: ּוכמֹו(שבת ּותכלת", "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ּכלי לׁשֹון ִִִֵֶֶֶַָָָָ«ƒְְְְְְִֵֵֶַַַ

ּוליׁש ּולסֹוחרים לפֹוטיפר ׁשּנמּכר צרֹותיו: ׁשם על אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון. ּדתמר הּפּסים" מעאלים "ּכתנת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
.ּולמדינים  ְְִִָ

(ã)åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék åéçà eàøiå©¦§´¤À̈¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈
ì Bøac eìëé àìå Búà eàðNiå:íìL ©¦§§−Ÿ®§¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ

i"yx£ÌÏLÏ B¯ac eÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ּגנּותם מּתֹו.B¯ac∑ לדּבר ¿…»¿«¿¿»…ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ«¿ְֵַ
.עּמֹו ִ

È¯ÒÚב  Ú·L ¯a ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿««¬…≈«¿«∆¿≈
‡e‰Â ‡Úa È‰BÁ‡ ÌÚ ÈÚ¯ ‰Â‰ („k) ÔÈL¿ƒ«¬»»≈ƒ¬ƒ«¬»¿
ÈL ‰tÏÊ Èa ÌÚÂ ‰‰Ï· Èa ÌÚ Èa¯Ó¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
˙ÂÏ ‡LÈa ÔB‰ac ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â È‰e·‡¬ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»¿«

:ÔB‰e·‡¬

·¯ג  È¯‡ È‰Ba ÏkÓ ÛÒBÈ ˙È ÌÁ¯ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈»≈ƒ»¿ƒ¬≈«
:ÈqÙ„ ‡ezk dÏ „·ÚÂ dÏ ‡e‰ ÌÈkÁ«ƒ≈«¬«≈ƒ»¿«≈

ÏkÓד  ÔB‰e·‡ ÌÁ¯ d˙È È¯‡ È‰BÁ‡ BÊÁÂ«¬¬ƒ¬≈»≈¿≈¬ƒ»
dnÚ ‡ÏlÓÏ Ô·ˆ ‡ÏÂ d˙È BÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»≈¿»»»¿«»»ƒ≈

:ÌÏLÏƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(b) fl.íéqt úðúk:Fci qR zFaiaqc dxez §Ÿ¤©¦§¦©¨



ayieלב zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i oey`x meil inei xeriy

(ä)àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiå íBìç óñBé íìçiå©©«£³Ÿ¥Æ£½©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬Ÿ
^BúàŸ«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"nyz dkepg z`f i`ven zgiy itÎlr)

sqFi lW eizFnFlg£¨¤¥

אחראחראחראחר חלחלחלחלֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעֹוֹוֹוֹודדדד ווווּיּיּיּיחלםחלםחלםחלם .... .... חלחלחלחלֹוֹוֹוֹוםםםם ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ה־ט)ווווּיּיּיּיחלםחלםחלםחלם (לז, ֲֲֲֲַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ
האלקים  ּוממהר האלקים מעם הּדבר נכֹון ּכי ּפעמים, ּפרעה אל החלֹום הּׁשנֹות "ועל יֹוסף אמר ּפרעה, חלֹומֹות ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּבפתרֹון

ֲַלעׂשֹותֹו".
ּגם  הקׁשּו וכן ׁשנה"? ּוׁשּתים עׂשרים לאחר עד נתקּימּו ולא נׁשנּו, עצמֹו יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו "והלא ּבחזקּוני, ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוהקׁשה

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו ּוברׁשּב"ם. ְְְְְִִִֵַַַָָּבריב"א
ּבפׁשטּות: לבאר ְְְְֵֵַָויׁש

ּבמהירּות. יתקּים ׁשהמארע סימן הוי ּפעמים, החלֹום ׁשּנׁשנה זה ּומּמילא מארע, אֹותֹו על הראּו ּפרעה ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשני
אחיו  ׁשל אלּומֹותיהם רק הׁשּתחוּו ּבֹו הראׁשֹון החלֹום ׁשֹונים. מארעֹות לׁשני רמזּו יֹוסף, ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
ּבֹו הּׁשני והחלֹום למצרים. ּביתֹו ּובני יעקב ׁשהּגיעּו לפני יֹוסף, אל הׁשּתחוּו ּבלבד הּׁשבטים ּבֹו לּזמן רמז יֹוסף, ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹלאלּומת

ליֹוסף. הׁשּתחוּו ּובלהה יעקב ׁשּגם לּזמן רמז ליֹוסף, הׁשּתחוּו הּכֹוכבים) לי"א (נֹוסף והּירח הּׁשמׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹּגם
ּבמהירּות. ׁשּיתקּימּו סימן ּכאן ואין ׁשֹונים, חלֹומֹות ׁשני היּו אּלא ּפעמים, נׁשנה לא ׁשהחלֹום נמצא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה

(å)øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬
^ézîìç̈¨«§¦

(æ)äpäå äãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½§¦¥²
íëéúnìà äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷̈¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ£ª´Ÿ¥¤½

:éúnìàì ïéåçzLzå©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«
i"yx£ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó∑:וכן עמרין, אסרן' 'מאּסרין קכו)ּכתרּגּומֹו: ּבלׁשֹון (תהלים וכמֹוהּו אלּמתיו", "נׂשא ¿«¿ƒ¬Àƒְְְְְְְֱֲֳִִִֵֵַַָָָָָֹֹֻ

ּומכריז' נֹוטל 'והאלּמֹות ‡È˙nÏ.מׁשנה: ‰Ó˜∑ נזקפה.‰·vŒÌ‚Â∑עמדּה על .ּבזקיפה לעמד ְְְֲִִֵַָָֻ»»¬À»ƒְְִָ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ

(ç)ìBLî-íà eðéìò Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬
åéúîìç-ìò Búà àðN ãBò eôñBiå eða ìLîz¦§−Ÿ¨®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈

:åéøác-ìòå§©§¨¨«
i"yx£ÂÈ¯·cŒÏÚÂ∑ לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם .על ¿«¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(è)øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤
ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³

:éì íéåçzLî íéáëBk øNò̈¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−¦«

eÙÈÒB‡Âה  È‰BÁ‡Ï ÈeÁÂ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈ ÌÏÁÂ«¬«≈∆¿»¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ
:d˙È BÒ „BÚ¿»≈

Ècו  ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ
:˙ÈÓÏÁ¬≈ƒ

Â‰‡ז  ‡Ï˜Á B‚a Ô¯Ò‡ ÔÈ¯q‡Ó ‡Á‡ ‡‰Â¿»¬«¿»¿«¿ƒ¡»»¿«¿»¿»
Ô¯ÁzÒÓ ‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â Èz¯Ò‡ ˙Ó»̃«¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«¬»

:Èz¯Ò‡Ï Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙¯Ò‡¡»»¿¿»¿»∆¡«¿ƒ

Èn„Óח  z‡ eÎÏÓ‰ È‰BÁ‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¬ƒ¬«¿«¿¿«≈
ËÏLÓÏ ¯È·Ò z‡ ÔËÏeL B‡ ‡ÏÚ CÏÓÓÏ¿ƒ¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚÂ È‰BÓÏÁ ÏÚ d˙È BÒ „BÚ eÙÈÒB‡Â ‡a»»¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ¿«

:È‰BÓb˙tƒ¿»ƒ

d˙Èט  ÈÚzL‡Â ‡¯Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ ÌÏÁÂ«¬«∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈
‡‰Â „BÚ ‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»¿»
:ÈÏ Ô„‚Ò ‡i·ÎBk ¯NÚ „ÁÂ ‡¯‰ÒÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»¿«¬«¿«»»¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(f).íénìà íéîlàî eðçðà äpäå§¦¥£©§§©§¦£ª¦
aizkcM ,dNEcbl dlr mlgW oipraE¨¦§¨¤¨©¨¨¦§¨§¦§¦

(hn `n oldl):xA sqFi xAvIeg dxez ©¦§Ÿ¥¨

(g).åéúîìç ìò`lde ,xn`Y m`e ©£ŸŸ¨§¦Ÿ©©£Ÿ
mFlg m`ÎiM mdl xRiq `l oiicr£©¦Ÿ¦¥¨¤¦¦£
lr `xwOd aYkPW ,xnFl Wi .cg ¤̀¨¥©¤¦§©©¦§¨©

(cg`) mFlg mdl xRql cizrd mW¥¤¨¦§©¥¨¤£
mdl FxRQW liaWA ,inp i` .[xg`]©¥¦©¦¦§¦¤¦§¨¤

azM cinYeizFnFlg:h dxez ¨¦¨©£¨



לג ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 805 cenr ,b wlg zegiyÎihewlitÎlr)

icEdi Fpi`l icEdi oiA wENgd©¦¥§¦§¥§¦

לילילילי:::: ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחויםחויםחויםחוים ּכּכּכּכֹוֹוֹוֹוכביםכביםכביםכבים עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ואחדואחדואחדואחד והוהוהוהּיּיּיּירחרחרחרח ההההּׁשּׁשּׁשּׁשממממׁשׁשׁשׁש ט)והוהוהוהּנּנּנּנהההה לז, (פרשתנו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּפרעה. ׁשחלם החלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר מּקץ ּבפרׁשת וכן לזה, זה ּדֹומים ׁשהיּו יֹוסף חלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּבפרׁשתנּו
והּכֹוכבים  הּׁשמׁש אֹודֹות הּׁשני ּובחלֹום הארץ, עניני – ה'אלּומֹות' אֹודֹות חלם הראׁשֹון ּבחלֹום יֹוסף, אצל ּביניהם: ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוהחּלּוק
מין  – ׁשּבלים ז' אֹודֹות חלם מּכן ּולאחר החי, מין – הּפרֹות ז' אֹודֹות חלם ּבתחּלה ּפרעה אצל אמנם הּׁשמים. עניני –ְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ֵַַהּצֹומח.
לגֹוי: יהּודי ּבין החּלּוק רֹואים ְְְִִִֵַָוכאן

"ּפֹוחת  ּגּופא ּובזה ארץ, לעניני רק ׁשּי הּגֹוי ואּלּו רּוחנּיּות. – ׁשמים לעניני ּגם אּלא הארץ לעניני רק לא ׁשּי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹיהּודי
מּמּנּו). הּפחּות הּצֹומח, מין מּכן ּולאחר החי, מין (קדם "ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהֹול

ּבאחת  הּנה הּסֹובייטים, אצל ּבמאסר ׁשבּתֹו ׁשּבעת נׁשמתֹו־עדן, מּליּוּבאוויטׁש הריי"צ אדמּו"ר ּכ"ק אֹודֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻוכמסּפר
ּד נ"ע: הריי"צ אדמּו"ר כ"ק לֹו ואמר אקּדח. ּבאמצעּות החֹוקר עליו אּים ׁשּיׁשהחקירֹות, אּלה את רק להפחיד יכֹול זה בר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּכזה. מּדבר מפחדים אינם עֹולמֹות, ּוׁשני אחד א-ל להם ׁשּיׁש אּלה מה־ּׁשאין־ּכן אחד. ועֹולם רּבים אלילים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלהם

(é)øîàiå åéáà Ba-øòâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©Ÿ́¤
éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ

éçàå Enàå:äöøà Eì úåçzLäì E §¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡ ¯tÒÈÂ∑,לאחיו אֹותֹו ׁשּסּפר ּבפניהם לאחר לאביו וסּפרֹו לפי ∑BaŒ¯Ú‚iÂ.חזר «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«ƒ¿«ְִ

עליו  ׂשנאה מּטיל B·‡.ׁשהיה ‡B·‰∑?'מתה ּכבר אּמ מּגיעין (ב"ר)'והלא ׁשהּדברים יֹודע היה לא והּוא ְִִֶַָָָָָ¬»ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכאּמֹו ׁשּגּדלּתּו להֹוציא (ב"ר)לבלהה, נתּכּון ויעקב ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום 'ׁשאין מּכאן: למדּו: ורּבֹותינּו . ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּוא  הּׁשאר ּכ ,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: אמר לכ יקּנאּוהּו, ׁשּלא ּבניו מּלב ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּדבר 
.(ב"ר)ּבטל  ֵָ

(àé):øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«
i"yx£¯·c‰Œ˙‡ ¯ÓL∑:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין כו)היה וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאֿתׁשמר (איוב »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ

ּתמּתין  לא .עלֿחּטאתי", ְִִַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn ± jli`e 161 'nr d"lg zegiy ihewl t"r)

!dcizrd dlE`Bl ± "dRvnE oiYnn did"¨¨©§¦§©¤©§¨¨£¦¨

הּדב  את ׁשמר ואביו אחיו ּבֹו "וּיקּנאּו ּבפרׁשתנּו יא)רּכתּוב 'ׁשֹומר (לז, וכן יבֹוא, מתי ּומצּפה ממּתין "היה רׁש"י ּופירׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ֱִאמּונים'".

הּדרּוׁש: על־ּדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַַָויׁש
מֹורים  אּלא ּפרטּים, ּכאנׁשים ויֹוסף הּׁשבטים אבינּו, יעקב על רק לא קאי זֹו ּבפרׁשה הּמבֹוארים הענינים ּכללּות אׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹידּוע

לּבנים סימן ׁשהם אבֹות מעׂשה ּככל רק ולא הּדֹורֹות, ׁשּבכל ּבני־יׂשראל ּכללּות עבֹודת ו)על יב, לך התורה על אּלא (רמב"ן , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
יׂשראל עם ּכללּות עבֹודת על מרּמזים עצמם כח)ׁשהּדברים שער פרשתנו עקידה בארוכה .(ראה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּתמיד  ּומצּפה ממּתין מּיׂשראל אחד ׁשּכל על־זה קאי יבֹוא" מתי ּומצּפה ממּתין "היה ׁשּיעקב ּדזה לבאר, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
מהּגלּות. ּבני־יׂשראל ּגאּולת הּגאּולה, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָעל

‡·È‰eי  da ÛÊe È‰BÁ‡ÏÂ È‰e·‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«≈¬ƒ
‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿»»≈ƒ¬≈¿»
CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡‡ È˙È ‡˙ÈÓ‰¬≈»≈≈¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

È˙יא  ¯Ë È‰e·‡Â È‰BÁ‡ d· e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(h).'åâå çøiäå LîMä äpäå§¦¥©¤¤§©¨¥©
dAx ziW`xA(`i ct ,h e)Fl xn`WM , §¥¦©¨§¤¨©

mFC oFrabA WnW WnXl rWFdiryedi) §ª©©¤¤¤¤§¦§
(ai iDil xn`C cr ,cFnrl dvx `l ,Ÿ¨¨©£©©£©¥

,WExiR ,Y` `A`C Dipiaf sqM e`le§¨¤¤§¦¥§©¨©§¥
aizkC sqFi lW FCar Lpi` ikedPde §¦¥§©§¤¥¦§¦§¦¥

miakFM xUr cg`e gxIde WnXd©¤¤§©¨¥©§©©¨¨¨¦
.il miegYWnsqFi rxGn rWFdie ¦§©£¦¦¦ª©¦¤©¥

aizkC(g bi xacna)rWFd mixt` dHnl ¦§¦§©¥¤§¨¦¥©
ynXd cnrIe cIn ,oEp oAi ryedi) ¦¦©©©£Ÿ©¤¤

(bi:i dxez



ayieלד zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i ipy meil inei xeriy
מה  הּוא הּכתּוב ּפירּוׁש אמּונים" "ׁשֹומר הּכתּוב על ּברׁש"י ׁשּכמבֹואר אמּונים", ׁשֹומר "וכן רׁש"י לׁשֹון ּבהמׁש ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּומרּומז

מהּגלּות. לגאלם" כּו' הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשל "לאמּונתֹו ּומצּפים מחּכים ְְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבני־יׂשראל
יבֹוא" "מתי וההמּתנה הּצּפיה הּוא אחיו, ׁשאר על יֹוסף מלּוכת ׁשהּוא יֹוסף ׁשל חלֹומֹו לקּיּום ּומצּפה" ממּתין ׁש"היה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָוזה

יֹוסף ּבן מׁשיח היינּו יֹוסף, ׁשל שם)מלכּותֹו עקידה מקֹומֹות (ראה ּבכּמה ּכּמּובא ּדוד, ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ׁשּבא , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ובכ"מ)ּברז"ל א, רנב, ח"ג א, רסג, בהשמטות זח"א א־ב, נא סוכה .(ראה ְַַ

ß elqk g"i ipy mei ß

(áé):íëLa íäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
i"yx£Ô‡ˆŒ˙‡ ˙BÚ¯Ï∑ לרעֹות אּלא הלכּו ׁשּלא 'את', על עצמן נקּוד .(ב"ר)את ƒ¿∆…ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(âé)éçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåíéòø E ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´
:éðpä Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦

i"yx£Èp‰∑אֹותֹו ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ואףֿעלּֿפי אביו, למצות נזּדרז ּוזריזּות, ענוה .לׁשֹון ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé)éçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiå-úàå E ©Ÿ́¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤
ïBøáç ÷îòî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½

:äîëL àáiå©¨−Ÿ§¤«¨
i"yx£ÔB¯·Á ˜ÓÚÓ∑:ׁשּנאמר ּבהר, חברֹון יג)והלא אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא ּבּנגב 'מעצה (ב"ר)"וּיעלּו ≈≈∆∆¿ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר מה לקּים ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו ׁשל טו)עמּקה זרע"(לעיל יהיה ."ּכיּֿגר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
‰ÓÎL ‡·iÂ∑(יא לפרענּות:(סוטה מּוכן מלכּות מקֹום נחלקה ׁשם ּדינה, את עּנּו ׁשם הּׁשבטים, קלקלּו ׁשם «»…¿∆»ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: ּדוד, יב)ּבית א ׁשכמה (מלכים רחבעם וּיל"". ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(åè)eäìàLiå äãOa äòú äpäå Léà eäàöîiå©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥¯
:Lwáz-äî øîàì Léàä̈¦²¥−Ÿ©§©¥«

i"yx£LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא),ּגבריאל ט)ׁשּנאמר:זה ּגבריאל (דניאל .""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(æè)äôéà éì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ
:íéòø íä¥¬Ÿ¦«

(æé)íéøîà ézòîL ék äfî eòñð Léàä øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½
:ïúãa íàöîiå åéçà øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«

i"yx£‰fÓ eÚÒ∑(תנחומא) מן עצמן È˙c‰.האחוה הּסיעּו ‰ÎÏ∑.ּבהם ׁשּימיתּו ּדתֹות, נכלי ל לבּקׁש »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ≈¿»…»¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא ואין הּוא, מקֹום ׁשם ּפׁשּוטֹו: .ּולפי ְְְְְִִִֵֵֵֵָָ

„‡·ÔB‰eיב  ‡Ú ˙È ÈÚ¯ÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

¯ÔÚיג  CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡CeÁיד  ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
dÁÏLÂ ‡Ób˙t È·˙‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡˙‡Â ÔB¯·Á ¯LÈnÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

Ï˜Áa‡טו  ÈÚ˙ ‡‰Â ‡¯·b dÁkL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa z‡ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‡¯·b dpÏ‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

‰ÎÈ‡טז  ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ ÈÚ· ‡‡ ÈÁ‡ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:ÔÚ¯ Ôep‡ƒ»»

ÈÚÓL˙יז  È¯‡ ‡kÓ eÏË ‡¯·b ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»ƒ»¬≈¿»ƒ
È‰BÁ‡ ¯˙a ÛÒBÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï ÏÊÈ ÔÈ¯Ó‡c¿»¿ƒ≈≈¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Â¿«¿¿ƒ¿…»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh)äòú äpäå Léà eäàöîiå©¦§¨¥¦§¦¥Ÿ¤
.äãOadWlXd l`ixaB Fl fnx o`M ©¨¤¨¨©©§¦¥©§¨
,zFIlBe"iY,mixvn zElB lWo"irlW ¨ª¨¤¨¦§©¦©¦¤

,laA zElB`"d(mx`) zElB lW ¨¨¤¥¤¨

dlki mitl` zWng sFql ,[mFc`]¡§£¥¤£¨¦¦§¤
.l"f ia` ixFn iRn .EpiniA dxdnA¦§¥¨§¨¥¦¦¦¨¦©
oinipA iAxn iYrnW xaCA `vFIke§©¥©¨¨¨©§¦¥©¦¦§¨¦

dYr cr xg`e lr Wxtn l"febal lirl) §¨¥©¨¥©©¨¨

(dxEgi` EpiidC ,awri iAB aizkC¦§¦©¥©£Ÿ§©§¦
:iYWxiRW zFIlB dWlXdfh dxez ©§¨¨ª¤¥©§¦

(fi).äfî eòñðmivtg mpi`W Exn`W ¨§¦¤¤¨§¤¥¨£¥¦
o`Mn mihaW xUr mipW zFidl¦§§¥¨¨§¨¦¦¨



לה ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyily meil inei xeriy

(çé)eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî Búà eàøiå©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬
:Búéîäì BúàŸ−©«£¦«

i"yx£eÏk˙iÂ∑ וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר,∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', .אליו ּכמֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

(èé)äælä úBîìçä ìòa äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−
:àä«

(ë)äzòå|úBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà äòø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìç£«ŸŸ¨«
i"yx£ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡¯Â∑ הם ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה מקרא יצחק: רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאֹומרים
חלֹומֹותיו  ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, ׁשּמּכיון חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר .ואי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

(àë)epkð àì øîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ©¤−
:Lôð̈«¤

i"yx£LÙ epk ‡Ï∑ מיתה היא זֹו נפׁש, .מּכת …«∆»∆ִִֶֶַַָ

(áë)íäìà øîàiå|eëéìLä íã-eëtLz-ìà ïáeàø ©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼©§¦´
-eçìLz-ìà ãéå øaãna øLà äfä øBaä-ìà BúàŸÀ¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§−̈©¦§§

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî Búà ìévä ïòîì Bá®§©À©©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
i"yx£B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑ זאת אמר ׁשּלא ראּובן על העידה הּקדׁש ויעלּנּורּוח הּוא ׁשּיבא אֹותֹו, להּציל אּלא ¿«««ƒ…ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ּבי' אּלא הּסרחֹון יּתלה לא ׁשּבכּלן, וגדֹול ּבכֹור 'אני אמר: .מּׁשם. ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

ß elqk h"i iyily mei ß

(âë)-úà eèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³¤
:åéìò øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬¨¨«

i"yx£BzzkŒ˙‡∑ חלּוק ‰ÌÈqt.זה ˙˙kŒ˙‡∑אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיו הּוא על .(ב"ר)יֹותר ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒִִֵֶֶַָָ

(ãë)Ba ïéà ÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½¥¬−
:íéî̈«¦

i"yx£ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â∑ ּתלמּוד מה מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", "והּבֹור ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ועקרּבים  נחׁשים אבל ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין ּבֹולֹומר: כב)יׁש שבת .(ב"ר. ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ÔB‰˙ÂÏיח  ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט  ‡iÓÏÁ È¯Ó ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ  ‡„Áa dpÓ¯Â dpÏË˜Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁÂ dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ ¯ÓÈÂ ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

Ï‡כא  ¯Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ d·ÊLÂ Ô·e‡¯ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ dpÏË˜ƒ¿¿ƒ≈¿»

¯BÓכב  ‡Óc Ôe„LB˙ ‡Ï Ô·e‡¯ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡¯a„Óa Èc ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡·ÊÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e·‡ ˙ÂÏ d˙e·˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

eÁÏL‡Âכג  È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ¿«¿»
Èc ÈqÙ„ ‡ezk ˙È dezk ˙È ÛÒBÈ ˙È»≈»ƒ≈»ƒ»¿«≈ƒ

:È‰BÏÚ¬ƒ

ÈÏ˙כד  ‡˜È¯ ‡a‚Â ‡a‚Ï d˙È BÓ¯e È‰e·ÒÂ¿»¿ƒ¿»≈¿À»¿À»≈»≈
:‡ÈÓ da≈«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

] ,Kli`edfmipW `IxhnibA [ §¥¨¤§¦©§¦¨§¥
:xUrgi dxez ¨¨

(ck).íéî Ba ïéà ÷ø øBaäåWxiR §©¥¥¨¦¥©
miWgp la` ,FA oi` min ,i"Wx©¦©¦¥£¨§¨¦

FA Wi miAxwre(fh ct x"a .ak zay). §©§©¦¥
C ,WExiRwxeoi`xg` hErin ied ¥§¥§¥¨¥¦©©



ayieלו zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY ixacA mc`d zE`ivn iENn¦§¦¨¨¨§¦§¥¨

מיםמיםמיםמים:::: ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איןאיןאיןאין רקרקרקרק כד)והוהוהוהּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורררר (לז, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֽֽֽֽ
ז"ל חכמינּו נסמן)אמרּו ושם א. יז, קמא הרמז:(בבא ּבדר לֹומר יׁש ועל־ּפי־זה ּתֹורה". אּלא מים "אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשאין  ּכלֹומר ּבֹו", יׁש ועקרּבים "נחׁשים מּמילא ּבדר מים", ּבֹו "אין ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ּבמּצב האדם נמצא  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכאׁשר
ּתֹורה  מּדברי ּבריקנּותֹו אּלא, - הרׁשּות ּבדברי ּבֹורֹו ׁשּיתמּלא ּכלֹומר - ההפכי לּצד הּקדּׁשה צד ּבין ממּצע ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻמציאּות

לקדּׁשה. והמנּגדים ההפכים ּבענינים מּמילא ּבדר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻמתמּלא
הּבעל־ׁשם־טֹוב מאמר עו)ועל־ּדר סימן הריב"ש עצמֹו(צוואת את מפריד האדם "ּכאׁשר ועבדּתם": "וסרּתם הּפסּוק על ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ממּצע". ּדבר יׁש ולא זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד ,ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֻמהּׁשם־יתּבר

(äë)äpäå eàøiå íäéðéò eàNiå íçì-ìëàì eáLiå©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½§¦¥Æ
íéàNð íäélîâe ãòìbî äàa íéìàòîLé úçøà«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®§©¥¤´«Ÿ§¦À

:äîéøöî ãéøBäì íéëìBä èìå éøöe úàëð§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨
i"yx£˙Á¯‡∑ ארח הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', B‚Â'.ּכתרּגּומֹו: ÌÈ‡N Ì‰ÈlÓ‚e∑ את הּכתּוב ּפרסם לּמה …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַָָָ

ולזה  רע, ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ׁשל ּדרּכן ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּׂשאם?
רע  מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים וכן:∑Î‡˙.נזּדּמנּו נכאת, קרּוי הרּבה ּבׂשמים ּכּנּוסי כ)ּכל ב את (מלכים "וּיראם ְְְִִֵֵֶַַַַָֹֻ¿…ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשעוה  לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ּבׂשמיו, מרקחת נכתה", ּבית נטף ∑È¯ˆe.ּכל והּוא הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ¿ƒְְֲֵֵֵַַָָָָָ
הּקטרת  סּמני עם אשטרוליזא"ה,∑ËÏÂ.הּנמנה ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ורּבֹותינּו מׁשנה, ּבלׁשֹון ׁשמֹו לּוטיתא ְְִִֵֶֶַַַָֹ»…ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נּדה  ח)ּבמּסכת .(דף ְִֶֶַָ

(åë)âøäð ék òöa-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ
:Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà¤¨¦½§¦¦−¤¨«

i"yx£ÚˆaŒ‰Ó∑ּכתרּגּומֹו ּממֹון, ‡˙BÓcŒ.מה eÈqÎÂ∑ את .מיתתֹוונעלים «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

(æë)Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàòîLiì epøkîðå eëì§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçà-ék¦«¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑,"אביו אל יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים קּבלת ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מתהּל אלהים ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ׁשמיעת ׁשהּוא וכל 'נקּבל'. מתרּגם ונׁשמע", ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ"נעׂשה
ּוׁשמע, ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את "ׁשמעּתי יׂשראל", "וּיׁשמע ׁשמעת", "ורבקה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻּבּגן",

קדמי' .ׁשמיע ְֳִַַָ

(çë)eìòiå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáòiå©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³
íéìàòîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî óñBé-úà¤¥Æ¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−

:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNòa§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨
i"yx£ÌÈÈ„Ó ÌÈL‡ e¯·ÚiÂ∑ הרּבה ּפעמים ׁשּנמּכר הּכתּוב והֹודיע אחרת, ׁשּירא היא ּבני ∑eÎLÓiÂ.זֹו «««¿¬»ƒƒ¿»ƒְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ«ƒ¿¿ְֵ

הּבֹור, מן יֹוסף את לּמצרים יעקב והּמדינים לּמדינים והּיׁשמעאלים לּיׁשמעאלים, .וּימּכרּוהּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ

ÔB‰ÈÈÚכה  eÙ˜Êe ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»¿≈««¿»¿»≈≈
„ÚÏbÓ ‡È˙‡ È‡·¯Ú ˙¯ÈL ‡‰Â BÊÁÂ«¬¿»¿»«¬»»≈»¿»ƒƒ¿»
ÔÈÏÊ‡ ÌBËÏe ÛË˜e ÛÚL ÔÈÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â¿«¿≈¿ƒƒ¿«¿«¿»¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ

È‰˙Óכו  ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:dÓc ÏÚ ÈqÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È¯‡ ‡Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

·dכז  È‰˙ ‡Ï ‡„ÈÂ È‡·¯ÚÏ dpaÊe e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡¯Ò· ‡eÁ‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

e˜Èq‡Âכח  e„È‚e È¯bz È‡È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È eÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈ¯ÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

`N` hErin xg` hErin oi`e ,hErin¦§¥¦©©¦¤¨
m`e .xaC mEW FA didW xnFl ,zFAxl§©©¤¨¨¨¨§¦
`ni` ,ied miWgpC Dil `pnE xn`YŸ©§¨¥¦§¨¦¨¥¥¨

aizkCn xnFl Wi .FA Wi mipa`wx, £¨¦¥¥©¦¦§¦¥
did minrtNW xaC [rnWn] (hrn)©§©¨¨¤¦§¨¦¨¨

:EPOn owFxzndk dxez ¦§¥¦¤

(gk).eìòiå eëLîiåEdExkn dNigYn ©¦§§©©£¦§¦¨§¨
,calA sqM mixUrA xFAA didWM§¤¨¨©§¤§¦¤¤¦§¨
,miWgPd cgRn eipR EwixFdW ipRn¦§¥¤¦¨¨¦©©©§¨¦



לז ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyily meil inei xeriy

(èë)øBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iå©¦§©−¤§¨¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ·LiÂ∑ היה עסּוק אחר: ּדבר אביו. את ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא ּובמכירתֹו «»»¿≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
אביו  יצּועי ׁשּבלּבל על ּובתעניתֹו .ּבׂשּקֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

(ì)äðà éðàå epðéà ãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨
:àá-éðà£¦¨«

i"yx£‡·ŒÈ‡ ‰‡∑ אברח אּבא?אנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

(àì)íéfò øéòN eèçLiå óñBé úðúk-úà eç÷iå©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½
:íca úðzkä-úà eìaèiå©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ¯ÈÚN∑ אדם לׁשל ּדֹומה "ּכתנת ∑‰zk˙.ּדמֹו ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", "ּכתנת  .יֹוסף", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

a‚a‡כט  ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ‡a‚Ï Ô·e‡¯ ·˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLe·Ï ˙È ÚÊ·e¿«»¿ƒ

È‰B˙ÈÏל  ‡ÓÈÏeÚ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
:È˙‡ ‡‡ Ô‡Ï ‡‡Â«¬»¿»¬»»≈

a¯לא  ¯ÈÙˆ eÒÈÎe ÛÒBÈ„ ‡ezk ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡ezk ˙È eÏ·Ëe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

cInEEkWnIexfg cInE ,xFAd ivg cr ¦©©¦§§©£¦©¦©¨©
,miWgPd on lSiPWM Fiti x`FY Fl©¨§§¤¦©¦©§¨¦
`l dNigYaM dti eig` EdE`xWkE§¤¨¤¨¨¤§©§¦¨Ÿ

xn`e sqM mixUrA FYzl Evx[E] ¨§¦§¤§¦¤¤§¨§
mdl Epzpe ,xFAl Fxifgdl§©£¦©§¨§¨¤
,xzFi milrpn dxWtA mil`rnWId©¦§§¥¦¦§¨¨¦§¨¦¥

aEzMd xn`W Edfe(e a qenr)mxkn lr §¤¤¨©©¨©¦§¨
,'ebe milrp xEarA oFia`e wiCv sqMA©¤¤©¦§¤§©£©£¨¦

cInExFAd on sqFi z` ElrIe:ixnbl ¦©©©£¤¥¦©§©§¦
.íéìàòîLiì óñBé úà eøkîiå©¦§§¤¥©¦§§¥¦
EdExkn eig`W ,i"Wx WxiR¥©©¦¤¤¨§¨
,mipicOl mil`rnWie ,mil`rnWIl©¦§§¥¦§¦§§¥¦©¦§¨¦
Wxtl Wi df itlE .mixvOl mipicOde§©¦§¨¦©¦§¦§¦¤¥§¨¥

,oM dWxRdE`xIe mdipir E`UIe ©¨¨¨¥©¦§¥¥¤©¦§
d`A mil`rnWi zgx` dPdeKFzaE , §¦¥Ÿ§©¦§§¥¦¨¨§

KM[mipicn] miWp` ExarIe,'ebe ¨©©©§£¨¦¦§¨¦
`NW icM ,o`M aEzMd mxiMfd KkitlE§¦¨¦§¦¨©¨¨§¥¤Ÿ

wEqRl riBYWM DnzYExkn mipcOde ¦§©§¤©¦©©¨§©§¨¦¨§
mixvn l` Fz`cil `A oi`n , Ÿ¤¦§©¦¥©¦¨§©

o`M LricFde ,mdl Fxkn inE mipcOd©§¨¦¦§¨¨¤§¦£¨
eig`W KM KFzAW ,dUrOd did KMW¤¨¨¨©©£¤¤§¨¤¤¨
mil`rnWIl Fxknl mdipiA ExAC¦§¥¥¤§¨§©¦§§¥¦

,mipicn miWp` ExarEkWnIeeig` ¨§£¨¦¦§¨¦©¦§§¤¨
xFAd on sqFi z`EdExknE ¤¥¦©§¨

,mipicOd E`x df lke ,mil`rnWIl©¦§§¥¦§¨¤¨©¦§¨¦
Eid iM ,mcIn mipcOd EdEpw KMÎxg`e§©©¨¨©§¨¦¦¨¨¦¨
xFAd on EdE`ivFd EpliaWA oiprFh£¦¦§¦¥¦¦©
,mdl EdExkn KkitlE ,Epl Fxknl icM§¥§¨§¨§¦¨§¨¨¤

xn`Y m`e .xtihFtl EdExkn mde§¥§¨§¦©§¦Ÿ©
o`M aYkp dOlExkn mipcOdedid , ¨¨¦§©¨§©§¨¦¨§¨¨

m"AWx WxiR .mip[i]cOde aFYkl Fl¦§§©¦§¨¦¥©©§©
FNW WOEg WExitA(el weqt)mipcn §¥¨¤§¨¦

s` ,zg` dOE` mil`rnWie mipicnE¦§¨¦§¦§§¥¦¨©©©
Eid mig` mil`rnWie oicnE ocn iM¦§¨¦§¨§¦§§¥¦©¦¨

(a dk lirl).
àéL÷ålirlC(b weqt)dfe i"Wx `iad §©§¨¦§¥¥¦©¦§¤

mW lr miQR ,dcB` Wxcn ,FpFWl§¦§©©¨¨©¦©¥
itlE .minrR drAx` xMnPW ,eizFxv̈¨¤¦§©©§¨¨§¨¦§¦
dWlW wx xEkn didW Epivn `l df¤Ÿ¨¦¤¨¨¨©§¨

,oM il d`xp okl .minrRE`UIe §¨¦¨¥¦§¤¦¥©¦§
zgx` dPde E`xIe mdipir¥¥¤©¦§§¦¥Ÿ§©

mil`rnWimdipiA mixAcn Eide ,'ebe ¦§§¥¦§¨§©§¦¥¥¤
mil`rnWIl EPxMnpe Eklmi`Ad §§¦§§¤©¦§§¥¦©¨¦

mil`rnWId E`A mxhe ,Eplv ¤̀§¥§¤¤¨©¦§§¥¦
,mdil`mipicn miWp` ExarIe £¥¤©©©§£¨¦¦§¨¦
mixgFqxFAA FcFrA odil` EdExknE , £¦§¨£¥¤§©

,zn m` ig m` wtqA milrp xEarA©£©£©¦§¨¥¦©¦¥
xFAd on FzF` mikWFn mcFraE§¨§¦¦©

,mdil` E`A mil`rnWIdEkWnIe ©¦§§¥¦¨£¥¤©¦§§
mipcOdxFAd on sqFi z`EdE`vnIe ©§¨¦¤¥¦©©¦§¨

mil`rnWie ,mil`rnWIl ExMnIe ,ig©©¦§§©¦§§¥¦§¦§§¥¦
o`M ixd ,mixvOl mipcOde ,mipcOl©§¨¦§©§¨¦©¦§¦£¥¨

oOwl aizkC `de .zFxikn drAx`hl) ©§¨¨§¦§¨¦§¦§©¨
(`KM ,mil`rnWId cIn xtihFR EdpwIe©¦§¥¦©¦©©¦§§¥¦¨

xtihFR Ed`x xW`M iM ,dUrOd did̈¨©©£¤¦©£¤¨¨¦©
oi`e iWEM xkFn ipnExB xn` ,DnŸ©¨©§¨¦¥¦§¥

,ipnExB ,WExiR ,ipnExB xkFn iWEM¦¥§¨¦¥§¨¦
,car df oi` i`Ce xn` okle ,dti mc`̈¨¨¤§¨¥¨©©©¥¤¤¤
E`aE ,FzF` mYapB `NW axr il EpY§¦¨¥¤Ÿ§©§¤¨
,EdEaxre mdl EdExkOW mil`rnWId©¦§§¥¦¤§¨¨¤§¨§

aizM dfle(my)itl mil`rnWId cIn §¨¤§¦¦©©¦§§¥¦§¦
EdEaxr mdW(b et x"a): ¤¥¨§

.óñk íéøNòaxn`Y m`emc` Ki` , §¤§¦¨¤§¦Ÿ©¥¨¨
hrnA m`ÎiM xMnp `l sqFiM dtï¤§¥Ÿ¦§©¦¦¦§©
sqM mixUrA xMnPW ,xnFl Wi .dfM̈¤¥©¤¦§©§¤§¦¤¤
iAx iwxtaE .eig`n cg`e cg` lkl§¨¤¨§¤¨¥¤¨§¦§¥©¦
EwixFdW iPWnE ,ikd KixR xfril ¡̀¦¤¤¨¥¨¦§©¥¤¦

miAxwre miWgp zni`n eipR(a `negpz). ¨¨¥¥©§¨¦§©§©¦
,mixnF` Wie,sqM mixUrAmiwEwf §¥§¦§¤§¦¤¤§¦

zFIzF` oFAWg ixdW ,sqMsqMdlFr ¤¤¤£¥¤§¦¤¤¤
wEwfA y"pilxzq` miXWe d`n¥¨§¦¦§¨
dWFlW mdW xnFlM ,w"x`n oixFTW¤¦§©¤¥§¨
drAx`e] (mipenye) mixpiC xUr̈¨¦¨¦§©§¨¨

:y"pilxzq` [mihiWRhk dxez §¦¦
(hk).øBaä ìà ïáeàø áLiåWxiR ©¨¨§¥¤©¥©

lr FziprzaE FTUA wEqr didW ,i"Wx©¦¤¨¨¨§©§©£¦©
zkQnaC Dnize .eia` irEvi lEAlA¦§§¥¨¦§¥©¦§©¤¤

zFMn(:`i)dcFIW oaE`xl mxB in wiQn ©©¦¦¨©¦§¥¤¤
oaE`x dcFd `lC llMn .'ebe dcEdi§¨¦§¨§Ÿ¨§¥
dUrn lr dcEdi dcFdW xg`l cr©§©©¤¨§¨©©£¤
Wie .sqFi zxikn xg` didW xnzC§¨¨¤¨¨©©§¦©¥§¥
dcFdW cr `iqdxtA dcFd `lC xnFl©§Ÿ¨§©§¤§¨©¤¨
daEWzA xfg drpvA la` ,dcEdi§¨£¨§¦§¨¨©¦§¨

:wU WaFl didel dxez §¨¨¥©
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(áì)íäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiåàåä E ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−

:àì-íà¦«Ÿ
(âì)eäúìëà äòø äiç éða úðúk øîàiå døékiå©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§

:óñBé óøè óøè̈¬ŸŸ©−¥«
i"yx£Èa ˙˙k ¯Ó‡iÂ∑זֹו ‡e‰˙ÏÎ.היא ‰Ú¯ ‰iÁ∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו אׁשת (ב"ר)נצנצה ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»¬»»¿ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? לֹו ּגּלה לא ולּמה ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּפֹוטיפר.
והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (תנחומא)עּמהם,להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא יֹודע היה יצחק אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לֹו'? לגּלֹות רֹוצה .אינֹו ְֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr i zegiy ihewl)

עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם להקלהקלהקלהקּבּבּבּב""""הההה לג)ווווׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתפפפפּוּוּוּו לז, ּתלּו(רׁש"י לכן החרם. את להּתיר הּׁשאר על וילחץ יתחרט מהם ׁשאחד חׁשׁשּו הּׁשבטים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
"ּבחרם"). ולא "עּמהם", רׁש"י ׁשּנקט (וזהּו ּבּׁשמים לכ יסּכימּו ּכאׁשר אּלא אֹותֹו מּתירים ׁשּלא היינּו ּבהקּב"ה, החרם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאת
ׁשעדין  קדׁש ׁשל ּבאסּפקלריא  "ראה :לכ הּזמן ׁשהּגיע מּׁשמים סּמן קּבלּו ׁשּכן ליעקב, הּסֹוד את ּגּלּו ּדבר ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּובסֹופֹו
את  לחּפׂש הלכּו זה סּמן אחרי א). מב, מקץ (רש"י יֹוסף" ׁשּזה להֹודיעֹו מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׁש

חי. ׁשהּוא ליעקב סּפרּו – ּוכׁשמצאּוהּו ְְְְֲִֵֶֶַַָֹיֹוסף,

(ãì)ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷òé òø÷iå©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
:íéaø íéîé Bða-ìò©§−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ׁשנה ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, יעקב ׁשּירד עד מּמּנּו מׁשּפרׁש ׁשנה, כ"ב »ƒ«ƒְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
למצרים, יעקב ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני וׁשבע ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ּובן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹוגֹו'",

ואם: אב ּכּבּוד יעקב קּים ׁשּלא ׁשנה כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב יז)הרי ׁשנים (מגילה ּוב' לבן, ּבבית ׁשהיה ׁשנה כ' ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
עׂשרים  "זהּֿלי ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ּבסּכֹות וחצי ׁשנה לבן: מּבית ּבׁשּובֹו ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻּבּדר

ּכנגּדן  ללקֹות וסֹופי הן עלי הן, לי ,"ּבבית .ׁשנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

(äì)åéða-ìë eî÷iåïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ
jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§

:åéáà BúàŸ−¨¦«
i"yx£ÂÈ˙aŒÏÎÂ∑וׁשבט ׁשבט ּכל עם נֹולדּו ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה נחמיה רּבי רּבי ּונׂשאּום'. ¿»¿…»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבּתֹו' ּולכּלתֹו, ּבנֹו, לחתנֹו, מּלקרא נמנע אדם ׁשאין ּכּלֹותיו, "וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, 'ּכנענּיֹות .אֹומר: ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ÌÁ˙‰Ï Ô‡ÓÈÂ∑(ב"ר) מן ׁשּיׁשּתּכח ּגזרה נגזרה הּמת ׁשעל ׁשּמת , וסבּור החי על  ּתנחּומין מקּבל אדם  אין «¿»≈¿ƒ¿«≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ÂÏ˙לב  eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ÈÁ˙‡לג  È¯·„ ‡ezk ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈ·ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

dˆ¯Áaלד  ‡wN ¯Ò‡Â È‰BLe·Ï ·˜ÚÈ ÚÊ·e¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ d¯a ÏÚ Ïa‡˙‡Â¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ

d˙eÓÁÏלה  d˙a ÏÎÂ È‰Ba ÏÎ eÓ˜Â¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ˙ ‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
d˙È ‡Î·e ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ) ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈

:È‰e·‡¬ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(al).íéqtä úðúk úà eçlLéå©§©§¤§Ÿ¤©©¦
,gilW iciÎlr ,WExiRE`iaIe(f`) ¥©§¥¨¦©©¨¦

migElXd.mdia` l`,xnF` Wie ©§¦¤£¦¤§¥¥
glXA xarn FnM ,dExxB(gi bl aei`), §¨¨§¥£Ÿ©¨©

qCxR KiglW FnkE(bi c mixiyd xiy), §§¨©¦©§¥
E`iaIe`dIW icM ,odia` l` onvr od ©¨¦¥©§¨¤£¦¤§¥¤§¥

sxh sxh xnFl `lzn` odl(bl weqt): ¨¤£©§¨©¨ŸŸ©
.'åâå àð økäKklE ,Fxn` dcEdi ©¤¨§¨£¨§¨

dUrn lr df oFWlA EPOn rxtp¦§©¦¤§¨¤©©£¤
aizkC ,xnzC(dk gl oldl)inl `p xMd §¨¨¦§¦©¤¨§¦

znzgd(hi ct x"a):bl dxez ©Ÿ¤¤
(dl).åéúBða ìëåxnF` dcEdi [iAx] §¨§¨©¦§¨¥

,mE`UpE mihaXd mr EclFp zFnF`Y§§¦©§¨¦§¨
`N` ,Eid zFIprpM xnF` dingp iAx©¦§¤§¨¥§©£¦¨¤¨

EdneizFpA lkemc` KxC iM ,eizFNM , ©§¨§¨©¨¦¤¤¨¨
[FYA FzNkl] (ezlk ezal) `Fxwld`x) ¦§§©¨¦

(i oyi `negpziprpM Wi` zaC `iWwe .§©§¨§©¦§©£¦
(a gl oldl),`xBY xaB zA opinBxzn§©§§¦©©§©©¨¨

`l xfril`l dEv mdxa` xWt` Ki`C§¥¤§¨©§¨¨¦¨¤¡¦¤¤Ÿ
iprpMd zFpAn ipal dX` gTzck lirl) ¦©¦¨¦§¦¦§©§©£¦

(bdX` gTz `l awril dEv wgvie ,§¦§¨¦¨§©£ŸŸ¦©¦¨
orpM zFpAn(` gk lirl)dcEdi KlIe , ¦§§¨©©¥¤§¨

Wi` zA' Edn `N` ,ziprpM `VIe©¦¨§©£¦¤¨©©¦
'`xBY xaB' ,'iprpM(.p migqt)xnFl Wie . §©£¦§©©¨¨§¥©
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החי  על ולא ‡ÈaŒÏ.הּלב 'על':∑‡¯„ ּבלׁשֹון מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על כא)ּכמֹו: ב ׁשאּול (שמואל "אל ְֵַַַַֹ≈≈∆¿ƒְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ

הּדמים", ּבית ד)ואל א ואל (שמואל האלהים, ארֹון הּלקח ואיׁשּה")מות ("אל Ï‡L‰.חמיה Ï·‡∑,ּכפׁשּוטֹו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ»≈¿…»ְִ
ּכל  אתנחם ולא אּקבר, 'ּבאבלי  הּוא: קבר מּפי לׁשֹון ּבידי מסּור היה זה סימן ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: ימי'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

מבטח ּבחּיי, מּבני אחד ימּות לא אם ּגיהּנם הּגבּורה: רֹואה ׁשאיני ‡·ÂÈ.אני B˙‡ j·iÂ∑ ּבֹוכה היה יצחק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ«≈¿¿…»ƒְִֶָָָ
מתאּבל, היה לא אבל יעקב, ׁשל צרתֹו חי מּפני ׁשהּוא יֹודע .ׁשהיה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)

"ּבנֹותיו" הּמּלה ׁשּמׁשמעּות יהּודה, רּבי ּבדעת מסּתּפק רׁש"י אין ּבנֹותיו" "וכל הּמּלים על ׁשּבפרּוׁשֹו לכ הּסיּבֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָׁשאחת
– ּכפׁשּוטּה ּפירּוׁשֹוּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותתתתהיא ׁשּלפי מּפני היא, ל"ּכּלֹותיו", היא ׁשהּכּונה נחמיה, רּבי ּדעת את ּגם מביא הּוא אּלא יעקב, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

(מן אחיֹותיהם את נׂשאּו ׁשהּׁשבטים יֹוצא יהּודה רּבי ׁשהּׁשבטים האב האב האב האב ׁשל לֹומר, יׁש ּובפׁשטּות נח), לבני הּמּוּתר ּדבר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
יעקב. ּבחּיי ּולפחֹות ניּתנה, ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל את ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשמרּו

(åì)ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà Búà eøëî íéðãnäå§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´
:íéçahä øN äòøt©§½Ÿ©−©©¨¦«

i"yx£ÌÈÁah‰∑הּמל ּבהמֹות .ׁשֹוחטי ««»ƒְֲֵֵֶֶַ

ÙÈËBÙÏ¯לו  ÌÈ¯ˆÓÏ d˙È eÈaÊ È‡È„Óeƒ¿»»≈«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„ ‡a«̄»¿«¿…«»«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

xn`C dcEdi iAxC `AiN` `iddC§©¦©¦¨§©¦§¨§¨©
oke ,'ebe mihaXd mr EclFp zFnF`Y§§¦©§¨¦§¥

aizkCn d`xp(i en oldl)oA lE`We ¦§¤¦¦§¦§¨¤
Eid `l zFxg`dW llMn ,[z]iprpMd©§©£¦¦§¨¤¨£¥Ÿ¨
`l dingp iAxC `AiN` la` ,zFIprpM§©£¦£¨©¦¨§©¦§¤§¨Ÿ

prpM Wi` zA mBxzl KxhvpxaB ,i ¦§¨¥§©§¥©¦§©£¦§©
.WOn iprpM `N` ,`xBY©¨¨¤¨§©£¦©¨

eäéî,dcEdi iAxC `AiN` `iWw ¦©§¨©¦¨§©¦§¨
opixn`Cn(:gk `nei)Epia` mdxa` miIw ¦§¨§¦©¦¥©§¨¨¨¦

mEAi zevn mB ,oiliWaz iaExr ENit £̀¦¥¥©§¦¦©¦§©¦
aizkcM oiniIwn Eid(g gl oldl)l` `A ¨§©§¦§¦§¦Ÿ¤

K`id oM m`e ,Dz` mAie Lig` zW ¥̀¤¨¦§©¥Ÿ¨§¦¥¥¨
awri mbe ,mdizFig` E`Up mihaXd©§¨¦¨§©§¥¤§©©£Ÿ
Wie .odiIgA zFig` iYW `Up K`id¥¨¨¨§¥£¨§©¥¤§¥
lr EEhvp `NW xg`n iM xnFl©¦¥©©¤Ÿ¦§©©
(dreciy) iRÎlrÎs` ,dxFYd©¨©©¦
EidX dn ,WcFTd gExA [dErcIW]¤§¨¨§©©¤©¤¨
Eid oivFx EidX dnE oiniIwn Eid oivFx¦¨§©§¦©¤¨¦¨

.oigiPn©¦¦
àäåmigqt iaxrA opixn`C(:hiw) §¨§¨§¦©§©§¥§¨¦

`Fal cizrl miwiCv lW dCErqAW¤¦§¨¤©¦¦¤¨¦¨
,awril Kxal dkxA lW qFM mipzFp§¦¤§¨¨§¨¥§©£Ÿ
iz`UPW ipRn Kxa` `l xnF` `Ede§¥Ÿ£¨¥¦§¥¤¨¨¦
`NWC `nl` ,odiIgA zFig` iYW§¥£¨§©¥¤©§¨§¤Ÿ
ÎlMnC xnFl xWt` .dUr obFdM©¤¨¨¤§¨©§¦¨

[xFq`l] dxFY dcizre li`Fd mFwn̈¦©£¦¨¨¤¡
ikd ENit`e ,xaCA WpFr zvw `Mi ¦̀¨§¨¤©¨¨©£¦¨¦
,WpFr zvw `Mi`C aB lr s` o`Up§¨¨©©©§¦¨§¨¤
on `N` dvFx did `NW itl§¦¤Ÿ¨¨¤¤¨¦
zFIpwcv xFCA `vn `le ,zFIpwcSd©¦§¨¦§Ÿ¨¨©¦§¨¦
dzid `l odn zg` mbe ,ozFnM§¨§©©©¥¤Ÿ¨§¨
mipXd lM DCal cilFdl [dlFki]§¨§¦§©¨¨©¨¦

:mihaW xUr¤¤§¨¦
.åéáà BúBà jáiåwgvi ,i"Wx WxiR ©¥§§¨¦¥©©¦¦§¨

`l la` ,awri lW FzxSn dkFA did̈¨¤¦¨¨¤©£Ÿ£¨Ÿ
.ig `EdW rcFi did iM lA`zn did̈¨¦§©¥¦¨¨¥©¤©
cFaM ipRn awril zFNbl dvx `le§Ÿ¨¨§©§©£Ÿ¦§¥§

dpikXd(`k ct x"a)lirl `pWixtcM , ©§¦¨¦§¨¦§¨§¥
(bl weqt i"yx d`x),mixgdW in oiprl§¦§©¦¤¤¡¦

odOr `EdÎKExAÎWFcTdl EtYWe§¦§§©¨¨¦¨¤
iRÎlrÎs`e ,xaCd zFNbl `NW¤Ÿ§©©¨¨§©©¦

aEzMW(hi fnw mildz),awril exaC ciBn ¤¨©¦§¨¨§©£Ÿ
EcxIWkE .mxgd ipRn ciBd `lŸ¦¦¦§¥©¥¤§¤¨§
ExiYd f` ,ig EdE`vnE mixvnl§¦§©¦§¨©¨¦¦
aizkcM ,dpikW eilr dzxWe mxgd©¥¤§¨§¨¨¨§¦¨§¦§¦

(fk dn oldl),mdia` awri gEx igYe©§¦©©£Ÿ£¦¤
eilr dzxW `l `YWd crC llMn¦§¨§©¨§¨Ÿ¨§¨¨¨

dpikW(a `negpz),gikFdl Wi o`MnE . §¦¨¦¨¥§¦©
cg` xacA miniMqn ldTd xW`M iM¦©£¤©¨¨©§¦¦§¨¨¤¨
Îs`W ,odn cg` oaxq Wie mxg gkA§Ÿ©¥¤§¥©§¨¤¨¥¤¤©

odOr qpM` `l oaxQd xnF`W iRÎlr©¦¤¥©©§¨Ÿ¤¨¥¦¨¤
lrA zixAd FzF`A `Ed mBW ,mxgA©¥¤¤©§©§¦§©
,mxgA qpkp `l sqFi ixdW ,FgxM̈§¤£¥¥Ÿ¦§©©¥¤
sYWl oikixv Eid `l oM m`W¤¦¥Ÿ¨§¦¦§©¥
Eid iM ,mdOr `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦¨¤¦¨
`l iM ,`EdÎKExAÎWFcTd `lA dxUr£¨¨§Ÿ©¨¨¦Ÿ
Îs`e ,oinipaE oaE`x wx mixqg Eid̈£¥¦©§¥¦§¨¦§©
zFNbl sqFi dvx `l ok iRÎlr©¦¥Ÿ¨¨¥§©
EdinE .ig `Ed iM eia`l ricFdlE§¦©§¨¦¦©¦

oOwl(` an)zxfrA xg` mrh Wxt` §©¨£¨¥©©©¥§¤§©
m`e .eia`l ciBd `l dn ipRn ,mXd©¥¦§¥¨Ÿ¦¦§¨¦§¦
itl xEng did mxg FzF`W xn`YŸ©¤¥¤¨¨¨§¦
FnM ixd ,`EdÎKExAÎWFcTdl EtYXW¤¦§§©¨¨£¥§
mixnF` Ep` EpNW zFnxgd lkA ok¥§¨©£¨¤¨¨§¦
,ozpFdiA Epivn oke .mFwOd zrC lr©©©©¨§¥¨¦¦¨¨
xEx` eia` xn`WM rnW `l ixdW¤£¥Ÿ¨©§¤¨©¨¦¨

mFId mgl lk`i xW` Wi`d'` l`eny) ¨¦£¤Ÿ©¤¤©
(gk ciddMW lr xaCA lE`W oiade ,§¥¦¨©¨¨©¤¨¨

dUFr haXdWM iM ,oWFgdn Fpa ©̀§¥©¤¦§¤©¥¤¤
Dibn Fpa` devn,DxF` widanE ¦§¨©§¥¦©©§¦¨

oeike ,ddM Fpa` dxiar xaFrWkE§¤¥£¥¨©§¥¨§¥¨
lxFB liRd ddM oinipA oa` d`xW¤¨¨¤¤¦§¨¦¥¨¦¦¨
mxgA rWFdi dUr oke .eipA lre eilr̈¨§©¨¨§¥¨¨§ª©§¥¤

okrdzidW dcEdi oa` KFYn oiadW , ¨¨¤¥¦¦¤¤§¨¤¨§¨
ddM(my `negpz):bl dxez ¥¨



ayieמ zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy

ß elqk 'k iriax mei ß

çì(à)åéçà úàî äãeäé ãøiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´¤¨®
:äøéç BîLe éîlãò Léà-ãò èiå©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ∑ אחיו ׁשהֹורידּוהּו ללּמד יֹוסף? ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק לכאן זֹו ּפרׁשה נסמכה לּמה «¿ƒ»≈«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
'ל ׁשֹומעים היינּו - להׁשיבֹו אמרּת אּלּו למכרֹו, אמרּת 'אּתה אמרּו: אביהם, ּבצרת ּכׁשראּו .מּגדּלתֹו, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ËiÂ∑ אחיו ÈÓl„Ú.מאת LÈ‡ „Ú∑עּמֹו .נׁשּתּתף «≈ֵֵֶָ«ƒ¬À»ƒְִִֵַ

(á)òeL BîLe éðòðk Léà-úa äãeäé íL-àøiå©©§¨¯§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©
:äéìà àáiå äçwiå©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨

i"yx£ÈÚk∑ ב"ר)ּתּגרא נ. :(פסחים ¿«¬ƒַָָ

(â):øò BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«
(ã):ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«
(ä)äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®

:Búà dzãìa áéæëá äéäå§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«
i"yx£·ÈÊÎa ‰È‰Â∑:לׁשֹון 'ּכזיב', נקרא מּלדת ׁשּפסקה ׁשם על אני ואֹומר הּמקֹום, טו)ׁשם ּתהיה (ירמיה "היֹו ¿»»ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אכזב", ּכמֹו נה)לי ראיתי:(ישעיה רּבה' ּוב'בראׁשית להֹודיענּו? ּבא מה ּכן, לא ּדאם מימיו", יכּזבּו לא "אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ּפסקת  וגֹו'" ׁשלה ׁשמֹו ."וּתקרא ְְְְִֵַַַָָ

(å):øîz dîLe BøBëa øòì äMà äãeäé çwiå©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«

ÂlÓ˙א  ‰„e‰È ˙Áe ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«
dÓLe ‰‡Ól„Ú ‡¯·b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»¿≈

:‰¯ÈÁƒ»

dÓLeב  ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·ÒÂ ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

Ú¯:ג  dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:ÔB‡»

dÓLה  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dÓLeו  d¯Îea ¯ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ·ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:¯Óz»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`) gl.äãeäé ãøiål"f EpizFAx EWxC ©¥¤§¨¨§©¥©
dxikOd ipRn FzNEcBn EdEcixFd¦¦§¨¦§¥©§¦¨

(ai oyi `negpz)oA mdxa` iAx dWwde .§¦§¨©¦©§¨¨¤
dxikOd on `vnY `l iM ,l"f `xfr¤§¨©¦Ÿ¦§¨¦©§¦¨
mixUr m`ÎiM mixvnl EcxIW cr©¤¨§§¦§©¦¦¦¤§¦
FzxiknA sqFi ixdW ,mipW miYWE§©¦¨¦¤£¥¥¦§¦¨
miWlW oaE ,dpW dxUr raW oA did̈¨¤§©¤§¥¨¨¤§¦
on ixd ,drxt iptl FcnrA did̈¨§¨§¦§¥©§Ÿ£¥¦
,mipW xUr dWlW o`M cr dxikOd©§¦¨©¨§¨¨¨¨¦
ixd ,arxC mipWE raFUC draWe§¦§¨§©§©¦§¨¨£¥
dpW DzF`aE ,dpW miYWE mixUr¤§¦§©¦¨¨§¨¨¨
dcEdi DzF` `UPXn[E] ,mixvnl Ecxï§§¦§©¦¦¤¨¨¨§¨
mixvnl EcxIW cr iprpM Wi` zA©¦§©£¦©¤¨§§¦§©¦
zcill dpW aFWg ixdW ,xzFi `vnY¦§¨¥¤£¥£¨¨§¥©
zcill dpWe] opF` zcill dpWe xr¥§¨¨§¥©¨§¨¨§¥©

aizkE ,mipW WlW ixd [dlW(ci weqt) ¥¨£¥¨¨¦§¦

didW rnWn ,dlW lcb iM dz`x iM¦¨£¨¦¨©¥¨©§©¤¨¨
,dxUr WW ixd ,dpW dxUr WlW oA¤§¤§¥¨¨£¥¥¤§¥
,dxUr raW ixd uxR zcill dpẄ¨§¥©¤¤£¥§©¤§¥
m`ÎiM uxR did `NW xn`p iM ENit`e©£¦¦Ÿ©¤Ÿ¨¨¤¤¦¦
dpWe oFxvg cilFdWM mipW draW oA¤¦§¨¨¦§¤¦¤§§¨¨
icxFIn did `EdW lEng zciNn¦¥©¨¤¨¨¦§¥
mixUr `vnY mFwnÎlMn ixd ,mixvn¦§©¦£¥¦¨¨¦§¨¤§¦

i`d `nl` ,mipW WngecxIemcFw §¨¥¨¦©§¨©©¥¤¤
lcb iM' i`dC xnFl Wie .`Ed dxikn§¦¨§¥©§©¦¨©
did xaM iM ,xnYi` d`iA oiprl 'dlW¥¨§¦§©¦¨¦§©¦§¨¨¨
zkQnA opzckE ,mipW drWY oA¤¦§¨¨¦§¦§©§©¤¤

[dCp] (mixcp)(.dn)cg` mFie drWY oA ¦¨¤¦§¨§¤¨
opixn`e ,D`pw FYnai lr `AW¤¨©§¦§§¨¨§¨§¦©

oixcdpqA(y"iir :hq)mipFW`xd EidW §©§¤§¦¤¨¨¦¦
:mipW draW ipA micilFna dxez ¦¦§¥¦§¨¨¦

(d)äéäå äìL BîL úà àø÷zå©¦§¨¤§¥¨§¨¨

.'åâå áéæëaFnW d`xw oM lr ,WExiR ¦§¦¥©¥¨§¨§
oFWl iM ,zcNn dwqRW lr ,dlW¥¨©¤¨§¨¦¤¤¦§

dlWoFWlEaifMaEzM ixdW ,cg` ¥¨§§¦¤¨¤£¥¨
xnF` cg`(fh c 'a mikln)aGkY l` ¤¨¥©§©¥

iA dlWY l` xg` aEzke ,LzgtWA§¦§¨¤§¨©¥©©§¤¦
(gk weqt my),`Ed dwqtd oFWl aifkE ,§¦§©§¨¨

einin EaGki `l xW` min `vFnkE FnM§§¨©¦£¤Ÿ§©§¥¨
(`i gp diryi)iM ,iYrnW l"f ixFn iRnE .¦¦¦©¨©§¦¦

mW `xFw did `Ed ,mbdpn did KM̈¨¨¦§¨¨¨¨¥¥
Fpal mW d`xFw `ide oFW`x Fpal¦§¦§¦§¨¥¦§
dcEdil Fl did oiCd on oM m`e ,ipW§¥§¦¥¦©¦¨¨¦¨
Fl d`xw `ide ,iWilXl mW `Fxwl¦§¥©§¦¦§¦¨§¨

aizkcM ,mW`xwYeKxvEd Kkl , ¥§¦§¦©¦§¨§¨§©
,FzF` zclA aifkA dcEdi didW xnFl©¤¨¨§¨¦§¦§¤¤
,mW Fl `Fxwl cnrn FzF`A did `le§Ÿ¨¨§©£¨¦§¥

:mFwn mW aifkEe dxez §¦¥¨



מי ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy

(æ)eäúîéå ýåýé éðéòa òø äãeäé øBëa øò éäéå©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÈÚa Ú¯∑,ער ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", "וּימת ּבאֹונן: ׁשּנאמר זרעֹו, מׁשחית אֹונן, ׁשל ּכרעתֹו «¿≈≈ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אֹונן. ׁשל יפיּהמיתתֹו ויכחיׁש ּתתעּבר ׁשּלא ּכדי זרעֹו? מׁשחית ער היה .ולּמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(ç)éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiåíaéå E ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´
éçàì òøæ í÷äå dúà:E Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«

i"yx£Ú¯Ê Ì˜‰Â∑ הּמת ׁשם על יּקרא .הּבן ¿»≈∆«ִֵֵֵֵַַַָ

(è)àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl ék ïðBà òãiå©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧
òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLå åéçà úLà-ìà¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©

:åéçàì§¨¦«
i"yx£‰ˆ¯‡ ˙ÁLÂ∑ מּבחּוץ וזֹורה מּבפנים .(ב"ר)ּדׁש ¿ƒ≈«¿»ְְִִִִֶַָ

(é):Búà-íb úîiå äNò øLà ýåýé éðéòa òøiå©¥²©§¥¥¬§Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«
(àé)-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«
éáààeä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãò C ¨¦À©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàk§¤¨®©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ Èk∑,ּבקׁש אֹותּה היה ּדֹוחה לֹוּכלֹומר, להּׂשיאּה ּבדעּתֹו היה eÓÈŒÔt˙.ׁשּלא ¯Ó‡ Èk∑ ƒ»«¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹƒ»«∆»

אנׁשיה  ׁשּימּותּו זֹו היא לד)מחזקת .(יבמות ְֲִֶֶֶֶָָָֻ

(áé)íçpiå äãeäé-úLà òeL-úa úîzå íéîiä eaøiå©¦§Æ©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
éîlãòä eäòø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìò ìòiå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−

:äúðîz¦§¨«¨
i"yx£B‡ˆ ÈÊÊbŒÏÚ ÏÚiÂ∑צאנֹו ּגזזי על לעמד ּתמנתה .וּיעל ««««…¿≈…ְְֲִֵַַַַַָָֹֹֹ

(âé)éîç äpä øîàì øîúì ãbiåæâì äúðîú äìò C ©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬Ÿ
:BðàöŸ«

i"yx£‰˙Ó˙ ‰ÏÚ∑:אֹומר הּוא יד)ּובׁשמׁשֹון יֹוׁשבת:(שופטים היתה ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה וגֹו'", ׁשמׁשֹון "וּירד …∆ƒ¿»»ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּכאן  לּה ויֹורדין מּכאן, לּה .עֹולין ְְִִִִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA dcixie dIlr£¦¨¦¦¨©£©

תמנתהתמנתהתמנתהתמנתה:::: עלהעלהעלהעלה חמיחמיחמיחמי יג)ההההּנּנּנּנהההה (לח, ִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
מּכאן לּה ויֹורדין מּכאן לּה עֹולין יֹוׁשבת, היתה ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה, גֹו' ׁשמׁשֹון וּירד אֹומר הּוא ובפירוש ּבׁשמׁשֹון יג. (לח, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

רש"י)

ÈÈז  Ì„˜ LÈa ‰„e‰È„ ‡¯Îea ¯Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

‡CeÁח  ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ ÔB‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:CeÁ‡Ï ‡Ú¯Ê ÌÈ˜‡Â d˙È ÌaÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

Ú¯Ê‡ט  È¯˜˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È¯‡ ÔB‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

d˙È:י  Û‡ ˙ÈÓ‡Â „·Ú Èc ÈÈ Ì„˜ LÈ‡·e¿≈√»¿»ƒ¬»«¬ƒ«»≈

‡¯ÏÓ‡יא  È·Èz d˙lk ¯Ó˙Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»
¯Ó‡ È¯‡ È¯· ‰ÏL ‡·¯c „Ú CÈ·‡ ˙È·≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ¬≈¬«
¯Óz ˙ÏÊ‡Â È‰Á‡k ‡e‰ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏcƒ¿»¿«¿»…ƒ«¬»«»»

:‡‰e·‡ ˙Èa ˙·È˙ÈÂƒƒ«≈»»

e‰È„‰יב  ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ dÚ ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È ÌÁ˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ¯ ‰¯ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

ÏÒ˜יג  CÈeÓÁ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ¯Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:dÚ Ê‚ÈÓÏ ˙Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈



ayieמב zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַָיׁש

הרי  ּבׁשּפּוע, הּוא ׁשההר מּכיון ּכי אחד. לרגע אפילּו ּבמקֹומֹו ולעמד לנּוח לֹו אי־אפׁשר ּבהר, ועֹולה מטּפס אדם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכאׁשר
חס־וׁשלֹום. ּולהסּתּכן לּפֹול הּוא עלּול יפסיק, ְְְְִִִִֵַַַָָאם

ּבּקדׁש, מעלּיתֹו לרגע ולנּוח ּבמּצבֹו להסּתּפק לאדם ׁשאי־אפׁשר ה'", ּבהר יעלה "מי - לקֹונֹו האדם ּבעבֹודת הּוא כן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּוכמֹו
חס־וׁשלֹום. "ירידה" לידי ולבֹוא ליּכׁשל הּוא עלּול מעלּיתֹו, לרגע ינּוח ואם ההר" "ּבׁשּפּוע נמצא הּוא הרי ועת זמן ּבכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּכי
ׁשל  לׁשֹונֹות אּלא ועמידה, יׁשיבה לׁשֹון ּכתּוב לא יֹוׁשבת", היתה ההר ּד"ּבׁשּפּוע "ּתמנה", ׁשאצל ּבזה הּכתּוב רמז ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹוזה
אֹו ּבירידה  אֹו הּוא הרי האדם, נמצא ׁשּבֹו מּצב ּובכל היא. ירידה ּבמקֹומֹו עמידה ּגם ההר" "ּבׁשּפּוע ּכי וירידה, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָעלּיה

ֲִַָּבעלּיה.

(ãé)éòva ñëzå äéìòî dúeðîìà éãâa øñzåó ©Á̈©Á¦§¥¸©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ
äúðîz Cøc-ìò øLà íéðéò çúôa áLzå ólòúzå©¦§©½̈©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
:äMàì Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−§¦¨«

i"yx£ÛlÚ˙zÂ∑ ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר ÌÈÈÚ.ׁשּלא Á˙Ùa ·LzÂ∑ ׁשעל ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ּבפתיחת «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתמנתה. י)ּדר אבינּו,(סוטה אברהם ׁשל לראֹותֹוּבפתחֹו מצּפֹות עינים ¯.ׁשּכל Èk‰˙‡ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָƒ»¬»

'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk∑ ּבנים מּמּנּו להעמיד מתאּוה ׁשהיתה יה ּודה, אצל עצמּה הפקירה לפיכ. ƒ»«≈»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(åè):äéðt äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨

i"yx£‰BÊÏ ‰·LÁiÂ∑ׁשּיֹוׁשבת ּדרכים לפי Èt‰.ּבפרׁשת ‰˙qÎ Èk∑ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָƒƒ¿»»∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ
צנּועה, היתה חמיה ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי חׁשדּהרּבֹותינּו: לא לפיכ. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

(æè)àBáà àp-äáä øîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´
éìàéì-ïzz-äî øîàzå àåä Búlë ék òãé àì ék C ¥©½¦¦µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½

:éìà àBáú ék¦¬¨−¥¨«
i"yx£C¯c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑ דשטורני"ר לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר אל נטה ּבּה, ׁשהיה מּדר. «≈≈∆»∆«∆∆ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

‡pŒ‰·‰∑ ּבלׁשֹון לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ הכיני »»»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
הם  נתינה ללׁשֹון קרֹובים הזמנה, ׁשל אֹותן ואף .נתינה. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

(æé)øîàzå ïàvä-ïî íéfò-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
:EçìL ãò ïBáøò ïzz-íà¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

i"yx£ÔB·¯Ú∑ מׁשּכֹון. ≈»ְַ

dpÓיד  d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙eL¯Ùa ˙·È˙ÈÂ ˙wz‡Â ‡ÙÈÚa ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«¿»»
‡·¯ È¯‡ ˙ÊÁ È¯‡ ˙Óz Á¯‡ ÏÚ Èc ÔÈÈÚ«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»

:ez‡Ï dÏ ˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿

‡¯Èטו  ‡¯a ˙˜Ùk d·MÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז  È·‰ ¯Ó‡Â ‡Á¯‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È¯‡ Ú„È ‡Ï È¯‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ

:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

Ú‡יז  ÔÓ ÈfÚ ¯· È„‚ ÁlL‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡BkLÓ Ôzz Ì‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ci).íéðéò çúôagzR dpzPW §¤©¥©¦¤¨§¨¤©
dhFq zkQnA `zi`cM ,dixacl(.i), ¦§¨¤¨¦§¦¨§©¤¤¨

dxn`WWExiR .ip` diEpR ,ip` dnFzi ¤¨§¨§¨£¦§¨£¦¥
[ipi`e] (ip`e) eipal iz`VPWM§¤¦¥¦§¨¨§¥¦

:FzNMeh dxez ©¨
(eh).äðBæì äáLçiåzRki` dn ike ©©§§¤¨§¨§¦¨¦§©

dipir d`Up ,Fl Klil WTiA `N` ,Dil¥¤¨¦¥¥¥¨§¨¥¤¨
`l ike minlFrd oFAx ,dxn`e mFxOl©¨§¨§¨¦¨¨¦§¦Ÿ
wiCv lW FtEBn mkg `ivFdl dkFf ip £̀¦¨§¦¨¨¦¤©¦

`EdÎKExAÎWFcTd Fl glW cIn ,df¤¦©¨©©¨¨
`kd aizM ,Fxifgde l`kindil` hIe, ¦¨¥§¤¡¦§¦¨¨©¥¥¤¨

aizkE(bl ak xacna)mzd dn ,iptl hYe §¦©¥§¨©©¨¨
K`ln iciÎlr inp `kd K`ln iciÎlr©§¥©§¨¨¨©¦©§¥©§¨

(fi oyi `negpz):fh dxez

(gi-fh).ïBáøò ïzz íà øîàzåWi ©Ÿ¤¦¦¥¥¨¥
oke ,oiWECiwA dilr `AW miWxtn§¨§¦¤¨¨¤¨§¦¦§¥

miWxtnil` `Faz iM il oYY dn, §¨§¦©¦¤¦¦¨¥¨
,ipWCwY dOA xnFlMikp` xn`Ie §©©¤§©§¥¦©Ÿ¤¨Ÿ¦

miGr icB gNW`,'ebem` xn`Ye £©©§¦¦¦©Ÿ¤¦
oFaxr oYY,'ebexn`Ie,'ebexn`Ye ¦¥¥¨©Ÿ¤©Ÿ¤

LliztE LnzFgLYrAh ,WExiR ,'ebe ¨§§¦¤¥©©§§
.zrAhA DWCwe ,DA mzFg dY`W¤©¨¥¨§¦§¨§©©©
ElirFd dn ike dWn iAx axdl `nize§¥¨§¨©©¦¤§¦©¦
ENit`e ,micr mikixv ixde oiWECiTd©¦¦©£¥§¦¦¥¦©£¦
zkQnA `zi`cM ,micFn mdipW§¥¤¦¦§¦¨§©¤¤

oiWECiw(:dq)mc` `nzQnC xnFl Wie . ¦¦§¥©§¦§¨¨¨¨
KxCl `vFi did `l dcEdiM aEWg̈¦¨Ÿ¨¨¥©¤¤
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(çé)Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáøòä äî øîàiå©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzå©©¬©«
i"yx£EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה ו ׂשמלת ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ עזקת'.BÏ ¯‰zÂ∑ …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««

ּבֹו, ּכּיֹוצא ּבֹוּגּבֹורים ּכּיֹוצא .צּדיקים ִִִִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(331 'nr eh zegiy ihewl)

ּבּבּבּבּהּהּהּה מתמתמתמתּכּכּכּכּסּסּסּסהההה ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה ווווׂשׂשׂשׂשמלתמלתמלתמלת ּבּבּבּבּהּהּהּה חחחחֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה יח)טטטטּבּבּבּבעתעתעתעת לח, לכן (רש"י ּבדּבּורֹו. יעמד ׁשּיהּודה להבטיח רצתה ּתמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לאֹות  (ׁשּלבׁש הּמיחד ּבגדֹו ואת הּמיחד חֹותמֹו את אּלא נפֹוצים, חפצים ׁשהם סתם, וׂשמלה טּבעת מּמּנּו ּבּקׁשה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻלא

" - .ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתההההחׁשיבּות) . ּבּה ּבּה".ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתההההחֹותם מתּכּסה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(èé)éãâa Laìzå äéìòî dôéòö øñzå Cìzå í÷zå©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
:dúeðîìà©§§¨«

(ë)éîlãòä eäòø ãéa íéfòä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
:dàöî àìå äMàä ãiî ïBáøòä úç÷ì̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

(àë)äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìò íéðéòá àåä¦¬¨«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷§¥¨«
i"yx£‰L„w‰∑ לזנּות ּומזּמנת .מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

(áë)éLðà íâå äéúàöî àì øîàiå äãeäé-ìà áLiå©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîà íB÷nä©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

(âë)äpä æeáì äéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³
:dúàöî àì äzàå äfä éãbä ézçìL̈©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

i"yx£dÏŒÁwz∑ׁשּלּה ּׁשּבידּהיהיה Êe·Ï.מה ‰È‰ Ôt∑ ּכי ּגנאי, ויהיה הּדבר יתּפרסם עֹוד ּתבּקׁשּנה אם ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆»ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּדברי  לאּמת עֹוד לעׂשֹות עלי ‰.מה È„b‰ ÈzÁÏL ‰p‰‰f∑ עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ׁשר ּמה לפי ְְֲִֵֶַַַָָƒ≈»«¿ƒ«¿ƒ«∆ְְְִִִִִִִֶֶָָָ

עּזים  ּבגדי אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, יֹוסף ּכתנת .(ב"ר)ׁשהטּביל ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹ

(ãë)éäéå|ìLîkøîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸
øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk øîz äúðæ̈«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©Ÿ́¤

:óøOúå äeàéöBä äãeäé§½̈«¦−¨§¦¨¥«

Ó‡Â¯˙יח  CÏ Ôz‡ Èc ‡BkLÓ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ·‰ÈÂ C„È· Èc C¯ËeÁÂ CtLBLÂ C˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

dpÓיט  dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙LÈ·Ïe¿≈«¿≈«¿¿«

¯dÓÁכ  ‡„Èa ÈfÚ ¯· ‡È„b ˙È ‰„e‰È ¯cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ ·qÓÏ ‰‡Ól„Ú¬À»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

Ô‡Ïכא  ¯ÓÈÓÏ d¯˙‡ ÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ e¯Ó‡Â ‡Á¯‡ ÏÚ ÔÈÈÚ· ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב  ‡Ï ¯Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ e¯Ó‡ ‡¯˙‡ ÈL‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

CBÁÏכג  È‰ ‡ÓÏÈc dÏ ·qz ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡È„b ˙È¯cL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

e‰ÈÏ„‰כד  ‡eÁ˙‡Â ‡iÁ¯È ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk ¯Óz ˙‡ÈpÊ ¯ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»

:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È ¯Ó‡Â ‡˙eÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»
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ayieמד zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ׁשל (נדה ורּבֹו ראׁשֹון ׁשל חדׁשים",רּבֹו "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון ׁשלם, ואמצעי אחרֹון ¿ƒ¿…√»ƒְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻ

ּכמֹו: החדׁשים, ט)ּכהׁשּתּלׁש ירחּיא'(אסתר 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", "מׁשלח מנֹות", ."ּומׁשלֹוח ְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ÌÈeÊÏ ּכחּמה"∑‰¯‰ "ּברה ּוכמֹו: הרה", "אּׁשה ּכמֹו מעּברת, ּדבר: מקׁשאה ∑Û¯O˙Â.ׁשם אפרים אמר »»ƒ¿ƒְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ¿ƒ»≈ְְִִֶַַָָָ

היתה, ׁשם ׁשל ּבּתֹו מאיר: רּבי ּדנּוה מּׁשּום לפיכ ּכהן, .ּבׂשרפה ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)

סנהדרין". ּבפני ּוכׁשהעידּו והתראה ּבעדים ּכׁשּזינתה אּלא מחּללת היא אביה את נאמר "ׁשּלא להלכה, ּפֹוסק הּזקן ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאדמֹו"ר
היא  אביה ׁש"את מּפני רק לּה מּגיע זה עֹונׁש הרי ּכהן? ּכבת לׂשריפה ּתמר את דנּו ּכיצד הּׁשאלה: מתעֹוררת זה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלפי

סנהדרין? ּבפני עדּות מסירת ולא והתראה, עדים ּכלל היּו לא ּתמר אצל ואילּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמחּללת",
ּבׁשיטתֹו, נֹוקט מקׁשאה אפרים מאיר": רּבי מּׁשּום מקׁשאה אפרים "אמר הּמּלים הֹוספת על־ידי רׁש"י מבהיר זה ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָקֹוׁשי
ּבכל  וכּו', ּבעדים ׁשּלא זינתה ּכאׁשר אף ולכן קּיים, הּוא עדין ּבענין) אֹו ּבּזמן (ּבמציאּות, ּביֹותר רחֹוק הּקׁשר ּכאׁשר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשאף

ותּׂשרף". "הֹוציאּוה – ּדינּה נפסק ולכן מחּללת", היא "אביה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹזאת
ׁשעל־ידי  הּגלּות). על־ידי טהרה (=ּבׁשלהבת ּבגלּותא" טיהרא "ּבׁשלהּובי הּזהר ּבספר נאמר ותּׂשרף" "הֹוציאּוה הּפסּוק ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹעל
ׁשּבית  ּבּזמן אפילּו ּבגּוף, למּטה ירידתּה על־ידי וכן ּבגלּותא", "הֹוציאּוה – לּגלּות ּכהן", איׁש "ּבת הּנקראת הּנׁשמה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹירידת

"ּכהן". הּנקרא לּקּב"ה, האהבה אׁש ּברׁשפי "ותּׂשרף", – טיהרא" "ּבׁשלהּובי מתעֹוררת היא קּים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּמקּדׁש
ּבאהבה  להתעֹורר יכֹולה היא ּכיצד אביה, מּבית יצאה היא "הֹוציאּוה", ׁשל ּבמּצב נמצאת ּכבר ׁשהּנׁשמה ּכיון מּובן: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָואינֹו
מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, הּוא הּנׁשמה ׁשׁשֹורׁש ּכיון – מאיר" רּבי מּׁשּום מקׁשאה "אפרים הּוא: על־ּכ ההסּבר אׁש? ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּכרׁשפי
רגׁש אצלּה ּומתעֹורר ּכהן", "ּבת ּתמיד נׁשארת היא "הֹוציאּוה", ּכדי עד ּבּה, ׁשּיחּולּו והירידֹות הּׁשינּויים ּכל על־אף ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהרי

"ותּׂשרף". ְִֵֶָׁשל
ותּׂשרף": הֹוציאּוה יהּודה "וּיאמר הּפסּוק ּבלׁשֹון הּדּיּוק ּגם מּובן זה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלפי

צרי "ותּׂשרף" ׁשל הענין אצלּה ׁשּיתעֹורר ּוכדי ּבגלּותא", – "הֹוציאּוה ׁשל ּבמּצב זאת ּבכל נמצאת ׁשּלמּטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּנׁשמה
לעצם  הּמּגיעה עֹול וקּבלת הֹודאה ׁשל לעבֹודה "יהּודה", לדרּגת זקּוקים ּולפיכ ּבגלּות, ׁשאינּנּו הּנׁשמה עצם ּבּה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלהתּגּלֹות 

ׁשּבּגּוף. ּבּנׁשמה ּגם זאת ּומגּלה ְְְֶַַַַַָָָָָֹהּנׁשמה
ּתמ  לגּבי ׁשהיּו ההפּוכֹות" ה"סברֹות ׁשּתי יּובנּו ׁשל ּבכ ּדין להיֹות צרי "ּכּלת ּתמר ׁש"זנתה ׁשּמּפני סברּו ּבתחילה ר: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

יצאּו ּומאּתי "מּמּני ּבת־קֹול עצמֹו זה ּתמר למעׂשה ּבקׁשר יצאה מּכן ּולאחר ּבגלּותא. – הּזהר ּכפירּוׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ"הֹוציאּוה",
ּגאּולה. ׁשענינֹו מׁשיח, ועד וכּו' ּפרץ ׁשּיּולד ּכדי נגרם ׁשהּמעׂשה ּביׂשראל", מלכים להעמיד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּדברים...

ּבּגאּולה  האֹור יתרֹון יתּגּלה הּגלּות חׁשכת וזיּכּו ּבירּור ׁשעל־ידי ּכדי היא חטאינּו" "מּפני הּגלּות ּתכלית הּוא: לכ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָההסּבר
ֲִָָהעתידה.

ּבגלּותא", "הֹוציאּוה להיֹות צריכה ׁשּתֹוצאתֹו ׁשלילי, למעׂשה ּתמר ׁשל ּפעּולתּה נחׁשבה הענין ׁשּבתחילת למרֹות ,ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָּולפיכ
והאהבה  "הּצּמאֹון מתעֹוררים (הֹוציאּוה) הּגלּות ׁשעל־ידי לכ הּגֹורמת ההֹודאה עבֹודת יהּודה, ׁשל העבֹודה ׁשּלאחר ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהרי
מלכתחילה  ּבכ ׁשּיׁש ּביׂשראל", מלכים להעמיד הּדברים... יצאּו ּומאּתי ׁש"מּמּני מתּגּלה אז – ("ותּׂשרף") יּתיר" ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבחילא
ּבזמן  ׁשהיּו ההגּבלֹות את אפילּו הּגבּולֹות, ּכל את ׁשּיפרֹוץ לפניהם", הּפֹורץ ל"עלה ועד וכּו' ּפרץ יּולד ׁשּמּכ עליֹונה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכּונה

מּמׁש. ּבקרֹוב ויגאלנּו יבֹוא – למּטה הּנׁשמה ירידת לפני וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהּבית,

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ck).Eúlk øîz äúðæKxvEd dOl ¨§¨¨¨©¨¤¨¨§©
oM xg` xnFlmipEpfl dxd dPd mbe. ©©©¥§©¦¥¨¨¦§¦

DzF`A oipC Eid `NW xnFl Wi `OWe§¤¨¥©¤Ÿ¨¨¦§¨
,xg` xaC .oFixd `lA zEpfA wxR¤¤¦§§Ÿ¥¨¨¨©¥
ipA ipWl dPfOWM `N` oipC Eid `NW¤Ÿ¨¨¦¤¨§¤§©¨§¥¦§¥

:mc`̈¨
.óøOúå äeàéöBämixt` xn` ¦¨§¦¨¥¨©¤§©¦

,dzid mW lW FYA xnY ,d`Wwn¦§¨¨¨¨¦¤¥¨§¨
`id dzPiGW odM zaE ,odM didW¤¨¨Ÿ¥©Ÿ¥¤¦§¨¦

dtixUA(i dt x"a)Eid `NW `nize . ¦§¥¨§¥¨¤Ÿ¨
sqFi axd uxize .xaCA d`xzde micr¥¦§©§¨¨©¨¨§¥¥¨©¥
[Kkl] did uExR xFcC ,l`xUi ux`n¥¤¤¦§¨¥§¨¨¨§¨
,dxFYl biiq zFUrl icM ,dEaiIg¦§¨§¥©£§¨©¨
oiCd xnbp wxR oixcdpqA opixn`cM¦§¨§¦©§©§¤§¦¤¤¦§©©¦

(.en)xnF` awri oA xfril` iAx `ipY ,©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
oiCd on `NW oiWpFre oiMn oiC ziA¥¦©¦§§¦¤Ÿ¦©¦
wiQnE ,okr bxdW rWFdi oke ,'eke§¥§ª©¤¨©¨¨©¦

`cEnlY(.cn oixcdpq d`x)DA dUr `lC ©§¨§Ÿ¨¨¨

EdinE .l`xUi zFCxl icM `N` dUrn©£¤¤¨§¥¦§¦§¨¥¦
m` ,dzid mW lW [FYaC] oeiM ,`iWw©§¨¥¨§¦¤¥¨§¨¦

lirl aizkC i`d i`n oM(`i weqt)iaW ¥©©¦§¦§¥§¦
aFWgYWM ixde ,Kia` zia dpnl ©̀§¨¨¥¨¦©£¥§¤©£
,zn xaMW `vnY mW lW eizFpW§¨¤¥¦§¨¤§¨¥

mzdedhFq zkQnA(.i),ikd rnWn §¨¨§©¤¤¨©§©¨¦
diEpR ip` dnFzi Fl dxn`C wiQnC§©¦§¨§¨§¨£¦§¨
inp ixw dia` ziaA il d`xpe .ip £̀¦§¦§¤¦§¥¨¦¨¨¥©¦

:dia` zzin xg`ldk dxez §©©¦©¨¦¨



מה ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy

(äë)øîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
àð-økä øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈

:älàä ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
i"yx£˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ ליּׂשרף.‰ÈÓÁŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â∑,'מעּברת אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה לא ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆»ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻ

מּכאן  ּפניו'. אלּבין ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה. מעצמֹו, יֹודה 'אם אמרה: לֹו", אּלה אׁשר "לאיׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל האׁש לכבׁשן ׁשּיּפילּוהּו לאדם לֹו 'נֹוח לׁשֹון ∑‰Œ¯k‡.אמרּו: אּלא 'נא' אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ«∆»ְֵֶָָ

נפׁשֹות' ׁשלׁש ּתאּבד ואל ּבֹורא 'הּכר ֿנא .ּבּקׁשה: ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָֹ

(åë)ïk-ìò-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬
ì äézúð-àì:dzòãì ãBò óñé-àìå éðá äìL «Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

i"yx£‰˜„ˆ∑ ּבדבריה.ÈpnÓ∑ מּמּני' ואמרה: קֹול ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו מעּברת. היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
ּגזרּתי  יהּודה ּומּׁשבט מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית צנּועה ׁשהיתה לפי הּדברים, יצאּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּומאּתי

ּביׂשראל' מלכים Èz˙Œ‡Ï‰.להעמיד ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּבני לׁשלה נתּתיה לא אׁשר על עׂשתה ּבדין ÛÒÈŒ‡ÏÂ.ּכי ְְְְֲִִִֵַָָƒ«≈…¿«ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ¿…»«
„BÚ∑:ּומתרּגמינן יספּו", "ולא ּומידד: אלּדד ּגּבי וחברֹו ּפסק', 'לא אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', 'לא אֹומרים: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹיׁש

ּפסקּו' .'ולא ְְָָ

(æë):dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úòa éäéå©§¦−§¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«

i"yx£dz„Ï ˙Úa∑ לחסרים וכאן למלאים, להּלן ללדת", ימיה "וּימלאּו אֹומר: הּוא p‰Â‰.ּוברבקה ¿≈ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ¿ƒ≈
ÌÈÓB‡˙∑ צּדיקים ׁשניהם אּלּו אבל רׁשע, ׁשהאחד לפי חסר. "תֹומים", ּולהּלן: .מלא, ¿ƒְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

eÓÁÏ‰‡כה  ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡‡ dpÓ dÏÈc ÔÈl‡ Èc ¯·‚Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜ÊÚ ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙¯Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:ÔÈl‡‰ ‡¯ËeÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

ÈpÓכו  ‰‡kÊ ¯Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È¯· ‰ÏLÏ dz·‰È ‡Ï Ôk ÏÚ È¯‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

˙ÔÈÓBÈכז  ‡‰Â d„ÏÈÓc ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ek).épnî ä÷ãö øîàiåzCnM `l ©Ÿ¤¨§¨¦¤¦Ÿ§¦©
,mce xUA zCn `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦©¨¨¨¨
dcFn `Ed m` oiICd iptl `A mc`̈¨¨¦§¥©©¨¦¤
`EdÎKExAÎWFcTd la` ,FbxFd FrWtA§¦§§£¨©¨¨

mgxi afre dcFnE(bi gk ilyn)cInE . ¤§Ÿ¥§ª¨¦©
`Ed cnr ,dcFd dcEdIW oaE`x d`xW¤¨¨§¥¤§¨¨¨©
Edfe ,eia` irEvi lEAlA lr dcFde§¨©¦§§¥¨¦§¤
minkg xW` aFI`l ftil` xn`W¤¨©¡¦©§¦£¤£¨¦

mzFa`n Ecgk `le EciBi(gi eh aei`), ©¦§Ÿ¦£¥£¨
mCal mdl KkitlE ,oaE`xE dcEdi EN ¥̀§¨§¥§¦¨¨¤§©¨
(dkeza) xf xar `le ux`d dpYp¦§¨¨¨¤§Ÿ¨©¨

[mkFzA](hi weqt my)mkxAWM Edfe , §¨§¤§¤¥§¨
oi`W ,mFlXdÎeilr EpiAx dWn¤©¥¨¨©¨¤¥

xn`PW ,mdipiA dwqtd(f-e bl mixac)igi ©§¨¨¥¥¤¤¤¡©§¦
dcEdil z`fe ,'eke zni l`e oaE`x§¥§©¨Ÿ§Ÿ¦¨
xf xar `l ixd ,'eke rnW [xn`Ie]©Ÿ©§©£¥Ÿ¨©¨

mkFzA(fi oyi `negpz): §¨
.épnî ä÷ãöiPOn ,FnEBxzM ,WExiR ¨§¨¦¤¦¥§©§¦¤¦

`Ed lFcB zEpf `AxC`C ,Dnize .dxd̈¨§¥©§©§©¨§¨

did KMW xnFl Wie .dingn zFpfl¦§¥¨¦¨§¥©¤¨¨¨
,zOl mig` did `l xW`M iM ,oMxC©§¨¦©£¤Ÿ¨¨©¦©¥
,xn`w ikde ,mAiin xzFi aFxTd did̈¨©¨¥§©¥§¨¦¨¨©
diYzp `l oM lr iM iPOn dwcv̈§¨¦¤¦¦©¥Ÿ§©¦¨

,ipa dlWl`NW ,mAil did ilre §¥¨§¦§¨©¨¨§©¥¤Ÿ
drWaE .mEAId dlW dUrIW izi`ẍ¦¦¤©£¤¥¨©¦§¨¨

dcEdi xn`W,iPOn dwcvFl xn` ¤¨©§¨¨§¨¦¤¦¨©
rAx` YlSd dY` `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©¨¦©§¨©§©
,xFAd on cg`e W`n WlW ,zFWtp§¨¨¥¥§¤¨¦©
xFAd on cg` LipA liS`W LiIg©¤¤©¦¨¤¤¨¦©

xn`PW ,W`d on dWlWE(e ` l`ipc) §¨¦¨¥¤¤¡©
dcEdi ipAn [mda idie] (my eidie)©§¦¨¤¦§¥§¨
ipAn ,dixfre l`Win dippg l`IpC̈¦¥£©§¨¦¨¥©£©§¨¦§¥
,dcEdi ipAn `N` xn`p `l dIwfg¦§¦¨Ÿ¤¡©¤¨¦§¥§¨
dixfre l`Win dippg ,xFAd on l`IpC̈¦¥¦©£©§¨¦¨¥©£©§¨

W`d on(my oyi `negpz),xg` xaC . ¦¨¥¨¨©¥
iPOn dwcvdxd `id iPOn , ¨§¨¦¤¦¦¤¦¦¨¨

ziWixtcM dilr iz`A oiWECiwaE§¦¦¨¦¨¤¨§¦§¦¦
lirl(fi weqt)axdl dWwe .zEpfA `le , §¥§Ÿ¦§§¨¤§¨©

FzNkA oiqtFY oiWECiw oi` ixd ,dWn, ¤£¥¥¦¦§¦§©¨
dhFq zkQnA wiQnC i`n itlE(.i) §¦©§©¦§©¤¤¨

i"Wx WxiR mW mbe ,`gip ,ip` dnFzi§¨£¦¦¨§©¨¥©©¦
,oiWECiw opi` Lpa iWECiwe ip` dnFzi§¨£¦§¦¥¦§¥¨¦¦
`vnpe ,dYr FA zp`nn ENit` iM¦£¦§¨¤¤©¨§¦§¨
inp `gip `dlE .FzNM dzid `NW¤Ÿ¨§¨©¨§¨¦¨©¦

miWxtnd ixaC(a"r my)cFr sqi `le ¦§¥©§¨§¦§Ÿ¨©
DYrcl.dilr `FaNn wqR `l , §©§¨Ÿ¨©¦¨¨¤¨

o`nM `iz` dHiW KdC il d`xpe§¦§¤¦§¨¦¨¨§¨§©
xn`C(.ap dcp)lr aMxEn DpA ENit` §¨©£¦§¨§¨©

,xg` xaC .o`nl dlFki DtzMdwcv §¥¨§¨§¨¥¨¨©¥¨§¨
iPOn`l zxAErn dzid m` ENit` , ¦¤¦£¦¦¨§¨§¤¤Ÿ

odM zA oicM daiIgzplW FpiC ziaC , ¦§©§¨§¦©Ÿ¥§¥¦¤
zA lr `Ad m"ekr lr `weC ExfB mW¥¨§©§¨©©¨©©
zA lr `Ad l`xUi lr `le ,l`xUi¦§¨¥§Ÿ©¦§¨¥©¨©©
wxR dxfÎdcFarA xnYi` oke ,l`xUi¦§¨¥§¥¦§©©£¨¨¨¤¤

oicinrn oi`(:el)lW FpiC ziA ,zEpf ¥©£¦¦§¥¦¤
:'eke ExfB mWfk dxez ¥¨§



ayieמו zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k iying meil inei xeriy

(çë)øL÷zå úãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ
:äðLàø àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìò©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«

i"yx£„ÈŒÔziÂ∑החזירּה הּׁשני, ידֹו על ׁשּקׁשרה ּולאחר  לחּוץ, ידֹו האחד .הֹוציא «ƒ∆»ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èë)éäéå|øîàzå åéçà àöé äpäå Bãé áéLîk ©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤
éìò zöøt-äî:õøt BîL àø÷iå õøt E ©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−¨«¤

i"yx£zˆ¯t∑ חזק עלי .חזקּת »«¿»ְֶֶַָָָֹ

(ì)BîL àø÷iå éðMä Bãé-ìò øLà åéçà àöé øçàå§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®©¦§¨¬§−
:çøæ̈«©

i"yx£ÈM‰ B„ÈŒÏÚ ¯L‡∑ויׁש מּמּנּו. ׁשּיצא עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ּכאן, ּכתּובֹות ידֹות ארּבע ¬∆«»«»ƒְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
זהב  ּולׁשֹון ׁשקלים מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ׁשנער, אּדרת ׁשּלקח: ּדברים ד' ּכנגד .(ב"ר)אֹומרים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ∑ הּׁשני ע מראית זריחת ׁשם .ל «ƒ¿»¿»«ְְִִִֵַַַַָ

ß elqk `"k iying mei ß

èì(à)ñéøñ øôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á§¦¸
íéìàòîLiä ãiî éøöî Léà íéçahä øN äòøt©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ©¦§§¥¦½

:änL eäãøBä øLà£¤¬«¦ª−¨«¨
i"yx£„¯e‰ ÛÒBÈÂ∑ ׁשל למכירתֹו יהּודה ׁשל ירידתֹו לסמ ּכדי ּבֹו ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, לענין חֹוזר ¿≈«ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ּתמר, למעׂשה ּפֹוטיפר ׁשל אׁשּתֹו מעׂשה לסמ ּכדי ועֹוד, מּגדּלתֹו. הֹורידּוהּו ׁשּבׁשבילֹו ל לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיֹוסף,
ּבנים  להעמיד ׁשעתידה ׁשּלּה ּבאצטרֹולֹוגין ׁשראתה ׁשמים, לׁשם זֹו אף ׁשמים, ל ׁשם ּזֹו מה ,ל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלֹומר

מּבּתּה אם מּמּנה אם יֹודעת ואינּה .מּמּנּו, ְִִִִִִֵֶֶַַָָָ

(á)úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−
:éøönä åéðãà£Ÿ¨¬©¦§¦«

ÈÁ˙‡כח  ˙·ÈÒe ‡„È ·‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»¿ƒ««¿»
˜Ù ÔÈc ¯ÓÈÓÏ ‡˙È¯B‰Ê d„È ÏÚ ˙¯Ë˜e¿»««¿≈¿ƒ»¿≈«≈¿«

:‰‡Ó„«̃¿»»

‡È‰eÁכט  ˜Ù ‡‰Â d„È ·È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈¿≈¿»¿«¬ƒ
‡¯˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜˙ ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ı¯t dÓL¿≈»∆

È¯B‰Ê˙‡ל  d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»
:Á¯Ê dÓL ‡¯˜e¿»¿≈»«

¯a‡א  ¯ÙÈËBt d·Êe ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áz‡ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»
‡„ÈÓ ‰‡¯ˆÓ ¯·‚ ‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»ƒ»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡·¯Ú„«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

b·¯ב  ‰Â‰Â ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
:‰‡¯ˆÓ dBa¯ ˙È·a ‰Â‰Â ÁÏˆÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`) hl.äîéøöî ãøeä óñBéåmcFwe §¥©¦§¨§¨§¤
miIwzdl ,dcEdi cxi sqFi lW Fzcixi§¦¨¤¥¨©§¨§¦§©¥
`vIW giWOd Kln df oFxg` l`FB¥©£¤¤¤©¨¦©¤¥¥

xn`PW ,uxRn(` gl lirl)dcEdi cxIe ¦¤¤¤¤¡©©¥¤§¨
'ebe(`i oyi `negpz):

.ãøeä`N` xn`p `l 'cxi'cxEd, ©¨©Ÿ¤¡©¤¨©
xaCd lBlbl mFwOd zxifB miIwl§©¥§¥©©¨§©§¥©¨¨

dxtl lWn .mixvnl EpizFa` cixFdl§¦£¥§¦§©¦¨¨§¨¨
,dzvx `le oilETnl Dqipkdl EvxW¤¨§©§¦¨§©¦§Ÿ¨§¨
mWl EdEqipkde Dcle Egwl ,EUr dn¤¨¨§§¨¨§¦§¦§¨
dqpkpe cIn dzvx `id s` ,diptA§¨¤¨©¦¨§¨¦¨§¦§§¨
,eig` Eqpkp sqFi cxEdWM KM .eixg ©̀£¨¨§¤©¥¦§§¤¨

`Ed KExA mFwOd zxifB miIwlx"a d`x) §©¥§¥©©¨¨
(a et:a dxez

(a).óñBé úà 'ä éäéå`l ,Wxcn ©§¦¤¥¦§¨Ÿ
ÎxUA zCn `EdÎKExAÎWFcTd zCnM§¦©©¨¨¦©¨¨
FaEd`W onf lM mceÎxUA zCn ,mcë¨¦©¨¨¨¨¨§©¤£
cxi ,cinY Flv` iEvn `Ed dNEcbA¦§¨¨¤§¨¦¨©
,FeB xg` FkilWn `Ed FzNEcBn¦§¨©§¦©©¥
did iM ,oM Fpi` `EdÎKExAÎWFcTde§©¨¨¥¥¦¨¨
ixvOd ziaA ,FzcixiaE FzNEcbA FOr¦¦§¨¦¦¨§¥©¦§¦



מז ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyiy meil inei xeriy

(â)äNò àeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½
:Bãéa çéìöî ýåýé§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

i"yx£Bz‡ '‰ Èk∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים .(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

(ã)eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéòa ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìò©¥½§¨¤−¨©¬§¨«

i"yx£BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

(ä)øLà-ìk ìòå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´
óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa éäéå©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

(å)Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæòiå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½

:äàøî äôéå øàú-äôé§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
i"yx£‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ לכלּום לּבֹו נֹותן היה ‡ÌÁl‰ŒÌ.לא Èk∑,אׁשּתֹו ּבלׁשֹון היא ׁשּדּבר אּלא ¿…»«ƒ¿»ְִִֵָָֹƒƒ«∆∆ְְִִִֵֶֶָָ

Œ‰ÙÈ˙‡¯.נקּיה  ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑וׁשֹותה אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ּבׂשערֹו.ּכיון אמר (ב"ר)ּומסלסל ְִָ«¿ƒ≈¿≈…«ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
מּיד: הּדב', את ּב מגרה אני ?ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל, אבי' ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

ß elqk a"k iyiy mei ß

(æ)åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²
:énò äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðéò-úà¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

i"yx£ÂÈ„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

ÏÎÂג  dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ dBa¯ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

d˙Èד  LnLÂ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה  Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙k¯a ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·e¿«¿»

Ú„Èו  ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜·Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈

:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

‡z˙ז  ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰ÈÚ ˙È dBaƒ̄≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

KlOl dpWnE W`x didWkE ,FOr did̈¨¦§¤¨¨Ÿ¦§¤©¤¤
xn`PW ,FOr did mW mB'd idiez` ©¨¨¨¦¤¤¡©©§¦¤

sqFisqFi z` 'd idie xdQd ziaA oke , ¥§¥§¥©Ÿ©©§¦¤¥
cqg eil` hIe(`k weqt)(fh oyi `negpz d`x). ©¥¥¨¨¤

ipA x`WM Fpi` sqFi zCn ok FnkE§¥¦©¥¥¦§¨§¥
,midl` z` `xi ipr mc` ixdW ,mc`̈¨¤£¥¨¨¨¦¨¥¤¡Ÿ¦
ziaA sqFi la` ,`xi Fpi` xiWrd la £̀¨¤¨¦¥¨¥£¨¥§¥
drxd dUr` Ki`e xn` FzpFc £̀¨¨©§¥¡¡¤¨¨¨

'ebe dlcBd(h weqt)xn` Kln didWkE , ©§Ÿ¨§¤¨¨¤¤¨©
`xi ip` midl`d z`(gi an oldl)xaC . ¤¨¡Ÿ¦£¦¨¥¨¨

,xg`sqFi z` 'd idiemc`l lWn , ©¥©§¦¤¥¨¨§¨¨
,zFpicn xUrA mipA dxUr Fl EidW¤¨£¨¨¨¦§¤¤§¦

itl ,ohTd lv` Fl Klde mNM mgiPd¦¦¨ª¨§¨©¥¤©¨¨§¦
.mNMn xzFi rEIq Kixve gM WY didW¤¨¨©Ÿ©§¨¦¦©¥¦ª¨
dxUr Fl WIW mc`l lWn cFre§¨¨§¨¨¤¥£¨¨
,miAxd zEWxA oii oipErh mixFng£¦§¦©¦¦§¨©¦
(m"ekr) ziaA mdn cg` qpkp¦§©¤¨¥¤§¥
Klde eixFng lM giPd ,[dxfÎdcFar]£¨¨¨¦¦©¨£¨§¨©
(m"ekrd) ziaA qpkPW FzF` xg ©̀©¤¦§©§¥
,oiId KQpzi `NW icM [dxfÎdcFar]£¨¨¨§¥¤Ÿ¦§©¥©©¦
sqFi mr did `EdÎKExAÎWFcTd KM̈©¨¨¨¨¦¥
eiUrOn cnli `NW icM ,ixvOd ziaA§¥©¦§¦§¥¤Ÿ¦§©¦©£¨

(c et x"a):b dxez

(d).äãOáe úéaa Bì Lé øLà ìëa§¨£¤¤©©¦©¨¤

ziAA,sxFgd iniAdcVaEiniA ©©¦¦¥©¤©¨¤¦¥
mlFr xcqA xnF` oke ,uiTd(a"t)`NW ©©¦§¥¥§¥¤¨¤Ÿ

m`ÎiM eipFc` ziaA car sqFi did̈¨¥¤¤§¥£¨¦¦
,zg` dpWziAedcUxUr mipWE , ¨¨©©©¦§¨¤§¥¨¨

:xdQd ziaA did mipWe dxez ¨¦¨¨§¥©Ÿ©
(e)ìëBà àeä øLà íçlä-íà ék¦¦©¤¤£¤¥

.'åâåuTn idie zWxtA(al bn oldl)iM §¨¨©©§¦¦¥¦
vOd oElkEi `loOwlE .'ebe lk`l mix Ÿ§©¦§¦¤¡Ÿ§©¨

(h weqt)dnE`n iPOn KUg `le xn`WM§¤¨©§Ÿ¨©¦¤¦§¨
xiMfdl WWg `l ,'ebe KzF` m`ÎiM¦¦¨Ÿ¨©§©§¦

:mgNdf dxez ©¤¤



ayieמח zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyiy meil inei xeriy

(ç)ïàîéå|òãé-àì éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬
éãéa ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà: ¦¦−©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

(è)épnî CNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ
éàå BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàîC §½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®§¥̧
:íéýìûì éúàèçå úàfä äìãbä äòøä äNòà¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï È˙‡ËÁÂ∑ העריֹות על נצטּוּו נח .ּבני ¿»»ƒ≈…ƒְְֲִֵַַַָָֹ

(é)íBé óñBé-ìà døaãk éäéå|äéìà òîL-àìå íBé ©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨
ì:dnò úBéäì dìöà ákL ¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«

i"yx£dÏˆ‡ ·kLÏ∑ּתׁשמיׁש ּבלא dnÚ.אפּלּו ˙BÈ‰Ï∑ הּבא .לעֹולם ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַֹƒ¿ƒ»ַָָָ

(àé)Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´§©§®
:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ∑' מיחד יֹום הּגיע ּכאׁשר 'ויהי ׁשהלכּו(תנחומא)ּכלֹומר: ׁשּלהם, איד יֹום צחֹוק, יֹום «¿ƒ¿««∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אני  'חֹולה להם: אמרה הּזה', ּכהּיֹום ליֹוסף להּזקק הגּון יֹום לי 'אין אמרה: אלילים, עבֹודת לבית ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכּלם

'ליל יכלה BzÎ‡ÏÓ.ואיני ˙BNÚÏ∑ צרכיו 'לעׂשֹות אמר: וחד מּמׁש', 'מלאכּתֹו אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ְְִֵֵֵָֹ«¬¿«¿ְְְְְֲֵַַַַַַַַָָָָָ
אביו עּמּה ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות לֹו ׁשּנראית סֹוטה אּלא ּבמּסכת ּכדאיתא לז)וכּו'', .(דף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

(áé)Bãâa áæòiå énò äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ
:äöeçä àöiå ñðiå dãéa§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨

(âé):äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áæò-ék dúBàøk éäéå©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨

¯ÈBaח  ‡‰ dBa¯ ˙z‡ ˙ÂÏ ¯Ó‡Â ·È¯ÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È··„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

:È„Èa ¯ÒÓ¿«ƒƒ

ÈpÓט  ÚÓ ‡ÏÂ ÈpÓ ÔÈ„‰ ‡˙È·a ·¯ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¿≈»»≈ƒƒ¿»¿«ƒƒ
ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓƒ««∆»≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ·BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a¯ ‡˙LÈa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈√»¿»

ÏÂ‡י  ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ ÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«ƒ≈¿»
:dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ ·kLÓÏ dpÓ ÏÈa«̃ƒƒ«¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

c·ÓÏ˜יא  ‡˙È·Ï ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»¿ƒ¿«
‡˙È· ÈL‡Ó L‡ ˙ÈÏÂ daLÁ È·˙Îa¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«≈¬»≈≈»

:‡˙È·a Ônz«»¿≈»

ÈnÚיב  ·eÎL ¯ÓÈÓÏ dLe·Ïa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ d„Èa dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ««¬«¿«¿»

d„Èaיג  dLe·ÏÏ d˜·L È¯‡ ˙ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈ƒ¿≈ƒ«
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ«¬«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ai).Bãâáa eäNtúzå,Wxcn ©¦§§¥§¦§¦§¨
dX`A aEzMW `lnl`(ek f zldw)DAl ¦§¨¥¤¨§¦¨¦¨

mc` zUtFY dzid ,dici mixEq £̀¦¨¤¨¨§¨¤¤¨¨
aizM zFOE`AW zFrEpSA ixdW ,wEXA©¤£¥©§¤¨§¦

o`MdakW xn`l FcbaA EdURzYe ¨©¦§§¥§¦§¥Ÿ¦§¨
iOr(e `negpz)dzid Wcg xUr mipWE . ¦¦§¥¨¨Ÿ¤¨§¨

xn`PW ,FA dxBzn(i weqt)DxAcM idie ¦§¨¨¤¤¡©©§¦§©§¨
`N` mFi mFi oi`e ,mFi mFi sqFi l ¤̀¥§¥¤¨

xn`PW ,Wcg xUr mipW(f b xzq`)mFIn §¥¨¨Ÿ¤¤¤¡©¦
.xUr mipW Wcgl WcgnE mFil§¥Ÿ¤§Ÿ¤§¥¨¨
FW`x oiMxn did ,xAcl d`A `idWkE§¤¦¨¨§©¥¨¨©§¦Ÿ
Fl dzUr `ide ,rwxTA eipR WaFke§¥¨¨©©§©§¦¨§¨
lkEi `NW Fpwf zgY lfxA lW dUrn©£¤¤©§¤©©§¨¤Ÿ©

xn`PW [oiMxdl] (mixdl)(gi dw mildz) §©§¦¤¤¡©
.FWtp d`A lfxA Flbx laMa EPr¦©¤¤©§©§¤¨¨©§

,il rnFW dY` oi` dOl ,Fl dxn`̈§¨¨¨¥©¨¥©¦
,EpA rcFi Wi` oi`e ip` Wi` zW` `le§Ÿ¥¤¦£¦§¥¦¥©¨
mkNW zFiEpRd ENit` ,Dl xn`̈©¨£¦©§¤¨¤
,oMWÎlM `l zF`EUp ,Epl zFxEq £̀¨§Ÿ¨¤¥
xn`W [ixkpl] (m"ekrl) lWn̈¨§¨§¦¤¨©
Llik`n ip`e iOr lFk`l `A l`xUil§¦§¨¥Ÿ¤¡¦¦©£¦©£¦§
dwix ,Fl xn` ,onW xifg xUA dtï¤§©£¦¨¥¨©¥¨
,Epl xEq` mkNW dhEgW xUA ENit £̀¦§©§¨¤¨¤¨¨

oMWÎlM `l xifg xUA(g `negpz)oeiM . §©£¦Ÿ¨¤¥¥¨
rnFW Lpi` m` Fl dxn` KM dz`xW¤¨£¨¨¨§¨¦¥§¥©
xn` ,mixEq`d ziaA LWaFg ipixd il¦£¥¦¤§§¥¨£¦¨©

mixEq` xiYn 'd Dl(f enw mildz)ipixd . ¨©¦£¦£¥¦
mixer gwR 'd Dl xn` ,Lipir zxern§©¤¤¥¤¨©¨Ÿ¥©¦§¦

(g weqt my)xn` ,LznFw zzxFM ipixd .£¥¦¤¤¨§¨©
mitEtM swf 'd Dl(my)L`ipUn ipixd . ¨Ÿ¥§¦£¥¦©§¦£

miwiCv ad` 'd ,zFIxAd lkl(my). §¨©§¦Ÿ¥©¦¦
'd ,dwFgx ux`A LzF` zxkFn ipixd£¥¦¤¤§§¤¤§¨

mixB z` xnW(h weqt my)f"ht p"xc zea`) Ÿ¥¤¥¦
(a"dFWagl dxn` KM dz`xW oeiM .¥¨¤¨£¨¨¨§¨§¨§

oixnFMd `lnl`e ,oixEq`d ziaA§¥¨£¦§¦§¨¥©¨¦
zWxtA Wxt`W FnM zEkfl EdEpCW¤¨¦§§¤£¨¥§¨¨©

'd zxfrA WBIe(ak fn oldl mipwf xcd d`x) ©¦©§¤§©
:EN` lkA FzF` oipC Eid̈¨¦§¨¥

.äöeçä àöiå ñðiåÎWFcTd Fl xn` ©¨¨©¥¥©¨¨©©¨
zEkfA `EdÎKExAqpIemIdW LiIgA , ¨¦§©¨¨§©¤¤©¨
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מט ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyiy meil inei xeriy

(ãé)eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì àø÷zå©¦§º̈§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À
ì éìà àa eða ÷çöì éøáò Léà eðì àéáäákL ¥¬¦¨²¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´

:ìBãb ìB÷a àø÷àå énò¦¦½¨«¤§−̈§¬¨«
i"yx£eÏ ‡È·‰ e‡¯∑ ּכן אֹומרת ּבעלּה ועל הביאֹו, מי ּפרׁש ולא לנּו", "הביא קצרה: לׁשֹון זה .הרי ¿≈ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

È¯·Ú∑(ב"ר)עבר מּבני הּנהר, הּנהר (מעבר מעבר אחרים: .)ספרים ƒ¿ƒְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(åè)áæòiå àø÷àå éìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ
:äöeçä àöiå ñðiå éìöà Bãâa¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬©«¨

(æè):Búéa-ìà åéðãà àBa-ãò dìöà Bãâa çpzå©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈¤¥«
i"yx£ÂÈ„‡∑ יֹוסף .ׁשל ¬…»ֵֶ

(æé)àä íéøáck åéìà øaãzåéìà àa øîàì äl ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º
:éa ÷çöì eðl úàáä-øLà éøáòä ãáòä̈¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤¦«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a∑לנּו הבאת אׁשר העברי העבד ּבי, .לצחק »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(çé)éìöà Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−
:äöeçä ñðiå©¨¬̈©«¨

(èé)äøac øLà BzLà éøác-úà åéðãà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³
øçiå Ecáò éì äNò älàä íéøáck øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©

:Btà©«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכאּלה  ּתׁשמיׁש .עניני ְְְִִֵֵֶַָ

(ë)øäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
úéáa íL-éäéå íéøeñà Cìnä éøéñà-øLà íB÷î§¾£¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦−̈§¥¬

:øäqä©«Ÿ©

ÓÈÓÏ¯יד  ÔB‰Ï ˙¯Ó‡Â d˙È· ÈL‡Ï ˙¯˜e¿««¬»≈≈««¬∆∆¿¿≈»
ÏÚ ‡· ‡ÎiÁÏ ‰‡¯·Ú ‡¯·b ‡Ï È˙È‡ BÊÁ¬«¿ƒ»»«¿»ƒ¿»»¿«»»»»«

:‡a¯ ‡Ï˜a ˙È¯˜e ÈnÚ ·kLÓÏ È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

È¯˜e˙טו  ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

¯dBaטז  ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙È·Ï¿≈≈

ÏÚיז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡¯·Ú ‡„·Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:È·ƒ

d˜·LÂיח  ˙È¯˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

‡d˙zיט  ÈÓb˙t ˙È dBa¯ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚¯ Û˜˙e Cc·Ú ÈÏ „·Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

È·Ï˙כ  dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc dBa¯ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈ¯ÈÒ‡ ‡kÏÓ È¯ÈÒ‡ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hi).'åâå älàä íéøáck,i"Wx WxiR ©§¨¦¨¥¤¥©©¦
Dnize .oM Fl [d]xn` WinWY zrWA¦§©©§¦¨§¨¥§¥©

dhFq zkQnaC ,dWn axdl(:bi),KixR §¨©¤¦§©¤¤¨¨¥
aizM(` weqt)aizkE xtihFR(dn `n oldl) §¦¦©§¦

xtihFR,xtihFR `xwp dNigYA ,r ¦¤©©§¦¨¦§¨¦©
xEkf aMWnl Edpw sqFi dpTWkE§¤¨¨¥¨¨§¦§©¨

`l `nl` ,rxtihFR `xwpe qxYqpe§¦§¨¥§¦§¨¦¤©©§¨Ÿ
zrWA xnFl Wie .FzHn WOWn did̈¨§©¥¦¨§¥©¦§©
wqFrW drWA `N` `weC e`l WinWY©§¦¨©§¨¤¨§¨¨¤¥
`NW xnFl Wi cFre .WinWz ipiiprA§¦§§¥©§¦§¥©¤Ÿ
dvFx didWM K` ,ixnbl qxYqp¦§¨¥§©§¦©§¤¨¨¤
iAxe .qxYqn did sqFi mr wTCfdl§¦§©¥¦¥¨¨¦§¨¥§©¦

,qExiq ipin ipW Wi iM ,WxiR mdxa ©̀§¨¨¥©¦¥§¥¦¥¥
dPv qixq ,dPv qixqE dOg qixq§¦©¨§¦¦¨§¦¦¨
wTCfdl lFki Fpi`e lFcB mEOig Kixv̈¦¦¨§¥¨§¦§©¥
,xzFi dOg `idW dawpl m`ÎiM xkfl§¨¨¦¦¦§¥¨¤¦©¨¥

:did dPv qixq xtihFtEk dxez ¦©§¦¦¨¨¨



ayieנ zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ycew zayl inei xeriy

(àë)Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½
:øäqä-úéa øN éðéòa§¥¥−©¬¥«©«Ÿ©

i"yx£„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ∑ ׁשּבּמׁשנה וחסּודה' נאה 'ּכּלה לׁשֹון ר ֹואיו, לכל מקּבל .ׁשהיה «≈≈»»∆ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

(áë)íøéñàä-ìk úà óñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½¥µ¨¨´£¦¦½
àeä íL íéNò øLà-ìk úàå øäqä úéáa øLà£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−

:äNò äéä̈¨¬Ÿ¤«
i"yx£‰NÚ ‰È‰ ‡e‰∑הוה 'ּבמימריּה .מתעבד'ּכתרּגּומֹו: »»…∆ְְְְְֲֲִֵֵֵַָ

(âë)ïéà|Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN ¥´©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½
:çéìöî ýåýé äNò àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàa©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬©§¦«©

i"yx£Bz‡ '‰ ¯L‡a∑אּתֹו ׁשה' .ּבׁשביל «¬∆ƒְִִִֶ

ß elqk b"k ycew zay ß

î(à)ä÷Lî eàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²©§¥¬
:íéøöî Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑לגנּותֹו ּבֹו לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את ארּורה אֹותה ׁשהרּגילה הביא לפי , «««¿»ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הר  ׁשּתבא ועֹוד, אליו. ולא אליהם ׁשּיפנּו אּלּו ׁשל סרחנם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא עלֿידיהם להם לּצּדיק .וחה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

e‡ËÁ∑ זבּוב נמצא ׁשּלֹו,זה ּפֹוטירין ׁשּלֹוּבפילי ּבגלּוסקין צרֹור נמצא ואין ∑Ù‡‰Â‰.וזה ,הּמל ּפת את »¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ¿»…∆ְֵֶֶֶַַ
פיסטו"ר  ּובלע"ז, ּבפת, אּלא אפּיה .לׁשֹון ְְְֲִֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr dl zegiy ihewl)

ארארארארּוּוּוּורהרהרהרה א)אאאאֹוֹוֹוֹותהתהתהתה מ, "מרׁשעת",(רש"י ּכאן רׁש"י נקט לא לכן ׁשמים. לׁשם התּכּונה ּפֹוטיפר ׁשאׁשת א) (לט, לעיל ּפרׁש רׁש"י ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
"ארּור" ׁשּלׁשֹון הרי ארּור", ואּתה ּברּו "ּבני אברהם: עבד אליעזר לגּבי לט) כד, (ח"ש רׁש"י  לׁשֹון על־ּדר "ארּורה", רק ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאּלא

חּיה לג): (לז, לעיל מפרש"י קצת עּיּון וצרי רעה. הנהגה ׁשם אין אם ּגם אׁשת רעהרעהרעהרעהמתאימה ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו . . אכלתהּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ִַּפֹוטיפר.

(á)íé÷Lnä øN ìò åéñéøñ éðL ìò äòøt óö÷iå©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´©©§¦½
:íéôBàä øN ìòå§©−©¬¨«¦«

(â)úéa-ìà íéçahä øN úéa øîLîa íúà ïziå©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À¥²©¬©©¨¦−¤¥´
:íL øeñà óñBé øLà íB÷î øäqä©®Ÿ©§¾£¤¬¥−¨¬¨«

(ã)íúà úøLéå ízà óñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®
:øîLîa íéîé eéäiå©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈÁah‰ ¯N „˜ÙiÂ∑ אּתם ÓLÓa¯.להיֹות ÌÈÓÈ eÈ‰iÂ∑חדׁש .י"ב «ƒ¿…«««»ƒ¿ְִִָ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ֶֹ

dÏכא  „‚e ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈¿«≈
:È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï d·‰ÈÂ ‡cÒÁƒ¿»ƒ»≈¿«¬ƒ¿≈≈«≈«ƒ≈

Ïkכב  ˙È ÛÒBÈ„ ‡„Èa È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈpÓe«ƒ«≈¬ƒ≈ƒ»¿≈»»
ÔÈ„·Ú Èc Ïk ˙ÈÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Èc ‡i¯ÈÒ‡¬ƒ«»ƒ¿≈¬ƒ≈¿»»ƒ»¿ƒ

:„·Ú˙Ó ‰Â‰ d¯ÓÈÓ ÏÚ Ônz«»«≈¿≈¬»ƒ¿¬≈

d„Èaכג  ÔÁ¯Ò Ïk ˙È ÈÊÁ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ˙ÈÏ≈«≈¬ƒ≈»≈»»»¿»ƒ≈
ÈÈ „·Ú ‡e‰ È„Â dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È„a¿ƒ≈¿»«¿»¿«¿≈¿ƒ»≈¿»

:ÁÏˆÓ«¿»

È˜L‡א  eÁ¯Ò ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»»¿»
‡kÏÓÏ ÔB‰ÈBa¯Ï ÈÓBzÁÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

¯·ב  ÏÚ È‰B·¯·¯ ÔÈ¯z ÏÚ ‰Ú¯t Ê‚¯e¿≈«¿…«¿≈«¿¿»ƒ««
:ÈÓBzÁ ·¯ ÏÚÂ È˜L»≈¿«««¿≈

È·Ï˙ג  ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa ‡¯hÓa ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿«¿»≈«»«»¿≈
:Ônz ¯ÈÒ‡ ÛÒBÈ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ≈»ƒ«»

LnLÂד  ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ÈpÓe«ƒ«»«»»≈ƒ¿¿«≈
:‡¯hÓa ÔÈÓBÈ BÂ‰Â ÔB‰˙È»¿«¬ƒ¿«¿»



ני ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ycew zayl inei xeriy

(ä)ãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöî¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©
i"yx£Ì‰ÈL ÌBÏÁ eÓÏÁiÂ∑ׁשניהם ׁשניהם:וּיחלמּו חלֹום חלם אחד ּכל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זה חלֹום, «««¿¬¿≈∆ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּפתר" ּכיֿטֹוב ׂשרֿהאֹופים "וּירא ׁשּנאמר: וזהּו חברֹו, ּופתרֹון חלֹומֹו את BÓÏÁ.ׁשחלם ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑ ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָƒ¿ƒ¿¬…
עליהם  לבא העתיד לּפתרֹון הּדֹומה חלֹום חלם אחד .ּכל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(å):íéôòæ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà àáiå©¨¯Ÿ£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
i"yx£ÌÈÙÚÊ∑:ּכמֹו כ)עצבים, א וזעף",(מלכים ז)"סר אּׂשא (מיכה ה' .""זעף …¬ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

(æ)øîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íéòø íëéðt òecî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 112 'nr c"lyz ycew zegiy - c"lyz uwn t"y zgiy itÎlr)

?"mFId mirx mkipR rECn" sqFi l`W rECn©©¨©¥©©§¥¤¨¦©

גֹו' וּיׁשאל זֹועפים. והּנם אֹותם וּירא ּבּבקר יֹוסף אליהם "וּיבא ואׁשר ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי אֹודֹות מסּוּפר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבפרׁשתנּו
הּיֹום" רעים ּפניכם ו־ז)מּדּוע .(מ, ְִֵֶַַַָ

ּפ לׂשרי יֹוסף ּדברי מּפרטי נפלאה:והּנה, הֹוראה ללמֹוד יׁש אּתם, הנהגתֹו ּומאֹופן רעה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּגּונבּתי ׁש"ּגנב העברים"לאחרי ועֹון,מארץ ּפׁשע ללא האסּורים ּבבית אֹותֹו הֹוׁשיבּו עֹוד זה ּכל ואחרי לעבד, יֹוסף ונמּכר , ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

ּבבית  הֹוׁשיבֹו מּׂשריו אחד ׁשהרי ּפרעה, ׂשרי על ּובמיּוחד העֹולם, ּכל על "ּברֹוגז" יהיה ּכזה ׁשּבמּצב לחׁשֹוב אפׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהיה
ֲִָהאסּורים.

על  יתר עיקר. ּכל ּבהם מתענין היה ׁשּלא לחׁשֹוב אפׁשר היה זֹועפים" "והּנם ּפרעה ׂשרי את יֹוסף ראה ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹואם־ּכן
ּבבית  הּנמצא ׁשּׂשר ּפׁשּוט ׁשהרי ּתמיהה, יֹוסף אצל לעֹורר צרי היה לא זֹועפים" "הּנם ּפרעה ׁשּׂשרי זה מּצב הרי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּכן,

"זֹועפים". ּפניו יהיּו ְֲֲִִִָָָהאסּורים
ּבמּצבם, התענין וכּו', מּצבֹו על הּבט מּבלי הּנה זֹועפים", ׁש"הּנם ּפרעה ׂשרי את יֹוסף ראה וכאׁשר ּכן, היה לא לפֹועל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹא

ּבמּׁשהּו. להם לעזֹור יכֹול הּוא ואם הּיֹום", רעים ּפניכם "מּדּוע אֹותם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוׁשאל
הרעב. ּבׁשנֹות ּכּולֹו העֹולם את והּציל ,'למל ל'מׁשנה נהיה ּפרעה, ׂשרי ׁשל ּבמּצבם ׁשהתענין זה, מעׂשה על־ידי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹודוקא

הּזּולת. ּבטֹובת להתענין יׁש ּכּמה עד ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָּומּזה

(ç)øîàiå Búà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®©¸Ÿ¤
:éì àð-eøtñ íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½©§−̈¦«

(è)Bì øîàiå óñBéì Bîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©Ÿ́¤½
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

(é)ìL ïôbáedvð äúìò úçøôë àåäå íâéøN äL ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðò äéúìkLà eìéLáä¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

i"yx£Ì‚È¯N∑ וידי"ן ׁשּקֹורין ארּכֹות Á¯ÙÎ˙.זמֹורֹות ‡Â‰Â∑.לפֹורחת לי ּדֹומה נדמה ּכפֹורחת, והיא »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ¿…««ְְְְִִִַַַַָָ
הבׁשילּו. ואחרּֿכ ּבלע"ז, אשפני"ר סמדר, ונעׂשה נּצּה עלתה הּפרח ואחר ּפֹורחת, היא ּכאּלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּבחלֹומי

ּכדכתיב: מּפרח, ּגדֹול נץ ּפֹורחת. ׁשל ּתרּגּומֹו ּכאן עד לבלבין, אּפקת אפרחת ּכד יח)והיא "ּובסר (ישעיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹ
ּוכתיב: נּצּה", יהיה יז)ּגֹומל ציץ (במדבר "וּיצץ והדר פרח" .""וּיצא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ÈÏÈÏa‡ה  dÓÏÁ ¯·b ÔB‰ÈÂ¯z ‡ÓÏÁ eÓÏÁÂ«¬»∆¿»«¿≈¿«∆¿≈¿≈¿»
Èc ÈÓBzÁÂ ‡È˜L dÓÏÁ Ô¯LeÙk ¯·b „Á«¿«¿¿«∆¿≈»¿»¿«¿≈ƒ
:È¯ÈÒ‡ ˙È·a ÔÈ¯ÈÒ‡ Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ≈

ÔB‰˙Èו  ‡ÊÁÂ ‡¯Ùˆa ÛÒBÈ ÔB‰˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»¿≈¿«¿»«¬»»¿
:ÔÈÒÈÒ Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿ƒƒ

hÓa¯‡ז  dnÚ Èc ‰Ú¯Ù È·¯·¯ ˙È Ï‡Le¿≈»«¿¿≈«¿…ƒƒ≈¿«¿»
ÔÈLÈa ÔBÎÈt‡ ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ dBa¯ ˙Èa≈ƒ≈¿≈»»≈«≈ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

dÏח  ˙ÈÏ ¯LÙe ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈∆¿»¬≈¿»»«≈≈
Ô¯Let ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¬»ƒ√»¿»¿«

:ÈÏ ÔÚÎ eÚzL‡ ‡iÓÏÁ∆¿«»ƒ¿»¿«ƒ

Ó‡Â¯ט  ÛÒBÈÏ dÓÏÁ ˙È È˜L ·¯ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„˜ ‡Ùe‚ ‡‰Â ÈÓÏÁa dÏ≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

‡Á¯Ù˙י  „Î ‡È‰Â ÔÈL·L ‡˙Ïz ‡Ùe‚·e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ïk˙‡ eÏÈMa ı ˙ˆÈ‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˙˜t‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈ·pÚƒ¿ƒ
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(àé)èçNàå íéáðòä-úà çwàå éãéa äòøt ñBëå§¬©§−Ÿ§¨¦®¨«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³
ók-ìò ñBkä-úà ïzàå äòøt ñBk-ìà íúàŸ¨Æ¤´©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬

:äòøt©§«Ÿ
i"yx£ËÁN‡Â∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה 'ועצרית', .ּכתרּגּומֹו: »∆¿«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(áé)ìL Bðøút äæ óñBé Bì øîàiåíéâøOä úL ©³Ÿ¤Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

i"yx£Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL∑ הרּבה אּגדה מדרׁשי ויׁש ימים, לׁשלׁשת ל הם צב)סימן .(חולין ¿…∆»ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

(âé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤Ÿ¤½
pk-ìò EáéLäåètLnk Bãéa äòøt-ñBë zúðå E ©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½©¦§¨Æ

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«
i"yx£EL‡¯Œ˙‡ ‰Ú¯Ù ‡OÈ∑ עּמהם אֹות ימנה ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ּכׁשּיפקד חׁשּבֹון, .לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

Epk∑ּומֹוׁשב ׁשּל .ּבסיס «∆ְְִֶָָ

(ãé)àp-úéNòå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà ék¦¯¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnò¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaä©©¬¦©¤«
i"yx£Ez‡ Èz¯ÎÊŒÌ‡ Èk∑,אּת זכרּתני אם לאׁשר ׁשּייטב ÒÁ„.ּכפתרֹוני מאחר È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ∑ ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆

חסד  עּמי עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' .אין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

(åè)-àì ät-íâå íéøáòä õøàî ézápb ápâ-ék¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®§©ŸÆ«Ÿ
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNò̈¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

(æè)óñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà:éLàø-ìò éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

i"yx£È¯Á ÈlÒ∑ ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סּלים  ּבאֹותם לתּתם .אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

(æé)äôà äNòî äòøt ìëàî ìkî ïBéìòä ìqáe©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®
:éLàø ìòî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

i·Ú‡יא  ˙È ˙·ÈÒe È„Èa ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÂ¿«»¿«¿…ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»
˙È ˙È·‰ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÏ ÔB‰˙È ˙È¯ˆÚÂ¿«»ƒ»¿¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»

:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔÈL·Lיב  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ÛÒBÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיג  ˙È ‰Ú¯t Cp¯a„È ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿¿ƒ»«¿…»≈»
‰Ú¯Ù„ ‡qk Ôz˙Â CLeÓL ÏÚ Cp·È˙ÈÂƒ≈ƒ»«ƒ»¿ƒ≈«»¿«¿…
È˜LÓ ‡˙ÈÂ‰ È„ ‰‡Ó„˜ ‡˙ÎÏ‰k d„Èaƒ≈¿ƒ¿¿»«¿»»ƒ¬≈»«¿≈

:dÏ≈

aÚ˙Â„יד  CÏ ·ËÈÈ „k CnÚ Èp¯k„z Ô‰l‡∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«≈«»¿«¿≈
‰Ú¯t Ì„˜ ÈÏÚ ¯k„˙Â e·ÈË ÈnÚ ÔÚk¿«ƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ Èp˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

Û‡Âטו  È‡¯·Ú„ ‡Ú¯‡Ó ‡·b ·‚Ó È¯‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿«
˙È·a È˙È e‡ÈeL È¯‡ ÌÚcÓ ˙È„·Ú ‡Ï ‡Î‰»»»¬»ƒƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:È¯ÈÒ‡¬ƒ≈

Ó‡Â¯טז  ¯Lt ˙e‡È È¯‡ ÈÓBzÁ ·¯ ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚ e¯ÈÁc¿ƒ«≈ƒ

BÚ·„יז  ‰Ú¯t ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈̄ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ci) n'åâå Ezà éðzøëæ-íà ék¦¦§©§©¦¦§
.éðzøkæäåia` ixFn iRn iYrnW §¦§©§©¦¨©§¦¦¦¦¨¦

,d"dlfipYxkfÎm` iMdY` ¦¦§©§©¦©¨

,LnvrAipYxMfde,gilW iciÎlr §©§§§¦§©§©¦©§¥¨¦©
dWxRd sFqA aizkC Epiide(bk weqt) §©§¦§¦§©¨¨¨

Fnvr `Ed ,miwWOd xU xkf `le§Ÿ¨©©©©§¦©§

iciÎlr s` ,EdgMWIe ,FxiMfd `lŸ¦§¦©¦§¨¥©©§¥
:gilẄ¦©

ayie zyxt zlqg
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(çé)ìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïòiåíélqä úL ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

(èé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ
éìòîEøNa-úà óBòä ìëàå õò-ìò EúBà äìúå E ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−

éìòîE: ¥«¨¤«
(ë)éäéå|Nòiå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia ©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©

Làø-úà àOiå åéãáò-ìëì äzLî|íé÷Lnä øN ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À
:åéãáò CBúa íéôàä øN Làø-úàå§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«

i"yx£‰ ÌBÈ‰Ú¯tŒ˙‡ ˙„l∑ יֹום לֹו וקֹורין לדתֹו, אּלא יֹום נֹולד הּולד ׁשאין לפי הּלדת, ּולׁשֹון ּגינּוסיא. À∆∆∆«¿…ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
וכן: מיּלדת, נקראת החיה ּכן ועל האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה אחרים, טז)עלֿידי ּביֹום (יחזקאל ּומֹולדֹותי" ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

וכן: ,"אֹות יג)הּלדת אחרים (ויקרא עלֿידי ׁשּכּבּוסֹו הּנגע", את הּכּבס B‚Â'."אחרי L‡¯Œ˙‡ ‡OiÂ∑ מנאם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻֻ«ƒ»∆…¿ְָָ
ראׁש", את "ׂשאּו ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסע ּדתֹו, לֹו ׁשּיׁשרתּו הּמׁשרתים מֹונה ׁשהיה עבדיו, ׁשאר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻעם

מנין  .לׁשֹון ְְִָ

(àë)ñBkä ïziå eä÷Lî-ìò íé÷Lnä øN-úà áLiå©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
:äòøt ók-ìò©©¬©§«Ÿ

(áë):óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàä øN úàå§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«
(âë):eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ˜Ln‰Œ¯N ¯ÎÊŒ‡ÏÂ∑ ּבּיֹום הזקק ∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו לזכרֹו, יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מּפני מּכאן, לאחר ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ׁשנים, ׁשּתי אסּור מ)ׁשּנאמר:להיֹות ולא (תהלים רהבים", אל פנה ולא מבטחֹו ה' ׂשם אׁשר הּגבר "אׁשרי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

רהב: הּקרּויים מצרים על ְְִִִַַַַַָּבטח

סימן. יב"ק פסוקים קי"ב áùéåפפפ úùøô úìñç

ÔÈlÒיח  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ·˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈¿»»«ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיט  ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡·ÈÏˆ ÏÚ C˙È ·BÏˆÈÂ CpÓƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:CpÓ C¯Naƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ  ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
¯k„‡Â È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡ÈzLÓ „·ÚÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
B‚a ÈÓBzÁ ·¯ LÈ¯ ˙ÈÂ È˜L ·¯ LÈ¯ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

È˙כא  ·‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L ·¯ ˙È ·È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔB‰Ïכב  ¯LÙ Èc ‡Ók ·Ïˆ ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈

dÈL‡Â:כג  ÛÒBÈ ˙È È˜L ·¯ ¯ÈÎ„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

áùéå úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìæëø 'îòá äñôãð

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' כסלו, ה'תשי"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"מ איש אשכולות וכו' מוהר"י שי'

שלום וברכה!

במענה על כתבו אודות משלוח טלית ותפלין לאחד בעיר אחת בטשעכאסלאוואקיע, הנה אם 

מצד המקבל אין כל חששות לקבל זה בשים לב לתנאי המקום כעת, יודיע נא השם והכתובת ואמסור 

למל"ח או מחנה ישראל לשלוח הטו"ת.

בברכת הצלחה בעבודתו ובריאות הנכונה,

מנחם שניאורסאהן



נד

יום ראשון - י"ז כסלו
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' כסלו
פרק כ, מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח כסלו
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א כסלו
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט כסלו
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב כסלו
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג כסלו
פרק כ

מפרק קח עד סוף פרק קיב

לשבוע פרשת וישב  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



נה elqk f"i oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ז ראשון יום
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.Búlôúa.mini zekix`a dxeyw zekix`a dltzy ixd -óàå ¦§¦¨§©
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renyln xeht `ed ixd - zkll gxken `ed ,qep` `edy oeik
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x`ya enk epi` o`k
md mpn` m`y ,mixacd
`pngx qpe`"y mixac
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- (dyr eli`k) "ciarc
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dyrgilyy df cvn
,ezaeg ici e`iven xeaivd
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,éñéðàc úBãOaL- ¤©¨©£¦¥
,miqep` mdyíéàöBéå§§¦

úlôz úáBç éãé§¥©§¦©
dîöò äøNò-äðBîL§¤¤§¥©§¨

øeaö-çéìMä úøæça- ©£¨©©§¦©¦
"dyecw" lr xaecn `l
zece` `l` ,"ekxa"e
,dnvr "dxyr dpeny"
íâå ,Lnî eòîL elàk§¦¨§©¨§©

.ììëa eëøáe äMã÷.ezaeg ici e`iven xeaivd gilyy - §ª¨¨§¦§¨
renyl ote` meya el xyt` i`e qep` `edy iny ,ixd
mby ixd ,daeg ici xeaivÎgilyd e`iven ,"ekxa"e "dyecw"

eze`mixg` rixtdl el l`e ,ezaeg ici xeaivd gily `ivei
.zekix`a lltzdlnäeðø÷ç úàæ ,äpäå7íb óà àeä ïk , §¦¥Ÿ£©§¨¥©©

úBøBcaäúéäL ,àøîbäå äðLnä éîëç ìL íéðBLàøä ©¨¦¦¤©§¥©¦§¨§©§¨¨¤¨§¨
,íúãBáò øwòå òá÷ íúøBzcenil did mzcear xwir - ¨¨¤©§¦©£¨¨

,dxez.íúlôz àìåzekix`a dltzd oipr did f` mb ixd - §Ÿ§¦¨¨
.mini zekix`e miig ly oipríòtä äzò ïkL- ìkîeeppnfa - ¦¨¤¥©¨©©©

,ep`ïéàL ,àçéLî úBáwòacenil -÷Bvî ,òá÷ eðúøBz §¦§§¦¨¤¥¨¥¤©¦
àéä àçéLî úBáwòa äãBáòä øwòå ,íézòäzcear - ¨¦¦§¦©¨£¨§¦§§¦¨¦
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א יחוד ˜¯·Â˙ע"פ תפלה - ב) נה, (שבת זו"ן יחוד ועיכוב ,
וקוב"ה". א.2.שכינה כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז  א.6.שו"ע לה, הסברה,7.ר"ה ליתר

המפורסם  הנגיד הרבני לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו להעתיק כדאי
בו  נוססה ה' רוח אשר שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה' האברך על הוקם גבר
והי' יתן ומי ובגמ"ח בתורה רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים משחקים בסוד לעמוד שלא

ה  על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות עברו עתה אך הימים. כל באמת להם דוקא זה כמותם להתפלל תפלה
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כנפיהם  תרפנה בעמדם כמ"ש הימנה למעלה אין  אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון כמלאכי קול והרמת תנועה  שום ובלי בחפזון 
המולה  קול כתי' בשרפים  וגם וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף
אבל  השרת. ממלאכי גדולים שהיו הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות. פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו'
מימיהם  מאורות ראו לא  מדרבנן תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב רוע כ"א זה אין להם  להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן
ותפארתו  גדלו להכיר ה' את לדעת התורה כל יסוד הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי
ולחפוץ  ובתורתו בו לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה
כוונת  המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד
הלב  בשפלות ראשונה בהשקפה להם נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב
ואת  ידו את איש ירים לא בלעדה כי וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן
על  וע"כ וד"ל. ביותר עלינו מקטרג השטן וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד רגלו
ידיהם  תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל
שנאמר  עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי' לא יעשה לא אשר ארור נאמר אלו כמשארז"ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי'
הבא  כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה התורה כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור

נ"י. ברוך באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני ומגודל כו'. התפלה 8.לטהר שער פע"ח
סנ"ב.9.פ"ז. ה.10.טואו"ח ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:ב יא, בזח"א ג'. מ"ע היא להרמב"ם (בסהמ"צ "צע"ק

"ראשון א) עג, (ע"ז חז"ל מל' ולהעיר וכו'). ה' ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - דאהבה ¯‡˘ÔÂא' קטן חינוך מתניא ולהעיר בטל".
מ" לכל שורששרש ובמילא) מל"ת) (שורש דיראה מ"ע גם (כולל רפ"ב.12.המצות".ÏÎע יסוה"ת לספר 13.הל' בהוספות גם וראה
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ïåøçà ñøèðå÷

àéä éæà úéðåéçä ùôðì éåìéâ 'éçáì äàáùëå äãáì
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åà àëôäúà 'éçá àåäù 'åë úåöåöéð øøáì àçéùî
òãåðë úé÷ìàä ùôðì úéðåéçä ùôð ìù 'éôëúà
íåé ìëá ùãçúî íãäå 'åë ùôðä àåä íãä éë
äøéãå íéùåáìîî ï÷úðå ìòôúî íâå ïé÷ùîå ïéìëåàî
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סי"ב. קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה כג.14.אור יב, יז.1.ראה יט, א.2.קדושים לא, יח.3.ב"מ לב, תשא - הכתוב ל' 4.ע"פ

יג. יא, עקב עה"פ ספרי א. ב, ˘ËÈÏ"‡:5.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ל ע"פ - רגליו' '"לפשוט תפז): ס"ע ביאורים לקוטי (בספר
'חוטפין  תשסט: בלק בפרש"י) (הובא יל"ש א) (קלג, חולין ראה - 'החוטף' סנ"ג), או"ח בב"י (הובא תנ סי' ח"א הרשב"א שו"ת

ל  הכוונה אולי - 'אפרתי' כו'".·'ק"ש'. בקודשיא חולק פליג מיוחס, א): א, (ש"א ברד"ק הובאו בזה הפי'
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ורּבי מֹורי אבי אדני [הרׁש"ּב]מּמכּתב ְְֲִִִִִִַַַַָָֹ

ּכסלו... הּיֹום..י"ט לנּו, נּתן נפׁשנּו וחּיּות ואֹור נפׁשנּו ּבׁשלֹום ּפדה אׁשר החג . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

לדא"ח הּׁשנה ראׁש הּוא אלהּזה חס[ּדברי חּיים, אבֹותינּוידּות]קים הנחילּונּו אׁשר ְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ז"ל. טֹוב ׁשם הּבעל ּתֹורת היא והיא זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה ְְִִִִֵַַַַַַַהּקדֹוׁשים

ארץ, עלי האדם ּבבריאת האמּתית הּכּונה ׁשלמּות מעׂשיָך, ּתחּלת הּיֹום ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָזה

ּבבחינת הּזה ּבּיֹום נמׁשְך אׁשר הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו ּפנימּיּות אֹור ּגּלּוי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלהמׁשיְך

ורצֹון חפץ ּבבחינת הּזה ּבּיֹום לבבנּו להעיר ועלינּו הּׁשנה, ּכללּות על ּכללית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהמׁשכה

ּתֹורתֹו ּפנימּיּות ּבאֹור נפׁשנּו ׁשּיאיר לבבנּו, נקּודת ּבאמּתת ועצמי .יתּברְךּפנימי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ה' ּומצֹות ה' ּתֹורת ּופנימּיּות עמק ּבחינת להמׁשיְך ה', קראתיָך ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָֹמּמעמּקים

ּכל אׁשר נפׁשנּו, ּבפנימּיּות ׁשּיאיר ּברּוְך־הּוא אֹור־אין־סֹוף ועצמּות ּפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּבחינת

לבד, יתּברְך אליו יהיּו כו') וההתּפּׁשטּות העצם מציאּותנּו, ּכל לֹומר (רֹוצה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעצמּותינּו

וענינינּו עׂשּיֹותנּו ּכל אם ּכי הּטבעּיֹות, מהּמּדֹות ּומגּנה רעה מּדה ּכל מאּתנּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֻלגרׁש

יהיּו הּגּוף) לקּיּום הּמכרחים עֹולם ּבעניני והן ּומצֹות, וּתֹורה ּתפּלה הינּו ּבעבֹודה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ(הן

עלינּו ירחם הרחמים אב יתּברְך וה' כו', ה' חפץ אׁשר ׁשמים לׁשם אמּתית ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבכּונה

. . ּפנימֹו. יחזּו יׁשר והּיׁשרה הּטֹובה ּבּדרְך ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוינחנּו

כסלושבת ה'תש"גיט

וצדקתָך. הרחמים אב אֹומרים אין עבדיה. חזֹון ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹהפטרה:

פירש"י.שיעורים. עם שביעי וישלח, חומש:
צ־צו. תהלים:

בעזה"י. וקצרה . . . בשם הנקרא לקו"א ספר תניא:
מאניפאלי. . . . הרב א) הסכמת

הכהן. . . . הרב ב)

ּבראׁש ולא טֹוב ויֹום ּבׁשּבת לא למעריב, אֹו למנחה ּבטּלית מתעּטף צּבּור הּׁשליח ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹֹאין
ַָָהּׁשנה.

הסּתּלקּותֹו]הּלּולא ּומנּוחתֹו[=יֹום תקל"ג, וּיׁשב ג' – מּמעזריטׁש – הּמּגיד הרב ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבאּנּפאלי.[=קבּורתֹו]ּכבֹוד ְְִִַָָָ

תקנ"ט, וּיׁשב, ג' ּכסלו, י"ט – הראׁשֹון מּמאסרֹו לחרּות יצא הּזקן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאדמֹו"ר

ערב. ְִֶֶלפנֹות

יֹום לנּו ה' עׂשה אׁשר יֹום ּכי להֹודיע, צריְך ּדא ּכגֹון "ּברם הּזקן: רּבנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמּמכּתב

עדן, נׁשמתֹו הּקדֹוׁש רּבנּו ׁשל רּבא הּלּולא יֹום טֹוב, ּכי ּבֹו ׁשהכּפל ג' יֹום ּכסלו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻיט

ּפסּוק ׁשהתחלּתי קדם נפׁשי', בׁשלֹום 'ּפדה ּבּפסּוק ּתהּלים ּבספר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּוכׁשּקריתי

ׁשלֹום". מד' ּבׁשלֹום יצאתי – ְְֲִֵֶַָָָָָׁשּלאחריו

ודא"ח הּנגלית לּתֹורה עּתים ּבקביעּות טֹובֹות החלטֹות וקּבלת התועדּות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָיֹום

אל חס[ּדברי חּיים, רעים.ידּות]קים ּבאהבת החסידים ּדרכי וחּזּוק ּברּבים, ְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹ

הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש ּבאּגרת המבאר הּסדר ּפי ועל הּׁש"ס, חלּקת לסּדר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹֻנֹוהגים

כ"ד הּׁש"ס חלּקת מסּדרים היּו ואילְך תרס"ג מּׁשנת ּבליּוּבאוויטׁש ּתֹוכיח. ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֻהֹוכח

אפס מּפני – הּזקן רּבנּו ׁשל הּלּולא יֹום – ּכסלו.ּבטבת ּבי"ט הּפנאי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּגּוט יֹום טֹוב.
ְלָׁשָנה טֹוָבה ְּבִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות 

ִּתָּכֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו.
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úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני  וה"ה 
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ "ק.åðéúåãôזאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçéúåàøá õøàä éðô øéàú íãà

ùã÷ éãéïåàâä áøä øáçîä
åéðòå ãéñç øåäèå ùåã÷ íé÷ìà ùéà

úáùá áùåé åéøúñî äìâð øáëî øùà

אצל åðéáøåתחכמוני åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééçישמח דבריìàøùéוכעת  בהגלות 
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

1

שם.5. הקיצורים, ז.6.ספר ה, הנביאים 7.ב"ר ("כל רבינו משה חידוש ב מט, יבמות ראה - המאירה דאספקלריא החידוש וכידוע
התורה  יסודי הל' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא נסתכל משה מאירה, שאינה באספקלריא נסתכלו

- ז. יסוד חלק, לפ' בהקדמתו המשניות ובפי' ל"ה. פרק ח"ב ובמו"נ ˘ËÈÏ"‡.פ"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8 של חתנו היה הראשון
משקלוב. המדפיס הורביץ. מרדכי ר' והשני, צדק"; ה"צמח הרבי של אביו הזקן, מד.9.רבנו מא, בראשית הכתוב כלשון
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,l`xyi did yecwd enyy ,aehÎmyÎlrad lr dpeekd -

BLã÷ éøác úBìbäa`id aehÎmyÎlrad ixac zelbzd - §¦¨¦§¥¨§
ly dbyde lkya aehÎmyÎlrad ixac milbzn ea ,"`ipz"a

,c"agñeôcä úéáì àéáäì øaeçnäick -'ä íòì ãnìì ©§¨§¨¦§¥©§§©¥§©

,l`xyi ipal -äæçé ãçà ìk øLàk ,Lã÷ éëøc,d`xi - ©§¥Ÿ¤©£¤¨¤¨¤¡¤
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,dnkqdl wewf df xtq did `løácä ìe÷ì÷ LLçî ÷ø- ©¥£©¦§©¨¨
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úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני וה"ה
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ "ק.åðéúåãôזאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçéúåàøá õøàä éðô øéàú íãà

ùã÷ éãéïåàâä áøä øáçîä
éðòå ãéñç øåäèå ùåã÷ íé÷ìà ùéàå

úáùá áùåé åéøúñî äìâð øáëî øùà

ìöà éðåîëçúåðéáøå åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééçישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

.10ÈÏÂ‡Âוצ"ל כאן, יש המעתיק -"È·˙Îהשמטת הקודמת כבהסכמה - ˘ËÈÏ"‡.ידי" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.11 שמואל הכתוב לשון
ח. כג, רבי,12.ב בית ראה הנ"ל. ספר הוא - לספר מהצ"צ הסכמה כתיבת גדול: הכי להחידוש הטעם שזהו וי"ל הגנוז". "אור בעהמ"ס

נד. פרק הרב תולדות
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כסלו  כ' רביעי יום
הסכמות  ,b 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðáøä úîëñä,6 'nr cr.î"âáð ì"æ

.ïãò-BúîLð ì"æ øaçîä ïBàbä éða eéçiL íéðaøä úîkñä©§¨©¨©¨¦¤¦§§¥©¨©§©¥©¦§¨¥¤
àðîøäå úeLø ïzì eðìöà íkñäL úBéä,d`yxd geke - ¡¤ª§©¤§¥¦¥§§©§§¨

áeúk ìàøNé éðáì ïBøkæì ñeôcä Laëî ìò úBìòäì§©£©©§¥©§§¦¨¦§¥¦§¨¥¨
úîàå øLé éøác,miaezkd zn`de xyeid ixac -éøác ¦§¥Ÿ¤¤¡¤¦§¥

íéiç íé÷ìàjk - ¡Ÿ¦©¦
,zeciqgd zxez z`xwp
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úBøBäì BLã÷ ãBák§¨§§
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íáMéî Búðéaî çeøáe ,äæ úà äæ íéøúBñk,owfd epax - §§¦¤¤¤§©¦¦¨§©§¨

,íéøîà éèewìa áúkL åéðôBà ìò øeac ìkdfy ixd - ¨¦©§¨¤¨©§¦¥£¨¦
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¯ ïðaøc àzîL íøç¥¤©§¨§©¨¨

,àúåñà dì úéìc- §¥¨¨§¨¨
i`y) d`etx dl oi`y

,(dxizdl xyt`àlL¤Ÿ
Bãé úà Léà íéøé̈¦¦¤¨

ñétãäì,xtqd z` - §©§¦
íúéðáúkihewl" - §©§¦¨

"ycewd zxb`"e "mixn`
,cgiäæ àìa äæ Bà¤§Ÿ¤

íBiî íéðL äMîç CLî¤¤£¦¨¨¦¦
ähîìc15àc ïBâk íøa . ¦§©¨§¨§¨

éøö,éòBãBàì Cwx - ¨¦§¥
,ricedl epilr z`f
eôñ íéaøä eðéúBðBòaL¤©£¥¨©¦¨
äLBãwä Bãé éáúk enz©¦§¥¨©§¨
eéä øLà Bîöòa§©§£¤¨
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äæ íà-ék øàLð àìå§Ÿ¦§¨¦¦¤
øLà äaøäî èònä©§©¥©§¥£¤
ãçàì ãçà eè÷ìð¦§§¤¨§¤¨
íéøfôîä úB÷zòäî¥©§¨©§ª¨¦
íàå ,íéãéîìzä ìöà¥¤©©§¦¦§¦
äæéà àönz àönä¦¨¥¦¨¥¥¤
,ïéáé éî úBàéâL ,úeòè̈§¦¦¨¦
çëeîc úeòhä àöné¦¨¥©¨§¨

,øôBñ úeòhî,xtqd z` eqitcd epnn azkdn -äðekäå- ¦¨¥§©©¨¨
,oiprd ly:äøeøa äéäz¦§¤§¨

íeàðøòa ácãéñçä ïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §Ÿ¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨¤¨¦
àðaøå àðøî ìàøNé LBã÷16ïîìæ øBàéðLBúîLð ,ì"æ §¦§¨¥¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©¦§¨
.íéîBøî éæðâa.(irvn`d iaxd) §¦§¥§¦

íeàðeíäøáà íéiçïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §©¦©§¨¨¤£¥¨¦¥§©¥©¨
ñçäàðaøå àðøî ãéïîìæ øBàéðLéæðâa BúîLð ,ì"öæ ¤¨¦¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©©¦§¨§¦§¥

.íéîBøî§¦
íeàðeäLîãéñçä ïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨¤¨¦

ïîìæ øBàéðL.íéîBøî éæðâa BúîLð ,ì"æ §¥©§¨©¦§¨§¦§¥§¦
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úîëñä
.ò"ð ì''æ øáçîä ïåàâä éðá 'éù íéðáøä

úåéäùáëî ìò úåìòäì àðîøäå úåùø ïúéì åðéìöà íëñåäù
íé÷ìà éøáã úîàå øùåé éøáã áåúë é"ðáì ïåøëæì ñåôãä
åðåùìå åîöòá äùåã÷ä åãé áúëá íéáåúë ì''æ ø''åî à"à ìù íééç
ïáø÷ì úåááìä åáéäìé úåøòåá ùà éìçâë åéøáã ìëù ùåã÷ä
úøâà åéä íáåøù åàø÷ð ùã÷ä úøâà íùáå .íéîùáù ïäéáàì
øùà äùòîäå äá åëìé êøãä 'ä íòì úåøåäì ÷"ë úàî çåìù
íéøîà éèå÷ì 'ñá íéðåéö åì áéöä úåîå÷î äîëáù úîçîå ïåùòé
øáã ìéáùá íâ äîå à"îá íéøéùòå ãçà íå÷îá íééðò ú"ãå åìù
åøáéç úòá áúë øùà íé÷øô äæéà ìò ïåøçà ñøèðå÷ åá ùãçúðù
íéàøðù ç"òôå ç"òå øäæ éøîàî ìò ÷åîò ïåéòå ìåôìô à"÷ì 'ñä
áúëù åéðôåà ìò øåáéã ìë íáùéî åúðéáî çåøáå æ"àæ íéøúåñë
íéøîà éèå÷ì øôñ íò íøáçì ïåëðå éåàøù åðéàø åàø à"÷ìá
äáø àãåâ ìéèäì åðàá úàæì éà .ì''æ ø"åî à"à ÷"ë ìù ú"äâàå
åãé úà ùéà íéøé àìù àúååñà äì úéìã ïðáøã ù''çð úøæâå
äèîìã íåéî íéðù äùîç êùî äæ àìá äæ åà íúéðáúë ñéôãäì
äùåã÷ä åãé éáúë åîú åôñ ä"åòáù éòåãåàì êéøö àã ïåâë íøá
øàùð àìå 'à úåà øúé àìå øñç àì ìåãâ ÷åã÷ãá åéä øùà åîöòá
íéøæåôîä úå÷úòäî ãçàì ãçà åè÷ìð øùà äáøäî èòîä äæ à"ë
ïéáé éî úåàéâù úåòè äæéà àöîú àöîä íàå íéãéîìúä ìöà

:äøåøá äéäú äðååëäå øôåñ úåòèî çëåîã úåòèä àöîé

íåàðøòá áåãìàøùé ùåã÷ ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá
àðáøå àðøîïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''æ
íåàðåíäøáà íééçàðøî ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá

àðáøåïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''öæ
íåàðåäùîãéñçä ïåàâä ø"åî à"àáøåàéðù

ïîìæ.î"âáð ì''æ
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כנחל.13. וצדקה ד"ה קו"א כט, (כה?), כ, יח, יז, ו, ה, ג, ב.14.בסימנים: יד, כריתות אלא, ד"ה בתוס' ומובא ח. ג, ר"ה ירושלמי ראה

לפ"ק".15. תקע"ד אייר כ"ב ה' יום "היום ההסכמה: בסיום בא תקע"ד) (שקלאוו הראשונה ˘ËÈÏ"‡:16.בהוצאה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



elqkסד `"k iying mei Ð hwlnd zncwd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"א חמישי יום
הקדמת המלקט  ,6 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...è÷ìîä úîã÷ä,c 'nr cr:'åâå äìòá

èwìîä úîc÷ä©§¨©©§©¥
ihewl" - "`ipz"d xtql `xew ,ezepzeepr lceba ,owfd epax
z`e ,mipipr ly ,"mixteq itne mixtq itn" ,sqe` ,"mixn`

zncwd"k oiivn `ed ef ezncwd"hwlnd.úøbà àéäå§¦¦¤¤
éLðà úeììëì äçeìMä©§¨¦§¨©§¥

,eðîBìLlk l` - §¥
,miciqgdíøeö íøîLé¦§§¥¨

í÷fçéå1: ¦©§¥
,àø÷à íéLéà íëéìà£¥¤¦¦¤§¨
÷ãö éôãBø éìà eòîL¦§¥©§¥¤¤
òîLéå ,'ä éLwáî§©§¥§¦§©
ìBãbîì íé÷ìà íëéìà£¥¤¡Ÿ¦§¦¨

,ïè÷ ãòåilra ilecbn - §©¨¨
cr ,'d zceara dbixcnd
mizegp mdy dl`l

,dbixcnaéLðà ìk̈©§¥
eðúðéãîc eðîBìL§¥¦§¦¨¥
ìò Léà ,dlL úBëeîñe§¤¨¦©

ì àBáé BîB÷îíBìL §¨§¨
çöð íìBòä ãò íéiçå§©¦©¨¨¤©
éäé ïk ïîà ,ãòå äìñ¤¨¨¤¨¥¥§¦

:ïBöø̈
ék ,úàæ úòãeî äpä¦¥©©Ÿ¦
éLðéàc éîeôa àìâøî̈§§¨§¥§¦§¥
eðîBìL éLðà ìëa§¨©§¥§¥

,øîàì,xnel epinely iyp` ita libxy reci -äîBc dðéà ék ¥Ÿ¦¥¨¨
,íéøôqa äàéø÷e äiàøì øñeî éøác úòéîLd`ixwdy - §¦©¦§¥¨¦§¦¨§¦¨©§¨¦

,mlek liaya eazkpy ,mixtq jezn zexxerzde xqen ipipra
mze` mirney xy`k dfy itk ,zlrez dze` d`ian dppi`

.xacnd ly eitn iyi` ote`a mipipràøBwäL,mixtqa - ¤©¥
øLàa BìëN úñéôúe úâOä éôìe Bzòãå Bkøc éôì àøB÷¥§¦©§§©§§¦©¨©§¦©¦§©£¤
eëläúé äëLçáe íéìaìáî Bzòãå BìëN íàå ,íL àeä¨§¦¦§§©§§ª§¨¦©£¥¨¦§©¨
æeðbä áBè ék øBàä úà úBàøì ìBëé éL÷a ,'ä úãBáòa©£©§¦¨¦§¤¨¦©¨

øBàä ÷Búî ék óà ,íéøôqa,mixtqa dxeyd -ðéòìíé ©§¨¦©¦¨¨¨¥©¦
.Lôpì àtøîeyynn `ede lalean elkyy iptn ,j` - ©§¥©¤¤

lekiy xe`d z` d`ex `ed oi` ,'d zcear ly mipipra dlit`a
ixtqy ,owfd epax xiaqn oldl .eytpl `txn `iadl jixve
lky it lr miepad mixtq (` :mibeq ipya miwelg xqend

xexae .zecnde xqend ipipr z` aizkn iyep`d lkydy ,iyep`
mpi` mc` ipa ixdy ,cg` lkl mieey dl` mixtq oi`y xacd
rityi oipr eze`y xacd ixyt` okle ,mlkyae mzrca mieey
miiepad mixtq (a .`l - ipyae ,zelrtzde zexxerzd cg` lr
,l"fx iyxcn lr
ly mipipr mzeiday
zekiiy mdl yi ,dxez

llk,l`xyin cg`
e`) oipr mda yi `linne
zekiiy el yiy (mipipr

zcgeineil`didiy ,
lrtzdl ezlekia
epax ,mxa .xxerzdle
mixtqa mby ,xiaqn owfd

dl``l (ipyd beqdn)
z` xikdl dkef cg` lk
z` helwle ,ihxtd enewn
zekiiy el yiy dn
oeylae .eil` zcgein

:owfd epax,ïéc ïî øáe- ©¦¥
llbay ,dfn uege
,dnecke elkya lealad
z` ze`xl ezlekia oi`
,mixtqa "aeh ik xe`"d

äàøiä éøôñ äpä- ¦¥¦§¥©¦§¨
,xqend ixtqïéåL ïðéà éàcåa éLBðà ìëN ét-ìò íééeðaä©§¦©¦¥¤¡¦§©©¥¨¨¦

ìëN ïéàå ,úBåL úBòcäå íéìëOä ìk ïéà ék ,Lôð ìëì§¨¤¤¦¥¨©§¨¦§©¥¨§¥¥¤
ìëN øøBòúîe ìòtúnM änî øøBòúîe ìòtúî äæ íãà̈¨¤¦§¨¥¦§¥¦©¤¦§¨¥¦§¥¥¤

ì"æø eøîàL Bîëe ,Bøáç2éabl xywa -íéæøä íëç úkøa £¥§¤¨§©©©¥¦§©£©¨¨¦
,ìàøNiî àBaø íéML ìòsl` ze`n yy mi`exy drya - ©¦¦¦¦¦§¨¥

d"awd z` mikxan - "mifxd mkg jexa" jxal yi ,l`xyin
,sl`d ze`n yy lk ly mdizeceq rceiy mkgd `edyïéàL¤¥

íäéúBòc,mdizeybxe mzpade -Bîëe ,'eëå Bæì Bæ úBîBc ¥¥¤¨§§
íL 'úBîçìn'a ì"æ ï"aîøä áúkL3éab 'éøôq'ä Leøôa ¤¨©¨©§©©©¦§¨¨§¥©¦§¦©¥

Ba øîàpL òLBäé4did `edy -,"Ba çeø øLà Léà"- §ª©¤¤¡©¦£¤©
:`id "ea gex"a dpeekdy "ixtq"d yxtneãâð CBìäì ìBëiL¤¨©£¤¤

'eëå ãçàå ãçà ìk ìL Bçeø5äàøiä éøôña elôà àlà . ¤¨¤¨§¤¨§¤¨£¦§¦§¥©¦§¨
,xqend ixtq -ì"æç éLøãî Lã÷ éøøäa íúBãBñé øLà£¤§¨§©§¥Ÿ¤¦§§¥£©
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è÷ìîä úîã÷ä
:å"öé åðéîåìù éùðà úåììëì äçåìùä úøâà àéäå

íëéìàòîùéå 'ä éù÷áî ÷ãö éôãåø éìà åòîù àø÷à íéùéà
åðéúðéãîã ù"ðà ìë ïè÷ ãòå ìåãâîì íé÷ìà íëéìà
íìåòä ãò íééçå íåìùì àåáé åîå÷î ìò ùéà äìù úåëåîñå

:ø"éëà å"ñð
äðäéë øîàì ù"ðà ìëá éùðéàã éîåôá àìâøî éë úàæ úòãåî

íéøôñá äàéø÷å äééàøì øñåî éøáã úòéîù äîåã äðéà
åìëù úñéôúå úâùä éôìå åúòãå åëøã éôì àøå÷ àøå÷äù
åëìäúé äëéùçáå íéìáìåáî åúòãå åìëù íàå íù àåä øùàá
æåðâä áåè éë øåàä úà úåàøì ìåëé éùå÷á 'ä úãåáòá
ïéã ïî øáå ùôðì àôøîå íéðéòì øåàä ÷åúî éë óà íéøôñá
ïéåù ïðéà éàãååá éùåðà ìëù ô"ò íééåðáä äàøéä éøôñ äðä
íãà ìëù ïéàå úååù úåòãäå íéìëùä ìë ïéà éë ùôð ìëì
ì"æøàù åîëå åøéáç ìëù ìòôúîù äîî øøåòúîå ìòôúî äæ
ïéàù ìàøùéî àåáéø íéùù ìò íéæøä íëç úëøá éáâ
íù úåîçìîá ì"æ ï"áîøä ù"îëå 'åëå åæì åæ úåîåã íäéúåòã
ìåëéù åá çåø øùà ùéà åá øîàðù òùåäé éáâ éøôñä ùåøéôá
éøôñá åìéôà àìà .'åëå ãçàå ãçà ìë ìù åçåø ãâð êåìäì
'ä çåø øùà ì"æç éùøãî ùãå÷ éøøäá íúåãåñé øùà äàøéä
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הוצאות  ע"פ - שלפניו מהחתימה תיבות ב' משמיט אחד וכל בניו, שבחתימות אדה"ז שבתוארי השינוי על שיעירו מצאתי לא לע"ע
הוא  אדה"ז שדוקא - מדגיש ולכן ישראל, קדוש ( - מעם ומורם (נשיא הא' החותם הי' ההסכמה חתימת בזמן י"ל: ואולי ואילך. דתר"ס
אז  הי' - הג' החותם ורבנא"; "מרנא הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן - ורבנא" "מרנא - ופוסק רב אז הי' - הב' החותם ישראל"; "קדוש
הב' שבחתימה ב"זצ "ל" - "צדיק" הוספת החסיד". "הגאון הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן נשיאינו) רבותינו בסיפורי (כידוע וחסיד גאון
וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו, בצדקות מצויין שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י הוא כן (באם -

מתפלת1. ולהעיר בו. כיוצא או וגואלנו, צורנו ישמרם י"ל קומה"ˆÂ¯או לכן·ÊÚ¯˙ישראל אולי - "...Î"‚ שיכלול בכדי בר"ת הוא
- הברכות. ˘ËÈÏ"‡.כל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.2.א נח, הנזכרת.3.ברכות הגמרא שעל הרי"ף יח.4.על כז, הפירוש 5.במדבר עצם את

נגד  להלוך "שיוכל שם אומר שהוא הפסוק, על מרש"י גם להביא הזקן רבנו היה יכול ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיכול
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Búlîe ,ía øac 'ä çeø øLà,d"awd ly -ì ìòíðBL6- £¤©¦¤¨¦¨©§¨
,dl` xqen ixtq miiepa mdilreéøa-àLãe÷å àúéøBàåàeä-C §©§¨§§¨§¦

,ãç àlk;cg` xac md d"awde dxezd -àBaø íéML ìëå ª¨©§¨¦¦¦
íäéèøôe ìàøNé úeììk7õBöéð ãòly -íélwaL ì÷ §¨¦§¨¥§¨¥¤©¦©¤©©¦
eðnòaL Cøòä éúeçôe§¥¨¤¤¤§©¥
eälk ìàøNé éða§¥¦§¨¥ª§

,àúéøBàa ïàøM÷úî- ¦§©§¨§©§¨
mixywzn dl` lk

,dxezaàéä àúéøBàå§©§¨¦
ïúBà úøM÷îä©§©¤¤¨
øäfa òãBpk ä"á÷äì©©¨©Ÿ©

LBãwä8,ixd dxezde - ©¨
dn dkeza zllek xak
ly ezrcle elkyl rbepy

- l`xyin cg` lkéøä£¥
úeììëì úeììk Cøc äæ¤¤¤§¨¦§¨

.ìàøNémewnÎlkn - ¦§¨¥
oipr `ed df xac ixd
.elek llkl dptend illk
äøBzä äðzpL óàå§©¤¦§¨©¨

ôe ììëa Løcìèø ¦¨¥¦§¨§¨
Lôð ìëì úeèøt éèøôe§¨¥§¨§¨¤¤

,da úLøLnä ìàøNiî úéèøtdxezay ixd ,dxeza - §¨¦¦¦§¨¥©ª§¤¤¨
cg` lk ly `l` ,l`xyi llk ly mipiprd wx `l mpyi
l"fx iyxcn lr miiepad xqend ixtqe ,cgeina l`xyin
lkl mirbepd miihxtd mipiprd mb mkeza millek ,dxezay

- ?cegl icediBîB÷î øékî úBéäì äëBæ íãà ìk ïéà éøä£¥¥¨¨¨¤¦§©¦§
:äøBzaL éèøtäzceara ze`xedd z` cenll ji` zrcl - ©§¨¦¤©¨

mirbepd zexxerzd ipipre 'deil`.hxtaúBëìäa óà ,äpäå§¦¥©§¦§
eðéðáìe eðì úBìâpä øzäå øeqà9ú÷ìçî eðéàø eðàöî ¦§¤¥©¦§¨§¨¥¨¨¨¦©£Ÿ¤

,Lnî äöwä ìà äöwä ïî íéàøBîàå íéàpzcg`y - ©¨¦§¨¨¦¦©¨¤¤©¨¤©¨
,dnecke xizn dfe xqe` df - ipydn jtidd xne`elàå elàå§¥§¥

íéiç íéäìà éøác10ìíéaø ïBLmiwl` `l` ,ig dwl` `l - ¦§¥¡Ÿ¦©¦§©¦
,miax oeyl `edy miigúBîLðì íéiçä øB÷î íL ìò©¥§©©¦§¦§

úB÷ìçpä ìàøNémb xacd jk `linne ,l`xyi zenyp - ¦§¨¥©¤§¨
,mxewnaì ììk CøcìL,òöîàå ìàîNe ïéîé ,ïée÷ äL ¤¤§¨¦§Ÿ¨©¦¨¦§Ÿ§¤§©

íäL:md ,dl` miew dyly -ãñç,oinid ew -äøeáâeew - ¤¥¤¤§¨
,l`nyd,'eëå.irvn`d ewd `edy zx`tz ,xnelk -úBîLðe §§¨

ãñç étìk úBhäì ïk íb ïúâäðä ãñç úcnî ïLøML¤¨§¨¦¦©¤¤©§¨¨¨©¥§©§©¥¤¤
'eë ì÷äì,dyecwl zelrl lkeiy ick xacd z` xizdl - §¨¥

zcnn oyxyy zenypa xac eze`e ;cqg ly oipr `edy
,'eke dxeabd,òãBpkexhexta x`an owfd epaxy itk -h ©¨

iptn ,mixingn aexl i`nyÎzia okly ,bi oniq "ycwd zxb`"a
,mixwnd aexa miliwn lldÎziae ,dxeabd zcnn myxeyy
zcnn myxeyy iptn
zeid ,`l` ;cqgd
lkd dyecway
cqgy jk ,zellkzda
,dxeab mb dkeza zllek
mb dkeza zllek dxeabe
mixwn mpyi okl ,cqg
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כזה, גדול חכם שישנו שם מבאר שהרמב"ן מפני הוא מהרמב"ן, זאת מביא שהוא ומה ואחד"; אחד כל של ÂÓˆÚרוחו ‡Â‰˘ כולל
ברי' הונא ור' פפא רב על הרזים" "חכם ברכת את איקא דר' ברי' חנינא ר' בירך שלכן הרבוא; ששים כל של דעותיהם את בתוכו
רבוא. ששים של דיעותיהם בתוכם נושאים שהם בהם, והכיר ראה חנינא ר' שכן, מישראל, רבוא ששים על שמברכים כפי יהושע, דר'
שאין  דוקא רבוא ששים על אלא זו ברכה לברך שלא - להלכה - הרמב"ן אומר ולכן בשני, זאת שמכיר כזה להיות צריך זה אך
רואים  להלן) הזקן רבנו של (כלשונו ומכיריי" "יודעיי שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו מסתבר מהרמב"ן עכ"פ שוות. דיעותיהם
של  מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה בהיותו שכן, ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל זה שהוא הזקן ברבנו ומכירים

ואחד". אחד ב.6.כל כג, ב שמואל הכתוב לשון פי א.7.על מח, - פל"ו  תניא פי ב.8.על עג, ג', דברים 9.חלק הפסוק לשון פי על
וגו'. ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה' "הנסתרות כח: ב.10.כט, יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, משלי
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.13.56 ע' שלום ב.14.תורת מה, ט.15.תהלים יג, ח.16.שמות קלח, ג נז, ב.17.תהלים עמוד סוף צא, סנהדרין ראה 18.ראה
א. טז, יג.19.תמורה כט, משלי
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היום יום . . . סח

ה'תש"דיז כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: הנה לא . . . וכו' וד"ל.

ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ ִמי  ֶאת  יר  ּוְלַהּכִ ֵליַדע  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ֵהיְכֵלי  ֲעֵרי  ׁשַ ּפֹוַתַחת  "ד  ַחּבַ ֲחִסידּות 
ָלה זֹו, ּומֹוָרה  ּכָ ֶבת ֵמַהׂשְ ב ַהְמֻחּיֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ אֹוָתּה ִמּדָ ֵעל ּבְ ב ְלִהְתּפָ י ַהּלֵ ְכִלית, ְמעֹוֶרֶרת ִרְגׁשֵ ָגה ׂשִ ַהּשָׂ ּבְ
ֲהָוָי'  ֶאת  ַלֲעֹבד  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ת  ָלֶגׁשֶ ָיכֹול  תֹו[  ָרּמָ ]ְלִפי  יֵליּה  ּדִ עּוָרא  ׁשִ ְלפּום  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ּדֶ

מֹוחֹו ְוִלּבֹו. ּבְ

ה'תש"דיח כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: הוכח תוכיח . . . לעומת זה כו'.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

הצ"צ כותב: אהבה דבחי' ועמך לא חפצתי )היינו( שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית', 
ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי' 
האהבה רק לו ית' לבד, דהיינו למהו"ע ית' ממש. וכך הי' נשמע הלשון ממו"ר נ"ע 

)רבינו הזקן( בדביקותו. שהי' אומר בזה הלשון:
איך וויל זע גָאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע איך וויל ניט דיין עוה"ב כו' איך 

וויל מער ניט אז דיך אליין.

ָבר זּוָלתֹו  ּלֹא ַלְחּפֹץ ׁשּום ּדָ י", )ַהְינּו( ׁשֶ ָך לֹא ָחַפְצּתִ ְבִחיַנת "ְוִעּמְ ַמח ֶצֶדק" ּכֹוֵתב: ַאֲהָבה ּדִ ַה"ּצֶ
ְהֶיה  ּתִ א  ֶאּלָ כּו',  ִנְבָרא  יּו"ד  ּבְ ַרק  י  ּכִ ְוַתְחּתֹון,  ֶעְליֹון  ן־ֵעֶדן  ּגַ ֵהם  ׁשֶ ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֲאִפּלּו  ְולֹא  ֵרְך,  ִיְתּבָ
ׁשֹון ִמּמֹוִרי  ָמע ַהּלָ ׁש. ְוָכְך ָהָיה ִנׁשְ ֵרְך ַמּמָ ַהְינּו ְלַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֵרְך ְלַבד, ּדְ ָהַאֲהָבה ַרק לֹו ִיְתּבָ

ׁשֹון: ֶזה ַהּלָ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ ְדֵבקּותֹו. ׁשֶ ֵקן( ּבִ נּו ַהּזָ ָמתֹו־ֵעֶדן )ַרּבֵ י ִנׁשְ ְוַרּבִ

ָך כּו', ְרצֹוִני  ּלְ א ׁשֶ ְלָך, ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ָהעֹוָלם־ַהּבָ ן־ָהֵעֶדן ׁשֶ ֵאיִני ָחֵפץ ְמאּוָמה; ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ּגַ
ְלַבד. ר אֹוְתָך ּבִ לֹא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ּגּוט יֹום טֹוב.

ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות  ָנה טֹוָבה ּבְ ְלׁשָ

ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו. ּכָ ּתִ

ה'תש"גיט כסלושבת
ַהְפָטָרה: ֲחזֹון ֹעַבְדָיה. ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ספר לקו"א הנקרא בשם . . . וקצרה בעזה"י.
הסכמת א( הרב . . . מאניפאלי.

ב( הרב . . .הכהן.

ָנה. ָ רֹאׁש ַהּשׁ ת ְויֹום טֹוב ְולֹא ּבְ ּבָ ׁשַ ית ְלִמְנָחה אֹו ְלַמֲעִריב, לֹא ּבְ ַטּלִ ף ּבְ ִליַח־ִצּבּור ִמְתַעּטֵ ְ ֵאין ַהּשׁ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



סט היום יום . . . 
בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקל"ג,  ב  ׁשֶ ַוּיֵ ג'   – ִמּמֶעְזִריְטׁש   - יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ל  ׁשֶ קּותֹו[  ּלְ ִהְסּתַ ]=יֹום  ִהּלּוָלא 

ּפָאִלי. ַאּנִ ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבְ

ב, תקנ"ט, ִלְפנֹות ֶעֶרב. ׁשֶ ְסֵלו, ג' ַוּיֵ ֲאָסרֹו ָהִראׁשֹון – י"ט ּכִ ֵקן ָיָצא ְלֵחרּות ִמּמַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְסֵלו, יֹום  ה ה' ָלנּו יֹום יט ּכִ ר ָעׂשָ י יֹום ֲאׁשֶ א ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ּכִ גֹון ּדָ ַרם ּכְ ֵקן: "ּבְ נּו ַהּזָ ב ַרּבֵ ְכּתַ ִמּמִ
ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ּבְ ִריִתי  ּקָ ּוְכׁשֶ ָמתֹו־ֵעֶדן,  ִנׁשְ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ א  ַרּבָ ִהּלּוָלא  יֹום  טֹוב,  י  ּכִ ּבֹו  ל  ֻהְכּפַ ׁשֶ ג' 

לֹום". לֹום ֵמד' ׁשָ ׁשָ ַאֲחָריו – ָיָצאִתי ּבְ ּלְ סּוק ׁשֶ י ּפָ ִהְתַחְלּתִ י', ֹקֶדם ׁשֶ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ סּוק 'ּפָ ּפָ ּבַ

ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ ְודַא"ח  ְגֵלית  ַהּנִ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ּבִ טֹובֹות  ַהְחָלטֹות  ַלת  ְוַקּבָ ִהְתַוֲעדּות  יֹום 
ַאֲהַבת ֵרִעים. ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ים, ְוִחּזּוק ּדַ ַרּבִ ים, ֲחִסידּות[ ּבָ ַחּיִ

ְתִחיל הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח.  ּבּור־ַהּמַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש ּדִ ִאּגֶ ֶדר ַהְמֹבָאר ּבְ י ַהּסֵ "ס, ְוַעל־ּפִ ַ ת ַהּשׁ ר ֲחֻלּקַ נֹוֲהִגים ְלַסּדֵ
נּו  ל ַרּבֵ ֵטֵבת – יֹום ִהּלּוָלא ׁשֶ "ס כ"ד ּבְ ַ ת ַהּשׁ ִרים ֲחֻלּקַ ַנת תרס"ג ְוֵאיָלְך ָהיּו ְמַסּדְ ְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ִמּשׁ ּבִ

ְסֵלו. י"ט ּכִ ַנאי ּבְ ֵני ֶאֶפס ַהּפְ ֵקן – ִמּפְ ַהּזָ

ה'תש"גכ כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: הסכמות הרבנים . . . ז"ל נבג"מ.

ְסלַאִוויטַא.  ְסֵלו תקנ"ז ּבִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִנְגְמָרה יֹום ג' כ' ּכִ ּפַ ְנָיא – ּבַ ינֹוִנים – ּתַ ל ּבֵ ַסת ֵסֶפר ׁשֶ ַהְדּפָ
חּוד ְוָהֱאמּוָנה. ַער ַהּיִ ִני – ִחּנּוְך ָקָטן ְוׁשַ ינֹוִנים, ֵחֶלק ׁשֵ ל ּבֵ ְוכֹוֵלל: ֵחֶלק ִראׁשֹון – ֵסֶפר ׁשֶ

 – ְתָרא  ּבַ ַמֲהדּוָרא  תקנ"ט;  זָאלְקִווי  ָלִראׁשֹוָנה:  ָסה  ִנְדּפְ  – א  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא   – ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ
ְקלָאוו תקס"ו. ָסה ְלִראׁשֹוָנה: ׁשְ ִנְדּפְ

 – ַהֲחָלִקים  ה'  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶנת  ְמֻתּקֶ ּתֹוָצָאה  תקע"ד.  ְקלָאוו  ׁשְ  – ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ  – ַהּקֶֹדׁש  ֶרת  ִאּגֶ
ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ָסה ּכַ ִוויְלָנא רָאם תר"ס, ְוָחְזָרה ְוִנְדּפְ

ה'תש"גכא כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: הקדמת המלקט . . . בעלה וגו'.

מען זָאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן 
אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, 
תמימים - שעה אחת בכל יום.

ה  ָכְך ִנְזּכֶ ָניֹות. ּבְ ְרחֹוב ַלֲחֹזר ִמׁשְ ִפי ֶעְרּכֹו, ּוְבֵעת ַהֲהִליָכה ּבָ ל ֶאָחד ּכְ ה ּכָ ַעל ּפֶ ָניֹות ּבְ ן ִמׁשְ ּנֵ ֵיׁש ְלׁשַ
יַח. ׁשִ ֵני ַהּמָ ל ּפְ ְלַקּבֵ

ְויֹום  י  ִני, יֹום ֲחִמיׁשִ ׁשֵ ְרִגיִלים[ – יֹום  ִלְלֹמד ֲחִסידּות: ֲחִסיִדים ְסָתם ]=ֲחִסיִדים  ְצִריִכים  ֲחִסיִדים 
ָכל יֹום. ָעה ַאַחת ּבְ ִמיִמים – ׁשָ ת. ּתְ ּבָ ַ ַהּשׁ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . ע

ה'תש"גכב כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך ביודעיי . . . את ה' וגו' אכי"ר.

ָכל ּבֶֹקר ַאַחר  ָמתֹו־ֵעֶדן[: לֹאַמר ּבְ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ נֹות ּכְ ּקָ ִמּתַ
ַהֹחֶדׁש,  ִליֵמי  ְחַלק  ּנֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ִהּלִ ּתְ  – ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְויֹום טֹוב,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַגם   – ה  ִפּלָ ַהּתְ

יׁש ָיתֹום. ָרה – ַקּדִ ֲעׂשָ ְוַאַחר ֲאִמיָרה ּבַ

ִמים. ֵני ַהּיָ ׁשְ עּור ּדִ ִ יֹום כט ַהּשׁ ל כט יֹום אֹוְמִרים ּבְ ֹחֶדׁש ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכג כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה אחר . . . אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף 
שבת זָאגט ער אין זהר דמיני' מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי 
השבוע, ווָאס אויף דעם הָאט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך ה"א 
בכל אשר תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום 

ד', און דער ָאנזָאג איז דער קליינער לכו נרננה, ווָאס איז ג' פסוקים.

ת הּוא ֲהָכָנה  ּבָ ַ ַהַר"ׁש[ – ֱאלּול תרל"ה: ג' ָיִמים ֹקֶדם ַהּשׁ י ]ַהּמַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
בּוַע,  ָ ת ְיֵמי ַהּשׁ ׁשֶ ל ׁשֵ ִמים – ֵהם ּכָ ל ַהּיָ ִמים. ּכָ ל ַהּיָ ְרִכים ּכָ ּנּו ִמְתּבָ ּמֶ ּמִ ּזַֹהר ׁשֶ ת ֶנֱאַמר ּבַ ּבָ ת. ַעל ׁשַ ּבָ ְלׁשַ
ת  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ה". ּבִ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ָלִלית "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ָרָכה ּכְ רּוְך-הּוא ּבְ דֹוׁש-ּבָ ֲעבּוָרם ָנַתן ַהּקָ ּבַ
ְך הּוא ַה"ְלכּו  ּכָ ַהִציוּוי ַעל  ּוְ ַההֹוָרָאה  ׁשֶ ת ִהיא ִמּיֹום ד' –  ּבָ ְלׁשַ ּוֵמַאֲחָריו, ַהֲהָכָנה  ָפָניו  ִמּלְ ֲהֵרי ִהיא 

סּוִקים. הּוא ג' ּפְ ֲחִרית[ ׁשֶ ת ׁשַ ְתִפּלַ ל יֹום ָהְרִביִעי ּבִ יר ׁשֶ ׁשִ ָטן ]אֹותֹו אֹוְמִרים ּבְ ָנה" ַהּקָ ְנַרּנְ

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השני עם המוסגר בו, וכבקשתו מצו"פ הקבלה ממעמד.

וכיון שנמצאים אנו בימי חנוכה, אשר הלכה כב"ה דמוסיף והולך מיום ליום בנר ואור, והנס 

הי' בכהנים, והנרות אינם בטלים לעולם, הנה כן יבש"ט ויוסיף, הלוך והוסיף בנר מצוה תורה אור 

ובמאור שבתורה, שהרי הנס הי' בשמן רזי דרזין דאורייתא, ובכל המצטרך לנר ה' נשמת אדם.

בברכה לחנוכה שמח ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן
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ה'תשע"ו  כסלו י"ז ראשון יום התורה  כל ביודע - עראי' ומלאכתך קבע 'תורתך

:ÊŒÂ ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰BàNpL éî¦¤§¨
íò äøBú äð÷iL Baì ìò íéNé ...éeàøk Bæ äåöî íi÷ì Baì¦§©¥¦§¨¨¨¨¦©¦¤¦§¤¨¦

.éàøò Ezëàìîe òá÷ EúøBú äNò àlà ...øLòä̈¤¤¨£¥¨§¤©§©§§£©
אותם..." "ולמדתם א. מצוות: שתי יש תורה בתלמוד

א) ה, מצד (דברים "התלמוד כי התורה, ידיעת מצוות היא
לידי  מביא היה לא אם אף מצוותֿעשה, כן גם הוא עצמו

ה"ב)מעשה" פ"ד לאדה"ז תורה תלמוד ספר (הל' ימוש "לא ב. .
ולילה" יומם בו והגית מפיך, הזה ח)התורה א, ,(יהושע

לקיים  חייב כולה... התורה כל כבר שלמד מי "ואפילו
ממש" ולילה' יומם בו ה"ז)'והגית פ"ג .(שם

רשב"י לדעת ב)והנה, צט, כל (מנחות את כבר למד אם
ולקיים  עראי, ותורתו קבע מלאכתו לעשות יכול התורה
וערבית. שחרית בקריאתֿשמע ולילה' יומם בו 'והגית

ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג ישמעאל, רבי תבוא ולדעת (שאם

ב) לה, ברכות רש"י - תורה מדברי ליבטל סופך הבריות צורך ֿ לידי ומכל
רבי  כדברי עראי, ומלאכתו קבע תורתו לעשות חייב מקום

ב)אחא יט, בם'(יומא 'ודברת ז)שדורש ו, אותן (דברים "עשה -

. עראי" תעשם ואל קבע
תורה  תלמוד מצוות שקיום כאן הרמב"ם שכתב וזהו

ie`xk,"עראי ומלאכתך קבע תורתך "עשה של באופן הוא
קבע  מלאכתו והעושה כולה, התורה את כבר למד אם אף

והגית'. ... ימוש 'לא מקיים אינו עושר לקנות כדי
פת  תורה, של "דרכה כאן הרמב"ם שכתב מה אמנם,

אינו תחיה" צער וחיי תאכל... שרוצה daegבמלח למי אלא
רוצה  שאינו מי "אבל תורה", של בכתרה מוכתר "להיות
יכול  חובה" שהן מצוותֿעשה... לקיים רק מוכתר, להיות
של  באופן מחסורו" לדי צרכו "כדי במלאכה לעסוק
ש"חייבה  מצאנו לא כי עראי", ומלאכתך קבע "תורתך

התוספות שכתבו כמו צער", חיי לסבול ב.תורה ט, קמא (בבא

אילימא) אתרוג,ד"ה לקנות ממונו כל לבזבז צריך `elitש"אין
zegta `vni `l ביתו שליש ואפילו עוברת, מצוה והויא

יותר  יבזבז אל המבזבז נמי ואמרינן מחייב, דלא משמע
מחומש".

(` `"ew ,b"t ,z"z 'ld f"dc` jexr ogly)

ה'תשע"ו  כסלו י"ח שני יום ברגל  רבו פני הקבלת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰íãà áiçå§©¨¨¨
.ìâøa Baø éðt ìéa÷äì§©§¦§¥©¨¤¤

ברגל: רבו פני להקבלת נאמרו טעמים כמה
שכינה, פני כהקבלת היא הרב פני שהקבלת אומרים יש
קיים  היה המקדש שבית בזמן לרגל עלייה במקום והיא

יב) א, דבש .(יערות
ההלכות  את מרבו ללמוד כדי הוא שהטעם אומרים ויש
יום  של מעניינו טוב' 'יום בכל ללמוד צריך שכן הנצרכות,

שיג) סי' חסידים .(ספר
רש"י א)ומדברי ג, לכבד (חגיגה כדי הוא שהטעם מבואר

כאן  זו הלכה שהביא הרמב"ם מדברי מוכח וכן רבו, את
העוסקות  ההלכות מדובר בין בה הלכה באותה רבו, בכבוד

רבו. מפני הקימה חיוב על
הטעמים: בין מינה' ו'נפקא

ודעתו  ומאחר ישראל, בארץ ומבקר בחו"ל המתגורר רב
שני' 'יוםֿטוב חוגג והוא חו"ל כבן דינו למקומו לחזור
המתגוררים  תלמידיו יוכלו האם ישראל, בארץ בשהותו

השני, ביום ברגל רבו פני הקבלת מצות לקיים ישראל בארץ
חול. יום ואצלם טוב' 'יום הוא אצלו כאשר

ב'יום  דוקא רבו פני להקביל צריך הראשון הטעם לפי
פני  להקביל החיוב עליו חל אז שהרי התלמיד, של טוב'
הלכות  לימוד משום שהוא השני הטעם לפי וכן השכינה,
(של  שלו טוב' ב'יום רבו פני את להקביל עליו היום

יום. של מעניינו ללמוד חייב הוא בו התלמיד)
רבו, כבוד משום שהוא והרמב"ם רש"י לדעת אך
להקביל  ויוכל רבו, של ביוםֿטוב רק תלוי שהחיוב מסתבר

טוב' 'יום איננו שאצלו אףֿעלֿפי שני' טוב ב'יום (בצל פניו

סג) סי' א, .החכמה
למחול  הרב יוכל האם הטעמים: בין מינה' 'נפקא ועוד

פניו. את לקבל החובה על לתלמיד
שהרי  הרב מחילת תועיל רבו, כבוד מצד הוא החיוב אם
הוא  הטעם אם אך מחול', כבודו – כבודו על שמחל 'הרב

הרב מחילת תועיל לא מפיו, תורה שילמד אש כדי שביבי (ראה

ריח) ע' א .מועדים

ה'תשע"ו  כסלו י"ט שלישי יום וערב' 'שתי צורת בה שיש במכונית נסיעה

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰íéaø íéøôñ§¨¦©¦
úBø÷ì àlL ,àeä-Ceøa-LBãwä eðeö ...íéáëBë éãáBò eøaç¦§§¥¨¦¦¨©¨¨¤Ÿ¦§
,øeñà äøevä úeîãa ìkzñäì elôàå ...ììk íéøôqä ïúBàa§¨©§¨¦§¨©£¦§¦§©¥¦§©¨¨

."íìéìàä ìà eðôz ìà" :øîàpL¤¤¡©©¦§¤¨¡¦¦
רש"י כתב)לדעת ד"ה א. קמט, "אל (שבת מהפסוק למדים

האלילים" אל מדעת תפנו נוטים אתם 'חללים',"אשר מלשון ('אלילים'

שם) רש"י - לבכם" וחלל מצוירת לבבכם בדמות להסתכל שאסור
התוספות  לדעת אך זרה, לעבודה ולא לנוי נעשתה אם אף

ודיוקני) ד"ה לעבודה (שם עשויה הדמות אם רק הוא האיסור
מהאמור לזה וראיה מותר. לנוי, עשויה אם אבל (ע"ז זרה,

א) קדושים'נ, של 'בנן מכונה היה סמאי ברבי מנחם שרבי
אין  הדין שמעיקר משמע מטבע, בצורת הסתכל שלא משום
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כאן הרמב"ם דעת וכן משנה)איסור. .(כסף
אברהם' ה'מגן סקכ"ג)וכתב שז סי' כדעת (א"ח שהמנהג

לשם  העשויה "בדיוקנא רק לאסור והתוספות, הרמב"ם
נעשתה  לא אם גם האוסרים לדעת וגם אלילים". עבודת

ועוד)לעבודהֿזרה כדוגמת (רש"י בעיון בהסתכלות רק ,
מותרת  בעלמא ראיה אבל אסור, - מטבע בצורת הסתכלות
שנפסק  הקשת ראיית לעניין החילוק (כעין הדעות לכל

ערוך' ס"א)ב'שלחן רכט סי' בקשת,(א"ח להסתכל שאסור
מותרת  שטחית ראיה אבל מעמיקה, להסתכלות והכוונה

לראותה). צריך עליה לברך כדי שהרי
הלוי' לז)וה'שבט סי' לנסוע (ח"ח מותר האם בשאלה דן

את  והביא וערב'. 'שתי צורת בה שמונח גוי של במכונית

ערוך' ה'שלחן סט"ו)דברי קמו סי' בנוי (יו"ד להסתכל שאסור
ואינו  נוי של ענין אינו שאם ומשמע מזה, נהנה אם אלילים

איסור. אין ליהנות, מתכוין
עבודה  לשם שנעשתה צורה בדמות להסתכל והאיסור
בהתבוננות  כשמסתכל רק הוא זו, בהלכה האמור זרה,

לעיל) המ"א אל (וכדברי תפנו 'אל הפסוק משמעות שזו
בראיה  אבל מכוונת, והסתכלות פניה היינו האלילים',
ב'ספר  אמנם הדין. מן איסור אין כוונה, ללא שטחית

קעח)חסידים' לנסוע (סי' אבל בעלמא, בראיה גם החמיר
ואין  הסתכלות כוונת כל ללא ע"ז צורת בה שיש במכונית

להתיר. יש זו, מנסיעה להימנע אפשרות

ה'תשע"ו  כסלו כ' רביעי יום הנידחת  בעיר והנשים הטף

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰øéò ïéc Càéäå§¥©¦¦
íãà Lôð ìk úà ïékî ...daø Bà øéòä ìk äçcä ?...úçcpä©¦©©ª§¨¨¨¦ª¨©¦¤¨¤¤¨¨

.íéLðå óè ,áøç éôì da øLà£¤¨§¦¤¤©§¨¦
אחרונים ועוד)והקשו תסד מצוה חינוך מנחת כד, סי' חו"מ סופר :(חתם
בגמרא א)מבואר ב, עדים (מכות של עונש להטיל שאין

כאשר  לו 'ועשיתם שנאמר אשתו על או זרעו על זוממין
אנשי  על המעידים עדים גם כן, ואם לזרעו'. ולא 'לו - זמם'

הנידחת ונשים')עיר טף חרב, 'לפי להורגם אותם,(שזממו יזימו אם
איך  כן, ואם וזרעם. נשותיהם את להעניש ניתן יהיה לא
שאי  'עדות זו והרי הנידחת, עיר אנשי על עדות מקבלים
בהם  לקיים אפשר אי יוזמו אם כי להזימה' יכול אתה
להזימה  יכול אתה שאי ועדות זמם', כאשר לו 'ועשיתם

עדות? אינה
ענגל הגר"י א)ותירץ ב, מכות הש"ס, דברי (גליוני פי על

מהר"מ)ה'מרדכי' בשם תרטז סי' שהקטנים(סנהדרין הנשים), (וכן

שנהרגים  הוא (והחידוש זרה עבודה עבדו אם רק נהרגים
על  היא העדים עדות כן, ואם עונשין). בני שאינם אף

מחמת  (ולא חטאם על מיתה החייבים עצמם הקטנים
זמם' כאשר לו 'ועשיתם בהם יקיימו יוזמו ואם אביהם),

כהלכה.
שבעיר  והטף שהנשים היא הרמב"ם משמעות אך

חטאו לא עצמם שהם אף נענשים מנחת הנידחת כאן, עוז (מגדל

שם  כאשר חינוך לעשות יהיה אפשר אי עצמם שלעדים וכיון ,
הדין  יתקיים לא הרי והטף) הנשים את גם (להעניש זממו

זמם'! כאשר לו 'ועשיתם
המלך': 'עבודת בספר ומבאר

עבודה  שעבדו שבעיר יחידים על רק היא העדים עדות
שאחרֿכך  אלא התראה ולאחר כדין היא ועדותם זרה,
ברורה  בידיעה שידעו עד וחוקרים "דורשים הגדול ביתֿדין
'עיר  דין העיר על ומחילים רובה" או העיר כל שהודחה
מכוח  זה אין אך והטף. הנשים דין נגמר וכך הנידחת',
צריכים  לא הנידחת עיר שזו ביתֿדין ולקביעת העדות,
להתקיים  יכול היחידים, על רק היא שעדותם וכיון עדים.

זמם'. 'כאשר בהם

ה'תשע"ו  כסלו כ"א חמישי יום זרה  בעבודה - גורם' וזה 'זה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úà ïäa ÷éqä¦¦¨¤¤
.Bá äôàéå øzä ìL íéøçà íéöòa ÷éqé Ck-øçàå ,ïvé ,øepzä©©ª©§©©¨©¦§¥¦£¥¦¤¤¥§¤¡¤

.äàðäa äøeñà útä Z Bðpö àìå útä úà Bá äôà̈¨¤©©§Ÿ¦§©©£¨©£¨¨
תנאים ב)נחלקו כו, דבר (פסחים היינו גורם', וזה 'זה בדין

איסור. של ואחד היתר של אחד גורמים, שני ידי על הנעשה
בעצי  חדש תנור הסיק אם אסור', גורם וזה ש'זה הדעה לפי

ופת uzeiאשרה זה, היסק ידי על נגמרה כי התנור,
איסור  ידי על אפייתה היתר, בעצי יוסק אם אף בו, שתיאפה
כהאומרים  פוסק הרמב"ם אבל אסור, גורם' וזה ו'זה והיתר
אשרה  בעצי שהוסק חדש תנור ולכן מותר', גורם וזה 'זה

אלא יותץ רש"י)oveiלא זה בהיסק פת בו יאפה הצינון (שלא ואחר
היתר. עצי עם בו לאפות מותר

משנה': ה'כסף והקשה

הפת  צננו, ולא הפת את בו "אפה וכתב סתם הרמב"ם
הפת  ישן בתנור ובין חדש בתנור שבין ומשמע אסורה"
אשרה  בעצי היא האפיה ישן בתנור הרי להבין: ויש אסורה.

מותר'? גורם וזה ו'זה היתר, של ותנור איסור של
וביאר:

נאפתה  שבו החום אם רק הוא גורם' וזה 'זה של ההיתר
או  האש את (שגרף האשרה מעצי ישירות בא לא הפת
מעצי  ישירות בא והחום כנגדה' 'אבוקה אם אבל שדעכה),
חלק  וכאילו בפת' עצים שבח 'יש כי אסורה, הפת האשרה
אוסר  כאן הרמב"ם שבו האופן וזה בפת, נבלע מהאשרה
את  גרף אם אבל ישן, בתנור גם אשרה בעצי שנאפתה פת

מותרת. הפת - התנור מחום היא הפת ואפיית האש
אברהם' סק"ה)וה'מגן תמה סי' הרמב"ם (א"ח שלדעת נקט



עג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ביטול  דין בהם שיש באיסורים רק מותר גורם' וזה 'זה
שאיסורה  בעבודהֿזרה אבל וכדו'), במאתיים או (ברוב
שנאפתה  הפת ישן בתנור וגם אסור', גורם וזה 'זה במשהו

אסורה. אשירה בעצי

הזקן אדמו"ר סק"ו)אך תמה סי' א"ח אחרון סובר (קונטרס
בעבודהֿזרה  גם גורם' וזה 'זה מתיר שהרי שהרמב"ם

– אשרה בעצי שהוסק חדש oveiשתנור בין חילק "ולא
ליה" סגי בצינון חדש דאפילו הנ"ל).לישן, משנה הכסף (כדברי

ה'תשע"ו  כסלו כ"ב שישי יום למצוות? טעם לחפש אין מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ïéçlâî ïéà¥§©§¦
àì" :øîàpL ,íéáëBë éãáBò ïéNBò eéäL Bîk Làøä éúàt©£¥¨Ÿ§¤¨¦§¥¨¦¤¤¡©Ÿ

."íëLàø úàt eôéwú©¦§©Ÿ§¤
ה'טור' קפא)כתב סי' -(יו"ד הרמב"ם  שכתב הטעם כי

עובדי  עושים שכך מפני הראש פאות גילוח אסרה שהתורה
לבקש  צריכים אנו ו"אין בתורה מפורש אינו - זרה עבודה
נדע  לא אם אף עלינו הם מלך מצוות כי למצוות, טעם

יוסף' ה'בית וביאר היא:(שם)טעמם". כך ה'טור' שכוונת
לא  שאם משמע זו למצוה טעם שמחדש הרמב"ם מדברי
אלא  כן הדבר ואין לקיימה, מצווים נהיה לא טעמה נדע

טעמה. נדע לא אם אף לעשותה ועלינו היא מלך מצוות
שהרמב"ם  דעת על יעלה וכי יוסף': ה'בית זה על ותמה
טעמה, נדע כן אם אלא המצווה לקיים שאין לומר רצה
גם  וודאי אלא ממנו?", יותר התורה לכבוד יחוש ו"מי
שאפשר  כל אלא הם", מלך גזירת התורה חיובי "כל לדעתו

טעמה. את נפרש למצווה טעם למצוא
הט"ז סק"א)וכתב שם "חסֿושלום (יו"ד אלו: דברים על

את  לקיים צריכים שאין הרמב"ם, בדעת כן יחשוב שה'טור'

מתפרשים  כך אלא הטעם" את יודעים אנו שאין כל המצוה
הדברים:

מפני  הוא הראש פאות לגלח שהאיסור הסביר הרמב"ם
יש  כן ואם כך, לעשות וכמריהם עבודהֿזרה עובדי שדרך
'שלום  משום נדרש הדבר כאשר הראש פאות לגלח להתיר
חוקות  משום האסור דבר התירו זה לצורך כי מלכות',
ללבוש  וצריך למלכות קרוב שהוא "מי כי ואמרו הגויים

בכל" מותר - להם ולדמות ס"ב)במלבושיהם קעח סי' .(יו"ד
לעכו"ם  להידמות האיסור ולדעתו ה'טור' חולק כך ועל
חוקות  משום האסור בדבר רק מלכות' 'שלום משום הותר
בו  מפורש שלא הראש פאות גילוח איסור ואילו הגויים,
שלום  משום להתירו אין הגויים, חוקות משום שהוא
טעם  יודעים אנו ואין שהיות לומר אפשר ואי מלכות.
חוקות  משום הוא האיסור שטעם מעצמנו נפרש אחר,
צריכים  אנו "אין כי - מלכות) שלום משום (ונתיר הגויים
אם  אף עלינו הם המלך מצוות כי למצוות טעם לבקש
שלום  משום הפאות גילוח להתיר ואין טעמן" נדע לא

מלכות.

ה'תשע"ו  כסלו כ"ג קודש שבת תעשה' 'לא מול 'עשה'

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰úåöî ìò íãà øáò̈©¨¨©¦§©
ãò íMî ææ Bðéà Z äáeLú äNòå úøk da ïéàL äNò£¥¤¥¨¨¥§¨¨§¨¥¨¦¨©
äìBz äáeLz ...äNòú-àì úåöî ìò øáò ...Bì ïéìçBnL¤£¦¨©©¦§©Ÿ©£¤§¨¨

.øtëî íéøetkä-íBéå§©¦¦§©¥
תעשה'? 'לא מצוות או 'עשה' מצוות יותר, חמור מה

די  מצותֿעשה ביטול על לכפר כדי כי מבואר זו בהלכה
די  אין לאֿתעשה על בעבירה ואילו בלבד, בתשובה
להסיק  ניתן ולכאורה מכפר, הכיפורים יום ורק בתשובה
הכפרה  ולכן מ'לאֿתעשה' חמורה פחות מצותֿעשה כי מזה

יותר. קלה עליה
ל'לא  מצותֿעשה בין 'התנגשות' קיימת כאשר מאידך,
על  בעבירה בהכרח כרוך המצותֿעשה שקיום היינו תעשה',
את  לקיים וצריך תעשה' לא דוחה 'עשה הרי 'לאֿתעשה',
עולה  ומכך הלאו, על יעבור זה שעלֿידי אף ה'עשה'

תעשה'! מ'לא יותר חשובה מצותֿעשה כי לכאורה
הזקן אדמו"ר פ"א)ומבאר התשובה :(אגרת

ידי  על כי הוא 'לאֿתעשה' לגבי שבמצותֿעשה היתרון
ובנפש  בעולמות אלוקי ושפע אור נמשך מצותֿעשה קיום
האיברים, כנגד הן שמצוותֿעשה חז"ל כדברי האדם,
אבר  שכל כשם כי הוא חסידות עלֿפי הדברים ופירוש
וחיות  אור ממשיכה מצוה כל כך מהנפש, חיות 'ממשיך'

מהקב"ה.
צריך  'מתנגשות', ו'לאֿתעשה' מצותֿעשה כאשר ולכן,
יחסר  המצוה, תתקיים לא אם כי המצותֿעשה, את לקיים

ידה. על הנמשך והשפע האור
יותר, קלה מצותֿעשה ביטול על התשובה זאת, ועם
והשפע, האור המשכת מצותֿעשה, שבקיום שהיתרון משום
אינה  התשובה כי התשובה ידי על לתיקון ניתן אינו הכי בלאו
אלא  המצוה קיום אי בגלל שנחסר האור את 'ממשיכה'
אך  בלבד, תשובה מספיקה כך ולשם האדם, על מכפרת
אין  לתקנו וכדי האדם בנפש פגם נגרם לאֿתעשה על בעבירה

הכיפורים. יום של הכפרה כוח גם נדרש אלא בתשובה די
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ה'תשע"ו  כסלו י"ז ראשון יום

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ייבטלו 1) מתי ועיר; עיר בכל תינוקות מלמדי הושבת

אחד. מלמד אצל התלמידים מספר מלימודם; התינוקות

.àÔÈ·ÈLBÓ2,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa ˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»
CÏt ÏÎ·e3da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ .¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e ,CÏÙÂ ¿»∆∆»∆∆¿»ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz4„Ú ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙‡ ƒ∆≈«»«¬ƒƒ∆«¿≈»ƒ«
- e·ÈLB‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÔÈ·ÈLBnL∆ƒƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ…ƒ

ÔÈÓÈ¯ÁÓ5‡l‡ ,Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÚ‰ ˙‡ «¬ƒƒ∆»ƒ∆≈»»ƒ¿«≈∆»
Ï·‰a6.Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL Ì‰Èt «¬≈ƒ∆∆ƒ∆≈«»

כהן 2) (שהיה בןֿגמלא יהושע "התקין כא.) בתרא (בבא
וכו'. תינוקות" מלמדי מושיבין שיהיו שני) בית בימי גדול

ג,3) (נחמיה המצפה פלך שר כמו: מדינה, של חלק גליל.
נקראות: אחד במקום מקובצות עיירות שש או חמש טו).

("הערוך"). חרם 4)פלך לשון - מחרימין קיט:). (שבת
עם  בברית לבוא ושלא העיר. לתוך להיכנס שלא ונידוי:

באלו. וכיוצא מחריבים.5)תושביה אוקספורד, בנוסח
תורה.6) לומדים שהם בשעה מפיהם היוצא האד ֵבזכות

חטא" בו שאין להבל חטא בו שיש הבל דומה "שאינו
(שם).

.áÔ·k LL Ô·k ,„nÏ˙‰Ï ˙B˜BÈz‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆«ƒ¿ƒ¿«≈¿∆≈¿∆
BÙeb ÔÈ·e Ôa‰ Ák ÈÙÏ ,Ú·L7,LL ÔaÓ ˙BÁÙe . ∆«¿ƒ…««≈ƒ¿«»ƒ∆≈

B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡8ÏÈh‰Ï „nÏÓ‰ Ô˙B‡ ‰kÓe . ≈«¿ƒƒ«∆»«¿«≈¿«ƒ
‰ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ9˙kÓ ,·ÈB‡ ˙kÓ Ì˙B‡ ‰kÓ BÈ‡Â ; ¬≈∆≈»¿≈«∆»««≈««

‡ÏÂ ÌÈËBLa Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .È¯ÊÎ‡«¿»ƒ¿ƒ»…«∆»¿ƒ¿…
˙BÏ˜Ó·10‰pË˜ ‰Úeˆ¯a ‡l‡ ,11Ô„nÏÓe ·LBÈÂ . ¿«¿∆»ƒ¿»¿«»¿≈¿«¿»

‰ÏÈl‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óe Blk ÌBi‰ Ïk12„ÓÏÏ ÔÎpÁÏ È„k , »«Àƒ¿»ƒ««¿»¿≈¿«¿»ƒ¿…
ıeÁ ,ÏÏk ˙B˜BÈz‰ eÏËaÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈl·e ÌBia««»¿»¿…ƒ»¿«ƒ¿»

ÛBÒa ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL È·¯ÚÓ13ÌÈÓÈ·e ,ÌÈÓi‰ ≈«¿≈«»¿»ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ·BË14‰lÁza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ,˙aLa Ï·‡ .15Ï·‡ , ƒ¬»¿«»≈ƒ«¿ƒ»¬»

ÔBL‡¯a ÔÈBL16elÙ‡Â ,˙B˜BÈz‰ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ«¬ƒ
·ÏLc˜n‰ ˙Èa ÔÈ17. ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

ו).7) הלכה א, (פרק למעלה כמבואר כא.), בתרא (בבא
כא):8) ה, פרק (אבות שאמרו ומה נ.) כתובות (שם;

בדעת; ומפותח גמור בריא בילד היינו - למקרא" "בןֿחמש
ומגלגל  מעט מלמדו שאביו הפסוקים לאותם שכוונתם או
מיימוניות). (הגהות הלימוד לגיל שהגיע בטרם עוד עימו

ללימודים.9) קשבת אוזן ויטו בקולו ישמעו למען (שם)
סכנה.10) וגם אכזריות משום בזה מכה 11)שיש שיכהו

ייזוק. שלא ואילך 12)קלה "מכאן לא.): (תענית
והלילות  וקצרים הולכים שהימים באב (מחמישהֿעשר
הלילות  את שיוסיף (מי יוסיף" - דמוסיף ארוכים) נעשים

וכן  חייו). על חיים יוסיף בתורה, לעסוק הימים על
עם  שם ויהי הפסוק: על מז) פרשה (שמות, במדרשֿרבה
לכך  אמרו: כח) לד, (שמות לילה וארבעים יום ארבעים ה'
לתלמידים) משנה (המלמדים המשנים שיהיו ְִַַהתקינו
ספר  ימוש לא שנאמר: מה לקיים ובערב, בבוקר יושבים
ח). א, (יהושע ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה

יוחנן 13) רבן על אמרו כח.). (סוכה היום חצות מאחר
מביתֿהמדרש  לעמוד עת הגיעה אמר: לא שמימיו בןֿזכאי,
חננאל). רבינו (כגירסת טובים וימים שבתות מערבי חוץ

חייב 14) שאמרו: כמו יוםֿטוב, שמחת וישמחו שיתענגו
קט.). (פסחים ברגל ביתו ובני בניו לשמח מה 15)אדם

אותם  ומצער להם הוא שטורח מימיהם, עוד קראו שלא
לז.). פעם 16)(נדרים כבר שקראו מה על חוזרים אבל

(שם). ראשונה חזרה ואפילו השבת, (שבת 17)קודם
קיט:).

.â˙B˜BÈz‰ ÁÈpÓ ‡e‰L ,˙B˜BÈz‰ „nÏÓ18,‡ˆBÈÂ ¿«≈«ƒ∆«ƒ««ƒ¿≈
Ô‰nÚ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡e‰L B‡19‡e‰L B‡ , ∆∆¿»»«∆∆ƒ»∆∆

Ô„enÏa ÏM¯˙Ó20‰NÚ ¯e¯‡" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«»…∆
"‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ21·ÈLB‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈»¿ƒ

‰‡¯È ÏÚa ‡l‡ ,„nÏÓ22˙B¯˜Ï ¯È‰Ó ,23˜c˜„Ïe24. ¿«≈∆»««ƒ¿»»ƒƒ¿¿«¿≈

ח:).18) בתרא (בבא לימודם שהוא 19)בשעת בשעה
וליבו  עיניו ואין אחרת במלאכה גם הוא עוסק אותם מלמד
בתוספתא  שאמרו וכמו לתלמידים. כליל ונתונים פנויים
למחצית  בחנות חבירו את המושיב ד): פרק מציעא, (בבא
עיניו  שאין לפי מלאכתו, יעשה אל אומן היה אם - שכר
כשהוא  מפרשים: ויש שמים. במלאכת שכן וכל החנות, על
התלמידים. עם לימודו אחרי אפילו בביתו מלאכה עושה
למלא  כך אחר יכול ואינו כוחותיו אז מחלישה המלאכה
פרק  דמאי (ירושלמי, שאמרו וכמו התלמידים. כלפי חובתו
ביום, עצמו וישכיר בלילה שלו בתוך יעשה לא ג): הלכה ז,
מצא  יוחנן רבי הבית. בעל של במלאכתו ממעט שהוא מפני
לו: אמר חלש, כשהוא לימודו בשעת תינוקות מלמד פעם
אם  ומה, לך, אסור לו: אמר אני. צם לו: אמר זה? מה
 ֿ הקדושֿברוך של מלאכתו - אסור ודם בשר של מלאכתו

שכן! כל לא מש 20)הוא כל ואינו שיבינו להסבירם תדל
ישתבשו. ולא לאשורו מסופר 21)דבר כא:). בתרא (בבא

הזכרים  את רק באדום הרג למה יואב את שאל דוד שם:
יואב  שם ישב חדשים ששת כי ככתוב: הנקבות, את גם ולא
טז). יא, (מלכיםֿא באדום זכר כל הכרית עד ישראל וכל
עמלק  זכר תמחה מחה בתורה: שכתוב מפני יואב: ָָָֹענה
רצה  כתוב? זכר הלא ושאל: דוד תמה יט). כה, ֵֶ(דברים

רבו את להרוג ובאשמתו יואב בלימודו עימו דיקדק לא כי
רמייה"! ה' מלאכת עושה "ארור עליו: וקרא נשתבש,

חטא.22) ויראת שמים יראת בו בקריאה 23)שיש מרבה
בוריו.24)עמהם. על דבר כל שיבינו ומקפיד מדייק

.ã˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ,‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe25ÈtÓ , ƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
ÏÎÂ .Ì‰Èa Ïˆ‡ ˙B‡a‰ ,Ì‰È˙Bn‡26‡Ï ‰M‡ ƒ≈∆«»≈∆¿≈∆¿»ƒ»…
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˙B˜BÈz „nÏ˙27Ïˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰L ,Ì‰È˙B·‡ ÈtÓ , ¿«≈ƒƒ¿≈¬≈∆∆≈»ƒ≈∆
.ÌÈa‰«»ƒ

מדברת.25) ההלכה הפרטי במעונו פב.) (קידושין
"וכן".26) אוקספורד הפרטי.27)בנוסחת במעונה

.ä„nÏÓ Ïˆ‡ ÌÈ„ÓÏ ˙B˜BÈ˙ ‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈∆¿«≈
- ÌÈÚa¯‡ „Ú ,‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰.„Á‡∆»»≈«∆¿ƒ«¬ƒ»««¿»ƒ

BÚiÒÏ ¯Á‡ BnÚ ÔÈ·ÈLBÓ28ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ ;Ì„enÏa ƒƒƒ«≈¿«¿¿ƒ»»≈«
ÌÈÚa¯‡29.˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÈL Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - «¿»ƒ«¬ƒƒ»∆¿≈¿«¿≈ƒ

"ריש 28) בתלמוד: נקרא זה ועוזר בעבודתו. לעזר לו להיות
ותפקידו  התלמדים. יושבים שעליו הספסל ראש דוכנא",
ומשגירו  וחוזר המלמד מפי התינוקות עם שומע רש"י: לפי

כא.). בתרא (בבא התינוקות עד 29)בפי הרא"ש: ולדעת
עד  מארבעים סיוע; בלי אחד מלמד מספיק ארבעים
מושיבים  - חמישים וכשהם לסיוע, אחר מושיבים חמישים

מיימוניות). (הגהות שניים להם

.ånÏÓÏ „nÏnÓ ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ‡e‰L ,¯Á‡ „ ƒƒ∆«»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«≈∆
¯È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na .˜ec˜„a ÔÈa ‡¯˜Óa ÔÈa ,epnÓ »ƒƒ∆≈¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆¿»ƒ

¯‰p‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚa Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ««¿…»»«»»
¯‰p‰ „vÓ B‡ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈∆¬»≈ƒ¿ƒƒ««»»
,ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡ - ¯ÈÚ‰ d˙B‡a elÙ‡ BcˆÏ¿ƒ¬ƒ¿»»ƒ≈ƒƒ∆«»»

‡È¯a ÔÈa ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡31ÔÈa ,¯‰p‰ ÈabŒÏÚ ∆»ƒ≈»»ƒ¿»»ƒ««≈«»»ƒ¿
Èe‡¯ BÈ‡L32.‰¯‰Óa ÏtÏ ∆≈»ƒ…ƒ¿≈»

יותר 30) הוראה בכישרונות מחונן שהוא שם). בתרא, (בבא
המקצועות. בשני הראשון וחזק.31)מן רחב גשר

אסון.32) יקראנו פן לנפול. ועלול רעוע

.æÈB·Ó ÈaÓ „Á‡33elÙ‡ ,„nÏÓ ˙BNÚ‰Ï LwaL ∆»ƒ¿≈»∆ƒ≈¿≈»¿«≈¬ƒ
B„Èa ˙BÁÓÏ ÂÈÎL ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡34. ∆»ƒ¿≈∆»≈≈¿ƒ¿≈»ƒ¿¿»

„nÏÏ ˙Èa Á˙Ùe B¯·Á ‡aL ,˙B˜BÈz „nÏÓ ÔÎÂ¿≈¿«≈ƒ∆»¬≈»««ƒ¿«≈
B‡ ,BÏ ÌÈ¯Á‡ ˙B˜BÈz e‡B·iL È„k ,Bcˆa ˙B˜BÈzƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¬≈ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÏL ˙B˜BÈzÓ e‡B·iL È„k¿≈∆»ƒƒ∆∆≈∆∆≈»

B„Èa ˙BÁÓÏ35ÏÈc‚È B˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰" :¯Ó‡pL , ƒ¿¿»∆∆¡«»≈¿««ƒ¿«¿ƒ
"¯Èc‡ÈÂ ‰¯Bz36. »¿«¿ƒ

צדדי 33) רחוב כד). א, (שופטים העיר מבוא מלשון:
לתוכו. פתוחות חצרות והרבה הרבים לרשות הפתוח

החצר.34) דיורי מנוחת מפריע התינוקות קול כי ולומר:
גבול.35) הסגת של ההתחרות 36)בטענה ידי ועל

סופרים  "קנאת כי התלמידים, של הדעת תרבה שביניהם
לרדת  לאחד אסור אחרת באומנות אבל חכמה". תרבה

(שם). בחררתו ולהפוך חבירו לאומנות

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מי 1) יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד שקול תורה שתלמוד

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה

.àÌÈ¯˙Î ‰LÏLa2¯˙ÎÂ ,‰¯Bz ¯˙k :Ï‡¯NÈ e¯zÎ ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈∆∆»¿∆∆
,Ô¯‰‡ B· ‰ÎÊ - ‰p‰k ¯˙k .˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ,‰p‰k¿À»¿∆∆«¿∆∆¿À»»»«¬…
˙p‰k ˙È¯a ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»¿ƒ¿À«

BÚ¯Ê" :¯Ó‡pL ,„Âc B· ‰ÎÊ - ˙eÎÏÓ ¯˙k ."ÌÏBÚ»∆∆«¿»»»ƒ∆∆¡««¿
È¯‰ - ‰¯Bz ¯˙k ."Èc‚ LÓMk B‡ÒÎÂ ‰È‰È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ∆∆»¬≈
‰¯Bz" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÎeÓe „ÓBÚÂ ÁpÓÀ»¿≈»¿»ƒ¿»≈∆∆¡«»
ÈÓ Ïk - "·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ,‰LÓ eÏ ‰eƒ̂»»∆»»¿ƒ««¬…»ƒ
ÌÈ¯˙k‰ Ì˙B‡L ,¯Ó‡˙ ‡nL .ÏhÈÂ ‡B·È ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆»¿ƒ…∆»…«∆»«¿»ƒ

:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ¯˙kÓ ÌÈÏB„bÌÈÎÏÓ Èa" ¿ƒƒ∆∆»¬≈≈ƒ¿»ƒ
eÎÏÓÈ3‡‰ ;"e¯NÈ ÌÈ¯N Èa ,˜„ˆ e˜˜BÁÈ ÌÈÊB¯Â ƒ¿…¿¿ƒ¿¿∆∆ƒ»ƒ»»

Ì‰ÈMÓ ÏB„b ‰¯Bz ¯˙kL ,z„ÓÏ4. »«¿»∆∆∆»»ƒ¿≈∆

"שלשה 2) אחר: בנוסח ושם עב:) יומא מא; פ' (אבדר"נ
- מזבח של שלחן. ושל ארון, ושל מזבח, של הם: ִֵזרים
דוד  זכה - המלכות) וסמל שלחן של ונטלו; אהרן זכה
כל  הוא; מונח עדיין - כתרֿתורה) (סמל ארון של ונטלו;

ויקח". יבוא - ליקח זה:3)הרוצה מקרא אומרת התורה
שם). (רש"י, המלך מן הממליך הובא 4)וגדול וכן

שני  של עצמם "כל ה"ספרי": מאמר ח' משלי בילקוט
מכוחה  אלא אינם וכתרֿמלכות, כתרֿכהונה הללו: כתרים

תורה". של

.áÌ„B˜ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ¯ÊÓÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡5Ô‰ÎÏ »¿¬»ƒ«¿≈«¿ƒ»»≈¿…≈
- "ÌÈÈtÓ ‡È‰ ‰¯˜È" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ŒÌÚ ÏB„b»«»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ÒÎpL ÏB„b Ô‰kÓ6. ƒ…≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

פ"ג,5) שם ירוש', יג.; (הוריות וכיו"ב לפדותו להחיותו,
על 6)ה"ה). מיוסד זה מדרש ביוה"כ. הקדשים לקודש

שמח)". (אור "מפנינים" הכתיב:

.â‰Ïe˜L ‡È‰L ,Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎa ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡7 ≈¿ƒ¿»¿»«ƒ¿À»∆ƒ¿»
Ïk „‚k ‰¯Bz „eÓÏz ‡l‡ ,‰¯Bz „eÓÏz „‚k¿∆∆«¿»∆»«¿»¿∆∆»

Ôlk ˙Bˆn‰8‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L ,9CÎÈÙÏ ; «ƒ¿À»∆««¿≈ƒƒ≈«¬∆¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰10. ««¿≈««¬∆¿»»

להשתוות.7) מ"א).8)שתוכל פ"א, (קידושין 9)(פאה
או 10)מ:). תחילה ילמד אם להימלך אחד בא ואם

שאין  לפי - תחילה למד לו: אומרים במעשה, יעסוק
שם). (תוספות, חסיד עםֿהארץ

.ãÌ‡ - ‰¯Bz „eÓÏ˙Â ‰ÂˆÓ ˙iNÚ ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¬ƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,ÌÈ¯Á‡ È„ÈŒÏÚ ˙BNÚ‰Ï ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡∆¿»«ƒ¿»¿≈»«¿≈¬≈ƒ…«¿ƒ

B„eÓÏz11Â‡Ï Ì‡Â ;12¯ÊÁÈÂ ‰Âˆn‰ ‰NÚÈ - «¿¿ƒ»«¬∆«ƒ¿»¿«¬…
.B„eÓÏ˙Ï¿«¿

ללמוד 11) בנו את ששלח קסרין מן אבהו ר' על יסופר
מטפל  הוא, חסדים גומל בנך לו: ואמרו באו בטבריה. תורה
אין  המבלי אביו: לו שלח בקבורתם. ועוסק במתים הוא
וגמרו, נמנו כבר לטבריה? שלחתיך בקסרין קברים
ה"ז). פ"ג, פסחים (ירושלמי, למעשה! קודם שהתלמוד

(שם;12) ילמד כך ואחר יעשה - מצוה מת קבורת כגון
ט:). מ"ק

.äÏÚ ‡l‡ ÔBc BÈ‡ ,Ì„‡ ÏL BÈc ˙lÁz¿ƒ«ƒ∆»»≈ƒ∆»«
„eÓÏz‰13e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÂÈNÚÓ ¯‡L ÏÚ CkŒ¯Á‡Â , ««¿¿««»«¿»«¬»¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ14dÓLÏ ÔÈa ,‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ :15, ¬»ƒ¿»«¬…»»«»≈ƒ¿»
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dÓLÏ ‡lL ÔÈa16‡a dÓLÏ ‡lL CBznL , ≈∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»
dÓLÏ17. ƒ¿»

כל 13) קודם ממנו ונפרעים לדין אותו תובעים לבוא לעתיד
מ:). (קידושין תורה ביטול עוון נ:).14)על (פסחים

לעצמה.15) תכלית בתור גופא, התורה בתור 16)לשם
וכיו"ב. "רבי" שיקראוהו: כגון אחרת, תכלית לשם אמצעי

בתורתו 17) אחרים ולקפח לקנטר מנת על שלומד מי אבל
יז.). (ברכות נברא שלא לו נוח -

.å‰ÂˆÓ Ìi˜Ï BaÏ B‡NpL ÈÓ18˙BÈ‰ÏÂ Èe‡¯k BÊ ƒ∆¿»ƒ¿«≈ƒ¿»»»¿ƒ¿
BzÚc ÁÈqÈ ‡Ï - ‰¯BzŒ¯˙Îa ¯zÎÓ19ÌÈ¯·„Ï À¿»¿∆∆»…«ƒ««¿ƒ¿»ƒ

¯LÚ‰ ÌÚ ‰¯B˙ ‰˜iL BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿…»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆
˙Á‡k „B·k‰Â20‰¯Bz ÏL dk¯„ ‡È‰ Ck .21˙t : ¿«»¿∆»»ƒ«¿»∆»«

Â ,‰zLz ‰¯eNÓa ÌÈÓe ,ÏÎ‡z ÁÏnaı¯‡‰ ÏÚ «∆«…≈«ƒ«¿»ƒ¿∆¿«»»∆
‡ÏÂ .ÏÓÚ ‰z‡ ‰¯Bz·e - ‰ÈÁz ¯Úˆ ÈiÁÂ ,ÔLÈzƒ«¿«≈««ƒ¿∆«»«»»≈¿…

¯Ó‚Ï ¯·c‰ EÈÏÚ22ÏËaÏ ÔÈ¯BÁŒÔa ‰z‡ ‡ÏÂ , »∆«»»ƒ¿…¿…«»∆ƒƒ»≈
ÈÙÏ ¯ÎN‰Â ,¯ÎN ˙Èa¯‰ ,‰¯Bz ˙Èa¯‰ Ì‡Â .‰pnÓƒ∆»¿ƒƒ¿≈»»ƒ¿≈»»»¿«»»¿ƒ

¯Úv‰23. «««

התורה.18) לימוד והתעסקות 19)של התורה מלימוד
ולא 20)בה. בסחרנים תימצא "לא נה.): (עירובין

במועט 21)בתגרים". שמסתפק מי רק ד). פ"ו, (אבות
תורה. לכתר זוכה - רווחה וחיי מותרות אחרי רודף ואינו

כולה 22) את לגמור הקב"ה שכרך "לא כי טז). פ"ב. (שם
הוא  העיקר (ברטנורא); תגמרנה לא אם שכרך שתפסיד כדי

ממנה. תיבטל פ"ה,23)שלא (שם אגרא - צערא לפום
כג).

.æ‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡ ÔBÓÓ ıa˜‡L „Ú :¯Ó‡˙ ‡nL24! ∆»…««∆∆¿…»∆¡…¿∆¿»
¯ÊÁ‡Â ,È˜ÒÚÓ ‰t‡Â CÈ¯ˆ È‡M ‰Ó ‰˜‡L „Ú«∆∆¿∆«∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆≈¬»«¿∆¡…
‰z‡ ÔÈ‡ ,EaÏ ÏÚ BÊ ‰·LÁÓ ‰ÏÚz Ì‡ - !‡¯˜‡Â¿∆¿»ƒ«¬∆«¬»»«ƒ¿≈«»

ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ÏL d¯˙ÎÏ ‰ÎBÊ25E˙¯B˙ ‰NÚ ‡l‡ ; ∆¿ƒ¿»∆»¿»∆»¬≈»¿
Ú·˜26‰t‡LÎÏ :¯Ó‡˙ ‡ÏÂ ,È‡¯Ú EzÎ‡ÏÓe ∆«¿«¿¿¬«¿……«ƒ¿∆∆»∆

‰t˙ ‡Ï ‡nL !‰L‡27. ∆¿∆∆»…ƒ»∆

מעושר.24) כך אחר שאקיימנה כדי ממנה איבטל עתה לעת
לקיבוץ 25) כי אליה, תחזור בנקל לא ממנה בטלת שאם

גבולות. אין קנינים ורכישת ובכל 26)ממון העתים בכל
ד).27)המצבים. פ"ב, (שם

.ç¯·ÚÓ ‡ÏÂ" ,"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙k»«»…«»«ƒƒ¿…≈≈∆
‡È‰ Áe¯‰ Èq‚a ‡Ï - "‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" ;"‡È‰ ÌiÏ«»ƒ…«»«ƒƒ…¿«≈»«ƒ

ÌiÏ ¯·ÚÓ ÈÎl‰Ó· ‡ÏÂ ,‰ÈeˆÓ28e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .‡È‰ ¿»¿…ƒ¿«¿≈≈≈∆«»ƒ¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ29eeˆÂ ,ÌÈkÁÓ ‰¯BÁÒ· ‰a¯n‰ Ïk ‡Ï : ¬»ƒ…»««¿∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓÎÁ30˜ÒÚa ËÚÓÓ ÈÂ‰ :31.‰¯Bza ˜ÒÚÂ , ¬»ƒ¡≈¿«≈¿≈∆«¬…«»

נה.).28) (עירובין סוחר באניות היורדים בתגרים
ה).29) פ"ב, י).30)(שם פ"ד, ארץ 31)(שם בדרך

ומתן. ובמשא

.èÏk ÈB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓk eÏLÓ ‰¯B˙ŒÈ¯·cƒ¿≈»ƒ¿¿¿«ƒ∆∆¡«»
ÔÈÒpk˙Ó ÌÈ‡ ÌÈn ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ,"ÌÈnÏ eÎÏ ‡Ó»̂≈¿««ƒ«»««ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa32ÌÈˆa˜˙Óe ÂÈÏÚÓ ÔÈÏÁÊ ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa33ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡ ‰¯B˙ŒÈ¯·c Ck ; ƒ¿∆¿…∆»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»ƒ

Áe¯‰ŒÈq‚a34‡k„a ‡l‡ ,·ÏŒd·b Ïk ·Ïa ‡ÏÂ , ¿«≈»«¿…¿≈»¿«≈∆»¿«»
¯ÈÒÓe ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙nL ,Áe¯ŒÏÙLe¿««∆ƒ¿«≈«¬««¿≈«¬»ƒ≈ƒ

ÔÓf‰ È‚eÚ˙Â ˙BÂ‡z‰35ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ ,BalÓ ««¬¿«¬≈«¿«ƒƒ¿∆¿»»¿»
ÂÈiÁ È„k ËÚÓ ÌBÈ36,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ , ¿«¿≈«»ƒ…»»«…«

.‰¯Bza ˜ÒBÚ BÏÈÏÂ BÓBÈ ¯‡Le¿»¿≈≈«»

שיפוע.32) מורד, - מדרון ז.) במקום 33)(תענית שקע
("הערוך"). מים למקוה גאוותנים.34)שטוח

שדורסת 35) זו כחיה עצמו משים אדם "אם נד.) (עירובין
"שאינו  רש"י: ופירש בידו". מתקיים תלמודו - ואוכלת
חיה  כאותה תבלין, בלא בשר ואוכל תענוגים על מקפיד
עינוגים". שאר וכן הריגתה; לאחר מיד ואוכלת הדורסת

קבע 36) תורתם עשו הראשונים "דורות לה:) (ברכות
האחרונים  דורות בידם; נתקיימו וזו זו - ארעי ומלאכתם
נתקיימו  לא וזו זו - עראי ותורתם קבע מלאכתם שעשו

בידם".

.é‰NÚÈ ‡ÏÂ ,‰¯Bza ˜ÒÚiL BaÏ ÏÚ ÌÈNn‰ Ïk»«≈ƒ«ƒ∆«¬…«»¿…«¬∆
˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙ÈÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¬≈∆ƒ≈∆
‰Ú¯ Ì¯‚Â ,˙c‰ ¯B‡Ó ‰aÎÂ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ‰Ê·e ,ÌM‰«≈»»∆«»¿ƒ»¿«»¿»«»»

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏËÂ ,BÓˆÚÏ37¯eÒ‡L ÈÙÏ , ¿«¿¿»««»ƒ»»«»¿ƒ∆»
‰f‰ ÌÏBÚa ‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ˙B‰Ï38ÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈÓ39: ≈»ƒƒ¿≈»»»«∆»¿¬»ƒ

."ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏË ,‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ‰‰p‰ Ïk"»«∆¡∆ƒƒ¿≈»»««»ƒ»»
e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ40Ô‰a Ïcb˙‰Ï ‰¯ËÚ ÌNÚz Ï‡" : ¿ƒ¿»¿««¬≈¬»»¿ƒ¿«≈»∆

e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ ."Ô‰a ¯tÁÏ Ìc¯˜ ‡ÏÂ41·‰‡" : ¿…«¿…«¿…»∆¿ƒ¿»¿¡«
ÔÈ‡L ‰¯Bz ÏÎÂ" ;"˙ea¯‰ ˙‡ ‡Ne ‰Î‡Ïn‰ ˙‡∆«¿»»¿»∆»«»¿»»∆≈

‰Î‡ÏÓ dnÚ42ÛBÒÂ ,"ÔBÚ ˙¯¯B‚Â ‰ÏËa dÙBÒ , ƒ»¿»»»¿≈»¿∆∆»¿
˙Bi¯a‰ ˙‡ ÌËÒÏÓ ‡‰iL ,‰Ê Ì„‡43. »»∆∆¿≈¿«¿≈∆«¿ƒ

בעולם 37) אכלו כבר כי הבא, לעולם חלק לו אין כלומר:
(פ"ד,38)הזה. לאבות בפירושו ז"ל רבינו סב.). (נדרים

אומנותם  תורתם העושים הרבנים שכר נגד קשות מדבר ה)
ודברי  התורה למוסר בניגוד שזהו - בה לחפור וקרדום
רבינו  נגד טוען כאן משנה" וה"כסף הראשונים. חכמינו
 ֿ בתלמידי לתמוך עלינו שמוטל שונות בהוכחות ומוכיח
רבנים  להיות רמה: ולתעודה לתורה שיתמסרו חכמים
פרנסתם  ואם תיישים. אין גדיים אין שאם - בישראל ודיינים
התורה  בעסק לעסוק יוכלו ולא ובטוחה מצויה תהא לא
תורה  חסֿושלום תשתכח אז - הדעת הרחבת מתוך כראוי
סימן  דעה יורה (בשו"ע, ההלכה נפסקה וכבר מישראל.
שם  נמצאים שבניֿישראל מקומות בכל נוהגים וכן רמו)
בפני  במלאכה לעסוק יצטרך שלא רבם את בכבוד לפרנס

ההמון. בפני התורה ותתבזה ה).39)הבריות פ"ד, (אבות
י).41)(שם).40) פ"א, ב).42)(שם פ"ב, (אבות
אומנות 43) בנו את מלמד שאינו מי "כל כט.) (קידושין

ליסטות". מלמדו כאילו

.àé‰NÚnÓ Ò¯t˙Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ«¬»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ«¬≈
ÂÈ„È44‰ÎBÊ ‰Ê·e ;‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ˙cÓe , »»ƒ«¬ƒƒ»ƒƒƒ»∆∆

,‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚaL ‰·BËÂ „B·k ÏÎÏ¿»»¿»∆»»«∆¿»»«»
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עז dxez cenlz zekld - rcnd xtq - elqk f"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- "CÏ ·BËÂ EÈ¯L‡ ,ÏÎ‡˙ Èk EÈtk ÚÈ‚È" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ««∆ƒ…≈«¿∆¿»
,‡a‰ ÌÏBÚÏ "CÏ ·BËÂ" ,‰f‰ ÌÏBÚa "EÈ¯L‡"«¿∆»»«∆¿»»»«»

·BË BlkL45. ∆À

מיראֿשמים".44) יותר כפו מיגיע הנהנה "גדול ח.) (ברכות
(שם).45)

.áé‰t¯nL ÈÓa ÔÈÓi˜˙Ó ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡46BÓˆÚ ≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆«¿∆«¿
ÔecÚ CBzÓ ÔÈ„ÓBlL el‡· ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ47CBzÓe ¬≈∆¿…¿≈∆¿ƒƒƒƒ

Ô‰ÈÏÚ BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡48, ¬ƒ»¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¬≈∆
„ÈÓz BÙeb ¯ÚˆÓe49ÂÈÈÚÏ ‰L ÔzÈ ‡ÏÂ ,50 ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈≈»¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Óez ÂÈtÚÙÚÏe51˙‡Ê" :ÊÓ¯ C¯c ¿«¿«»¿»»¿¬»ƒ∆∆∆∆…
‰¯Bz‰ ÔÈ‡ - "Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡ ‰¯Bz‰«»»»ƒ»¿…∆≈«»

ÌÈÓÎÁ ÈÏ‰‡a BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ˙Ói˜˙Ó52. ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¿»√≈¬»ƒ
‰¯ˆ ÌBÈa ,˙Èt¯˙‰" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»«¿……¿»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

"‰ÎÁk ¯ˆ53"Èl ‰„ÓÚ È˙ÓÎÁ Û‡" :¯Ó‡ „BÚÂ ; «…∆»¿»««»¿»ƒ»¿»ƒ
Û‡a Èz„ÓlL ‰ÓÎÁ -54e¯Ó‡ .Èl ‰„ÓÚ ‡È‰ , »¿»∆»«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ55B˙¯B˙a Ú‚i‰ ÏkL ,‰˙e¯k ˙È¯a : ¬»ƒ¿ƒ¿»∆»«»≈«¿»
L¯„n‰Œ˙È·a56ÏÎÂ ;ÁkLÓ ‡e‰ ‰¯‰Ó· ‡Ï , ¿≈«ƒ¿»…ƒ¿≈»¿«≈«¿»

‰Úˆa B„eÓÏ˙a Ú‚i‰57˙‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈkÁÓ , «»≈«¿«¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿∆
˙ÚLa BÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÏÎÂ ;"‰ÓÎÁ ÌÈÚe¿̂ƒ»¿»¿»««¿ƒ«ƒ¿«
‡¯Bw‰ Ï·‡ ;B„Èa Ìi˜˙Ó B„eÓÏz ,B„eÓÏz«¿«¿ƒ¿«≈¿»¬»«≈

ÁÎBL ‡e‰ ‰¯‰Óa ,LÁÏa58. ¿««ƒ¿≈»≈«

דכתיב:46) מאי אלעזר: רבי אמר נד.). (עירובין מתרשל
זו  כאבן לחייו את עצמו, משים אדם אם - אבן? לוחות
נלאין  אינן לחייו כך בניֿאדם, רגלי (מדריסת נמחית שאינה
תלמודו  - רש"י) לאחרים, וללמד לימודו על מלחזור
בידו. מתקיים תלמודו אין לאו, ואם בידו; מתקיים

עצמו 47) שמחיה במי תורה תימצא "לא והתענגות. פינוק
(נ  בתנחומא וכן קיא.). (סנהדרין לא עליה" ג): אות ח,

תאוה  העולם, עונג שמבקש מי אצל שבעלֿפה תורה תימצא
החיים  בארץ תמצא לא שנאמר: הזה, בעולם וגדולה וכבוד
במי  אלא - תימצא? המתים בארץ וכי יג). כח, (איוב

עליה". עצמו סג:).48)שמחיה כי 49)(ברכות (שם)
מוצא  אתה "במי לג). ל, (משלי חמאה יוציא חלב מיץ
אמו". משדי שינק חלב שמקיא במי - תורה? של חמאה

סב.).50) סג:).51)(כתובות נוסח 52)(ברכות
"החכמים". הדפוסים: רוב ונוסח (שם,53)אוקספורד;

כח  בו אין תורה מדברי עצמו המרפה "כל אמרו: סג.)
צרה". ביום על 54)לעמוד וסטר עלי כעס שרבי בכעס

פ"ב). (קהלתֿרבה פ"ה,55)לחיי ברכות (ירושלמי,
ֿ 56)ה"א). לתלמוד המיוחד בביתֿהמדרש וכלֿשכן

נוסח  הוא כך לתפילה. עיקרו שביתֿהכנסת בעוד תורה,
הדפוסים: בשאר בירושלמי. גם וכן קושטא; אוקספורד,

קולות 57)"ביתֿהמדרש". בקולי ולא בשוק, לא
טז.). מ"ק ה"א; פ"ה, ברכות (עירובין 58)(ירושלמי,

נד.).

.âéÔÈ‡ - ‰ÏÈl·e ÌBia „ÓÏÏ ‰ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿…«««¿»≈
Ì„‡‰ÏÈl· ‡l‡ ,B˙ÓÎÁ ·¯ „ÓÏ59ÈÓ CÎÈÙÏ . »»»≈…»¿»∆»«»¿»¿ƒ»ƒ

‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏÈÏ ÏÎa ¯‰fÈ ,‰¯Bz‰ ¯˙Îa ˙BkÊÏ ‰ˆ¯L∆»»ƒ¿¿∆∆«»ƒ»≈¿»≈»¿…
‰ÁÈNÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Â ‰La Ô‰Ó „Á‡ elÙ‡ „a‡È¿«≈¬ƒ∆»≈∆¿≈»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»
.‰ÓÎÁ È¯·„Â ‰¯Bz „eÓÏ˙a ‡l‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»¿«¿»¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡60,‰ÏÈla ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰p¯ ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈ƒ»∆»∆»««¿»
‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ ."‰ÏÈl· Èp¯ ÈÓe˜" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ««¿»¿»»≈«»

ÌBia ÂÈÏÚ CLÓ „ÒÁ ÏL ËeÁ ,‰ÏÈla61:¯Ó‡pL , ««¿»∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆¡«
‰lÙz ÈnÚ ‰¯ÈL ‰ÏÈl·e ,BcÒÁ '‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ"»¿«∆«¿««¿»ƒ…ƒƒ¿ƒ»
‰¯B˙ŒÈ¯·c Ba ÌÈÚÓL ÔÈ‡L ,˙Èa ÏÎÂ ."ÈiÁ Ï‡Ï¿≈«»¿»«ƒ∆≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»

BzÏÎB‡ L‡ ,‰ÏÈla62ÔeÓË CLÁ Ïk" :¯Ó‡pL , ««¿»≈«¿∆∆¡«»∆»
"Át ‡Ï L‡ e‰ÏÎ‡z ,ÂÈeÙˆÏ63'‰ ¯·„ Èk" . ƒ¿»¿»¿≈≈…À»ƒ¿«

¯wÚ Ïk ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ÁÈbL‰ ‡lL ‰Ê - "‰Êa64. »»∆∆…ƒ¿ƒ««ƒ¿≈»»ƒ»
B‡ ,˜ÒBÚ BÈ‡Â ‰¯Bza ˜ÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡L Ïk ÔÎÂ¿≈…∆∆¿»«¬…«»¿≈≈

L¯Ùe ‰LÂ ‡¯wL65B„eÓÏz ÁÈp‰Â ,ÌÏBÚ ÈÏ·‰Ï ∆»»¿»»»«¿«¿≈»¿ƒƒ««¿
e¯Ó‡ ."'‰ ¯·c ‰ÊBa" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - BÁÊe¿»¬≈∆ƒ¿«∆¿«»¿

ÌÈÓÎÁ66BÙBÒ ,¯LÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ïh·Ó‰ Ïk : ¬»ƒ»«¿«≈∆«»≈∆
BÙBÒ ,ÈÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ ;ÈÚÓ dÏh·Ï¿«¿»≈…ƒ¿»«¿«≈∆«»≈…ƒ
È¯‰ - ‰¯Bza ‡e‰ L¯ÙÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .¯LÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈∆¿ƒ¿»∆¿…»«»¬≈
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :¯ÓB‡ ‡e‰≈««¬∆…»«¿»∆¡…∆
;"EÈ·È‡ ˙‡ z„·ÚÂ ,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»≈……¿»«¿»∆…¿∆

E˙pÚ ÔÚÓÏ" :¯ÓB‡Â67."E˙È¯Á‡a E·ËÈ‰Ï ¿≈¿««¬…¿¿≈ƒ¿¿«¬ƒ∆

במנוחת 59) כי לגירסא", אלא סהרא איברא "לא סה.) (שם,
הפרעה. ללא ללימוד ולהתמסר להתרכז יכולים הלילה

מז).60) פ' אלהים 61)(שמותֿרבה, בעיני חן מוצא הוא
ג:). (ע"ז צב.).62)ואדם לפי 63)(סנהדרין ופירושו

התורה: (מסתרי) ממצפוני ונחבא צפון לילה כל שם: ִֵרש"י
תאכלהו  זה בגלל - בית באותו נשמעים תורה דברי שאין

ניפוח. צריכה שאינה גיהנום של מתחשב 64)אש שאינו
צט.). (סנהדרין כלל לב אליהם שם ואינו קרא 65)עמהם

לימודי  וזנח נתרחק ולבסוף שבעלֿפה תורה ושנה מקרא
ט).66)ה'. פ"ד, תורה 67)(אבות ולומד שמתענה מי

כל. ומרוב מעושר לקיימה סופו - מעוני

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרב 1) לימוד סדר הגון; שאינו לתלמיד מלמדים שאין

שני  המדרש; בבית ההתנהגות ישיבתם; ואופן לתלמידים
תחילה? עונים למי כאחת, ששאלו תלמידיו

.àÔe‚‰ „ÈÓÏ˙Ï ‡l‡ ,‰¯Bz ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡2‰‡ , ≈¿«¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»»∆
Ì˙Ï B‡ ,ÂÈNÚÓa3‡Ï C¯„a CÏB‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»¿»¬»ƒ»»≈¿∆∆…

C¯„a B˙B‡ ÔÈ‚È‰Óe ,·ËeÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,‰·BË»«¬ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈ˜„B·e ,‰¯LÈ4B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â ,B˙B‡ ¿»»¿ƒ¿««»«¿ƒƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe L¯„n‰Œ˙È·Ï5Ïk : ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ»¿¬»ƒ»
Ô·‡ ˜¯Ê el‡k ,Ôe‚‰ BÈ‡L „ÈÓÏ˙Ï ‰BM‰«∆¿«¿ƒ∆≈»¿ƒ»«∆∆

ÒÈÏe˜¯ÓÏ6‰Ób¯Óa Ô·‡ ¯B¯ˆk" :¯Ó‡pL ,7Ôk , ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ¿∆∆¿«¿≈»≈
l‡ „B·k ÔÈ‡ - "„B·k ÏÈÒÎÏ Ô˙B‰¯B˙ ‡8:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿ƒ»≈»∆»»∆∆¡«

C¯„a CÏB‰ BÈ‡L ·¯‰ ÔÎÂ ."eÏÁÈ ÌÈÓÎÁ „B·k"»¬»ƒƒ¿»¿≈»«∆≈≈¿∆∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡e‰ ÏB„b ÌÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰·BË»««ƒ∆»»»¿»»»

ÔÈ„nÏ˙Ó ÔÈ‡ ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ9,·ËeÓÏ B·eL „Ú ,epnÓ ¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿»
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eL˜·È ‰¯B˙Â ˙Ú„ e¯ÓLÈ Ô‰Î È˙ÙN Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿≈…≈ƒ¿¿««¿»¿«¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "‡e‰ ˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓ Èk ,e‰ÈtÓ10: ƒƒƒ«¿«¿»»¿¬»ƒ

eL˜·È ‰¯Bz ,˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ·¯‰ Ì‡ƒ»«∆¿«¿«¿»»¿«¿
.e‰ÈtÓ ‰¯B˙ eL˜·È Ï‡ ,Â‡Ï Ì‡ ;e‰ÈtÓƒƒƒ»«¿«¿»ƒƒ

ז.).2) לא.3)(תענית או הגון הוא אם  יודעים אנו שאין
שאין  תלמיד "כל מכריז: כח.), (ברכות גמליאל רבן שהיה
פתח  על שומר והעמיד המדרש" לבית ייכנס אל כברו, תוכו
הסכימו  לא חבריו אבל - התלמידים את לבדוק ביתֿהמדרש
שהתלמיד  עוד כל באמרם: הפתח, לשומר וסילקוהו עמו
 ֿ מבית ולרחקו לדחותו אסור הגון", ל"אינו מוחזק אינו

דרכו.4)המדרש. היטיב אם קלג.).5)לדעת (חולין
אותו 6) עובדים שהיו אליל, שם - מרקור או מרקוריוס

נ.) ע"ז עב. ס, (סנהדרין כמבואר לפניו, אבנים בזריקת
רגימה.7) ע"י שנצברה אבנים הנותן 8)ערימת ופירושו:

תוך  אל אבן צרור זרק כאילו תורה, כלומר: כבוד, לכסיל
מרקוליס. ע"ז לכבוד שנרגמה יז.).9)המרגמה (מ"ק

(שם).10)

.áÌÈ„ÈÓÏz‰Â ,L‡¯a ·LBÈ ·¯‰ ?ÌÈ„nÏÓ „ˆÈk≈«¿«¿ƒ»«≈»…¿««¿ƒƒ
·¯‰ ÌÈ‡B¯ ÌlÎ eÈ‰iL È„k ,‰¯ËÚk ÂÈÙÏ ÌÈÙwÓ11 À»ƒ¿»»«¬»»¿≈∆ƒ¿À»ƒ»«

ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡qk‰ ÏÚ ·¯‰ ·LÈ ‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ÌÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»¿…≈≈»«««ƒ≈¿«¿ƒ»
ÏÚ Ïk‰ B‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ Ïk‰ B‡ ‡l‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ«««¿«∆»«…«»»∆«…«

˙B‡Òk‰12·LBÈ ·¯‰ ‰È‰ ‰BL‡¯·e .13ÌÈ„ÈÓÏz‰Â , «ƒ¿»ƒ»»»»«≈¿««¿ƒƒ
ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„wÓe .ÌÈ„ÓBÚ14„nÏÏ Ïk‰ e‚‰ , ¿ƒƒ…∆À¿««ƒ≈ƒ»¬«…¿«≈

.ÌÈ·LBÈ Ì‰Â ÌÈ„ÈÓÏzÏ««¿ƒƒ¿≈¿ƒ

פניו,11) את תראו רבכם לפני כשתשבו ו.): (כריתות
כ). ל, (ישעיה מוריך את רואות עיניך והיו שנאמר:

וישנה 12) המיטה גבי על ישב שלא לרב "מנין כא.) (מגילה
המיטה, גבי על שניהם או (אלא הקרקע? גבי על לתלמידו
עמוד  פה ואתה שנאמר: רש"י) הקרקע, גבי על שניהם או

כח). ה, (דברים עד 13)עמדי רבינו משה "מימות (שם)
תורה  לומדין היו לא הב"ח) כגירסת (הזקן, גמליאל רבן
היה  שהרב בפירוש פה נזכר שלא פי על ואף מעומד". אלא
בכמה  זה מצינו הרי לימודו, בשעת תלמידיו לפני יושב
נד:): (עירובין משה" לשמאל וישב אהרן "נסתלק מקומות:
טז:). (מ"ק לרבנן" להר מתני והוה אארעא יתיב הוה "דוד

והוא 14) שני בית בסוף שהיה הזקן גמליאל רבן משמת
פ"ט, (סוטה ששנינו וזהו דיבנה. גמליאל רבן של אביו אבי
- התורה" כבוד בטל הזקן גמליאל רבן "משמת מ"טו):
מעומד: לומדים והיו בעולם בריאות היתה הוא שמת שעד
מיושב, ללמוד והתחילו לעולם כח תשות באה ומשמת

(ברטנורא). התורה" כבוד "בטל וזהו:

.â‰È‰ Ì‡Â ;„nÏÓ ,ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈtÓ „nÏÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿«≈ƒƒ««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»»
Ìb¯˙Ó ÈtŒÏÚ „nÏÓ15ÔÈ·e BÈa „ÓBÚ [Ìb¯˙Ó‰] - ¿«≈«ƒ¿«¿≈«¿«¿≈≈≈≈

ÚÈÓLÓ Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ¯ÓB‡ ·¯‰Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰««¿ƒƒ¿»«≈«¿«¿≈¿«¿«¿≈«¿ƒ«
‡e‰ ,Ìb¯˙ÓÏ ÔÈÏ‡BL Ô‰LÎe .ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÏ¿»««¿ƒƒ¿∆≈¬ƒ«¿«¿≈
·ÈLÓ Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ·ÈLÓ ·¯‰Â ,·¯Ï Ï‡BL≈»«¿»«≈ƒ«¿«¿≈¿«¿«¿≈≈ƒ

BÏB˜ ·¯‰ dÈa‚È ‡ÏÂ .Ï‡BMÏ16ÏBwÓ ¯˙BÈ «≈¿…«¿ƒ«»«≈ƒ
Ï‡BML ˙Úa BÏB˜ Ìb¯˙Ó‰ dÈa‚È ‡ÏÂ ,Ìb¯˙Ó‰17 «¿«¿≈¿…«¿ƒ««¿«¿≈¿≈∆≈

‡Ï ,È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡ .·¯‰ ÏBwÓ ¯˙BÈ ·¯‰ ˙‡∆»«≈ƒ»«≈«¿«¿≈««…
‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BpLÏ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ˙BÁÙÏƒ¿¿…¿ƒ¿…¿«∆»ƒ≈»»

ÂÈ·‡ ÔÓb¯˙Ó‰18¯ÓB‡ .Ba¯ B‡ ÌÎÁ ÏL19·¯‰ «¿À¿¿»»ƒ∆»»«≈»«
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' B‡ '!Èa¯ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' :ÔÓb¯˙ÓÏ«¿À¿¿»»»«ƒ«ƒ»»«ƒ«»

¯ÓB‡LÎe '!È¯Ó20c‰ ÔÓb¯˙Ó‰¯ÓB‡ ,ÌÚÏ ÌÈ¯· »ƒ¿∆≈«¿À¿¿»«¿»ƒ»»≈
,Ba¯ ÏL B‡ ·¯‰ È·‡ ÏL BÓL ¯ÈkÊÓe ,ÌÎÁ‰ ÌLa¿≈∆»»«¿ƒ¿∆¬ƒ»«∆«
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ !ÈBÏt ‡a¯ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â¿≈»»««»»¿ƒ««ƒ∆…
B‡ Ba¯Ï ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L ,ÌÎÁ ÏL BÓL ·¯‰ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ»«¿∆»»∆»ƒ¿¿«

BÓLa ÂÈ·‡Ï21. ¿»ƒƒ¿

החכם 15) הדורש. החכם לפני עומד שהיה המתורגמן זהו
שהם  בלשון לרבים מתרגם והוא עברית, בלשון לו לוחש

כ:). יומא (רש"י, מה.).16)שומעים אבל 17)(ברכות
לו  מותר ודאי הקהל לפני הדברים משמיע שהוא בעת
הרב  דברי להשמיע תפקידו זה שהרי קולו, להגביה
המתרגם  שאין והטעם, ולהסבירם. בלחישה הנאמרים
מן  יותר קולו מגביה הרב ושאין ששואל בעת קולו מגביה
רוקח). (מעשה לזה זה כבוד לחלוק כדי - המתרגם

ה"י).18) פ"ד, מגילה אוקספורד.19)(ירושלמי, כנוסח
אומר. אחר: אחר:20)ונוסח ונוסח אוקספורד. כנוסח

לא:).21)וכשאומר. (קידושין

.ãÒÚÎÈ ‡Ï - ÌÈ„ÈÓÏz‰ eÈ·‰ ‡ÏÂ „nlL ·¯‰22 »«∆ƒ≈¿…≈ƒ««¿ƒƒ…ƒ¿«
‰nk elÙ‡ ¯·c‰ ‰BLÂ ¯ÊBÁ ‡l‡ ,Êb¯ÈÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ¿«∆»≈¿∆«»»¬ƒ«»

ÌÈÓÚÙ23¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .‰ÎÏ‰‰ ˜ÓÚ eÈ·iL „Ú , ¿»ƒ«∆»ƒ…∆«¬»»¿≈……«
ÔÈ·‰ ‡Ï ‡e‰Â !Èz·‰ :„ÈÓÏz‰24¯ÊBÁ ‡l‡ , ««¿ƒ≈«¿ƒ¿…≈ƒ∆»≈

ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡ Ï‡BLÂ25Ba¯ ÂÈÏÚ ÒÚk Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»«»»«
CÈ¯ˆ È‡ „ÓÏÏÂ ,‡È‰ ‰¯Bz ,Èa¯ :BÏ ¯Ó‡È ,Ê‚¯Â26, ¿»«…««ƒ»ƒ¿ƒ¿…¬ƒ»ƒ

!‰¯ˆ˜ ÈzÚ„Â¿«¿ƒ¿»»

במסכת 22) אמרו וכן ה). פ"ב, (אבות מלמד הקפדן ולא
מסבירות  פנים להלכה, שוחקות "פנים טז): פ' (סופרים

מניין 23)לאגדה". אומר: עקיבא רבי נד:) (עירובין
שנאמר: - שילמדנו? עד לתלמידו לשנות אדם שחייב
שתהא  עד ומניין יט). לא, (דברים בניֿישראל את ולמדה

(שם). בפיהם שימה שנאמר: - בפיהם? שהוא 24)סדורה
למד  הביישן ולא אמרו: זה כגון ועל האמת. את לומר בוש

ה). ב, שמעת,25)(אבות ולא לך שנו "ואם פ"ב) (דא"ז
לי"! שנו לומר: תבוש שם:26)אל מסופר כח.) (מגילה

הארכת  במה רבי, בןֿקרחה: יהושע ר' את שאל שרבי
מה  למשא, עליך חיי כלומר: בחיי? קצת לו: אמר ימים?
אני  וללמוד היא תורה רבי, לו: אמר ימי?! ולאריכות לך
שבמקום  מזה, אנו רואים לכך. זכית במה לדעת רצוני צריך,

הרב. של רוגזו על משגיחים אין תורה

.äÌÚtÓ e„ÓlL ,ÂÈ¯·ÁÓ LBa „ÈÓÏz‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆««¿ƒ≈¬≈»∆»¿ƒ««
‰nk ¯Á‡ ‡l‡ „ÓÏ ‡Ï ‡e‰Â ,‰iL B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»¿…»«∆»«««»

ÌÈÓÚÙ27‡ˆBÈÂ ÒÎ ‡ˆÓ ,‰Ê ¯·cÓ Lia˙ Ì‡L ; ¿»ƒ∆ƒƒ¿«≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿≈
e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÌeÏk „ÓÏ BÈ‡ ‡e‰Â L¯„n‰Œ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»¿≈»≈¿¿ƒ»»¿

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ28Ô„tw‰ ‡ÏÂ ,„ÓÏ ÔLia‰ ÔÈ‡" : ¬»ƒ»ƒƒ≈««¿»»≈¿…««¿»
eÈ·‰ ‡lL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."„nÏÓ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…≈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



עט dxez cenlz zekld - rcnd xtq - elqk f"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡È‰L ÔzÚ„ ÈtÓ B‡ ,B˜ÓÚ ÈtÓ ¯·c‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰««¿ƒƒ«»»ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»∆ƒ
ŒÈ¯·„a ÔÈÏM¯˙Ó Ì‰L ,·¯Ï ¯k Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ˆ¿̃»»¬»ƒƒ»»«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
Êb¯Ï ·iÁ - eÈ·‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈt¯˙Óe ‰¯B˙»ƒ¿«ƒ¬≈∆¿ƒ»…≈ƒ«»ƒ¿…

Ì„cÁÏ È„k ÌÈ¯·„a ÔÓÈÏÎ‰Ïe Ô‰ÈÏÚ29‰Ê ÔÈÚÎe . ¬≈∆¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿»∆
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡30‰¯Ó ˜¯Ê :31ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈ„ÈÓÏza »¿¬»ƒ¿…»»««¿ƒƒ¿ƒ»≈

L‡¯Œ˙el˜ ‚‰Ï ·¯Ï Èe‡¯32‡ÏÂ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÈÙÏ »»«ƒ¿…«…ƒ¿≈««¿ƒƒ¿…
È„k ,Ì‰nÚ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ˜ÁNÏƒ¿…ƒ¿≈∆¿…∆¡…¿ƒ¿ƒ»∆¿≈

Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡ ‡‰zL33.‰¯‰Óa epnÓ e„ÓÏÈÂ ∆¿≈≈»¬≈∆¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿≈»

ס 27) סופו (ברכות - תורה דברי על עצמו המנבל "כל ג:)
פי  על ואף ספקותיו כל ששואל רש"י: ופירש להתנשא".

עליו. מלעיגים שחבריו בהם ה).28)שיש פ"ב, (אבות
ולזרזם.29) לעוררם קג:).30)כלומר: (כתובות
אימה.31) עליהם בעצמו.32)הטל "כל 33)זלזול

מר  נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני שיושב תלמידֿחכם
ל:). (שבת תכוינה" - פחד) (מחמת

.å„Ú ,L¯„nÏ ÒkiLk ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡≈¬ƒ∆»«¿∆ƒ»≈«ƒ¿»«
ÂÈÏÚ BzÚc ·MÈ˙zL34Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈«¿»»¿≈««¿ƒ≈

ÁeÈÂ ·MÈ˙iL „Ú ,ÒkiLk35ÌÈL ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»≈«∆ƒ¿«≈¿»«¿≈¬ƒ¿«ƒ
„Á‡k36‡l‡ ,¯Á‡ ÔÈÚÓ ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆»¿≈¬ƒ∆»«≈ƒ¿»«≈∆»

Lia˙È ‡lL È„k ,Ba ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÔÈÚ‰ B˙B‡Ó37. ≈»ƒ¿»∆≈¬ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈
˙BÚË‰Ï ·¯Ï LÈÂ38ÂÈ˙BÏ‡La ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ ¿≈»«¿«¿∆««¿ƒƒƒ¿≈»

ÌÈNÚn·e39È„Îe ,Ô„cÁÏ È„k ,Ì‰ÈÙa ‰NBÚL ««¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿≈
.ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ Ì„nlM ‰Ó Ì‰ ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡ Ú„iL∆≈«ƒ¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»¿ƒ
ÔÈÚa Ì˙B‡ Ï‡LÏ ˙eL¯ BÏŒLiL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆¿ƒ¿…»¿ƒ¿»

ÌÊ¯ÊÏ È„k ,Ba ÔÈ˜ÒBÚ ÔÈ‡L ¯Á‡40. «≈∆≈¿ƒ¿≈¿»¿»

פ"ז).34) סנהדרין שאלתו 35)(תוספתא, תהא שלא
כענין. ושלא ֿ 36)מבוהלת ודרך נימוס משום בזה שאין

נשמעים. אינם קולות שני ועוד: ג:).37)ארץ. (שבת
רבי 38) אמרה "לא מוצאים: שאנו כמו שולל, להוליך

לידע  כדי יג.), (עירובין התלמידים בה לחדד אלא עקיבא,
לתורה  לבם שישימו פירש: ורש"י דבריו. על ישיבו אם

מלבם". פלפול אביי 39)ויאמרו בפני שבדק רבה, כגון
ושט  בודקים שאין פי על אף מבחוץ, הושט את תלמידו
מג:). (חולין בדבר אביי ירגיש אם לראות כדי מבפנים, אלא

התענינותם.40) לעורר

.æÔÈÏ‡BL ÔÈ‡41„nÚÓ ÔÈ·ÈLÓ ÔÈ‡Â „nÚÓ42‡ÏÂ , ≈¬ƒ¿À»¿≈¿ƒƒ¿À»¿…
È¯BÁ‡Ó ‡ÏÂ ,˜BÁ¯Ó ‡ÏÂ dB·bÓ43ÔÈ‡Â .ÌÈ˜f‰ ƒ»«¿…≈»¿…≈¬≈«¿≈ƒ¿≈

ÔÈ¯B˜ Ô‰L ÔÈÚa ‡l‡ ,·¯‰ ÔÈÏ‡BL44ÔÈ‡Â .Ba ¬ƒ»«∆»»ƒ¿»∆≈ƒ¿≈
‰‡¯iÓ ‡l‡ ,ÔÈÏ‡BL45¯˙BÈ ÔÈÚa Ï‡LÈ ‡ÏÂ . ¬ƒ∆»ƒƒ¿»¿…ƒ¿«»ƒ¿»≈

.˙BÎÏ‰ LÏMÓƒ»¬»

סנהדרין 41) (תוספתא, הוא זו שבהלכה הדינים לכל המקור
ז). הניתנת 42)פרק התשובה או המוצעת שהשאלה מפני

ממתוך  יותר ומתוקנת מיושבת תמיד היא ישיבה מתוך
הראשונה,43)עמידה. בשורה לרב קרוב יושבים הזקנים

לפניהם  ולעמוד לצאת מאחריהם היושב השואל על ולכן
הדיון. בשעת הם גם שיראוהו רבינו 44)כדי הזהיר כבר

הרב  את ישאל שלא אמר שם אלא הקודמת, בהלכה זה על

אל  שבת דיני לומדים שאם שלומדים: נושא באותו רק
באותו  שאפילו אומר, הוא ופה יוםֿטוב: בדיני ישאלנו
כלומר: למדים, שהם בענין אלא שואלים אין עצמו נושא
ישאלנו: אל לרשות מרשות הוצאה בדיני עסוקים שאם
שהכל  אם אף בשבת? יעשו תקנה מה שנשברה, חבית

(כסףֿמשנה). שבת (תנחומא,45)מדיני בקלותֿראש ולא
יא). אות בהעלותך

.çÔÈÚk „Á‡ Ï‡L - eÏ‡ML ÌÈL46„Á‡ Ï‡LÂ , ¿«ƒ∆»¬»«∆»»ƒ¿»¿»«∆»
‰NÚÓ ;ÔÈÚÏ ÔÈ˜˜Ê - ÔÈÚk ‡lL47BÈ‡LÂ‰NÚÓ ∆…»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¬∆¿∆≈«¬∆

‰ÎÏ‰ ;‰NÚnÏ ÔÈ˜˜Ê -48L¯„Óe49ÔÈ˜˜Ê - ƒ¿»ƒ««¬∆¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰„b‡Â L¯„Ó ;‰ÎÏ‰Ï50‰„b‡ ;L¯„nÏ ÔÈ˜˜Ê - «¬»»ƒ¿»¿«»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»«»»

¯ÓÁÂŒÏ˜Â51‰¯Ê‚e ¯ÓÁÂŒÏ˜ ;¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê -52 ¿«»…∆ƒ¿»ƒ¿«»…∆«»…∆¿≈»
„Á‡ ,ÌÈL ÔÈÏ‡BM‰ eÈ‰ .¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê - ‰ÂL»»ƒ¿»ƒ¿«»…∆»«¬ƒ¿«ƒ∆»
ŒÌÚÂ „ÈÓÏz ;ÌÎÁÏ ÔÈ˜˜Ê - „ÈÓÏz „Á‡Â ÌÎÁ»»¿∆»«¿ƒƒ¿»ƒ∆»»«¿ƒ¿«
Ì‰ÈL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰ÈL ;„ÈÓÏzÏ ÔÈ˜˜Ê - ı¯‡‰»»∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿≈∆¬»ƒ¿≈∆
ÈzLa Ì‰ÈL eÏ‡L ;ı¯‡‰ŒÈnÚ Ì‰ÈL ,ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿≈∆«≈»»∆»¬¿≈∆ƒ¿≈

˙B·eL˙ ÈzLa B‡ ˙BÎÏ‰53˙BÏ‡L ÈzLa B‡54ÈL ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈¿≈
‰zÚÓ Ìb¯˙Ó‰ „Èa ˙eL¯‰ - ÌÈNÚÓ55. «¬ƒ»¿¿««¿«¿≈≈»»

פסח 46) בהלכות כששואלים בענין. אחרינא: ונוסחא
נסים, (רבינו כענין שואל זהו - הפסח לפני יום שלשים

לדעת 47)מגילה). שצריכים אקטואלית: שהיא שאלה
רק  שהיא לשאלה קודמת להתנהג, ואיך לעשות מה כעת

תיאורטית. מסיני.48)להלכה, למשה שנאמרה
מתוך 49) הלכה מדרשי שהם וספרי ספרא מכילתא, כגון:

שבתורה. לב 50)הפסוקים והגיוני חכמה, אמרי שיחות
המ  על הרא"ש סומכים עיין לדינים. ענין בהם ואין קרא

לו:). בהן.51)(נדרים נדרשת שהתורה מידות מי"ג אחת
אדם 52) וחומר" ש"קל בעוד אלא המידות, מי"ג היא גם

מעצמו  שוה" "גזירה דן אדם אין סברא, פי על מעצמו דן
המתחיל: דיבור רש"י, לא., (סוכה מרבו קיבלה כן אם אלא
אין  בקבלה, שהיא שוה" "גזירה ולפיכך מקשינן). לא
מסברא  רק שהיא וחומר" "קל אבל ישכחנה: שמא לחשוש
(פר"ח). תחילה לה נזקקין לכן - לשכחה לחוש ויש

התלמידים 53) עליו משיבים חידוש איזה אמר כשהרב
(קידושין  בדבר תשובות שתי שאמרו: כמו וניתוח. בביקורת

אחת 54)ה:). ואין למעשה ששתיהן שאלות בשתי
י). הערה קא, עמוד לעיל (עיין מחברתה עדיפה

השני.55) פני על רוצה שהוא מי את לבכר בידו הרשות

.èÌÈLÈ ÔÈ‡56Œ˙È·a ÌÓ˙n‰ ÏÎÂ .L¯„n‰Œ˙È·a ≈¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ¿«¿≈¿≈
ÌÈÚ¯˜ ÌÈÚ¯˜ ˙ÈNÚ B˙ÓÎÁ ,L¯„n‰57¯Ó‡ ÔÎÂ ; «ƒ¿»»¿»«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈»«

ÔÈ‡Â ."‰Óe LÈaÏz ÌÈÚ¯˜e" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL¿……¿»¿»¿»ƒ«¿ƒ»¿≈
.„·Ïa ‰¯B˙ŒÈ¯·„a ‡l‡ ,L¯„n‰Œ˙È·a ÔÈÁÈNÓ¿ƒƒ¿≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿»
'‰‡eÙ¯' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,LhÚ˙pL ÈÓ elÙ‡58 ¬ƒƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯„n‰Œ˙È·a59. ¿≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»«¿»ƒ

‰¯eÓÁ L¯„n‰Œ˙Èa ˙M„˜e60.˙BiÒÎŒÈza ˙M„wÓ ¿À«≈«ƒ¿»¬»ƒ¿À«»≈¿≈ƒ

כח.).56) אלא 57)(סוכה נזכר ואינו תלמודו שוכח הוא
כלו  עא.), סנהדרין (רש"י, לקויות לסירוגין ידיעותיו מר:

ובהירות. שלימות בהן מטעם 58)ואין נוהגים בימינו גם
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מרפא! אסותא! שנתעטש לאיש לומר ודרךֿארץ נימוס
"מרפא!" אומרים: היו לא גמליאל רבן בית ו"של רפואה!
נג.). (ברכות ביתֿהמדרש" ביטול משום - בביתֿהמדרש

דרךֿארץ.59) ולא תורה לא בהם ביתֿהמדרש,60)שאין
יעיד  כאשר - תורה בו להרביץ היה ותעדותו יסודו עיקר
מיוחד  וביתֿהכנסת בו: מתפללים גם היו אבל - שמו עליו
מבית  תורה, בו שמגדלים הבית וגדול לתפילה. רק
 ֿ בבית אומרים ולכן - כז.) (מגילה תפילה בו שמגדלים

בביתֿהמדרש. כן שאין מה רפואה! הכנסת:

ה'תשע"ו  כסלו י"ח שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הרב 1) אהבת להוראה; הראוי הוא מי ומוראו; הרב כבוד

לתלמידיו.

.à‡e‰ Ck ,B˙‡¯ÈÂ ÂÈ·‡ „B·Îa ‰eˆÓ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
Ba¯ „B·Îa ·iÁ2ÂÈ·‡Ó ¯˙È B˙‡¯ÈÂ3B‡È·Ó ÂÈ·‡L ; «»ƒ¿«¿ƒ¿»»≈≈»ƒ∆»ƒ¿ƒ

ÈiÁÏ B‡·Ó ,‰ÓÎÁ B„nlL ,Ba¯Â ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«∆¿«∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰4ÏL - Ba¯ ˙„·‡Â ÂÈ·‡ ˙„·‡ ‰‡¯ . »»«»»»¬≈«»ƒ«¬≈««∆

- ‡NÓa ÌÈ‡NB Ba¯Â ÂÈ·‡ .ÂÈ·‡ ÏLÏ ˙Ó„B˜ Ba«̄∆∆¿∆»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ·‡ ÏL CkŒ¯Á‡Â ,Ba¯ ÏL ˙‡ ÁÈpÓ5Ba¯Â ÂÈ·‡ . «ƒ«∆∆«¿««»∆»ƒ»ƒ¿«

Ba¯ ˙‡ ‰„Bt - ‰È·Ma ÌÈÈe·L6‰„Bt CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ«ƒ¿»∆∆«¿««»∆
˙‡ ‰„Bt - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈ·‡ ˙‡∆»ƒ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»∆∆

‰lÁz ÂÈ·‡7,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»
Ba¯ „‚k Ïe˜L BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡8,B˙„·‡ ·ÈLÓ - ««ƒ∆≈»¿∆∆«≈ƒ¬≈»

ÏB„b „B·k EÏ ÔÈ‡Â .Ba¯ ˙„·‡ ·ÈLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈ƒ¬≈««¿≈¿»»
e¯Ó‡ .·¯‰ ‡¯BnÓ ‡¯BÓ ‡ÏÂ ,·¯‰ „B·kÓƒ¿»«¿…»ƒ»»«»¿

ÌÈÓÎÁ9e¯Ó‡ CÎÈÙÏ ;ÌÈÓL ‡¯BÓk Ca¯ ‡¯BÓ :10: ¬»ƒ»«»¿»»»ƒ¿ƒ»»¿
˜ÏBÁ‰ Ïk11:¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÏÚ ˜ÏBÁk ,Ba¯ ÏÚ »«≈««¿≈««¿ƒ»∆∆¡«

"'‰ ÏÚ Ì˙v‰a"12‰·È¯Ó ‰NBÚ‰ ÏÎÂ ;13,Ba¯ ÌÚ ¿«…»«¿»»∆¿ƒ»ƒ«
È· e·¯ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰NBÚk¿∆¿ƒ»ƒ«¿ƒ»∆∆¡«¬∆»¿≈

ÌÚ¯˙n‰ ÏÎÂ ;"Ìa L„wiÂ '‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ14,Ba¯ ÏÚ ƒ¿»≈∆«ƒ»≈»¿»«ƒ¿»≈««
Èk ÌÎÈ˙pÏ˙ eÈÏÚ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰ ÏÚ ÌÚ¯˙Ók¿ƒ¿»≈«∆∆¡«…»≈¿À…≈∆ƒ

¯‰¯‰Ó‰ ÏÎÂ ;"'‰ ÏÚ15¯‰¯‰Ó el‡k ,Ba¯ ¯Á‡ «¿»«¿«¿≈«««¿ƒ¿«¿≈
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚ‰ ¯a„ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL ¯Á‡««¿ƒ»∆∆¡««¿«≈»»≈…ƒ

"‰LÓ·e16. ¿∆

ממנו.2) למד חכמתו רוב ואביו 3)המובהק, שהוא "מפני
וכתב  אוקספורד ובנוסח כח.). (כריתות רבו" בכבוד חייבים
כך  ויראתו, אביו בכבוד מצווה שאדם "כשם אברבנאל יד
.".... מאביו יתר ורבו ויראתו; רבו בכבוד חייב הוא

לג.).4) מציעא חכם 5)(בבא אביו היה אם אבל (שם).
קודמת. אביו של - רבו כנגד (שם).6)ושקול

חייו 7) שבשבי מפני רבו, כנגד שקול כשאינו ואפילו
כנגד 8)בסכנה. שקול שאינו פי על "אף כאן: רבינו דברי

פרק  ואבידה גזילה בהלכות לדבריו גלוייה סתירה הם רבו"
אבידת  עם אביו באבידת "פגע שם: שכתב ב, הלכה י"ב,

אביו היה אם ¯·Âרבו, „‚Î ÏÂ˜˘ ואם קודמת; אביו של -
הרמב"ם  מפרשי רוב הסכימו וכבר קודמת. רבו של - לאו
והנוסח  כאן יש סופר שטעות מיימוניות", "הגהות ובראשם

במשנה  גם הנוסחה שכן עיקר, ואבידה" "גזילה בהלכות
זה  דין וטעם י"א). משנה ב, פרק מציעא (בבא ירושלמי
כיוון  בסכנה, שחייהם שבויים בפדיון - במשנה: השנוי
להציל  חייב הוא - שקול אינו אם אף תלמידֿחכם שאביו
סכנת  שאין במקום אבל אדם; כל קודם שחת מיני נפשו
ונשיאת  אבידה כגון: הגוף, יגיעת או ממון הפסד רק נפשות
כאן  להביא וכדאי קודם. רבו - שקול האב אין אם משא,
בשם  לד, סעיף רמב, סימן ערוך (שולחן הרמ"א שכתב מה
לאביו? קודם שרבו אמורים דברים במה החסידים"): "ספר

א  אבל חינם; אותו כשמלמד ומלמדו - רב לו שכר אביו ם
דבר. לכל קודם אביו יב).9)- ד, פרק (אבות

קי.).10) וקובע 11)(סנהדרין רבו ישיבת על שחולק זה
כמבואר  רבו. ברשות שלא שם ומלמד אחרת ישיבה לו

ב). (הלכה על 12)בסמוך אלא חלקו שלא פי על אף
וחלקו  היצו כאילו הכתוב עליהם מעלה תורתו, ועל משה

השכינה. בדברים 13)על נגדו לפטפט וקטטה תגר
מידת 14)(רש"י). כבושה, מידה בו שנוהג רבו על ואומר

(שם). שבודה 15)אכזריות (שם), דברים עליו מחפה
גנאי. דברי מליבו בשלח):16)עליו (מכילתא, ואמרו

שכל  ללמדך, - במשה? וחומר קל דיברו, באלוקים "אם
והיה  שאמר במי מדבר כאילו ישראל ברועה המדבר

העולם".

.á,L¯„Ó BÏ Ú·BwL ‰Ê ?Ba¯ ÏÚ ˜ÏBÁ e‰ÊÈ‡≈∆≈««∆∆≈«ƒ¿»
Ba¯ ˙eL¯· ‡lL „nÏÓe L¯B„Â ·LBÈÂ17,Ìi˜ Ba¯Â , ¿≈¿≈¿«≈∆…ƒ¿«¿««»

Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙¯Á‡ ‰È„Óa Ba¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»»
ÌÏBÚÏ Ba¯ ÈÙa ˙B¯B‰Ï18ÈÙa ‰ÎÏ‰ ‰¯Bn‰ ÏÎÂ ; ¿ƒ¿≈«¿»¿»«∆¬»»ƒ¿≈

‰˙ÈÓ ·iÁ ,Ba¯19. ««»ƒ»

יורה,17) אל "תלמיד ה:): (סנהדרין אמרו וכן כז:). (ברכות
יתנהג  שלא - האיסור וטעם מרבו". רשות נטל כן אם אלא
שנותיו  "כל סד.): (ברכות שאמרו כמו רבו, בחיי בשררה
אומן  קורא יוסף רב היה לא ישיבה כראש שמלך רבה של
שום  להראות שלא כדי אליו, הולך והיה לביתו דם מקיז

רבו. בחיי שררה רשות 18)צד כבר כשנטל אפילו
רבו. במקום שלא אלא רבו, בפני להורות לו אסור להורות,
שאינו  ארעי, בדרך הוראה אפילו - "לעולם" מפרשים: ויש

רבו. בפני אסור כן גם מדרש שום (עירובין 19)קובע
סג.).

.â¯NÚŒÌÈL Ba¯ ÔÈ·e BÈ· ‰È‰20Ï‡LÂ ,ÏÈÓ »»≈≈«¿≈»»ƒ¿»«
·ÈL‰Ï ¯zÓ - ‰ÎÏ‰ ¯·c Ì„‡ BÏ21LÈ¯Ù‰Ïe . »»¿«¬»»À»¿»ƒ¿«¿ƒ

¯eq‡‰ ÔÓ22.˙B¯B‰Ï ¯zÓ Ba¯ ÈÙa elÙ‡ - ƒ»ƒ¬ƒƒ¿≈«À»¿
,¯eÒ‡‰ ¯·„ ‰NBÚ Ì„‡ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»»∆»»»»
- BÚL¯ ÈtÓ B‡ ,B¯eq‡a Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿
!¯eÒ‡ ‰Ê ¯·c :BÏ ¯ÓBÏÂ BLÈ¯Ù‰Ï BÏŒLÈ∆¿«¿ƒ¿«»»∆»
Ba¯ BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ba¯ ÈÙa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈«¿««ƒ∆…»««
ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ,'‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó ÏkL ,˙eL¿̄∆»»∆≈ƒ≈¿ƒ

·¯Ï „B·k23ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .24¯·„a ? »»««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»
‰¯˜Ó ‰¯˜pL25,‰‡¯B‰Ï BÓˆÚ Úa˜Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿»ƒ¿∆¬»ƒ¿…««¿¿»»

ÛBÒa ‡e‰ elÙ‡ ,Ï‡BL ÏÎÏ ˙B¯B‰Ïe ·LÈÏÂ¿≈≈¿¿»≈¬ƒ¿
˙B¯B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒa Ba¯Â ÌÏBÚ‰»»¿«¿»»»¿
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˙eÓiL „ÚBa¯26.Ba¯Ó ˙eL¯ ÏË ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «∆»«∆»ƒ≈»«¿≈«
‡ÏÂ27˙B¯B‰Ïe ·LÈÏ BÏ ¯zÓ ,Ba¯ ˙nL ÈÓ Ïk ¿…»ƒ∆≈«À»≈≈¿

ÚÈb‰L „ÈÓÏ˙ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;‰¯Bza«»∆»ƒ≈»»«¿ƒ∆ƒƒ«
‰‡¯B‰Ï28. ¿»»

מחנה 20) כנגד הוא זה ושיעור רבו". במקום "שלא זהו
שהן  פרסאות, שלוש של שטח שתפס במדבר ישראל
אמה. אלפיים המיל ושיעור נה:). (עירובין מיל שניםֿעשר
למשה, ישר פונה היה מה, דבר לשאול צריך שהיה מי וכל
(שמות  מועד אוהל אל יצא ה' מבקש כל והיה שכתוב: כמו

ז). וישיבה.21)לג, מדרש לקבוע לא להרחיק 22)אבל
העבירה. מן הכתוב:23)אדם על וסמכו סג.), (עירובין

ל). כא, (משלי ה' לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין
מגורי 24) ממקום מיל שניםֿעשר בריחוק להשיב לו שמותר

ארעי.25)רבו? ובדרך בהזדמנות בעמלא, באקראי
היה 26) הונא שרב זמן שכל סב:): (עירובין שאמרו כמו

"ביעתא  אפילו תלמידו חיסדא רב הורה לא בחיים
כמו, ופשוטות קלות הכי הוראות אפילו כלומר: בכותחא",
עשוי  רוטב (מין בכותח טבולה ביצה לאכול שמותר למשל,
כתבו, מיימוניות "והגהות הפת). את בו לטבל חמוץ מחלב
הגאונים, מספרי בספר רואה שאדם מפורש הלכה שפסק
להורות  לו אסור רק רבו, בימי אפילו להורות הוא יכול

בינתו. על ולסמוך שכאן 27)מליבו הדברים נראים
רמב  סימן דעה יורה בטור הנוסח הוא וכן ד. הלכה תחילת
יח). קטן סעיף (שם, הש"ך הכריע וכך הרמב"ם. בשם

היתר 28) וקיבל הדרושים הלימודים חוק את כבר שגמר
הגעה  שזמן יט:), (עבודהֿזרה אמרו חכמינו הוראה.
סובר, זה שיעור נתן שלא ורבינו שנה. ארבעים הוא להוראה
מפי  הרב, מפי רק לומדים כשהיו אז היה שזה כנראה,
"שאין  ה:): (עבודהֿזרה ואמרו ספרים; מפי ולא סופרים
אבל  שנה". ארבעים עד רבו של דעתו סוף על עומד אדם
ואנו  לפנינו ומונחים כתובים ופירושיה שהתורה כיום,
אלא  ובשנים, בגיל תלוייה ההוראה אין - מתוכם לומדים
ורבינו  משנה), (לחם החכם של ובמידותיו חכמתו במעלת
לדיין: שיתמנה כדי לחכם הדרושים התנאים את מונה ז"ל
נאה, ופירקו ושפל ועניו ויראֿחטא, חכם שימצאוהו מי "כל
תורה, (משנה דיין" אותו עושים - הימנו נוחה הבריות ורוח

הג  שנות ואילו ח), הלכה ב, פרק סנהדרין לא הלכות יל
הזכיר.

.ã‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ÏÎÂ¿»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»∆¬≈∆
Áe¯‰ Ò‚Â ‰ËBL ,ÚL¯29ÌÈa¯ Èk" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , »»∆¿«»«¿»»∆¡«ƒ«ƒ

‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ30‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L ÌÎÁ ÔÎÂ ."'B‚Â ¬»ƒƒƒ»¿¿≈»»∆ƒƒ«¿»»
˙BÏBLÎÓ Ô˙BÂ ,‰¯Bz ÚBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓ BÈ‡Â¿≈∆¬≈∆≈«»¿≈ƒ¿

ÌÈÓˆÚÂ" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯ÂÚ‰ ÈÙÏ31"‰È‚¯‰ Ïk ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»∆¡««¬Àƒ»¬À∆»
,Èe‡¯k ‰¯B˙ ea¯‰ ‡lL ,ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡ -≈««¿ƒƒ«¿«ƒ∆…ƒ¿»»»
ÈL‡ ÔÈ·e ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa Ïcb˙‰Ï ÌÈL˜·Ó Ì‰Â¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«≈»»∆≈«¿≈
˙B¯B‰Ïe ÔÈ„Ï L‡¯a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈˆÙB˜Â ,Ì¯ÈÚƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ»…»ƒ¿
ÌÈ·È¯Án‰ Ì‰Â ,˙˜ÏÁn‰ ÌÈa¯n‰ Ì‰ ;Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈««¿ƒ««¬…∆¿≈««¬ƒƒ
ÌÈÏaÁÓ‰Â ,‰¯Bz ÏL d¯ ÔÈaÎÓ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«¿«ƒ≈»∆»¿«¿«¿ƒ
:B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ .˙B‡·ˆ '‰ Ì¯k∆∆¿»¬≈∆»«¿……¿»¿»

ÌÈÏaÁÓ ÌÈpË˜ ÌÈÏÚL ,ÌÈÏÚeL eÏ eÊÁ‡"∆¡»»ƒÀ»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
."ÌÈÓ¯k¿»ƒ

הזכאי,29) את יחייב שלפעמים - רשע ז). ד, פרק (אבות
שיצא  בעלֿהדין איבת עליו שמרבה - שוטה כגוזלו; והריהו
הגדולים  כאחד שם לו לקנות שגאוותו - וגסֿרוח חייב;
להוראה  שהגיע בטרם ולדון להורות כך לידי הביאתהו

שמואל). ועדיין 30)(מדרש חדשיו כלו שלא נפל, ֵֶלשון
ולכן  ומורה, - להוראה עדיין הגיע לא הוא: כן נגמר, לא

חלליו. טו).31)רבים לג, (ישעיה עיניו ועוצם מלשון:
את  בזה והורג מלהורות ומתאפק ומחריש מתעצם שהוא

יט:). זרה עבודה (רש"י, דורו בני

.äelÙ‡Â ,BÓLa Ba¯Ï ˙B¯˜Ï „ÈÓÏ˙Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿«¬ƒ
ÂÈÙa ‡lL32ÏkL ,È‡Ït ÌM‰ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ∆…¿»»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ∆»

;ÂÈÙa BÓL ¯ÈkÊÈ ‡ÏÂ .ÈBÏÙ ‡e‰L Ú„È ÚÓBM‰«≈«≈«∆¿ƒ¿…«¿ƒ¿¿»»
C¯„k ,Ba¯ ÌLk ÌÓML ÌÈ¯Á‡Ï ˙B¯˜Ï elÙ‡Â«¬ƒƒ¿«¬≈ƒ∆¿»¿≈«¿∆∆

ÂÈ·‡ ÌLa ‰NBÚL33‡l‡ ;ÌÓL ˙‡ ‰pLÈ34elÙ‡ , ∆∆¿≈»ƒ∆»¿«∆∆¿»¬ƒ
Ì˙BÓ ¯Á‡Ï35È‡Ït Ì˘‰ ‰È‰È˘ ‡e‰Â .36Ïk˘ , ¿««»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ¿»

ÈBÏt ‡e‰˘ Ú„È ÚÓB˘‰37B‡ Ba¯Ï ÌBÏL ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈«≈«¿¿ƒ¿…ƒ≈»¿«
‰Ê ÌÈ¯ÈÊÁÓe ÌÈÚ¯Ï ÌÈ˙BpL C¯„k ,ÌBÏL BÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ»¿∆∆∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆

‰ÊÏ38‰ÁBL ‡l‡ ;39:„B·ÎÂ ‰‡¯Èa BÏ ¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ »∆∆»∆¿»»¿≈¿ƒ¿»¿»
¯ÈÊÁÈ ,ÌBÏL Ba¯ BÏ Ô˙ Ì‡Â !Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL»»∆«ƒ¿ƒ»««»«¬ƒ

È¯BÓe Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL :BÏ40! »»∆«ƒƒ

פלוני,32) אומר: "כשהוא רש"י: ומפרש ק.) (סנהדרין
בשמו  לרבו שקרא כגיחזי לא ורבי. מורי פלוני אומר: ואינו
(מלכיםֿב  אלישע החייה אשר בנה וזה האשה זאת ואמר:
(במדבר  כלאם! משה, אדוני שאמר: כיהושע אלא ה), ח,

כח). "אב"33)יא, ערך "בערוך", רבו, בשם יעשה כן
על  אף "אביי", לתלמידו: קרא שרבה הגאונים, בשם מובא
אבי  של שמו שגם מפני - "נחמני" היה האמיתי ששמו פי
כשם  שהוא בשמו אותו קרא לא לפיכך נחמני, היה רבה

שמו: נתהווה ומזה אבא, אותו: (וקרא ואם ‡·ÈÈאביו ,
שכן. כל לא לרבו כך, שכן 34)לאביו ומכל אחרים, של

ורבו. אביו קרא 35)של שאביי מצינו ורבו, אביו של
נט:). (גיטין "מר" מותו אחרי הכתוב:36)לרבה מלשון

שמות  משאר ומובדל מופלא יח). יג, (שופטים פלאי והוא
אברהם,37)בניֿאדם. כגון: מופלא, השם כשאין אבל

שם  לקרוא מותר - מצויים שמות וכדומה, משה יצחק,
או  רבו בפני שלא אביו כשם או רבו כשם ששמם אחרים
לפני  שאמר רבי את קג:) (כתובות מוצאים אנו וכן אביו.
אביו, שם היה שזה פי על אף חכם", - בני "שמעון מותו:

ורבו. מורו גם שלו 38)שהיה "הנותן כז:) ם (ברכות
רש"י: ופירש מישראל", שכינה שתסתלק גורם לרבו
רבי". עליך, שלום ולא עליך, שלום אדם: כל "כשאר

אות 39) בהעלותך (תנחומא, בשלומו ושואל לפניו כורע
ג.).40)יא). (ברכות

.åÂÈlÙz ıÏÁÈ ‡Ï ÔÎÂ41·ÒÈ ‡ÏÂ ,Ba¯ ÈÙÏ42‡l‡ , ¿≈…«¬…¿ƒ»ƒ¿≈«¿…»≈∆»
CÏn‰ ÈÙÏ ·LBÈk ·LBÈ43ÈÙÏ ‡Ï ,Ïlt˙È ‡ÏÂ .44 ≈¿≈ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿«≈…ƒ¿≈

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Ba¯ „ˆa ‡ÏÂ Ba¯ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ba«̄¿…¿«««¿…¿««¿≈»ƒ«
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,Ba¯ ¯Á‡Ï ˜Á¯˙È ‡l‡ ;Bcˆa Cl‰Ï BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿«««
‡ÏÂ .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡ „‚k ÔeÎÓ ‡‰È ‡ÏÂ¿…¿≈¿À»¿∆∆¬»¿««»ƒ¿«≈¿…

ıÁ¯na Ba¯ ÌÚ ÒkÈ45·LÈ ‡ÏÂ ,46‡ÏÂ ,Ba¯ ÌB˜Óa ƒ»≈ƒ««∆¿»¿…≈≈ƒ¿«¿…
ÚÈ¯ÎÈ47¯zÒÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÙa ÂÈ¯·c48‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ˙‡ «¿ƒ«¿»»¿»»¿…ƒ¿…∆¿»»¿…

·L :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙÏ ·LÈ49„ÓÚÈ ‡ÏÂ , ≈≈¿»»«∆…«≈¿…«¬…
˙eL¯ ÏhiL „Ú B‡ ,„ÓÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙlÓ50 ƒ¿»»«∆…«¬…«∆ƒ…¿
ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏ ¯ÊÁÈ ‡Ï ,Ba¯Ó ¯ËtiLÎe .„ÓÚÏ51, «¬…¿∆ƒ»≈≈«…«¬…«¬»

ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡l‡52.ÂÈt „‚k ÂÈÙe , ∆»ƒ¿»«¬»»»¿∆∆»»

אמרו 41) הרי שם, ידובר שבמלך פי על ואף קא:) (סנהדרין
לנו  אין - שמת חכם למלך: קודם "חכם יג.): (הוריות חז"ל
למלכות". ראויים ישראל כל - שמת מלך בו; כיוצא חכם
שנאמר: מלכים, נקראים: שהרבנים סב.) (גיטין אמרו ועוד
אורח  שהטור להעיר, וראוי טו). ח, (משלי ימלוכו מלכים בי
לחלוץ  "אסור רבא: מאת מאמר הביא לח, סימן חיים,
בש"ס. נמצא לא כזה ומאמר רבו", בפני תפילין
נמצא  הוא כאילו זה, מאמר מובא רבא" וב"שימושא

שלפנינו. בסוגייה הסיבה 42)בסנהדרין כי קח.), (פסחים
פגיעה  והריהי מדי יותר חופשית ישיבה היא שמאל צד על

רבו". ה).43)ב"מורא הלכה ג, פרק הוריות (ירושלמי,
יהירות 44) משום אלה, כל וטעם כז:. ברכות במסכת הכל

שם). רש"י, שצריך 45)(כפירוש מפני נא.), (פסחים
לו  צריך רבו ואם שם). (רש"י, וממוראו מכבודו להתבייש

מותר. - זאת,46)שישמשהו אמרו באביו לא:), (קידושין
ברבו. וחומר חלוקים 47)וקל אחר וחכם רבו היה שאם

דברי  נראים ויאמר: כנגדו השני לצד יכריע לא הלכה, בדבר
נכון!48)פלוני. לא הדבר! כן לא לו: לומר

וישבו 49) פה! שבו ויאמר: ד) פרשה רות (מדרשֿרבה,
ע  לישב לקטן רשות שאין מכאן ב), ד, רבו (רות לו שייתן ד

לנו 50)רשות. נתת "רבי, לוי: אמר יט.) זרה (עבודה
לעמוד". לו 51)רשות יחזיר "לא אוקספורד: נוסח

נג.).52)אחוריו". (יומא אחורנית ילך

.æ‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ - Ba¯ ÈtÓ „ÓÚÏ ·iÁÂ¿«»«¬…ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…
ÂÈÈÚ53epnÓ ‰qk˙iL „Ú ,54,B˙ÓB˜ ‰‡¯È ‡ÏÂ ≈»«∆ƒ¿«∆ƒ∆¿…ƒ¿∆»

ÏÈa˜‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ .·LÈ CkŒ¯Á‡Â55.Ï‚¯a Ba¯ Èt ¿««»≈≈¿«»»»¿«¿ƒ¿≈«»∆∆

רואה.53) שהעין המרחק שלו; הראות כוח שליטת כשיעור
ולא 54) הבתים בין מעיניו ייעלם או המרחק בתוך שייבלע

נג.). (יומא עוד פניו,55)יראנו את לקדם כז:) (סוכה
ולא  יצחק כרבי פוסק רבינו רגלים. בשלוש לפניו להיראות
שאינם  העצלנים את אני "משבח שאמר: אליעזר כרבי
וביתך  אתה ושמחת דכתיב: ברגל", מבתיהם יוצאים
פניו, להקביל ברגל תלמיד אליו בא ופעם כו). יד, (דברים

(כסףֿמשנה). עשה יפה שלא לו ואמר

.çÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏ˙Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈«∆»ƒ≈
˜ÏÁÏ Ba¯ C¯c56„·Ú‰L ˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ .„B·k BÏ57 ∆∆««¬…»¿»«¿»∆»∆∆

ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡Â .Ba¯Ï ‰NBÚ „ÈÓÏz ,Ba¯Ï ‰NBÚ∆¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ»»¿»
ÔÈlÙz BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L58‡nL LÁÂ , ∆≈«ƒƒ¿…»¿ƒƒ¿»∆»

.BˆÏBÁ BÈ‡Â BÏÚÓ BÏ ÏÚB BÈ‡ - ‡e‰ „·Ú e¯Ó‡È…¿∆∆≈≈ƒ¿»¿≈¿
„ÒÁ epnÓ ÚBÓ ,BLnLlÓ B„ÈÓÏz ÚBn‰ ÏÎÂ59 ¿»«≈««¿ƒƒ¿«¿≈«ƒ∆∆∆

¯·c ÏÊÏÊnL „ÈÓÏz ÏÎÂ .ÌÈÓL ˙‡¯È epnÓ ˜¯BÙe≈ƒ∆ƒ¿«»»ƒ¿»«¿ƒ∆¿«¿≈»»
˜lzÒzL ‰ÈÎMÏ Ì¯Bb ,Ba¯ „B·k ÏkÓ60.Ï‡¯NiÓ ƒ»¿«≈«¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

בכבודו,56) רוצה עצמו הרב שאם קיט:) בתרא (בבא
כבוד. בו נוהגים אחרים שגם לראות ישמח בוודאי

הנעלת 57) רגליים, רחיצת כגון: כנעני. עבד צו.) (כתובות
וכדומה. וחליצתם בזה 58)המנעלים שיכירו להניחן,

תפילין. להניח עבדים דרך אין כי עבד. אינו שהוא
כז:).60)(שם).59) (ברכות

.è:BÏ ¯ÓB‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ Ba¯ ‰‡»̄»«≈«ƒ¿≈»≈
ez„nÏ61‰ÚeÓL ¯ÈkÊnL ÔÓÊŒÏÎÂ !CÎÂ Ck ea¯ ƒ«¿»«≈»»»¿»¿«∆«¿ƒ¿»

ez„nÏ Ck :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa62¯Ó‡È Ï‡Â !ea¯ ¿»»≈»ƒ«¿»«≈¿«…«
ÓL ‡lL ¯·cB¯ÓB‡ ÌL ¯ÈkÊiL „Ú ,Ba¯Ó Ú63. »»∆…»«≈««∆«¿ƒ≈¿

˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L „Ú ÂÈ„‚a Ïk Ú¯B˜ ,Ba¯ ˙eÓiLÎe¿∆»«≈«»¿»»«∆¿«∆∆
BaÏ64‰Á‡Ó BÈ‡Â ,65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÏBÚÏ ƒ¿≈¿«∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˜‰·Ó Ba¯a66‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓlL , ¿«À¿»∆»«ƒ∆…»¿»¬»ƒ…
¯·Á „ÈÓÏz ‰Ê È¯‰ ,B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓÏ67BÈ‡Â , »«ƒ∆…»¿»¬≈∆«¿ƒ»≈¿≈

„ÓBÚ Ï·‡ ;ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa B„B·Îa ·iÁ«»ƒ¿¿»≈«¿»ƒ¬»≈
ÂÈÙlÓ68Ïk ÏÚ Ú¯B˜ ‡e‰L ÌLk ,ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â , ƒ¿»»¿≈«»»¿≈∆≈««»

Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L ÌÈ˙n‰69„ÓÏ ‡Ï elÙ‡ . «≈ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆¬ƒ…»«
„ÓBÚ - ÏB„b ÔÈa ,ÔË˜ ÔÈa - „Á‡ ¯·c ‡l‡ epnÓƒ∆∆»»»∆»≈»»≈»≈

.ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â ÂÈÙlÓƒ¿»»¿≈«»»

(ברכות 61) מצינו כן תורה, דברי על עברת לו: יאמר ולא
וכו'. רבינו לימדתנו גמליאל: לרבן תלמידיו לו אמרו טז:):
תורה", דברי על עברת "אבא, יאמר: אל לב.) (קידושין וכן
וחומר  וקל - כך" בתורה כתוב "מקרא לו: יאמר כך אלא

(כסףֿמשנה). ז:).62)לרב קטן (ברכות 63)(מועד
ששמע  שמועה אבל רבו, מדברי זה שאין שידעו כדי כז:),
מרבו  הסתם שמן יודעים שהכול סתם. לאומרה רשאי מרבו
פרק  ברכות ירושלמי, כז:; (סוכה בפיו רבו ותורת שמעה

א). הלכה הקורע 64)ב, מתאחים: שאינם קרעים "ואלו
כו.), קטן (מועד תורה" שלימדו רבו ועל ואמו אביו על
לעניין  ואמו לאביו רבו שהושווה כשם רבינו: וסובר
שהוא  ליבו" שיגלה "עד קריעה לעניין הושוו כך "איחוי",

כב:). קטן (מועד כמפורש ואמו, אביו על אינו 65)חייב
תפירה  ּבשלל: אלא כתיקונה, בתפירה הקרע מקום את ְֶֶתופר

כו.). (שם, וארעית על 66)גסה ומוסב נוגה, באור מואר
ו"רבו  רבו. עליו שיצק התורה באור המזהיר התלמיד
הוא  הרב כי המובהק, התלמיד של רבו פירושו: מובהק",
מציעא  בבא טוב, יום (תוספות הפעול ולא הפועל המבהיק,

י"א). משנה ב, דבר 67)פרק ממנו למד אלא כמותו חכם
סג.). עירובין (רש"י, שניים או ארבע 68)אחד בריחוק

עיניו. כמלוא ולא שאינו 69)אמות ואמו, אביו שאינם
יום. שלושים לאחר הקרע את ומאחה אחד בגד אלא קורע

.é˙BeÎÓ ÂÈ˙BÚcL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏÎÂ70¯a„Ó BÈ‡ , ¿»«¿ƒ»»∆≈»¿À»≈¿«≈
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÈÙa71ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆¿»¿»««ƒ
.ÌeÏk epnÓ „ÓÏ ‡lL∆…»«ƒ∆¿

וישרות.70) ז).71)נכונות ה, פרק (אבות
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.àéÏÎa B„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ‰ˆ¯L ,˜‰·n‰ ·¯‰»««À¿»∆»»ƒ¿…«¿¿»
B‡ ÂÈ„ÈÓÏz ÏÎÏ ,Ô‰Ó „Á‡· B‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿∆»≈∆¿»«¿ƒ»

B„Èa ˙eL¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï72,ÏÁnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿∆»≈∆»¿¿»¿««ƒ∆»«
B¯c‰Ï „ÈÓÏz‰ ·iÁ73ÏÁnL ‰ÚLa elÙ‡Â ,74. «»««¿ƒ¿«¿«¬ƒ¿»»∆»«

בחתונת 72) יין להם ומזג תלמידיו את ששירת רבא כגון
לב:). (קידושין (שם).73)בנו מפניו לקום כגון:

מועילה 74) הרב שמחילת מחול, אינו - גופו ההידור על
כמלוא  מפניו "לעמוד כגון: שאת, יתר של להידור בנוגע רק
מפניו" "לקום מעין: הידור אבל בזה; וכיוצא עיניו" ראות
אין  ולפיכך תיחשב, לבזיון שלילתו - במקומו" ישב "לא או
על  למחול, הרב יכול כבודו על שאם מועילה: הרב מחילת

המלך). (עבודת למחול? יוכל מי התורה, כבוד חילול

.áé·¯‰ Ck ,·¯‰ „B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÈ„ÈÓÏz‰L ÌLk¿≈∆««¿ƒƒ«»ƒƒ¿»«»»«
e¯Ó‡ Ck .Ô·¯˜Ïe ÂÈ„ÈÓÏz ˙‡ „aÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈∆«¿ƒ»¿»¿»»»¿

ÌÈÓÎÁ75Ú ·È·Á E„ÈÓÏz „B·Î È‰È" :."ClLk EÈÏ ¬»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»∆¿∆»
,ÌÈa‰ Ì‰L ,Ì·‰‡Ïe ÂÈ„ÈÓÏ˙a ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»¿»√»∆≈«»ƒ

ÌÈp‰Ó‰76.‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚÏ «¿«ƒ»»«∆¿»»«»

ליהושע:75) שאמר במשה מצינו וכן יב). ד, פרק (אבות
דרבי  (אבות לו שווה עשאו - ט) יז, (שמות אנשים לנו בחר

כז). פרק וכשם 76)נתן, רוח. וקורת הנאה הגורמים
(ספרי, אב קרוי: הרב כך בנים, קרויים: שהתלמידים
רבו  רישֿלקיש קיבל אדא בר חייא רבי וכשמת ואתחנן);
כבנו  עליו חביב אדם של שתלמידו עליו, תנחומים

ח). הלכה ב, פרק ברכות (ירושלמי,

.âéBaÏ ÔÈ·ÈÁ¯Óe ·¯‰ ˙ÓÎÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ„ÈÓÏz‰77. ««¿ƒƒƒƒ»¿«»««¿ƒƒƒ
¯˙BÈÂ ,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰ÓÎÁ ‰a¯‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ«¿≈»¿»»«¿ƒ≈««¿≈

ÌlkÓ ¯˙BÈ - È„ÈÓÏzÓe ,È¯·ÁÓ -78ıÚL ÌLÎe . ≈¬≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»¿≈∆≈
,·¯‰ „cÁÓ ÔË˜ „ÈÓÏz Ck ,ÏB„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ÔË»̃»«¿ƒ∆«»»«¿ƒ»»¿«≈»«

.‰¯‡ÙÓ ‰ÓÎÁ ÂÈ˙BÏ‡La epnÓ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒƒ∆ƒ¿≈»»¿»¿…»»

(חגיגה 77) רבו את המחכים תלמיד זה - חרשים" "וחכם
ז.).78)יד.). (תענית

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
חכם 1) תלמיד שבין ההבדל חכמים; תלמידי פני להדר

החכם  את המבזה והידור; קימה לעניין ונשיא דין בית לאב
האדם. את מנדים דברים כמה על דינו; מה

.àÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B¯c‰Ï ‰ÂˆÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk»«¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿¿««ƒ
Èt z¯„‰Â Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL ,Ba¯ BÈ‡L∆≈«∆∆¡«ƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

Ô˜Ê - "Ô˜Ê2ÔÈ·iÁ È˙ÓÈ‡Óe .‰ÓÎÁ ‰wL ‰Ê , »≈»≈∆∆»»»¿»≈≈»««»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a epnÓ ·¯˜iMÓ ?ÂÈtÓ „ÓÚÏ3„Ú , «¬…ƒ»»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿«¿«««

Èt „‚kÓ ¯·ÚiL.Â ∆«¬…ƒ¿∆∆»»

חכמה"2) שקנה זה אלא זקן "אין - קנה זה נוטריקון:
בשנים. רך כשהוא ואפילו לב:) "איזוהי 3)(קידושין

הוי  עמד)? שבשבילו ניכר (שיהא הידור בה שיש קימה
משיראנו  - מובהק וברבו לג.). (שם, אמות" ארבע אומר:

ה"ז). (פ"ה, למעלה כמבואר עיניו, מלוא

.áŒ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ,ÂÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»…¿≈«∆¿»¿…¿≈
daŒLiL ‰ÓÈ˜ - "z¯„‰Â Ìe˜z" :¯Ó‡pL ,‡qk‰«ƒ≈∆∆¡«»¿»«¿»ƒ»∆∆»

¯ec‰4È„ÈÓÏz ÈtÓ „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ ˙Bin‡ ÈÏÚa ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬≈À»À«»ƒ«¬…ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÔzÎ‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚL ‰ÚLa ÌÈÓÎÁ5Ìe˜z" :¯Ó‡pL , ¬»ƒ¿»»∆¿ƒƒ¿«¿»∆∆¡«»

ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,¯ec‰ ‰Ó - "z¯„‰Â6Û‡ , ¿»«¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«
ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ‡lL ÔÈpÓe .ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,‰ÓÈƒ̃»∆≈»∆¿ƒƒ«ƒ∆…«¬ƒ≈»

ÌÎÁ‰ ÔÓ7e‰‡¯È ‡lL È„k ,8?ÂÈtÓ „ÓÚÈ ‡lL „Ú ƒ∆»»¿≈∆…ƒ¿≈«∆…«¬…ƒ»»
‡e‰L ¯·c Ïk ‡‰ - "EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»≈¡…∆»»»»∆

·lÏ ¯eÒÓ9:Ba ¯Ó‡ ,"EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ"10. »«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

שם).4) (קידושין, אלו במקומות "הידור" ואין כבוד.
שבניֿאדם  הפנימיים בחדרים דווקא - ובביתֿהמרחץ
אסור  תורה בדברי הרהור ושאפילו ערומים, שם עומדים
וחייבים  הוא "הידור" מקום החיצוניים, בחדרים אבל שם;

(כסףֿמשנה). כשהם 5)לקום אבל מלאכה; ביטול משום
עוסקים  כשהם ודווקא הם; רשאים - ולהדר להיבטל רוצים
גזל  משום אסור, - אחרים במלאכת אבל הם, במלאכתם

ובתוספות). שם (קידושין, ממון.6)בעלים הפסד
נתחייב 7) כבר - מקרוב דאילו ממנו, רחוק עוד כשהוא

בקימה.8)בקימה. יתחייב ולא אמותיו לארבע כשיתקרב
את 9) יודע לבדו העושה ורק בו, תשלוט לא אדם שעין

שאתה 10)האמת. מחשבותיך, ויודע ולב כליות הבוחן
שם). (רש"י, ממצוותו להיפטר תחבולות מבקש

.âBÓˆÚ ÔeÎÈÂ ÌÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯ËiL ,ÌÎÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡≈»∆»»∆«¿ƒ«∆»»ƒ«≈«¿
Ì‰Ï11,‰¯ˆ˜ C¯„a CÏÈ ‡l‡ ;ÂÈtÓ e„ÓÚiL È„k , »∆¿≈∆««¿ƒ»»∆»≈≈¿∆∆¿»»

.„ÓÚÏ ÔÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,B˙B‡ e‡¯È ‡lL Ôek˙Óeƒ¿«≈∆…ƒ¿¿≈∆…«¿ƒ≈«¬…
ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰Â12,‰BˆÈÁ‰ C¯ca ÔÈÎÏB‰Â ¿«¬»ƒ»«ƒƒ¿¿ƒ«∆∆«ƒ»

.ÌeÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,ÌL ÔÈÈeˆÓ Ô‰È¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒ≈∆¿ƒ»¿≈∆…«¿ƒ

דרך 11) ללכת יכול שהוא בשעה בכוונה לפניהם לעבור
לב:). (קידושין סחור 12)אחרת והולכים מסבבים היו

נקטינן  אביי: "אמר הציבור. את להטריח שלא כדי סחור,
לג.). (שם, יחיה" - מקיף אם בידינו) (מסורת

.ãÈtÓ ÌÈ„ÓBÚL ÌLÎe ;Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ ·ÎB¯≈¬≈ƒ¿«≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈
·ÎB¯‰ ÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ Ck ,Cl‰Ó‰13. «¿«≈»¿ƒƒ¿≈»≈

אינו 13) בהמתו גבי על יושב והוא הואיל תאמר: לא
רב  את מרחוק כשראה אביי מפניו. לעמוד ופטורים כמהלך

(שם). קם מיד - החמור על רוכב רבו יוסף

.äÚˆÓ‡a ·¯‰ - C¯ca ÔÈÎÏB‰ eÈ‰L ‰LÏL14, ¿»∆»¿ƒ«∆∆»«¿∆¿«
BÈÓÈÓ ÏB„b15.BÏ‡ÓNÓ ÔË˜Â , »ƒƒ¿»»ƒ¿…

זה,14) בצד זה אלא זה, אחר זה ילכו לא לז.). (יומא
אצלם: שכתוב אבינו, אברהם את לבקר שבאו כמלאכים
"ניצבים" היו לא זה אחר זה הלכו ואלמלי - עליו" "נצבים

שם). (רש"י, ראשון רק "לימינו"15)עליו, סמוך לא
זה  הרי - רבו לימין "המהלך (שם): אמרו שהרי ממש,
לבאר  דק שלא ורבינו לאחוריו. קצת ימינו מצד אלא בור",
ה"ו  פ"ה, לעיל כבר שכתב מה על סמך כי זה, כל

(כסףֿמשנה).
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.åÌÎÁ ‰‡B¯‰16BÏ ÚÈbiL „Ú ,ÂÈtÓ „ÓBÚ BÈ‡ - »∆»»≈≈ƒ»»«∆«ƒ«
ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ ‰‡¯ .·LBÈ ,¯·ÚL ÔÂÈÎÂ ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿≈»∆»«≈»»«≈ƒ
BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ ,ÂÈÙlÓ „ÓBÚ -≈ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…≈»¿≈
˙‡ ‰‡¯ .˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ó ¯·ÚiL „Ú ,·LBÈ≈«∆«¬…≈«¬»«¿««»»∆
„Ú ,·LBÈ BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ÂÈÙlÓ „ÓBÚ - ‡ÈNp‰«»ƒ≈ƒ¿»»¿…≈»¿≈≈«

ÂÈÈÚÓ ‰qk˙iL „Ú B‡ BÓB˜Óa ·LiL17‡ÈNp‰Â . ∆≈≈ƒ¿«∆ƒ¿«∆≈≈»¿«»ƒ
ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ ÏÁnL18‡ÈNp‰Lk . ∆»««¿¿»¿∆«»ƒ

ÒÎ19¯Ó‡iL „Ú ,ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ;ÌÈ„ÓBÚ ÌÚ‰ Ïk , ƒ¿»»»»¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆…«
ÈzL BÏ ÔÈNBÚ ,ÒÎ ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡Lk !e·L :Ì‰Ï»∆≈¿∆«≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

˙B¯eL20·LBÈÂ ÒÎpL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒƒ»ƒ»«∆ƒ¿»¿≈
ÌÚ‰ ¯‡Le ,BÓB˜Óa21.ÔÓB˜Óa ÔÈ·LBÈ ƒ¿¿»»»¿ƒƒ¿»

גדולה 16) סנהדרי הסנהדרין. מחברי אחד לג:) (קידושין
- שבכולם הגדול חכמים. ואחד משבעים מורכבת היתה
"חכמים" נקראים: והשאר ביתֿדין, אב - משנהו נשיא;

ה"ג). פ"א, סנהדרין הלכות והביטו 17)(מ"ת, שנאמר:
נשיא  ומשה - ח) לג, (שמות האהלה באו עד משה אחרי

מחול,18)היה. כבודו שאין כמלך ולא לב:). (קידושין
ט:) יז, (דברים מלך עליך תשים שום אצלו: שנאמר משום

עליך. אימתו שתהא יג:),19)- (הוריות לביתֿהמדרש
שבשוק. מ"הידור" רבינו דיבר כאן שתי 20)ועד רק

באמצע. ביניהן הולך והוא מכאן ואחת מכאן אחת שורות:
שבביתֿהמדרש.21) השורות כל שאר

.æ„ÓBÚ ,˙Bn‡ Úa¯‡a BÏ ÚÈbiL Ïk - ÒÎpL ÌÎÁ»»∆ƒ¿»…∆«ƒ«¿«¿««≈
·LBÈ „Á‡Â „ÓBÚ „Á‡ ,ÂÈÙlÓ22·LBÈÂ ÒÎpL „Ú , ƒ¿»»∆»≈¿∆»≈«∆ƒ¿»¿≈

ÌÈÓÎÁ Èa .BÓB˜Óa23ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â24ÔÓÊa , ƒ¿¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«
Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯‰L25ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏÚ ÔÈˆt˜Ó , ∆»«ƒ¿ƒƒ»∆¿«¿ƒ«»≈»»

ÌÓB˜ÓÏ ÌÈÒÎÂ26ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï Á·L ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈∆«¿«¿ƒ≈¬»ƒ
‰B¯Á‡Ï eÒkiL27C¯ˆÏ ‡ˆÈ .28Èa .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ , ∆ƒ»¿»«¬»»»¿…∆≈ƒ¿¿≈

Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ ,ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a LiL ÔÓÊa - ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿«∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆
Ô‰È·‡ ÈtÏk29Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ - ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡ ; ¿«≈¬ƒ∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆

.ÌÚ‰ ÈtÏk¿«≈»»

כלל.22) שורה לו עושים על 23)ואין ממונים שאביהם
הזקנים  בצד אותם מושיבים אביהם כבוד ומשום הציבור

שם). למעלת 24)(רש"י, הגיעו ולא נסמכו לא שעדיין
יו"ד 25)"חכם". (הט"ז, הרבים לצורך בהם שמשתמשים

תלמידים  לחכמתכם: שצריכים מפרשים: ויש ז); ס"ק רמד,
ברבי  ישמעאל ברבי מעשה כאותו רבותיהם, את המחכימים
- קדוש עם לו שצריך "מי נאמר: ושם קה:), (יבמות יוסי

חדש). (פרי קדוש" עם ראשי על לשבת 26)יפסע
להם. הקבוע "פושע"27)במקומם ליה: דקרו משום

מתעצל  פושע, קוראים: לאחרונה שנכנס לזה - מג:) (ברכות
ויותר  כותב: (שם) אגדות" "בחידושי והמהרש"א (רש"י).
בשין  "פושע" (כלומר: בסמך "פוסע" לפרש נראה

ש  שהבא שמאלית) קדוש", עם ראשי על "פוסע לו: קוראים
כאן, רבינו דברי הם והם עליהם. לפסוע צריך  באחרונה
(הגהות  הלימוד בשעת העם ראשי על לפסוע שלא

לצורך 28)האדר"ת). מפרשים: ויש יג:). (הוריות לנקבים
ובאמצע  קה:), יבמות תוספות, (עיין שליחות באיזו העם,

ראשי  על פוסע אינו לצורך, שלא יצא אם אבל השיעור;
הפנוי. במקום לו יושב אלא כל 29)העם כשאר

- לשמוע דעת להם שיש "בזמן אמרו: כן כי השומעים,
בזמן  העם; כלפי ואחוריהם אביהם לפני ויושבים נכנסים
אביהם, אחורי ויושבים נכנסים - לשמוע דעת להם שאין

יג:). (הוריות העם" כלפי ופניהם

.çÈ‡M¯ BÈ‡ ,„ÈÓz Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰L „ÈÓÏz«¿ƒ∆≈ƒ¿≈«»ƒ≈««
‡‰È ‡lL ;„·Ïa ˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ‡l‡ ,ÂÈtÓ „ÓÚÏ«¬…ƒ»»∆»«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆…¿≈

ÌÈÓL „B·kÓ ‰a¯Ó B„B·Î30. ¿¿À∆ƒ¿»»ƒ

ביום:30) פעמים אלא שמים מלכות עול עליו מקבל שאינו
דברים  במה לג:). (קידושין שמע" ב"קריאת וערבית שחרית
אפילו  לעמוד חייב בחוץ אבל בביתֿהמדרש; - אמורים?
(כסףֿמשנה, רבו בכבוד כמזלזל ייראה שלא פעמים, כמה

התוספות). בשם

.è‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡e‰L ÈÓ31BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜Êa ƒ∆»≈À¿»¿ƒ¿»««ƒ∆≈
„ÏÈ ‡e‰L ÌÎÁ‰ elÙ‡Â .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ,ÌÎÁ32, »»¿ƒ¿»»«¬ƒ∆»»∆∆∆

„ÓÚÏ ·iÁ BÈ‡Â .‰˜Êa ‚ÏÙn‰ Ô˜f‰ ÈÙa „ÓBÚ≈ƒ¿≈«»≈«À¿»¿ƒ¿»¿≈«»«¬…
B˙ÓB˜ ‡ÏÓ33B¯c‰Ï È„k ‡l‡ ,34,È˙ek Ô˜Ê elÙ‡Â . ¿…»∆»¿≈¿«¿«¬ƒ»≈ƒ

ÌÈ¯·„a B˙B‡ ÔÈ¯c‰Ó35BÎÓÒÏ „È BÏ ÔÈ˙BÂ36, ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿»¿
‰·ÈN Ïk - "Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL37 ∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»≈»

.ÚÓLÓa¿«¿«

למאד.31) לימים.32)זקן עצמו 33)צעיר שהוא מכיון
בכבודו. חייבים ואחרים לנוע 34)חכם כלשהו: הידור

אחר  איש כל אבל מפניו. לעמוד רוצה הוא כאילו מעט
(טור  קומתו מלוא מופלג זקן מפני לקום צריך חכם, שאינו

רמד). סימן לג.).35)יו"ד, בחולשתו.36)(קידושין
ליהודי 37) אלא יהודי; כשאינו ואפילו חכם, כשאינו אפילו

יד  ונתינת בדברים - יהודי ולשאינו קימה, של בהידור
(כסףֿמשנה). לסמכו

.éÔÓˆÚa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz38ÌÚ ˙BNÚÏ «¿ƒ≈¬»ƒ≈»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰È„Ó ÏL ‰¯ÈÙÁÂ ÔÈ·a Ï‰w‰ Ïk»«»»¿ƒ¿»«¬ƒ»∆¿ƒ»¿«≈»∆

ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa efa˙È ‡lL È„k39Ô‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»∆¿≈ƒ≈∆
ÌÈ¯ÓBM‰ ¯ÎNe ÌÈ¯ÚM‰ Ôew˙Â ‰ÓBÁ‰ ÔÈ·Ï40 ¿ƒ¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿««¿ƒ

CÏn‰ ˙¯eL˙Ï ‡ÏÂ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ¿«≈»∆¿…ƒ¿««∆∆¿≈¿«¿ƒ
Èa ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa - Òn‰ ÔzÏ Ô˙B‡»ƒ≈««≈«∆»«¿≈

¯ÈÚ‰42LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa ,43,LÈ‡Â »ƒ≈«∆»«»ƒ»ƒ
e˙È Èk Ìb" :¯Ó‡pL44elÁiÂ ,Ìˆa˜‡ ‰zÚ ÌÈBb· ∆∆¡««ƒƒ¿«ƒ«»¬«¿≈«»≈

"ÌÈ¯NÂ CÏÓ ‡NnÓ ËÚn45‰¯BÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ«»∆∆¿»ƒ¿≈ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Â ,‰lÁz ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈÁÈpÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»«ƒƒƒ¿…¿ƒ»¿≈

¯kÓÏ ˜eM‰ ÈaÓ „Á‡ ÌÈÁÈpÓ¯kÓiL „Ú46.‡e‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈«ƒ¿…«∆ƒ¿…
ÌÈÈ„ŒÈÏÚa ÏÏÎa „ÓBÚ ‰È‰Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬≈ƒƒ

ÔÈ·ÈLBÓe B˙B‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰47.B˙B‡ «¿≈«¿ƒƒƒƒ

ח.).38) יעשו 39)(ב"ב שהם פועלים הם שוכרים אלא
מלאכתם. כי 40)את (שם), נטירותא" צריכי לא "רבנן

משמרּתם. והיא לחומה להם שנותנים 41)התורה מתנה ְְַַָ
(שמואלֿא  האלהים לאיש להביא אין ותשורה כמו: לגדול,
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אנו  שכן האלה, המסים מכל פטורים ותלמידיֿחכמים ז). ט,
הנהר  עבר פחת את דריוש המלך שציוה בבל בעולי מוצאים
בלֹו אדמה), (מס מנּדה מס: שום להטיל שלא כד) ז, ְְִָ(עזרא
אנשי  על הרי"ף) לדעת המלך, (תשורת והלּך אוכל ) ֲַָ(מס
בבנין  במלאכתֿשמים עוסקים שהיו מפני כנסתֿהגדולה,
בתורה  העוסקים לתלמידיֿחכמים הדין והוא - המקדש בית

שם). ותוספות, ציבורי.42)(רש"י גולגולת.43)מס מס
כשיגלו 44) (ישנו) יתנו אם (שם): חז"ל פירשוהו ְְִִוכך

אם  ואף אקבצם; בקרוב עתה - כולם בתורה ויעסקו בגויים
גם  יהיו העמים, בין בתורה ועוסקים השונים יהיו מועטים
המסים. מן כלומר: ושרים מלך ממשא וחפשים בטלים כן
ביטול. לשון ג), ל, (במדבר דברו יחל לא מלשון: "ויחלו"

שבתנ"ך 45) והנוסחה ח.). (ב"ב במסכת הש"ס כנוסחת
החיבור. "ו" בלי שרים", "מלך כב.).46)היא: (ב"ב

לפני 47) במשפט בעמדם לעמוד הדין בעלי שעל אע"פ
הריב  להם אשר האנשים שני ועמדו שנאמר: כמו השופטים,
ה' את התורה: כבוד של מצותֿעשה אבל יז); יט, (דברים
עדיפה  - כב:) (פסחים תלמידֿחכם לרבות - תירא אלהיך

ל:). (שבועות

.àé.Ô˙‡NÏ B‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ˙Bf·Ï ‡e‰ ÏB„b ÔBÚ»»¿«∆«¬»ƒƒ¿…»
efaL „Ú ,ÌÈÏLe¯È ‰·¯Á ‡Ï48,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz d· …»¿»¿»«ƒ«∆ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ

ÌÈÊB·e ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒƒ
È„nÏÓ ÌÈÊBa :¯ÓBÏk ,"ÂÈ‡·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿≈
"eÒ‡Óz È˙wÁa Ì‡" :‰¯B˙ ‰¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ ;ÂÈ¯·„¿»»¿≈∆∆»¿»»ƒ¿À…«ƒ¿»

È„nÏÓ -49,ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .eÒ‡Óz È˙wÁ ¿«¿≈À…«ƒ¿»¿»«¿«∆∆«¬»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡50¯·„ Èk" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , ≈≈∆»»«»«¬≈ƒ¿«ƒ¿«

."‰Êa '‰»»

קיט:).48) בחוקותי).49)(שבת צ.)50)(ת"כ, (סנה'
ואפיקורוס, ... הבא: לעולם חלק להם אין "ואלו שם: שנינו
תלמידי  המבזה זה - אפיקורוס צט:); (שם, חז"ל ואמרו

חכמים.

.áé˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿«∆∆«¬»ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,e‰faL ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ - ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ

Èec ·iÁ51ÌÈa¯a ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÌÈcÓe ,52ÔÈÒB˜Â , «»ƒ¿«ƒ≈ƒ»«ƒ¿¿ƒ
‡¯ËÈÏ B˙B‡53ÌB˜Ó ÏÎa ·‰Ê54d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿»»»¿»»¿¿ƒ»

¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯·„a ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â .ÌÎÁÏ∆»»¿«¿«∆∆∆»»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿««
‰˙ÈÓ55B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Â ,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈcÓ - ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡ ,ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰·eL˙a ¯ÊÁiLk¿∆«¬…ƒ¿»¬»ƒ»»∆»»«≈
‰v¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ56ÔÎÂ .BÏÈ·˘a e‰ecpL ‰Ê «ƒƒ«∆¿«∆∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

BÓˆÚ ÌÎÁ‰57¯È˜Ù‰L ı¯‡‰ŒÌÚÏ B„B·ÎÏ ‰cÓ58 ∆»»«¿¿«∆ƒ¿¿«»»∆∆ƒ¿ƒ
‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ,CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba59ÔÈ‡Â ; ¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿≈

,ÌÎÁ‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰v¯iL „Ú BÏ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ«∆¿«∆∆∆»»¿ƒ≈∆»»
BÏ ÏÁÓÏ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ‰LÏL ÔÈ‡a»ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»»∆»»ƒ¿…

B„Èa ˙eL¯‰ - e‰c ‡ÏÂ60. ¿…ƒ»»¿¿»

אין 51) הקהל: מתוך אותו שמבדילים והבדלה. ריחוק לשון
דבר  לכל אותו מצרפים ואין אמותיו, בארבע יושבים
ה"ד). (פ"ז, לקמן כמבואר וכדומה, שבקדושה

כבודו.52) על חסים ואין שלשים 53)בפרהסיא, משקלה
ומזיק  חובל הלכות מ"ת, הלכות (השווה זהב. דינרי וחמשה

ה"ה). הלכה 54)פ"ג, מקור בחוץֿלארץ. ובין בארץ בין
(יו"ד, שבשו"ע להעיר, וראוי ה"ו). פ"ח, ב"ק (ירושלמי, זו
לענין  כזה חכם עכשיו בדורנו "אין הרמ"א: כתב רמג) סימן

אין כי בושתו". על זהב ליטרא אלא קנס אמורים הדברים
שם). (הגר"א, מאד בחכמה מופלג יט.).55)בזקן (ברכות

בחייו  המבזהו עונש שגדול נראה "אפילו" רבינו מלשון
(הריב"ש). מותו לאחר ממבזהו ואם 56)יותר טז.). (מ"ק

מה  ועשה הואיל - לו מתירין ביתֿדין החכם, לו נתרצה לא
פ"ו, דעות הלכות (עיין (כסףֿמשנה). לעשות עליו שהיה

ביתֿדין.57)ה"ו). כלומר:58)בלי הפקרות, בו שנהג
בכבודו. וזילזל מרבנן 59)שהתחצף "צורבא יז.): (מ"ק,

ספק. כל בו לו שאין ברור, בדבר לנפשו דין עושה
(60- יומי" מן אינש שמית דלא לי "תיתי פפא: רב אמר

(מ"ק  מעולם איש נידיתי שלא ולזכות, לצדקה לי תיחשב
בריב"ל  מעשה ה"א) ס"ג, מ"ק (ירושלמי, גם ועיין יז.),
ביזהו  ואם נידוי. לו שנתחייב איש לנדות רצה שלא
התורה, כבוד שהוא כבודו, על למחול לו אסור - בפרהסיא

ה"יג). (פ"ז, לקמן כמבואר

.âé‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÂÈ„ÈÓÏz Ïk - B„B·ÎÏ ‰cpL ·¯‰»«∆ƒ»ƒ¿»«¿ƒ»«»ƒƒ¿…
BÓˆÚ „B·ÎÏ ‰cpL „ÈÓÏz Ï·‡ .‰cÓa Èec61ÔÈ‡ , ƒ«¿À∆¬»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿≈

‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ ,Èec Ba ‚‰Ï ·iÁ ·¯‰»««»ƒ¿…ƒ¬»»»»«»ƒƒ¿…
;Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ - ‡ÈNpÏ ‰cÓ ÔÎÂ .Èec Baƒ¿≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿»ƒ¿»≈
B¯ÈÚÏ ‰cÓ .‡ÈNpÏ ‰cÓ BÈ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ¿À∆¿»ƒ¿»≈≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿ƒ
BÈ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ ;˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ -¿À∆¿ƒ«∆∆¿À∆¿ƒ«∆∆≈

B¯ÈÚÏ ‰cÓ62. ¿À∆¿ƒ

או 61) שמים, כלפי שעבר עבירות על כשנידהו אבל דווקא.
נידוי. בו לנהוג הרב גם חייב החברה, וחיי הבריות כלפי

לה 62) כפוף שהוא עירו לגבי אחרת עיר שדין מפני
לרב" מנודה שאינו לתלמיד "מנודה כדין ולנימוסיה,
(מו"ק  הוא י"ג הלכה לכל המקור שלד). יו"ד ("ביתֿיוסף",

ע"א.). טז,

.ãéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63‰ÊaL ÏÚ e‰ecpL ÈÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ«∆ƒ»
ÌÈ¯·c ¯‡L ÏÚ e‰ecpL ÈÓ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿»¿»ƒ

Èec Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁL64Ï‡¯NÈaL ÔË˜ e‰c elÙ‡ , ∆«»ƒ¬≈∆ƒ¬ƒƒ»»»∆¿ƒ¿»≈
¯ÊÁiL „Ú ,Èec Ba ‚‰Ï Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ‡ÈNp‰ ·iÁ -«»«»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿…ƒ«∆«¬…
ÏÚ .BÏ e¯ÈzÈÂ ,BÏÈ·La e‰ecpL ¯·cÓ ‰·eL˙aƒ¿»ƒ»»∆ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«

‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ65ÔÈa ,Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcÓ ÌÈ¯·„ ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆»»»≈
:Ô‰ el‡Â ,‰M‡ ÔÈa ,LÈ‡ƒ≈ƒ»¿≈≈

אלה 63) כל וכן לרב, מנודה אינו לתלמיד שהמנודה
לזה? מנודה אינו לזה לעיל:64)שהמנודה שאמרנו כמו

בסמוך. וכמבואר והחברה, שמים כלפי עבירות על
יט.).65) (ברכות

B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ .(‡66(· . «¿«∆∆∆»»«¬ƒ¿««
ÔÈcŒ˙Èa ÁÈÏL ‰f·Ó‰67„·Ú B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ (‚ .68. «¿«∆¿ƒ«≈ƒ«≈«¬≈∆∆

‡· ‡ÏÂ ÔÓÊ BÏ eÚ·˜Â ÔÈcŒ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓ („69. ƒ∆»¿≈ƒ¿»¿¿«¿…»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ „Á‡ ¯·„a ÏÊÏÊÓ‰ (‰70CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿«¿≈¿»»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ
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,ÔÈc‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓ (Â .‰¯B˙ŒÈ¯·„a ¯ÓBÏ«¿ƒ¿≈»ƒ∆…ƒ≈»»∆«ƒ
ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ71¯·c B˙eL¯a LiL ÈÓ (Ê . ¿«ƒ«∆ƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»»

ÚeÚ¯ ÌlÒ B‡ Ú¯ ·Ïk ÔB‚k ,˜Èfn‰72B˙B‡ ÔÈcÓ , ««ƒ¿∆∆«À»»«¿«ƒ
Œ„·BÚÏ BlL Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ (Á .B˜f‰ ¯ÈÒiL „Ú«∆»ƒ∆≈«≈«¿«∆¿≈
Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈcÓ ,ÌÈ·ÎBk73 »ƒ¿«ƒ«∆¿«≈»»»…∆

.¯ˆn‰ ÏÚa B¯·Á Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚ‰ ÔÓ ‡·iL∆»…ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿»≈¬≈«««∆∆
˙B‡k¯Úa Ï‡¯NÈ ÏÚ „ÈÚn‰ (Ë74ŒÈ„·BÚ ÏL «≈ƒ«ƒ¿»≈¿«¿»∆¿≈

ÔÈ„Î ‡lL ÔBÓÓ B˙e„Úa epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿ƒƒ∆¿≈»∆…¿ƒ
Ï‡¯NÈ75ÌlLiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ,76,Ô‰k ÁaË (È . ƒ¿»≈¿«ƒ«∆¿«≈«»…≈

˙Bzn‰ LÈ¯ÙÓ BÈ‡L77ÔÈcÓ ,¯Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙BÂ ∆≈«¿ƒ««»¿¿»¿…≈«≈¿«ƒ
ÏL ÈL ·BËŒÌBÈ ÏlÁÓ‰ (‡È .ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈«¿«≈≈ƒ∆

˙BiÏb78‚‰Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,79‰NBÚ‰ (·È . »À««ƒ∆ƒ¿»»∆
˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ80¯ÈkÊn‰ (‚È . ¿»»¿∆∆«∆«««¬««¿ƒ

‰Ïh·Ï ÌÈÓLŒÌL81È‡·‰ È¯·„a ‰Úe·LÏ B‡82(„È . ≈»«ƒ¿«»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬«
ÌM‰ ÏelÁ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡È·n‰83‡È·n‰ (ÂË . «≈ƒ∆»«ƒƒ≈ƒ«≈«≈ƒ

ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡84(ÊË . ∆»«ƒƒ≈¬ƒ«»»ƒ«
ÌÈL ·MÁÓ‰85ÌÈL„Á Ú·B˜Â86Áaı¯‡ÏŒ‰ˆe87. «¿«≈»ƒ¿≈«√»ƒ¿»»»∆

¯eÚ‰ ˙‡ ÏÈLÎn‰ (ÊÈ88ÌÈa¯‰ ·kÚÓ‰ (ÁÈ . ««¿ƒ∆»ƒ≈«¿«≈»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ89‰Ù¯Ë ‰‡ˆiL ÁaË (ËÈ .90˙ÁzÓ ƒ«¬ƒ¿»«»∆»¿»¿≈»ƒ««

BÈkÒ ˜„· ‡lL ÁaË (Î .B„È91(‡Î .ÌÎÁ ÈÙÏ »«»∆…»««ƒƒ¿≈»»
˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰L˜n‰92,BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓ (·Î . ««¿∆«¿»»«ƒ∆≈≈∆ƒ¿

ÔÈ‡È·n‰ ,ÔzÓeŒ‡NÓ B‡ ˙eÙzL dÈ·e BÈa ‰NÚÂ¿»»≈≈»À»«»«»«¿ƒƒ
˜˜f‰Ï Ô‰Ï93ÔÈcŒ˙È·Ï e‡B·iLk - ‰ÊÏ ‰Ê94ÔÈcÓ , »∆¿ƒ»≈∆»∆¿∆»¿≈ƒ¿«ƒ

Ì˙B‡95‰Ú¯ B˙ÚeÓML ÌÎÁ (‚Î .96ÈÓ ‰cÓ‰ („Î . »»»∆¿»»»«¿«∆ƒ
·iÁ BÈ‡L97.Èec ∆≈««ƒ

ע:).67)(שם).66) שהוא 68)(קידושין כנעני עבד
על  כה). ט, (בראשית וגו' עבדים עבד כנען ארור בכלל:
(קידושין  נידוי שזהו ב"ארור", אותו מקללים כזה זלזול

"הקורא"). ד"ה: שם, ובתוספות פתיחא 69)כח., כתבינן
שם). ובירושלמי, ; קיב: (ב"ק שמתא) (שטר עילויה

מ"ו).70) פ"ה, (עדויות לסעודה ידים בנטילת המזלזל כגון:
שהיה 71) אלא - לומר? היה צריך שיקבל" "עד קיג.) (ב"ק

- וכשקיבלו הדין; את עליו לקבל שסירב על מנודה כבר
מנדים  ולפיכך מלפרוע, גם משתמט הוא וכעת התירוהו.

(כסףֿמשנה). שיתן עד שוב מא:).72)אותו (כתובות
(73- היהודי לשכנו הנכרי הלוקח ידי על שנגרם היזק כל

ובתוספות  קיד.). (ב"ק המצר לבעל למכור היה שעליו מפני
לתת  רצה המצר כשבעל - אמורים? דברים במה שם: העירו
להפסיד  למוכר אין - לא אם אבל הנכרי, שנתן המחיר אותו

(כסףֿמשנה). כך המשפט.74)משום כגון:75)בבתי
בדיני  הנתבע. של לחובתו יחידי בערכאותיהם שהעיד
על  קם שבממון דבר שאין מפני פטור, הנתבע היה ישראל
ממון. הפסד לו גרם אצלם זו ובעדותו אחד, עד פי

קיד.).76) (ב"ק היזקו שכל 77)דמי וקיבה, לחיים זרוע,
כהן  רק שנשחטה; מבהמתו לכהן להפריש חייב בןֿישראל
בשר  המוכר טבח הוא הכהן אם אבל פטור. - ששחט
אינו  ואם לכהן. המתנות את להפריש הוא גם חייב באטליז,

קלב:). (חולין נידוי חייב - חוץ 78)מפרישן נב.) (פסחים
 ֿ שבית בזמן גם ימים שני יוםֿטוב שעשאוהו מראשֿהשנה

היו  ל:). (ר"ה שהיה מעשה משום קיים, היה המקדש
והיהודים  אחד. יום רק החגים כל ארץֿישראל בני עושים
לא  ישראל שבארץ ביתֿדין ששליחי הגולה, שבתפוצות
היו  ראשֿחודש, היה מתי ולהודיעם אליהם להגיע יכלו

יוםֿט  ימים שני "יום עושים נקרא: הוא ולכן - מספק וב
גלויות". של שני הגדול 79)טוב שביתֿהדין מאחר כי

ראיה  עדי פי על החדשים את מקדש שהיה שבארץֿישראל
חוץֿלארץ  בני - ומאז האמוראים, אחרוני בתקופת עוד בטל
השנים  את ומעברים החדשים את קובעים ארץֿישראל כבני
יעשו  לא הם שגם היה הראוי מן קבוע, חשבון פי על
תקנת  אלא - ארץֿישראל כבני אחד יום אלא יוםֿטוב
אבותיהם  מנהג משום שני, ביוםֿטוב שייזהרו היא חכמים

ד:). (ביצה יהא 80)בידיהם שלא היא, חכמים תקנת
הלילה  ולסדר החג לצרכי הכל ויכין במלאכה, טרוד

נ:). תירא 81)(פסחים אלהיך ה' את שנאמר: ז:), (נדרים
לזה  אזהרה שזוהי ד.), (תמורה חז"ל וקיבלו כ), י, (דברים

לבטלה. שםֿשמים בכך,82)שמזכיר מה של דברים
עליהם. להישבע כדאי ואינם הכרח כאותו 83)שאין

ועמד  עוגה עג בצורת בשנת שפעם המעגל, בחוני מעשה
עד  מכאן זז שאיני הגדול בשמך אני "נשבע ואמר: בתוכה
לו  שלח יורדים. גשמים התחילו ואז בניך", על שתרחם
גזירה  נגזרה שאלמלי להתנדות, אתה צריך בןֿשטח: שמעון
את  מביא נמצאת לא גשמים, ירדו שלא אליהו בימי כמו
חילול  לידי רבים המביא וכל השם?! חילול לידי הרבים
ה"י). פ"ג, תענית (ירושלמי, נידוי חייב - השם

בלילי 84) לאכול הנהיג רומי איש תודוס נג.): (פסחים
ועל  כרעיו על "ראשו (צלויים) מקולסים גדיים פסחים
תודוס  "אלמלא לו: שלחו פסח). קרבן צליית (כדרך קרבו"
ישראל  את להאכיל קרוב שאתה נידוי, עליך גזרנו אתה,

בחוץ". מעוברת.85)קדשים או פשוטה, תהא השנה אם
חסר.86) או לביתֿדין 87)מלא, מסורים אלה שכל בעוד

מ  "כי שנאמר: הכל שבארץ, כמבואר תורה", תצא ציון
סג:). חבירו 88)(ברכות את המכשיל דווקא, לאו עיוור

(ראב"ד). הגדול בנו את המכה כגון: עבירה, לידי ומביאו
איש  ראתה רבי של שפחתו יז.): (מ"ק חכמינו סיפרו וכן
על  שעברת בנידוי! תהא לו: אמרה הגדול, בנו את מכה
באביו, ויבעט יתרגז (שמא מכשול" תתן לא עיוור "ולפני

יותר 89)רש"י). לוד עירו דרך עברו שפעם עקיבא, כרבי
- היתה ושבת - החודש עדות להעיד שבאו זוג מארבעים
אחד, בזוג "די אמר: כי לירושלים, לעלות נתנם ולא ועיכבם
רבן  לו שלח השבת". את יחללו שכולם הצורך מן ואין
שנית  פעם יבואו לא מעכבם אתה אם עקיבא! גמליאל:
(ירושלמי, נידוי חייבים זה ועל - המצוה מן מעכבם ואתה

ה"ה). פ"א, ללקוחותיו 90)ר"ה טריפה בשר שמכר
כה.). להראות 91)(סנהדרין השוחט שעל יח.) (חולין

(יו"ד, הטור וכתב יז:). (שם, כמבואר לבדיקה לחכם סכינו
(כסףֿמשנה). עכשיו נוהג אינו זה שדין יח), סימן

חמורות 92) עבירות לידי המביאו יצרו את במתכוון מגרה
יג:). בדברים.93)(נדה ולהתקרב לזו זה זקוקים להיות

שותפות 95)לדין.94) ביניהם שעשו על כח.) (כתובות
בזו. זה גס לבם בהיות עבירה, לידי בוודאי שתביאם

יז.).96) (מ"ק כשורה נוהג שאינו קול עליו שיצא
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מן 97) ואכל איש בא פרדסים, שומר היה לקיש ריש
לו  אמר בו. השגיח לא והלה לקיש ריש בו גער הפירות,
אתה  תהא אדרבה, השיב: הלה בנידוי! תהא לקיש: ריש
אמרו  נתחייבתי? מי נידוי נתחייבתי, ממון אם בנידוי!
נידוי  אינו לקיש ריש של נידוי, האחרון של בביתֿהמדרש:
בעצמו  הריהו נידוי, חייב שאינו מי את שמנדה מי הרי -
סעיף  שלד, סימן (יו"ד ב"שולחןֿערוך" יז.). (מ"ק בנידוי
שכולם  אלא נידוי, עליהם שחייבים דברים עוד נמנים פז)

כאן. המנויים אלה וארבעה עשרים בתוך כלולים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כיצד 1) וחרם; נידוי אותם; מנדים אם נשיא או זקן, חכם

שום  לנדות שלא הראשונים חסידים מנהג אותם; מתירים
אדם.

.àÔ˜Ê ÌÎÁ2ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ B‡ ‡ÈN ÔÎÂ ,‰ÓÎÁa3, »»»≈¿»¿»¿≈»ƒ«≈ƒ
Á¯qL4ÔÈcÓ ÔÈ‡ -5‡ÈÒ‰¯Ùa B˙B‡6ÌÏBÚÏ7; ∆»«≈¿«ƒ¿«¿∆¿»¿»

ÌÚ·¯Èk ‰NÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡8Ï·‡ .ÂÈ¯·ÁÂ Ë·ŒÔa ∆»ƒ≈»»¿»»¿»∆¿»«¬≈»¬»
¯‡L ‡ËÁLk9‰Úˆa B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ,˙B‡hÁ10, ¿∆»»¿»«»«¿ƒ¿ƒ¿»

"‰ÏÈÏ EnÚ ‡È· Ìb ÏLÎÂ ÌBi‰ zÏLÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«¿»««»ƒƒ¿»¿»
‰ÏÈlk e‰qk ,ÏLkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -11BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;12: ««ƒ∆»««≈«»¿»¿¿ƒ

„·k‰13·iÁ˙pL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk ÔÎÂ !E˙È·a ·LÂ ƒ»≈¿≈¿≈∆¿≈»«¿ƒ»»∆ƒ¿«≈
ıt˜Ï ÔÈcŒ˙È·Ï ¯eÒ‡ ,Èec14‰¯‰Óa B˙BcÏe15, ƒ»¿≈ƒƒ¿…¿«ƒ¿≈»

ÔÈËÓLÂ ‰Ê ¯·cÓ ÔÈÁ¯Ba ‡l‡16È„ÈÒÁÂ .epnÓ ∆»¿ƒƒ»»∆¿ƒ¿»ƒƒ∆«¬ƒ≈
ÌÏBÚÓ eÓ ‡lL ,ÌÈÁazLÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰17˙BcÏ «¬»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ¿≈»¿«

Ì‡ B˙B˜Ï‰Ï ÔÈÓpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
˙e˜ÏÓ ·iÁ˙18˙e„¯ÓŒ˙kÓ elÙ‡Â ;19ÂÈÏÚ ÔÈÓ ƒ¿«≈«¿«¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ»»

.B˙Bk‰Ï¿«

בחכמה 2) ה"יג).3)מופלג (פ"ו, למעלה מבואר
ה).5)שחטא.4) סו, (ישעיה מנדיכם אחיכם מלשון:

הכלל. מן אותו מוציאים מנדים 6)מרחיקים, בצנעה אבל
בסמוך. כמבואר וחטא 7)אותו, וחזר כשחטא, אפילו

יז.). (מ"ק פעמים הרבים 8)כמה את והחטיא שחטא
ה"א). פ"ג, מ"ק נידוי 9)(ירושלמי, עונש עליהם שאין

מלקות. של 10)אלא בבי"ד ולא שלשה, של בבי"ד
להעלים  כדי - הנשיא כדין ואחד שבעים או ושלשה עשרים
נמצאת  - כן תאמר לא שאם לדבר: פרסום לתת ולא קלונו

ה"א). פ"ב, סנה' (שם, ירידתו ואין 11)עלייתו שחשיכה
ריש  בדברי כי להעיר, וכדאי יז.). מ"ק (רש"י, רואה אדם
יז.), (מ"ק אותו" מנדין אין שסרח חכם "תלמיד לקיש:
בין  משמע וזה - אותו" מבזין "אין חננאל: רבינו גורס

כאן. רבינו כדברי במלקות, ובין אל 12)בנידוי חוזר
בצנעה. בחשאי, אותו כשמנדים הכתוב 13)נידוי, מלשון

מנודה  בפירוש: לו אומרים אין כלומר: י), יד, (מלכיםֿב
פני  על תיראה ולא פנימה בבית ושב היכבד אלא אתה!
עליו  שכבד כאדם עצמך "עשה (שם): פירש ורש"י חוץ.

בביתך". ושב יתירה.14)ראשו ובזריזות בחפזון
שהיות.15) זוטרא 16)בלי כמר מזה. ונמנעים משתמטים

צער  מתוך היה, מרבנן צורבא איזה לנדות צריך כשהיה
להרגיש  כדי עצמו, את תחילה מנדה לנדות, עליו שניטל

המנודה. של לי 17)בצערו תיתי שאמר: פפא כרב

(שם). מימי מרבנן צורבא שמתי דלא שכרי) (ישולם
יותר 18) שנידוי מפני אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:

ומעליב. קצוב 19)חמור מספר לה שאין דרבנן, מלקות
עבירות  על רק באה והיא מדאורייתא כמלקות ומסויים
מן  לביתו שבא מרבנן צורבא כאותו מדבריהם, על שעברו
גלויות  של שני ביוםֿטוב לתחום מחוץ שהיתה הישיבה

נב.). (פסחים

.á‡˙nLa ‡‰È ÈBÏt :¯ÓB‡ ?Èecp‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ20! ¿≈««ƒ≈¿ƒ¿≈¿«¿»
!‡˙nLa ‰Ê ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa e‰ec Ì‡Â¿ƒƒ¿»»≈¿ƒ∆¿«¿»

Ì¯Á‰Â21Ba - ¯e¯‡Â !Ì¯ÁÓ ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ -22 ¿«≈∆≈¿ƒ»√»¿»
!Èec Ba ,‰Úe·L Ba ,‰Ï‡»»¿»ƒ

והוא 20) הך, היינו ושמתא נידוי לרבינו כי כאן: אנו רואים
בשם  שלד) (סימן הטור ולפי וחרם. שמתא בין רק מפריד
- שבהם הקל מדרגותיהם: חומר לפי המה שלשה הראב"ד
שאומרים  קללה, גם עמה שיש שמתא - ממנה חמור נידוי:
ומאי  מכולם. החמור - וחרם אתה! ארור נידויו: בשעת לו
יהיה  שממה אמר: ושמואל מיתה. שם רב: אמר שמתא?
עונש  זה - "שמתא" לשמואל ובין לרב ובין יז.). (מ"ק,
ז, (דברים אותם תחרים החרם יימחה. בל רושם המשאיר

בשמתא. יתהון תגמר גמרא יונתן: מתרגם מבואר 21)ב)
המוחרם. ודיני מחרימים, מה על בסמוך: למטה

ואם 22) הללו. הוראות שלש כוללת "ארור" לשון כלומר:
מנודה  הוא הרי אתה! ארור נידוי: שנתחייב למי אמר החכם
ואמר  חבירו איש השביע ואם כבמנודה: בו לנהוג וצריכים
שבועה: זו הרי - אמן בעניית קיבלה והלה אם... ארור לו:
"המקלל  משום וחייב קללה זו הרי - ב"ארור" קיללו ואם

לו.). (שבועות חבירו" את

.âÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈÎÂ23:BÏ ¯ÓB‡ ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¿≈««ƒƒ«ƒ«≈∆≈
Èe¯L24,ÂÈÙa ‡lL e‰e¯Èz‰ Ì‡Â !CÏ ÏeÁÓe CÏ »»»»¿ƒƒƒ∆…¿»»

!BÏ ÏeÁÓe BÏ Èe¯L ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡≈¿ƒ»»

התרה 23) בלי מעצמם כי החרם: או הנידוי זמן כשנשלם
מותרים. אינם אליעזר 24)מפורשת ברבי שמצינו כמו

רגליו  על יהושע רבי עמד מנידויו, כשהתירוהו הגדול
סח.). (סנהדרין הנדר! הותר הנדר! הותר ואמר:

.ãÓ‰ ‚‰iL ‚‰n‰ e‰ÓÔÈ‚‰BpLÂ ,BÓˆÚa ‰c ««ƒ¿»∆ƒ¿««¿À∆¿«¿¿∆¬ƒ
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ‰cÓ ?BnÚ25ÈÓÈ Ïk ,Ï·‡k ÒaÎÏe ƒ¿À∆»¿«≈¿«≈¿»≈»¿≈

ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â ;BÈec26B˙B‡ ÔÈÏÏBÎ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¿…¿ƒ
‰¯NÚ CÈ¯vL ¯·c ÏÎÏ ‰¯NÚa27BnÚ ÔÈ·LBÈ ‡ÏÂ ; «¬»»¿»»»∆»ƒ¬»»¿…¿ƒƒ

˙Bn‡ Úa¯‡a28‰BL Ï·‡ ;29ÔÈBLÂ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡e‰30 ¿«¿««¬»∆«¬≈ƒ¿ƒ
¯kNÂ ,BÏ31¯ÎBNÂ ,32ÔÈcŒ˙Èa - Èeca ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ

Ô‰L ,¯ÓBÏk ,BB¯‡ ÏÚ Ô·‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁÏBL¿ƒ«ƒƒ∆∆«¬¿«∆≈
ÔÈÓ‚B¯33ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÔÓ Ïc·Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,B˙B‡ ¿ƒ¿ƒ∆À¿»ƒ«ƒ¿≈

˙‡ ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆≈«¿ƒƒ¿≈¿«ƒ∆
.B˙hÓƒ»

טו.).25) (מ"ק לברכת 26)להסתפר אותו מצרפים אין
בשלשה. שהיא כל 27)המזון כי וכיו"ב. בציבור תפילה

ואם  עדתו, קהל מתוך להבדילו אלא אינו "נידוי" של עצמו
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בתקנתם? הועיל ומה קללתם? היכן - עמהם יצרפוהו
נזכר  לא שלנו בגמרא הגהות). בשם (כסףֿמשנה,
גדולות" "הלכות בספר אולם הקהל: מתוך אותו שמרחיקים
טז.) (מ"ק שלנו הגמרא של גירסא נמצאת רומי כתבֿיד
אשר  וכל דכתיב: - ציבורא? מן ליה דמנזרינן "ומנלן והיא:
כל  יחרם והזקנים, השרים בעצת הימים לשלשת יבוא לא
שזהו  וכנראה ח). י, (עזרא הגולה מקהל ייבדל והוא רכושו

רבינו. לדברי נט:).28)המקור מלמד 29)(ב"מ
אותו.30)לאחרים. לעשות 31)ומלמדים לאחרים הוא

טו.).32)מלאכתם. (מ"ק, מלאכתו לעשות אחרים
מ"ו).33) פ"ה, עדויות (שם:

.äÌ¯Án‰ ÂÈÏÚ ¯˙BÈ34ÔÈ‡Â ÌÈ¯Á‡Ï ‰BL BÈ‡L , ≈»»«»√»∆≈∆«¬≈ƒ¿≈
ÁkLÈ ‡lL ,BÓˆÚÏ ‡e‰ ‰BL Ï·‡ ;BÏ ÔÈBLƒ¬»∆¿«¿∆…ƒ¿«
ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈ¯kN ÔÈ‡Â ,¯kN BÈ‡Â .B„eÓÏz«¿¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ
˜ÒÚ ËÚÓ ‡l‡ ,BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡Â ;BnÚ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»¿«≈∆

B˙Ò¯Ù È„k35. ¿≈«¿»»

בשמתא.34) מהמנודה חמור נפשו 35)שהוא להחיות
טו.). (מ"ק בניֿביתו ונפש

.å,B¯Èz‰Ï Lw· ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL Èeca ·LiL ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ≈¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ·LÈ .‰iL B˙B‡ ÔÈcÓ¿«ƒ¿ƒ»»«¿ƒ¬≈ƒ¿…

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,B¯Èz‰Ï Lw·36. ƒ≈¿«ƒ«¬ƒƒ

טז.).36) (שם,

.æ‰LÏLa ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰nÎa37elÙ‡ , ¿«»«ƒƒ«ƒ«≈∆ƒ¿»¬ƒ
˙BËBÈ„‰38‰ÁÓÓ „ÈÁÈÂ .39Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯ÈzÓ ∆¿¿»ƒÀ¿∆«ƒ«ƒ«≈∆

Bc·Ï40elÙ‡Â ,Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯Èz‰Ï „ÈÓÏ˙Ï LÈÂ . ¿«¿≈¿«¿ƒ¿«ƒ«ƒ«≈∆«¬ƒ
·¯‰ ÌB˜Óa41. ƒ¿»«

עח.).37) (נדרים נדרים התרת תלמידי 38)כדין שאינם
בהלכות.39)חכמים. הבקי מובהק חכם תלמיד

שלשה 40) או מומחה, יחיד או בנדר: כמו ח:), (נדרים
שהתירו  בשעה שהרי נדר, נקרא: הוא גם ונידוי הדיוטות.
עיין  הנדר! הותר יהושע: רבי קרא מנידוי, אליעזר רסי את

ה). הערה קיח, (עמוד אין 41)למעלה שבנדר פי על אף
הנדר  מן הנידוי הוא שונה אבל רבו, במקום מתיר התלמיד
את  שימצא עד המנודה על רובץ שיהא אותו מניחים ואין

הרא"ש). וכפירוש (שם, מיד לו מתירים אלא - הרב

è42.‰Ê ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ï eÎÏ‰Â ecpL ‰LÏL43¯·cÓ ¿»∆ƒ¿»¿»∆¿»«∆ƒ»»
ÌÈ¯Á‡ ‰LÏL ÔÈ‡a - BÏÏ‚a e‰cpL44.BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»¬≈ƒ«ƒƒ

ומסיימת 42) ח, הלכה כאן מתחילה אוקספורד בנוסח
שבפרק  ההלכות וסכום לו": ומתירים אחרים שלשה "באים
יג, - ההלכות סכום הדפוסים כל שבשאר בעוד יב, - זה
הזה? ההעדר טעם ויבן חכם ומי לגמרי. חסרה ח וההלכה
שסימנוהו  "חרם" הוא ותכנו הפרק שנושא מפני אולי

עליה. דילגו ולכן "ח" באות תמיד בתשובה 43)בקצרה
שנידוהו 44)שלימה. אלה כמו חשובים כשאינם ואפילו

ולפיכך  שמים, כלפי כשחטא אלא אינה זאת כל טז.). (מ"ק
החטא  מאותו בתשובה חזר כי נכון אל שיודעים מכיון
אינם  הם שהרי הדיוטות, בשלשה די אז בגללו, שנידוהו

אם  אבל מעוונו: שב כבר כי הראשונים, דברי מבטלים
יכולים  אחרים שלשה אין שביזהו, על נידהו חכם תלמיד

אותו. פייס שלא זמן כל להתירו

.é‡ÈNp‰ Ïˆ‡ BÏ CÏÈ ,e‰cp ÈÓ Ú„È ‡lL ÈÓ45¯ÈzÈÂ ƒ∆…»«ƒƒ»≈∆≈∆«»ƒ¿«ƒ
.BÈec BÏƒ

מלבד 45) אחרים, אין ולכן מופלא, חכם המנדה היה שמא
יז.). (מ"ק להתירו יכולים הנשיא.

.àéÈ‡z ÏÚ Èec46BÓˆÚ ÈtŒÏÚ elÙ‡ ,47CÈ¯ˆ , ƒ«¿«¬ƒ«ƒ«¿»ƒ
‰¯Ù‰48‰c elÙ‡Â ,BÓˆÚ ‰cpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz . ¬»»«¿ƒ»»∆ƒ»«¿«¬ƒƒ»

˙Úc ÏÚ BÓˆÚ49·iÁL ¯·c ÏÚ elÙ‡Â ,ÈBÏt50ÂÈÏÚ «¿«««¿ƒ«¬ƒ«»»∆«»»»
BÓˆÚÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Èec51. ƒ¬≈∆≈≈¿«¿

(46- יהיה לא אם או יהיה הדבר אותו אם שאמר: כגון
בנידוי. אבינו 47)יהא יעקב רצה כשלא יהודה, כגון

אליך  הביאותיו לא אם אמר: בנימין, את אתם לשלוח
ט), מג, (בראשית הימים כל לאבי וחטאתי לפניך והצגתיו

חייו. ימי כל בנידוי יהא נתקיים 48)כלומר: כשלא אפילו
ויהודה  הפרה. בלי מנידויו יוצא אינו לנידוי, הגורם התנאי
התירוהו  שלא מפני אבל התנאי, ונתבטל בנימין את שהחזיר
אותן  "כל חז"ל: ואמרו מותו, אחרי גם בו נשאר מנידויו
יהודה  של עצמותיו היו במדבר, ישראל שהיו שנה ארבעים
(תוספות, כתב ורבינוֿתם יא:). (מכות בארון" מגולגלין
כשלא  אפילו הפרה צריך תנאי על "נידוי שאמרו: מה שם):
בשעת  מסופק היה כשהמתנה רק זה - התנאי" נתקיים
יצליח  אם בטוח היה שלא כיהודה לקיימו, יוכל אם התנאי
שיוכל  לו וברור המתנה בידי התלוי תנאי אבל בדרכו:
וממילא  התנאי, נתקיים כשלא כלל חל הנידוי אין - לקיימו

התרה. צריך או 49)אינו להתנדות: לו אמר שרבו כגון
("תשובת  בנידוי" אהיה - זאת יעשה פלוני "אם כשאמר:

לפסיא). פ, סימן מר 50)הרמב"ם" של כנידויו רק ולא
והיה  המנודה, התלמיד לכבוד עצמו מנדה שהיה זוטרא
ז:). (נדרים לתלמידו התירו לפני לעצמו אז מתיר

מבית 51) עצמו מתיר חבוש "אין אומרים: אנו ואין (שם)
המתיר. גם הוא האוסר, היה שהוא מתוך - האסורים"

.áéCÈ¯ˆ - e‰c ÈÓ Ú„È elÙ‡ ,ÌBÏÁ· e‰ecpL ÈÓƒ∆ƒ«¬¬ƒ»«ƒƒ»»ƒ
‰¯NÚ52˙BÎÏ‰ ÔÈBML Ì„‡ŒÈ·53.BÈecpÓ B¯Èz‰Ï ¬»»¿≈»»∆ƒ¬»¿«ƒƒƒ

‡Ò¯t „Ú Ì‰È¯Á‡ Á¯BË ,‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â54‡ˆÓ ‡Ï . ¿ƒ…»»≈««¬≈∆««¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰LÓ ÔÈBML ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆ƒƒ¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰¯Bza ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BiL ‰¯NÚ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬»»∆¿ƒƒ¿«»…»»
‡Ï .˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆≈»¿ƒƒ¿…

¯ÈzÓ - ‰¯NÚ BÓB˜Óa ‡ˆÓ‰LÏL elÙ‡ BÏ ÔÈ55. »»ƒ¿¬»»«ƒƒ¬ƒ¿»

צריך 52) לפיכך נתנדה, המקום שבשליחות שאפשר לפי
ח.). נדרים (ר"ן, עמהם שרויה שהשכינה עשרה, להתרתו

התרה.53) בדיני והמיל 54)שבקיאים מיל. ארבעה היא
שאמר  פרסה". עד "וטורח צג:). (פסחים אמה אלפיים -
הדברים  מקור - ה"כסףֿמשנה" ולדעת בש"ס. אינו רבינו,
פרשת  על ישב - מצא "לא ח.): (נדרים שאמרו במה הוא
רבי  הגאון אולם וכו'". בניֿאדם לעשרה שלום ויתן דרכים
ב"שאילתות" נמצא שהמקור העיר, בהגהותיו ברלין ישעיה
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שכט. סימן גאון, אחא בגמרא 55)דרבי אינו זה גם
הנ"ל. ב"שאילתות" ומקורו

.âéÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ,ÂÈÙa e‰ecpL ÈÓ56. ƒ∆ƒ¿»»≈«ƒƒ∆»¿»»
ÂÈÙa ‡lLÂ ÂÈÙa BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÂÈÙa ‡lL e‰ec57. ƒ∆…¿»»«ƒƒ¿»»¿∆…¿»»

ÔÈ¯ÈzÓe ÔÈcÓ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰¯Ù‰Ï Èec ÔÈa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ«¬»»¿∆»¿«ƒ«ƒƒ
„Á‡ Ú‚¯a58e‡¯ Ì‡Â .·ËeÓÏ ‰cÓ‰ ¯ÊÁiLk , ¿∆«∆»¿∆«¬…«¿À∆¿»¿ƒ»

ÔÈÁÈpÓ - ÌÈL ‰nk Èeca ‰Ê ÁÈp‰Ï ÔÈcŒ˙È·59ÈÙk ≈ƒ¿«ƒ«∆¿ƒ«»»ƒ«ƒƒ¿ƒ
‰ÊÏ ÌÈ¯Á‰Ï ÔÈcŒ˙È· e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .BÚLƒ̄¿¿≈ƒ»≈ƒ¿«¬ƒ»∆

‰lÁzÎÏ60‰˙BLÂ BnÚ ÏÎ‡iL ÈÓ ÌÈ¯Á‰Ïe ,61,BnÚ ¿«¿ƒ»¿«¬ƒƒ∆…«ƒ¿∆ƒ
È„k ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡a BnÚ „ÓÚiL ÈÓ B‡ƒ∆«¬…ƒ¿«¿«««¬ƒƒ¿≈
eˆ¯ÙÈ ‡lL „Ú ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ È„Îe B¯qÈÏ62 ¿«¿¿≈«¬¿»«»«∆…ƒ¿¿

˙BcÏ ÌÎÁÏ ˙eL¯ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈ‡ËBÁ‰«¿ƒ««ƒ∆≈¿∆»»¿«
BÓˆÚ ‚È‰‰Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Á·L BÈ‡ - B„B·ÎÏƒ¿≈∆«¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈÏÚÓ ‡l‡ ,‰Ê ¯·„a63‡ÏÂ ı¯‡‰ŒÌÚ È¯·cÓ ÂÈÊ‡ ¿»»∆∆»«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈«»»∆¿…
Ìb" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰Ï BaÏ ˙ÈLÈ»ƒƒ»∆»ƒ¿»∆»«¿……¿»¿»«
‰È‰ ÔÎÂ ."EaÏ Ôzz Ï‡ e¯a„È ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¬∆¿«≈«ƒ≈ƒ∆¿≈»»
ÔÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ C¯c∆∆¬ƒƒ»ƒƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»
Û¯ÁÓÏ ÌÈÏÁBnL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ;ÔÈ·ÈLÓ¿ƒƒ¿…∆»∆¬ƒ«¿»≈

ÌÈÁÏBÒÂ64ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ .BÏ65ÈÁazLÓ eÈ‰Ì ¿¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ
Ì„‡ ec ‡Ï ÌÏBÚnL ,ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡p‰ Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆«»ƒ¿¿ƒ∆≈»…ƒ»»
È„ÈÓÏz ÏL Ôk¯„ ‡È‰ BÊÂ ;Ô„B·ÎÏ e‰eÓÈ¯Á‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿»¿ƒ«¿»∆«¿ƒ≈

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .da CÏÈÏ Èe‡¯L ÌÈÓÎÁ66? ¬»ƒ∆»≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ
,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ï·‡ ;¯˙qa e‰Ù¯Á B‡ e‰faLk¿∆ƒ»≈¿»«≈∆¬»«¿ƒ»»

‡ÈÒ‰¯Ùa Ì„‡ BÙ¯Á B‡ e‰faL67ÏÁÓÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆ƒ»≈¬»»¿«¿∆¿»»ƒ¿…
‰¯Bz ÔBÈÊa ‰fL ,LÚ ,ÏÁÓ Ì‡Â ;B„B·k ÏÚ68; «¿¿ƒ»«∆¡»∆∆ƒ¿»

LÁk ¯·c‰ ¯ËBÂ Ì˜B ‡l‡69epnÓ Lw·iL „Ú , ∆»≈¿≈«»»¿»»«∆¿«≈ƒ∆
.BÏ ÁÏÒÈÂ ‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿ƒ¿«

יתירוהו 56) שאם - חשד משום הר"ן: שם וכתב ז:). (נדרים
כמנודה, בו נוהגים שאין ובראותו ידע, לא והוא בפניו שלא
(שם): כתב והרא"ש חכמים. במצוות זלזול שנוהגים יחשוד
כך  בפניו, ונידוהו שביישוהו כשם - המנודה כבוד משום
בפניו  שלא התירוהו אם ובדיעבד בפניו. ויתירוהו יכבדוהו

הוא. מותר בפני 57)- שלא שנידוני כשם בלבו: שיאמר
הר"ן). (שם, באיש יחשוד ולא התירוני, כך זה 58)-

שהתפקר  כלומר: לאפקרותא, אבל ממון, עסקי על בנידוי
ואפילו  יום, שלשים קודם התרה לו אין - חכם תלמיד וביזה

מיימוניות). (הגהות לו ומחל החכם מפני 59)כשנתפייס
אנו  וכן (כסףֿמשנה). לתורה סייג לעשות רשאין שביתֿדין
חכמים  נהגו "שלא יז.) (מ"ק דרבי באמתא מוצאים
שלש  ידה על המנודה את והחזיקו בנידויה", קלותֿראש

בנידויו. שלשים 60)שנים שלשים, של נידוי התראת בלי
וכן  ונציה, בדפוס ו). (הלכה בפרקנו לעיל כמבואר יום,
"לכתחילה". במקום "בתחילה" - רוקח" "מעשה בנוסחת

טז.).61) (מ"ק נידוי חיובי אין הדברים אלה שעל פי על אף
ירבו.62) עצמו 63)שלא מעמיד כלומר: אזניו, אוטם

שומע. אינו שאמר:64)כאילו בןֿהקנה נחוניא רבי כמו
וכמר  כח.). (מגילה חברי" קללת מטתי על עלתה לא "מימי

וסולח  מוחל היה בלילות משכבו על כשעלה חסידא, זוטרא
(שם). שציערוהו אחד בןֿלוי 65)לכל יהושע רבי כמו

שלח  בא. לא והלה פעמים שלש לבןֿאדם לקרוא ששלח
מטיל  הייתי איש החרמתי לא שמימי אני, אלמלא לו: לומר
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל החרם, את עליך
א). הלכה ג, פרק מועדֿקטן (ירושלמי, מהם אחד

ויתור.66) מנהג ולנהוג להעלים יכול גם 67)שהוא שאם
ושמעו. ראו אחרים הלא אזנו, ויאטם עינו יעלים הוא

שנתחלל 68) התורה כבוד על מוחל, הוא כבודו על שאם
למחול. לו ואסור למחול יכול כג.)69)אינו (יומא

ויש  בראשית. ימי מששת לאדם ניצחת ואיבה עברה השומר
ונוטר  נוקם חכם תלמיד יהא שלא - כנחש שמפרשים:
ונטירתו  נקימתו אלא רוחו: ולסיפוק להנאתו עצמו, לכבוד
כאותה  כבודה, וחילול עלבונה על התורה, לכבוד יהיו
למלא  אלא הנחש, של להנאתו שאינה נחש של נשיכה
טו: (ערכין שאמרו מה על מיוסד וזה מקום. של שליחותו
ובאות  החיות מתקבצות לבוא לעתיד אמור): מדרשֿרבה,
- טורף זאב ואוכל: - דורס ארי ואומרות: הנחש אצל
ישוך  אם להם: אומר לך? יש הנאה מה - אתה ואוכל:
כלום  עושה שאני אפשר יא), י, (קהלת לחש? בלא הנחש

קעט). אות התורה, (חנוכת מלמעלה?! נצטוויתי ולא

ה'תשע"ו  כסלו י"ט שלישי יום

miakFM zcFar zFkld¦§£©¨¦
mdizFTge
-rcndxtqm"ekrzekld

§ª¥¤
,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯e˙Ï ‡lL (· .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬«»ƒ∆…»
(„ .Ûc‚Ï ‡lL (‚ .ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‰ÂÁzLÈ ‡lL (‰ .d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…ƒ¿«¬∆
˙BNÚÏ ‡lL (Ê .BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â .dÏ»∆…«¬∆∆¿«¿∆…«¬
elÙ‡ ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL (Á .ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬¬ƒ
¯ÈÚ Û¯NÏ (È .‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë .ÈBÏ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»ƒ¿…ƒ
ÏkÓ ˙B‰Ï ‡lL (·È .d˙B·Ï ‡lL (‡È .˙Ácp‰«ƒ««∆…ƒ¿»∆…≈»ƒ»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ „ÈÁÈ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È .dBÓÓ»»∆…¿»ƒ»ƒ«¬«»ƒ
·ÊÚÏ ‡lL (ÂË .˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï ‡lL („È .d„·ÚÏ¿»¿»∆…∆¡…«≈ƒ∆…«¬…
ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ .BÏÈv‰Ï ‡lL (ÊË .B˙‡Nƒ¿»∆…¿«ƒ∆…¿«≈»»
(ËÈ .‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈ ‡lL (ÁÈ .˙eÎÊ¿∆…ƒ»«ƒ¿«≈»»»
‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î .dÓLa ‡a˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈
ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL (‡Î .dÓLaƒ¿»∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈
(‚Î .¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï ‡lL (·Î .ÌM‰«≈∆…»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆
‡lL („Î .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa Ú·MÏ ‡lL∆…ƒ»«¿≈¬«»ƒ∆…

cÈ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î .·B‡ ˙BNÚÏ‡lL (ÂÎ .ÈBÚ «¬∆…«¬ƒ¿ƒ∆…
‡lL (ÁÎ .‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL (ÊÎ .CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«…∆∆…¿»ƒ«≈»∆…
.‰¯L‡ ÚhÏ ‡lL (ËÎ .˙ÈkNÓ Ô·‡ ÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬«∆∆«¿ƒ∆…ƒ«¬≈»
.dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï (Ï¿«≈¬«»ƒ¿»««¬∆ƒ¿ƒ»
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.‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ˙B‰Ï ‡lL (‡Ï∆…≈»«¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
˙¯ÎÏ ‡lL (‚Ï .„·Ú Èetˆa ˙B‰Ï ‡lL (·Ï∆…≈»¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…
(‰Ï .Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï .ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚÏ ˙È¯a¿ƒ¿¿≈»ƒ∆…»…¬≈∆
Ì˙B‚‰Óa ˙Bnc‰Ï ‡lL (ÂÏ .eˆ¯‡a e·LÈ ‡lL∆…≈¿¿«¿≈∆…¿ƒ«¿ƒ¿»»
.ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ .LÁÏ ‡lL (ÊÏ .ÌLeaÏÓ·e¿«¿»∆…¿«≈∆…ƒ¿…
‡lL (‡Ó .¯·Á ¯·ÁÏ ‡lL (Ó .ÔBÚÏ ‡lL (ËÏ∆…¿≈∆…«¬…∆∆∆…
(‚Ó .·B‡a Ï‡LÏ ‡lL (·Ó .ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Ïƒ¿∆«≈ƒ∆…ƒ¿…¿
‡lL (‰Ó .ÛMÎÏ ‡lL („Ó .ÈBÚcÈa Ï‡LÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ¿ƒ∆…¿«≈∆…
.Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ .L‡¯‰ ˙‡t ÛÈw‰Ï¿«ƒ¿«»…∆…¿«¿ƒ¿«»»
‰cÚ˙ ‡lL (ÁÓ .‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡lL (ÊÓ∆…«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆
.Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ .LÈ‡ È„ÚÂ ÔÈÊ ÈÏk ‰M‡ƒ»¿ƒ«ƒ«¬ƒƒ∆…ƒ¿…«¬«
.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡ .„„Bb˙‰Ï ‡lL (∆…¿ƒ¿≈∆…«¬»¿»«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אבינו 1) אברהם שבא עד הכוכבים, עבודת השתלשלות

בעולם. יחודו את והודיע הבורא את והכיר

.àLB‡ ÈÓÈa2Ì„‡‰ È· eÚË3ÏB„b ˙eÚË4, ƒ≈¡»¿≈»»»»»
‰¯Ú·Â5BÓˆÚ LB‡Â ,¯Bc‰ B˙B‡ ÈÓÎÁ ˙ˆÚ6ÔÓ ¿ƒ¿¬»¬««¿≈«∆¡«¿ƒ

ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡ - Ì˙eÚË ‰˙È‰ BÊÂ .‰È‰ ÌÈÚBh‰«ƒ»»¿»¿»»»»¿ƒ
˙‡ ‚È‰‰Ï ÌÈlbÏ‚Â el‡ ÌÈ·ÎBÎ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡‰Â¿»¡…ƒ»»»ƒ≈¿«¿«ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÏBÚ‰7„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÂ ,ÌB¯na Ì˙e ,8Ì‰Â , »»¿»»«»¿»«»∆»¿≈
ÌÁaLÏ Ì‰ ÔÈÈe‡¯ - ÂÈÙÏ ÌÈLnLÓ‰ ÌÈLnL«»ƒ«¿«¿ƒ¿»»¿ƒ≈¿«¿»
Ce¯a ,Ï‡‰ ÔBˆ¯ e‰ÊÂ ;„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÏÂ Ì¯‡ÙÏe¿»√»¿«¬…»∆»¿∆¿»≈»

ÈÓ „aÎÏe Ïc‚Ï ,‡e‰9CÏn‰L BÓk ,B„aÎÂ BÏcbL ¿«≈¿«≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿¿∆«∆∆
.CÏÓ ÏL B„B·Î e‰ÊÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ „aÎÏ ‰ˆB¯∆¿«≈»¿ƒ¿»»¿∆¿∆∆∆
˙B·Ï eÏÈÁ˙‰ ,ÌaÏ ÏÚ ‰Ê ¯·„ ‰ÏÚL ÔÂÈk≈»∆»»»»∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÁaLÏe ,˙Ba¯˜ Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,˙BÏÎÈ‰ ÌÈ·ÎBkÏ«»ƒ≈»¿«¿ƒ»∆»¿»¿«¿»

ÏeÌÈ¯·„a Ì¯‡Ù10‚ÈN‰Ï È„k ,ÌÏeÓÏ ˙BÁzL‰Ïe11 ¿»√»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬¿»¿≈¿«ƒ
‰Ú¯‰ ÌzÚ„a ‡¯Ba‰ ÔBˆ¯12˙„B·Ú ¯wÚ ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿«≈¿«¿»»»»¿∆»»ƒ«¬«

ÌÈ·ÎBk13ÌÈÚ„Bi‰ ,‰È„·BÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÂ . »ƒ¿»»¿ƒ¿∆»«¿ƒ
·ÎBk ‡l‡ dBÏ‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L ‡Ï ;d¯wÚƒ»»…∆≈¿ƒ∆≈»¡«∆»»
ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È ‡Ï ÈÓ" :¯ÓB‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰Ê∆∆ƒ¿¿»≈ƒ…ƒ»¬∆∆«ƒ
Ì˙eÎÏÓ ÏÎ·e ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ ÏÎ· Èk ,‰˙‡È EÏ Èkƒ¿»»»ƒ¿»«¿≈«ƒ¿»«¿»
ıÚ ÌÈÏ·‰ ¯ÒeÓ ,eÏÒÎÈÂ e¯Ú·È ˙Á‡·e .EBÓk ÔÈ‡Ó≈≈»¿««ƒ¿¬¿ƒ¿»«¬»ƒ≈
Ï·‡ ,Ec·Ï ‡e‰ ‰z‡L ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ :¯ÓBÏk ."‡e‰¿««…¿ƒ»«»¿«∆¬»
EBˆ¯ Ï·‰‰ ‰fL ÌÈn„nL ,Ì˙eÏÈÒÎe Ì˙eÚË»»¿ƒ»∆¿«ƒ∆∆«∆∆¿¿

‡e‰14.

הראשון.2) אדם של בןֿבנו אז 3)בןֿשת, שנאמר: כמו
"לשון  רש"י: ופירש כו) ד, (בראשית ה' בשם לקרוא הוחל
בשמו  העצבים שמות ואת האדם שמות את לקרוא - חולין
(על  רבתי בפסיקתא וכן וכו'. אלילים" ולעשותם ה' של
אנוש  של דורו "כשעמד יוולד): כי כשב או שור הפיסקא:
ה'". בשם לקרוא הוחל אז - בצלמם אותו והכעיסו

"גדולה".4) אוקספורד: וניטפשה,5)בנוסח נכסלה
כסילים. עצת - יא) יט, (ישעיה נבערה עצה מלשון:

(שבת 6) כאנוש" זרה עבודה עובד "אפילו שמצינו: כמו

א).7)קיח:). הלכה ג, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר
המלך".8) פני "רואים ולהיות לפניו מי.9)לשמש את

ואומרים:10) חמה גלגל עונקים שהיו אומר: אחא רבי
תכשיטים  עושים שהיו שם: רש"י ופירש גשמים! לנו הורד
אומרים  והם - לה משתחווים שהיו לפי - חמה דמות
גשמים! לנו הורידו לכבודכם, עשינו מה ראו לשמים:

כו). פרק לפי 12)באמצעותם.11)(בראשיתֿרבה,
המשובשת. במקום 13)דעתם תמיד העתיקות בנוסחות

עבודהֿזרה. - ֿ 14)עבודתֿכוכבים שבני רצונך כלומר:
ובינם. בינך המתווכים סרסורים בתור בהם ישתמשו אדם

.áÈ‡È· Ì„‡‰ È·a e„ÓÚ ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ¯Á‡Â¿««∆»¿«»ƒ»¿ƒ¿≈»»»¿ƒ≈
·ÎBk e„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ‰eˆ Ï‡‰L ,e¯Ó‡Â ¯˜L∆∆¿»¿∆»≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
Ck BÏ eÎqÂ BÏ e·È¯˜‰Â ,ÌÈ·ÎBk‰ Ïk B‡ ÈBÏt¿ƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
BÏ ˙BÁzL‰Ï È„k ,B˙¯eˆ eNÚÂ ÏÎÈ‰ BÏ e·e ,CÎÂ»»¿≈»«¬»¿≈¿ƒ¿«¬
!ı¯‡‰ ÈnÚ ¯‡Le ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ÌÚ‰ Ïk»»»«»ƒ¿«¿«ƒ¿»«≈»»∆

ÚÈ„BÓe15‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â ,BalÓ ‰„aL ‰¯eˆ Ì‰Ï ƒ«»∆»∆»»ƒƒ¿≈ƒ
e‰eÚÈ„B‰L ,ÈBÏt ·ÎBk‰ ˙¯eˆ16.B˙‡e·a ««»¿ƒ∆ƒƒ¿»

˙Á˙Â ˙BÏÎÈ‰a ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ BÊ C¯c ÏÚ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«¬«≈»¿««
˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯·e ˙BÏÈ‡‰17ÌÈˆa˜˙Óe , »ƒ»¿»≈∆»ƒ¿««¿»ƒ¿«¿ƒ

‰¯ev‰ BfL ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ì‰Ï ÌÈÂÁzLÓeƒ¿«¬ƒ»∆¿¿ƒ¿»»»∆«»
‰·ÈËÓ18‰Ú¯Óe19.‰pnÓ ‰‡¯ÈÏe d„·ÚÏ Èe‡¯Â , ¿ƒ»¿≈»¿»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ∆»

,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰È‰ÎÂ,eÁÈÏˆ˙Â ea¯z BÊ ‰„B·ÚaL ¿…¬≈∆¿ƒ»∆∆«¬»ƒ¿¿«¿ƒ
eÏÈÁ˙‰Â !CÎÂ CÎ eNÚz Ï‡Â CÎÂ CÎ eNÚÂ«¬»»»¿««¬»»»¿ƒ¿ƒ

ÌÈ·ÊBk20B‡ BÓˆÚ ·ÎBk‰L ,¯ÓBÏÂ „ÓÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¿ƒ¬≈ƒ«¬…¿«∆«»«¿
Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰nÚ ¯ac C‡Ïn‰ B‡ ÏbÏb‰««¿«««¿»ƒ∆ƒ»∆¿»«»∆ƒ¿ƒ
Ï‡Â CÎ eNÚÂ ;B˙„B·Ú C¯c Ì‰Ï ÚÈ„B‰Â !CÎÂ CÎa¿»»»¿ƒ«»∆∆∆¬»«¬»¿«
˙‡ „·ÚÏ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰Ê ¯·c ËLÙe !CÎ eNÚz«¬»»«»»∆¿»»»«¬…∆
Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,BfÓ BÊ ˙BpLÓ ˙B„B·Úa ˙B¯ev‰««¬¿Àƒ¿«¿ƒ»∆
ÌM‰ ÁkzL ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ÔÂÈÎÂ .˙BÁzL‰Ïe¿ƒ¿«¬¿≈»∆»¿«»ƒƒ¿«««≈
‡ÏÂ ÌzÚcÓe Ìe˜È‰ Ïk ÈtÓ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰«ƒ¿»¿«»ƒƒ»«¿ƒ«¿»¿…
,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ïk e‡ˆÓÂ ,e‰e¯Èk‰ƒƒ¿ƒ¿¿»«»»∆«»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÎÈ‰‰Â Ô·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ‰¯ev‰ ‡l‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡≈»¿ƒ∆»«»∆≈¿∆∆∆¿«≈»
dÏ ˙BÁzL‰Ï Ì˙eËwÓ eÎpÁ˙pL ÌÈ·‡ ÏL∆¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¬»

dÓLa Ú·M‰Ïe d„·ÚÏe21,Ì‰· eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰Â . ¿»¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿«¬»ƒ∆»»∆
ÌL ÔÈ‡L ÔÈn„Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ Ì‰È‰k ÔB‚k22dBÏ‡ ¿…¬≈∆¿«≈»∆¿«ƒ∆≈»¡«

el‡‰ ˙B¯ev‰ eNÚpL ,ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ‡l‡23 ∆»«»ƒ¿««¿«ƒ∆«¬«»≈
ÌÏÏ‚a24Ô˙eÓ„ÏÂ25¯eˆ Ï·‡ .26‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÏBÚ‰ ƒ¿»»¿ƒ¿»¬»»»ƒ…»»

ÌÈ„ÈÁÈ ‡l‡ ,BÚ„BÈ ‡ÏÂ B¯ÈkÓ ‰È‰L Ì„‡ ÌeL»»∆»»«ƒ¿…¿∆»¿ƒƒ
¯·ÚÂ ÌL Á ,ÁÏLe˙Óe CBÁ ÔB‚k ,ÌÏBÚa27ÏÚÂ . »»¿¬¿∆«…«≈»≈∆¿«

ÏbÏb˙Óe CÏB‰ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ê C¯c28„ÏBpL „Ú , ∆∆∆»»»»≈ƒ¿«¿≈«∆«
ÌÏBÚ ÏL B„enÚ29.eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡e‰Â «∆»¿«¿»»»ƒ

הנביאים.15) מאותם אחד השמים.16)כל מן
מאז.17) אלילים לעבודת נבחרים למכבדיה.)18מקומות
שקר.20)לבוזיה.19) במדרשֿרבה 21)נביאי כמבואר

נח). פרשת ערב,22)(סוף בשפת הלשון לתיקון מלה
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

לעבדן.23) בהיכלות לפי 25)לשמם.24)הנתונות
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צי m"ekr zekld - rcnd xtq - elqk h"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ˙B‰Ï ‡lL (‡Ï∆…≈»«¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
˙¯ÎÏ ‡lL (‚Ï .„·Ú Èetˆa ˙B‰Ï ‡lL (·Ï∆…≈»¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…
(‰Ï .Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï .ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚÏ ˙È¯a¿ƒ¿¿≈»ƒ∆…»…¬≈∆
Ì˙B‚‰Óa ˙Bnc‰Ï ‡lL (ÂÏ .eˆ¯‡a e·LÈ ‡lL∆…≈¿¿«¿≈∆…¿ƒ«¿ƒ¿»»
.ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ .LÁÏ ‡lL (ÊÏ .ÌLeaÏÓ·e¿«¿»∆…¿«≈∆…ƒ¿…
‡lL (‡Ó .¯·Á ¯·ÁÏ ‡lL (Ó .ÔBÚÏ ‡lL (ËÏ∆…¿≈∆…«¬…∆∆∆…
(‚Ó .·B‡a Ï‡LÏ ‡lL (·Ó .ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Ïƒ¿∆«≈ƒ∆…ƒ¿…¿
‡lL (‰Ó .ÛMÎÏ ‡lL („Ó .ÈBÚcÈa Ï‡LÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ¿ƒ∆…¿«≈∆…
.Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ .L‡¯‰ ˙‡t ÛÈw‰Ï¿«ƒ¿«»…∆…¿«¿ƒ¿«»»
‰cÚ˙ ‡lL (ÁÓ .‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡lL (ÊÓ∆…«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆
.Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ .LÈ‡ È„ÚÂ ÔÈÊ ÈÏk ‰M‡ƒ»¿ƒ«ƒ«¬ƒƒ∆…ƒ¿…«¬«
.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡ .„„Bb˙‰Ï ‡lL (∆…¿ƒ¿≈∆…«¬»¿»«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אבינו 1) אברהם שבא עד הכוכבים, עבודת השתלשלות

בעולם. יחודו את והודיע הבורא את והכיר

.àLB‡ ÈÓÈa2Ì„‡‰ È· eÚË3ÏB„b ˙eÚË4, ƒ≈¡»¿≈»»»»»
‰¯Ú·Â5BÓˆÚ LB‡Â ,¯Bc‰ B˙B‡ ÈÓÎÁ ˙ˆÚ6ÔÓ ¿ƒ¿¬»¬««¿≈«∆¡«¿ƒ

ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡ - Ì˙eÚË ‰˙È‰ BÊÂ .‰È‰ ÌÈÚBh‰«ƒ»»¿»¿»»»»¿ƒ
˙‡ ‚È‰‰Ï ÌÈlbÏ‚Â el‡ ÌÈ·ÎBÎ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡‰Â¿»¡…ƒ»»»ƒ≈¿«¿«ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÏBÚ‰7„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÂ ,ÌB¯na Ì˙e ,8Ì‰Â , »»¿»»«»¿»«»∆»¿≈
ÌÁaLÏ Ì‰ ÔÈÈe‡¯ - ÂÈÙÏ ÌÈLnLÓ‰ ÌÈLnL«»ƒ«¿«¿ƒ¿»»¿ƒ≈¿«¿»
Ce¯a ,Ï‡‰ ÔBˆ¯ e‰ÊÂ ;„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÏÂ Ì¯‡ÙÏe¿»√»¿«¬…»∆»¿∆¿»≈»

ÈÓ „aÎÏe Ïc‚Ï ,‡e‰9CÏn‰L BÓk ,B„aÎÂ BÏcbL ¿«≈¿«≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿¿∆«∆∆
.CÏÓ ÏL B„B·Î e‰ÊÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ „aÎÏ ‰ˆB¯∆¿«≈»¿ƒ¿»»¿∆¿∆∆∆
˙B·Ï eÏÈÁ˙‰ ,ÌaÏ ÏÚ ‰Ê ¯·„ ‰ÏÚL ÔÂÈk≈»∆»»»»∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÁaLÏe ,˙Ba¯˜ Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,˙BÏÎÈ‰ ÌÈ·ÎBkÏ«»ƒ≈»¿«¿ƒ»∆»¿»¿«¿»

ÏeÌÈ¯·„a Ì¯‡Ù10‚ÈN‰Ï È„k ,ÌÏeÓÏ ˙BÁzL‰Ïe11 ¿»√»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬¿»¿≈¿«ƒ
‰Ú¯‰ ÌzÚ„a ‡¯Ba‰ ÔBˆ¯12˙„B·Ú ¯wÚ ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿«≈¿«¿»»»»¿∆»»ƒ«¬«

ÌÈ·ÎBk13ÌÈÚ„Bi‰ ,‰È„·BÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÂ . »ƒ¿»»¿ƒ¿∆»«¿ƒ
·ÎBk ‡l‡ dBÏ‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L ‡Ï ;d¯wÚƒ»»…∆≈¿ƒ∆≈»¡«∆»»
ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È ‡Ï ÈÓ" :¯ÓB‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰Ê∆∆ƒ¿¿»≈ƒ…ƒ»¬∆∆«ƒ
Ì˙eÎÏÓ ÏÎ·e ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ ÏÎ· Èk ,‰˙‡È EÏ Èkƒ¿»»»ƒ¿»«¿≈«ƒ¿»«¿»
ıÚ ÌÈÏ·‰ ¯ÒeÓ ,eÏÒÎÈÂ e¯Ú·È ˙Á‡·e .EBÓk ÔÈ‡Ó≈≈»¿««ƒ¿¬¿ƒ¿»«¬»ƒ≈
Ï·‡ ,Ec·Ï ‡e‰ ‰z‡L ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ :¯ÓBÏk ."‡e‰¿««…¿ƒ»«»¿«∆¬»
EBˆ¯ Ï·‰‰ ‰fL ÌÈn„nL ,Ì˙eÏÈÒÎe Ì˙eÚË»»¿ƒ»∆¿«ƒ∆∆«∆∆¿¿

‡e‰14.

הראשון.2) אדם של בןֿבנו אז 3)בןֿשת, שנאמר: כמו
"לשון  רש"י: ופירש כו) ד, (בראשית ה' בשם לקרוא הוחל
בשמו  העצבים שמות ואת האדם שמות את לקרוא - חולין
(על  רבתי בפסיקתא וכן וכו'. אלילים" ולעשותם ה' של
אנוש  של דורו "כשעמד יוולד): כי כשב או שור הפיסקא:
ה'". בשם לקרוא הוחל אז - בצלמם אותו והכעיסו

"גדולה".4) אוקספורד: וניטפשה,5)בנוסח נכסלה
כסילים. עצת - יא) יט, (ישעיה נבערה עצה מלשון:

(שבת 6) כאנוש" זרה עבודה עובד "אפילו שמצינו: כמו

א).7)קיח:). הלכה ג, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר
המלך".8) פני "רואים ולהיות לפניו מי.9)לשמש את

ואומרים:10) חמה גלגל עונקים שהיו אומר: אחא רבי
תכשיטים  עושים שהיו שם: רש"י ופירש גשמים! לנו הורד
אומרים  והם - לה משתחווים שהיו לפי - חמה דמות
גשמים! לנו הורידו לכבודכם, עשינו מה ראו לשמים:

כו). פרק לפי 12)באמצעותם.11)(בראשיתֿרבה,
המשובשת. במקום 13)דעתם תמיד העתיקות בנוסחות

עבודהֿזרה. - ֿ 14)עבודתֿכוכבים שבני רצונך כלומר:
ובינם. בינך המתווכים סרסורים בתור בהם ישתמשו אדם

.áÈ‡È· Ì„‡‰ È·a e„ÓÚ ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ¯Á‡Â¿««∆»¿«»ƒ»¿ƒ¿≈»»»¿ƒ≈
·ÎBk e„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ‰eˆ Ï‡‰L ,e¯Ó‡Â ¯˜L∆∆¿»¿∆»≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
Ck BÏ eÎqÂ BÏ e·È¯˜‰Â ,ÌÈ·ÎBk‰ Ïk B‡ ÈBÏt¿ƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
BÏ ˙BÁzL‰Ï È„k ,B˙¯eˆ eNÚÂ ÏÎÈ‰ BÏ e·e ,CÎÂ»»¿≈»«¬»¿≈¿ƒ¿«¬
!ı¯‡‰ ÈnÚ ¯‡Le ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ÌÚ‰ Ïk»»»«»ƒ¿«¿«ƒ¿»«≈»»∆

ÚÈ„BÓe15‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â ,BalÓ ‰„aL ‰¯eˆ Ì‰Ï ƒ«»∆»∆»»ƒƒ¿≈ƒ
e‰eÚÈ„B‰L ,ÈBÏt ·ÎBk‰ ˙¯eˆ16.B˙‡e·a ««»¿ƒ∆ƒƒ¿»

˙Á˙Â ˙BÏÎÈ‰a ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ BÊ C¯c ÏÚ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«¬«≈»¿««
˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯·e ˙BÏÈ‡‰17ÌÈˆa˜˙Óe , »ƒ»¿»≈∆»ƒ¿««¿»ƒ¿«¿ƒ

‰¯ev‰ BfL ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ì‰Ï ÌÈÂÁzLÓeƒ¿«¬ƒ»∆¿¿ƒ¿»»»∆«»
‰·ÈËÓ18‰Ú¯Óe19.‰pnÓ ‰‡¯ÈÏe d„·ÚÏ Èe‡¯Â , ¿ƒ»¿≈»¿»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ∆»

,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰È‰ÎÂ,eÁÈÏˆ˙Â ea¯z BÊ ‰„B·ÚaL ¿…¬≈∆¿ƒ»∆∆«¬»ƒ¿¿«¿ƒ
eÏÈÁ˙‰Â !CÎÂ CÎ eNÚz Ï‡Â CÎÂ CÎ eNÚÂ«¬»»»¿««¬»»»¿ƒ¿ƒ

ÌÈ·ÊBk20B‡ BÓˆÚ ·ÎBk‰L ,¯ÓBÏÂ „ÓÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¿ƒ¬≈ƒ«¬…¿«∆«»«¿
Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰nÚ ¯ac C‡Ïn‰ B‡ ÏbÏb‰««¿«««¿»ƒ∆ƒ»∆¿»«»∆ƒ¿ƒ
Ï‡Â CÎ eNÚÂ ;B˙„B·Ú C¯c Ì‰Ï ÚÈ„B‰Â !CÎÂ CÎa¿»»»¿ƒ«»∆∆∆¬»«¬»¿«
˙‡ „·ÚÏ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰Ê ¯·c ËLÙe !CÎ eNÚz«¬»»«»»∆¿»»»«¬…∆
Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,BfÓ BÊ ˙BpLÓ ˙B„B·Úa ˙B¯ev‰««¬¿Àƒ¿«¿ƒ»∆
ÌM‰ ÁkzL ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ÔÂÈÎÂ .˙BÁzL‰Ïe¿ƒ¿«¬¿≈»∆»¿«»ƒƒ¿«««≈
‡ÏÂ ÌzÚcÓe Ìe˜È‰ Ïk ÈtÓ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰«ƒ¿»¿«»ƒƒ»«¿ƒ«¿»¿…
,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ïk e‡ˆÓÂ ,e‰e¯Èk‰ƒƒ¿ƒ¿¿»«»»∆«»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÎÈ‰‰Â Ô·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ‰¯ev‰ ‡l‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡≈»¿ƒ∆»«»∆≈¿∆∆∆¿«≈»
dÏ ˙BÁzL‰Ï Ì˙eËwÓ eÎpÁ˙pL ÌÈ·‡ ÏL∆¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¬»

dÓLa Ú·M‰Ïe d„·ÚÏe21,Ì‰· eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰Â . ¿»¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿«¬»ƒ∆»»∆
ÌL ÔÈ‡L ÔÈn„Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ Ì‰È‰k ÔB‚k22dBÏ‡ ¿…¬≈∆¿«≈»∆¿«ƒ∆≈»¡«

el‡‰ ˙B¯ev‰ eNÚpL ,ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ‡l‡23 ∆»«»ƒ¿««¿«ƒ∆«¬«»≈
ÌÏÏ‚a24Ô˙eÓ„ÏÂ25¯eˆ Ï·‡ .26‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÏBÚ‰ ƒ¿»»¿ƒ¿»¬»»»ƒ…»»

ÌÈ„ÈÁÈ ‡l‡ ,BÚ„BÈ ‡ÏÂ B¯ÈkÓ ‰È‰L Ì„‡ ÌeL»»∆»»«ƒ¿…¿∆»¿ƒƒ
¯·ÚÂ ÌL Á ,ÁÏLe˙Óe CBÁ ÔB‚k ,ÌÏBÚa27ÏÚÂ . »»¿¬¿∆«…«≈»≈∆¿«

ÏbÏb˙Óe CÏB‰ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ê C¯c28„ÏBpL „Ú , ∆∆∆»»»»≈ƒ¿«¿≈«∆«
ÌÏBÚ ÏL B„enÚ29.eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡e‰Â «∆»¿«¿»»»ƒ

הנביאים.15) מאותם אחד השמים.16)כל מן
מאז.17) אלילים לעבודת נבחרים למכבדיה.)18מקומות
שקר.20)לבוזיה.19) במדרשֿרבה 21)נביאי כמבואר

נח). פרשת ערב,22)(סוף בשפת הלשון לתיקון מלה
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

לעבדן.23) בהיכלות לפי 25)לשמם.24)הנתונות

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

m"ekr zekld - rcnd xtq - elqk h"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תבניתם. חמישה 27)הקדושֿברוךֿהוא.26)דמות
מעידה  עליו - חנוך גמורים: כצדיקים מפורסמים אלה
וחז"ל  כד). ה, (בראשית האלוקים את חנוך ויתהלך התורה;
אליהו  חנוך, הם: ואלה עדן, בגן בחייהם נכנסו תשעה אמרו
אבכיר) מדרש בשם מב, אות בראשית שמעוני, (ילקוט וכו'
לדור  נתלו ימים "שבעה אמרו: קח:) (סנהדרין ובמסכת
שיוכלו  כדי כלומר: מתושלח", של אבלו ימי והם המבול,
המבול  נתעכב צדיק, לאותו לו כראוי ולהספיד להתאבל
צדיק  איש נח התורה: מעידה - נח לכבודו. ימים שבעה
כמרביצי  ידועים - ועבר שם ט). ו, (בראשית היה תמים
כה, (בראשית ה' את לדרוש ותלך בבתיֿמדרשיהם: תורה
(בראשיתֿרבה, ועבר שם של לביתֿמדרשם שהלכה כב),
שם  של בביתֿדינו לו:): (עבודהֿזרה אמרו וכן סג). פרק
ותישרף  הוציאוה יהודה ויאמר דכתיב הזנות, על גזרו ועבר
חלק  נבוכים (מורה רבינו דברי והשווה כד). לח, (בראשית
הנביאים  באלה אומרים החכמים תמצא "וכן לט): ב,
מתושלח, של ביתֿדינו עבר, של ביתֿדינו למשה: שקדמו
נביאים" היו השלום, עליהם כולם, - מתושלח של מדרשו

ומתפתח.28)וכו'. הולך ונמשך, שהעולם 29)הולך
עליו. עומד הרוחני

.âÏÓ‚pL ÔÂÈk30Ô˙È‡31ËËBLÏ ÏÈÁ˙‰ ,‰Ê32BzÚ„a ≈»∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ¿≈¿«¿
Â:dÓ˙ ‰È‰Â ‰ÏÈl·e ÌBia ·LÁÏ ÏÈÁ˙‰Â ,ÔË˜ ‡e‰¿»»¿ƒ¿ƒ«¿…«««¿»¿»»»≈«

‡ÏÂ „ÈÓz ‚‰B ‰f‰ ÏbÏb‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ C‡È‰≈«∆¿»∆ƒ¿∆««¿««∆≈»ƒ¿…
‚È‰Ó BÏ ‰È‰È33¯LÙ‡ È‡ Èk ,B˙B‡ ·aÒÈ ÈÓe ? ƒ¿∆«¿ƒƒ¿«≈ƒƒ∆¿»

ÚÈ„BÓ ‡ÏÂ „nÏÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ?BÓˆÚ ˙‡ ·aÒiL∆¿«≈∆«¿¿…»»¿«≈¿…ƒ«
Ú˜LÓ ‡l‡ ,¯·c34ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÔÈa ÌÈcNkŒ¯e‡a »»∆»À¿»¿«¿ƒ≈¿≈»ƒ

,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ Bn‡Â ÂÈ·‡Â ,ÌÈLth‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈»ƒ
Ì‰nÚ „·BÚ ‡e‰Â35ÔÈ·Óe ËËBLÓ BaÏÂ .36„Ú , ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿≈≈ƒ«

B˙e·zÓ ˜„v‰ Â˜ ÔÈ·‰Â ˙Ó‡‰ C¯c ‚ÈN‰L∆ƒƒ∆∆»¡∆¿≈ƒ««∆∆ƒ¿»
‰BÎp‰37‚È‰Ó ‡e‰Â „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÂ , «¿»¿»«∆≈»¡«∆»¿«¿ƒ

‡ˆÓp‰ ÏÎa ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‡¯· ‡e‰Â ,ÏbÏb‰38dBÏ‡ ««¿«¿»»«…¿≈¿»«ƒ¿»¡«
¯·„Â .ÌÈÚBË ÌÏBÚ‰ ÏkL Ú„ÈÂ .epnÓ ıeÁ39Ì¯bL ƒ∆¿»«∆»»»ƒ¿»»∆»«

˙‡Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚL ,‰Ê ˙eÚËÏ Ì‰Ï»∆¿»∆∆¿ƒ∆«»ƒ¿∆
‰L ÌÈÚa¯‡ Ô·e .ÌzÚcÓ ˙Ó‡‰ „·‡L „Ú ˙B¯ev‰««∆»«»¡∆ƒ«¿»∆«¿»ƒ»»
ÏÈÁ˙‰ ,Ú„ÈÂ ¯Èk‰L ÔÂÈk .B‡¯Ba ˙‡ Ì‰¯·‡ ¯Èk‰ƒƒ«¿»»∆¿≈»∆ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ

˙B·eLz ·ÈL‰Ï40ÌÈcNkŒ¯e‡ Èa ÏÚ41ÔÈc C¯ÚÏÂ42 ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿«¬…ƒ
ÌÈÎÏB‰ Ìz‡L ˙Ó‡‰ C¯c BÊ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏÂ Ì‰nÚƒ»∆¿«∆≈∆∆»¡∆∆«∆¿ƒ

ÌÈÓÏv‰ ¯aLÂ !da43ÔÈ‡L ,ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ÏÈÁ˙‰Â , »¿ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»»∆≈
˙BÁzL‰Ï Èe‡¯ BÏÂ ,ÌÏBÚ‰ dBÏ‡Ï ‡l‡ „·ÚÏ Èe‡»̄«¬…∆»∆¡«»»¿»¿ƒ¿«¬
ÌÈ‡e¯a‰ Ïk e‰e¯ÈkiL È„k ,CqÏe ·È¯˜‰Ïe¿«¿ƒ¿«≈¿≈∆«ƒ»«¿ƒ
‡lL È„k ,˙B¯ev‰ Ïk ¯aLÏe „a‡Ï Èe‡¯Â ;ÌÈ‡a‰«»ƒ¿»¿«≈¿«≈»«¿≈∆…
ÌL ÔÈ‡L ÌÈn„Ó Ì‰L el‡ BÓk ,ÌÚ‰ Ïk Ô‰· eÚËÈƒ¿»∆»»»¿≈∆≈¿«ƒ∆≈»

bL ÔÂÈk .el‡ ‡l‡ dBÏ‡Lwa ,ÂÈ˙BÈ‡¯a Ì‰ÈÏÚ ¯· ¡«∆»≈≈»∆»«¬≈∆ƒ¿»»ƒ≈
CÏn‰44ÏÈÁ˙‰Â .Ô¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ò BÏ ‰NÚÂ ,B‚¯‰Ï «∆∆¿»¿¿«¬»≈¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ

,ÌÚÈ„B‰Ïe ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ÏB„b ÏB˜a ‡¯˜ÏÂ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ¿…¿»¿»»»¿ƒ»
.„·ÚÏ Èe‡¯ BÏÂ ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL∆≈»¡«∆»¿»»»¿»«¬…
¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÚ‰ ıa˜Óe ‡¯B˜Â Cl‰Ó ‰È‰Â¿»»¿«≈¿≈¿«≈»»≈ƒ¿ƒ
‡e‰Â ÔÚk ı¯‡Ï ÚÈb‰L „Ú ,‰ÎÏÓÓÏ ‰ÎÏÓnÓeƒ«¿»»¿«¿»»«∆ƒƒ«¿∆∆¿««¿

‡¯˜iÂ" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜45."ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa ÌL ≈∆∆¡««ƒ¿»»¿≈≈»
ÏÚ BÏ ÔÈÏ‡BLÂ ÂÈÏ‡ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿¬ƒ«
„Ú ,BzÚ„ ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈ„BÓ ‰È‰ ,ÂÈ¯·c¿»»»»ƒ«¿»∆»¿∆»¿ƒ«¿«
ÌÈÙÏ‡ ÂÈÏ‡ eˆa˜˙pL „Ú ;˙Ó‡‰ C¯„Ï e‰¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ≈¿∆∆»¡∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»ƒ

Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡ Ì‰Â ,˙B··¯e46ÌaÏa Ï˙LÂ . ¿»¿≈«¿≈≈«¿»»¿»«¿ƒ»
‰f‰ ÏB„b‰ ¯wÚ‰47ÌÈ¯ÙÒ Ba ¯aÁÂ ,48BÚÈ„B‰Â , »ƒ»«»«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

¯È‰ÊÓe „nÏÓ ˜ÁˆÈ ·LÈÂ .Ba ˜ÁˆÈÏ49˜ÁˆÈÂ . ¿ƒ¿»¿¿»«ƒ¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿»
·˜ÚÈÏ ÚÈ„B‰50˜ÈÊÁÓe „nÏÓ ·LÈÂ ,„nÏÏ e‰pÓe ƒ«¿«¬…ƒ»¿«≈¿»«¿«≈«¬ƒ

ÂÈÏ‡ ÌÈÂÏp‰ Ïk51,Ìlk ÂÈa „nÏ eÈ·‡ ·˜ÚÈÂ . »«ƒ¿ƒ≈»¿«¬…»ƒƒ≈»»À»
e‰pÓe ÈÂÏ ÏÈc·‰Â52‰·ÈLÈa B·ÈLB‰Â ,L‡¯53, ¿ƒ¿ƒ≈ƒƒ»…¿ƒƒƒ»

˙‡ ‰eˆÂ .Ì‰¯·‡ ˙ÂˆÓ ¯ÓLÏÂ ÌM‰ C¯c „nÏÏ¿«≈∆∆«≈¿ƒ¿…ƒ¿««¿»»¿ƒ»∆
È„k ,‰pÓÓ ¯Á‡ ‰pÓÓ ÈÂÏ ÈaÓ e˜ÈÒÙÈ ‡lL ,ÂÈa»»∆…«¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿À∆««¿À∆¿≈
È·a ¯ab˙Óe CÏB‰ ¯·c‰ ‰È‰Â .„enl‰ ÁÎM˙ ‡lL∆…ƒ»««ƒ¿»»«»»≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

˙ÈNÚÂ ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂÏp·e ·˜ÚÈ54‡È‰L ‰n‡ ÌÏBÚa «¬…«ƒ¿ƒ¬≈∆¿«¬≈»»À»∆ƒ
,ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈÏ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L „Ú .'‰ ˙‡ ˙Ú„BÈ««∆«∆»¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ

ÌÈ·ÎBk „·ÚÏÂ Ô‰ÈNÚÓ „ÓÏÏ e¯ÊÁÂ55ıeÁ ,Ô˙BÓk ¿»¿ƒ¿…«¬≈∆¿«¬…»ƒ¿»
Ú ‡Ï ÌÏBÚÓe .˙B·‡ ˙ÂˆÓa „ÓÚL ,ÈÂÏ Ë·MÓ„· ƒ≈∆≈ƒ∆»«¿ƒ¿«»≈»…»«

ÈÂÏ Ë·L56Ë˜ŒËÚÓÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57‰È‰ ≈∆≈ƒ¬«»ƒ¿ƒ¿«»»»
¯wÚ‰58·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯ÊBÁÂ ,¯˜Ú Ì‰¯·‡ Ï˙ML »ƒ»∆»««¿»»∆¡«¿¿ƒ¿≈«¬…

ÌÏBÚ‰ ˙eÚËÏ59,e˙B‡ '‰ ˙·‰‡Óe .Ô˙BiÚ˙e ¿»»»¿ƒ»≈«¬«»
Ì‰¯·‡Ï ‰Úe·M‰ ˙‡ B¯ÓMÓe60‰NÚ ,eÈ·‡61 ƒ»¿∆«¿»¿«¿»»»ƒ»»

ÔÂÈk .BÁÏLe ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ea¯ ‰LÓ∆«≈«»∆»«¿ƒƒ¿»≈»
,‰ÏÁÏ Ï‡¯NÈ '‰ ¯Á·e ,ea¯ ‰LÓ ‡a˙pL∆ƒ¿«≈∆«≈»«ƒ¿»≈¿«¬»
‰È‰i ‰Óe ,B˙„B·Ú C¯c ÌÚÈ„B‰Â ˙BˆÓa Ô¯ÈzÎ‰ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»∆∆¬»«ƒ¿∆

.‰È¯Á‡ ÌÈÚBh‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ËtLÓƒ¿«¬«»ƒ¿»«ƒ«¬∆»

שנים.30) שלש כבן אז והוא אמו, משדי כשנעתק
אבינו,31) אברהם - והוא לעולם, ימוט שלא זה חזק עמוד

איתן  רב: אמר א). פט, (תהילים האזרחי" "איתן שנקרא:
השנה  (ראש ואמרו טו.). בתרא (בבא אברהם זה - האזרחי
עולם  איתני בו שנולדו תשרי חודש הוא - איתנים ירח יא.):
כמו: בקיומו, ומתמיד חזק פירושו: - איתן האבות. -
כד) ה, (עמוס איתן נחל י); ו, (מיכה ארץ מוסדי והאיתנים

פוסקים. אינם שמימיו לחקור 32)- ברוחו: לחפש
(עמוס  ה' דבר את לבקש ישוטטו הכתוב: שם על ולהתבונן.
ד). יב, (דניאל הדעת ותרבה רבים ישוטטו יב); ח,

שהעולם 33) תאמר, אומר: אבינו אברהם שהיה כמאמרם:
לו: ואמר הקדושֿברוךֿהוא עליו הציץ מנהיג?! בלי הזה
לט). פרק (בראשיתֿרבה, העולם! בעל הוא אני

בתוכם.34) ונתון אבינו 35)שקוע אברהם שמצינו: כמו
עובד  שהייתי עוון בידי יש שמא ואומר: מתפחד היה
לך  הקדושֿברוךֿהוא: לו אמר הללו. השנים כל עבודהֿזרה
אתה  אף פורח, זה טל מה - ג) קי, (תהילים ילדותיך טל
סד). פרק (בראשיתֿרבה, ואינם פורחים עוונותיך

לימדו,37)ומתבונן.36) לא אב שמעון: רבי שאמר כמו
לו  זימן - התורה? את למד ומהיכן לו. היה לא ורב
נובעות  והיו רבנים שני כמין כליותיו שתי הקדושֿברוךֿהוא
סא). פרק (בראשיתֿרבה, וחכמה תורה אותו ומלמדות

כולו.38) העולם בכל המציאות, גלגולי 39)בכל גם ידע
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בדמות  עבודהֿזרה לעבוד כך: לידי שהביאום הסיבות
ותמונות. לשון 40)צורות דרך על קושיות, להקשות

תשובה". יש - לדין "ואם בדבר"; תשובות "שתי החכמים:
(בראשיתֿרבה,41) המדרש לפי מגוריו, עיר או מולדתו עיר

על  ט), לא, (ישעיה בציון לו אור אשר מלשון: לח), פרק
אביו. צלמי את שברו על בה שהשליכוהו האש מדורת שם

בבל זהו 44)(שם).43)להתווכח.42) מלך נמרוד
אלא 45)(שם). - ויקרא תקרא: "אל חז"ל: ואמרו

 ֿ הקדוש של שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד: ויקריא,
י.). (סוטה ושב" עובר כל בפי הנפש 46)ברוךֿהוא ואת

כנפי  תחת שהכניסן - ה) יב, (בראשית בחרן עשו אשר
הנשים  מגיירת ושרה האנשים את מגייר אברהם השכינה:
לט). (בראשיתֿרבה, עשאום כאילו הכתוב עליהם ומעלה

האלילים.47) ואפסות אחד עולם באֿל האמונה שורש
פירקי 48) מאה ארבע אבינו דאברהם דעבודהֿזרה גמירי,

ארבע  בן שספר בידינו, קבלה - יד:) (עבודהֿזרה הויין
אברהם. בידי היה עבודהֿזרה ענייני על פרקים מאות

האמת)",49) לדרך (=אותם "ומחזיר אחרות: נוסחאות
א).50)"ומחזיק". פרשה שהלכו 51)(שמותֿרבה,

אליו. ונתחברו תורתו לא 52)אחרי ליעקב: המלאך "אמר
ולא  בנים לך יש הרי - לך" אעשרנו "עשר אמרת: כך
לה'" "קודש ללוי ועלה מבנימין התחיל אותם"... עישרת
השרת  כמלאכי בארץ לפניו משרתים בניֿלוי שיהיו וברכו,

לז). פרק אליעזר, דרבי (פרקי של 53)בשמים" מימיהם
הייתה  - במצרים היו מהם: ישיבה פסקה לא אבותינו
(יומא  וכו' עימהם ישיבה - במדבר היו עימהם; ישיבה

אוקספורד.54)כח:). כנוסח (שמותֿרבה,55)ונעשתה,
היו  במצרים כשהיו בישראל, מוצא אתה "וכן טז): פרשה

עבודהֿזרה". כי 56)עובדי ברכה): (ספרי, כמאמרם
זו  - "אמרתך" ט), לג, (דברים ינצורו ובריתך אמרתך שמרו
אמרו  וכן בריתֿמילה. זו - ינצורו" "ובריתך עבודהֿזרה,
עבודהֿזרה. עבד לא לוי של שבטו סו:): (יומא

קט 57) מז). טז, (יחזקאל הכתוב: כלשון מועט, זמן כעבור
במילה. נופל יסוד שהנון קטן, מן מקוצרת תמונה -

למעלה.58) שנזכר האמונה אוקספורד:59)שורש נוסח
בו.60)"העמים". יתברכו הארץ גויי ושכל זרעו, להרבות

הרמה.61) לתעודתו והכשירו מיוחדות בסגולות חננו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עבודהֿזרה;1) עיקר שזהו הברואים, אחד לעבוד שלא

ה'. את המגדף דין כוכבים; עבודת בספרי לקרוא שלא
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פרק 2) התורה, יסודי הלכות (עיין הנפרדות. מהצורות אחת
הלכת 3)ב). כוכבי לשבעת שבעה בעיקרם: המה תשעה

שבו  השמיני, הגלגל - מהם למעלה חנכ"ל; שצ"ם -
התשיעי  הגלגל - מכולם ולמעלה השבת; כוכבי קבועים
(שם, כמבואר בהקפתו, הכל את ומסבב הכל את המקיף

עפר.4)פ"ג). מים, רוח, אלה.5)אש, יסודות מארבעה
ברואי  כל תמיד ומתהווים נתהוו והרכבתם מהתערבותם כי
המקור  פ"ד). (שם, כמבואר מדבר, חי, צומח, דומם, מטה:
(שמות  וגו' פסל לך תעשה לא כד:): (ר"ה הוא רבינו לדברי
כוכבים  ולבנה. חמה לרבות: - בשמים" "אשר ד). כ,
בארץ" "ואשר השרת; מלאכי לרבות: - "ממעל" ומזלות;
לרבות: - "מתחת" ונהרות; ימים וגבעות, הרים לרבות: -
תעבדם". ב"לא מוזהר הוא אלה כל שעל קטן. שלשול

ונביאי 6) כוזבים ידי על עולמים צור מהם שנשתכח בטרם
לבין  בינם מתווכים סרסורים עוד שימשו כשהצורות שקר,

ה"א). (פ"א, למעלה כמבואר הזה 7)הקב"ה, הדבר ואל
וגו'. השמימה" עיניך תשא "ופן באזהרתה: התורה נתכוונה

טז,8) (דבריֿהימיםֿב הארץ בכל משוטטות עיניו מלשון:
לבך.9)ט). בתבונת ופירושו: השאלה, בדרך
להתקיים.10) יכול העולם אין הויה 11)שבלעדיהם

ועוברים.12)מתמדת. שהוא 13)כלים שלנו התחתון
כמבואר  הרף, בלי צורה ולובש צורה פושט ונפסד, הווה

פ"ד). התורה, יסודי וקיימים 14)(הלכות הם חיים שהרי
ביח 15)לעד. לח:) (סנה' חז"ל אמרו וכן ס המתווך.

לא  נמי בפרוונקא דאפילו בידינו, "הימנותא למטטרון:
אנו  אין גרידא שליח בתור גם בידינו, (אמונה נקבליה"
(סנהדרין  המשנה בפירוש רבינו דברי והשוה לקבלו). רוצים
להיותם  לעבדם ראוי אין "וכן החמישי): היסוד פ"י,
יכוונו  לבד אליו אלא ה'), (אל אליו לקרבה אמצעים
בינינו  יושר למליצי צריכים אנו אין כלומר: המחשבות".
גם  אליו בקראנו לנו קרוב בהיותו - שבשמים אבינו לבין

ומתווכים. מליצים בלי
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בדמות  עבודהֿזרה לעבוד כך: לידי שהביאום הסיבות
ותמונות. לשון 40)צורות דרך על קושיות, להקשות

תשובה". יש - לדין "ואם בדבר"; תשובות "שתי החכמים:
(בראשיתֿרבה,41) המדרש לפי מגוריו, עיר או מולדתו עיר

על  ט), לא, (ישעיה בציון לו אור אשר מלשון: לח), פרק
אביו. צלמי את שברו על בה שהשליכוהו האש מדורת שם

בבל זהו 44)(שם).43)להתווכח.42) מלך נמרוד
אלא 45)(שם). - ויקרא תקרא: "אל חז"ל: ואמרו

 ֿ הקדוש של שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד: ויקריא,
י.). (סוטה ושב" עובר כל בפי הנפש 46)ברוךֿהוא ואת

כנפי  תחת שהכניסן - ה) יב, (בראשית בחרן עשו אשר
הנשים  מגיירת ושרה האנשים את מגייר אברהם השכינה:
לט). (בראשיתֿרבה, עשאום כאילו הכתוב עליהם ומעלה

האלילים.47) ואפסות אחד עולם באֿל האמונה שורש
פירקי 48) מאה ארבע אבינו דאברהם דעבודהֿזרה גמירי,

ארבע  בן שספר בידינו, קבלה - יד:) (עבודהֿזרה הויין
אברהם. בידי היה עבודהֿזרה ענייני על פרקים מאות

האמת)",49) לדרך (=אותם "ומחזיר אחרות: נוסחאות
א).50)"ומחזיק". פרשה שהלכו 51)(שמותֿרבה,

אליו. ונתחברו תורתו לא 52)אחרי ליעקב: המלאך "אמר
ולא  בנים לך יש הרי - לך" אעשרנו "עשר אמרת: כך
לה'" "קודש ללוי ועלה מבנימין התחיל אותם"... עישרת
השרת  כמלאכי בארץ לפניו משרתים בניֿלוי שיהיו וברכו,

לז). פרק אליעזר, דרבי (פרקי של 53)בשמים" מימיהם
הייתה  - במצרים היו מהם: ישיבה פסקה לא אבותינו
(יומא  וכו' עימהם ישיבה - במדבר היו עימהם; ישיבה

אוקספורד.54)כח:). כנוסח (שמותֿרבה,55)ונעשתה,
היו  במצרים כשהיו בישראל, מוצא אתה "וכן טז): פרשה

עבודהֿזרה". כי 56)עובדי ברכה): (ספרי, כמאמרם
זו  - "אמרתך" ט), לג, (דברים ינצורו ובריתך אמרתך שמרו
אמרו  וכן בריתֿמילה. זו - ינצורו" "ובריתך עבודהֿזרה,
עבודהֿזרה. עבד לא לוי של שבטו סו:): (יומא

קט 57) מז). טז, (יחזקאל הכתוב: כלשון מועט, זמן כעבור
במילה. נופל יסוד שהנון קטן, מן מקוצרת תמונה -

למעלה.58) שנזכר האמונה אוקספורד:59)שורש נוסח
בו.60)"העמים". יתברכו הארץ גויי ושכל זרעו, להרבות

הרמה.61) לתעודתו והכשירו מיוחדות בסגולות חננו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עבודהֿזרה;1) עיקר שזהו הברואים, אחד לעבוד שלא

ה'. את המגדף דין כוכבים; עבודת בספרי לקרוא שלא
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פרק 2) התורה, יסודי הלכות (עיין הנפרדות. מהצורות אחת
הלכת 3)ב). כוכבי לשבעת שבעה בעיקרם: המה תשעה

שבו  השמיני, הגלגל - מהם למעלה חנכ"ל; שצ"ם -
התשיעי  הגלגל - מכולם ולמעלה השבת; כוכבי קבועים
(שם, כמבואר בהקפתו, הכל את ומסבב הכל את המקיף

עפר.4)פ"ג). מים, רוח, אלה.5)אש, יסודות מארבעה
ברואי  כל תמיד ומתהווים נתהוו והרכבתם מהתערבותם כי
המקור  פ"ד). (שם, כמבואר מדבר, חי, צומח, דומם, מטה:
(שמות  וגו' פסל לך תעשה לא כד:): (ר"ה הוא רבינו לדברי
כוכבים  ולבנה. חמה לרבות: - בשמים" "אשר ד). כ,
בארץ" "ואשר השרת; מלאכי לרבות: - "ממעל" ומזלות;
לרבות: - "מתחת" ונהרות; ימים וגבעות, הרים לרבות: -
תעבדם". ב"לא מוזהר הוא אלה כל שעל קטן. שלשול

ונביאי 6) כוזבים ידי על עולמים צור מהם שנשתכח בטרם
לבין  בינם מתווכים סרסורים עוד שימשו כשהצורות שקר,

ה"א). (פ"א, למעלה כמבואר הזה 7)הקב"ה, הדבר ואל
וגו'. השמימה" עיניך תשא "ופן באזהרתה: התורה נתכוונה

טז,8) (דבריֿהימיםֿב הארץ בכל משוטטות עיניו מלשון:
לבך.9)ט). בתבונת ופירושו: השאלה, בדרך
להתקיים.10) יכול העולם אין הויה 11)שבלעדיהם

ועוברים.12)מתמדת. שהוא 13)כלים שלנו התחתון
כמבואר  הרף, בלי צורה ולובש צורה פושט ונפסד, הווה

פ"ד). התורה, יסודי וקיימים 14)(הלכות הם חיים שהרי
ביח 15)לעד. לח:) (סנה' חז"ל אמרו וכן ס המתווך.

לא  נמי בפרוונקא דאפילו בידינו, "הימנותא למטטרון:
אנו  אין גרידא שליח בתור גם בידינו, (אמונה נקבליה"
(סנהדרין  המשנה בפירוש רבינו דברי והשוה לקבלו). רוצים
להיותם  לעבדם ראוי אין "וכן החמישי): היסוד פ"י,
יכוונו  לבד אליו אלא ה'), (אל אליו לקרבה אמצעים
בינינו  יושר למליצי צריכים אנו אין כלומר: המחשבות".
גם  אליו בקראנו לנו קרוב בהיותו - שבשמים אבינו לבין

ומתווכים. מליצים בלי

.á,d˙„B·Úa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ«ƒƒ¿¿≈»ƒ«¬»»
eeˆ - ‰ÈËtLÓe ‰ÈNÚn ‰Óe d˙„B·Ú ¯wÚ C‡È‰≈«ƒ«¬»»««¬∆»ƒ¿»∆»ƒ»
ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡a ˙B¯˜Ï ‡lL ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»∆…ƒ¿¿»«¿»ƒ
elÙ‡Â .‰È¯·cÓ ¯·„· ‡ÏÂ da ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ,ÏÏk¿»¿…¿«¿≈»¿…¿»»ƒ¿»∆»«¬ƒ

‰¯ev‰ ˙eÓ„a ÏkzÒ‰Ï16eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ ¿ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆∆¡««ƒ¿
L¯„z ÔÙe" :¯Ó‡ ‰f‰ ÔÈÚ·e ."ÌÏÈÏ‡‰ Ï‡∆»¡ƒƒ»ƒ¿»«∆∆¡«∆ƒ¿
ÏÚ Ï‡L˙ ‡lL - "e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡ ¯Ó‡Ï Ì‰È‰Ï‡Ï≈…≈∆≈…≈»««¿∆…ƒ¿««
‰z‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡È‰ C‡È‰ d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»≈«ƒ««ƒ∆≈«»
˙BNÚÏÂ ‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,d„·BÚ¿»∆»»∆≈¿ƒ»«¬∆»¿«¬

ÔÈNBÚ Ô‰L ‰Ók17."È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â" :¯Ó‡pL , ¿»∆≈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

m"ekr zekld - rcnd xtq - elqk h"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אסור 16) (צורות) "דיוקנאות עבודהֿזרה. לשם שנעשתה
קמט.). (שבת בהן" "אל 17)להסתכל קדושים). (ת"כ,

אפילו  תפנו אל יהודה: רבי אמר - האלילים" אל תפנו
- אחריהם פונה אתה ואם הם, "אלילים" תחילה לראותם...
המצוות" "ספר "והשווה אלוהות". אותם עושה אתה סופך

י). ל"ת,

.âel‡‰ ÔÈÂ‡l‰ ÏÎÂ18‡lL ,‡e‰Â ,Ô‰ „Á‡ ÔÈÚa ¿»«»ƒ»≈¿ƒ¿»∆»≈¿∆…
‰tÈ19‰È¯Á‡ ‰Ùp‰ ÏÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ƒ»∆««¬«»ƒ¿»«ƒ¿∆«¬∆»

‰NÚÓ B· ‰NBÚ ‡e‰L C¯„a20‡ÏÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿∆∆∆∆«¬∆¬≈∆∆¿…
‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï ¯eÒ‡L ‡e‰ „·Ïa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒƒ¿«∆»¿ƒ»«¬∆»

Ì¯B‚ ‡e‰L ‰·LÁÓ Ïk ‡l‡ ,‰·LÁÓa21Ì„‡Ï BÏ ¿«¬»»∆»»«¬»»∆≈»»»
¯wÚ ¯˜ÚÏ22‡lL e‡ ÔÈ¯‰ÊÓ ,‰¯Bz‰ È¯wÚÓ «¬…ƒ»≈ƒ»≈«»À¿»ƒ»∆…

ezÚc ÁÈq ‡ÏÂ ,eaÏ ÏÚ d˙BÏÚ‰Ï23·LÁÂ CÎÏ ¿«¬»«ƒ≈¿…«ƒ««¿≈¿»¿«¿…
È¯e‰¯‰ ¯Á‡ CLnÂ24Ì„‡ ÏL BzÚcL ÈtÓ ,·l‰ ¿ƒ»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆«¿∆»»

‰¯ˆ˜25ÏÚ ˙Ó‡‰ ‚ÈN‰Ï ÔÈÏBÎÈ ˙BÚc‰ ÏÎ ‡ÏÂ , ¿»»¿…»«≈¿ƒ¿«ƒ»¡∆«
BÈ¯a26,BaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ Ì„‡ Ïk CLnÈ Ì‡Â . À¿¿ƒƒ»≈»»»«««¿¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ·È¯ÁÓ ‡ˆÓ27„ˆÈk .BzÚc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ,28? ƒ¿»«¬ƒ∆»»¿ƒ…∆«¿≈«
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ¯e˙È ÌÈÓÚt29·LÁÈ ÌÈÓÚÙe , ¿»ƒ»««¬«»ƒ¿»ƒ«¿…

„eÁÈa30‡e‰ ‡nL ,‡¯Ba‰31‰Ó ;BÈ‡ ‡nL ¿ƒ«≈∆»∆»≈«
‰ÏÚÓl32‰hÓl ‰Óe33ÌÈÙl ‰Ó ;34¯BÁ‡l ‰Óe35; ¿«¿»«¿«»«¿»ƒ«¿»

˙Ó‡ ‡È‰ ‡nL ,‰‡e·pa ÌÈÓÚÙe36‡È‰ ‡nL ¿»ƒ«¿»∆»ƒ¡∆∆»ƒ
dÈ‡37‡nL ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡È‰ ‡nL ,‰¯Bza ÌÈÓÚÙe ; ≈»¿»ƒ«»∆»ƒƒ«»«ƒ∆»

˙Bcn‰ Ú„BÈ BÈ‡Â .dÈ‡38Ú„iL „Ú Ô‰a ÔÈ„iL ≈»¿≈≈««ƒ∆»ƒ»∆«∆≈«
˙eÈÓ È„ÈÏ ‡ˆBÈ ‡ˆÓÂ ,BÈ¯a ÏÚ ˙Ó‡‰39ÔÈÚ ÏÚÂ . »¡∆«À¿¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿«ƒ¿»

È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :da ¯Ó‡Â ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿∆¡«»¿…»«¬≈
‡Ï :¯ÓBÏk ;"ÌÈÊ Ìz‡ ¯L‡ ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆¬∆«∆…ƒ¿«…
‰n„ÈÂ ,‰¯ˆw‰ BzÚc ¯Á‡ ÌkÓ „Á‡ Ïk CLnÈƒ»≈»∆»ƒ∆«««¿«¿»»ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .˙Ó‡‰ ˙‚NÓ Bz·LÁnL40: ∆«¬«¿«∆∆»¡∆»»¿¬»ƒ
BÊ - "ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â" ,˙eÈÓ BÊ - "ÌÎ··Ï È¯Á‡"«¬≈¿«¿∆ƒ¿«¬≈≈≈∆
B„¯ËÏ Ì„‡Ï Ì¯B‚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .˙eÊ¿¿»∆««ƒ∆≈»»»¿»¿

˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ41. ƒ»»«»≈«¿

עיניך 18) תשא "פן כגון: כאן, עד בפרקנו שנזכרו
"כל  אמרו: שכן ועוד. יפתה" פן לכם "השמרו השמימה";
ל"ת" אלא אינו - ו"אל" "פן" "השמר", שנאמר: ַמקום

צו.). לדרוש 19)(עירובין ולא עשייתה באופן לחקור לא

עבודתה. כדי 20)דרך וגילהו מכוסה האליל שהיה כגון,
עליו  ולוקים מעשה בו שיש לאו זה הרי - לראותו

הסמ"ג). על בפירושו להיות 21)(מהרש"ל, שסופה
האמונה,22)גורמת. יסודות את ולערער בנטיעות לקצץ

יד:). (חגיגה בןֿאבויה כח 23)כאלישע כל נרכז ולא
על  מחשוב חדול פירושו: - מ... דעת היסח לכך. מחשבתנו
בו  ולחשוב לזה הלב תשומת להפנות - ל... דעת היסח זה;

בלב.24)כתמיד. המנקרים ופקפוקים ספיקות
לאמיתה.26)מוגבלת.25) האמת את על 27)הבהירה,

בדעותיו  האנושית בחברה מכניס שהוא האנדרלמוסיה ידי
והנפסדות. המחשבות 28)הכוזבות הן מה כלומר:

נטיעות? וקיצוץ עיקרים עקירת לידי האדם את המביאות
ממש.29) בה יש ואין 31)באחדותו.30)שמא אחד

האלוהות. הם רבים או לו, השמים.32)שני משמי
לארץ.33) העולם.34)מתחת שנברא קודם
(35- לפנים מפרשים: ויש הכל. ככלות הימים באחרית

"כל  אמרו: אלה ועל למערב. - לאחור למזרח; הרקיע מעבר
בא  לא כאילו לו ראוי הללו דברים בארבעה המסתכל

מ"א). פ"ב, (חגיגה מודיעים 36)לעולם" השמים ומן
הכל. ידבר.37)לנביא  לבו חזון הנכונות,38)אלא

במישרים. בהן לשפוט הגיון אפיקורסות:39)מידות
בערבית  יסודה לוי, החכם לדעת בה'. וכפירה כוזבות דעות

שקר. כזב, יב:).40)והוראתה: ברכות שלח; (ספרי,
טז.).41) (מכות מעשה בו שאין לאו על לוקים שאין לפי

.ã,‡È‰ Ôlk ˙Bˆn‰ „‚k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙ÂˆÓƒ¿«¬«»ƒ¿∆∆«ƒ¿À»ƒ
"˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ¿¿…«¬≈»«ƒ¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .'B‚Â42ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚaL , ¿ƒƒ«¿»»¿∆«¬«»ƒ
˙„B·Úa ‰„Bn‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈»»«¿»∆»«∆«¬«
ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ¯ÙBk ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¿»«»À»¿»«¿ƒƒ¿»

Ì„‡Ó ,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó43ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ44, «∆ƒ¿««¿ƒƒ≈»»¿«»»
."ÌÎÈ˙¯„Ï ‰‡Ï‰Â '‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌBi‰ ÔÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¬∆ƒ»»»¿»¿……≈∆

‰„BÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ45‰¯Bz‰ ÏÎa ¿»«≈«¬«»ƒ∆¿»«»
,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlÎÀ»¿»«¿ƒƒ¿»«∆ƒ¿««¿ƒƒ
.Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk ¯wÚ ‡e‰Â ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ Ì„‡Ó≈»»¿«»»¿ƒ«»«ƒ¿À»

כנגד 42) השקולה מצוה איזוהי ח.): הוריות שלח; (ספרי,
עבודהֿזרה. זו אומר: הוי - המצוות? בו:43)כל שכתוב

טז). ב, (בראשית האדם על אלהים ה' לשון 44)ויצו וכך
בעשרת  כופר - בעכו"ם המודה "כל שלח): (ה"ספרי",
שנצטוו  ובמה והנביאים, משה שנצטוה ובמה הדיברות
האדם" על אלהים ה' ויצו בו: שנאמר לאדם, עד האבות
לשנים  "משל אמרו: ה"ט) פ"ז, (סנהדרין ובירושלמי וגו'.
ידו  אחד פשט ביניהם. גריסים של וקערה יושבים שהיו
ועובד  המגדף כך - כלום בה שייר ולא הקערה כל את וגרף

מצוה". אחריו משייר אינו ה.).45)עבודהֿזרה, (חולין

.äÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL Ï‡¯NÈ46Œ„·BÚÎ ‡e‰ È¯‰ , ƒ¿»≈∆»«¬«»ƒ¬≈¿≈
ÂÈ¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBk47‰¯·Ú ¯·BÚL Ï‡¯NÈÎ BÈ‡Â , »ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ¿»≈∆≈¬≈»

‰ÏÈ˜Ò da LiL48‡e‰ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÓeÓ . ∆∆»¿ƒ»»«¬«»ƒ¬≈
dlÎ ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ49ÌÈÈn‰ ÔÎÂ .50Ï‡¯NiÓ »¿»«»À»¿≈«ƒƒƒƒ¿»≈

Ì˙B‡ ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï Ï‡¯NÈk ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»≈¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ»
ÌÏBÚÏ ‰·eL˙a51Ôe·eLÈ ‡Ï ‰È‡a Ïk" :¯Ó‡pL , ƒ¿»¿»∆∆¡«»»∆»…¿

"ÌÈiÁ ˙BÁ¯‡ e‚ÈNÈ ‡ÏÂ52ÌÈ¯z‰ Ì‰ - ÌÈÈn‰Â . ¿…«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ≈«»ƒ
e¯Ó‡L ÌÈ¯·c ˙eÏÎÒa ÌaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡53„Ú , «««¿¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ∆»«¿«

ÈÙeb ÏÚ ÌÈ¯·BÚ e‡ˆÓpL54ÒÈÚÎ‰Ï ‰¯B˙55Ë‡La , ∆ƒ¿¿¿ƒ«≈»¿«¿ƒƒ»
LÙa56‰Ó¯ „Èa ,57¯eÒ‡Â .ÔBÚ ‰Êa ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡Â , ¿∆∆¿»»»¿¿ƒ∆≈»∆»¿»
¯tÒÏ58Ô‰ÈÏÚ ·ÈL‰Ïe Ô‰nÚ‰·eLz59,ÏÏk ¿«≈ƒ»∆¿»ƒ¬≈∆¿»¿»

‰·LÁÓe ;"d˙Èa Á˙t Ï‡ ·¯˜z Ï‡Â" :¯Ó‡pL60 ∆∆¡«¿«ƒ¿«∆∆«≈»«¬»»
.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ - ÒB¯B˜Èt‡ ÏL∆∆ƒ«¬«»ƒ

אחת.46) פעם רק -47)אפילו יינו פסולה, שחיטתו
וכיו"ב. שבקדושה דבר לכל אותו מצרפין ואין ייןֿנסך

דבר.48) לכל הוא ישראל כן, פי על כלומר:49)שאף
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עכו"ם  הריהו - אחת פעם רק עבודהֿזרה שעבד ישראל
בקביעות, עבודהֿזרה שעובד לעכו"ם מומר כמו גמור,
מוכיחים  מ"א) פ"א, (חולין המשנה בפירוש רבינו ודברי

אבן). (טורי זה פירוש בני 50)נכוחות ה"ערוך": לדעת
"מאמינים", לעצמם: וקראו האמת מדת שנטו ידועה כת
בהם  שיש מפני "מינים", וקראום המלה את קטעו  וחז"ל
לעיל, שהזכרנו כמו לוי, החכם ולדעת שונים. ממינים מינים
כוזבים  - "מינים" כזב. והוראתה: בערבית, המלה מקור

כוזבות. דעות בתשובה 51)ובעלי אותם מקבלים כלומר:
פ"ג, תשובה (הלכות עצמו רבינו שהרי מועילה, ותשובתם
שחזרו  בהם וכיוצא והמומרים הרשעים "כל אומר: ה"יד)
שובבים  בנים שובו שנאמר: אותם, מקבלים - בתשובה
אלא  - התשובה בפני העומד דבר לך ושאין כב), ג, (ירמיה
אין  אומרת: זאת "לעולם", בתשובה אותם מקבלים אין
אנו  ואין רע שסורם מפני הראשונה, לחזקתם אותם מחזירים
מחר  ישובו לא ואם לעולם, היא היום תשובתם אם בטוחים
הרמב"ם  בלשונות הרדב"ז תשובות (עיין לכסלה פעם עוד

תי"ח). אלף מאחר 52)מ"ה "וכי יז.): (עבודהֿזרה אמרו
כשישובו  אפילו אלא חיים? ארחות ישיגו מהיכן שבו, שלא
המינות  מן הפורש שכל לך: לומר חיים. ארחות ישיגו לא -
וכפיית  צרה מתוך למות "שממהרים לומר: רצה מת", -
יז.). ע"ז (רש"י, עליהם" המלך גזירת וזוהי יצרם

ג).53) (הלכה עיקריות.54)למעלה את 55)מצוות
תאוה  שנפשם גופנית הנאה או תועלת, איזו לשם לא השם;

הכתוב:56)לה. כלשון בנפשם, הנטוע בוז מתוך
לד) כה, (בראשית הבכורה את עשו ויבז טו). כה, (יחזקאל

ּבכרּותא. ית עשו ושט מצח 57)תרגומו: ובזדון.בעזות ְֵֵַָָָ
ימשכו 58) פן דברים, ואריכות בשיחה אתם להיכנס

כז:). (ע"ז פ"ב,59)אחריהם (אבות שאמרו פי על ואף
נכרי, במין אלא זה אין - לאפיקורוס" שתשיב מה "ודע ד):
ידי  שעל מפני באולתו", כסיל תען "אל ישראל במין אבל

לח:). (סנהדרין יותר עוד מתפקר הוא (חולין 60)הוויכוח
שחט  אם ולפיכך בה; מעייניו וכל אחריה כרוך הוא יג:)
בהנאה; ואסורה לעבודהֿזרה כתקרובת היא אסורה - בהמה
שספר  בעוד אזכרותיה, עם תישרף - תורה ספר כתב ואם
כמבואר  שריפה, לא אבל גניזה, טעון גוי שכתב תורה

ה"ח). פ"ו, התורה יסודי (הלכות

.åŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ó‡ ‡È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„Bn‰ Ïk»«∆«¬«»ƒ∆ƒ¡∆««
ÌM‰ ˙‡ Ûc‚Óe Û¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,d„·Ú ‡lL Ètƒ∆…¬»»¬≈∆¿»≈¿«≈∆«≈

„Á‡Â .‡¯Bp‰Â „aÎp‰61„Á‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰ «ƒ¿»¿«»¿∆»»≈¬«»ƒ¿∆»
„È· ‰NÚz ¯L‡ LÙp‰Â" :¯Ó‡pL ,'‰ ˙‡ Ûc‚Ó‰«¿«≈∆∆∆¡«¿«∆∆¬∆«¬∆¿»

"Ûc‚Ó ‡e‰ '‰ ˙‡ ,¯b‰ ÔÓe Á¯Ê‡‰ ÔÓ ‰Ó¯62. »»ƒ»∆¿»ƒ«≈∆¿«≈
CÎÈÙÏ63ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ÔÈÏBz64ÔÈÏBzL BÓk , ¿ƒ»ƒ≈¬«»ƒ¿∆ƒ

Ûc‚Ó‰ ˙‡65ÈzÏÏk ‰Ê ÈtÓe .ÔÈÏ˜Ò Ì‰ÈLe ,66ÔÈc ∆«¿«≈¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»«¿ƒƒ
Ûc‚Ó‰67ÌÈ¯ÙBk Ì‰ÈML ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a «¿«≈¿ƒ¿¬«»ƒ∆¿≈∆¿ƒ

.Ì‰ ¯wÚa»ƒ»≈

להם.61) המגיע והעונש העוון בחומר שוים שניהם
העובד 62) את התורה שהשוותה הרי ה '. ומקלל מחרף

שוים.63)למגדף. והם הסקילה 64)הואיל אחר עץ על
נתלים  אינם הנסקלים ששאר בעוד השמש, בוא עד

מה:). כי 65)(סנהדרין ככתוב: אצלו, מפורשת שהתלייה
ה' שקילל זה כלומר: כג), כא, (דברים תלוי אלהים קללת

עבודהֿזרה.66)תלוי. הלכות בתוך אותו הכנסתי
על 67) אף טז), כד, (ויקרא בתורה דינו שנזכר השם מגדף

אברהם, רבי של פירושו פי (על עבודהֿזרה עובד שאינו פי
ד). תשובה "ברכתֿאברהם" ז"ל, רבינו של בנו

.æ,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ Ûc‚Ó‰ ÔÈ‡ :Ûc‚Ó‰ ÈÈc Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ≈«¿«≈≈«¿«≈«»¿ƒ»
L¯ÙiL „Ú68,˙BÈ˙B‡ Úa¯‡ ÏL „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ˙‡ «∆¿»≈∆«≈«¿À»∆«¿«ƒ

„"eÈ Ô"e ˙"Ïc Û"Ï‡ ‡e‰L69C¯·ÈÂ ,70ÌLa B˙B‡ ∆»∆»∆ƒ»≈¿≈
ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L ˙BÓM‰ ÔÓ71ÌL ·˜Â" :¯Ó‡pL , ƒ«≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…≈≈

'‰72¯‡L ÏÚÂ ,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ÏÚ - "««≈«¿À»«»¿ƒ»¿«¿»
ÌÈÈepk‰73‰¯‰Ê‡a74ÈÓ LÈÂ .75·iÁ BÈ‡L ,L¯ÙnL «ƒƒ¿«¿»»¿≈ƒ∆¿»≈∆≈«»

‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eÈ ÌL ÏÚ ‡l‡76,¯ÓB‡ È‡Â . ∆»«≈≈»≈«¬ƒ≈
Ì‰ÈL ÏÚL77.Ï˜Ò ‡e‰ ∆«¿≈∆ƒ¿»

שאם 68) ויקללנו; השם את הוא בשפתיו ויבטא שינקוב
פטור. - ביטאו שאחרים השם את "אדני",69)קילל

הויה. שם נקייה 70)ומכלֿשכן לשון ויקלל, כלומר:
מעלה. אל 71)כלפי ואדני, הוי"ה הם: שמות ,ושבעה

ומנויים  למחקם, שאסור צבאות שדי, אהיה, אלהים, אלוה,
ה"ב). פ"ו, התורה יסודי (בהלכות (סנהדרין 72)הם אמרו

יומת  ה' שם בנקבו ה'... שם ונוקב בתורה: נאמר נו.):
בשם, השם את שיברך עד חייב אינו - טז) כד, (ויקרא

פלוני. שם את פלוני שם יכה נמחקים.73)כלומר: שאינם
בלאו.74) עובר אלא נסקל, הובאה 75)אינו זו דעה

הלוי. מאיר רבי בשם שם 76)ב"כסףֿמשנה" על לא אבל
עד 77)אדנות. חייב "אינו ס.): (סנהדרין שאמרו מפני

- אותיות" שתי בן לאפוקי אותיות, ארבע בן שם שיברך
הוא. אותיות ארבע בן שם בכלל אדנות ושם

.çÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ Ûc‚Ó ÏL ‰¯‰Ê‡78‡Ï «¿»»∆¿«≈ƒ«ƒ∆∆¡«¡…ƒ…
ÌÈepÎa ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ."Ïl˜˙79: ¿«≈¿»»¿ƒ∆»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ ."ÈÒBÈ ˙‡ ÈÒBÈ ‰kÈ"80Ïk ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «∆≈∆≈ƒ¿««ƒƒƒ∆»
ıeÁÏ Ì„‡81ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ , »»«¿¬ƒ∆«»∆»≈ƒ¿¿ƒ

Le¯Ùa zÚÓMM ‰Ó ¯Ó‡ :BÏ82,¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ¡…«∆»«¿»¿≈¿≈
Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈic‰Â83ÔÈÚ¯B˜Â84‡ÏÂ , ¿««»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿¿ƒ¿…

B˙BÓk È‡ Û‡ :¯ÓB‡ ÈM‰ „Ú‰Â .ÔÈÁ‡Ó85 ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ≈«¬ƒ¿
„Á‡ Ïk CÈ¯ˆ - ÌÈa¯ ÌÈ„Ú eÈ‰ Ì‡Â !ÈzÚÓL»«¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«ƒ»ƒ»∆»

„Á‡Â86!ÈzÚÓL ‰Êk :¯ÓBÏ Ô‰Ó ¿∆»≈∆«»∆»«¿ƒ

למדים 78) הדיין, את למקלל באה זו שאזהרה פי על ואף
סו.). (סנהדרין מחול קודש שם 79)אנו להזכיר שלא כדי

זכאי, הנידון יצא שמא ועוד: בקללה. פעם בכל שמים
לעדים  אסור לפיכך - לבטלה שמים שם שנזכר ונמצא
המיוחדים  השמות את לפרש והבדיקה החקירה בשעת

כ  בכינויים, אלא נמחקים, במקום שאינם למשל: ינוייֿחול,
מפני  אלהים, בשם ההויה שם את קילל שהמגדף לומר,
יוסי  "יכה העדים: יאמרו בשם, שם שיקלל עד חייב שאינו
לשמות  כינוי בתור "יוסי" דווקא ומדוע יוסי". את
הויה, בשם כמו אותיות ארבע בו שיש מפני - המיוחדים?
שב"אלהים". האותיות כחשבון פ"ו, עולה שלו והגימטריא
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והגיעה 80) הדיונים ונגמרו והבדיקות החקירות נגמרו
המשפט. את לחרוץ את 81)השעה להשמיע שלא כדי

ברבים. השם כל 82)ברכת בלי ששמעת כמו בדיוק,
עדות  יסוד על מות משפט איש לשפוט אין כי כינוי,

ס.).83)בכינויים. יהודה,84)(סנהדרין מלך כחזקיה
בשמעו  א), לז, (ישעיה אתֿבגדיו" "ויקרע אצלו: שכתוב
וגידף. שחירף אשור מלך צבא שר רבשקה, דברי את

ברכת85) מפורש להזכיר צריך כקודמו.ואינו השם
אחד 86) שאם מכיון אולם עדים, בשני שדי פי על אף

אין  כן על - העדות כל בטלה יתבדה, או יופסל, מהעדים
הם. רבים אם מהם אחד על אף לפסוח

.è¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁL Ûc‚Ó87ÌeÏÎ BÈ‡ ,88; ¿«≈∆»«¿¿≈ƒ≈¿
ÛcbL ÔÂÈk ‡l‡ÌÈ„Úa89ÌM‰ ˙‡ ÛcbL ÈÓ .Ï˜Ò , ∆»≈»∆ƒ≈¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆«≈

ÌÈ‡p˜ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa90ÌÈÚ‚Bt91Ba ¿≈¬«»ƒ«»ƒ¿ƒ
Œ˙È·Ï ‡·e ,ÌÈ‡p˜ e‰e‚¯‰ ‡Ï Ì‡Â .B˙B‡ ÌÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ¿ƒ…¬»«»ƒ»¿≈
˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa C¯·iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡ - ÔÈcƒ≈ƒ¿»«∆¿»≈¿≈ƒ«≈

ÌÈ„ÁÈÓ‰92. «¿À»ƒ

רבי!87) עליך, שלום אמירת: שבכל 88)כדי פי על אף
הדיבור  את לבטל מועילה דיבור כדי בתוך חזרה מקום
כזה  חמור שעוון מפני שאני, - "מגדף" אבל הראשון,
מחושבת  כוונה מתוך אלא עושה אדם אין גדול שענשו
(ר"ן, מועילה חזרתו אין ולפיכך - מראש גמורה ובהסכמה

פז.). ֿ 89)נדרים ה"כסף בעל סובר - התראה בלא אפילו
בעדים". שגידף "כיון שאמר: רבינו מדברי להוכיח משנה",
ואין  רבינו, מדברי מוכח זה אין המלך" "עבודת לדעת אבל
רק  היתה רבינו כוונת אלא התראה, בלי ביתֿדין מיתת
לדעת  להם עוד נזקקים אנו אין בעדים שגידף  כיון לומר:
אלא  עוד, מועילה אינה חזרתו כי - חזרתו את שמעו אם

נסקל. ה'90)הוא קנאת המקנאים נלהבים צדיקים
המעשה, את רואים שהם בשעה פתאומית בהתפרצות
לעיני  זמה מעשה בעשותו בןֿסלוא זמרי את שהרג כפינחס
הכהן  בןֿאהרן בןֿאלעזר פנחס בו: ונאמר ישראל, עדת כל
בתוכם  קנאתי את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את השיב
הבעל, נביאי את שהרג הנביא וכאליהו יא); כה, (במדבר
(מלכיםֿא  וגו' בריתך עזבו כי לה'... קנאתי קנוא בו: ונאמר

י). מו).91)יט, ב, (מלכיםֿא וימת בו ויפגע מלשון:
שאינם 92) בזה המיוחדים הקדושים השמות משבעת

ברשות  אין - עכו"ם בשם השם שגידף וזה נמחקים;
להמיתו. ביתֿהדין

.éÏÚ elÙ‡Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ,ÌM‰ ˙k¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«ƒ¿««≈«»ƒ¿…««¬ƒ«
ÔÈÈepk‰ ˙k¯a93‰pÚÓLiL ,‡e‰Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ƒ¿««ƒƒ«»ƒ¿…«¿∆ƒ¿»∆»

,ÚÓBM‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ,ÚÓBM‰ „Á‡ .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ«≈«
BÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ Ï·‡ .Ú¯˜Ï ·iÁ«»ƒ¿…«¬»«≈«ƒƒ»≈»ƒ≈

‡·LÂ ÌÈ˜ÈÏ‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ .Ú¯˜Ï ·iÁ94ÈtÓ ‡l‡ , «»ƒ¿…«¿…»¿∆¿»ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿≈
‰˜L·¯L95¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ‰È‰96ÌÈic‰Â ÌÈ„Ú‰ Ïk . ∆«¿»≈»»ƒ¿»≈»»»≈ƒ¿««»ƒ
ÌÈÎÓBÒ97,Ûc‚Ó‰ L‡¯ ÏÚ „Á‡ „Á‡ Ì‰È„È ˙‡ ¿ƒ∆¿≈∆∆»∆»«…«¿«≈

ÔÈ‡Â !EÏ zÓ¯‚ ‰z‡L ,EL‡¯a EÓc :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈»¿¿…∆»«»»«¿»¿¿≈
Ûc‚Ó ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÎÓBqL ÈÓ ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ÏÎa¿»¬≈≈ƒƒ∆¿ƒ»»∆»¿«≈

"Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ ÏÎ eÎÓÒÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa98. ƒ¿«∆∆¡«¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆

השמות 93) לשבעת מחוץ שהם "חנון", "רחום", כגון:
כמבואר  למשה), (תפלה למעלה המנויים המיוחדים

בענ  א) סעיף כז, סימן חבירו ("חושןֿמשפט" המקלל ין
כב).94)בשם. לו, המגדף.95)(ישעיה
ס.).96) אמור).97)(סנהדרין ראש 98)(ספרא, על

הפסוק. שבראש המגדף המקלל,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עבודתה,1) כדרך במזיד; או בשוגג עבודהֿזרה העובד דין

לאחרים; או לעצמו אליל עשיית דין עבודתה; כדרך ושלא
ההבדל  עבודהֿזרה; לשם שלא אפילו לנוי, צורות איסור

לשוקעת. בולטת צורה שבין

.àBBˆ¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïk2ÔB„Êa3˙¯k ·iÁ ,4. »»≈»ƒƒ¿¿»«»»≈
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â5„·Ú Ì‡Â .Ï˜Ò - ¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ»«

‰‚‚La6‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·Ó -7. ƒ¿»»≈ƒ»¿««»¿»

לאנוס.2) (הלכות 3)פרט רבינו דברי השווה לשוגג. פרט
ה"טו). פ"ג, ביאה תשובה 4)איסורי (הלכות להלן מבואר

ה"ב). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה ועיין ה "א): פ"ח,
אותה 5) עשותו קודם - העבירה עובר את מתרים שהעדים

בעקבו. לו הצפוי והעונש החטא חומר על ידע 6)- שלא
(הלכות  כמבואר "כרת", שענשה ידע שלא או היא, שעבירה

ה"ב). פ"ב, עוון 7)שגגות על הבאה עזים שעירת
לקרבן  בניגוד "קבועה", ונקראת: בשגגה. עבודהֿזרה
יד  השגת כפי ידועות עבירות על הבא ויורד" "עולה
עמוד  שגגות, (הלכות המצוות" ב"מנין כמבואר החוטא,
ההלכה  מקור קבועה". חטאת "קרבן אחרת: נוסחה ס"ז),

נג.). סנה' ב.: (כריתות שלפנינו

.áÌÏˆ ÏÎÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÚ·˜ ‰a¯‰ ˙B„B·Ú8 ¬«¿≈»¿¿≈»ƒ¿»∆∆
‰¯eˆ ÏÎÏe ÌÏˆÂ9˙„B·Úk dÈ‡ ‰Ê ˙„B·ÚÂ ,‰¯eˆÂ »∆∆¿»»¿»«¬«∆≈»«¬«
¯BÚt ÔB‚k .‰Ê10¯ÚBtL ,B˙„B·ÚL ,11BÓˆÚ Ì„‡ ∆¿¿∆¬»∆≈»»«¿
ÒÈÏe˜¯Óe ;BÏ12L ,B˙„B·ÚL ,B‡ ÌÈ·‡ BÏ ˜¯Êi «¿ƒ∆¬»∆ƒ¿…¬»ƒ

ÏwÒÈ13ÌÈ·‡ ÂÈÙlÓ14el‡ ÔB‚k ˙B„B·Ú ‰a¯‰Â ; ¿«≈ƒ¿»»¬»ƒ¿«¿≈¬¿≈
BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓÏˆ ¯‡LÏ ewzƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«≈«¿

¯eËt ,¯BÚÙÏ Ô·‡ ˜¯fL B‡ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ15„Ú , ¿«¿ƒ∆»«∆∆ƒ¿»«
e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡" :¯Ó‡pL ,B˙„B·Ú C¯c B˙B‡ „·ÚiL∆«¬…∆∆¬»∆∆¡«≈»««¿

Ì‰È‰Ï‡ ˙‡ ‰l‡‰ ÌÈBb‰16"È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â17. «ƒ»≈∆∆¡…≈∆¿∆¡∆≈«»ƒ
ÈÎ¯c Ú„ÈÏ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ≈««¿≈

˙B„B·Ú‰18eÚ„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡L , »¬∆≈¿ƒ≈»ƒ«∆≈¿
.B˙„B·Ú C¯c ‡È‰ BfL∆ƒ∆∆¬»

ידי 8) מעשה - מתכת יצוק או אבן, חצוב עץ, מחוטב פסל
צלם. תרגומו: ד) כ, (שמות פסל לך תעשה לא פסל.

בציור 9) ובין בפיסול בין ותבנית דמות לכל כולל שם
צייר. ידי בני 10)מעשי אליל שבתורה, פעור בעל זהו

סא.): (סנהדרין שבגמרא ובמשנה ג), כה, (במדבר מואב
כמו: פה, פתוח והוראתו: פעור". לבעל עצמו "הפוער

יד). ה, (ישעיה פיה לפניו.11)ופערה רעי ומתריז
אצל 12) והדרכים המסחר אליל מרקור, או מרקוריוס,

עשוי  זה פסל מקימים היו דרכים בפרשת והרומים. היוונים
ידו  על בה. ילכו אשר הדרך מורה היה הנטויה ובידו אבן
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היו  דרכים ועוברי אחרות, שתים על אחת אבן מקימים היו
זה). ערך ב"ערוך" (מוספיא לכבודו אבנים שם משליכים

אבנים 13) סילוק ופירושו: ד), ה, (ישעיה ויסקלהו מלשון:
את  לעקור - שרש הדשן: את לפנות - דשן כמו: ופינוים,

יסלק.השר  אחרת: ונוסחה סד.):14)שים. (סנהדרין
(הזורק  הנותנה ואחד מאבניה) אבן (המסקל הנוטלה "אחד
אבנים  ומסלק מסקל שהוא בזה שהרי חייב", - לפניה) אבן
ויזרקו  שיבואו לאחרים פנוי ומקום ריוח מניח הוא מלפניה,

סא.).15)אבניהם. (סנהדרין עבודתו דרך זו שאין
הם.16) עבודתם תורה 17)כדרך הקפידה לא כמותם.

עובדיה. הגויים כדרכי אותה העובד על כל 18)אלא של
למיניהם. האלילים

.âel‡ ˙B„B·Ú ÏL ‰¯‰Ê‡Â19‰Ó ‡e‰ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»»∆¬≈¿«≈»∆«
"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :·e˙kM20ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .21? ∆»¿…»»¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ

¯ÈË˜Óe Á·BÊÂ ‰ÂÁzLnÓ ıeÁ ,˙B„B·Ú ¯‡Laƒ¿»¬ƒƒ¿«¬∆¿≈««¿ƒ
CqÓe22el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a „·BÚ‰ Ï·‡ ; ¿«≈¬»»≈¿««≈«¿«¬≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·iÁ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ»ƒ≈¬«»ƒ«»¿««ƒ
¯BÚÙÏ CqpL È¯‰ ?„ˆÈk .CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¬»¿»≈«¬≈∆ƒ≈ƒ¿
ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê" :¯Ó‡pL ,·iÁ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ Á·fL B‡23 ∆»«¿«¿ƒ«»∆∆¡«…≈«»¡…ƒ

Ì¯ÁÈ24‰„B·Ú ÏÏÎa ‰ÁÈ·Ê - "Bc·Ï '‰Ï ÈzÏa ,25 »√»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«¬»
,˙„ÁÈÓ ‰ÁÈ·f ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ?˙‡ˆÈ ‰nÏÂ ,‰˙È‰»¿»¿»»»»«¿«¿ƒ»¿À∆∆

ÌMÏ da ÔÈ„·BÚL26‰ÏÈ˜Ò ¯Á‡ Ï‡Ï Á·Bf‰ ·iÁÂ , ∆¿ƒ»«≈¿«»«≈«¿≈«≈¿ƒ»
dÈ‡ B‡ ‰ÁÈ·Êa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰ ÔÈa ,‰ÈÏÚ»∆»≈»¿»∆∆¬»ƒ¿ƒ»≈»

ÌMÏ ˙„ÁÈÓ ‡È‰L ‰„B·Ú Ïk Û‡ - ‰ÁÈ·Êa27Ì‡ , ƒ¿ƒ»«»¬»∆ƒ¿À∆∆«≈ƒ
CÎa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰L ÔÈa ,¯Á‡ Ï‡Ï da „·Ú»«»¿≈«≈≈∆»¿»∆∆¬»¿»
‡Ï" :¯Ó‡ CÎÏ .‰ÈÏÚ ·iÁ ,CÎa dÈ‡L ÔÈa≈∆≈»¿»«»»∆»¿»∆¡«…

"¯Á‡ Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙28‰ÈÂÁzL‰‰ ÏÚ ·iÁÏ ,29elÙ‡ ƒ¿«¬∆¿≈«≈¿«≈««ƒ¿«¬»»¬ƒ
ÔÈc‰ ‡e‰Â ;CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡30.CqÓe ¯h˜ÓÏ ≈∆∆¬»¿»¿«ƒƒ¿«≈¿«≈

CqÓe ˜¯BÊÂ31.‡e‰ „Á‡ ¿≈¿«≈∆»

כלומר:19) עבודתן. כדרך שעשאון למעלה, כאן שהזכרנו
באבנים  וסקלתם שמענו: עבודהֿזרה עובדי של העונש את
הזהירה  איפה מנין? האזהרה אבל ה), יז, (דברים ומתו
מזהירין? כן אם אלא עונשין אין הלא לעבדה, שלא התורה

למיניהן.20) אלילים עבודות חייב 21)כל העובד שאין
בכך? עבודתה דרך היתה כן אם ארבע 22)אלא אלא

במקדש. ה' לעבודת מיוחדות היו לאלהים 23)העבודות
לא  שהרי בזביחה: עבודתם דרך שאין לאלה גם אחרים,
משמע  שהיה יחרם", בזביחה לאלהים "עובד תורה: אמרה
ס:). סנהדרין (רש"י, עבודתה דרך היא שזביחה

ה).25)יומת.24) יז, (דברים אחרים אלהים ויעבוד וילך
פנים.26) עבודת ומנסך 27)בביתֿהמקדש, מקטר כגון:

המידות  משלשֿעשרה אחת והיא פנים. עבודות היו הן שגם
שהיה  דבר כל בהן: נדרשת שהתורה ישמעאל רבי של
ללמד  לא - דידן) בנידון "זביחה" (כמו הכלל מן ויצא בכלל
קיטור  על (גם יצא כולו הכלל על ללמד אלא יצא, עצמו על

בין 28)וניסוך). "משתחוה" למעלה כאן שמנה רבינו
אם  סקילה עליהן שחייבים לה', המיוחדות העבודות ארבע
רצונו  עבודתה, כדרך שלא אפילו זרה, לעבודה עשאון

לומדים אנו שאין המידה להשמיענו פי על "משתחוה"

העבודות  כשלש פנים מעבודות לא שהיא מפני הנ"ל,
זאת, לומדים אנו מיותר שהוא אחר ממקרא אלא - האחרות
וישתחו  אחרים אלהים ויעבוד וילך נאמר: כבר שהרי
אחר?" לאל תשתחוה "לא לי: ולמה ד), יז, (דברים

פנים.29) עבודת אינה שהיא לשלמעלה 30)אף חוזר
אף  - וכו' מיוחדת זביחה מה שהתחיל: מה לסיים ממנו

הן. פנים עבודות ומנסך גם 31)מקטר כולל - ניסוך
ישתנו  לח): לב, (דברים ככתוב היין, ניסוך וגם הדם זריקת
מדם  נסכיהם אסיך בל ד): טז, (תהלים וכן נסיכם: יין

ס:). (סנהדרין

.ã˙ÙÒ32ËÈ·Ú dÏ CqpL B‡ ‰‡Bˆ dÏ33ÏL »«»»∆ƒ≈»»ƒ∆
·iÁ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ34¯eËt - ·‚Á dÏ ËÁL .35, ≈«¿«ƒ«»»«»»»»

dÏ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .CÎa d˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»¿»¬»»¿»¿≈ƒ»«»
¯eËt ,¯·‡ ˙¯qÁÓ ‰Ó‰a36C¯c ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈»¿À∆∆≈∆»∆»ƒ≈»¿»∆∆

d˙B‡ ÔÈ„·BÚL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .CÎa d˙„B·Ú¬»»¿»¬«»ƒ∆¿ƒ»
ÏwÓa37·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ ¯·L -38˙¯Ò‡Â ,39˜¯Ê ; ¿«≈»««≈¿»∆»«»¿∆¡∆∆»«

·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ40˙¯Ò‡ dÈ‡Â ,41˙˜È¯Ê ÔÈ‡L , «≈¿»∆»«»¿≈»∆¡∆∆∆≈¿ƒ«
‡e‰L BÓk Ïwn‰ È¯‰L ,Ìc‰ ˙˜È¯Ê ÔÈÚk Ïwn‰42, ««≈¿≈¿ƒ««»∆¬≈««≈¿∆

ÈÓ ÏkÓ „Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ .¯ft˙Ó Ìc‰Â˙„B·Ú È ¿«»ƒ¿«≈«¿«≈»»∆»ƒ»ƒ≈¬«
ÌÈ·ÎBk43‰ÏÈ˜Ò ·iÁ ,dBÏ‡a44dÈa‚‰ elÙ‡Â . »ƒ∆¡««»¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«
‰·Ï45¯ea„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‰z‡ ÈÏ‡ :dÏ ¯Ó‡Â ¿≈»¿»«»≈ƒ«»¿≈…«≈¿ƒ

ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁ elÙ‡Â .·iÁ ,‰Ê∆«»«¬ƒ»«¿¿≈ƒ¿»«≈
ÌeÏk B˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - !ÈÏ‡ ‰Ê46.Ï˜Ò ‡l‡ , ∆≈ƒ≈¬»»¿∆»ƒ¿»

(כסףֿמשנה 32) פיה לתוך זריקה ידי על האכילה נ:) (ע"ז
מלשון: "ספת", פירשו שם והתוספות שם). לפרש"י,
ליכלכה  כלומר: פט:), (ב"מ במלח יספות לא כמו: טיבול,
בחטמו  וקינח בפניו פער פעור: גבי ומצינו בצואה.

סד.). לכך.33)(סנהדרין מיוחד כעין 34)כלי שהיא
עבודתה. כדרך שלא אפילו עליה וחייבים כי 35)זריקה

זביחה. משום בזה ואין בחגבים, שחיטה אין
בבמה 36) נח לבני אפילו להקריב אסור אבר שמחוסר

ראויה  שהיא מכיון שלמים, ואבריה מום בעלת אבל שלהם.
ואם  פנים, כעבודת שחיטתה נחשבת - נח בני אצל להקרבה
בכך  עבודתה דרך כשאין אפילו חייב, - לעבודהֿזרה שחטה

נא.). במקל.37)(ע"ז לפניה כי 38)שמקשקשים
חיתוך  בה שיש זביחה כעין היא בפניה המקל שבירת

נ:). ע"ז (רש"י, "נאסר",39)ושבירה הגירסא ובר"ן בטור
"תקרובת" שכל מפני נאסר, המקל שגם המקל, על ומוסב
ועיין  נא.). ע"ז (רש"י, נאסרת - עבודהֿזרה לפני שמגישים
היא  מוסבה "נאסרת" גירסתנו נקיים ואם ה"ב). (פ"ז, להלן

בהנאה לעבודהֿזרה: אסורה אינה ישראל של שעבודהֿזרה
ה"ד). (פ"ז, להלן כמבואר שתיעבד, זורק 40)עד משום

(כסףֿמשנה). מקל בזריקת אותה וכשעובדים לעבודהֿזרה,
שאין 41) י). הערה לעיל, (עיין המקל או העבודהֿזרה,

בעבודה  אלא בהנאה נאסרות שלה ותקרובת עבודהֿזרה
כמו  הדם, כזריקת אינה מקל וזריקת - פנים עבודת כעין

והולך. כדם 42)שמבאר מפורד ולא ומחובר שלם
נא.) (ע"ז ורסיסים ֿ 43)לטיפות לעבודה כבר היה כשזה

לאלוה. עכשיו קיבלו והוא כעובד 44)זרה ס.) (סנהדרין
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אלא 45)עבודהֿזרה. לעבודהֿזרה, עוד היתה שלא
אתה! אלי לה: באמרו לכזאת עכשיו אותה עושה שהוא
לאו  "הגביה" ז"ל רבינו שכתב מה לכאורה, (לחםֿמשנה).
מהגמרא  מוכח שכן חייב: כן גם בעלמא באמירה כי דווקא,
חייב  אינו בשגגה עבד אם קרבן לענין אלא סג.): (סנהדרין
שרבינו  ומפני מ"ב). פ"א, (כריתות מעשה שיעשה עד
כן  על קרבן. בחיוב גם חיוב, מיני בכל הפרק את התחיל
הספרדים). (חכמי מעשה בה -שעשה "הגביה" לומר הוצרך
נאסרת  הלבינה שאין בזה, רבינו כוונת "לחםֿמשנה" ולפי
לבינה, זקף כמו: מעשה, בה שייעשה עד כעבודהֿזרה

ה"ג). (פ"ח, להלן כדי 46)המבואר "תוך ההלכה: פי על
למעלה  עיין פז.). (נדרים מעבודהֿזרה חוץ - כדיבור דיבור

ה"ט). (פ"ב,

.äC¯c ‰NÚ elÙ‡Â ,dk¯„k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ¿«¿»«¬ƒ»»∆∆
ÔBÈfa47·iÁ -48È„k ¯BÚÙÏ BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ?„ˆÈk . ƒ»«»≈««≈«¿«¿¿≈

B˙Bf·Ï È„k ÒÈÏe˜¯ÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê B‡ ,B˙Bf·Ï49- ¿«»«∆∆¿«¿ƒ¿≈¿«
ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ,·iÁ ,CÎa B˙„B·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ«¬»¿»«»≈ƒ»¿»«

B˙‚‚L50. ƒ¿»

לבזותה.47) הוא 48)שכוונתו מה ומפרש הולך והוא
ועובדיה 49)חייב. בכך עבודתה שדרך פי על אף

הוא  אבל זה, לביזוי חושקת שהעבודהֿזרה מאמינים"
הרמ"ך). בשם ("כסףֿמשנה", לבזותה וכוונתו "טועה"

והוא 50) הואיל - במזיד כשעשה כרת ולא מיתה לא אבל
ויש  ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות כמבואר מוטעה,
אפילו  זאת יעשה שלא בו והתרו במזיד עשה שאם חולקים:
"מוטעה"? נקרא ואיך שאסור, הוא יודע הרי - בזיון בדרך
 ֿ עבודת כעובד מיתה חייב כך: רבינו דברי מפרשים והם
מכיון  נאמר: ולא שגגתו, על קרבן מביא הוא וכן כוכבים:
עושה  שהוא שחשב משום קרבן, אף יתחייב לא ששגג

חיים"). (("תורת מצוה

.å˜LÁL ÔB‚k ,‰·‰‡Ó ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ≈«¬»¿∆»«
B‡ ,¯˙BÈa ‰‡ ‰˙È‰L dzÎ‡ÏÓ ÈtÓ BÊ ‰¯eˆa¿»ƒ¿≈¿«¿»∆»¿»»»¿≈
ÌÈn„Ó Ô‰L BÓk ,BÏ Ú¯z ‡nL dÏ B˙‡¯iÓ d„·ÚL∆¬»»ƒƒ¿»»∆»»≈«¿∆≈¿«ƒ

‰·ÈËÓ ‡È‰L ,‰È„·BÚ51‰Ú¯Óe52ÂÈÏÚ dÏa˜ Ì‡ - ¿∆»∆ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ¿»»»
dBÏ‡a53B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d„·Ú Ì‡Â ;‰ÏÈ˜Ò ·iÁ , ∆¡««»¿ƒ»¿ƒ¬»»∆∆¬»»

˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡·54‰‡¯iÓ B‡ ‰·‰‡Ó ,55- ¿««≈«¿«¬≈«¬»ƒƒ¿»
¯eËt56Ût‚Ó‰ .57,dÏ ˜MÓ‰Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »«¿«≈¬«»ƒ¿«¿«≈»

„aÎÓ‰Â58ıa¯Ó‰Â59Cq‰Â dÏ ıÈÁ¯n‰Â ,‰ÈÙÏ60 ¿«¿«≈¿«¿«≈¿»∆»¿««¿ƒ»¿«»
el‡‰ „B·Î È¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÏÈÚn‰Â LÈaÏn‰Â61 ¿««¿ƒ¿««¿ƒ¿…«≈¿ƒ¿≈»»≈

,"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ -≈¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»¿≈
‰„B·Ú ÏÏÎa el‡ ÌÈ¯·„e62BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰ ¿»ƒ≈ƒ¿»¬»≈¿««ƒ≈≈

Le¯Ùa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‰˜BÏ63‰˙È‰ Ì‡Â . ∆«««≈∆¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¿»
e‰NÚÂ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡a d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»¿∆»ƒ»«¿»ƒ»≈¿»»

·iÁ - d„·ÚÏ64. ¿»¿»«»

בה.52)לעובדיה.51) לשם 53)לכופרים ועבדה
זביחה,54)אלוהות. השתחויה, בביתֿהמקדש: שהיו

לעיל. כנזכר עבודתה כדרך שלא אפילו וניסוך זריקה
אלוהות.55) בתור סא:)56)ולא (סנהדרין, כרבא

- באלוה עליו קבלו ולא ומיראה מאהבה שהעובד האומר:
מאהבה  ומיראה": "מאהבה רבינו מפרש שראינו, כפי פטור.
ורבים  לו. תרע שמא מפניה, יראה מתוך או לעבודהֿזרה
עובדים  אינם עבודהֿזרה עובדי כל הלא עליו: מקשים
ירעו  פן יראה מתוך וביחוד אהבה, מתוך אלא לאליליהם
מאהבה  בראשם: והראב"ד כולם מפרשים ולפיכך להם?
אדם  יראת מתוך או בעיניו. חן למצוא שרוצים לאדם
 ֿ עבודה מיראת או "מאהבה שפירש: ורבינו (כסףֿמשנה).
(שבת  כך פירש הוא שגם חננאל רבינו בעקבות הלך - זרה"

תרגומו:57)עב:). יג), כט, (בראשית לו ויחבק המחבק.
ליה. את 59)במטאטא.58)וגפף להשכיב מים מזלף

בשמים.60)האבק. ובמיני כשאין 61)בשמן אפילו
בכך. עבודתה השתחויה 62)דרך מעין הן כבוד עבודות

עליהן. לא 63)ומוזהרים תגפף, לא תורה: אמרה שלא
היא: והלכה תעבדם", "לא בלאו: הן כלולות אלא תנשק,

ס:). (סנהדרין שבכללות לאו על לוקין שכל 64)אין
וגו' האלה" הגויים יעבדו מ"איכה אנו למדים "שכדרכה"

ס:). סנהדרין (רש"י,

.æıB˜ BÏ ·LÈ65‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÙÏ BÏ‚¯a »«¿«¿ƒ¿≈¬«»ƒ…
ÁeLÈ66‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,epÏhÈÂdÏ67. »«¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»

ÈtÓ ,ÌÏhÈÂ ÁeLÈ ‡Ï ,‰ÈÙa ˙BÚÓ BÏ e¯ft˙ƒ¿«¿»¿»∆»…»«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
.ÏhÈ CkŒ¯Á‡Â ,·LÈ ‡l‡ ;dÏ ‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»∆»≈≈¿««»ƒ…

ברגלו.65) קוץ לו יב.).67)יתכופף.66)נתחב (ע"ז
צדו  או אחוריו שמפנה כגון לה, כמשתחווה נראה אינו ואם

מותר. - לעבודהֿזרה

.ç˙BÁl˜Ó‰ ˙BÙeˆ¯t68ÈÙa ÌÈÓ69ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¿«¿«¿«ƒƒ¿≈¬«»ƒ
‰‡¯pL ÈtÓ ,‰zLÈÂ Ì‰Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈpÈ ‡Ï -…«ƒ«ƒ«ƒ∆¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˜MÓk70. ƒ¿«≈«¬«»ƒ

לתוכן 68) מאחוריהן מים סילון ונכנס חלולין אדם פרצופות
שם). (רש"י, פיהן דרך עצמן 69)ויוצאים שהן כלומר:

עבודהֿזרה. לפני מים מקלחין אלא עבודהֿזרה אינן
לפני 70) מים המושך "מעין גם: יש שלנו הש"ס ובנוסחת

כמשתחוה  שנראה מפני וישתה, ישחה לא עבודהֿזרה
(שם). לעבודהֿזרה

.èBÓˆÚÏ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰71ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆¬«»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,d„·Ú ‡ÏÂ B„Èa d‡NÚ ‡lL∆…¬»»¿»¿…¬»»∆∆∆¡«…

EÏ ‰NÚ˙72˙„B·Ú ‰NBÚ‰ ÔÎÂ ."‰eÓz ÏÎÂ ÏÒÙ «¬∆¿∆∆¿»¿»¿≈»∆¬«
,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï B„Èa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»«¬≈ƒ¬ƒ¬»»¿≈»ƒ

"ÌÎÏ eNÚ˙ ‡Ï ‰ÎqÓ È‰Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ73. ∆∆∆¡«≈…≈«≈»…«¬»∆
‰˜BÏ ,BÓˆÚÏ B„Èa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆

.ÌÈzL¿»ƒ

בשבילו.71) לעשותה אומן  אצל אזהרה 72)שהזמין
לא  אחרים וגם בידיו, לעצמו פסל יעשה שלא היא: כפולה
(הוצאת  דרשב"י במכילתא נמצא לזה המקור למענו. יעשו
העושה  שכל מלמד - לך" תעשה "לא הופמן): ד"ר
"לא  - משום שתים: משום עובר לעצמו עבודהֿזרה
זו  הלכה רבינו שמסיים כמו "לך", - ומשום תעשה",

תעשו 73)שלפנינו. לא כפשוטו: המקרא לפרש שאין
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אחרים". אלהים לך יהיה "לא כבר: כתוב שהרי לעצמכם,
אלא  - יהיה לא לך עשוהו שאחרים בין עשיתו, שאתה בין
אמרו  וכן חכמים). (שפתי לאחרים תעשו שאל ללמדך
לומר: תלמוד - לאחרים? יעשו הם "יכול קדושים): (ספרא,
לאחרים  אלא לכם לא אפילו כלומר: לכם, לא תעשו, לא

תעשו". אל

.é˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡74dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈBÏ »«¬¿¿««ƒ∆≈»
;"Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ∆∆¡«…«¬ƒƒ

ÈBÏ ‡l‡ ÌÈ‡L ,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ˙B¯eˆ :¯ÓBÏk75- ¿«∆∆∆¿»»∆≈»∆»¿
˙„B·ÚÏ Ì‰L en„ÈÂ ÌÈÚBh‰ Ô‰· eÚËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆«ƒƒ«∆≈«¬«
Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,ÈBÏ ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈»»¿∆»«»»»

„·Ïa76‡ÏÂ „ÈÒ· ‡ÏÂ ıÚ· ‡Ï ,ÌÈ¯iˆÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…¿≈¿…¿ƒ¿…
,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰È‰zL ,‡e‰Â .Ì„‡‰ ˙¯eˆ ,Ô·‡·¿∆∆«»»»¿∆ƒ¿∆«»∆∆

¯eik‰Â ¯eiv‰ ÔB‚k77Ì‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ˜¯ËaL ¿«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ
‰˜BÏ - ¯ˆ78B‡ ˙Ú˜LÓ ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬»ƒ»¿»«»À¿««

ÔÈnÒ ÏL ‰¯eˆ79˙BÁel‰ ÈabŒÏÚL ˙B¯ev‰ ÔB‚k , »∆«»ƒ¿«∆««≈«
˙BiÏ·h‰Â80el‡ È¯‰ - ‚È¯‡a ÔÈÓ˜B¯L ˙B¯eˆ B‡ , ¿««¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¬≈≈

˙B¯zÓ81. À»

רבינו.74) שמסיים כמו אדם, יתדו)75)צורות (מכילתא,
עושים  שאחרים כדרך לנוי עושה הריני תאמר: "שלא
רבינו: מסיים ד) (ל"ת, המצוות" וב"ספר וכו'. במדינות"
 ֿ עבודה עובדי הסכלים שיחשבו כמו בהם יחשבו "שלא

כחות". לצורות כי כל 76)זרה, תניא: מג:) (ע"ז
תעשון  "לא ודרשו: אדם. מפרצוף חוץ מותרים הפרצופים
נגלה  אני שבה אדם בדמות כלומר: אותי, תעשון לא - אתי"
בכל  שלמה צורה ודווקא קמא). יו"ד (ש"ך, לנביאים
אין  - ראש בלא גוף או גוף בלא ראש צורת אבל איבריה,

שם). (טור, איסור הקיר 77)בה על מחוקקים ציורים
סקולפטור. מעשה שהם נג:), ב"ב שעבר 78)(רשב"ם,

אתי". תעשון "לא ושל 80)צבעים.79)על עץ של
בולטות. הצורות שאין מג:).81)שיש (ע"ז

.àéÌ‡ - Ì„‡ ˙¯eˆ ‡e‰L Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaË«««∆≈»∆»»∆«»»ƒ
dÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰˙È‰82ÌzÁÏ ¯zÓe , »¿»«»∆∆»¿«ƒ»À»«¿…

da83,dÁÈp‰Ï ¯zÓ - ˙Ú˜BL ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; »¿ƒ»¿»«»««À»¿«ƒ»
‰¯ev‰ B· ‰NÚz ÌzÁp‰L ÈtÓ ,da ÌzÁÏ ¯eÒ‡Â¿»«¿…»ƒ¿≈∆«∆¿»≈»∆«»

˙ËÏBa84,‰·Ïe ‰nÁ ˙eÓc ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈»»¿«»¿»»
ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÎ‡ÏÓe ˙BÏfÓ ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«¿»ƒ∆∆¡«…«¬

‰ ÈLnL ˙eÓ„k eNÚ˙ ‡Ï - "Èz‡ÈÙÏ ÔÈLnLÓ ƒƒ…«¬ƒ¿«»««¿«¿ƒ¿»«
ÌB¯na85Áel‰ ÏÚ elÙ‡Â86¯‡Le ˙BÓ‰a‰ ˙B¯eˆ ; «»«¬ƒ««««¿≈¿»

ÌÈ‡L„e ˙BÏÈ‡‰ ˙B¯eˆÂ ,Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ‰iÁ LÙ∆∆«»ƒ»»»¿»ƒ»¿»ƒ
Ì˙B‡ ¯eˆÏ ¯zÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ87‰˙È‰ elÙ‡Â , ¿«≈»∆À»»»«¬ƒ»¿»

˙ËÏBa ‰¯ev‰88. «»∆∆

שלא 82) החשד, מפני - בביתו להשהותה או באצבעו,
עבודהֿזרה. עובד שהוא שהצורה 83)יחשדוהו מפני

ומשוקעת  - משוקעת נעשית הנייר על בחתימתה הבולטת,
-84)מותר. בשוה שוה שאפילו וסובר משיג הראב"ד

לעשותה. לישראל כן גם מג.).85)אסור (ע"ז

בולטות 86) לא - שוות הן אפילו במרום המשמשים צורות
- בולטת אינה אם אדם צורת ורק אסור: - שוקעות ולא
לנו  נראים אינם במרום שהמשמשים מפני - והטעם מותר.
(כסףֿמשנה). אופן בכל לעשותם אסור ולכן כבולטים,

בצורתא"87) אלא רב דבי לגינתא קני לא "דרב נד.) (ב"ב
ידי  על אלא ביתֿמדרשו שלפני הגינה את קנה לא רב -
בלי  שמת גר של (בגינה בה להחזיק בתוכה שצייר הצורות

שם). ידובר לעשות 88)יורשים שאסור הרמ"ך, כתב
המשמשים  פנים ארבעה כדמות ביחד, פנים ארבעה דמות
- שוקעת בצורה ואפילו ונשר, ואריה ואדם שור במרום:
וראוי  (כסףֿמשנה). במרום המשמשים צורת היא שזו
מותר  - להתלמד נעשו אם האסורות הצורות שכל  להעיר,
וכמו  ד), סעיף קמא, יו"ד (שו"ע, בולטות כשהן ואפילו
ט) יח, (דברים הגויים כתועבות לעשות תלמד לא שאמרו:
ולהורות  להבין למד אתה אבל לומד, אתה אי "לעשות" -

סח.). (סנהדרין

ה'תשע"ו  כסלו כ' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בירושלים 1) נוהגים הנידחת עיר דיני אין הנידחת; עיר דיני

מקלט. וערי

.àÈÁÈcÓ2ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ¯ÈÚ3, «ƒ≈ƒƒƒ¿»≈¬≈≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡4eÁÈc‰ ‡l‡ , ««ƒ∆…»¿¬«»ƒ∆»ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÈL‡Â .d˙B‡ e„·ÚL „Ú Ì¯ÈÚ È·LBÈ ˙‡∆¿≈ƒ»«∆»¿»¿«¿≈»ƒ
ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰ ÔÈÁcn‰5˙„B·Ú e„·ÚL ,‡e‰Â . «À»ƒ∆¡»ƒ¿«ƒ¿∆»¿¬«
‰eÏawL B‡ ,ÌÈ·ÎBk6‰¯‰Ê‡Â .dBÏ‡a Ì‰ÈÏÚ »ƒ∆ƒ¿»¬≈∆∆¡«¿«¿»»

ÔÈpÓ ÁÈcnÏ7"EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?8. ««ƒ«ƒ«ƒ∆∆¡«…ƒ»««ƒ

"עיר 2) בפרשת כמפורש לעבודהֿזרה, יושביה את שהדיחו
יגֿיט). יג, (דברים פי 3)הנידחת" על אף פט:) (סנהדרין

מ"גזירה  חכמינו למדוה בפירוש, סקילה בהם נאמרה שלא
ונאמר  עירם", יושבי את "וידיחו במדיח: כאן נאמר שווה":
מסית  מה - יא) יג, (דברים להדיחך" ביקש "כי במסית: שם
אף  (שם), ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו שנאמר בסקילה,
 ֿ לעבודה היחיד את מדיח כשהוא - מסית בסקילה. מדיח
רובה  או העיר כל הרבים; את מדיח כשהוא - מדיח זרה;

נתחייבו 4)ככולה. הרי - עבדוה שאם עצמם; המדיחים
הדיחו. כשלא ואפילו עבודה, משום בחרב,5)סקילה

(שם, חרב לפי ההיא העיר אתֿיושבי תכה הכה  ככתוב:
סקילה, ביתֿדין: מיתות מארבע אחת "הרג", - וזוהי טז),
(עמוד  המצוות במניין למעלה שנתבארו וחנק, הרג שריפה,

(פרק 6)פט). לעיל כמבואר עדיין, עבדוה כשלא אפילו
כגון  בעלמא, באמירה באֿלוה קיבלה שאם ד), הלכה ג,
וישתחוו  שנאמר: חייב, - עבדה ולא אתה"! "אֿלי שאמר:
ח), לב, (שמות וגו' אלוקיך אלה ויאמרו: לו ויזבחו לו
זביחה  על כמו אמירה על וחייב לזביחה אמירה  מקיש

ס:). שלא 7)(סנהדרין והזהירה התורה אסרה היכן
(יומא  הזהיר כן אם אלא הכתוב ענש לא שהרי להדיח?

סג:).8)פא.). (סנהדרין

.á‰ÈÁÈcÓ eÈ‰iL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ¯ÈÚ‰ ÔÈ‡≈»ƒ«¬≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿«ƒ∆»
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dÎBzÓ9Ë·M‰ B˙B‡Óe10Ea¯wÓ" :¯Ó‡pL ,11 ƒ»≈«≈∆∆∆¡«ƒƒ¿∆
‰ÈÁÈcÓ eÈ‰iL „ÚÂ ;"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ««ƒ∆¿≈ƒ»¿«∆ƒ¿«ƒ∆»

ÌÈL12ÌÈL‡ e‡ˆÈ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL ÏÚ ¯˙È B‡13 ¿«ƒ»≈«¿«ƒ∆∆¡«»¿¬»ƒ
"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ,ÏÚiÏ· Èa14eÁÈciL „ÚÂ ; ¿≈¿ƒ««««ƒ∆¿≈ƒ»¿«∆«ƒ

da¯15„ÚÂ ‰‡nÓ ÔÈÁcn‰ eÈ‰ÈÂ ,16.Ë·L ÏL Ba¯ À»¿ƒ¿«À»ƒƒ≈»¿«À∆≈∆
Ë·L ÏL Ba¯ Ác‰ Ì‡ Ï·‡17Ì˙B‡ ÔÈc , ¬»ƒÀ«À∆≈∆»ƒ»

ÌÈ„ÈÁÈk18ÔË˜ ¯Ùk ‡Ï - "¯ÈÚ‰ È·LÈ" :¯Ó‡pL , ƒƒƒ∆∆¡«¿≈»ƒ…¿»»»
ÏB„b E¯Î ‡ÏÂ19ÔË˜ ¯Ùk - ‰‡nÓ ˙BÁt ÏÎÂ ;20, ¿…¿»»¿»»ƒ≈»¿»»»

ÌÈL ‰eÁÈc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÏB„b E¯Î - Ë·L ÏL Ba¯Â21 ¿À∆≈∆¿»»¿≈ƒƒƒ»»ƒ
dËeÚÓ Ác‰L B‡ ,„ÈÁÈ dÁÈc‰L B‡ ,ÌÈpË˜ B‡22, ¿«ƒ∆ƒƒ»»ƒ∆À«ƒ»
dl ‰ˆeÁÓ ‰ÈÁÈcÓ eÈ‰L B‡ ,Ô‰ÈÏ‡Ó eÁc‰L B‡23 ∆À¿≈¬≈∆∆»«ƒ∆»ƒ»»

Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ;˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc da ÔÈc ÔÈ‡ -≈»ƒ»ƒƒ«ƒ««∆»¬≈≈
ÈÓ Ïk ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·ÚL ÌÈ„ÈÁÈkƒƒƒ∆»¿¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒ

ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ¯‡Lk ,Ô‰ÈL¯BÈÏ ÔBÓÓe ,¯·ÚL24. ∆»«»»¿¿≈∆ƒ¿»¬≈≈ƒ

העיר.9) שיהיו 10)מאותה אפשר איך תאמר: ושמא
נתחלקו  הערים הלא שבט, מאותו ולא עיר מאותה
בחלקה  נכנסת אחד שבט של שעיר ייתכן - לשבטים?
אחד  לשבט העיר של שרובה באופן אחר, שבט של בתחומו

קיא:). (סנהדרין השני לשבט שבטך 11)ומיעוטה מקרב
אוקספורד.12)ומתוכו. נוסח פי אנשים 13)על ואין

משניים. (שם).14)פחות אחרת עיר יושבי ולא
רובה 15) וזהו - העיר של ישובה משמע: - עירם" "יושבי

שם). והולך.16)(רש"י, מפרש שהוא כמו בכלל, עד ולא
בו.17) נאחזו השבט אנשי שרוב גדול, שעבדו 18)כרך

חמורה  מיתה אמנם שהיא בסקילה, שמיתתם עבודהֿזרה
וממונם  ניצולים וטפם נשיהם - זאת לעומת חרב, ממיתת

לקמן. כמבואר ליורשיהם, וניתן טו:).19)פלט, (סנהדרין
המתחיל:20) דבור בתוספות (שם, מצאו לזה רמז

מאה  תשאיר אלף היוצאת העיר שנאמר: ממה "מעשרה")
ג). ה' ולא 21)(עמוס - אנשים אנשים", "יצאו שנאמר:

אחד  איש ולא - אנשים קטנים; ולא - אנשים נשים;
קיא:). העיר.22)(סנהדרין עיר 23)של אותה מתוך לא

שבט. אותו מקרב (סנהדרין 24)ולא ליורשים שנכסיהם
מח:).

.â„Á‡ ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒƒ«ƒ««∆»¿≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ25B‡ ‡e‰‰ LÈ‡‰ ˙‡ ˙‡ˆB‰Â" :¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈»∆»ƒ«

Ï‡ ‰f‰ Ú¯‰ ¯·c‰ ˙‡ eNÚ ¯L‡ ‡Â‰‰ ‰M‡‰ ˙‡∆»ƒ»«ƒ¬∆»∆«»»»««∆∆
¯ÚL Ïk ÏL ÔÈcŒ˙È·a ÌÈ‚¯‰ ÌÈ„ÈÁÈ - "EÈ¯ÚL26 ¿»∆¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈ƒ∆»««
ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ÔÈ‚¯‰ ÌÈa¯Ó‰ ÔÈ‡Â ,¯ÚLÂ27. »««¿≈«¿Àƒ∆¡»ƒ∆»¿≈ƒ«»

הגזית 25) בלשכת בירושלים הנמצא הגדול ביתֿהדין הוא
ב.). (סנהדרין גדולה סנהדרי ונקרא: הוא 26)שבמקדש,

(שם). קטנה סנהדרי הנקרא: ושלושה, עשרים של ביתֿדין
טז.).27) (שם

.ã,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ˙Á‡ ÔÈ‡≈««≈»≈ƒ¿»«¬≈ƒ«ƒ««
EÈ¯Ú ˙Á‡a]" :¯Ó‡pL28‡ÏÂ ."(EÈ¯ÚL „Á‡a) [ ∆∆¡«¿««»∆¿««¿»∆¿…

 ‡lL ÈÙÏ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ÌÈÏLe¯È‰˜lÁ˙ ¿»«ƒ«¬≈ƒ«ƒ««¿ƒ∆…ƒ¿«¿»
ÌÈË·LÏ29¯Ùqa ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .30È„k , ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ«ƒ«««¿»¿≈

Œı¯‡ ˙‡ e·È¯ÁÈÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿¿≈»ƒ¿«¬ƒ∆∆∆
Ï‡¯NÈ31„Á‡ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡Â .32˙B¯ÈÚ LÏL ‰NBÚ ƒ¿»≈¿≈≈ƒ∆»∆»¬»

BÊ „ˆa BÊ ˙BÁcp‰33,˙B˜Á¯Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»¿«¬»ƒ»¿À»
‰NBÚ34. ∆

ואינן 28) מחלקם השבטים שהפרישון המקלט" ל"ערי פרט
והראב"ד  "עריך". בהן: שנקרא לבעליהן עוד מיוחדות
נאמר  ולא זה? לו מאין ידעתי "לא ואומר: רבינו על משיג
מפרשי  העירו כבר אולם ירושלים". על אלא בגמרא
ב"ילקוט", והובא זוטא" ב"ספרי נמצא זה שדין הרמב"ם,
- "תהיינה יג), לה, (במדבר לכם תהיינה מקלט ערי מסעי:
ולא  הנידחת" "עיר דין בהן יעשו שלא יהיו; בהווייתן
מ"באחת  זו הלכה הוציא ורבינו אבן). (טורי לעולם תחרבנה

קוראים 29)עריך". אנו ואין ישראל לכלל נחלה שהיא
פב:). קמא (בבא עריך" "באחת על 30)בה היושבת עיר

העמים. ארץ קוראה 31)גבול הפירצה תהא שלא
טז:). סנהדרין ("המאירי", שניים,32)לאויבים אבל

ומשמש  נתמנה אחר וביתֿדין הראשון כשמת כלומר:
עושה. - קרחה;33)תחתיו משום - הארץ בפנים אפילו

היישוב  בתוך קרחת מהווה נחרבות ערים שלוש של שטח
חורבן. של (כסף 34)ורושם כך כל ניכרת הקרחה שאין

שיבוש. זה "כל ואומר: משיג הראב"ד אין ÌÏÂÚÏמשנה).
ולא  אחד בביתֿדין לא נידחות: ערים שלוש עושים
יהודה  אלא - מרוחקות ולא אחד במקום לא בשלוש;
כליו  נושאי והמפרשים נבדלות. ארצות כשתי שהן וגליל",
משנה). כסף עוז", ("מגדל עיין זאת. מסבירים הרמב"ם של

.ä‰ÈÁÈcÓ ‰eÁÈciL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ«ƒ«««∆«ƒ»«ƒ∆»
ÌÈa¯ ÔBLÏa35„·ÚÂ CÏ :Ô‰Ï e¯Ó‡ÈÂ ,36CÏ B‡ ! ƒ¿«ƒ¿…¿»∆≈≈¿«¬…≈≈

ÁaÊe37CÏ B‡ .Cqe CÏ B‡ !¯ÈË˜Â CÏ B‡ ! ¿«≈«≈≈¿«¿ƒ≈≈¿«≈≈≈
,ÌÈÚÓBL Ì‰Â !dBÏ‡a Ïa˜e CÏ B‡ !‰ÂÁzLÂ¿ƒ¿«¬∆≈≈¿«≈∆¡«¿≈¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙Á‡· B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d˙B‡ e„·ÚÂ¿»¿»∆∆¬»»¿««≈«¿«

‰eÏawL B‡ ,˙B„B·Ú38‡lL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ .dBÏ‡a ¬∆ƒ¿»∆¡«ƒ«ƒ««∆…
el‡‰ ÌÈ‡z‰ Ïk ‰ÈÁÈcÓ·e d· eÓi˜˙39C‡È‰ , ƒ¿«¿»¿«ƒ∆»»«¿»ƒ»≈≈«

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈ¯˙Ó ?Ì‰Ï ÌÈNBÚƒ»∆«¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»¿∆»≈∆
ÌÈ„ÈÁÈk Ì˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL∆»«¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒƒƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,e„·ÚL40. ∆»¿»»¿¿≈∆

אתה 35) מכאן - ונעבדה" "נלכה שנאמר: סז.). (סנהדרין
מדיחיה  שידיחוה עד הנידחת עיר נעשית שאינה למד
הופמן). הוצאת תנאים", ("מדרש רבים בלשון

היא 36) - עבודה וסתם אמר. כלל ובדרך עבודהֿזרה,
בכך. שדרכה העבודה.37)עבודה מין את שפירט או

"נלך  עד מכאן המנויים העבודה מיני ארבעה ואלה
הבחירה, בבית ישראל לאלוקי בהם עובדים היו ונשתחווה"
למעלה  כמבואר בכך, דרכה שאין פי על אף עליהם וחייבים

כ). הלכה ג, כל 38)(פרק אבל בפועל, כעבודה זה שגם
המדיחים  אין - ממש בפועל עבדו לא שהמודחים עוד
שמשמעו  עירם", יושבי את "וידיחו שנאמר: מפני נסקלים,
"כי  אצלו: שכתוב במסית, כן לא בפועל; כבר שהדיחום -
שרצה  רצונו גילוי רק שדי - שמשמעו להדיחך", ביקש
ולא  ניסת לא שהמוסת פי על ואף נתחייב, וכבר להדיח
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המלך"). "עבודת לפי הנ"ל, תנאים (מדרש כלום עשה
כאן 39) עד ושנמנו הנידחת עיר לעשות כדי הדרושים

(מיתה 40)בפרקנו. בסקילה "שהיחידים קיא:) (סנהדרין
קלה) (מיתה בסייף והמרובים פלט; ממונם לפיכך - חמורה)

אבד". ממונם ולפיכך -

.å‰Èe‡¯ ‰È‰zL ÔÓÊa ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc C‡È‰Â¿≈«ƒƒ«ƒ««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿»
ÔÈÁÏBL ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ?˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙BNÚ‰Ï¿≈»ƒ«ƒ««≈ƒ«»¿ƒ
‰¯e¯· ‰È‡¯a eÚ„iL „Ú ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â41 ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆≈¿ƒ¿»»¿»

˙„B·ÚÏ e¯ÊÁÂ da¯ B‡ ¯ÈÚ‰ Ïk ‰Ác‰L∆À¿»»»ƒÀ»¿»¿«¬«
È„ÈÓÏz ÈL Ì‰Ï ÌÈÁÏBL CkŒ¯Á‡ .ÌÈ·ÎBk»ƒ««»¿ƒ»∆¿≈«¿ƒ≈

Ì¯ÈÊÁ‰Ïe Ì¯È‰Ê‰Ï ÌÈÓÎÁ42eNÚÂ e¯ÊÁ Ì‡ . ¬»ƒ¿«¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ»¿¿»
·ËeÓ - ‰·eL˙43ÔÈcŒ˙Èa - ÔzÏe‡· e„ÓÚÈ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««¿¿ƒ«¿»≈ƒ

ÔÈ¯ˆ Ô‰Â .‡·vÏ Ô‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÈeˆÓ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈«¬¬≈∆«»»¿≈»ƒ
.¯ÈÚ‰ Ú˜azL „Ú ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈÎ¯BÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿¿ƒƒ»∆ƒ¿»»«∆ƒ»«»ƒ

ÔÈa¯Ó „iÓ ,Ú˜azLk44ÌÈ„Â ÔÈÈ„ŒÈza Ì‰Ï ¿∆ƒ»«ƒ»«¿ƒ»∆»≈ƒƒ¿»ƒ
„·ÚL ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e‡aL ÈÓ Ïk .Ì˙B‡»»ƒ∆»»»¿≈≈ƒ∆»«
ÔÈLÈ¯ÙÓ ,B˙B‡ e¯˙‰L ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú45 ¬«»ƒ««∆ƒ¿«¿ƒƒ

ÔÈÏ˜BÒ - dËeÚÓ ÌÈ„·BÚ‰ ÏÎ e‡ˆÓ .B˙B‡ƒ¿¿»»¿ƒƒ»¿ƒ
Ô˙B‡46ÔÈÏÚÓ - da¯ e‡ˆÓ .ÏBv ¯ÈÚ‰ ¯‡Le , »¿»»ƒƒƒ¿¿À»«¬ƒ

ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·Ï Ô˙B‡47,ÌÈc ÌL ÔÈ¯ÓB‚Â »¿≈ƒ«»¿¿ƒ»ƒ»
Ïk ˙‡ ÔÈkÓe .ÛÈÒa e„·ÚL el‡ Ïk ÔÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ»≈∆»¿¿«ƒ«ƒ∆»

ÌÈLÂ ÛË ,·¯Á ÈÙÏ da ¯L‡ Ì„‡ LÙ48Ì‡ , ∆∆»»¬∆»¿ƒ∆∆«¿»ƒƒ
ÌÈ„·BÚ‰ e‡ˆÓ Ì‡Â .dlk ‰Ác‰ÌÈkÓ - da¯ À¿»À»¿ƒƒ¿¿»¿ƒÀ»«ƒ

.·¯Á ÈÙÏ ÌÈ„·BÚ ÏL ÌÈLÂ Ûh‰ Ïk ˙‡ÔÈ·e ∆»««¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ»∆≈
˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ,da¯ ‰Ác‰L ÔÈa ,dlÎ ‰Ác‰L∆À¿»À»≈∆À¿»À»¿ƒ∆

‰ÈÁÈcÓ49dÏÏL Ïk ÔÈˆa˜Óe ,50CBz Ï‡51.d·BÁ¯ «ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»»∆¿»
d·BÁ¯ ‰È‰ .·BÁ¯ dÏ ÔÈNBÚ - ·BÁ¯ dÏ ÔÈ‡≈»¿ƒ»¿»»¿»
ÒkiL „Ú epnÓ ıeÁ ‰ÓBÁ ÔÈBa - dl ‰ˆeÁ»»ƒ»ƒ∆«∆ƒ»≈

CBz Ï‡" :¯Ó‡pL ,dÎB˙Ï52Ïk ÔÈ‚¯B‰Â ."d·Á¯ ¿»∆∆¡«∆¿…»¿¿ƒ»
da ¯L‡ ‰iÁ LÙ53ÌÚ dÏÏL Ïk ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ , ∆∆«»¬∆»¿¿ƒ∆»¿»»ƒ

d˙Ù¯Ne .L‡a ‰È„n‰54:¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ - «¿ƒ»»≈¿≈»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
k ˙‡Â ¯ÈÚ‰ ˙‡ L‡· zÙ¯NÂ"."dÏÏL Ï ¿»«¿»»≈∆»ƒ¿∆»¿»»

קיא:)41) (סנהדרין "המאירי" כדעת והתראה, בעדים
רבינו. בספר 42)בדברי אולי - אלה רבינו לדברי המקור

אלעזר  בן פינחס את ישראל בני ששלחו כב), פרק (יהושע,
גד  ובני ראובן בני את להזהיר עימו אנשים ועשרה הכהן
למוטב  ולהחזירם לעבודהֿזרה מזבח שבנו בהם שחשדו

משנה). מצינו 43)(סדר איפה משיג: והראב"ד
רבינו  כוונת אכן - ומעשה? התראה אחר מועילה שהתשובה
אלא  - הנידחת כעיר אז נידונים שאינם "מוטב": באמרו:
(עבודת  פלט וממונם ניצולים וטפם שנשיהם כיחידים

וייגמר 44)המלך). אחד ביום כולם עדות שתתקבל כדי
אלה  אז מעטים, יהיו כשבתיֿהדין אבל אחד; ביום דינם
עד  הפועל אל משפטם להוציא יוכלו לא דינם נגמר שכבר
ונמצא  - לא או רובה הודח אם לדעת כולם מספר שיקבלו
שם). וברש"י, קיב. (סנהדרין הדין את שמענים

אם 45) כולם: מספר שידעו עד הסוהר בבית אותו וחובשים

לא. אם הם, עיר של שעבדו 46)רובה יחידים כדין
הנידחת 47)עבודהֿזרה. עיר דנים "שאין שבירושלים,

שבירושלים". הגדול בביתֿהדין ה"מגדל 48)אלא וכותב
העניש  למה עליו: מטוליטולה הרמ"ה תמה "וכבר עוז":
על  השיבו לוניל וחכמי חיוב"? בני שאינם והקטנים הנשים
העיר" את תכה "הכה ראה): (ספרי, גירסתם לפי בראיות זה
שהמלה  הטפלים"; את מקיימים "אין חכמים: אמרו מכאן -
מעדת  אנו לומדים - ונשים הקטנים. את לרבות באה "את"
שהנשים  יאֿיב). כא, (שופטים גלעד יבש ומלחמת קורח
חומר  את מנמק עוז" וה"מגדל האנשים. בעוון הומתו
עליהם  ולאיים הגדולים לרדות "כדי הנידחת: בעיר העונש
ישמעו  למען בבחינת: עליהם", החביבים אלה של בהריגתם

יוסיפו ולא א,וייראון חלק (מורהֿנבוכים אומר ורבינו וגו'.
אין  - בנים" על אבות עוון "פוקד בתורה: שכתוב "מה נד):
בעיר  שציווה כמו בלבד... עבודהֿזרה בעוון אלא זה
את  למחות זה כל בה". אשר כל ואת אותה "החרם הנידחת:
חיים  רבי הגאון ודעת גדול". להפסד המביא ההוא הרושם
בכוונת  שאין המלך") ב"עבודת (הובאה ז"ל סולובייצ'יק
הן  צדקניות הרי ייהרגו, חטאו שלא שנשים לומר, הרמב"ם
כמבואר  נהרגים", אינם הנידחת עיר שבתוך ו"צדיקים
ושלא  ידובר הן אף שחטאו בנשים אלא - קיב.) (סנהדרין
- שדיים ביונקי ולא - הם אף שעבדו בקטנים וכן בהן. התרו
הנידחת  עיר אנשי "קטני התוספתא: מלשון משמע שכן

‰ÓÈÚ ÂÁ„Â‰˘ שבכל פי על אף הוא: והחידוש נהרגים". -
גזירת  - הנידחת בעיר אבל עונשין, בני הקטנים אין העבירות
יג, (דברים התורה על בפירושו הרמב"ן כן כמו היא. הכתוב
לרבות  - בה" אשר כל "ואת ה"ספרי": דרשת מביא טז)
שבנשים  משמע מדבריו האנשים. אחר הנגררות הנשים
י"ד  פרק דסנהדרין בתוספתא כי להעיר וכדאי ידובר. שחטאו
נכתבה  ולא להיות עתידה ולא הייתה לא הנידחת "עיר אמרו:
ט"ו  (הלכה לקמן עיין שכר"! וקבל דרוש לומר: אלא

מדיחיה 49)בביאורנו). אין - רובה הודחה לא אם אבל
ולא  הואיל והטעם: מיעוטה. שהודח פי על אף נסקלים,
אינם  - ככולם רובם או כולם, להדיח מחשבתם נתקיימה

משנה). (כסף מיתה כיכר 51)רכושה.50)חייבים
העיר. אנשי לאסיפת ומיוחדת קיא:).52)גדולה (סנהדרין

י,53) פרק סנהדרין (ירושלמי, הוא: רבינו לדברי המקור
דגים" ושל עופות, ושל חיה, של ביברין שם "היו ו). הלכה
ואת  (67 עמוד תנאים" (ב"מדרש שהובאה ובמכילתא וכו'.
את  "ושרפת שנאמר: לפי - נאמר? למה - חרב" לפי בהמתה
דבר  ובין חיים רוח בו שיש דבר בין אני שומע שללה", כל
"בהמתה  לומר: תלמוד - בשריפה הכול חיים, רוח בו שאין
על  ללמד ויצתה הייתה, "שללה" בכלל "בהמתה" חרב". לפי
ואינה  חיים רוח בה שיש מיוחדת בהמה מה כולו: הכלל

רו  בו שיש דבר כל אף - בסייף אלא יהא נידונית לא חיים ח
בסייף. אלא ושריפתם.54)נידון קושטא: בדפוס

.æ¯ÈÚ‰ È·LBÈ ¯‡L Ì‰Â ,dÎB˙aL ÌÈ˜Ècv‰ ÈÒÎƒ¿≈««ƒƒ∆¿»¿≈¿»¿≈»ƒ
ÏÈ‡B‰ dÏÏL ÏÏÎa ÔÈÙ¯N - da¯ ÌÚ eÁc‰ ‡lL∆…À¿ƒÀ»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»»ƒ

ÌL e·LÈÂ55ŒÏÎa ‰pnÓ ‰‰p‰ ÏÎÂ .„·‡ ÔBÓÓ , ¿»¿»»»»»¿»«∆¡∆ƒ∆»¿»
‡e‰L56˙Á‡ ‰˜BÏ ,57E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆∆««∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿

‰Óe‡Ó58."Ì¯Á‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈∆
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(לצדיקים)55) להם גרם מי שמעון: רבי אמר קיב.) (סנהדרין
אבד. ממונם לפיכך ממונם. - בתוכה? אפילו 56)שידורו

צ.). (שבת כמבואר מכשיעור, הנהנה 57)פחות כאותו לא
"ולא  - משום שתיים: שלוקה ומתקרובתה מעבודתֿכוכבים
מאומה", בידך ידבק "ולא - ומשום ביתך", אל תועבה תביא
- משום אחת: לוקה אלא - ב) הלכה ז, (פרק לקמן כמבואר
אסור  בעבודהֿזרה שאסור דבר שכל פי על אף ידבק", "ולא
יד). פרק דסנהדרין, (בתוספתא כמבואר הנידחת, בעיר גם
המלה: חסרה רוקח" וב"מעשה שונצינה, קושטא, בדפוס
כד). לאֿתעשה, המצוות" ("ספר והשווה "אחת".

שהוא.58) כל משמעו:

.çeÓÊe‰L ˙Ácp‰ ¯ÈÚÂ59˜ÈÊÁn‰ Ïk - ‰È„Ú ¿ƒ«ƒ««∆¿≈∆»»««¬ƒ
‰ÎÊ ‰ÈÒÎa60enÊe‰ È¯‰L ,Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,61. ƒ¿»∆»»»À»≈»∆¬≈«

BBÓÓ ¯È˜Ù‰ ¯·k „Á‡Â „Á‡ ÏkL ?d· ‰ÎÊ ‰nÏÂ¿»»»»»∆»∆»¿∆»¿»ƒ¿ƒ»
BÈc ¯Ó‚pL ‰ÚMÓ62ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ˙È· dÈ‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿≈¿»¿»

."„BÚ ‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ d˙B‡ ‰Ba‰«∆»∆∆∆¡«…ƒ»∆
‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb d˙BNÚÏ ¯zÓeÀ»«¬»««¿≈ƒ∆∆¡«…ƒ»∆

‰È„Ó ‰a˙ ‡Ï - "„BÚ63‰˙È‰L BÓk64. …ƒ»∆¿ƒ»¿∆»¿»

עדי 59) כי להיחרב, דינה שנגמר לאחר שנתברר, שנתבדו.
לא  אליו מכוונת שעדותם היום באותו וכי בה, העידו שקר

אחר. במקום אלא מקום, באותו כלל מן 60)היו כזוכה
ונתבטל.61)ההפקר. הותר כבר פי 62)והחרם על שאף

אבל  חטא, לא שהוא בעצמו ידע הנידונים מן אחד שכל
יישרף  רכושו גם ואז אחרים חטאו אולי יודע? מי חשב:
שבתוכה  הצדיקים נכסי גם שהרי - הנשרף השלל בתוך
(כריתות  אותם והפקיר מנכסיו התייאש ולפיכך - נשרפים

ערב.63)כד.). בלשון נעשית 64)עיר אבל בתים, בבניין
קיא:). (סנהדרין ופרדסים גנות היא

.è‡¯iL65¯ÈÚa ‰¯·Ú Ì‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰ «»»»∆∆ƒ»¿»ƒ»¿»»ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰˙‰L Ì‡ - dnÚ ‰Ác‰Â ˙Ácp‰«ƒ««¿À¿»ƒ»ƒ»¬»»¿ƒ

„·‡ ÌBÓÓe ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰66Ô‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»ƒ¿«ƒ»»»«¿ƒ»≈
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,‰ÏÈ˜Òa67. ƒ¿ƒ»»»¿¿≈∆

ישמעאלים 65) אורחת והנה דרך. עוברי חבורת אורחה:
(הערוך). ערבאי שיירת אונקלוס: מתרגם כה) לז, (בראשית

העיר",66) "יושבי נקראים: אינם יום משלושים ופחות
קיב.), (סנהדרין העיר" יושבי את תכה "הכה אמרה: והתורה
מצילה  ש"השיירה שנינו קיא:), (שם שבמשנה להעיר וראוי
העיר  יושבי רוב חטא שאם כלומר: הנידחת", עיר אנשי את
רוב  אותו ועושה חטא שלא המיעוט את משלימה והשיירה
נידונים  והחוטאים נחרבת העיר אין אזי - צדיקים של

כיחידים.67)כיחידים.

.é‰È„Ó ÈL‡ ÈÒÎ68dÎB˙a ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L ˙¯Á‡69 ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»«∆∆∆»À¿»ƒ¿»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -70ÔÈÙ¯N ÔÈ‡ ,71, ««ƒ∆ƒ¿¬≈∆«¬»≈ƒ¿»ƒ

Ô‰ÈÏÚ·Ï e¯ÊÁÈ ‡l‡72‡ÏÂ ,"dÏÏL" :¯Ó‡pL , ∆»««¿¿«¿≈∆∆∆¡«¿»»¿…
ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L eÁc‰L ÌÈÚL¯‰ ÈÒÎ .dz¯·Á ÏÏL¿«¬∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ∆À¿∆»À¿»ƒ

dnÚ eˆa˜ Ì‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa73;dÏÏÎa ÔÈÙ¯N , ƒ¿ƒ»«∆∆ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»»
Ì˙B‡ ÌÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â74e˙pÈ ‡l‡ , ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»ƒ»¿

.Ì‰ÈL¯BÈÏ¿¿≈∆

אחרת.68) פיקדון.69)עיר או 70)בתורת יאבדו שאם
הפיקדון. דמי לשלם עליהם שלל 71)ייגנבו, עם יחד

אחריות 72)העיר. עליהם קיבלו כשלא שכן ומכל
קיב.). העיר 73)(סנהדרין אל ולהכניסם לקבצם שהספיקו

השלל. שריפת האומר:74)לפני (שם) חסדא רב כדברי
אלה  ו"בנקבצים": שם מפרש ורש"י לתוכה". "ובנקבצים
אם  אבל עימה; נשרפים - בתוכה מקובצים פעם שהיו נכסים
זה  אין בירושה, להם שנפלו כגון: בתוכה, היו לא מעולם

אותם. מאבדים ואין שללה בכלל

.àé¯ÈÚ ÏL dÈˆÁÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL dÈˆÁ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»∆ƒ«ƒ««¿∆¿»∆ƒ
˙¯Á‡75‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÎB˙· ‰˙È‰L ,76‰qÚÂ . «∆∆∆»¿»¿»¬≈¬»¿ƒ»

ÔÎ ‡È‰L77d˜lÁÏ ¯LÙ‡L ÈÙÏ ,˙¯zÓ ,78. ∆ƒ≈À∆∆¿ƒ∆∆¿»¿«¿»

בעיר 75) יושב והשני הודח שאחד שותפים שני של בהמה
לחלוקה;76)אחרת. עומדת אינה בחייה שהרי

עיר  של חצייה כי לה, מועילה השחיטה אין - וכשנשחטה
שחיטתה  - וכששחטה לשחיטה, עומדת אינה הנידחת
רש"י). פי על (שם ניתרת אינה שחיטה בחצי ובהמה מיתתה,

הקודמים.77) כאלה שותפים לשני ולפיכך 78)משותפת
ואין  מתחילה היא חלוקה כאילו אותה האסור רואים החלק

השני. החלק עם מעורב

.áé‰ËÁLpL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL ‰Ó‰a79‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ«ƒ««∆ƒ¿¬»¬»
ËÁLpL Ï˜Òp‰ ¯BLk ,‰‡‰a80L‡¯‰ ¯ÚN .81- «¬»»««ƒ¿»∆ƒ¿»¿«»…

‰‡‰a ¯zÓ - daL ÌÈL ÏL ÔÈa ÌÈL‡ ÏL ÔÈa82; ≈∆¬»ƒ≈∆»ƒ∆»À»«¬»»
˙È¯Î ‰‡t ÏL Ï·‡83dÏÏL ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ , ¬»∆≈»»¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»»

¯eÒ‡Â84. ¿»

להיחרב.79) העיר דין שנגמר דינו 80)אחר שנגמר שור
- ושחטוהו הקדימו ובעליו אדם, שהמית על לסקילה
כב:), (פסחים לו מועילה שחיטתו ואין בהנאה הוא שאסור
לפי  בהמתה "ואת בה: דכתיב הנידחת, עיר בהמת גם כן
שחט. הרוגה בהמה - ושחטה הקדים אם חרב",

עדיין.81) נגזז ולא הדין גמר בעת לראש המחובר
שאינו 82) מי - ושרפת" רחובה תוך אל "תקבוץ שנאמר:

קביצה  תלישה, שמחוסר: זה יצא ושריפה, קביצה אלא חסר
שם). (סנהדרין, זרים 83)ושריפה שערות של גידול

לנוי. קביצה 84)שעושים רק ומחוסר מחובר, שאינו מפני
(שם). ושריפה

.âéÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t85:¯Ó‡pL ,ÔÈ¯zÓ ,dÎB˙aL ≈«¿À»ƒ∆¿»À»ƒ∆∆¡«
ıea˜ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ - "zÙ¯NÂ ıa˜z"ƒ¿…¿»«¿»ƒ∆≈¿À»∆»ƒ
‰LÈÏz ÔÈ¯qÁÓ Ô‰L ,ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯Ù e‡ˆÈ ;‰Ù¯Ne¿≈»»¿≈«¿À»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒ»

L‡¯‰ ¯ÚNÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ù¯Ne ıea˜Â86ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»¿«ƒƒ¿«»…¿≈
ÌÈ¯zÓ Ô‰L ,ÔÓˆÚ ˙BÏÈ‡‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ87Ô‰ È¯‰Â , »ƒ«»ƒ»«¿»∆≈À»ƒ«¬≈≈

Ì‰ÈL¯BÈ ÏL88dÎB˙aL ˙BLc˜‰‰ .89ÁaÊÓ ÈL„˜ : ∆¿≈∆«∆¿≈∆¿»»¿≈ƒ¿≈«
e˙eÓÈ90˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ;"‰·ÚBz ÌÈÚL¯ Á·Ê" - »∆«¿»ƒ≈»»¿≈∆∆««ƒ
e„tÈ91Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BN CkŒ¯Á‡Â ,92:¯Ó‡pL , ƒ»¿««»¿ƒ»∆∆¡«

ÌÈÓL ÏÏL ‡ÏÂ ,"dÏÏL"93. ¿»»¿…¿«»»ƒ

שהבאנו 86)לאילן.85) הראש שער של הדין גם כלומר:
אלה  כמו ושרפת" "תקבוץ מתוך הוצאנו הקודמת בהלכה
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קיג.).87)(כסףֿמשנה). אחרת,88)(סנהדרין שבעיר
הודחו. שלא שבעיר הצדיקים ליורשיהם מיני 89)או שני

- מזבח קדשי הבית. בדק וקדשי מזבח קדשי הם: הקדש
המזבח  על לעלות שראוייה ותמימה טהורה בהמה
נפדית  ואינה הגוף קדושת היא קדושתה, לקרבן. והקדישוה
דבר, כל - הבית בדק קדשי הוממה. כן אם אלא לעולם,
ואפילו  חיים, רוח בו שאין ובין חיים רוח בו שיש בין
הבית  בדקי לתקן ההקדש לקופת שהקדישום טמאה, בהמה
נמכרים  הם ולפיכך הגוף, קדושת אינה קדושתם וכדומה.

כלומ  וכסף להדיוטות, לחולין, יוצאים הם אותם, פודים ר:
ההקדש. קופת לגזבר נמסר שללה 90)פדיונם עם יחד לא

העיר, של "שללה" ולא הם שמים" "שלל שהרי העיר, של
אפשר, אי המזבח גבי על אותה ולהקריב בסמוך; כמבואר
אלא  - תועבה" רשעים ו"זבח הם, רשעים בעליה שהרי
גדלם  לפי רק מאוד, צר (מקום לכיפה אותם כונסים
והם  נבקעת שכריסם עד שעורים אותם ומאכילים וקומתם)

קיב:). (שם, ביתֿהדין.91)מתים ידי עם 92)על יחד
ובדברים  קדושתם. מהם פקעה שנפדו מאחר כי העיר, שלל
נהרגת, - חיה" "נפש דאילו ידובר, חיים רוח בהם שאין
"לא  שואל: והראב"ד ז). (הלכה למעלה שנתבאר כמו
חל  ולא היה שמים שלל הלא אותם, שורפים למה ידעתי
ב"מדרש  מפורש נמצא רבינו כדברי אולם איסור"? עליו

שם. עיין .68 עמוד מזבח 93)תנאים", קדשי לא ולפיכך
או  להישרף יכולים פדיונם לפני הבית בדק קדשי ולא

העיר. שלל עם יחד להיהרג

.ãé¯BÎa‰94¯NÚn‰Â95Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓÈÓz - dÎB˙aL «¿¿««¬≈∆¿»¿ƒƒ¬≈≈
e˙eÓÈÂ ,ÁaÊÓ ÈL„˜96ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚ·e ; »¿≈ƒ¿≈«¿»«¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿«

ÔÈ‚¯‰Â ,dzÓ‰a97eÚÈb‰ Ì‡ - dÎB˙aL ˙BÓe¯z‰ . ¿∆¿»¿∆¡»ƒ«¿∆¿»ƒƒƒ
ÂÈÒÎ Ì‰L ÈtÓ ,e·˜¯È ,Ô‰k „ÈÏ98Ô‰ ÔÈ„Ú Ì‡Â ; ¿«…≈≈»¿ƒ¿≈∆≈¿»»¿ƒ¬«ƒ≈

˙¯Á‡ ‰È„Ó ÏL Ô‰ÎÏ e˙pÈ ,Ï‡¯NÈ „Èa99ÈtÓ , ¿«ƒ¿»≈ƒ»¿¿…≈∆¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
ÓL ÈÒÎ Ô‰LÛeb‰ ˙M„˜ Ô˙M„˜e ,ÌÈ100. ∆≈ƒ¿≈»«ƒ¿À»»¿À««

בהמה.94) בהמה.95)בכור כמבואר 96)מעשר
הקודמת. בהלכה שללה,97)למעלה עם יחד בחרב

כל  בלי לבעליהם ונאכלים ראויים אינם ולמזבח הואיל
קיב:). (סנהדרין והואיל 98)פדיון שמים". "ממון ולא

יהיו  רק יחד, העיר שלל עם ולשרפן לבזותן אין הן וקודש
שיירקבו. עד אחרת.99)מונחות עיר וגם 100)של

שלל  ולפיכך הבית, בדק לקדשי שיש כמו להם אין פדיון
עליהן. חל אינו הנידחת עיר ואיסור הן שמים

.åèÈL ¯NÚÓ101ÈL ¯NÚÓ ÛÒÎÂ102L„w‰ŒÈ·˙ÎÂ «¬≈≈ƒ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆
eÊbÈ el‡ È¯‰ ,dÎB˙aL103. ∆¿»¬≈≈ƒ»≈

ללוי,101) הניתן הראשון העישור אחר שמפרישים זה
הקודש. טהרת על שם ולאכלו לירושלים להעלותו

להעלות 102) וקשה רחוקה הדרך הייתה שאם פדיונו, כסף
מעלים  פדיונו כסף ואת אותו, פודים - המעשר פירות את
שם  אותם ואוכלים ומשקה אוכל צרכי בו וקונים לירושלים

שהם 103)בטהרה. מאחר פדיונו וכסף המעשר כי
אינם  קדושתם מפני אלא הם, "ממונם" לבעליהם נאכלים
ומדוע  אותם. גונזים ורק ממונם שאר עם יחד נשרפים

כמו  שיירקבו בגלוי אתם מניחים ולא אותם גונזים
מהם. ליהנות יבואו שמא לתקלה: חוששים כי - בתרומות?
זריזים  ו"כהנים כהנים, בידי המסורות בתרומות כן שאין מה
הדין  והוא טוב). יום תוספות ו, משנה ו, פרק (סנהדרין הם"
של  ההנאה איסור עליהם וחל הם "ממונם" בכתביֿהקודש:
ואינם  אותם מצניעים קדושתם מפני אלא הנידחת, עיר
אינה  זו שהלכה להעיר, וראוי (שם). העיר שלל עם נשרפים
מזוזה  אפילו בה יש עיר כל האומר: אליעזר דרבי אליבא
- "ושרפת" בה: שנאמר הנידחת, עיר נעשית אינה אחת,
בה, שיש האזכרות משום המזוזה את לשרוף אסור והרי
לא  כתביֿהקודש - כך מזוזה ואם ניצולה. העיר כל ולפיכך

העיר! את שמצילים שכן כל

.æè‰NBÚ‰ Ïk104·È¯˜Ók ‰Ê È¯‰ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚa ÔÈ„ »»∆ƒ¿ƒ«ƒ««¬≈∆¿«¿ƒ
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Û‡ŒÔB¯Á ˜lÒnL ‡l‡ ,„BÚ106:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ ∆»∆¿«≈¬«ƒƒ¿»≈∆∆¡«
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ÌÈÓÁ¯Â107EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â" :¯Ó‡pL , ¿«¬ƒ∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿
¯‰Â"Ea108. ¿ƒ¿∆

בחורבנה.104) המסייע על 105)כל כולה הנקטרת
אף 106)המזבח. חרון - בעולם שרשעים זמן שכל

מן  אף חרון נסתלק - העולם מן רשעים אבדו בעולם;
קיא:). (סנהדרין (תוספתא,107)העולם שאמרו כמו

עושים  אנו הרי ביתֿדין: יאמרו שמא י"ד): פרק סנהדרין
שנאה  קושרים וקרוביהם אחיהם יהיו ולמחר הנידחת עיר
אותם  ממלא הריני הקדושֿברוךֿהוא: אמר עלינו! בליבם
דין  כלום. עליכם בליבם שאין בליבם, אהבתי ומטיל רחמים
העם  את שמטעים אלה על "שהאכזריות מפני דנתם, אמת
פרק  סנהדרין (הלכות בעולם" הם רחמים - ההבל אחרי

ה). הלכה ערי 108)י"א, את מחריב הריני תאמר: שלא
תנאים"). ("מדרש "והרבך" לומר: תלמוד ישראל,

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נביא 1) דין למדיח; מסית שבין ההפרש המסית; דיני

ביראתו. גוי השבעת איסור השקר;
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Ï˜Ò ‰Ê È¯‰4‡ÏÂ ˙ÈÒn‰ „·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆…»««≈ƒ¿…
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מג,2) (ירמיה אותך מּסית בןֿנריה ברוך כמו: המּסית, ֵַאו:
עבודהֿזרה. לעבוד המפתה כאן: ופירושו על 3)ג), מוסב

ז). יג, (דברים בתך או אחיך... יסיתך כי שנאמר: המסית,
אשה. זו - בתך איש; זה - וסקלתו 4)"אחיך שנאמר:

יא). (שם, ומת בקש 5)באבנים "כי (שם): שנאמר
שלא  פי על אף להדיח, רצונו וגילה שביקש מפני להדיחך",

בביאור). ה"ה (פ"ד, למעלה עיין פשוט 6)הדיח. איש
נביא. עבודהֿזרה.7)שאינו לעבוד ה' בשם המתנבא

של 8) רובה מהווים שאינם מפני אלא רבים, סא:) (שם,
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קיג.).87)(כסףֿמשנה). אחרת,88)(סנהדרין שבעיר
הודחו. שלא שבעיר הצדיקים ליורשיהם מיני 89)או שני

- מזבח קדשי הבית. בדק וקדשי מזבח קדשי הם: הקדש
המזבח  על לעלות שראוייה ותמימה טהורה בהמה
נפדית  ואינה הגוף קדושת היא קדושתה, לקרבן. והקדישוה
דבר, כל - הבית בדק קדשי הוממה. כן אם אלא לעולם,
ואפילו  חיים, רוח בו שאין ובין חיים רוח בו שיש בין
הבית  בדקי לתקן ההקדש לקופת שהקדישום טמאה, בהמה
נמכרים  הם ולפיכך הגוף, קדושת אינה קדושתם וכדומה.

כלומ  וכסף להדיוטות, לחולין, יוצאים הם אותם, פודים ר:
ההקדש. קופת לגזבר נמסר שללה 90)פדיונם עם יחד לא

העיר, של "שללה" ולא הם שמים" "שלל שהרי העיר, של
אפשר, אי המזבח גבי על אותה ולהקריב בסמוך; כמבואר
אלא  - תועבה" רשעים ו"זבח הם, רשעים בעליה שהרי
גדלם  לפי רק מאוד, צר (מקום לכיפה אותם כונסים
והם  נבקעת שכריסם עד שעורים אותם ומאכילים וקומתם)

קיב:). (שם, ביתֿהדין.91)מתים ידי עם 92)על יחד
ובדברים  קדושתם. מהם פקעה שנפדו מאחר כי העיר, שלל
נהרגת, - חיה" "נפש דאילו ידובר, חיים רוח בהם שאין
"לא  שואל: והראב"ד ז). (הלכה למעלה שנתבאר כמו
חל  ולא היה שמים שלל הלא אותם, שורפים למה ידעתי
ב"מדרש  מפורש נמצא רבינו כדברי אולם איסור"? עליו

שם. עיין .68 עמוד מזבח 93)תנאים", קדשי לא ולפיכך
או  להישרף יכולים פדיונם לפני הבית בדק קדשי ולא

העיר. שלל עם יחד להיהרג

.ãé¯BÎa‰94¯NÚn‰Â95Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓÈÓz - dÎB˙aL «¿¿««¬≈∆¿»¿ƒƒ¬≈≈
e˙eÓÈÂ ,ÁaÊÓ ÈL„˜96ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚ·e ; »¿≈ƒ¿≈«¿»«¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿«

ÔÈ‚¯‰Â ,dzÓ‰a97eÚÈb‰ Ì‡ - dÎB˙aL ˙BÓe¯z‰ . ¿∆¿»¿∆¡»ƒ«¿∆¿»ƒƒƒ
ÂÈÒÎ Ì‰L ÈtÓ ,e·˜¯È ,Ô‰k „ÈÏ98Ô‰ ÔÈ„Ú Ì‡Â ; ¿«…≈≈»¿ƒ¿≈∆≈¿»»¿ƒ¬«ƒ≈

˙¯Á‡ ‰È„Ó ÏL Ô‰ÎÏ e˙pÈ ,Ï‡¯NÈ „Èa99ÈtÓ , ¿«ƒ¿»≈ƒ»¿¿…≈∆¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
ÓL ÈÒÎ Ô‰LÛeb‰ ˙M„˜ Ô˙M„˜e ,ÌÈ100. ∆≈ƒ¿≈»«ƒ¿À»»¿À««

בהמה.94) בהמה.95)בכור כמבואר 96)מעשר
הקודמת. בהלכה שללה,97)למעלה עם יחד בחרב

כל  בלי לבעליהם ונאכלים ראויים אינם ולמזבח הואיל
קיב:). (סנהדרין והואיל 98)פדיון שמים". "ממון ולא

יהיו  רק יחד, העיר שלל עם ולשרפן לבזותן אין הן וקודש
שיירקבו. עד אחרת.99)מונחות עיר וגם 100)של

שלל  ולפיכך הבית, בדק לקדשי שיש כמו להם אין פדיון
עליהן. חל אינו הנידחת עיר ואיסור הן שמים

.åèÈL ¯NÚÓ101ÈL ¯NÚÓ ÛÒÎÂ102L„w‰ŒÈ·˙ÎÂ «¬≈≈ƒ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆
eÊbÈ el‡ È¯‰ ,dÎB˙aL103. ∆¿»¬≈≈ƒ»≈

ללוי,101) הניתן הראשון העישור אחר שמפרישים זה
הקודש. טהרת על שם ולאכלו לירושלים להעלותו

להעלות 102) וקשה רחוקה הדרך הייתה שאם פדיונו, כסף
מעלים  פדיונו כסף ואת אותו, פודים - המעשר פירות את
שם  אותם ואוכלים ומשקה אוכל צרכי בו וקונים לירושלים

שהם 103)בטהרה. מאחר פדיונו וכסף המעשר כי
אינם  קדושתם מפני אלא הם, "ממונם" לבעליהם נאכלים
ומדוע  אותם. גונזים ורק ממונם שאר עם יחד נשרפים

כמו  שיירקבו בגלוי אתם מניחים ולא אותם גונזים
מהם. ליהנות יבואו שמא לתקלה: חוששים כי - בתרומות?
זריזים  ו"כהנים כהנים, בידי המסורות בתרומות כן שאין מה
הדין  והוא טוב). יום תוספות ו, משנה ו, פרק (סנהדרין הם"
של  ההנאה איסור עליהם וחל הם "ממונם" בכתביֿהקודש:
ואינם  אותם מצניעים קדושתם מפני אלא הנידחת, עיר
אינה  זו שהלכה להעיר, וראוי (שם). העיר שלל עם נשרפים
מזוזה  אפילו בה יש עיר כל האומר: אליעזר דרבי אליבא
- "ושרפת" בה: שנאמר הנידחת, עיר נעשית אינה אחת,
בה, שיש האזכרות משום המזוזה את לשרוף אסור והרי
לא  כתביֿהקודש - כך מזוזה ואם ניצולה. העיר כל ולפיכך

העיר! את שמצילים שכן כל

.æè‰NBÚ‰ Ïk104·È¯˜Ók ‰Ê È¯‰ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚa ÔÈ„ »»∆ƒ¿ƒ«ƒ««¬≈∆¿«¿ƒ
ÏÈÏÎ ‰ÏBÚ105‡ÏÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÏÈÏk" :¯Ó‡pL , »»ƒ∆∆¡«»ƒ«¡…∆¿…
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בחורבנה.104) המסייע על 105)כל כולה הנקטרת
אף 106)המזבח. חרון - בעולם שרשעים זמן שכל

מן  אף חרון נסתלק - העולם מן רשעים אבדו בעולם;
קיא:). (סנהדרין (תוספתא,107)העולם שאמרו כמו

עושים  אנו הרי ביתֿדין: יאמרו שמא י"ד): פרק סנהדרין
שנאה  קושרים וקרוביהם אחיהם יהיו ולמחר הנידחת עיר
אותם  ממלא הריני הקדושֿברוךֿהוא: אמר עלינו! בליבם
דין  כלום. עליכם בליבם שאין בליבם, אהבתי ומטיל רחמים
העם  את שמטעים אלה על "שהאכזריות מפני דנתם, אמת
פרק  סנהדרין (הלכות בעולם" הם רחמים - ההבל אחרי

ה). הלכה ערי 108)י"א, את מחריב הריני תאמר: שלא
תנאים"). ("מדרש "והרבך" לומר: תלמוד ישראל,

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נביא 1) דין למדיח; מסית שבין ההפרש המסית; דיני

ביראתו. גוי השבעת איסור השקר;
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מג,2) (ירמיה אותך מּסית בןֿנריה ברוך כמו: המּסית, ֵַאו:
עבודהֿזרה. לעבוד המפתה כאן: ופירושו על 3)ג), מוסב

ז). יג, (דברים בתך או אחיך... יסיתך כי שנאמר: המסית,
אשה. זו - בתך איש; זה - וסקלתו 4)"אחיך שנאמר:

יא). (שם, ומת בקש 5)באבנים "כי (שם): שנאמר
שלא  פי על אף להדיח, רצונו וגילה שביקש מפני להדיחך",

בביאור). ה"ה (פ"ד, למעלה עיין פשוט 6)הדיח. איש
נביא. עבודהֿזרה.7)שאינו לעבוד ה' בשם המתנבא

של 8) רובה מהווים שאינם מפני אלא רבים, סא:) (שם,
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"יחידים". נקראים: המסית.9)העיר, אל ואף 10)מוסב
(שם, ימות ההוא... והנביא כתוב: המדיח שבנביא פי על
(סנהדרין  חנק אלא אינה בתורה האמורה מיתה וסתם ו),
נאמר  בסקילה: שדינו שוה, מגזירה חז"ל למדו - נב:)
הדיוט: במסית ונאמר הדרך", מן "להדיחך המסית: בנביא
שנאמר  בסקילה, - הדיוט מסית מה - להדיחך" בקש "כי
המסית  נביא אף יא), (שם, ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו

פט:). (סנהדרין בסקילה -

.áBÈ‡Â ,ÁÈcÓ ‰Ê È¯‰ ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ ˙‡ ˙ÈÒn‰«≈ƒ∆…«¿≈»ƒ¬≈∆«ƒ«¿≈
˙ÈÒÓ ‡¯˜11- ‡È· ¯ÈÚ‰ ·¯ ÁÈc‰L ‰Ê ‰È‰ . ƒ¿»≈ƒ»»∆∆ƒƒ«…»ƒ»ƒ

ÌÈ„ÈÁÈk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁcp‰Â ;‰ÏÈ˜Òa B˙˙ÈÓ12, ƒ»ƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ¬≈≈ƒƒƒ
,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡k ÌÈ‡ÂÌÈÁÈcn‰ eÈ‰iL „Ú ¿≈»¿«¿≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿««ƒƒ

:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡" :¯ÓB‡‰ „Á‡Â .ÌÈL¿»ƒ¿∆»»≈»¿»ƒ¬«»ƒ
:‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÏ ¯Ó‡" :¯Ó‡L B‡ "!‰ec·Úƒ¿»∆»«»«ƒ«»»
Ì‡Â .ÁÈc‰L ‡È· ‰Ê È¯‰ - "!ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Úƒ¿¬«»ƒ¬≈∆»ƒ∆ƒƒ«¿ƒ

Ï˜Ò - ¯ÈÚ‰ ·¯ ÂÈ¯Á‡ eÁc‰13- ˙ÈÒ‰L ˙ÈÒn‰ . À¿«¬»…»ƒƒ¿»«≈ƒ∆≈ƒ
.Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - „ÈÁÈ ÔBLÏa ÔÈa ,ÌÈa¯ ÔBLÏa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»

„·Ú‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk14CÏ‡ !ÌÈ·ÎBk15 ≈«»≈«¬≈∆¡…»ƒ≈≈
„·ÚÂ CÏ !„·Ú‡Â16d˙B‡ C¯cL ,˙ÈBÏÙ ‰„B·Úa ¿∆¡…≈≈¿«¬…«¬»¿ƒ∆∆∆»

!ÁaÊ‡Â CÏ‡ !ÁaÊ‡ ;da „·Ú‰Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿≈»≈»∆¿«≈≈¿∆¿«
!¯h˜e CÏ .¯h˜‡Â CÏ‡ .¯h˜‡ !ÁaÊÂ CÏ≈≈¿ƒ¿«¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈
CÏ‡ .‰ÂÁzL‡ .Cqe CÏ !Cq‡Â CÏ‡ !Cq‡¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈∆¿«¬∆≈≈

‰ÂÁzLÂ CÏ .‰ÂÁzL‡Â17.˙ÈÒÓ ‰Ê È¯‰ - ! ¿∆¿«¬∆≈≈¿ƒ¿«¬∆¬≈∆≈ƒ
˙ÈÒ‰18ÌÈLÏ19ÂÈ„Ú Ô‰ È¯‰ -20B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó Ô‰Â , ≈ƒƒ¿«ƒ¬≈≈≈»¿≈¿ƒƒ

ÔÈÏ˜BÒÂ ,Ô‰Ï ¯Ó‡ CkL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈcŒ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒƒ»»∆»»«»∆¿¿ƒ
.B˙B‡

סז.).11) (סנהדרין "מדיח" לכלל ונכנס "מסית" מכלל יצא
ומדיח  התראה, צריך אינו מסית - למסית? מדיח בין ומה
עבד, לא כשהמוסת אפילו חייב - מסית התראה; צריך -
כשהמודחים  - והוא המודחים, שיעבדו עד חייב אינו ומדיח
(ה"ג), בסמוך כמבואר מכמינים למסית העיר; אנשי רוב הם

לו. מכמינים אין - שהמדיח 12)ומדיח פי על אף כלומר:
עיר  דין להם אין שנים ולא הוא ויחיד הואיל - נביא
הם  עבודהֿזרה: שעבדו כיחידים הם נידונים אלא הנידחת,
כמבואר  פלט, וממונם ניצולים וטפם נשיהם בסקילה,

ה"ה). (פ"ד, הודחו 13)למעלה לא ואם פט:); (סנהדרין
שקר, כנביא בחנק נידון הוא - העיר אנשי רוב אחריו
והדיוט: ה"ה). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה כמבואר
נידונים  והם נסקל, - העיר אנשי רוב אחריו הודחו אם
שלא  מאחר כלל, מיתה חייב אינו - לא ואם כיחידים;
המלך"). ו"עבודת רוקח" ("מעשה מחשבתו נתקיימה

הסתה 14) פה אין - כן לא שאם אחרי; ואתה תחילה,
הליכה,15)(כס"מ). פה שמחוסר פי על ואף אחרי. ואתה

ילך. ולא בינתים בו שיחזור באחת 16)ואפשר הסית אם
כאן. המנויות הללו אלה 17)מלשונות עבודות ארבע על

 ֿ עבודה של דרכה כשאין אפילו חייבים באחרונה המנויות
כבר. שביארנו כמו בהן, להיעבד תחילת 18)זרה כאן

מתחילה  הדפוסים ובשאר שכ"ו. מנטובה, דפוס לפי ההלכה
הדבקים. בין ומפרידה התראה" צריך המסית "ואין מן ה"ג

בקולו.19) שמוע אבו ולא ניסתו לא הניסתים 20)והם
שאין  בסמוך, כמפורש בו, להתרות צריכים ואינם עצמם.

פח:). (סנהדרין התראה צריך המסית

.â„Á‡Ï ¯Ó‡ .‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ˙ÈÒn‰ ÔÈ‡Â21‡e‰ - ¿≈«≈ƒ»ƒ«¿»»»«¿∆»
¯ÓB‡22ÌÈ¯ÚÓe !CÎa ÌÈˆB¯ ÌÈ¯·Á ÈÏ LÈ :23,ÂÈÏÚ ≈∆ƒ¬≈ƒƒ¿»«¬ƒ»»

B‚¯‰Ï È„k ,ÌÈL ÈÙa ˙ÈÒiL „Ú24‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ . «∆»ƒƒ¿≈¿«ƒ¿≈¿»¿ƒ…»»
ÌÈLÏ ˙ÈÒ‰Ï ˙ÈÒn‰25ÔÈÓÎ‰Ï ‰ÂˆÓ -26Ïk .BÏ «≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ»

.‰fÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈÓÎÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ∆«»≈«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆
ÌÈL ‡È·Ó ˙Òen‰ ?BÏ ÔÈÈÓÎÓ „ˆÈk27Ô„ÈÓÚÓe ≈««¿ƒƒ«»≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»

,ÂÈ¯·„ eÚÓLÈÂ ˙ÈÒn‰ e‡¯iL È„k ,ÏÙ‡ ÌB˜Óa¿»»≈¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿¿¿»»
‰Ó ¯Ó‡ :˙ÈÒnÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .Ì˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»¿≈«≈ƒ¡…«

„eÁÈa Èl z¯Ó‡M28˙Òen‰Â .BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«»
CÏÂ ,ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ ˙‡ ÁÈp C‡È‰ :B·ÈLÓ¿ƒ≈««ƒ«∆¡…≈∆«»«ƒ¿≈≈
B‡ Ba ¯ÊÁ Ì‡ !?ÌÈ·‡‰ ˙‡Â ÌÈˆÚ‰ ˙‡ „·ÚÂ¿«¬…∆»≈ƒ¿∆»¬»ƒƒ»«
CÎÂ e˙·BÁ ‡È‰ Ck :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯eËt - ˜˙L»«»¿ƒ»«»ƒ»≈¿»
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ˜BÁ¯a ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ - !eÏ ‰ÙÈ»∆»»¿ƒ»¿»¿ƒƒ

B˙B‡ ÌÈÏ˜BÒÂ ÔÈcŒ˙È·Ï29. ¿≈ƒ¿¿ƒ

שנים 21) ולא הוא שאחד מפני בו, להעיד יכול אינו וזה
המוסת.22)כהקודמים. האחד לו.23)זה מתחכם

בערמה. בו עליו 24)מתנהג להעיד נאמן אינו אחד עד כי
עליו.25)שיהרגוהו. יעידו פן לו 26)מיראתו לשים

וישמעו  יראם, שלא עדים עליו להטמין כלומר: מארבים,
ליה. ויכמן תרגומו: יא) יט, (דברים לו וארב הסתתו. דברי
עמוד  תנאים", (ב"מדרש מצינו - לו? להכמין שמצוה ומנין
יסיתך? כי נאמר: כבר והלא לי, למה - לאמר" "בסתר :(56
או  בסתר היתה ההסתה אם מינה, נפקא מאי (כלומר:
- להיתפש) שלא (וזהיר ערום רשע היה אם אלא: בגלוי)?

המלך). (עבודת עדים" לו למה 27)מכמינים תאמר: ואם
כבר  אולם - שנים? ויהיו עמו ויצטרף אחד יביא שנים,
אם  נפשות שבעדי ה"א), פ"ד, עדות (הלכות רבינו הורה
מחלון  העבירה) את עובר כשהוא הנידון (את ראהו אחד
העדים  שני היו אם אחר: מחלון ראהו השני והעד זה,
מצטרפים. אין לאו ואם מצטרפים; - זה את זה רואים
במקום  במסתרים לו יושב המוכמן שהאורב כאן ולפיכך
אינו  המוסת העד גם הרי יראהו, לא שהמסית כדי אפל,
עדים  שני להכמין המוסת על ולכן - מצטרפים ואינם רואהו

הסמ"ג). על בפירושו (מהרש"ל, ביחידות,28)מבחוץ
מה  לומר אתה ויכול אתנו איש "אין עצמנו. לבין בינינו

סז.). סנהדרין (רש"י, לי" סז.).29)שאמרת (סנהדרין

.ã‰È‰z E„È" :¯Ó‡pL ,B‚¯‰Ï ˙Òen‰ „Èa ‰ÂˆÓƒ¿»¿««»¿»¿∆∆¡«»¿ƒ¿∆
·‰‡Ï ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â .'B‚Â "B˙ÈÓ‰Ï ‰BL‡¯· Ba»ƒ»«¬ƒ¿¿»«»∆¡…

‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒn‰ ˙‡30ÈÙÏe ."BÏ ∆«≈ƒ∆∆¡«……∆¿ƒ
‰z‡ ÏBÎÈ - "BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ" :‡BNa ¯Ó‡pL∆∆¡««≈»…«¬…ƒ»«»

·ÊBÚ31."ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰ÊÏ ≈»∆«¿«¿…ƒ¿«≈»
È‡ ÏBÎÈ - "EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ÈÙÏe¿ƒ∆∆¡«¿…«¬…««≈∆»ƒ
‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰Ê ÏL BÓc ÏÚ „ÓBÚ ‰z‡«»≈«»∆∆«¿«¿…
,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â ."ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ»̇≈¿»»¿»«»¿«≈»»¿
BÈ‡ ,‰·BÁ BÏ Ú„È Ì‡Â ."ÏÓÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…«¿…¿ƒ»«»≈
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m"ekrקד zekld - rcnd xtq - elqk 'k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰qÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰pnÓ ˜zLÏ È‡M¯32."ÂÈÏÚ ««ƒ¿…ƒ∆»∆∆¡«¿…¿«∆»»
ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ ˙ÈÒn‰ ËBÈ„‰Ï ‰¯‰Ê‡Â¿«¿»»¿∆¿«≈ƒƒ«ƒ∆∆¡«¿»

"e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈ33. ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»

התורה).30) על (רש"י, תאהבנו לא לו; תאב תהא לא
גם 31) ולעזור לעזוב אותנו חייבה התורה שהרי לזה, עוזר

תעזוב  עזוב שונאך... חמור תראה "כי ככתוב: לשונא,
ראה).32)עמו". (ספרי, אלה כל (סנהדרין 33)מקור

טז). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו דברי והשווה סג:).

.äB„·ÚÏ ÌÈ¯Á‡ ˙ÈÒn‰34- !Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â «≈ƒ¬≈ƒ¿»¿¿»«»∆ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰e„·Ú ‡Ï Ì‡Â .Ï˜Ò ,e‰e„·Ú Ì‡ƒ¬»ƒ¿»¿ƒ…¬»««ƒ

Ï˜Ò BÈ‡ - Ô‰ e¯Ó‡Â epnÓ eÏawL35Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿ƒ∆¿»¿≈≈ƒ¿»¬»ƒ
˙„B·Ú ÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ ¯Á‡ LÈ‡ ˙„B·ÚÏ ˙ÈÒ‰≈ƒ«¬«ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈¬«
!„·ÚÂ CÏ ,Ô‰ :¯Ó‡Â epnÓ Ïa˜ Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk»ƒƒƒ≈ƒ∆¿»«≈≈≈¿«¬…
˙ÈÒn‰ ,ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL - „·Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬«ƒ…»«¿≈∆ƒ¿»ƒ«≈ƒ
,"ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ BÏ ‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Òen‰Â¿«»∆∆¡«……∆¿…ƒ¿«≈»

·iÁ ,‰·‡Â ÚÓL Ì‡ ‡‰36. »ƒ»«¿»»«»

המסית.34) את עצמו, בו 35)אותו משטים רק שהם
הוא  ומי כמותנו, הוא אדם בלבם: באמרם עליו ומגלגלים

סא:). (סנהדרין נעבדנו? עבד.36)כי שלא פי על אף

.å‰Ê ?„ˆÈk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰ ‡È·»ƒ«ƒ¿«≈¿≈¬«»ƒ≈«∆
·ÎBÎ B‡ ˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡ :¯ÓB‡‰»≈»¿»ƒ¬«»ƒ¿ƒ»
- ˙BNÚÏ ‡lL B‡ ,CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ‰ÂˆnL ,ÈBÏt¿ƒ∆ƒ¿»«¬»»»∆…«¬
˙‡ ¯‰ËÏe ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ,‰ÎÏ‰‰ ˙‡ Ôek elÙ‡¬ƒƒ≈∆«¬»»¿«≈∆«»≈¿«≈∆

¯B‰h‰37,˜Á ‰Ê È¯‰ ,ÌÈL ÈÙa B· e¯˙‰ Ì‡ , «»ƒƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ¬≈∆∆¡»
˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â" :¯Ó‡pL38 ∆∆¡««¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒ≈

ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â ."‡e‰‰ ‡È·p‰«»ƒ«¿«¿»»∆ƒ¿»∆∆¡«¿≈
"e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡39. ¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ

פט.).37) -38)(סנהדרין בתורה האמורה מיתה וסתם
נב:). (סנהדרין חנק שמעון 39)היא דרבי (מכילתא

זו  - תזכירו" לא אחרים אלהים "ושם אחר: דבר בןֿיוחאי)
עבודהֿזרה. בשם המתנבא לנביא אזהרה

.æ‰·eL˙e ÔÈc C¯ÚÏ ¯eÒ‡Â40ÌLa ‡a˙n‰ ÌÚ ¿»«¬…ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈¿≈
Ï‡BL ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú˙ÙBÓe ˙B‡ epnÓ ÔÈ41. ¬«»ƒ¿≈¬ƒƒ∆≈

ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‰NÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿≈«¿ƒƒ»»¿≈
Ba ÔÈ¯‰¯‰Ó42‡nL BlL ˙B˙B‡a ·MÁÓ‰ ÏÎÂ . ¿«¿¬ƒ¿»«¿«≈»∆∆»

ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,Ô‰ ˙Ó‡¡∆≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«
‡È·p‰ È¯·c Ï‡43¯˜M‰ ‡È· ÔÎÂ ."‡e‰‰44B˙˙ÈÓ , ∆ƒ¿≈«»ƒ«¿≈¿ƒ«∆∆ƒ»

ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ '‰ ÌLa ‡a˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜Áa45 ¿∆∆««ƒ∆ƒ¿«≈¿≈¿…ƒ
Ú¯‚ ‡ÏÂ46¯a„Ï „ÈÊÈ ¯L‡ ‡È·p‰ C‡" :¯Ó‡pL , ¿…»«∆∆¡«««»ƒ¬∆»ƒ¿«≈

˙Óe ,È˙Èeˆ ‡Ï ¯L‡ ˙‡ ÈÓLa ¯·c47‡È·p‰ »»ƒ¿ƒ≈¬∆…ƒƒƒ≈«»ƒ
."‡e‰‰«

דברים.40) ששואלים 41)ויכוחי ה' בשם כמתנבא לא
להווכח  כדי הראשונות בהופעותיו ומופת אות ממנו
ה"א). פ"י, התורה יסודי (הלכות כמבואר נבואתו, מאמיתת

"שאפילו 42) שאמרו: וכמו ממש, בה יש אולי לחשוב

צ.), (סנה' לו" תשמע אל הרקיע באמצע חמה לך מעמיד
עינים. ואחיזת כישוף ידי על נעשו שאותותיו ספק שאין

ולא 43) לעבודהֿזרה המדיח בנביא מדבר זה מקרא אמנם,
בנביא  שאף רבינו, דן הסברא שמצד אלא בשמה, במתנבא
(משנת  ובמופתיו בו להרהר אסור עבודהֿזרה בשם המתנבא

כמבואר 44)חכמים). שמע, שלא מה ה' בשם המתנבא
(ה"ח). התורה.45)בסמוך מצוות ממצוותיה.46)על

מלא 47) - ואזהרתו שאמרנו, כמו בחנק, - מיתה וסתם
הירושלמי  כדברי יד), כ, (שמות שקר עד ברעך תענה
עד  ברעך תענה "לא בכלל: היה הכל ה"ו): פ"יא, (סנהדרין

שמח). (אור שקר"

.ç‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ÚÓL ‡lM ‰Ó ‡a˙n‰ „Á‡48, ∆»«ƒ¿«≈«∆…»«¿«¿≈«¿»
BÏ ‰Ê ¯·cL ¯Ó‡Â ,B¯·Á ‡È· È¯·c ÚÓML ÈÓ B‡49 ƒ∆»«ƒ¿≈»ƒ¬≈¿»«∆»»∆

¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - B· ‡a˙ ‡e‰Â ¯Ó‡50B˙˙ÈÓe , ∆¡«¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ∆∆ƒ»
.˜Áa¿∆∆

כ).48) יח, (דברים וגו' בשמי דבר לדבר יזיד אשר ככתוב:
אבל 49) צויתי, לא אותו - (שם) צויתיו לא אשר ככתוב:

צויתי. חבירו פט.).50)את (סנהדרין

.èÈtÓ ¯˜M‰ ‡È· ˙‚È¯‰Ó BÓˆÚ ÚBn‰ Ïk»«≈««¿≈¬ƒ«¿ƒ«∆∆ƒ¿≈
‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ È¯‰L ,B˙ÏÚÓ51‰Ê È¯‰ - «¬»∆¬≈≈¿«¿≈«¿»¬≈∆
¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ52ÔÎÂ ."epnÓ ≈¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒ∆¿≈

‡¯ÈÂ „ÁBt‰ B‡ ,‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ BÓˆÚ ÚBn‰«≈««¿ƒ¿«≈»»»«≈¿»≈
"epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ¯·cÓ53ÔÈ‡Â . ƒ¿»»¬≈ƒ¿«…»ƒ∆¿≈

ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,¯˜M‰ ‡È· ÔÈc»ƒ¿ƒ«∆∆∆»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ
„Á‡Â54. ¿∆»

לו.51) רוח של 52)ושאר הנוסח לפי שופטים) (ספרי,
הובאה  ובמכילתא, אינו. - שלנו וב"ספרי" ה"כסףֿמשנה";
- ממנו" תגורו "לא נאמר: (211 עמוד תנאים" (ב"מדרש

מלהרגו". תימנע אל שבישראל, גדול (ספרי,53)אפילו
"דבר"54)שם). שוה' מ'גזירה ולמדוה ב.). (סנהדרין

יזיד  אשר שקר: נביא אצל כתוב ממרא". מ"זקן "דבר"
יפלא  כי ממרא": ב"זקן וכתוב כ). יח, (דברים דבר לדבר
והמראתו  עלייתו ממרא" "זקן מה - ח) יז, (שם דבר ממך
אף  (שם), וגו' ועלית וקמת דכתיב: הגדול, ביתֿדין פי על

טז.). (סנהדרין הגדול בביתֿדין שקר נביא

.éÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ¯„Bp‰55ÚaLp‰Â56- da «≈¿≈¬«»ƒ¿«ƒ¿»»
- "e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ
˙„B·ÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡Â ,BÓˆÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»»¿«¿¿∆»«ƒ¿»»«¬«

ÌÈ·ÎBk57ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡Â .58.B˙‡¯Èa »ƒ¿»¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿ƒ¿»
,‰Úe·L C¯c ‡lL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ≈¬«»ƒ∆…∆∆¿»

¯eÒ‡59."e¯ÈkÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , »∆∆¡«…«¿ƒ

בשם 55) - שבעולם פירות כל עלי קונם שאמר: כגון
ס:). סנהדרין (רש"י, ארחץ אם - פלונית עבודהֿזרה

בשמה.56) נשבע הריני הגוי 57)שאמר: לו שיאמין כדי
בשמה. לו נשבע עובד 58)הוא שותף לו שיש כגון

ורבינוֿתם  בו. מעל שלא באלילו לו שיישבע ורוצה כוכבים
"אסר  דיבורֿהמתחיל: בתוספות סג: (סנהדרין אומר
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לקבל  לו מותר הגוי עם שותפות עשה כבר "שאם לאדם"):
עמו  יעשה לא לכתחילה רק ממונו; יפסיד ולא שבועה ממנו

שבועה". לו יתחייב שמא שם).59)שותפות, (סנהדרין,

.àé„‡ ¯Ó‡È ‡Ï˙„B·Ú „ˆa ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ Ì ……«»»«¬≈¿…ƒ¿«¬«
˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk60ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏÎÂ .d· ‡ˆBiÎÂ ! »ƒ¿ƒ¿«≈»¿»¬«»ƒ

dÓL ¯ÈkÊ‰Ï ¯zÓ L„w‰ È·˙Îa ‰·e˙k‰61ÔB‚k , «¿»¿ƒ¿≈«…∆À»¿«¿ƒ¿»¿
„‚Â B·e Ï·e ¯BÚt62Ô‰· ‡ˆBiÎÂ63Ì¯‚Ï ¯eÒ‡Â . ¿≈¿¿»¿«≈»∆¿»ƒ¿…

ÌÈ¯Á‡Ï64eÓi˜iLÂ e¯ciL65.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa «¬≈ƒ∆ƒ¿¿∆¿«¿¿≈¬«»ƒ
dÓLa Ìi˜Ó‰Â dÓLa ¯„Bp‰ ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡Â66, ¿≈∆∆»«≈ƒ¿»¿«¿«≈ƒ¿»

dÓLa ÚaLp‰ ‡e‰Â67. ¿«ƒ¿»ƒ¿»

תזכירו".60) לא אחרים אלהים "ושם כתוב: שהרי (שם),
בתורה.61) כקורא אלא עבודהֿזרה, שם כמזכיר זה שאין
בל 62) ג); כה, (במדבר פעור בתנ"ך: נזכרים וכולם (שם)

יא). סה, (שם גד (שם); נבו א); מו, כגון:63)(ישעיה
ועוד. כמוש דגון, צפון, שותפות 64)בעל לעשות כגון

סג.). (סנהדרין שבועה לו יתחייב שמא נכרי, עם
כה,65) (בראשית לי השבעה מ"ו). פ"ז, (סנהדרין שיישבעו

לי. קים - אונקלוס: מתרגם הדברים 66)לג) יתר אבל ֵַ
ולא  בלבד, איסור אלא בהם אין האחרונות ההלכות בשתי

זה 67)מלקות. על משיג והראב"ד סג.). (סנהדרין
בו  שאין "לאו האומר: יהודה כר' הלכה אין הלא ושואל:
הגלילי  יוסי רבי משום יוחנן כר' אלא עליו", לוקים מעשה
בו  עשה שבתורה: לאֿתעשה "כל ג.): (תמורה שאומר
מנשבע  חוץ פטור, - מעשה בו עשה לא לוקה; - מעשה
ומקלל  בטוב) רע או ברע טוב (קרבן וממיר לשוא) ה' (בשם
ואומר: רבנו על מגן ה"כסףֿמשנה" ומרן בשם?" חברו את
אף  לוקה, שהוא ה' בשם בנשבע הכתוב לנו וגילה הואיל
זרה. עבודה בשם בנשבע הדין הוא - מעשה בו שאין פי על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
משכית,1) אבן מצבה, המולך; עבודת וידעוני; אוב דיני

במקדש. עץ נטיעת ואיסור

.à‰NBÚ‰2·B‡3ÈBÚcÈ B‡4BBˆ¯a5ÔB„Êa6·iÁ , »∆ƒ¿ƒƒ¿¿»«»
˙¯k7Ï˜Ò - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8‰È‰ . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»»»
‚‚BL9˙‡hÁ ‡È·Ó -10‰Úe·˜11‰NÚÓ ‡e‰ „ˆÈk . ≈≈ƒ«»¿»≈««¬≈

,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe „ÓBÚ ‡e‰L ‰Ê ?·B‡‰»∆∆≈«¿ƒ¿…∆¿»
BÙÈÓe B„Èa Ò„‰ ÏL ËÈ·¯L ÊÁB‡Â12¯a„Ó ‡e‰Â , ¿≈«¿ƒ∆¬«¿»¿ƒ¿¿«≈

ÌÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÌÈ¯·„a Ë‡la13ÚÓLiL „Ú , «»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ¿«
Ï‡BM‰14BnÚ ¯a„Ó „Á‡ el‡k15‰Ó ÏÚ B·ÈLÓe , «≈¿ƒ∆»¿«≈ƒ¿ƒ««

ı¯‡‰ ˙ÁzÓ ÌÈ¯·„a Ï‡BL ‡e‰M16„Ú CeÓ ÏB˜a ∆≈ƒ¿»ƒƒ««»»∆¿»«
‰·LÁna ‡l‡ ,ÔÊ‡Ï ¯k BÈ‡ el‡Îe ,„‡Ó¿…¿ƒ≈ƒ»»…∆∆»««¬»»

LÈb¯Ó17dÏ ¯ÈË˜Óe ˙n‰ ˙ÏbÏb Á˜Bl‰ ÔÎÂ .Ba «¿ƒ¿≈«≈«À¿…∆«≈«¿ƒ»
LÁÓe18˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ÏB˜ el‡k ÚÓLiL „Ú ,da ¿«≈»«∆ƒ¿«¿ƒ≈ƒ««
BÈÁL19‰NÚÓ el‡ Ïk - B·ÈLÓe ,„‡Ó „Ú ÏÙL ∆¿»≈«¿…¿ƒ»≈«¬≈

Ô‰ ·B‡20.Ï˜Ò Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â , ≈¿»∆∆»≈∆ƒ¿»

וידעוני.2) אוב החיים 3)מעשה בין המתווך קוסם
ז). כח, (שמואלֿא שאול של אוב בעלת כאשת והמתים

עתידות.4) ומגיד תעלומות ליודע המתיימר מכשף

לאנוס.5) לשוגג.6)פרט בתורה 7)פרט כמפורש
הידעונים... ואל האובות אל תפנה אשר והנפש בשניהם:

ו). כ, (ויקרא עמו מקרב אותו באבן 8)והכרתי ככתוב:
כז). (שם, אותם ה"א).9)ירגמו (פ"ג, למעלה מבואר

על 10) שניהם: על קרבן שמביא סה.): (סנהדרין כמבואר
ידעוני. ועל ה"א).11)אוב (פ"ג, לעיל מבואר

והנה.12) הנה אותו לחש.13)מניע שבא 14)מיני זה
באוב. האוב.15)לשאול בעל הכתוב:16)עם כלשון

ד). כט, (ישעיה קולך מארץ כאוב אין 17)והיה כלומר:
השואל  הזיית אלא שומעת, לאוזן החודר ממש קול כאן
המשנה  בפירוש רבנו, דברי והשוה לשמוע. המדמה ודמיונו
ממאמרם: רואה שאתה מה וכל האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין
שישים  מה כפי כוזבת, שמועה היא - ושומע" "מדבר
הרבה  אדם לבני שיארע וכמו הדמיון), (בכח במחשבתו
שהם  ה"התייחדות", בשעת לומר: רוצה הפנוי, במקום
נבראו. ולא היו שלא דברים נפשם בהלך אז שומעים

משונים.18) ובמעשים בלחשים בה השקע 19)וקוסם
היד  אצילי (סנהדרין שמתחת ז"ל כמאמרם השכם, מול ים

פרקי  (בין הפרקים בין ויושב המת את שמעלה  סה:):
היא  וכן יסודם. והזיה בדמיון אלה וכל המכשף). עצמות
מאד  ומעניינים יב). כח, (שמואלֿא בפירושו הרלב"ג דעת
מ"ז) פ"ז, (סנהדרין ישראל" "תפארת בעל הגאון דברי
אלגאזי  שלמה רבי הגאון שכתב מה להודיע מצוה האומר:
שבהם  הימים, לאחרית קרוב "שעתה החיים": "עץ בספרו
אין  כי בשר, כל וראו בשר כל על האלוהי האור יתפשט
וכבר  ובא. ומאיר הבקיע כבר הזה האור לכן מלבדו. עוד
האומנויות  בעלי וכל הטומאה, כחות ונתבטלו בשטן ה' גער
ולנשף. לכשף בידו כח אשר אחד גם ואין ידם, יבשה האלה
במוחות  אלא תקנן לא הכישוף ובכח באלה והאמונה
הדור, גדולי בשם הנ"ל הגאון והעיד והתינוקות. השוטים
ולא  הארץ קצוות בכל וביראה בתורה שם אנשי חיפשו כי
נאמן  איש וכל אלה. בדברים ממשות שמץ אפילו מצאו
"כך  אומר: מהם אחד אין אבל שמעתי", "כך רק: יאמר

סה:).20)ראיתי". (סנהדרין מבוארים והם

.áÛBÚ ÌˆÚ ÁÈpÓ ?ÈBÚci‰ ‰NÚÓ „ˆÈk21BÓML , ≈««¬≈«ƒ¿ƒ«ƒ«∆∆∆¿
¯ÈË˜Óe ,ÂÈÙa ,Úe„È22ÌÈ¯Á‡ ÌÈNÚÓ ‰NBÚÂ ,23„Ú , ««¿ƒ«¿ƒ¿∆«¬ƒ¬≈ƒ«

‰tÎk ÏtiL24.˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ÂÈÙa ¯a„ÈÂ ∆ƒ…¿ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
Ô‰lL ‰¯‰Ê‡Â .Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈÓ ,el‡ ÏÎÂ¿»≈ƒ≈¬«»ƒ≈¿«¿»»∆»∆

eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ25Ï‡Â ˙·‡‰ Ï‡ ƒ«ƒ∆∆¡««ƒ¿∆»……¿∆
."ÌÈBÚcÈ‰«ƒ¿ƒ

נמשכים 21) המפרשים רוב חיה. מין (שם): רש"י ולדעת
רבינו, כשיטת מפורש בלק) (פ' בזוהר אך רש"י, אחרי בזה
ומה  בצפור. מכשף שהיה - בןֿצפור" "בלק דבריו: ואלה
זו  בצפור המכשפים אלה וכל ידוע. - זו? צפור של שמה

בלק". שידע כמו לכשף ידעו וכן 22)לא סה.): (שם,
זו. לציפור קטורת שהקטירו (שם) ב"זוהר" נאמר

דעתו.23) את וטורפים מוחו את המבלבלים מוזרים,
הנופלים.24) במחלת לשואל 25)החולה אזהרה זו שאין

(ת"כ, עצמם וידעוני אוב לבעלי אלא אחריהם, לפנות שלא
יח, (דברים מפורש לשואל ואזהרה שם). בנוספות קדושים,

ה"יד). (פ"יא לקמן וכמבואר י),
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.âCÏnÏ BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰26;˙¯k ·iÁ ,ÔB„Ê·e BBˆ¯a «≈ƒ«¿«…∆ƒ¿¿»«»»≈
ÌÈ„Ú· ‰NÚ Ì‡Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿ƒ»»¿≈ƒ
CÏnÏ BÚ¯fÓ ÔzÈ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,Ï˜Ò ,‰‡¯˙‰Â¿«¿»»ƒ¿»∆∆¡«¬∆ƒ≈ƒ«¿«…∆
:¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â .'B‚Â "˙ÓeÈ ˙BÓ»¿¿«¿»»∆ƒ«ƒ∆∆¡«

Ôl‰Ïe ,"CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï Ôz˙ ‡Ï EÚ¯fÓe"27‡e‰ ƒ«¿¬…ƒ≈¿«¬ƒ«…∆¿«»
„ˆÈk ."L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯ÓB‡≈…ƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈≈«
˙ˆ˜Ó Á˜BÏÂ ,‰ÏB„b L‡ ˜ÈÏ„Ó ?ÌÈNBÚ eÈ‰28 »ƒ«¿ƒ≈¿»¿≈«ƒ¿»

ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡Â ,L‡‰ È„·BÚ Ì‰È‰ÎÏ B¯ÒBÓe BÚ¯Ê«¿¿¿…¬≈∆¿≈»≈¿»«…¬ƒ
ÔÈ˙B29B¯È·Ú‰Ï Ô„Èa ¯ÒÓpL ¯Á‡ ÂÈ·‡Ï Ôa‰ ¿ƒ«≈¿»ƒ««∆ƒ¿«¿»»¿«¬ƒ

B˙eL¯a L‡·30‡e‰ Ôa‰ È·‡Â ;31ÏÚ Ba ¯È·ÚnL »≈ƒ¿«¬ƒ«≈∆«¬ƒ¿«
ÂÈÏ‚¯a B¯È·ÚÓe ,ÌÈ‰k‰ ˙eL¯a L‡‰32‰Ê „vÓ »≈ƒ¿«…¬ƒ«¬ƒ¿«¿»ƒ«∆

˙·‰ÏM‰ CB˙a ¯Á‡ „ˆÏ33CÏnÏ BÙ¯BN ‡e‰L ‡Ï . ¿««≈¿««¿»∆…∆¿«…∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì‰È˙B·e Ì‰Èa ÔÈÙ¯BNL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ¿≈∆¿≈∆«¬«»ƒ

˙¯Á‡34„·Ï· ‰¯·Ú‰a ‡l‡ ,35BÊ ‰„B·Ú ‰˙È‰ «∆∆∆»¿«¬»»ƒ¿«»¿»¬»
CÎÈÙÏ .CÏÓ dÓML36˙„B·ÚÏ BÊ ‰„B·Ú ‰NBÚ‰ ∆¿»…∆¿ƒ»»∆¬»«¬«

¯eËt ,CÏnÓ ıeÁ ˙¯Á‡ ÌÈ·ÎBk37. »ƒ«∆∆ƒ…∆»

בני 26) שקוץ ולמולך שנאמר: כמו עמון, בני אליל שם
מלכום  ואחרי "מלכום": גם ונקרא ז). יא, (מלכיםֿא עמון

ה). (שם, עמונים אזהרה 27)שקוץ כאן הביא רבינו
מפני  י), (יח, דברים ומספר כא) (יח, ויקרא מספר כפולה:
על  אותנו ומעמידות זו את זו משלימות אלה אזהרות ששתי
שב"ויקרא" באזהרה למולך. העברה של הנכון הפירוש
באזהרה  "אש": נזכר ולא למולך", "להעביר נאמר:
באש", ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא נאמר: שב"דברים"
זה  של האמור ליתן סד:): (סנה' ואמרו "מולך". נזכר ולא
למולך  מזרעו שיתן עד חייב ואינו - בזה זה ושל בזה

(כס"מ). באש "ומזרעך 28)ויעבירו שנאמר: מזרעו, חלק
זרעך. כל ולא - "מזרעך" תתן", בחזרה.29)לא

אוקספורד.30) לדעת 31)כנוסח בניגוד הכהנים, ולא
סד:). (סנהד' אותו מעבירים שהכהנים שסובר ז"ל רש"י
ה"י), פ"ז, (סנהדרין בירושלמי הוא רבינו לשיטת והמקור
לכמרים, שימסרנו עד חייב אינו "לעולם שם: שנאמר

ויעבירנו". ונושא 32)ויטלנו ברגליו עובר שהאב כלומר:
בידו  בנו אוחז כשהאב אבל כתפיו. על או זרועו על הבן את
חז"ל  שאמרו וזהו פטור. - הבן של ברגליו ומעבירו
העברה", דרך שיעבירנו עד חייב "אינו סד:): (סנהדרין
נישא  שהחפץ למקום, ממקום חפץ שמעבירים כמו כלומר:
("לחםֿמשנה" המעביר הנושא של זרועותיו ועל כתפיו על

רבינו). דברי בפירוש בקפיצה,33)ו"תפארתֿישראל"
יישרף. באש 34)שלא בניהם את שורפים והספרוים כגון:

לא). יז, (מלכיםֿב וענמלך דברי 35)לאדרמלך השוה
'העברה' "זו האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין בפירושו רבינו
עיקרו  אבל - למאד רב המון שחשב כמו - שריפה אינה
אותו  לשם אותה מלהטים והיו אש מבערים שהיו הוא:
מולך. הנקרא: והוא בכך, אותו עובדים שהיו הידוע, הפסל

מעבירו 36) אלא ממש, שריפה בנו את שורף ואינו הואיל
בלבד. לעבודת 37)באש רק מיוחדת זו שעבודה מפני

חייב  אינו - אחר אליל לשם אותה עשה אם ולכן המולך,
אז  ממש, שריפה באש" "העברה היתה אלמלי אבל מיתה.

שהיא  "מקטר", משום האלילים בשאר גם עליה חייב היה
אפ  עליהן שחייבים העבודות מארבע דרכה אחת כשאין ילו

כא) יח, (ויקרא בפירושו והרמב"ן (כסףֿמשנה). בכך"
ממש, שריפה נשרף שהבן הרבה בראיות להוכיח מאריך
שיצתה  אחרי תיכף כי לאפר, להיות כליל נשרף שלא אלא
בנו  "מעביר מפרש והוא האש. מתוך אותו מעבירים נשמתו
באש  תעבירו באש יבוא אשר דבר כל כמו: באש", ובתו
שהכלים, באש. תלהטו שפירושו: כג), לא, (במדבר וטהר
(שם). עיין ולובנו. לוהטו אלא כליל נשרפו לא המתכת, כלי
והוא  הרמב"ם בשיטת הולך סד.) (סנהדרין המאירי והרב
הכמרים  אותו לוקחים המדורה מן "כשיצא שם: אומר
אותה  מבני או עמהם: כומר ונעשה בגדיהם אותו ומלבישים

האמונה".
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התראה.38) בלי אבל ובהתראה.39)במזיד, במזיד
נישא 40) והבן ברגליו עובר שהאב שביארנו: כמו

- לארץ למטה הבן של ורגליו כתפיו על או בזרועותיו
העברה". "דרך שהבן 42)לכהנים.41)שזוהי כגון:

אבל  אותו, נושא שהאב או בידו: מוליכו והאב ברגליו הולך
(כסףֿמשנה). לצדדין או למעלה (סנהדרין 43)רגליו

אותנו: שמונים ל"מינים" להשיב טעם נותן והסמ"ג סד:)
והוא  למולך?" זרעו כל כשהעביר פטור שיהא "היתכן
וזה  מתכפרים: המומתים ביתֿדין שבמיתת מפני אומר:
- כפרה לו שאין גדול כך כל עוונו זרעו, כל שהעביר
ביתֿדין, מיתת שימות הקדושֿברוךֿהוא רצה לא ולפיכך
דיבורֿהמתחיל: (שם, ובתוספות כפרה. לו תהא שלא כדי
כשהעביר  פטור שיהא אפשר איך הקשו: זרעו") כל "העביר
בנו  את שהעביר משעה כבר שנתחייב מאחר זרעו כל
זרעו: כל שהוא יחיד בן לו שהיה כגון, ותירצו: הראשון?

אחת. בבת זרעו כל שהקריב או
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.¯eËt»

וכדומה.44) איש מאשת מערוה: בן לו שיש כגון
(שם).45)
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בני 26) שקוץ ולמולך שנאמר: כמו עמון, בני אליל שם
מלכום  ואחרי "מלכום": גם ונקרא ז). יא, (מלכיםֿא עמון

ה). (שם, עמונים אזהרה 27)שקוץ כאן הביא רבינו
מפני  י), (יח, דברים ומספר כא) (יח, ויקרא מספר כפולה:
על  אותנו ומעמידות זו את זו משלימות אלה אזהרות ששתי
שב"ויקרא" באזהרה למולך. העברה של הנכון הפירוש
באזהרה  "אש": נזכר ולא למולך", "להעביר נאמר:
באש", ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא נאמר: שב"דברים"
זה  של האמור ליתן סד:): (סנה' ואמרו "מולך". נזכר ולא
למולך  מזרעו שיתן עד חייב ואינו - בזה זה ושל בזה

(כס"מ). באש "ומזרעך 28)ויעבירו שנאמר: מזרעו, חלק
זרעך. כל ולא - "מזרעך" תתן", בחזרה.29)לא

אוקספורד.30) לדעת 31)כנוסח בניגוד הכהנים, ולא
סד:). (סנהד' אותו מעבירים שהכהנים שסובר ז"ל רש"י
ה"י), פ"ז, (סנהדרין בירושלמי הוא רבינו לשיטת והמקור
לכמרים, שימסרנו עד חייב אינו "לעולם שם: שנאמר

ויעבירנו". ונושא 32)ויטלנו ברגליו עובר שהאב כלומר:
בידו  בנו אוחז כשהאב אבל כתפיו. על או זרועו על הבן את
חז"ל  שאמרו וזהו פטור. - הבן של ברגליו ומעבירו
העברה", דרך שיעבירנו עד חייב "אינו סד:): (סנהדרין
נישא  שהחפץ למקום, ממקום חפץ שמעבירים כמו כלומר:
("לחםֿמשנה" המעביר הנושא של זרועותיו ועל כתפיו על

רבינו). דברי בפירוש בקפיצה,33)ו"תפארתֿישראל"
יישרף. באש 34)שלא בניהם את שורפים והספרוים כגון:

לא). יז, (מלכיםֿב וענמלך דברי 35)לאדרמלך השוה
'העברה' "זו האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין בפירושו רבינו
עיקרו  אבל - למאד רב המון שחשב כמו - שריפה אינה
אותו  לשם אותה מלהטים והיו אש מבערים שהיו הוא:
מולך. הנקרא: והוא בכך, אותו עובדים שהיו הידוע, הפסל

מעבירו 36) אלא ממש, שריפה בנו את שורף ואינו הואיל
בלבד. לעבודת 37)באש רק מיוחדת זו שעבודה מפני

חייב  אינו - אחר אליל לשם אותה עשה אם ולכן המולך,
אז  ממש, שריפה באש" "העברה היתה אלמלי אבל מיתה.

שהיא  "מקטר", משום האלילים בשאר גם עליה חייב היה
אפ  עליהן שחייבים העבודות מארבע דרכה אחת כשאין ילו

כא) יח, (ויקרא בפירושו והרמב"ן (כסףֿמשנה). בכך"
ממש, שריפה נשרף שהבן הרבה בראיות להוכיח מאריך
שיצתה  אחרי תיכף כי לאפר, להיות כליל נשרף שלא אלא
בנו  "מעביר מפרש והוא האש. מתוך אותו מעבירים נשמתו
באש  תעבירו באש יבוא אשר דבר כל כמו: באש", ובתו
שהכלים, באש. תלהטו שפירושו: כג), לא, (במדבר וטהר
(שם). עיין ולובנו. לוהטו אלא כליל נשרפו לא המתכת, כלי
והוא  הרמב"ם בשיטת הולך סד.) (סנהדרין המאירי והרב
הכמרים  אותו לוקחים המדורה מן "כשיצא שם: אומר
אותה  מבני או עמהם: כומר ונעשה בגדיהם אותו ומלבישים

האמונה".
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התראה.38) בלי אבל ובהתראה.39)במזיד, במזיד
נישא 40) והבן ברגליו עובר שהאב שביארנו: כמו

- לארץ למטה הבן של ורגליו כתפיו על או בזרועותיו
העברה". "דרך שהבן 42)לכהנים.41)שזוהי כגון:

אבל  אותו, נושא שהאב או בידו: מוליכו והאב ברגליו הולך
(כסףֿמשנה). לצדדין או למעלה (סנהדרין 43)רגליו

אותנו: שמונים ל"מינים" להשיב טעם נותן והסמ"ג סד:)
והוא  למולך?" זרעו כל כשהעביר פטור שיהא "היתכן
וזה  מתכפרים: המומתים ביתֿדין שבמיתת מפני אומר:
- כפרה לו שאין גדול כך כל עוונו זרעו, כל שהעביר
ביתֿדין, מיתת שימות הקדושֿברוךֿהוא רצה לא ולפיכך
דיבורֿהמתחיל: (שם, ובתוספות כפרה. לו תהא שלא כדי
כשהעביר  פטור שיהא אפשר איך הקשו: זרעו") כל "העביר
בנו  את שהעביר משעה כבר שנתחייב מאחר זרעו כל
זרעו: כל שהוא יחיד בן לו שהיה כגון, ותירצו: הראשון?

אחת. בבת זרעו כל שהקריב או

.äÏeÒt Ú¯Ê „Á‡Â ¯Lk Ú¯Ê „Á‡44ÂÈa „Á‡ ; ∆»∆«»≈¿∆»∆«»∆»»»
‡e‰ BÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÏÚ - Ì‰È· È·e Ì‰Èa ,ÂÈ˙B·e¿»¿≈∆¿≈¿≈∆«»¿≈¿≈
B‡ ÂÈÁ‡ ¯È·Ú‰ Ì‡ Ï·‡ .BÚ¯Ê Ô‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆≈«¿¬»ƒ∆¡ƒ∆»
.¯eËt ,BÓˆÚ ¯È·Ú‰L B‡ ,ÂÈ˙B·‡ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡«¿»¬»∆∆¡ƒ«¿»

‡ÓeÒ ‰È‰L B‡ ÔLÈ ‡e‰Â BÚ¯fÓ „Á‡ ¯È·Ú‰45- ∆¡ƒ∆»ƒ«¿¿»≈∆»»»
.¯eËt»

וכדומה.44) איש מאשת מערוה: בן לו שיש כגון
(שם).45)

.åÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰L ÔÈ· ‡È‰ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L ‰·vÓ«≈»∆»¿»»ƒƒ¿»∆«…ƒ¿«¿ƒ
'‰ ˙‡ „·ÚÏ elÙ‡Â ,dÏˆ‡46‰È‰ ÔkL ,47È„·BÚ C¯„ ∆¿»«¬ƒ«¬…∆∆≈»»∆∆¿≈

ÏÎÂ ."‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¿»
˙ÈkNÓ Ô·‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ,‰·vÓ ÌÈ˜n‰48‰¯eÓ‡‰ «≈ƒ«≈»∆¿≈∆∆«¿ƒ»¬»

'‰Ï ‰ÈÏÚ ‰ÂÁzLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz·49, «»««ƒ∆ƒ¿«¬∆»∆»«
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ÌÎˆ¯‡a ez˙ ‡Ï ˙ÈkNÓ Ô·‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿∆∆«¿ƒ…ƒ¿¿«¿¿∆
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰È‰L ÈtÓ ;"‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬»∆»ƒ¿≈∆»»∆∆¿≈»ƒ

‰ÈÙÏ Ô·‡ ÁÈp‰Ï50ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¿«ƒ«∆∆¿»∆»¿ƒ¿«¬»∆»¿ƒ»≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiL „Ú ,‰˜BÏ BÈ‡Â .'‰Ï Ôk ÔÈNBÚƒ≈«¿≈∆«∆ƒ¿…»»¿«¿»
‡È‰ BfL ,‰ÈÏÚ ÏËeÓ BlÎ ‡ˆÓÂ Ô·‡‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ¿»À»»∆»∆ƒ

‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰ÈÂÁzL‰51. ƒ¿«¬»»»¬»«»

שופטים):46) (ספרי, חז"ל אמרו שכן אסורה, כן גם
הלא  האבות של והמצבה לבנים". ושנואה לאבות "אהובה
 ֿ (כסף לבנים" "שנואה שהיא אמרו זאת ובכל המה, לה'

שהם 47)משנה). ומפני כך: נוהגים התחילו הם שגם
א  לפולחן לחוק המצבה את להם אצלנו עשו נאסרה ליליהם,

יח, (ויקרא תלכו לא ובחוקותיהם משום: ה', לשם ואפילו
העין 48)ג). את המושכות צורות עליה שחקוקות אבן

הבט  שפירושו: שכה, משורש - משכית בהן. להסתכל
התורה). על (רשב"ם כב:).49)והסתכל (מגילה כמבואר

עבודהֿזרה.50) הבוא 51)לפני הכתוב: על חז"ל וסמכו
י), לז, (בראשית ארצה לך להשתחוות ואמך... אני נבוא
כב:). (מגילה ורגלים ידים פישוט זו - שהשתחוויה מכאן

.æ‡") ˙Bˆ¯‡‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»¬»
˙BÓB˜n‰52ÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¯zÓ Lc˜na Ï·‡ ;( «¿¬»«ƒ¿»À»¿ƒ¿«¬«

ÌÎˆ¯‡a - "ÌÎˆ¯‡a" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡‰53Ìz‡ È‡ »¬»ƒ∆∆¡«¿«¿¿∆¿«¿¿∆ƒ«∆
ÏÚ ÌÈÂÁzLÓ Ìz‡ Ï·‡ ,ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ«»¬»ƒ¬»«∆ƒ¿«¬ƒ«

˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰54Lc˜na55‰Ê ÈtÓe .56ÏÎ e‚‰ »¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¬»
ÚÈv‰Ï Ï‡¯NÈ57˙B‡ÏˆÁÓ58˙BÙeˆ¯‰ ˙BiÒÎŒÈz·a ƒ¿»≈¿«ƒ««¿¿»¿»≈¿≈ƒ»¿

ÔÈ·e Ì‰Èt ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,Ô·˙Â L˜ ÈÈÓ B‡ ,ÌÈ·‡a«¬»ƒƒ≈«»∆∆¿«¿ƒ≈¿≈∆≈
ÌÈ·‡‰59ÔÈ·e BÈa ÏÈc·Ó ¯·c ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . »¬»ƒ¿ƒ…»»»»«¿ƒ≈≈

¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏB‰ ,Ô·‡‰60ÏÚ ‰ÁBL B‡ ,‰ÂÁzLÓe »∆∆≈¿»«≈ƒ¿«¬∆∆«
‰hÓe Bcˆ61.Ô·‡a ÂÈt ˜Èa„È ‡lL È„k , ƒ«∆¿≈∆…«¿ƒ»»»»∆

הארצות.52) הדפוסים: ובשאר וילנא: כנוסח
שבארצכם.53) המקומות שאר בכל כלומר:
בית 54) (הלכות רבינו כלשון ומסותתות, במגרה המגוררות

ה"ח). פ"א, ג):55)הבחירה ז, הימיםֿב דברי ככתוב
וישתחוו. הרצפה על אפים להשתחוות 56)ויכרעו שאסור

האבן. או 58)לשטוח.57)על קש קלועים שטיחים
דקים. ֿ 59)קנים ויום בראשֿהשנה כיום נוהגים אנו וכן

כורעים. כשאנו המוספים בתפילת שאינו 60)הכיפורים
אבנים. אביי 61)רצוף שנהגו כמו לצדדים, פניו נוטה

כג.). (מגילה ורבא

.ç‡Ïa ˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰ ÏÚ '‰Ï ‰ÂÁzLn‰ Ïk»«ƒ¿«¬∆¿«»¬»ƒ«¿À»¿…
‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙ62B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ≈∆∆»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ63„Á‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ï·‡ . «««¿¬»«¬«»ƒ∆»
ÌÈ„È ËeMÙ ‡Ïa B‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙa ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿…ƒ»«ƒ

ÂÈt LaÎiL ‰ÚMÓ - ÌÈÏ‚¯Â64Ï˜Ò ,Ú˜¯wa65. ¿«¿«ƒƒ»»∆ƒ¿»»««¿«ƒ¿»

בתורה.62) האמורה השתחוויה זו מלקות 63)שאין
אבל  ה"ג). פ"ו, התורה יסודי (הלכות נתבאר כבר דרבנן.
שתיקנו  הכריעות כל ולכרוע אבנים רצפת על להתפלל
כשפניו  אלא חכמים אסרו שלא מותר, - בתפילה חכמים

הרמב"ם). בדעת ("כסףֿמשנה" בקרקע דבוקות
הקרקע.64) כלפי ופניו ראשו ומרכין קומתו כופף כשהוא
כפיפת 65) - לעכו"ם השתחוויה לעניין כי ד.). (הוריות

סה.). (סנהדרין מעשה היא קומה

.è‰¯ÊÚ‰ ÏÎa B‡ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔÏÈ‡ ÚËBp‰66ÔÈa - «≈«ƒ»≈∆«ƒ¿≈«¿»»¬»»≈
˜¯Ò ÔÏÈ‡67B‡NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÈa , ƒ«¿»≈ƒ««¬»««ƒ∆¬»

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÏ ÈÙÈÂ Lc˜nÏ ÈBÏ¿«ƒ¿»¿…ƒ¬≈∆∆∆∆¡«…
Ïˆ‡ ,ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙68;"EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆

ÚËB ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰Ê ‰È‰L ÈtÓ˙BÏÈ‡ ÔÈ ƒ¿≈∆»»∆∆∆¿≈»ƒ¿ƒƒ»
.ÌÚ‰ ÌL eˆa˜˙iL È„k ,dlL ÁaÊÓ „ˆa¿«ƒ¿≈«∆»¿≈∆ƒ¿«¿»»»

המקדש 66) בית חצר היא - והמזבח ההיכל את שהכילה
מאה  ורחבה: אמה, ושבע ושמונים מאה שארכה: הפנימית,
פ"ב, (מדות ישראל" "עזרת ונקראת: אמה וחמש ושלשים

פירות.67)מ"ו). עושה שאינו פי 68)אילן על ואף
כח:), (תמיד חז"ל למדו מזבח", "אצל אמרה: שהתורה
'ספרי', (וכן עץ. של בנין ולבנות לנטוע אסור העזרה שבכל

שופטים).

.é˙B‡¯„ÒÎ‡ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡69C¯„k Lc˜na ıÚ ÏL »«¬«¿«¿»∆≈«ƒ¿»¿∆∆
ıÚ BÈ‡Â ÔÈa· ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈««ƒ∆«ƒ¿»¿≈≈
‡l‡ ."ıÚ Ïk" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰¯˙È ‰˜Á¯‰ - ÚeË»««¿»»¿≈»ƒ∆∆¡«»≈∆»

˙BÎ·q‰Â ˙B‡¯„ÒÎ‡‰ Ïk70ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ »»«¿«¿»¿«¿»«¿ƒ«¿»ƒ
.ıÚ ÏL ‡Ï ,eÈ‰ Ô·‡ ÏL ,Lc˜na eÈ‰L∆»«ƒ¿»∆∆∆»…∆≈

כולה,69) פתוחה הרביעית והרוח רוחות משלש סגור אולם
לאכסדרה, דומה הזה העולם כט:): (מנחות שאמרו כמו

יוצא. רעה) (לתרבות לצאת הרוצה כנוסח 70)שכל
זיזים  סככות: ופירוש והסבכות. דפוסים: ובשאר אוקספורד.
החמה  מפני ולמחסה לסוכך להיות הבנין מקירות היוצאים

וכדומה.

ה'תשע"ו  כסלו כ"א חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
של 1) אליל בין מה וממשמשיה; מעבודהֿזרה הנאה איסור

ישראל. של לאליל גוי

.àÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï ‡È‰ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿«≈¬«»ƒ
‰ÈLnLÓe2„a‡" :¯Ó‡pL ,dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ¿«¿∆»¿»««¬∆ƒ¿ƒ»∆∆¡««≈

"˙BÓ˜n‰ Ïk ˙‡ Ôe„a‡z3‰k Ì‡ Èk" :¯Ó‡Â , ¿«¿∆»«¿…¿∆¡«ƒƒ…
Ï‡¯NÈŒı¯‡·e ."eˆzz Ì‰È˙ÁaÊÓ Ì‰Ï eNÚ«̇¬»∆ƒ¿¿…≈∆ƒ…¿∆∆ƒ¿»≈
.eˆ¯‡ ÏkÓ d˙B‡ „a‡pL „Ú ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«¬∆»«∆¿«≈»ƒ»«¿≈
‡l‡ ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ıeÁa Ï·‡¬»¿»»∆≈»¿Àƒƒ¿…«¬∆»∆»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïk „a‡ ,B˙B‡ LaÎpL ÌB˜Ó Ïk»»∆ƒ¿¿«≈»¬«»ƒ
ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â" :¯Ó‡pL ,BaL∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»
,Ô‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ Ï‡¯NÈŒı¯‡a - "‡e‰‰«¿∆∆ƒ¿»≈«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆

Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ È‡Â4.ı¯‡Ï ıeÁa Ô‰È¯Á‡ ¿ƒ«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆¿»»∆

לעבודהֿזרה.2) יין בהן שמנסכים הכוסות  "אם 3)כגון
ההרים  שעל אלוהיהם שהרי עצמם, למקומות עניין אינו
לכלים  עניין תנהו - אלוהיהם ההרים ולא נאסרים,
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נא:). (עבודהֿזרה לעבודהֿזרה בהם שהשתמשו
לחוץֿלארץ 4) ארץֿישראל שבין החילוק ראה). (ספרי,

אפילו  ולאבדה אחריה לרדוף אנו מחוייבים - בארץ הוא:
עבודהֿזרה  לאבד עלינו מצוה כי כבשנוהו, שלא במקום
במקום  אלא לאבדה מצווים אנו אין ובחוץֿלארץ מארצנו;

שכבשנוהו.

.á˙·¯˜˙Â ,‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú5LÏÎÂ ,dl ¬«»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿»
‰NÚp‰6‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ,dÏÈ·La ««¬∆ƒ¿ƒ»»«¬»»∆∆¡«¿…

ÏkÓ „Á‡a ‰‰p‰ ÏÎÂ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·»̇ƒ≈»∆≈∆¿»«∆¡∆¿∆»ƒ»
˙Á‡Â ,"‡È·˙ ‡ÏÂ" ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ,el‡≈∆¿«ƒ««ƒ¿…»ƒ¿««

˜a„È ‡ÏÂ" ÌeMÓ7."Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

לפניה.5) שמקריבים הבשר או שמנסכים, היין כגון,
וכן 6) לפניה, שמדליקים נרות כגון: עבודהֿזרה, נויי כל

לכבודה. ששוטחים אף 7)בגדים כב.) מכות ראה; (ספרי,
בעבודהֿזרה, ולא הנידחת בעיר נאמר זה שמקרא פי על
שעבודהֿזרה, מפני עבודהֿזרה, לעניין חז"ל דרשוהו
(דברים  הוא" חרם כי תתעבנו "ותעב ככתוב: חרם, נקראת
לנו  גילתה החרם" מן בידך... ידבק "ולא ובפסוק כו); ז,
על  ומוזהרים בהנאה אסור חרם שהוא מה שכל התורה,
ב"ספר  הרמב"ן ובראשם רבינו, על חולקים ורבים הנאתו.
שתיים  מלקות שאין הסובר קצב), (לאֿתעשה, המצוות"
כב.) (מכות שאמרו ומה עבודהֿזרה; ממשמשי בנהנה
ולא  עצמה, מעבודהֿזרה בנהנה אלא אינו שתיים, שלוקה
בירושלמי  מפורש רבינו כדברי אבל ותקרובתה. ממשמשיה
נסך  יין שם: שנאמר י"ב), הלכה ה, פרק (עבודהֿזרה
ידבק  "ולא שנאמר: משום בהנאה, אסורים לבובים ועורות
לעניין  גם נדרש זה שפסוק הרי - החרם" מן מאומה בידך

") רבינו דברי והשווה עבודהֿזרה. המצוות",תקרובת ספר
כה). לאֿתעשה

.âÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dlÎ ‰e·È¯˜‰L ‰Ó‰a8‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ¿ƒ»À»«¬«»ƒ¬»
dL¯t elÙ‡ ;‰‡‰a9‰ÈÙÏËe ‰È¯˜Â ‰È˙BÓˆÚÂ «¬»»¬ƒƒ¿»¿«¿∆»¿«¿∆»¿»∆»

¯BÚa ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,d¯BÚÂ¿»«…»«¬»»¿ƒ»ƒ»»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z ¯BÚ‰ ‰fL Ba Ú„BiL ,ÔÓÈÒƒ»∆≈«∆∆»ƒ¿…∆¬«»ƒ

Ï‚Ú Ú¯˜ ÌÈÚ¯BwL ,ÌÈNBÚ eÈ‰L ÔB‚k ,‡e‰10„‚k ¿∆»ƒ∆¿ƒ∆«»…¿∆∆
Ck Ô‰L ˙B¯BÚ‰ Ô˙B‡ Ïk È¯‰ - ·l‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ·l‰«≈ƒƒ«≈¬≈»»»∆≈»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»¿≈…«≈»∆

(8 ֿ לעבודת שהקריבוה "בהמה מנטובא, קושטא, בנוסח
ידבק 9)כוכבים". "ולא שנאמר: משום לד:) (עבודהֿזרה

שאין ÓÂ‡Ó."(10‰בידך שמותר, - משוך לקרע פרט
במשנה  נקראים העורות ואלו לעבודהֿזרה, כן עושים
שם  על לבובים", "עורות ג): משנה ב, פרק זרה (עבודה

הלב. כנגד קריעתם

.ã˙„B·ÚÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈa ‰Ó«≈¬«»ƒ∆≈»ƒ«¬«
„·BÚ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¿»≈¬«»ƒ∆≈

„iÓ ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk11ÈÏÈÒt" :¯Ó‡pL , »ƒ¬»«¬»»ƒ»∆∆¡«¿ƒ≈
BÏ ‰NÚ ,BÏÒtMÓ - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï‡¡…≈∆ƒ¿¿»≈ƒ∆¿»«¬»
„Ú ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏLÂ .dBÏ‡¡«¿∆ƒ¿»≈≈»¬»«¬»»«

„·ÚzL12dÏ ‰NÚiL „Ú - "¯˙qa ÌNÂ" :¯Ó‡pL , ∆≈»≈∆∆¡«¿»«»∆«∆«¬∆»

¯˙qaL ÌÈ¯·c13˙„B·Ú ÈLnLÓe .d˙„B·Ú Ô‰L , ¿»ƒ∆«≈∆∆≈¬»»¿«¿≈¬«
ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈∆≈»ƒ≈∆ƒ¿»≈≈»

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰· eLnzLiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡14. ¬ƒ«∆ƒ¿«¿»∆«¬«»ƒ

עדיין.11) עבדה כשלא אפילו עשייתה, בגמר תיכף
נב.).12) עבודהֿזרה,13)(עבודהֿזרה עובד ישראל כי

ביתֿדין  ישמעו שמא יראוהו, שלא בסתר אותה עובד
אשר 14)ויסקלוהו. תאבדון... אבד נאמר: במשמשיה כי

בהם  שיעבדו עד אסורים אינם - ב) יב, (דברים עבדו
נא:). זרה (עבודה

.äÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰»∆¬«»ƒ«¬≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ ‡e‰L15„·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡Â ;¯zÓ B¯ÎN , ∆∆¿»À»«¬ƒ¬»»¿≈

„Ú ˙¯Ò‡ dÈ‡L ÈtÓ ,„iÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¬»ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆¡∆∆«
L˘BkÓe ,¯Óbz16‰ÂL Ba ÔÈ‡ d¯ÓBbL ÔB¯Á‡ ∆ƒ»≈««¬∆¿»≈»∆

‰Ëe¯Ù17˙B‡Ëe¯b Á˜Bl‰ .18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿»«≈«¿»ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ô‰· ‡ˆÓe19‡ÏÂ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ - »»»∆¬«»ƒƒ»«»¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯ÈÊÁÈ ,CLÓ20‡ÏÂ CLÓ Ì‡ ÔÎÂ . »««¬ƒ≈»≈»ƒ¿≈ƒ»«¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚa ‰ÎÈLnL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÚÓ Ô˙»«»««ƒ∆¿ƒ»¿≈»ƒ

‰B˜21‡e‰ ˙eÚË ÁwÓk ,22- CLÓe ˙BÚÓ Ô˙ . »¿ƒ«»»«»»«
ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ23eL¯iL ,¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ . ƒ≈¿»«∆«¿≈≈»ƒ¿≈∆»¿

„·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯b‰ ÏBÎÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡∆¬ƒ∆≈»ƒ»«≈«»≈
˙BÚÓ È‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :ÌÈ·ÎBk24ÏË ! »ƒ…«»¬«»ƒ«¬ƒ»…

¯b‰ ˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â !˙B¯t È‡Â ,CÒŒÔÈÈ ‰z‡«»≈∆∆«¬ƒ≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«≈
¯eÒ‡ -25. »

למעלה 15) כמבואר לכם, תעשו לא מסכה ואלוהי משום:
ט). הלכה ג, שהוא 16)(פרק בפטיש, האחרונה ההכאה

מלאכה. לשכירות 17)גמר "ישנה היא: הלכה כי
כלי  לעשות עליו המקבל אומן כלומר: סוף", ועד מתחילה
התקדמות  של וחלק חלק כל עם שכרו את קונה הוא
כל  הצלם, עשיית בעד שכר המקבל האומן ולכן מלאכתו.
האחרונה  וההכאה הוא; בהיתר האחרונה להכאה עד שכרו
בה  אין הרי הצלם, נגמר שאז מפני באיסור, שהיתה בפטיש
שכר  כאן שאין מותר, שכרו ולכן - פרוטה שוה כדי
עשייתה  גמר מלפני קנה כבר שכרו כל שהרי עבודהֿזרה,

יט:). מתכות.18)(עבודה ֿזרה כלי והרי 19)שברי
מעבודהֿזרה. ליהנות את 20)אסור משך שלא עוד כל כי

נתן  כשכבר ואפילו לישראל, לו נקנה לא הנכרי מידי החפץ
מעות. ולא קונה משיכה בנכרי כי - הכסף את לו

אלא 21) לבערה מחוייב אינו זאת בכל ישראל, של זה והרי
ודיו. לנכרי ביניהם 22)מחזירה שעבודהֿזרה ידע אילו כי

היה. בטעות קניינו שכל נמצא מושכם, היה לא
רבינו,23) (פירוש לעולם ימצאו ולא עמוקים שמימיו

לא  הדין שמצד פי על אף ט). משנה ג, פרק זרה עבודה
את  לדרוש הוא ויכול הייתה בטעות משיכתו כי עוד, קנה
הרי  ומשך כסף שנתן כיוון זאת בכל מהנכרי, חזרה כספו
הנכרי  מאת כספו וכשידרוש היא, שלו עבודהֿזרה כאילו זה
- ואסור לנכרי עבודהֿזרה מוכר הוא כאילו נראה יהא
ביד  עבודהֿזרה כדין אותה, לבער חייב בעצמו הוא לפיכך

עא:). (עבודהֿזרה אבוד וכספו פי 24)ישראל, על ואף
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נא:). (עבודהֿזרה לעבודהֿזרה בהם שהשתמשו
לחוץֿלארץ 4) ארץֿישראל שבין החילוק ראה). (ספרי,

אפילו  ולאבדה אחריה לרדוף אנו מחוייבים - בארץ הוא:
עבודהֿזרה  לאבד עלינו מצוה כי כבשנוהו, שלא במקום
במקום  אלא לאבדה מצווים אנו אין ובחוץֿלארץ מארצנו;

שכבשנוהו.

.á˙·¯˜˙Â ,‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú5LÏÎÂ ,dl ¬«»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿»
‰NÚp‰6‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ,dÏÈ·La ««¬∆ƒ¿ƒ»»«¬»»∆∆¡«¿…

ÏkÓ „Á‡a ‰‰p‰ ÏÎÂ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·»̇ƒ≈»∆≈∆¿»«∆¡∆¿∆»ƒ»
˙Á‡Â ,"‡È·˙ ‡ÏÂ" ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ,el‡≈∆¿«ƒ««ƒ¿…»ƒ¿««

˜a„È ‡ÏÂ" ÌeMÓ7."Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

לפניה.5) שמקריבים הבשר או שמנסכים, היין כגון,
וכן 6) לפניה, שמדליקים נרות כגון: עבודהֿזרה, נויי כל

לכבודה. ששוטחים אף 7)בגדים כב.) מכות ראה; (ספרי,
בעבודהֿזרה, ולא הנידחת בעיר נאמר זה שמקרא פי על
שעבודהֿזרה, מפני עבודהֿזרה, לעניין חז"ל דרשוהו
(דברים  הוא" חרם כי תתעבנו "ותעב ככתוב: חרם, נקראת
לנו  גילתה החרם" מן בידך... ידבק "ולא ובפסוק כו); ז,
על  ומוזהרים בהנאה אסור חרם שהוא מה שכל התורה,
ב"ספר  הרמב"ן ובראשם רבינו, על חולקים ורבים הנאתו.
שתיים  מלקות שאין הסובר קצב), (לאֿתעשה, המצוות"
כב.) (מכות שאמרו ומה עבודהֿזרה; ממשמשי בנהנה
ולא  עצמה, מעבודהֿזרה בנהנה אלא אינו שתיים, שלוקה
בירושלמי  מפורש רבינו כדברי אבל ותקרובתה. ממשמשיה
נסך  יין שם: שנאמר י"ב), הלכה ה, פרק (עבודהֿזרה
ידבק  "ולא שנאמר: משום בהנאה, אסורים לבובים ועורות
לעניין  גם נדרש זה שפסוק הרי - החרם" מן מאומה בידך

") רבינו דברי והשווה עבודהֿזרה. המצוות",תקרובת ספר
כה). לאֿתעשה

.âÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dlÎ ‰e·È¯˜‰L ‰Ó‰a8‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ¿ƒ»À»«¬«»ƒ¬»
dL¯t elÙ‡ ;‰‡‰a9‰ÈÙÏËe ‰È¯˜Â ‰È˙BÓˆÚÂ «¬»»¬ƒƒ¿»¿«¿∆»¿«¿∆»¿»∆»

¯BÚa ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,d¯BÚÂ¿»«…»«¬»»¿ƒ»ƒ»»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z ¯BÚ‰ ‰fL Ba Ú„BiL ,ÔÓÈÒƒ»∆≈«∆∆»ƒ¿…∆¬«»ƒ

Ï‚Ú Ú¯˜ ÌÈÚ¯BwL ,ÌÈNBÚ eÈ‰L ÔB‚k ,‡e‰10„‚k ¿∆»ƒ∆¿ƒ∆«»…¿∆∆
Ck Ô‰L ˙B¯BÚ‰ Ô˙B‡ Ïk È¯‰ - ·l‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ·l‰«≈ƒƒ«≈¬≈»»»∆≈»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»¿≈…«≈»∆

(8 ֿ לעבודת שהקריבוה "בהמה מנטובא, קושטא, בנוסח
ידבק 9)כוכבים". "ולא שנאמר: משום לד:) (עבודהֿזרה

שאין ÓÂ‡Ó."(10‰בידך שמותר, - משוך לקרע פרט
במשנה  נקראים העורות ואלו לעבודהֿזרה, כן עושים
שם  על לבובים", "עורות ג): משנה ב, פרק זרה (עבודה

הלב. כנגד קריעתם

.ã˙„B·ÚÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈa ‰Ó«≈¬«»ƒ∆≈»ƒ«¬«
„·BÚ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¿»≈¬«»ƒ∆≈

„iÓ ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk11ÈÏÈÒt" :¯Ó‡pL , »ƒ¬»«¬»»ƒ»∆∆¡«¿ƒ≈
BÏ ‰NÚ ,BÏÒtMÓ - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï‡¡…≈∆ƒ¿¿»≈ƒ∆¿»«¬»
„Ú ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏLÂ .dBÏ‡¡«¿∆ƒ¿»≈≈»¬»«¬»»«

„·ÚzL12dÏ ‰NÚiL „Ú - "¯˙qa ÌNÂ" :¯Ó‡pL , ∆≈»≈∆∆¡«¿»«»∆«∆«¬∆»

¯˙qaL ÌÈ¯·c13˙„B·Ú ÈLnLÓe .d˙„B·Ú Ô‰L , ¿»ƒ∆«≈∆∆≈¬»»¿«¿≈¬«
ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈∆≈»ƒ≈∆ƒ¿»≈≈»

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰· eLnzLiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡14. ¬ƒ«∆ƒ¿«¿»∆«¬«»ƒ

עדיין.11) עבדה כשלא אפילו עשייתה, בגמר תיכף
נב.).12) עבודהֿזרה,13)(עבודהֿזרה עובד ישראל כי

ביתֿדין  ישמעו שמא יראוהו, שלא בסתר אותה עובד
אשר 14)ויסקלוהו. תאבדון... אבד נאמר: במשמשיה כי

בהם  שיעבדו עד אסורים אינם - ב) יב, (דברים עבדו
נא:). זרה (עבודה

.äÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰»∆¬«»ƒ«¬≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ ‡e‰L15„·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡Â ;¯zÓ B¯ÎN , ∆∆¿»À»«¬ƒ¬»»¿≈

„Ú ˙¯Ò‡ dÈ‡L ÈtÓ ,„iÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¬»ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆¡∆∆«
L˘BkÓe ,¯Óbz16‰ÂL Ba ÔÈ‡ d¯ÓBbL ÔB¯Á‡ ∆ƒ»≈««¬∆¿»≈»∆

‰Ëe¯Ù17˙B‡Ëe¯b Á˜Bl‰ .18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿»«≈«¿»ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ô‰· ‡ˆÓe19‡ÏÂ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ - »»»∆¬«»ƒƒ»«»¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯ÈÊÁÈ ,CLÓ20‡ÏÂ CLÓ Ì‡ ÔÎÂ . »««¬ƒ≈»≈»ƒ¿≈ƒ»«¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚa ‰ÎÈLnL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÚÓ Ô˙»«»««ƒ∆¿ƒ»¿≈»ƒ

‰B˜21‡e‰ ˙eÚË ÁwÓk ,22- CLÓe ˙BÚÓ Ô˙ . »¿ƒ«»»«»»«
ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ23eL¯iL ,¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ . ƒ≈¿»«∆«¿≈≈»ƒ¿≈∆»¿

„·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯b‰ ÏBÎÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡∆¬ƒ∆≈»ƒ»«≈«»≈
˙BÚÓ È‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :ÌÈ·ÎBk24ÏË ! »ƒ…«»¬«»ƒ«¬ƒ»…

¯b‰ ˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â !˙B¯t È‡Â ,CÒŒÔÈÈ ‰z‡«»≈∆∆«¬ƒ≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«≈
¯eÒ‡ -25. »

למעלה 15) כמבואר לכם, תעשו לא מסכה ואלוהי משום:
ט). הלכה ג, שהוא 16)(פרק בפטיש, האחרונה ההכאה

מלאכה. לשכירות 17)גמר "ישנה היא: הלכה כי
כלי  לעשות עליו המקבל אומן כלומר: סוף", ועד מתחילה
התקדמות  של וחלק חלק כל עם שכרו את קונה הוא
כל  הצלם, עשיית בעד שכר המקבל האומן ולכן מלאכתו.
האחרונה  וההכאה הוא; בהיתר האחרונה להכאה עד שכרו
בה  אין הרי הצלם, נגמר שאז מפני באיסור, שהיתה בפטיש
שכר  כאן שאין מותר, שכרו ולכן - פרוטה שוה כדי
עשייתה  גמר מלפני קנה כבר שכרו כל שהרי עבודהֿזרה,

יט:). מתכות.18)(עבודה ֿזרה כלי והרי 19)שברי
מעבודהֿזרה. ליהנות את 20)אסור משך שלא עוד כל כי

נתן  כשכבר ואפילו לישראל, לו נקנה לא הנכרי מידי החפץ
מעות. ולא קונה משיכה בנכרי כי - הכסף את לו

אלא 21) לבערה מחוייב אינו זאת בכל ישראל, של זה והרי
ודיו. לנכרי ביניהם 22)מחזירה שעבודהֿזרה ידע אילו כי

היה. בטעות קניינו שכל נמצא מושכם, היה לא
רבינו,23) (פירוש לעולם ימצאו ולא עמוקים שמימיו

לא  הדין שמצד פי על אף ט). משנה ג, פרק זרה עבודה
את  לדרוש הוא ויכול הייתה בטעות משיכתו כי עוד, קנה
הרי  ומשך כסף שנתן כיוון זאת בכל מהנכרי, חזרה כספו
הנכרי  מאת כספו וכשידרוש היא, שלו עבודהֿזרה כאילו זה
- ואסור לנכרי עבודהֿזרה מוכר הוא כאילו נראה יהא
ביד  עבודהֿזרה כדין אותה, לבער חייב בעצמו הוא לפיכך

עא:). (עבודהֿזרה אבוד וכספו פי 24)ישראל, על ואף
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גר  שאין היא: הלכה אבל אסורים, עבודהֿזרה שחליפי
שלא  כדי זיכוהו החכמים אלא התורה, מן אביו את יורש
חליפי  מצד ולא ההפקר מן כזוכה זה והרי - לסורו יחזור

ליהנות 25)עבודהֿזרה. ואסור הם שלו לידו ובאו הואיל
י). משנה ו, פרק (דמאי בחליפיה אפילו מעבודהֿזרה,

.åÔÈ¯zÓ ,ÈBÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆ∆¬»¿≈»ƒ¿À»ƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆÂ ,‰‡‰a«¬»»¿∆¬»«¬«»ƒ¬ƒ
ÌÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ Ïk ?„ˆÈk≈«»««ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¬ƒ
Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚlL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,‰‡‰a«¬»»ƒ¿≈∆∆¿»»∆«¬«»ƒ≈

ÔÈÈeNÚ26‰È„na ˙B‡ˆÓp‰Â ;27ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰ Ì‡ - ¬ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ«
¯Btˆ B‡ ÏwÓ ˙¯eˆ ‰¯ev‰ „Èa ‰È‰Â ,‰È„n‰ Á˙t∆««¿ƒ»¿»»¿««»««≈ƒ

ÛÈÒ B‡ ¯ecÎ B‡28‡e‰L B˙˜ÊÁ ,˙ÚaËÂ ‰¯ËÚ B‡ ««ƒ¬»»¿«««∆¿»∆
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰‡‰a ¯eÒ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ¿»«¬»»¿ƒ»¬≈

.¯zÓe ÈBÏ ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«¿À»

לנוי.26) צורות לעשות הכפרים בני דרך בעיר.27)שאין
אצלם,28) הן חשובות צורות אלה כל מא.). זרה (עבודה

כאילו  הרידוי, את מסמל - המקל הם. ואדנות מלכות וסימני
כל  את תופש כאילו - הציפור העולם; בכל רודה הוא
בכל; צופות ועיניה במרומים שתעוף כציפור תחתיו, העולם
העגול  כולו העולם את בידו הוא תופש כאילו - הכדור
רבינו  בדברי ירוחם רבינו ולדעת הסמלים. שאר וכן ככדור.
מלכים  של אנדרטה בצורות אלא הללו בצורות האיסור אין
- אחרת לזיכרון), העיר בשער שהקימו המת המלך (מצבת
וחידוש  וכדומה. מקל בידם כשיש ואפילו איסור, בהם אין

(שם). הגמרא דברי על מיוסד זה

.æÌÈ˜ÂMa ÌÈÎÏLÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÓÏ«̂¿≈¬«»ƒ«ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,˙B‡Ëe¯b‰ CB˙· B‡29CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ¿«¿»¬≈≈À»ƒ¿≈»ƒ

Ô‰ÈÓÏˆ È¯·L ¯ÓBÏ30„È ‡ˆBn‰ Ï·‡ .31˙¯evÓ «ƒ¿≈«¿≈∆¬»«≈»ƒ«
- CÏLÓ ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ B‡ dÏ‚¯ B‡ ÏfÓ B‡ ·ÎBk»«»«¿»≈∆≈≈»∆»À¿»
¯·‡‰ ‰fL È‡cÂa Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»«¬»»ƒ¿»«¿««∆∆»≈∆
,d¯eq‡a ‡È‰ È¯‰ ,˙„·Úp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙¯eˆ ÔÓƒ«¬«»ƒ«∆¡∆∆¬≈ƒ¿ƒ»

‰eÏha ‰È„·BÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰L BÏ Ú„eiL „Ú32. «∆ƒ»«∆»¿≈»ƒ¿∆»ƒ¿»

מאוד 29) הרחוק דבר כפול; (ספק "ספיקֿספיקא", מכוח
ייתכן  כי נעבדים; לא ספק הם, נעבדים ספק מוודאות):
ביטלום  כבר שמא הם, נעבדים ואפילו לנוי, אלא שאינם
היא: והלכה - בחוץ מושלכים והם הואיל עובדיהם,
כמבואר  בהנאה, מותרת עובדיה שביטלוה שעבודהֿזרה

ח). הלכה ח, (פרק עליהם 30)לקמן מוכיחה שבירתם כי
"ספקֿספיקא". מכוח ומותרים זו 31)שביטלום "יד"

הם  צלמים" "שברי כן שאם השלימה, הצורה מן שבר אינה
או  יד בדמות זו: בתבנית נעשתה מתחילתה אלא ומותרים,
 ֿ (עבודה המשנה בפירוש רבינו של כפירושו וכדומה, רגל

ב). משנה ג, פרק מיימוניות"32)זרה ו"הגהות (שם).
ליהנות  ולא במשכון, ליקח לא להיזהר "שצריך כתבו:
ומעילים  ומחתות גביעים כגון: ונויה, עבודהֿזרה מתשמישי
בין  לביתו, אלה כל את והמכניס עבודתה. בשעת שלובשים
- שהיא דרך בכל או בשאלה, בין בקנייה, בין במשכון,
"ולא  ומשום: ביתיך", אל תועבה תביא "לא משום: עובר

וגו'. מאומה" בידך ידבק

.ç‰nÁ ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚÂ ÌÈÏÎ ‡ˆBn‰33‰·Ïe «≈≈ƒ«¬≈∆««»¿»»
ÔB˜¯„e34ÈL È„‚· B‡ ·‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ -35, ¿»ƒ»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈÓÊp‰ ÏÚ ÌÈ˜e˜Á eÈ‰L B‡36È¯‰ ,˙BÚah‰ ÏÚÂ ∆»¬ƒ««¿»ƒ¿«««»¬≈
ÔÈ¯eÒ‡ el‡37ÌÈÏk‰ ¯‡L ÏÚÂ ;38ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ , ≈¬ƒ¿«¿»«≈ƒÀ»ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô˙˜ÊÁL39Ïk ÏÚ ˙B‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ ¯‡L ÔÎÂ . ∆∆¿»»¿¿≈¿»««ƒ¿»«»

ÌÈÏk‰40.ÔÈ¯zÓe ÈBÏ Ô˙˜ÊÁ , «≈ƒ∆¿»»¿À»ƒ

ב)33) משנה ג, פרק (עבודהֿזרה למשנה בפירושו רבינו
צורה  שמצא עניינה אין ולבנה, חמה של זו "צורה יאמר:
אלא  לבנה, זו עליה: ויאמר עגולה, קשת או כשמש, עגולה
מייחסים  טלאס"ם בערבית הנקראים הצלמים בעלי
שחור; זקן היא: "שבתי" צורת ויאמרו: צורות לכוכבים
צורת  היא השמש וצורת יפה, נערה צורת - "נוגה" צורת
הכוכבים  לכל ייחסו וכן עגלה, על יושב מעוטר המלך
"צורת  (שם): במשנה שאמרו מה ולפיכך שונות". צורות
- נאסרת שאינה עצמה השמש לצורת הכוונה אין חמה",
או  לשמש, המייחסים לצורה אלא - נעבדת ואינה הואיל
ח). קטן סעיף קמא, יורהֿדעה (ש"ך, כאן ידובר ללבנה

בחוליות 34) וקשקשים סנפירים לו שיש נחש מין הוא
לחלק  זו צורה מייחסים והיו מג.), (עבודהֿזרה צווארו

הלבנה. אדום.35)מגלגל צבע הצבועים יקרים משי בגדי
והאוזניים.36) האף נעבדות 37)תכשיט אלו צורות כי
וחשובים.38)הן. יקרים לעבודהֿזרה 39)שאינם ולא

המכובדים  "שעל אומר: גמליאל בן שמעון רבן מב:): (שם,
מותרים". - המבוזים שעל אסורים: אפילו 40)-

מכובדים.

.è,dlL ˙·¯˜z‰ ÏÎÂ ‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿«¿∆»¿»«ƒ¿…∆∆»
Ô‰LŒÏÎa ÌÈ¯ÒB‡41ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»∆≈≈«¬«»ƒ

ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ˙Á‡ elÙ‡ ,ÈB ÏL ˙B¯eˆa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿∆¬ƒ««¿«»¬»ƒ
ÒBk ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ -42ÏL ƒ«…¿»«∆«¿≈ƒƒ¿»≈∆

¯Na‰ ÔÓ ‰ÎÈ˙Á B‡ ,˙BÒBÎ ‰nÎa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú43 ¬«»ƒ¿«»¬ƒ»ƒ«»»
.ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ - ˙BÎÈ˙Á ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬ƒƒ«…¿»«∆«

·e·Ï ¯BÚ ÔÎÂ44¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙B¯BÚ ‰nÎa ·¯Ú˙pL ¿≈»∆ƒ¿»≈¿«»«…»
‰‡‰a45„Á‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ¯·Ú . «¬»»»«»«¬«»ƒ∆»

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓc‰ È¯‰ - dlL ˙·¯˜˙ B‡ ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»ƒ¿…∆∆»¬≈«»ƒ¬ƒ
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úk ,Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡Â ,‰‡‰a«¬»»¿¿ƒ¿»∆≈«¬«»ƒ
‡È·Ó ‰z‡M ‰Ó Ïk - "e‰Ók Ì¯Á ˙ÈÈ‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»≈∆»……«»«»≈ƒ
È¯‰ ,dz·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÏkÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒƒ»¿«¿∆»¿ƒ¿»¿»¬≈

‰BÓÎ ‡È‰46. ƒ»»

עד.).41) "משמשי 42)(עבודהֿזרה משום: אסורה היא
(זבחים  בברייתא כמבואר שהיא, בכל ואוסרת עבודהֿזרה"
ונקבה. זכר משמש משותף: שם - כוס עד.).

לעבודהֿזרה.43) הלב 44)שהקריבוה כנגד שקרוע עור
השור  לב את מוציאים היו שם שדרך עגולה, ארובה כעין

ג). (הלכה לעיל כמבואר עד.).45)מחיים, (עבודהֿזרה
הריהו 46) - ממנו (מהווה) מהיה שאתה מה "כל נד:) ְְֶֶַַ(שם,

כמוהו".

.é¯eÒ‡ d¯Ù‡ ,‰Ù¯NpL ‰¯L‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬≈»∆ƒ¿¿»∆¿»»
‰‡‰a47,‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙ÏÁ‚Â . «¬»»¿«∆∆∆¬«»ƒ¬»
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˙·‰ÏM‰Â48˜ÙÒ .LnÓ da ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙¯zÓ ¿««¿∆∆À∆∆ƒ¿≈∆≈»«»«≈
ÒBk ?„ˆÈk .¯zÓ d˜ÙÒ ˜ÙÒ ;¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ»¿≈¿≈»À»≈«
Ôlk ,˙BÒBÎ ‡ÏÓ ¯ˆB‡a ÏÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL∆¬«»ƒ∆»«¿»»≈À»
‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL ÈtÓ ,ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ¿≈∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÙÂ ˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÒBk L¯t .Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ¿»∆≈≈«∆»ƒ««¬…∆¿»«

ÌÈL ˙BÒBÎÏ49ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -50ÏL ˙ÚaË . ¿¿«ƒ¬≈≈À»ƒ«««∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú51eÏÙÂ ,˙BÚaË ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ¬«»ƒ∆ƒ¿»¿»¿≈»«»¿»¿

:¯ÓB‡ È‡L ,ÔlÎ e¯z‰ - ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ÌÈzL¿«ƒ≈∆«»«»À¿À»∆¬ƒ≈
ÌÈzL‰ ÏÏÎa ‰˙È‰ ˙Úah‰ d˙B‡52‰·¯Ú˙ . »««««»¿»ƒ¿««¿»ƒƒ¿»¿»

ÌÈMLÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈÚa¯‡ e˜lÁ˙Â ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿»∆»¿ƒƒ
eÏÙÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ Ôlk ÌÈÚa¯‡‰ ¿»«≈¿»¿»«¿»ƒÀ»¿«»¬≈

‰¯eÒ‡‰ ˙Úah‰ d˙B‡ :¯ÓB‡ È‡L ,˙B¯zÓ Ôlk -À»À»∆¬ƒ≈»««««»¬»
‡È‰ ·¯a53Ôlk - ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ ÌÈMM‰ eÏÙ . ¿…ƒ»¿«ƒƒ¿«»¬≈À»

˙B¯eÒ‡54. ¬

לד.).47) (תמורה וכדומה לכביסה בורית ממנו להכין
לט.).48) (ביצה השלהבת בלהב נר להדליק כגון
הכשרים.49) ברוב בטל הרי השלישי, (זבחים 50)והוא

שפרשה  הכוס אם ספק ספקֿספיקא: מחמת עד.)
לא; או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה מהתערובת
משתמש  שהוא זו כוס שמא הייתה, עבודהֿזרה של ואפילו
כוס  בכל וכן שנפלה. אותה איננה השנייה מהתערובת בה
תולים  אנו בה, להשתמש בא כשהוא השנייה, מהתערובת
הראשונה. מהתערובת שנפלה הכוס אינה שמא להקל:
לרבוא, מהם אחד "פרש אמרו: בגמרא ששם להעיר, וראוי
התערובת  שגם משמע, הרי מותרים". - לרבוא ומרבוא
השלישית? התערובת אלא הותרה ולא אסורה השנייה
(כסףֿמשנה). רבינו לפני הייתה אחרת שגירסא ואפשר
שגם  חידשו: אחד") "פרש המתחיל: דיבור (שם, ובתוספות
שבכל  אלא ספקֿספיקא", מטעם מותרת השנייה התערובת
שהשנייה  לשלישית: השנייה התערובת בין חילוק יש זאת
לא  אז כי אחת, בבת הכוסות מכל ממנה ליהנות אסור
מהתערובת  שפרשה הכוס אותה אם אחד: ספק אלא יישאר
אחד  וספק - לא או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה
ליהנות  מותר השלישית התערובת אבל אסור: בעבודהֿזרה
אחת. בבת הכוסות בכל להשתמש בא כשהוא אפילו ממנה
של  הראשונה מהתערובת שנפלה שהכוס נניח אם אפילו כי
אותה  שמא "ספקֿספיקא": נשאר עדיין הייתה, עבודהֿזרה
מותר  ולפיכך הייתה, היתר של לשלישית מהשנייה שנפלה

אחת. בבת מכולן עבודהֿזרה.51)ליהנות בה שנתקשטה
שמא 52) "ספקֿספיקא": יסוד על מבוסס זה היתר גם (שם)

אם  ואפילו הייתה; עבודהֿזרה של לים שנפלה הטבעת
אינה  בה שמשתמש זו טבעת שמא נפלה, היתר של נניח:
אינו  - שתיים" "נפילת רבינו שמצריך ומה עבודהֿזרה. של
אין  אחת טבעת נפילת כי ניכרת, נפילתה שתהא כדי אלא
אף  להתיר יבואו ושמא קטנותה, מרוב כך כל ניכר חסרונה
תרומה  של בחבית רואים אנו ואמנם כלל. נפילה בלא
- לים מהן אחת ונפלה חולין, של חביות במאה שנתערבה
 ֿ משנה עד:; (זבחים ניכרת החבית נפילת כי מותרות, כולן
 ֿ (כסף עיין ב). הלכה ט"ו, פרק תרומות הלכות תורה,

אלה 53)משנה). נפלו לא אם אבל האחרות; השישים בין
שיש  פי על אף מותרות, אינן - אחרות לטבעות הארבעים
רואים  אנו אין כי היא, ברוב האסורה שהטבעת לתלות
לים, שנפל כגון לגמרי, כשאבד אלא כנתבטל האיסור

אלא כבה  בעולם ישנו שהאיסור כל אבל הקודמת; לכה
אין  כי - וודאי כדבר לראותו אין השישים, ברוב שנשאר
נחשבות  הטבעות כל ולפיכך לעבודהֿזרה, ברוב ביטול
מותרות  כולן - באחרות וכשנתערבו ואסורות. אחד לספק
שם). רש"י, בשם (כסףֿמשנה כאמור "ספקֿספיקא", מחמת

התערובת 54) כי שמותרות, וודאי כולן, נפלו לא אם אבל
ומותרת. "ספקֿספיקא" אלא בה אין האחרונה
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ח,55) (פרק לקמן כמבואר עבודהֿזרה, לשם הנטוע אילן
(בראשית, ה"זוהר" כדברי הירח, לעובדי ומיוחד ג), הלכה
והעובדים  הבעל", "עובדי נקראו: השמש, עובדי "כל מט):

אשרה". "עובדי נקראו: עצמו.56)לירח לאילן שעבדו
(57 ֿ (עבודה תחתיה עבודהֿזרה להעמיד מתחילה שנטעוה

מח.). עבודהֿזרה.58)זרה כשאר בהנאה היא שאסורה
לשבת.59) שאסור וודאי עצמם הענפים תחת אבל הענפים.

המשנה  כלשון להם, חוצה הנוטה בצל אלא ידובר לא וכאן
האיסור  שאין רבינו וסובר בצילה", ישב "לא מח:): (שם,
וה"כסףֿמשנה" ענפיו. בצל לא עצמו, האילן בצל אלא
ענפיו, בצל מתיר מדוע רבינו: על הרמ"ך קושיית הביא
כדברי  אבל אסור"? צילה "צל שגם אמרו (שם) בגמרא הלא
י"א): הלכה ג, פרק (עבודהֿזרה בירושלמי מפורש רבינו
שאילו  כל צילה? איזהו מותר. - צילה צל אסור; - "צילה
וכל  צילה, זהו - עצמה) (האשרה בו נוגעת והיא תיפול
השריגים  אלא עצמה, (האשרה נוגעת ואינה תיפול שאילו
מקורו  רבינו של שהיתירו הרי צילה". צל זהו - והעלים)
"צל  לבין "צל" בין החילוק את פירש ורש"י מירושלמי.
יש  במערב, או במזרח כשהחמה וערבית, "שחרית הצל":
אורך  מידת עברה שלא זמן וכל מאוד. ארוך צל דבר לכל
והוא  וחשוך, עב הצל האילן, קומת גובה מידת את הצל
צילו" צל - והוא וקלוש. דק הצל ואילך  מכאן הצל;

מח:). כמותה.60)(עבודה ֿזרה מח:)61)קצרה  (שם,
אדם  כל אבל חשוב, באדם אלא שם אמרו שלא פי על ואף

מחויי  אינו בכל רגיל - אחרת דרך לו ואין הואיל לרוץ, ב
אדם  כל רבינו השווה גדול, טורח בדבר ואין הואיל זאת

(כסףֿמשנה). חשוב כאדם
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˙·‰ÏM‰Â48˜ÙÒ .LnÓ da ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙¯zÓ ¿««¿∆∆À∆∆ƒ¿≈∆≈»«»«≈
ÒBk ?„ˆÈk .¯zÓ d˜ÙÒ ˜ÙÒ ;¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ»¿≈¿≈»À»≈«
Ôlk ,˙BÒBÎ ‡ÏÓ ¯ˆB‡a ÏÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL∆¬«»ƒ∆»«¿»»≈À»
‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL ÈtÓ ,ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ¿≈∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÙÂ ˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÒBk L¯t .Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ¿»∆≈≈«∆»ƒ««¬…∆¿»«

ÌÈL ˙BÒBÎÏ49ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -50ÏL ˙ÚaË . ¿¿«ƒ¬≈≈À»ƒ«««∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú51eÏÙÂ ,˙BÚaË ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ¬«»ƒ∆ƒ¿»¿»¿≈»«»¿»¿

:¯ÓB‡ È‡L ,ÔlÎ e¯z‰ - ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ÌÈzL¿«ƒ≈∆«»«»À¿À»∆¬ƒ≈
ÌÈzL‰ ÏÏÎa ‰˙È‰ ˙Úah‰ d˙B‡52‰·¯Ú˙ . »««««»¿»ƒ¿««¿»ƒƒ¿»¿»

ÌÈMLÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈÚa¯‡ e˜lÁ˙Â ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿»∆»¿ƒƒ
eÏÙÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ Ôlk ÌÈÚa¯‡‰ ¿»«≈¿»¿»«¿»ƒÀ»¿«»¬≈

‰¯eÒ‡‰ ˙Úah‰ d˙B‡ :¯ÓB‡ È‡L ,˙B¯zÓ Ôlk -À»À»∆¬ƒ≈»««««»¬»
‡È‰ ·¯a53Ôlk - ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ ÌÈMM‰ eÏÙ . ¿…ƒ»¿«ƒƒ¿«»¬≈À»

˙B¯eÒ‡54. ¬

לד.).47) (תמורה וכדומה לכביסה בורית ממנו להכין
לט.).48) (ביצה השלהבת בלהב נר להדליק כגון
הכשרים.49) ברוב בטל הרי השלישי, (זבחים 50)והוא

שפרשה  הכוס אם ספק ספקֿספיקא: מחמת עד.)
לא; או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה מהתערובת
משתמש  שהוא זו כוס שמא הייתה, עבודהֿזרה של ואפילו
כוס  בכל וכן שנפלה. אותה איננה השנייה מהתערובת בה
תולים  אנו בה, להשתמש בא כשהוא השנייה, מהתערובת
הראשונה. מהתערובת שנפלה הכוס אינה שמא להקל:
לרבוא, מהם אחד "פרש אמרו: בגמרא ששם להעיר, וראוי
התערובת  שגם משמע, הרי מותרים". - לרבוא ומרבוא
השלישית? התערובת אלא הותרה ולא אסורה השנייה
(כסףֿמשנה). רבינו לפני הייתה אחרת שגירסא ואפשר
שגם  חידשו: אחד") "פרש המתחיל: דיבור (שם, ובתוספות
שבכל  אלא ספקֿספיקא", מטעם מותרת השנייה התערובת
שהשנייה  לשלישית: השנייה התערובת בין חילוק יש זאת
לא  אז כי אחת, בבת הכוסות מכל ממנה ליהנות אסור
מהתערובת  שפרשה הכוס אותה אם אחד: ספק אלא יישאר
אחד  וספק - לא או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה
ליהנות  מותר השלישית התערובת אבל אסור: בעבודהֿזרה
אחת. בבת הכוסות בכל להשתמש בא כשהוא אפילו ממנה
של  הראשונה מהתערובת שנפלה שהכוס נניח אם אפילו כי
אותה  שמא "ספקֿספיקא": נשאר עדיין הייתה, עבודהֿזרה
מותר  ולפיכך הייתה, היתר של לשלישית מהשנייה שנפלה

אחת. בבת מכולן עבודהֿזרה.51)ליהנות בה שנתקשטה
שמא 52) "ספקֿספיקא": יסוד על מבוסס זה היתר גם (שם)

אם  ואפילו הייתה; עבודהֿזרה של לים שנפלה הטבעת
אינה  בה שמשתמש זו טבעת שמא נפלה, היתר של נניח:
אינו  - שתיים" "נפילת רבינו שמצריך ומה עבודהֿזרה. של
אין  אחת טבעת נפילת כי ניכרת, נפילתה שתהא כדי אלא
אף  להתיר יבואו ושמא קטנותה, מרוב כך כל ניכר חסרונה
תרומה  של בחבית רואים אנו ואמנם כלל. נפילה בלא
- לים מהן אחת ונפלה חולין, של חביות במאה שנתערבה
 ֿ משנה עד:; (זבחים ניכרת החבית נפילת כי מותרות, כולן
 ֿ (כסף עיין ב). הלכה ט"ו, פרק תרומות הלכות תורה,

אלה 53)משנה). נפלו לא אם אבל האחרות; השישים בין
שיש  פי על אף מותרות, אינן - אחרות לטבעות הארבעים
רואים  אנו אין כי היא, ברוב האסורה שהטבעת לתלות
לים, שנפל כגון לגמרי, כשאבד אלא כנתבטל האיסור

אלא כבה  בעולם ישנו שהאיסור כל אבל הקודמת; לכה
אין  כי - וודאי כדבר לראותו אין השישים, ברוב שנשאר
נחשבות  הטבעות כל ולפיכך לעבודהֿזרה, ברוב ביטול
מותרות  כולן - באחרות וכשנתערבו ואסורות. אחד לספק
שם). רש"י, בשם (כסףֿמשנה כאמור "ספקֿספיקא", מחמת

התערובת 54) כי שמותרות, וודאי כולן, נפלו לא אם אבל
ומותרת. "ספקֿספיקא" אלא בה אין האחרונה
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ח,55) (פרק לקמן כמבואר עבודהֿזרה, לשם הנטוע אילן
(בראשית, ה"זוהר" כדברי הירח, לעובדי ומיוחד ג), הלכה
והעובדים  הבעל", "עובדי נקראו: השמש, עובדי "כל מט):

אשרה". "עובדי נקראו: עצמו.56)לירח לאילן שעבדו
(57 ֿ (עבודה תחתיה עבודהֿזרה להעמיד מתחילה שנטעוה

מח.). עבודהֿזרה.58)זרה כשאר בהנאה היא שאסורה
לשבת.59) שאסור וודאי עצמם הענפים תחת אבל הענפים.

המשנה  כלשון להם, חוצה הנוטה בצל אלא ידובר לא וכאן
האיסור  שאין רבינו וסובר בצילה", ישב "לא מח:): (שם,
וה"כסףֿמשנה" ענפיו. בצל לא עצמו, האילן בצל אלא
ענפיו, בצל מתיר מדוע רבינו: על הרמ"ך קושיית הביא
כדברי  אבל אסור"? צילה "צל שגם אמרו (שם) בגמרא הלא
י"א): הלכה ג, פרק (עבודהֿזרה בירושלמי מפורש רבינו
שאילו  כל צילה? איזהו מותר. - צילה צל אסור; - "צילה
וכל  צילה, זהו - עצמה) (האשרה בו נוגעת והיא תיפול
השריגים  אלא עצמה, (האשרה נוגעת ואינה תיפול שאילו
מקורו  רבינו של שהיתירו הרי צילה". צל זהו - והעלים)
"צל  לבין "צל" בין החילוק את פירש ורש"י מירושלמי.
יש  במערב, או במזרח כשהחמה וערבית, "שחרית הצל":
אורך  מידת עברה שלא זמן וכל מאוד. ארוך צל דבר לכל
והוא  וחשוך, עב הצל האילן, קומת גובה מידת את הצל
צילו" צל - והוא וקלוש. דק הצל ואילך  מכאן הצל;

מח:). כמותה.60)(עבודה ֿזרה מח:)61)קצרה  (שם,
אדם  כל אבל חשוב, באדם אלא שם אמרו שלא פי על ואף

מחויי  אינו בכל רגיל - אחרת דרך לו ואין הואיל לרוץ, ב
אדם  כל רבינו השווה גדול, טורח בדבר ואין הואיל זאת

(כסףֿמשנה). חשוב כאדם
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הם.63)באשרה.62) ואינם 64)שגדולים הם שקטנים
לעוף. יבואו 65)יכולים שלא כדי בהם, חכמים וגזרו

על  יעלה שמא לחוש יש וכן עצמה; מהאשירה ליהנות
ובתוספות, מב: (עבודהֿזרה יפלו פן עליהם יחוס כי האילן,

קינו.66)שם). את העוף בנה שמהם והעשבים העצים
וכתוב 67) (שם). האשרה מעצי בנהו שמא לחוש ואין

העצים, לקחת האילן על יעלה "שלא מיימוניות": ב"הגהות
סולם, במקום באשרה להשתמש אסור כי האפרוחים, או

נופלים". והם במקל יתיז אלא

.âé‰pnÓ ÏË68Ô‰a ˜Èq‰ .‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ »«ƒ∆»≈ƒ¬ƒ«¬»»ƒƒ»∆
ÔvÈ ,¯epz‰ ˙‡69ÏL ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚa ˜ÈqÈ CkŒ¯Á‡Â , ∆««À«¿««»«ƒ¿≈ƒ¬≈ƒ∆

˙t‰ - Bpˆ ‡ÏÂ ˙t‰ ˙‡ B· ‰Ù‡ .B· ‰Ù‡ÈÂ ¯z‰∆≈¿∆¡∆»»∆««¿…ƒ¿««
d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,˙B¯Á‡a ‰·¯Ú˙ .‰‡‰a ‰¯eÒ‡¬»«¬»»ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¿≈»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙t‰70¯‡Le ,d· ‰‰È ‡lL È„k , ««¿»«∆«¿≈∆…≈»∆»¿»
ÔÈ¯zÓ ˙B¯kk‰71. «ƒ»À»ƒ

של 69)מהאשרה.68) חומו שיפוג עד להמתין צריכים
אמרו: שם ובמשנה מט:). (שם, האיסור בעצי ההיסק
הראשון  ההיסק כי יותץ", - חדש אם התנור את בהם "הסיק
נתיצה. אלא תקנה לו אין ולפיכך - ומחסמו התנור מחזק
הואיל  כי זו, כמשנה הלכה אין כי זה, דין הביא לא ורבינו
תנור  גם מותר", - גורם וזה "זה יד): (הלכה בסמוך ופוסק
באיסור  שנגמר התנור כי הפת, את בו לאפות מותר זה
ולפיכך  ומותרת. שתיאפה לפת גורמים היתר של והעצים
ישן  בין יוצן", - התנור את בהם "הסיק וכתב: רבינו סתם

(כסףֿמשנה). הצינון לו מועיל חדש גילה 70)בין כבר
הגדול  לים קוראים שבערבית לרמב"ם, בהגהותיו הרד"ל
מלוחים, מימיהם כי מלח". "אל בשם: הגדולים הימים וכל
התיכון: הים נקרא היום ועד מתוקים, שהם נהר למי בניגוד
פירושו  בסוף רבינו שכותב ממה לזה, וראייה יםֿהמלח.
בים  בספינות עליתי ואני כתבתים עניינים "ומהם למשנה:
הרמב"ם  עלה שבו הגדול לים כוונתו שוודאי, המלח",
בעניין  כאן להלכתנו בנוגע אולם כידוע. למצרים מספרד
נראה  המשנה בלשון כשנעיין המלח, בים עבודהֿזרה איבוד
שידובר  מקומות בכמה שהרי דווקא, המלח" "ים שפירושו:
סתם. "ים" אלא המלח", "ים בהם נזכר לא ה"ים" על בהם
וכן  הרואה, ברכת לעניין ב) משנה ט, פרק (ברכות ראה
וכן  ועוד. חמץ ביעור לעניין א) משנה ב, פרק (פסחים
לעניין  המוזכר המלח" ש"ים כח.), (פסחים הדבר מבואר
מפרש  ורש"י דווקא, המלח" "ים פירושו: עבודהֿזרה,
אין  המוות) (ים בטיא"ה מי"ר "הנקרא המלח, ים (שם):
טעונה  שעבודהֿזרה איפוא מבואר בו". עוברת ספינה
בניֿאדם  בה ייכשלו שלא כדי דווקא, המלח" ל"ים איבוד
המתחיל: דיבור (שם, התוספות הקשו וכבר ויטלוה.
תמיד  האם בעבודהֿזרה, יעשו מה אלילים"): "עבודת
לרוח  ולזרותה לפוררה שאפשר ותירצו, המלח? לים נוליכה
ולא  ממנה; ייהנו שלא כדי צמחים, מגדל שאינו במקום
כמו  שלימה להשליכה רוצה אם אלא המלח" "ים נאמר
"בים  אלא תקנה לה אין אז כי שחוקה, בלתי שהיא,
תקלה. חשש ואין שם, עוברות ספינות שאין מקום המלח",

וחכמים 71) מט:), (עבודהֿזרה במשנה אליעזר רבי כדעת

וכל  לעבודהֿזרה" פדיון "אין ואומרים: עליו חולקים
כרבי  ההלכה קבעו (שם) שבגמרא אלא אסורות, הכיכרות

אליעזר.

.ãé¯k¯k ‰pnÓ ÏË72¯eÒ‡ - „‚a‰ ˙‡ Ba ‚¯‡Â »«ƒ∆»«¿»¿»«∆«∆∆»
B˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚·a ·¯Ú˙ .‰‡‰a«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈

ÌÈ„‚a‰ Ïk ¯‡Le ,ÁÏn‰ ÌÈÏ „‚a‰73¯zÓe .ÔÈ¯zÓ «∆∆¿»«∆«¿»»«¿»ƒÀ»ƒÀ»
ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa - ˙B˜¯È ‰ÈzÁz ÚhÏƒ««¿∆»¿»≈ƒ««»∆≈¿ƒƒ

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ,ÏˆÏ74,‰¯L‡‰ ÏvL ÈtÓ , ¿≈≈ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆≈»¬≈»
ÔÈÓ¯Bb ,˙¯Ò‡ dÈ‡L ,Ú˜¯w‰ ÌÚ ,¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ««¿«∆≈»∆¡∆∆¿ƒ
¯zÓ ¯·„Â ¯eÒ‡ ¯·cL ÏÎÂ ;ÁÓˆÏ el‡ ˙B˜¯ÈÏƒ»≈ƒ¿…«¿…∆»»»¿»»À»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,BÏ ÔÈÓ¯Bb75‰„N CÎÈÙÏ . ¿ƒ¬≈∆À»¿»»¿ƒ»»∆
,d˙B‡ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ï·Êa dÏafL∆ƒ¿»¿∆∆¬«»ƒÀ»ƒ¿…«»

ÈÈL¯Îa dÓhtL ‰¯Ùe76ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77ÏÎ‡z78, »»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬«»ƒ≈»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חוט 72) את בה שקושרים עץ, עשוייה האורגים מחט הוא
השתי. חוטי בין לזרקו מוכר 73)הערב אינו אבל (שם);

עצמו. בפני אחד כל אלא כאחד, הבגדים שהאילן 74)כל
החמה. זהרי את מהם שמעכב להם, מח:).75)קשה (שם,

בהמה,76) למאכל המיוחד הקטניות ממשפחת ירק מין
ה). משנה א, פרק (שבת במשנה תקרובת 77)ונזכר של

מט.). שם, רש"י (לשון שעבדום או (שם)78)עבודהֿזרה,
מותר" - גורם וזה "זה היא: הלכה נתפטמה כי הלא והפרה ,

מותרת. לפיכך - היתר בכרשיני גם

.åèÌ·È¯˜‰Ï ÌeÈÎ‰L ,˙B¯Ù B‡ ÔÈÈ B‡ ¯Na»»«ƒ≈∆¡ƒ¿«¿ƒ»
‰‡‰a e¯Ò‡ ‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ79ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¬«»ƒ…∆∆¿«¬»»««ƒ

Ìe·È¯˜iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ÌeÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ«∆«¿ƒ
ÈÙÏ Ìe·È¯˜‰ .‰ÈÙÏÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;˙·¯˜z eNÚ - ‰ ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»«¬ƒ¿…∆¿««ƒ

Ìe‡ÈˆB‰Â e¯ÊÁL80ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,81ÏÎÂ . ∆»¿¿ƒ¬≈≈¬ƒ¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·a ‡ˆÓp‰82ÌÈÓ elÙ‡ ,83,ÁÏÓe «ƒ¿»¿≈¬«»ƒ¬ƒ«ƒ∆«

‡e‰LŒÏk epnÓ ÏÎB‡‰Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡‰a ¯eÒ‡84, »«¬»»ƒ«»¿»≈ƒ∆»∆
‰˜BÏ85. ∆

הואיל 79) אוסרתם, גרידא הכנתם אין כי כט:) (עבודהֿזרה
מד:). (שם, לעבודהֿזרה" הקדש אחרי 80)ו"אין

והוציאום. בהם חזרו לעבודהֿזרה (שם,81)שהקריבום
לעבודתה.82)כט:). המיוחד לנוי 83)במקום שאינם

להקריבו  המלח דרך אין כי להקרבה, מיוחדים אינם ואף
ניסוך  ואפילו - לבדם לניסוך באים אינם המים וגם לבדו,
ניסוך  עם אלא לבדו בא היה לא שבביתֿהמקדש בחג המים
עבודתה  במקום ונמצאו הואיל כי אסורים, זאת בכל - היין
וודאי  - עבודהֿזרה לפני הפרוס הוילון מן לפנים שהוא
הובאו  עבודהֿזרה של אחר תשמיש לצורך או לתקרובת

נא:). (שם, כמשמעות 84)לשם מכשיעור, פחות אפילו
בידך ידבק "ולא הכתוב: החרם".ÓÂ‡Ó‰לשון מן

אלא 85) שתיים, שלוקה ב) (הלכה לעיל רבינו כתב וכבר
(לחםֿמשנה; ראה למעלה. כבר שביאר מה על כאן שסמך

א). הלכה יא, פרק אסורות מאכלות הלכות

.æè˙„B·Ú L‡¯a ˙BÚÓe ÌÈÏÎÂ ˙eÒÎ ‡ˆBn‰«≈¿¿≈ƒ»¿…¬«
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;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÔBÈfa C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿»»∆∆ƒ»¬≈≈À»ƒ
ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,„B·k C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡Â86?„ˆÈk . ¿ƒ¿»»∆∆»¬≈≈¬ƒ≈«

B¯‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎ ‡ˆÓ87˙Ït˜Ó ˙eÒk ,88ÏÚ ˙ÁpÓe »»ƒ»¿«»¿¿À∆∆À«««
ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ÏÚ ÈeÙÎ ÈÏk ,BL‡…̄¿ƒ»«…¬≈∆À»ƒ¿≈
BL‡¯· ‡ˆÓ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔBÈfa C¯c ‡e‰L∆∆∆ƒ»¿≈…«≈»∆»»¿…

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ·¯˜ B· ‡ˆBikL ¯·„89‰Ê È¯‰ - »»∆«≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«¬≈∆
¯eÒ‡90ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .91ıeÁ Ô‡ˆnL ÔÓÊa ? »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»»

ÌÈÙa B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙„B·Ú ÌB˜ÓÏ92C¯c ÔÈa - ƒ¿¬»¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆
¯·c ÔÈa ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÔÈa ,ÔBÈfa C¯c ÔÈa „B·k»≈∆∆ƒ»≈»»»»«ƒ¿≈«≈»»
ÌÈÓ elÙ‡ ,¯eÒ‡ ÌÈÙa ‡ˆÓp‰ Ïk - Èe‡¯ BÈ‡L93 ∆≈»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒ

ÒÈÏe˜¯Óe ¯BÚÙe .ÁÏÓÂ94ÔÈa ,Ô‰nÚ ‡ˆÓp‰ Ïk , »∆«¿«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ»∆≈
¯eÒ‡ ,ıeÁa ÔÈa ÌÈÙa95ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÎÂ .‰‡‰a ƒ¿ƒ≈¿»«¬»»¿≈«¿≈«¿ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ ,BnÚ ‡È‰L ˙È‡¯p‰ Ô·‡ -96. ∆∆«ƒ¿≈∆ƒƒ»«¬»»

ותראו 86) ככתוב: עבודהֿזרה, נויי משום נא:) (עבודהֿזרה
כל  - טז) כט, (דברם עימהם אשר וזהב כסף שיקוציהם... את

שיקוצים. הם הרי ולכבודם, למעות 87)שעימהם פרט
הן. כבוד שדרך - ראשה על המונחות כיס בלי עצמן

שדרך 88) - ראשה מעל לה ותלוייה מקופלת לבלתי פרט
היא. ושמנים 89)כבוד יינות סלתות, כגון: שבמקדש,

בכליהם. ֿ 90)נתונים לעבודה תקרובת מהם עשו וודאי כי
שם). (ר"ן, הם שיריים שנמצאו ואלה לחלק 91)זרה שיש

ועוד. בזיון לדרך כבוד דרך המחיצה 92)בין מן לפנים
עבודתו. מקום שהוא עבודהֿזרה, לפני שאין 93)הפרוסה

הקודמת, בהלכה כמבואר תקרובת, מהם לעשות דרכם
עבודהֿזרה  תשמיש לאיזה וודאי בפנים, ונמצאו הואיל

שם. לעיל 94)הובאו כמבואר היא, בזיון דרך שעבודתם
ב). הלכה ג, למקום 95)(פרק חוץ - המבוזים באלה כי

נחשב  והכל המכובדים, אחרים של עבודתם כמקום עבודתם
(שם). עבודהֿזרה לתקרובת מט:)96)אצלם (שם,

- אמה בתוך לו סמוכה שהאבן כל האומרים: כחכמים
רחוקה  שהיא וכל נפלה, שמהמרקוליס חוששים כי אסורה,

נפלה. שממנו לחוש שאין מותרת, - מאמה יותר ממנו

.æéıÁ¯Ó dÏ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú97- ‰p‚ B‡ ¬«»ƒ∆»»»∆¿»ƒ»
‰·BË· ‡lL Ì‰a ÌÈ‰98.‰·BËa Ì‰a ÌÈ‰ ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ»∆∆…¿»¿≈∆¡ƒ»∆¿»

ÌÈ¯Á‡ÏÂ dÏ ‰È‰99˙·BËa elÙ‡ Ô‰a ÔÈ‰ - »»»¿«¬≈ƒ∆¡ƒ»∆¬ƒ¿«
¯ÎN ÔzÈ ‡lL „·Ï·e ,‰È‰k100. …¬∆»ƒ¿«∆…ƒ≈»»

עבודהֿזרה.97) קושטא 98)בחצר ונציה, בנוסח
כוהניה". בטובת "שלא משותף 99)ומנטובה; שהמרחץ

נכרים. ולסתם הנאה 100)לעבודהֿזרה לגרום שאסור
לנהנה  דומה זה ואין מותרת. שם הרחיצה אבל לעבודהֿזרה,
 ֿ עבודה מ"משמשי אינו הזה שהמרחץ מפני מעבודהֿזרה,
לעבודהֿזרה", הקדש "אין מד:): (שם אמרו זה ועל זרה",

בתקרובת. שיקריבנה עד די, לא בעלמא באמירה כלומר:

.çéÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ıÁ¯Ó101ıÁ¯Ï ¯zÓ , ∆¿»∆∆»¬«»ƒÀ»ƒ¿…
d„·ÚÏ ‡ÏÂ ÈBÏ ÌL ˙ÈNÚ ‡È‰L ÈtÓ ,da102, »ƒ¿≈∆ƒ«¬≈»¿¿…¿»¿»

‚‰Ó da ÌÈ‚‰BpL ÔÓÊa - "Ì‰È‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆ƒ¿«∆¬ƒ»ƒ¿«
‡È‰L BÊ ÔB‚k ;Ô˙B‡ ÔÈf·nL ÔÓÊ· ‡ÏÂ ,˙e‰Ï‡¡»¿…ƒ¿«∆¿«ƒ»¿∆ƒ

·Èa‰ ÏÚ ˙„ÓBÚ103‰ÈÙa ÔÈÈzLÓ Ïk‰Â104Ì‡Â . ∆∆««ƒ¿«…«¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ
CÎa d˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰105.Ba ÒkÏ ¯eÒ‡ , »¿»∆∆¬»»¿»»ƒ»≈

בתוכו.101) עומד נוי 102)שאליל משמש שהאליל נמצא,
עיקר. והמרחץ להוציא 103)למרחץ בקרקע עשוי חריץ

לחוץ. עומד 104)השופכים האליל שאין ראייה וזוהי
ג, פרק (עבודהֿזרה למרחץ נוי משמש הוא אלא לעבדו,
להתיר, טעם עוד הוסיפו שבמשנה להעיר, וראוי ד:). משנה
גמליאל  רבן את בןֿפלוספוס פרוקלוס "שאל שם: שנינו וכך
כתוב  לו: אמר אפרודיטי. של במרחץ רוחץ שהיה בעכו,
יח), יג, (דברים החרם מן מאומה בידך ידבק ולא בתורתכם:
אני  לו: אמר אפרודיטי?... של במרחץ רוחץ אתה מה מפני

(שהמ  בגבולי באה היא בגבולה, באתי לה לא קדם רחץ
נוי  מרחץ "נעשה אומרים: אין לרחוץ). הבא לכל ונעשה
למרחץ". נוי אפרודיטי "נעשה אומרים: אלא לאפרודיטי",
 ֿ לעבודה נכנס אתה אי הרבה ממון לך נותנים אם אחר: דבר
וכל  הביב פי על עומדת וזו בפניה: ומשתין ערום.... שלך זרה
שנוהג  את - "אלוהיהם" אלא נאמר לא בפניה. משתינים העם
ה"לחםֿמשנה": תמה וכבר וכו'. אסור" אלוה משום בו
שיש  שבמשנתנו, הראשון הטעם את רבנו מביא לא מדוע
אולם  להיפך? או לעבודהֿזרה, שקדם מרחץ בין לחלק
באה  "היא פירשו: ה"אשכול" בספר וכן רי"ד בתוספות
 ֿ שעבודה אלא לעבודהֿזרה, קדם שהמרחץ לא - בגבולי"
כן  לא ומותר, בגבולי באה היא ובזה למרחץ, נוי נעשית זרה
בגבולה  בא אני הייתי אז לעבודהֿזרה, נוי המרחץ היה אילו
אלא  אינם שבמשנתנו והשני הראשון הטעם זה ולפי ואסור.
אלא  במשנתנו ואין זה; את זה המשלימים אחד, שהם שניים
המלך). (עבודת זו בהלכה רבינו הביאם ושניהם טעמים, שני

(שם).105)

.èéÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ÔÈkÒ106‰Ê È¯‰ ,da ËÁML «ƒ∆¬«»ƒ∆»«»¬≈∆
¯zÓ107Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,108‰Ó‰· ‰˙È‰ Ì‡Â . À»ƒ¿≈∆¿«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»

˙kÒÓ109Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,110; ¿À∆∆¬≈¬»ƒ¿≈∆¿«≈
ÈLnLÓ ˙‡‰Ó Ôewz‰ ‰Ê È¯‰Â111.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¬≈∆«ƒ≈¬»«¿«¿≈¬«»ƒ

Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,¯Na da CzÁÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ112Ì‡Â . ¿≈»«¿…»»»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ
„ÒÙ‰ C¯c C˙Á113.¯zÓ - ‰˙ÁL‰Â »«∆∆∆¿≈¿«¿»»À»

וכן 106) בהמות, לשחוט לעבודהֿזרה בה שמשתמשים
כתקרובת. לפניה להגיש בשר מנות הבשר 107)לחתוך

אסור. לכתחילה בה לשחוט אבל באכילה, מותר הנשחט
עמדה 108) שבחייה הבהמה, את מקלקל הוא שבשחיטתה

ולפיכך  ולשחיטה, לחרישה וולדות, לגדל דברים: לשלושה
דמיה. ונפחתו לאכילה אלא אינה - נשחטה מרובים; דמיה

ונעשית 110)חולה.109) מתה הייתה שחטה שאלמלא
באכילה. אסורה והייתה לעיל 111)נבילה, נתבאר וכבר

בהנאה. אסורים עבודהֿזרה שמשמשי ב) (הלכה
מוליך 112) אם אבל בהנאה. נאסר הבשר - בה חתכו ואם

(כסףֿמשנה; מותר" הבשר - המלח לים הסכין הנאת דמי
ו). קטן סעיף קמב, סימן יורהֿדעה כגון,113)ש"ך,

לאנשים  מתנות להשתלח העומדות יפות חתיכות שחתך
חשיבותן  אבדה זה ידי ועל קטנות, לחתיכות חשובים
שאם  ידובר, באש מלובנת שבסכין הוסיפו: ושם ח.). (חולין
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הנבלע  נבילה איסור בליעת מחמת הבשר נאסר הרי כן לא
כן. גם אוסרת הייתה עבודהֿזרה של אינה ואפילו בסכין,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ביטול 1) עבודהֿזרה; משום נאסרים אינם דברים אלו

דיניו. וכל עבודהֿזרה

.àÌ„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L Ïk2e‰NÚ ‡ÏÂ3,Ì„‡ …∆≈¿ƒ««»»¿…»»»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„·ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡4CÎÈÙÏ .‰‡‰a ««ƒ∆∆¡«¬≈∆À»«¬»»¿ƒ»

Î È„·BÚ˙BÚ·b‰ ˙‡Â ÌÈ¯‰‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚ‰ ÌÈ·ÎB ¿≈»ƒ»¿ƒ∆∆»ƒ¿∆«¿»
ÔÈÚeËp‰ ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â5˙B¯ÙÏ Ô˙lÁzÓ6˙‡Â , ¿∆»ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ»»¿≈¿∆
ÌÈa¯Ï ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚn‰7‰Ó‰a‰ ˙‡Â8el‡ È¯‰ - ««¿»«¿ƒ»«ƒ¿∆«¿≈»¬≈≈

e„·ÚpL ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÎ‡Ï ¯zÓe ,‰‡‰a ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¬»»À»∆¡…»«≈∆∆∆¿
Ô˙ÏÈ„b ÌB˜Óa9¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰Ó‰a‰ d˙B‡Â ƒ¿¿ƒ»»¿»«¿≈»¿≈»ƒ«

˙ˆ˜‰L ‰Ó‰a‰10˙¯zÓ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ «¿≈»∆À¿»«¬«»ƒ∆ƒÀ∆∆
‰eˆ˜‰L ÔÈa ,d„·ÚÏ ‰eˆ˜‰L ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈∆ƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿»

d·È¯˜‰Ï11˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,12ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿ƒ»¬≈À∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌLÏ ‰NÚÓ d· ‰NÚ ‡lLa ?˙¯Ò‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L∆≈«¿≈»∆¡∆∆¿∆…»»»«¬∆¿≈
,‡e‰LŒÏk ‰NÚÓ d· ‰NÚ Ï·‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬»»»»«¬∆»∆

ÔÓÈÒ da ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk .d¯Ò‡13˙„B·ÚÏ ¬»»≈«¿∆»«»ƒ»«¬«
ÔÈÙÈÏÁ d‡NÚ .ÌÈ·ÎBk14;d¯Ò‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ »ƒ¬»»¬ƒƒ«¬«»ƒ¬»»

ÔÈÙÈÏÁ ÈÙÈÏÁ ÔÎÂ15˙„B·Ú ÈÓc ÌÈNÚpL ÈtÓ , ¿≈¬ƒ≈¬ƒƒƒ¿≈∆«¬ƒ¿≈¬«
ÌÈ·ÎBk16ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .17;BÓˆÚ ˙Ó‰·a ? »ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¡««¿

B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ B¯·Á ˙Ó‰a ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆¡«¬≈«¬«»ƒ
BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯Ò‡ ‡Ï ,dÙÈÏÁ‰∆¡ƒ»…∆¡¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL18ÌÏBÚ Ú˜¯˜Ï ‰ÂÁzLn‰ .19¯ÙÁ .d¯Ò‡ ‡Ï , ∆«ƒ¿«¬∆¿«¿«»…¬»»»«
- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ,˙B¯Ba da»ƒƒ¿»¿≈¬«»ƒ

d¯Ò‡20. ¬»»

בידי 2) נתפסים ואינם מחוברים, שהם וגבעות הרים כגון
פי 3)אדם. על אף חיים, בעלי ושאר בהמה כגון

בידי  עשייתם אין אבל אדם, בידי ונתפסים הם שתלושים
תאבדון 4)אדם. אבד ב): יב, (דברים שנאמר מה.) (ע"ז

על  אלהיהם את הגויים... שם עבדו אשר המקומות כל את
אלהיהם, ההרים ולא אסורים, ההרים על אלהיהם - ההרים
נאסרים, אינם חיים" "בעלי וכן נאסר. ה"מחובר" אין כי
לקרבן, נעבד חי בעל למעט מיוחד בפסוק צורך שהיה מתוך
- ב) א, (ויקרא הבקר" "מן כח:): (תמורה שדרשו כמו
אילו  כי באכילה; להדיוט שמותר מכלל הנעבד, את להוציא
לקרבן  הוא פסול ממילא הרי באכילה, להדיוט נאסר היה
המותר  מן - טו) מה, (יחזקאל ישראל ממשקה הכלל: פי על

כט.). (תמורה האסור מן ולא תקריב, על 5)לישראל אף
הקרקע  כי אדם", "עשהו בכלל: הם אין אדם, שנטעם פי

(כסףֿמשנה). אותן המגדלים הם הם פרט 6)והמים
זוהי  שהרי שנאסרים, עבודהֿזרה לשם מתחילה לנטעם
תשרפון  "ואשריהם בצוותה: תורה, שאסרתה ה"אשרה"

יג). יב, (דברים ואינם 7)באש" הם מחוברים שהרי
יש  כי אסורים, יחיד של מעיינות אבל אדם; בידי נתפסים
נאסרו  ואז עבודהֿזרה לשם הבור את חפר שמא לחוש
לשם  מעשה בו כשעושה נאסר ה"מחובר" גם כי מימיו,
הרבים  במעיינות אבל בסמוך; שיתבאר כמו עבודהֿזרה,

אינם  ולפיכך עבודהֿזרה, לשם חפרום שרבים לחוש אין
ראה  קמה; יו"ד טור (פרישה, "מחובר" כל כדין נאסרים

ג). ס"ק שם, יו"ד בו 8)ט"ז, שיש "דבר כח:): (תמורה
מותר". - חיים על 9)רוח ואף באילן, מחוברים כשהם

כ"תלוש". נחשבים אינם מהאילן להיתלש שסופם פי
נעבדה.10) לא ועדיין לעבודהֿזרה שייחדוה
לעבודהֿזרה.11) ֿ 12)תקרובת לעבודה מוקצה אין כי

שיגזזו  כגון: מעשה, בו שיעשו עד לגבוה, אפילו אסור זרה
לשם  עבודה איזו בו יעבדו או עבודהֿזרה, לשם אותו

כט.). (תמורה השחיטה:13)עבודהֿזרה סימני משני
עבודהֿזרה  תקרובת משום אותה ואסר הגרגרת או הוושט

מ.). (ע"ז 14)(חולין בבהמה והחליפו אליל לו שהיה
אחר,15)נד:). בחפץ המוחלפת הבהמה את כשהחליף

חליפין". "חלופי נקרא: החפץ אותו ואסורים,16)הרי
כך  - כמוהו" חרם "והיית כו): ז, (דברים שנאמר משום

(שם). כמוהו הוא הרי ממנו מהיה שהבהמה 17)שאתה
מעשה. ידי על הדברים 18)נאסרת ואין מ:) (חולין

הוא  אין הוא וכשר שהואיל סתם, בישראל אלא אמורים
ישראל  אבל בעלמא; חברו את לצער אלא לאסרה מתכוון
אסרה, - לעבודהֿזרה ישראל בהמת ששחט גוי או מומר,
(פ"ב, שחיטה בהלכות ביארו ורבינו מא.). (שם, כמבואר
 ֿ (כסף שם שכתב מה על שסמך מפני כאן, וקיצר ה"כב)
מעשה? ידי על שלו שאינו דבר אוסר שאדם ומניין משנה).
יט): כט, הימיםֿב (דברי בהם שנאמר אחז, של מכלים -
במעלו, במלכותו אחז המלך הזניח אשר הכלים כל "ואת
נאסרו  כי שגנזנום, - הכנו חז"ל: ואמרו והקדשנו". ֵַהכּנּו
והלא  תחתיהם, אחרים שהקדשנו - והקדשנו להדיוט; אף
במעלו? נאסרו ולמה היו, אחז של לא האלה המקדש כלי
לעבודהֿזרה  בהם והשתמש מעשה בהם שעשה מתוך אלא

נד:). (ע"ז נאסרו עפר 19)- הביאו שלא טבעית, קרקע
תלוש, מעפר מכונסת היתה אילו כי אחר; ממקום תלוש
(הרב  תלוש דבר ככל ונאסרת אדם" יד "תפיסת בה יש הרי

מז:). לסנה' בה 20)"המאירי" ועשה הואיל נד:) (ע"ז
מעשה.

.áÔ¯Ò‡ ‡Ï ,Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â Ïb‰ Ô¯˜ÚL ÌÈÓ21. «ƒ∆¬»»««¿ƒ¿«¬»»∆…¬»»
Ô¯Ò‡ - Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â B„Èa ÔÏË22¯‰ È·‡ . ¿»»¿»¿ƒ¿«¬»»∆¬»»«¿≈«

eÏcÏcpL23ÌÓB˜Óa Ô„·ÚÂ24ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B¯zÓ - ∆ƒ«¿¿«¬»»ƒ¿»À»∆¬≈≈
Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ô‰a25. »∆¿ƒ««»»

מחובר 21) דין להם יש ועדיין אדם, ידי על נתלשו לא כי
נט.). רבים 22)(ע"ז של אלה מים אם משיג: הראב"ד

אינם  רבים של מים (שם): אמרו הלא נאסרים? מדוע הם
בהם  זכה ידו לתוך נטלם שאם סובר רבינו אבל נאסרים?
של  מים כל כדין נאסרו, ולפיכך שלו ונעשו ההפקר מן

(שם). רי"ד התוספות כפירוש ממקומן 23)יחיד, שנעקרו
סערה. ידי אדם.24)על הגביהן לא (שם,25)שעוד

(שם) בגמרא הלא ושואל: הראב"ד משיג כאן וגם מו.).
מתיר, וחד אוסר חד יוחנן: ורבי חייא רבי בני בזה נחלקו
תורה" איסור "ספק זה והרי - המתיר מיהו שם נתברר ולא
נובעים  רבינו דברי אבל לחומרא? תמיד בו שהולכים
רבי  (בן חזקיה שם: שאמרו ה"ה) פ"ג, (ע"ז מהירושלמי
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המתירים  חייא ר' שבני הרי - אוסר יוחנן ור' מתיר חייא)
ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, כמותם ופסק

.â‰ÂÁzL‰ ‡ÏÂ dÏ ˙BÁzL‰Ï ‰·Ï Û˜fL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿≈»¿ƒ¿«¬»¿…ƒ¿«¬»
d¯Ò‡ ,dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e ,dÏ26 »»≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»

‰NÚÓ - d˙ÙÈ˜fL ,‰‡‰a27‰ˆÈa Û˜Ê Ì‡ ÔÎÂ .28, «¬»»∆¿ƒ»»«¬∆¿≈ƒ»«≈»
d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e29C˙Á . »≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»»«

d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÚÏc30‰ÂÁzL‰ . ¿««¿«≈»¿ƒ¿«¬»»¬»»ƒ¿«¬»
‰¯ÚÓ ¯Á‡‰ ÈˆÁÂ ,˙ÚÏ„ ÈˆÁÏ31‰Ê È¯‰ - B· «¬ƒ¿««¿≈ƒ»«≈¿…∆¬≈∆

¯eÒ‡32„È BÓk ÈˆÁ‰ ‰Ê ‡nL ,˜ÙqÓ33ÈˆÁÏ »ƒ»≈∆»∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
¯eÒ‡ ,„·Ú ‰È‰iL ‰lÁzÓ BÚËpL ÔÏÈ‡ .„·Úp‰«∆¡»ƒ»∆¿»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿∆∆¡»»

‰‡‰a34‰È‰ .‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰¯L‡ ‡È‰ BÊÂ ; «¬»»¿ƒ¬≈»»¬»«»»»
BÚc‚Â ,ÚeË ÔÏÈ‡35BÏÒÙe36ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ37, ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈¬«»ƒ

CÈ¯·‰ elÙ‡38·Èk¯‰Â39‡ÈˆB‰Â ÔÏÈ‡ ÏL BÙe‚a ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ»¿ƒ
ÌÈ‚È¯N40ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ,ÌÈ‚È¯N‰ ˙‡ ˙¯Bk - »ƒƒ≈∆«»ƒƒ¿≈¬ƒ

¯zÓ ÔÏÈ‡‰ ¯‡Le ,‰‡‰a41,ÔÏÈ‡Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . «¬»»¿»»ƒ»À»¿≈«ƒ¿«¬∆¿ƒ»
BÙeb ¯Ò‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡42ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯N‰ Ïk - ««ƒ∆…∆¡«»«»ƒƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·Ïel‰Â43,„·Ú ‡e‰L ÔÓÊŒÏk ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰Â ¿«»ƒ¿«≈∆ƒ»¿«∆∆¡»
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰44È„·BÚ‰ eÈ‰L ÔÏÈ‡ . ¬≈≈¬ƒ«¬»»ƒ»∆»»¿≈

ÌÈÎeÓ Ì‰L ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÂÈ˙B¯t ˙‡ ÔÈ¯nLÓ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿«¿ƒ∆≈»¿¿ƒ∆≈»ƒ
ÔÈNBÚÂ ,ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ¯ÎL ˙BNÚÏ≈»≈»¿≈¬«»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌbÁ ÌBÈa B˙B‡ ÌÈ˙BLÂ ¯ÎL Ô‰Ó≈∆≈»¿ƒ¿«»¬≈∆»ƒ»
CÎÈÙÏe ,‰¯L‡ ‡e‰L BÓ˙qL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»ƒ¿≈∆¿»∆¬≈»¿ƒ»

‰¯L‡ ÏL dwÁ ‡È‰ BfL ,Ck ÂÈ˙B¯Ùa ÔÈNBÚ45. ƒ¿≈»»∆ƒÀ»∆¬≈»

כן 26) אם אלא שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין פי על אף
"מעשה". נחשבת אינה והשתחוויה מעשה, בו עשה

וכשהנכרי 27) זרה, עבודה לעבוד לו שנוח דעתו גילה ובה
על  ואף ואוסרה, ישראל של כשליחו הוא הרי לה משתחוה

מו.). (ע"ז שלו שאינה זקיפתה 28)פי שאין פי על אף
הלבנה. כזקיפת כך כל פי 30)(שם).29)ניכרת על אף

לחצי  "המשתחוה קכח.): (חולין אמרו וכך שלימה. שאינה
אסרה". - הנעבד.31)דלעת השני החצי אל מחובר

נעבד.32) הבלתי השני כמו 33)החצי לאוכל, יד  בית
גם  נאסר ולפיכך עצמו, כאוכל נדונית וה"יד" לכלי; יד בית
נסתפקו  (שם) שבגמרא והואיל "יד". בתורת השני החצי
כדין  מספק" "אסור רבינו: אומר לפיכך פשטוה, ולא בזה
דאורייתא. באיסור לחומרא בו שהולכים "תיקו" כל

עבודהֿזרה 34) לשם אדם ידי תפיסת בו היתה שהרי
שאינו  עבדו ולסוף שנטעו לאילן דומה זה ואין כשנטעו.

ש  בשעה כי (ה"א), לעיל כמבואר בו נאסר, אין עובדו
אבל  לה; ומחובר בארץ הוא מושרש שהרי "תפיסה".
נטיעת  בשעת הרי עבודהֿזרה, לשם מתחילה כשנטעו
(ע"ז  עבודהֿזרה לשם אדם" יד "תפיסת בהם יש הגרעינים,

ענפיו.35)מח.). ויש 36)קיצץ פסולתו. שהסיר
מלשון: יתעבה, שהאילן כדי ענפיו כל שחתך מפרשים:

"זבל". ערך הערוך, א). לד, (שמות לך" כדי 37)"פסל
מעתה. בו שיגדלו גידוליו הכורמים 38)לעבוד דרך

ואת  בעפר אותה ולטמון לאילן המחוברת זמורה לכופף
משם  ותצמח שתשריש כדי אחר, מצד מוציאים הם ראשה

הגמלים" "ויברך מלשון: "הברכה", וזוהי: חדשה, ְַָָכגפן
יא). כד, והרכיבו 39)(בראשית אחר אילן של ענף הביא

פ"ב, (שביעית במשנה נזכרות ושתיהן הרּכבה, והיא: ְַָָבזה,
ענפים.40)מ"ו). מעשה 41)הצמיח שעשה פי על אף

עבודהֿזרה  לשם מתחילה שנטעו כאילן זה אין האילן, בגוף
האילן  ושאר אסורים החדשים שריגיו אלא כולו, שנאסר

(שם). מעשה.42)מותר שום בו עשה שלא
הענפים 43) וכן לבלובו. בעת באילן הצומחים הפרחים

נקראים: לבלובו, בשעת האילן מן היוצאים הרכים
מ"ד). פ"ג, (עקצין במשנה ונזכרים (ע"ז 44)"לולבים"

(שם).45)מח.).

.ãÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚnL ÔÏÈ‡46- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ƒ»∆«¬ƒƒ«¿»¬«»ƒ
,ÂÈzÁzÓ dÏË .‰‡‰a ¯eÒ‡ ,ÂÈzÁ˙ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ«¿»»«¬»»¿»»ƒ«¿»

¯zÓ ‰Ê È¯‰47.„·Úp‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÔÏÈ‡‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬≈∆À»ƒ¿≈∆≈»ƒ»«¿«∆¡»
˙Èa‰ ‡‰iL ‰lÁzÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B‡aL ˙Èa«ƒ∆¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»∆¿≈««ƒ
‰Ê È¯‰ - Èea ˙È·Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ ,„·Ú BÓˆÚ«¿∆¡»¿≈«ƒ¿«¬∆¿«ƒ»¬≈∆

‰‡‰a ¯eÒ‡48B„iÒÂ ,Èe· ‰È‰ .49B¯iÎÂ50ÌLÏ »«¬»»»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿≈
,LcÁM ‰Ó ÏËB - LcÁ˙pL „Ú ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«∆ƒ¿«≈≈«∆ƒ≈
,B„·ÚÏ e‰‡NÚL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ LecÁ‰Â¿«ƒ»«¬»»ƒ¿≈∆¬»»¿»¿

¯zÓ ˙Èa‰ ¯‡Le51CB˙Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÒÈÎ‰ . ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ¬«»ƒ¿
˙Èa‰52;‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙Èa‰ ,ÌL ‡È‰L ÔÓÊŒÏk - ««ƒ»¿«∆ƒ»««ƒ»«¬»»

˙Èa‰ ¯z‰ - d‡ÈˆB‰53d·ˆÁL Ô·‡ ÔÎÂ .54‰lÁzÓ ƒ»À««»ƒ¿≈∆∆∆¬»»ƒ¿ƒ»
‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ,d„·ÚÏ55d¯iˆÂ ,‰·eˆÁ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬»«¬»»»¿»¬»¿ƒ¿»

d¯iÎÂ56Ûe‚a ¯iÎÂ ¯iˆ elÙ‡ - „·ÚzL57,Ô·‡‰ ¿ƒ¿»∆≈»≈¬ƒƒ≈¿ƒ≈¿»∆∆
‰ÈÏÚ ¯ik Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â58ÏËB -59‰Ó ¿≈»ƒ«ƒƒ≈»∆»≈«

,„·ÚiL ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â ,LcÁM∆ƒ≈¿»«¬»»ƒ¿«¬»∆≈»≈
¯zÓ Ô·‡‰ ¯‡Le60. ¿»»∆∆À»

נאסר 46) אינו כן לא אם כי כך, לשם מתחילה נטוע שהיה
נאסר  שאינו עבדו, ולבסוף שנטעו מאילן גרוע אינו שהרי -
בדיבור  מז: (שם, והתוספות שם). ר"ן, (ה"א; לעיל כמבואר
נטעו  שלא פי על שאף פירשו: תחתיו") "העמיד המתחיל:
שבשעה  משום - מדרבנן האילן נאסר כך, לשם מתחילה
נטוע  האילן כאילו הדבר נראה תחתיה נראית שעבודהֿזרה

כך. לשם שהבית 48)(שם).47)מתחילה פי על אף
וכל  שבנוהו, טרם היו תלושים ואבניו עציו הרי הוא, מחובר
זה  ואין מז:). (שם, דומה כתלוש - חיברו" ולבסוף "תלוש
בארץ, מעורים ושרשיו הואיל נאסר שאינו לאילן דומה
ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, מבית יותר "מחובר" הוא שהרי

בסיד.49) אותו או 50)טח בולטות צורות בו עשה
אבל 51)שוקעות. עצמו; לבית עבד לא שהרי מז): (ע"ז,

כדין  בהנאה נאסר עצמו, הבית את עבד שחידשהו אחרי אם
לבית. לפי 52)המשתחוה אלא לעבודהֿזרה, הקצהו שלא

שעדיין 55)מההר.54)(שם).53)שעה. פי על אף
מיד. בהנאה נאסרת נכרי של עבודהֿזרה כי עבדה, לא

וציצים.56) ציורים בה גופה.57)שפסל באבן בה שחקק
גופה.58) באבן בה.59)ולא להשתמש ישראל כשבא
(שם).60) נעבדה לא עצמה שהאבן

.ä‰ÈÏÚ „ÈÓÚ‰L Ô·‡61BÊ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ∆∆∆∆¡ƒ»∆»¬«»ƒ¬≈
˙¯zÓ Ô·‡‰ - d˜lÒ .‰ÈÏÚ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk ‰¯eÒ‡62. ¬»»¿«∆ƒ»∆»ƒ¿»»∆∆À∆∆
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ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ CeÓÒ B˙È· ‰È‰L ÈÓ63¯eÒ‡ - ÏÙÂ ƒ∆»»≈»«¬«»ƒ¿»«»
B˙B·Ï64BlL CB˙Ï ÒBk ?‰NÚÈ „ˆÈk .65,‰B·e ƒ¿≈««¬∆≈¿∆∆

‡lL È„k ,‰‡Bˆ B‡ ÌÈˆB˜ e‰‡ÏÓÓ ÁÂ¯‰ B˙B‡Â¿»∆«¿«¿≈ƒ»¿≈∆…
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ·ÈÁ¯È66ÏLÂ BlL Ï˙k‰ ‰È‰ . «¿ƒ¿≈¬«»ƒ»»«…∆∆¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú67‰ˆÁÓ :‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ¬«»ƒƒ∆¡»¿∆¡»∆¡»
BlL68¯eÒ‡ Ïk‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏLÂ ,‰‡‰a ¯zÓ ∆À»«¬»»¿∆¬«»ƒ«…»

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚ ,ÂÈ·‡ .‰‡‰a69. «¬»»¬»»≈»«¬»«…»«¬»»

זמני.61) את 62)באופן הקצה מתחילה אם אבל (שם)
אסורה  היא הרי - בקביעות לאליל בסיס שתשמש האבן
(ה"ט). בסמוך כמבואר הנכרי, שיבטלנה עד כעבודהֿזרה

עבודהֿזרה.63) לבית קיר משמש מכתליו אחד שהיה
שהיה 64) מפרש: ובירושלמי לעבודתֿזרה. בית בונה שהרי

אסור  הרי כן, לא שאם עבודהֿזרה, לבית קודם ביתו בנין
עבודהֿזרה. בית בקיר ביתו לסמוך כנוסח 65)לישראל

אמות  ארבע שלו בתוך כונס מ"ו): פ"ג, (ע"ז המשנה
אברבנאל. כתבֿיד הרמב"ם וכן מז.).66)ובונה"; (ע"ז

ישראל.67) של וחציו זרה עבודה של חציו הכותל, שעובי
שלו;68) הן אבנים איזו שמכיר וכגון מותרות, שלו האבנים

לנכרי  למכור שיכול אלא אסורות, - מכירן אינו אם אבל
שם). הירושלמי, בשם (ר"ן, שהוא מקום בכל חלקו

אוקספורד.69) כנוסח

.å„a‡Ó „ˆÈk70ÌÈ¯·c ¯‡Le ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ≈«¿«≈¬«»ƒ¿»¿»ƒ
?dlL ˙·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÔB‚k ,dÏÏ‚a ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒƒ¿»»¿¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

Áe¯Ï ‰¯BÊÂ ˜ÁBL71ÁÏn‰ ÌÈÏ ÏÈËÓe Û¯BN B‡ ,72. ≈¿∆»«≈≈ƒ¿»«∆«

ה"א).70) (פ"ז, לעיל כמבואר לאבדה, עליו שמצוה
חוששים 71) אין - לקרקע ותועיל זבל שתיעשה פי על ואף

הצמחים, את מגדלים המותר והקרקע האסור הזבל כי לה,
מותר". - גורם וזה כ"שזה ה"יא): (פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

כח.),72) פסחים רש"י, (מלשון שם עוברות ספינות שאין
כשהוא  לים לזרקו אבל ה"יג). (פ"ז, לעיל בבאורנו וראה
לצדדים: רבינו דברי מפרשים ויש מג:). (ע"ז אסור - שלם
ואין  לשרפו שאפשר עץ של לאליל הכוונה שורף", "או
של  ואליל המלח; לים בהטלתו או לרוח, בזרייתו צורך
בלי  המלח לים להטילו אפשר - לשרפו אפשר שאי מתכת
ישחקנו  המלח, לים ללכת לטרוח רוצה אינו ואם שחיקה;
עבודהֿזרה: באיבוד דרכים ששלשה באופן לרוח, ויזרנו
לים  הטלה או עץ, של אליל שריפת לרוח, וזרייה שחיקה
דברי  השווה המשנה). (מרכבת שלם כשהוא אפילו המלח

פ"ג). ומצה, חמץ (הלכות רבינו

.æÌÈ¯‰ ÔB‚k ,„·ÚpL Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈¿ƒ««»»∆∆¡«¿»ƒ
¯zÓ BÓˆÚ „·Úp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÏÈ‡Â ‰Ó‰·e¿≈»¿ƒ»««ƒ∆«∆¡»«¿À»

BÈetˆ ,‰‡‰a73‡e‰LŒÏÎa ‰‰p‰Â .‰‡‰a ¯eÒ‡ «¬»»ƒ»«¬»»¿«∆¡∆¿»∆
·‰ÊÂ ÛÒk „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,Ô‰Ó≈∆∆∆∆¡«…«¿…∆∆¿»»

"Ì‰ÈÏÚ74ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈetˆ ÏÎÂ .75ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ¬≈∆¿»ƒ≈¬«»ƒ¬≈≈ƒ¿«
‰ÈLnLÓ76. ¿«¿∆»

דווקא,73) לאו וזהב וכסף זהב. או כסף ההר את ציפה אם
לנוי. ציפוי מיני כל שכל 74)אלא היא: הכתוב גזירת

מה.). (ע"ז נאסר - מחובר" "נעבד שעל אפילו ש"עליהם",

שתים, עליהם לוקה עבודהֿזרה משמשי ששאר פי על ואף
מחובר  נעבד של הציפוי אין ה"ב), (פ"ז, לעיל כמבואר
של  ציפויו אבל וזהב"; כסף תחמוד "לא משום: אלא נאסר
שחייבים  הוא עבודהֿזרה משמשי כשאר תלוש", "נעבד
לרבינו  המצוות' ל'ספר בפירושו מצוה", ("נר שתים עליהם

כב). תלושים.75)ל"ת, אלילים עליהם 76)של  ולוקים
שאם  ביטול: לענין וכן עבודהֿזרה. משמשי משום שתים,
כמבואר  מאליהם, משמשיה בטלו האליל את הנכרי ביטל

(ה"ט). בסמוך

.çÌ„˜ ÌÈ¯Î ‰eÏhaL ÌÈ¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77 ¬«»ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,Ï‡¯NÈ È„ÈÏ ‡·zL∆»…ƒ≈ƒ¿»≈¬≈À∆∆«¬»»∆∆¡«

‡ ÈÏÈÒt"eÈ„ÈÏ e‡aLk - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï ¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈¿∆»¿»≈
el‡ È¯‰ ,ÌeÏha Ì‡ Ï·‡ ;˙e‰Ï‡ Ì‰a ÔÈ‚‰B Ô‰Â¿≈¬ƒ»∆¡»¬»ƒƒ¿¬≈≈

ÔÈ¯zÓ78. À»ƒ

ביטול,77) לה מועיל לא - ישראל לידי באה כבר אם כי
בסמוך. נב.)78)כמבואר ע"ז פ"ו; דע"ז, (תוספתא

אלהיהם  פסילי שנאמר: אלהיו? שפוסל לנכרי "מנין דרשו:
כסף  תחמוד "לא כתוב: (שם): אמרו ועוד באש". תשרפון
פסלֹו כיצד? הא - לך" "ולקחת וכתוב: עליהם", וזהב

לך. ולקחת - (ביטלֹו) מאלוה פסלו תחמוד; לא - ֹלאלוה

.èÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú79. ¬«»ƒ∆ƒ¿»≈≈»¿≈»¿»
˙eÙzL da È¯ÎÏ ‰È‰ elÙ‡80ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ , ¬ƒ»»¿»¿ƒ»À»≈ƒƒ

‰ÊÈ‚ ‰eÚËe ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÌeÏk81. ¿∆»¬»«¬»»¿»¿»¿ƒ»
,Ï‡¯NÈ „ÈÏ ˙‡aL È¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÎÂ¿≈¬«»ƒ∆»¿ƒ∆»¿«ƒ¿»≈
,ÌeÏk ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ - È¯Î‰ dÏha CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«»¿ƒ≈ƒƒ¿

ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡82Ïh·Ó Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â . ∆»¬»«¬»»¿»¿≈ƒ¿»≈¿«≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a elÙ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú83. ¬«»ƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙„B·Ú Ïh·Ó BÈ‡ ‰ËBL B‡ ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ»»∆≈¿«≈¬«
ÌÈ·ÎBk84ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏhaL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . »ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈¬«»ƒ≈

,BÁ¯k ÏÚa ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÔÈa ,BlL∆≈∆¿≈»ƒ¬≈ƒ¿«»¿
;‰ÏË· BÊ È¯‰ - Ck ÏÚ Ï‡¯NÈ BÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬»ƒ¿»≈«»¬≈¿≈»
;ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ Ïh·Ó‰ È¯Îp‰ ‡‰iL „·Ï·eƒ¿«∆¿≈«»¿ƒ«¿«≈≈¬«»ƒ
BÏeha ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈≈¬«»ƒ≈ƒ

Ïeha85‰ÈLnLÓ Ïha - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïh·Ó‰ .86. ƒ«¿«≈¬«»ƒƒ≈¿«¿∆»
‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,ÌÈ¯zÓ ‰ÈLnLÓ - ‰ÈLnLÓ Ïhaƒ≈¿«¿∆»¿«¿∆»À»ƒ¿ƒ¬»
˙„B·Ú ˙·¯˜˙Â .‰pÏh·iL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ‰‡‰·«¬»»¿∆»¿»«∆¿«¿∆»¿ƒ¿…∆¬«

ÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ ÌÈ·ÎBk87. »ƒ≈»¿≈»¿»

פסל...79) יעשה אשר האיש "ארור הפסוק: על חז"ל סמכו
גניזה  אלא תקנה לה אין - טו) כז, (דברים בסתר" ושם

שם). אומרים:80)(ע"ז, אנו אין חלקו, את ביטל וזה
את  ביטל שהנכרי ומתוך עובדה, הוא הנכרי דעת על ישראל
ישראל  אלא - מאליו מבוטל ישראל של חלקו יהיה חלקו
(שם, שותפו הנכרי בביטול תלוי ואינו עובדה עצמו דעת על

נכרי 81)נג.). של כעבודהֿזרה לא בקרקע; קבורה
התוספות  וכדעת שריפה. או לרוח, וזרייה שחיקה הטעונה

קד.). סד:).82)(יבמות רשות 83)(ע"ז לו נתן שהנכרי
כי  - כלום מועיל ישראל של ביטול אין שלו, אליל לבטל
נב:). (שם, בלבד לנכרי אלא ביטול תורת נאמרה לא
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ביטולו 84) ואין ומשמשיה עבודהֿזרה בטיב יודע אינו כי
בסמוך. שיתבאר כפי יהושע 85)מועיל, רבי "אמר

בריבי  הקפר אלעזר רבי אחר מהלך הייתי אחת פעם בןֿלוי:
קטן  נכרי ומצא דרקון. צורת ועליה טבעת שם ומצא בדרך
ולא  בּטלּה! לו: ואמר גדול נכרי מצא כלום; לו אמר ְָולא
שלשה  ממנו למדתי שעה באותה וביטלה. סטרו ביטלה.
שאינו  מי וכל חברו, של עבודהֿזרה מבטל שנכרי דברים:
אפילו  מבּטל ושנכרי מבטל, אינו עבודהֿזרה בטיב יודע

מג.). (ע"ז כרחו נב:).86)בעל שנאמר:87)(שם,
- יח) קו, (תהלים מתים זבחי ויאכלו פעור לבעל ויצמדו

לעול  בהנאה (שאסור לעולם ביטול לו אין מת אף מה ם)
נ.). (שם, עולמית בטלה אינה עבודהֿזרה תקרובת

.é,dÊ‡ L‡¯ ,dÓËÁ L‡¯ ÚË˜ ?dÏh·Ó „ˆÈk≈«¿«¿»»«…»¿»…»¿»
dÒÁt ;dÚaˆ‡ L‡¯88‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÈÙa …∆¿»»¿»»¿»∆»««ƒ∆…

BÊ È¯‰ - Ï‡¯NÈ Û¯BˆÏ d¯ÎnL B‡ ;d¯qÁ89.‰ÏËa ƒ¿»∆¿»»¿≈ƒ¿»≈¬≈¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓ B‡ dkLÓ Ì‡ Ï·‡90B‡ ¬»ƒƒ¿¿»¿»»¿≈»ƒ

‡ÏÂ ˙ÏtÓ ‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL B‡ ,Û¯Bˆ BÈ‡L Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆≈≈∆»¿»»∆»«…∆¿…
,‰ÈÙa ˜˜¯ ;‰eÚ·˙ ‡ÏÂ ÌÈËÒÏ ‰e·b ;dpÙƒ»¿»»ƒ¿ƒ¿…¿»»»«¿»∆»

d¯¯b ,‰ÈÙa ÔÈzL‰91È¯‰ - ‰‡Bv‰ ˙‡ da ˜¯Ê , ƒ¿ƒ¿»∆»¿»»»«»∆«»¬≈
‰ÏËa dÈ‡ BÊ92. ≈»¿≈»

צורתה.88) ומיעך פניה על בפטיש יודע 89)היכה כי
כלים  ממנה לעשות ויתיכנה ישברנה שהצורף מראש הוא
ביטלה, לא עדיין נכרי לצורף מכרה אבל נג.); (שם, שונים
ישברנה. ולא יעבדנה הנכרי שהצורף המוכר סובר כי

צורף.90) (רש"י).91)ואפילו והשלך סחוב בטיט,
לבטלה,92) שמתכוון גמורה הוכחה עוד אין אלה בכל כי

ישוב  כעסו עבור ואחרי לשעה עליה שכעס ייתכן כי
ירעב  כי "והיה המקרא: על סמכו ז"ל וחכמינו ויעבדנה,
יביט  ארץ ואל למעלה, ופנה ובאלהיו מלכו וקלל והתקצף,
מלכו  שקילל פי על אף - כאֿכב) ח, (ישיעה וגו' צרה והנה
שלו  עבודהֿזרה לעבוד ארץ", אל ל"הביט חוזר ואלהיו,

(שם).

.àé·ÎBk ˙„B·Ú˙ÚLa - ‰È„·BÚ ‰eÁÈp‰L ÌÈ ¬«»ƒ∆ƒƒ»¿∆»ƒ¿«
ÌBÏL93‰eÏh· È¯‰L ,‰‡‰a ˙¯zÓ ,94˙ÚLa ; »À∆∆«¬»»∆¬≈ƒ¿»ƒ¿«

ÈtÓ ‡l‡ ‰eÁÈp‰ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬»ƒ¿≈∆…ƒƒ»∆»ƒ¿≈
- ‰ÈÏ‡Ó ‰¯aLpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¬«»ƒ∆ƒ¿¿»≈≈∆»

ÌÈ¯eÒ‡ ‰È¯·L95,CÎÈÙÏ .‰eÏh·iL „Ú ,‰‡‰a ¿»∆»¬ƒ«¬»»«∆¿«¿»¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È¯·L ‡ˆBn‰«≈ƒ¿≈¬«»ƒ¬≈≈¬ƒ

ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ‰eÏh· ‡Ï ‡nL ,‰‡‰a96Ì‡Â . «¬»»∆»…ƒ¿»»¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜¯t ÏL ‰˙È‰97ËBÈ„‰Â ,98CÈ¯ˆ - Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ »¿»∆¿»ƒ¿∆¿»¿«¬ƒ»»ƒ

‰È˜¯tÓ ˜¯Ùe ˜¯t Ïk Ïh·Ï99ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆∆∆∆ƒ¿»∆»¿ƒ≈»
Ïk eÏËa ,‰pnÓ „Á‡ ¯·‡ ÏhaL ÔÂÈk - ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ≈»∆ƒ≈≈∆∆»ƒ∆»»¿»

ÌÈ¯·M‰100. «¿»ƒ

לחזור.93) דעתם עמהם 94)ואין לקחוה לא ולפיכך
נג:). לשברים.95)(שם, אפילו הם עובדים כי מא:) (שם,

אין 96) שברה, ולפיכך ביטלה הנכרי לומר: שיש פי על אף
וספק  עבודהֿזרה, ודאי והיא הואיל כך. כל בה מקילים אנו
מא:). (ע"ז ודאי מידי מוציא ספק ואין - לא או ביטלוה

חוליותיה.97) ונתפרקו קטנות חוליות שאינו 98)של מי
לכך. חבירו.99)אומן בביטול ניתר האחד ואין

נידון 100) זה הרי להחזירם יכול ההדיוט ואין הואיל כי
מט:). (שם ומותר נתבטל שהוא כל ובביטול שבור, ככלי

.áéÌbÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÁaÊÓ101‡e‰ ÔÈ„Ú - ƒ¿«¬«»ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ
Ba¯ ı˙piL „Ú ,‰‡‰a ¯eÒ‡102.ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa »«¬»»«∆ƒ»≈À¿«≈»ƒ

ÒBÓÈ·e103¯zÓ - ÌbÙpL104‰ÊŒÈ‡Â ÒBÓÈ· e‰ÊŒÈ‡ . ƒ∆ƒ¿«À»≈∆ƒ¿≈∆
Ó ‡e‰ÌÈ·‡ - ÁaÊÓ ,˙Á‡ Ô·‡ - ÒBÓÈa ?ÁaÊƒ¿≈«ƒ∆∆««ƒ¿≈«¬»ƒ
‰a¯‰105‰aL ÔÂÈk ?ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÈÏh·Ó „ˆÈÎÂ . «¿≈¿≈«¿«¿ƒ«¿≈«¿ƒ≈»∆»»

Ô‰· ‰tÁ B‡ ÔÈa Ì‰Ó106el‡· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ≈∆ƒ¿»ƒ»»∆∆«¿»ƒ¿«≈»≈
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ -107˙‡ ÌÈÏh·Ó „ˆÈk . ¬≈≈À»ƒ«¬»»≈«¿«¿ƒ∆

ÌÒ¯˜ ?‰¯L‡‰108‰pnÓ ˜¯Ê B‡ ‰ÏÚ ‰pnÓ »¬≈»ƒ¿≈ƒ∆»»∆»«ƒ∆»
˜BÈ109d‡ÙML B‡ ,ËÈ·¯L B‡ ÏwÓ ‰pnÓ ÏË ;110 ≈»«ƒ∆»«≈«¿ƒ∆¿»»

dk¯ˆÏ ‡lL111‰ÏË· BÊ È¯‰ -112dk¯ˆÏ d‡ÙL .113 ∆…¿»¿»¬≈¿≈»¿»»¿»¿»
‰È‡ÙLe ,‰¯eÒ‡ ‡È‰ -114ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈ¯zÓ ƒ¬»¿»∆»À»ƒ¿ƒ»¿»∆

ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈa ,dk¯ˆÏ ‡lL ÔÈa dk¯ˆÏ ÔÈa - Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿»¿»≈∆…¿»¿»≈ƒ≈
ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ - ‰È‡ÙL115ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL , ¿»∆»¬»¿»∆¬«»ƒ∆

.ÌÏBÚÏ Ïeha dÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ¿»

מקצתו.101) ניתץ 102)שניתץ שלא זמן כל כי נג:) (שם,
הפסוק: על חכמינו וסמכו לתקנו. עליו דעתם עדיין רובו
אשרים  יקומו לא מנופצות גיר כאבני מזבח אבני כל בשומו
יקומו  לא - גיר כאבני נופץ אם ט), כז, (ישעיה וחמנים
(שם, עליו יקריבו עוד יקומו, - לא ואם וחמנים, אשרים

והיא 103)נד.). עבודהֿזרה, עליה שמעמידים אבן
לה. בסיס משליכים 104)משמשת ונפגמה הואיל כי

במקומה. אחרת ונותנים נג:).105)אותה (שם,
ריצף.106) ואפילו 107)כיסה, חשש. כל בלי נ.) (שם,

מפני  קדושים, של בנם נקרא שהיה סימאי בר' מנחם רבי
של  חשש משום מטבע של בצורה מסתכל היה שלא

עליהן. מהלך היה חתך 109)קטף.108)עבודהֿזרה,
רך. במקצועה.110)ענף כדי 111)שהחליקה  לא

או  בהם, להסיק לשפאים צריך שהוא מפני אלא ליפותה,
אחר. תשמיש שבמעשים 112)לצורך מפני מט:), (שם,

כן  על כי ביטלה, וכבר בעיניו היא שבזויה דעתו גילה אלה
להיפך. ולא אותו משמשת היא לצרכיו: בה הוא משתמש

מתחת 114)ליפותה.113) הנופלים הדקים השבבים
(שם).115)המקצועה.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולפני 1) בחגיהם עבודהֿזרה עובדי עם ומתן משא איסור

חגיהם.

.à¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÌbÁ ÈÙÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ¿≈«»∆¿≈»ƒ»
ÁwÏ2Ìi˜˙n‰ ¯·c Ì‰Ï ¯kÓÏÂ Ì‰Ó3Ô‰Ó ˙BÏÏ ;4 ƒ«≈∆¿ƒ¿…»∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆

Ì˙BÏ‰Ïe5Ú¯tÏ ,6¯ËL· ‰ÂÏÓ Ì‰Ï Ú¯ÙÏÂ Ô‰Ó7 ¿«¿»ƒ»«≈∆¿ƒ¿…«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÔBkLn‰ ÏÚ B‡8,Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ‰tŒÏÚ ‰ÂÏÓ Ï·‡ . «««¿¬»ƒ¿∆«∆ƒ¿»ƒ≈∆
k ‡e‰L ÈtÓÏÈvÓ9¯·c Ô‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe .Ì„iÓ ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»À»ƒ¿…»∆»»

„Ú ,ÏÈL·˙Â ˙B˜¯È ÔB‚k ,Ìi˜˙Ó BÈ‡L10.ÌbÁ ÌBÈ ∆≈ƒ¿«≈¿¿»¿«¿ƒ««»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na11Ï‡¯NÈŒı¯‡a ?12¯‡La Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿»

˙Bˆ¯‡13‡NÂ ¯·Ú .„·Ïa ÌbÁ ÌBÈ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ , ¬»≈»∆»«»ƒ¿»»«¿»»
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ביטולו 84) ואין ומשמשיה עבודהֿזרה בטיב יודע אינו כי
בסמוך. שיתבאר כפי יהושע 85)מועיל, רבי "אמר

בריבי  הקפר אלעזר רבי אחר מהלך הייתי אחת פעם בןֿלוי:
קטן  נכרי ומצא דרקון. צורת ועליה טבעת שם ומצא בדרך
ולא  בּטלּה! לו: ואמר גדול נכרי מצא כלום; לו אמר ְָולא
שלשה  ממנו למדתי שעה באותה וביטלה. סטרו ביטלה.
שאינו  מי וכל חברו, של עבודהֿזרה מבטל שנכרי דברים:
אפילו  מבּטל ושנכרי מבטל, אינו עבודהֿזרה בטיב יודע

מג.). (ע"ז כרחו נב:).86)בעל שנאמר:87)(שם,
- יח) קו, (תהלים מתים זבחי ויאכלו פעור לבעל ויצמדו

לעול  בהנאה (שאסור לעולם ביטול לו אין מת אף מה ם)
נ.). (שם, עולמית בטלה אינה עבודהֿזרה תקרובת

.é,dÊ‡ L‡¯ ,dÓËÁ L‡¯ ÚË˜ ?dÏh·Ó „ˆÈk≈«¿«¿»»«…»¿»…»¿»
dÒÁt ;dÚaˆ‡ L‡¯88‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÈÙa …∆¿»»¿»»¿»∆»««ƒ∆…

BÊ È¯‰ - Ï‡¯NÈ Û¯BˆÏ d¯ÎnL B‡ ;d¯qÁ89.‰ÏËa ƒ¿»∆¿»»¿≈ƒ¿»≈¬≈¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓ B‡ dkLÓ Ì‡ Ï·‡90B‡ ¬»ƒƒ¿¿»¿»»¿≈»ƒ

‡ÏÂ ˙ÏtÓ ‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL B‡ ,Û¯Bˆ BÈ‡L Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆≈≈∆»¿»»∆»«…∆¿…
,‰ÈÙa ˜˜¯ ;‰eÚ·˙ ‡ÏÂ ÌÈËÒÏ ‰e·b ;dpÙƒ»¿»»ƒ¿ƒ¿…¿»»»«¿»∆»

d¯¯b ,‰ÈÙa ÔÈzL‰91È¯‰ - ‰‡Bv‰ ˙‡ da ˜¯Ê , ƒ¿ƒ¿»∆»¿»»»«»∆«»¬≈
‰ÏËa dÈ‡ BÊ92. ≈»¿≈»

צורתה.88) ומיעך פניה על בפטיש יודע 89)היכה כי
כלים  ממנה לעשות ויתיכנה ישברנה שהצורף מראש הוא
ביטלה, לא עדיין נכרי לצורף מכרה אבל נג.); (שם, שונים
ישברנה. ולא יעבדנה הנכרי שהצורף המוכר סובר כי

צורף.90) (רש"י).91)ואפילו והשלך סחוב בטיט,
לבטלה,92) שמתכוון גמורה הוכחה עוד אין אלה בכל כי

ישוב  כעסו עבור ואחרי לשעה עליה שכעס ייתכן כי
ירעב  כי "והיה המקרא: על סמכו ז"ל וחכמינו ויעבדנה,
יביט  ארץ ואל למעלה, ופנה ובאלהיו מלכו וקלל והתקצף,
מלכו  שקילל פי על אף - כאֿכב) ח, (ישיעה וגו' צרה והנה
שלו  עבודהֿזרה לעבוד ארץ", אל ל"הביט חוזר ואלהיו,

(שם).

.àé·ÎBk ˙„B·Ú˙ÚLa - ‰È„·BÚ ‰eÁÈp‰L ÌÈ ¬«»ƒ∆ƒƒ»¿∆»ƒ¿«
ÌBÏL93‰eÏh· È¯‰L ,‰‡‰a ˙¯zÓ ,94˙ÚLa ; »À∆∆«¬»»∆¬≈ƒ¿»ƒ¿«

ÈtÓ ‡l‡ ‰eÁÈp‰ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬»ƒ¿≈∆…ƒƒ»∆»ƒ¿≈
- ‰ÈÏ‡Ó ‰¯aLpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¬«»ƒ∆ƒ¿¿»≈≈∆»

ÌÈ¯eÒ‡ ‰È¯·L95,CÎÈÙÏ .‰eÏh·iL „Ú ,‰‡‰a ¿»∆»¬ƒ«¬»»«∆¿«¿»¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È¯·L ‡ˆBn‰«≈ƒ¿≈¬«»ƒ¬≈≈¬ƒ

ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ‰eÏh· ‡Ï ‡nL ,‰‡‰a96Ì‡Â . «¬»»∆»…ƒ¿»»¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜¯t ÏL ‰˙È‰97ËBÈ„‰Â ,98CÈ¯ˆ - Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ »¿»∆¿»ƒ¿∆¿»¿«¬ƒ»»ƒ

‰È˜¯tÓ ˜¯Ùe ˜¯t Ïk Ïh·Ï99ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆∆∆∆ƒ¿»∆»¿ƒ≈»
Ïk eÏËa ,‰pnÓ „Á‡ ¯·‡ ÏhaL ÔÂÈk - ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ≈»∆ƒ≈≈∆∆»ƒ∆»»¿»

ÌÈ¯·M‰100. «¿»ƒ

לחזור.93) דעתם עמהם 94)ואין לקחוה לא ולפיכך
נג:). לשברים.95)(שם, אפילו הם עובדים כי מא:) (שם,

אין 96) שברה, ולפיכך ביטלה הנכרי לומר: שיש פי על אף
וספק  עבודהֿזרה, ודאי והיא הואיל כך. כל בה מקילים אנו
מא:). (ע"ז ודאי מידי מוציא ספק ואין - לא או ביטלוה

חוליותיה.97) ונתפרקו קטנות חוליות שאינו 98)של מי
לכך. חבירו.99)אומן בביטול ניתר האחד ואין

נידון 100) זה הרי להחזירם יכול ההדיוט ואין הואיל כי
מט:). (שם ומותר נתבטל שהוא כל ובביטול שבור, ככלי

.áéÌbÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÁaÊÓ101‡e‰ ÔÈ„Ú - ƒ¿«¬«»ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ
Ba¯ ı˙piL „Ú ,‰‡‰a ¯eÒ‡102.ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa »«¬»»«∆ƒ»≈À¿«≈»ƒ

ÒBÓÈ·e103¯zÓ - ÌbÙpL104‰ÊŒÈ‡Â ÒBÓÈ· e‰ÊŒÈ‡ . ƒ∆ƒ¿«À»≈∆ƒ¿≈∆
Ó ‡e‰ÌÈ·‡ - ÁaÊÓ ,˙Á‡ Ô·‡ - ÒBÓÈa ?ÁaÊƒ¿≈«ƒ∆∆««ƒ¿≈«¬»ƒ
‰a¯‰105‰aL ÔÂÈk ?ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÈÏh·Ó „ˆÈÎÂ . «¿≈¿≈«¿«¿ƒ«¿≈«¿ƒ≈»∆»»

Ô‰· ‰tÁ B‡ ÔÈa Ì‰Ó106el‡· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ≈∆ƒ¿»ƒ»»∆∆«¿»ƒ¿«≈»≈
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ -107˙‡ ÌÈÏh·Ó „ˆÈk . ¬≈≈À»ƒ«¬»»≈«¿«¿ƒ∆

ÌÒ¯˜ ?‰¯L‡‰108‰pnÓ ˜¯Ê B‡ ‰ÏÚ ‰pnÓ »¬≈»ƒ¿≈ƒ∆»»∆»«ƒ∆»
˜BÈ109d‡ÙML B‡ ,ËÈ·¯L B‡ ÏwÓ ‰pnÓ ÏË ;110 ≈»«ƒ∆»«≈«¿ƒ∆¿»»

dk¯ˆÏ ‡lL111‰ÏË· BÊ È¯‰ -112dk¯ˆÏ d‡ÙL .113 ∆…¿»¿»¬≈¿≈»¿»»¿»¿»
‰È‡ÙLe ,‰¯eÒ‡ ‡È‰ -114ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈ¯zÓ ƒ¬»¿»∆»À»ƒ¿ƒ»¿»∆

ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈa ,dk¯ˆÏ ‡lL ÔÈa dk¯ˆÏ ÔÈa - Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿»¿»≈∆…¿»¿»≈ƒ≈
ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ - ‰È‡ÙL115ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL , ¿»∆»¬»¿»∆¬«»ƒ∆

.ÌÏBÚÏ Ïeha dÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ¿»

מקצתו.101) ניתץ 102)שניתץ שלא זמן כל כי נג:) (שם,
הפסוק: על חכמינו וסמכו לתקנו. עליו דעתם עדיין רובו
אשרים  יקומו לא מנופצות גיר כאבני מזבח אבני כל בשומו
יקומו  לא - גיר כאבני נופץ אם ט), כז, (ישעיה וחמנים
(שם, עליו יקריבו עוד יקומו, - לא ואם וחמנים, אשרים

והיא 103)נד.). עבודהֿזרה, עליה שמעמידים אבן
לה. בסיס משליכים 104)משמשת ונפגמה הואיל כי

במקומה. אחרת ונותנים נג:).105)אותה (שם,
ריצף.106) ואפילו 107)כיסה, חשש. כל בלי נ.) (שם,

מפני  קדושים, של בנם נקרא שהיה סימאי בר' מנחם רבי
של  חשש משום מטבע של בצורה מסתכל היה שלא

עליהן. מהלך היה חתך 109)קטף.108)עבודהֿזרה,
רך. במקצועה.110)ענף כדי 111)שהחליקה  לא

או  בהם, להסיק לשפאים צריך שהוא מפני אלא ליפותה,
אחר. תשמיש שבמעשים 112)לצורך מפני מט:), (שם,

כן  על כי ביטלה, וכבר בעיניו היא שבזויה דעתו גילה אלה
להיפך. ולא אותו משמשת היא לצרכיו: בה הוא משתמש

מתחת 114)ליפותה.113) הנופלים הדקים השבבים
(שם).115)המקצועה.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולפני 1) בחגיהם עבודהֿזרה עובדי עם ומתן משא איסור

חגיהם.

.à¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÌbÁ ÈÙÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ¿≈«»∆¿≈»ƒ»
ÁwÏ2Ìi˜˙n‰ ¯·c Ì‰Ï ¯kÓÏÂ Ì‰Ó3Ô‰Ó ˙BÏÏ ;4 ƒ«≈∆¿ƒ¿…»∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆

Ì˙BÏ‰Ïe5Ú¯tÏ ,6¯ËL· ‰ÂÏÓ Ì‰Ï Ú¯ÙÏÂ Ô‰Ó7 ¿«¿»ƒ»«≈∆¿ƒ¿…«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÔBkLn‰ ÏÚ B‡8,Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ‰tŒÏÚ ‰ÂÏÓ Ï·‡ . «««¿¬»ƒ¿∆«∆ƒ¿»ƒ≈∆
k ‡e‰L ÈtÓÏÈvÓ9¯·c Ô‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe .Ì„iÓ ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»À»ƒ¿…»∆»»

„Ú ,ÏÈL·˙Â ˙B˜¯È ÔB‚k ,Ìi˜˙Ó BÈ‡L10.ÌbÁ ÌBÈ ∆≈ƒ¿«≈¿¿»¿«¿ƒ««»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na11Ï‡¯NÈŒı¯‡a ?12¯‡La Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿»

˙Bˆ¯‡13‡NÂ ¯·Ú .„·Ïa ÌbÁ ÌBÈ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ , ¬»≈»∆»«»ƒ¿»»«¿»»
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¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ Ô˙B‡a Ô‰nÚ Ô˙Â¿»«ƒ»∆¿»«¿»»ƒ¬≈∆À»
‰Ê È¯‰ ,Ô‰nÚ ÌbÁ ÌBÈa Ô˙BÂ ‡NBp‰Â .‰‡‰a«¬»»¿«≈¿≈¿«»ƒ»∆¬≈∆

‰‡‰a ¯eÒ‡14. »«¬»»

סחורתו,2) במכירת ירויח שהנכרי זה ידי על כי ב.) (ע"ז
החג, לשמחת לו הנחוצים המצרכים את בקנייתו ישיג או
בדבר. הגורם יהיה והישראל לאלהיו ויודה ישמח

ביום 3) הנכרי יראהו שאז מהר, מתקלקל ואינו המשתמר
דבר  ובין המתקיים דבר בין ממנו: ולקחת בו. וישמח חגו
המונחים  הנמכר החפץ דמי כי אסור. - מתקיים שאינו
ו:). (ע"ז לעבודהֿזרה מודה והוא לבו משמחים ברשותו

לו.4) נצרך שהישראל על לאלהיו יודה שמא לחשוש שיש
ביום 5) מחסור ידע לא אבל לישראל, שנצטרך פי על אף

לעבודהֿזרה. ויודה ואף 6)חגו חוב. תשלום ממנו לקבל
לאחר  הוא שמח אבל הפרעון, בשעת מצטער שהוא פי על

ב.). (שם, אידו ביום למחר וישמח והכסף 7)זמן, הואיל
(שם, מהם להיפרע לו אסור - ממון הצלת פה ואין בטוח

ה"א).8)ו:). פ"א, ע"ז ו:).9)(ירושלמי, (ע"ז
מקולקל 10) כבר שיהיה או כבר, יהיה לא חגם וביום הואיל

(שם). יודה ולא בו ישמח לא ושוב אלה 11)ונשחת שכל
מתפרנסים 12)אסורים. אנו ואין להם זקוקים אנו שאין

יא:).13)מהם. (שם, מהם ופרנסתו יושבים אנו שבתוכם
סעיף 14) קמח, יו"ד (שו"ע ההלכה נפסקה וכבר ו:). (שם,

בזמן  אבל בזמנם: אלא אמורים הללו הדברים שאין יב):
ולתת  לשאת מותר - האלילים בטיב בקיאים שאינם הזה
הרשב"א  פי (על וכדומה ולהלוות ללוות חגם, ביום עמהם
מעות  לתת ואפילו שם: מוסיף והרמ"א ב.). ע"ז והתוספות,
נוי  או תקרובת מהם עושים אין כי איסור, אין לכהניהם

א  בהם.לעבודהֿזרה ושותים אוכלים לא

.áÔB¯Bc ÁÏLÏ ¯eÒ‡Â15B„È‡ ÌBÈa È¯ÎÏ16Œ‡l‡ , ¿»ƒ¿…«¿»¿ƒ¿≈∆»
BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„BÓ BÈ‡L BÏ Ú„B ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆≈∆«¬«»ƒ¿≈

d„·BÚ17,BbÁ ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ÔB¯Bc ÁÏML È¯Î ÔÎÂ . ¿»¿≈»¿ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¿«
‰·È‡Ï LLÁ Ì‡Â .epnÓ epÏa˜È ‡Ï18BÏËB - …¿«¿∆ƒ∆¿ƒ»«¿≈»¿

BÈ‡ È¯Îp‰ ‰fL BÏ Ú„eiL „Ú B· ‰‰ BÈ‡Â ,ÂÈÙa¿»»¿≈∆¡∆«∆ƒ»«∆∆«»¿ƒ≈
d· ‰„BÓ BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ19. ≈¬«»ƒ¿≈∆»

מלשון 16)מתנה.15) עובדֿכוכבים, של חגו ליום כינוי
לה). לב, (דברים אידם יום קרוב כי (ע"ז 17)הכתוב:

הדורון.18)סה.). את ממנו לקבל סירובו שיגרום
ו:).19) (שם,

.âÌÈÓÈ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô˙B‡ ÏL Ô„È‡ ‰È‰»»≈»∆»¿≈»ƒ«»»ƒ
Ô˙B‡ Ïk - ‰¯NÚ B‡ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ,‰a¯‰«¿≈¿»«¿»»¬»»»»
ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,Ô‰ „Á‡ ÌBÈk ÌÈÓi‰«»ƒ¿∆»≈¿À»¬ƒƒ¿»»ƒ

Ô‰ÈÙÏ20. ƒ¿≈∆

חגים 20) וביניהם חגיהם, את חכמים מנו ובמשנה ח.) (ע"ז
ימים  שמונה הנמשך "קלנדא" כגון: ימים, שמונה הנמשכים
הנמשך  ו"סטרנורא" שנתם: התחלת היא טבת, תקופת אחר
השנה  בסוף טבת תקופת לפני הוא גם הוא ימים שמונה
שלשה  גם חכמינו אסרו הם שארוכים פי על ואף למנינם.

לפניהם. ימים

.ãÔBL‡¯ ÌBÈÂ ,Ì‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÌÈÚk¿«¬ƒ¿≈»ƒ«»≈¿ƒ
Ì‰nÚ ˙‡NÏÂ ˙˙Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .Ì„È‡ ÌBÈ ‡e‰≈»¿ƒ»»»≈¿»≈ƒ»∆
˙aL ÏÎaL ÈML ÌBÈÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»«»
‡e‰L ,BÓˆÚ ÔBL‡¯ ÌBÈ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLÂ¿«»¿≈»ƒ«ƒ«¿∆

Ì‰È„È‡ ÏÎa Ì‰nÚ ÔÈ‚‰B ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÒ‡21. »¿»»¿≈¬ƒƒ»∆¿»≈≈∆

יג).21) הערה (ה"א, בפרקנו לעיל עיין

.äÌ‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ba ÔÈÒpk˙nL ÌBÈ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬ƒ»∆
,‡e‰ ÌbÁ ÌBÈ - Ì‰È‰Ï‡Ï ÌÈÒl˜Óe ÔÈ·È¯˜Óe ,CÏÓ∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ≈…≈∆«»

ÈbÁ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ÂÌ‰22ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ . «¬≈ƒ¿»«≈∆¬»≈»ƒ
BÒl˜Óe BlL ·ÎBkÏ ‰„BÓe ,BÓˆÚÏ ‚Á ‡e‰ ‰NBÚL∆∆«¿«¿∆«»∆¿«¿

B˙È¯BÏ· B‡ B˜Ê ˙ÁÏ‚z ÌBÈÂ ,Ba „ÏBpL ÌBia23, «∆«¿ƒ¿««¿»¿ƒ
ÌBÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÂ Ìi‰ ÔÓ B· ‰ÏÚL ÌBÈÂ¿∆»»ƒ«»¿∆»»ƒ≈»¬ƒ¿

‰zLÓ B· ‰NÚL24¯eÒ‡ BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ ,B·Ï ∆»»ƒ¿∆ƒ¿¿«≈»≈≈»
B˙B‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡25ÌBÈ ÔÎÂ .„·Ïa LÈ‡‰ ∆»«¿»ƒƒ¿»¿≈

‚Á e‰eNÚÈÂ ˙Ó Ba Ô‰Ï ˙eÓiL26ÌÈNBÚ‰ Ì˙B‡ - ∆»»∆≈¿«¬«»»ƒ
ÌÈÏk da ÔÈÙ¯BNL ‰˙ÈÓ ÏÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ¯eÒ‡27 ¬ƒ«¿»ƒ»∆¿ƒ»≈ƒ

˙¯Ë˜ ÌÈ¯h˜Óe28ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL Úe„Èa ,29. ¿«¿ƒ¿…∆¿»«∆∆»¬«»ƒ
Ì˙B‡ Ï·‡ ,„·Ïa ‰È„·BÚÏ ‡l‡ ,¯eÒ‡ ‚Á‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈∆»»∆»¿¿∆»ƒ¿«¬»»
ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ¯nLÓe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â Ba ÌÈÁÓNL∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈

‚‰Ó30Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ‡ Ì‰ Ï·‡ ,CÏn‰ „B·k ÈtÓ B‡ ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆∆¬»≈≈ƒ
Ô‰nÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -31. ¬≈≈À»ƒ»≈¿»≈ƒ»∆

אסורים.22) - לפניהם ימים השער 23)ששלשה מניחים
האמצעי  השער שסביבותיו. מה כל ומגלחים הראש, באמצע
פי  (על אותה יגלחו בשנה ופעם בלורית, נקרא: שנשאר

מ"ג). פ"א, ע"ז לרבינו, המשנה סעודת 24)פירוש
והסרים 25)נישואין. משרתיו כלומר: למשועבדיו, פרט

עמהם, וליתן לישא ומותר זה איסור בכלל אינם למשמעתו
אדוניהם  חג ביום לעבודהֿזרה ויודו שילכו חוששים ואין

ח.). לשנה.26)(ע"ז וכלי 27)משנה מיטתו כגון:
מותם, ביום המלכים על ששורפים כדרך המת, תשמישי
אבותיך  ובמשרפות תמות בשלום ה): לד, (ירמיה ככתוב
ושריפה  לך. ישרפו כן לפניך היו אשר הראשונים המלכים
ראוי  אחר אדם אין כלומר: להם, היא חשיבות - זו
שם). ובר"ן יא., (ע"ז זה בו שנשתמש במה להשתמש

ה"ב).28) פ"א, ע"ז המת 29)(ירושלמי, חשיבות מרוב
ח.). (ע"ז לחג מותו יום המדינה 30)קבעו שלום משום

בצלה. חוסים ח:).31)שהם (שם,

.åÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÌÈ¯·c32 ¿»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒƒ≈¬«»ƒ
˙B‡ È„·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡aL˙„B·Ú d ∆¿»»ƒ¿…¿¿≈»¬«

ÌÈ·ÎBk33ÌÏBÚÏ ÌB˜n‰ B˙B‡aL34ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ; »ƒ∆¿«»¿»¿»ƒ∆≈»
Ì˙Ò Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ,dÏ ÔÈ„ÁÈÓ35„·BÚ‰ L¯t Ì‡Â . ¿À»ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈

¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì˙B‡ ‰B˜ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆∆»«¬«»ƒ»
BÏ ¯kÓÏ36B·È¯˜‰lÓ BÏÒt ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,37˙„B·ÚÏ ƒ¿…∆»ƒ≈¿»ƒ¿«¿ƒ«¬«

.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈«¬«»ƒ

יג:).32) (שם, כמבואר זכה, ולבונה לבנות תאנות כגון
ישראל 33) ועובר לעבודהֿזרה, שיקריבום לפי (שם)
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הוזהרו  נח בני גם כי מכשול", תתן לא עור "ולפני משום:
עבודהֿזרה. חגם.34)על בימי שלא כל 35)אפילו

קונה. הוא עבודהֿזרה שלצורך הקנייה בשעת מפרש שאינו
לעבודהֿזרה.36) מיוחדים שאינם דברים כגון 37)אפילו

להקריבו  שנהגם לבן מתרנגול אצבע שמכר בטרם שקטע
יקריבוהו  לא שוב הוא אבר שמחוסר שמאחר לעבודהֿזרה,

(שם).

.æÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ¯·c ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰»¿…»ƒ¿»ƒ«¿À»ƒƒ¿»ƒ∆≈
‰kÊ ‰B·Ï ÔB‚k ,ÔÈ„ÁÈÓ38‰¯ÁL ‰B·Ï ÏÏÎa39- ¿À»ƒ¿¿»«»ƒ¿«¿»¿…»

‰kf‰ ËwÏÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò Ïk‰ ¯ÎBÓ≈«…¿»¿≈¿ƒ∆»¿«≈««»
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dc·Ï40. ¿«»«¬«»ƒ¿≈…«≈»∆

לעבודהֿזרה.38) מיוחדת.39)המיוחדת שאינה
התרנגולים",40) בין תרנגול לו למכור "מותר (שם).

ואסור  לעבודהֿזרה מיוחד לבן שתרנגול פי על אף כלומר:
מצבע  תרנגולים הרבה לו מוכר אם אבל עצמו, בפני למכרו
השאר, עם למכרו מותר - לבן תרנגול נמצא וביניהם אחר
שלא  הדבר מוכח אחרים, תרנגולים גם שקונה מכיון כי
המעורבים. הדברים בכל וכן קונה. הוא עבודהֿזרה לשם
מוכר  הוא "ומכולם אמרו: יד.) (שם, שבגמרא להעיר וראוי
כלומר: מנים", שלשה משקל - חבילה? וכמה חבילה. להם
המיוחדים  "מינים של גדולה כמות להם למכור שמותר
לעבודהֿזרה, שיקריבום חוששים אנו ואין לעבודהֿזרה",
יש  עדיין תאמר: ושמא מתכוננים. הם לסחורה ודאי כי
לשם  לעבודהֿזרה" המיוחדים "דברים מכירת של חשש
לצרכנים  ימכרום שהסוחרים לחשוש שיש עבודהֿזרה,
עור" "לפני על (שם) בגמרא השיבו כבר יקריבום? שהם
שאין  כל כי - חוששים אנו אין דלפני" "לפני על חוששים,

לו. אחראים אנו אין אנו, מידינו קונה הצרכן

.çÌÈ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈ˜ÈÊÁnL41ÔÈ‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰È„È Ô‰a ∆«¬ƒƒ»∆¿≈∆«¬«»ƒ»≈

ÌÈa¯Ï ˜Ê Ba LiL ¯·c Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ42ÌÈac ÔB‚k , ¿ƒ»∆»»∆∆∆∆»«ƒ¿Àƒ
˙B‡ÏLÏLÂ ÌÈÏ·Îe ÔÈÊŒÈÏÎe ˙BÈ¯‡Â43ÔÈ‡Â ; «¬»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿≈

ÔÈÊÈÁLÓ44ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï45B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . «¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿…∆»¿»¿
Ï „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¯kÓ ¿≈»ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…

Ï‡¯NÈÏ ˜Ê ÈÏk ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ¿≈»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ¿»≈
ÌÈËÒÏ46. ƒ¿ƒ

להם.41) ישראל 42)שמסייעים את בהם יזיקו שלא כדי
טו:). ורגליהם 43)(ע"ז, אדם בני ידי בהם שקושרים

אותם. והרומח.45)מחדדים.44)ומענים החרב כגון:
שפיכות 46) על חשוד ואינו רוצח שאינו פי על אף (שם)

בעליו  מידי ממון השומט גזלן שהוא מתוך אבל דמים,
עצמו, ומציל בנשק נלחם הוא אחריו וכשרודפים ונמלט,

שם). רש"י, (מלשון ממונו זה יאבד ובינתים

.èe˙¯ÎÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈa ÌÈÎBL Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿ƒ≈»¿≈»ƒ¿»¿
CÏn‰ È„·ÚÏ ÔÈÊŒÈÏk ¯kÓÏ ¯zÓ - ˙È¯a Ì‰Ï»∆¿ƒÀ»ƒ¿…¿≈«ƒ¿«¿≈«∆∆

ÂÈ˙BÒÈ‚Â47È¯ˆ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ Ì‰a ÌÈNBÚL ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆ƒ»∆ƒ¿»»ƒ»≈
e‡ È¯‰L ,eÈÏÚ ÌÈp‚Ó e‡ˆÓÂ ,dÏÈv‰Ï ‰È„n‰«¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿¿¿ƒƒ»≈∆¬≈»

ÌÎB˙a ÔÈÈe¯L48¯ÈÚ .49,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¿ƒ¿»ƒ∆∆»¬«»ƒ

‰ˆeÁ Cl‰Ï ¯zÓ50dÎB˙a Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,dl51‰È‰ . À»¿«≈»»¿»¿ƒ»≈¿»»»
.dÎB˙a Cl‰Ï ¯zÓ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dl ‰ˆeÁ»»¬«»ƒÀ»¿«≈¿»

שלו.47) טז.).48)חיילות בדפוסים 49)(שם,
מתוך  אבל שלפניה, ט' להלכה זו הלכה נמשכת האחרונים
וכן  חדשה: הלכה התחלת שכאן נראה הדברים מרוצת

הישנים. הדפוסים מתוך נמשכים 50)נראה הם שאין
להם. הסמוכה שבעיר עבודהֿזרה יא:).51)אחרי (ע"ז

להיכנס  שאסור "לפי למשנה: בפירושו רבינו שם יאמר וכה
שכן  וכל בתוכה, לדור שכן כל עבודהֿזרה, בה שיש בעיר
בראשם, והראב"ד המפרשים רוב אבל וכו'. בה" לסחור
יריד  בה שיש שבעיר שם): (ע"ז, המשנה את מפרשים
אבל  עמהם: ולתת לשאת אלא אינו האיסור וכל ידובר,
לא  אם איסור, בה אין - ומתן משא בלא לתוכה הכניסה

עמהם. ויתן ישא שמא לחוש שיש חגם ביום

.é¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰52¯ÈÚa «≈ƒ»¿»»«¬…¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL∆∆»¬«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙„ÁÈÓ C¯c‰L ÔÓÊa53LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜Ó B˙B‡Ï ƒ¿«∆«∆∆¿À∆∆¿»¬»ƒ∆
‰¯˜Â ,˙¯Á‡ C¯c ÌL54¯zÓ - BÊa CÏ‰Â55. »∆∆«∆∆¿ƒ¿»¿»«»À»

לעיר 52) דרכה לעבור אלא בתוכה, לשהות שלא אפילו
הדרך. מאותה ליהנות שאסור מפני - שאין 53)אחרת

הוא  אז זו, עיר דרך אלא מקום לאותו להגיע אחרת דרך
"נהנה". מקרה.54)נקרא: הנאתו 55)וקרה אין כי

(שם). אחרת עיר דרך ללכת לו ואפשר הואיל ניכרת,

.àé‰tk ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÌÚ ˙B·Ï ¯eÒ‡56 »ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ»
,‰·e ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da ÌÈ„ÈÓÚnL∆«¬ƒƒ»¬«»ƒ¿ƒ»«»»

¯zÓ B¯ÎN57B‡ ÔÈÏ˜¯h‰ ‰lÁzÎÏ ‡e‰ ‰Ba Ï·‡ . ¿»À»¬»∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ
‰tk‰ d˙B‡ da LiL ¯ˆÁ‰58. ∆»≈∆∆»»«ƒ»

מעמידים 56) ובה מקומרת תקרה עם קשת כמין עשוי בנין
עבודהֿזרה. כמשמשי זה והרי האליל, יט:)57)את (ע"ז

אסור  אבל שיעבדו, עד אסורים אינם עבודהֿזרה משמשי כי
לכתחילה. מותר 58)לבנותה לכיפה "הגיע טז.) (שם

ס"ק  קמג, דעה יורה הגר"א, (הגהות לכתחילה אפילו לבנות
להם, לסייע אלא מותר שאינו ד), ס"ק (שם, הט"ז והעיר ו).
לבדו  שהישראל אבל עמהם", "בונים (שם): המשנה כלשון

שאסור. ודאי - הנכרים עזרת בלי הבונה יהיה

.áé˙BiÁ d· eÈ‰Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¯ÈÚƒ∆∆»¬«»ƒ¿»»¬À
˙B¯hÚÓ59˙B‰Ï ¯eÒ‡ ˙B¯hÚÓ‰ - ˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ¿À»¿∆≈»¿À»«¿À»»≈»

ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎa ,Ô‰a60ÏÏ‚aL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ , »∆¿»«∆¿»ƒ¿≈∆∆¿»»∆ƒ¿«
e¯hÚ˙ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú61˙B¯zÓ ,˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ; ¬«»ƒƒ¿«¿¿∆≈»¿À»À»

‰‡‰a62ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙BiÁ .63,Ô¯ÎNÏ ¯eÒ‡ , «¬»»¬À∆¬«»ƒ»¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰p‰nL ÈtÓ64. ƒ¿≈∆¿«∆¬«»ƒ

בפירות.59) או והדסים בוורדים אפילו 60)מקושטות
עצמו. הקישוט מן שבתוכן 61)שלא מה כל ולכן

ורבים  יב:). (שם, הם לעבודהֿזרה" המיוחדים כ"דברים
מכס  מעלות אלה שחנויות מפני האיסור: טעם מפרשים
ולכן  - וניכרות מסומנות להיות ונתקשטו עבודהֿזרה לכהני
י  (רש, וכהניה עבודהֿזרה הוא מהנה כי בהן, לקנות אסור
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הוזהרו  נח בני גם כי מכשול", תתן לא עור "ולפני משום:
עבודהֿזרה. חגם.34)על בימי שלא כל 35)אפילו

קונה. הוא עבודהֿזרה שלצורך הקנייה בשעת מפרש שאינו
לעבודהֿזרה.36) מיוחדים שאינם דברים כגון 37)אפילו

להקריבו  שנהגם לבן מתרנגול אצבע שמכר בטרם שקטע
יקריבוהו  לא שוב הוא אבר שמחוסר שמאחר לעבודהֿזרה,

(שם).

.æÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ¯·c ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰»¿…»ƒ¿»ƒ«¿À»ƒƒ¿»ƒ∆≈
‰kÊ ‰B·Ï ÔB‚k ,ÔÈ„ÁÈÓ38‰¯ÁL ‰B·Ï ÏÏÎa39- ¿À»ƒ¿¿»«»ƒ¿«¿»¿…»

‰kf‰ ËwÏÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò Ïk‰ ¯ÎBÓ≈«…¿»¿≈¿ƒ∆»¿«≈««»
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dc·Ï40. ¿«»«¬«»ƒ¿≈…«≈»∆

לעבודהֿזרה.38) מיוחדת.39)המיוחדת שאינה
התרנגולים",40) בין תרנגול לו למכור "מותר (שם).

ואסור  לעבודהֿזרה מיוחד לבן שתרנגול פי על אף כלומר:
מצבע  תרנגולים הרבה לו מוכר אם אבל עצמו, בפני למכרו
השאר, עם למכרו מותר - לבן תרנגול נמצא וביניהם אחר
שלא  הדבר מוכח אחרים, תרנגולים גם שקונה מכיון כי
המעורבים. הדברים בכל וכן קונה. הוא עבודהֿזרה לשם
מוכר  הוא "ומכולם אמרו: יד.) (שם, שבגמרא להעיר וראוי
כלומר: מנים", שלשה משקל - חבילה? וכמה חבילה. להם
המיוחדים  "מינים של גדולה כמות להם למכור שמותר
לעבודהֿזרה, שיקריבום חוששים אנו ואין לעבודהֿזרה",
יש  עדיין תאמר: ושמא מתכוננים. הם לסחורה ודאי כי
לשם  לעבודהֿזרה" המיוחדים "דברים מכירת של חשש
לצרכנים  ימכרום שהסוחרים לחשוש שיש עבודהֿזרה,
עור" "לפני על (שם) בגמרא השיבו כבר יקריבום? שהם
שאין  כל כי - חוששים אנו אין דלפני" "לפני על חוששים,

לו. אחראים אנו אין אנו, מידינו קונה הצרכן

.çÌÈ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈ˜ÈÊÁnL41ÔÈ‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰È„È Ô‰a ∆«¬ƒƒ»∆¿≈∆«¬«»ƒ»≈

ÌÈa¯Ï ˜Ê Ba LiL ¯·c Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ42ÌÈac ÔB‚k , ¿ƒ»∆»»∆∆∆∆»«ƒ¿Àƒ
˙B‡ÏLÏLÂ ÌÈÏ·Îe ÔÈÊŒÈÏÎe ˙BÈ¯‡Â43ÔÈ‡Â ; «¬»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿≈

ÔÈÊÈÁLÓ44ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï45B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . «¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿…∆»¿»¿
Ï „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¯kÓ ¿≈»ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…

Ï‡¯NÈÏ ˜Ê ÈÏk ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ¿≈»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ¿»≈
ÌÈËÒÏ46. ƒ¿ƒ

להם.41) ישראל 42)שמסייעים את בהם יזיקו שלא כדי
טו:). ורגליהם 43)(ע"ז, אדם בני ידי בהם שקושרים

אותם. והרומח.45)מחדדים.44)ומענים החרב כגון:
שפיכות 46) על חשוד ואינו רוצח שאינו פי על אף (שם)

בעליו  מידי ממון השומט גזלן שהוא מתוך אבל דמים,
עצמו, ומציל בנשק נלחם הוא אחריו וכשרודפים ונמלט,

שם). רש"י, (מלשון ממונו זה יאבד ובינתים

.èe˙¯ÎÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈa ÌÈÎBL Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿ƒ≈»¿≈»ƒ¿»¿
CÏn‰ È„·ÚÏ ÔÈÊŒÈÏk ¯kÓÏ ¯zÓ - ˙È¯a Ì‰Ï»∆¿ƒÀ»ƒ¿…¿≈«ƒ¿«¿≈«∆∆

ÂÈ˙BÒÈ‚Â47È¯ˆ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ Ì‰a ÌÈNBÚL ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆ƒ»∆ƒ¿»»ƒ»≈
e‡ È¯‰L ,eÈÏÚ ÌÈp‚Ó e‡ˆÓÂ ,dÏÈv‰Ï ‰È„n‰«¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿¿¿ƒƒ»≈∆¬≈»

ÌÎB˙a ÔÈÈe¯L48¯ÈÚ .49,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¿ƒ¿»ƒ∆∆»¬«»ƒ

‰ˆeÁ Cl‰Ï ¯zÓ50dÎB˙a Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,dl51‰È‰ . À»¿«≈»»¿»¿ƒ»≈¿»»»
.dÎB˙a Cl‰Ï ¯zÓ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dl ‰ˆeÁ»»¬«»ƒÀ»¿«≈¿»

שלו.47) טז.).48)חיילות בדפוסים 49)(שם,
מתוך  אבל שלפניה, ט' להלכה זו הלכה נמשכת האחרונים
וכן  חדשה: הלכה התחלת שכאן נראה הדברים מרוצת

הישנים. הדפוסים מתוך נמשכים 50)נראה הם שאין
להם. הסמוכה שבעיר עבודהֿזרה יא:).51)אחרי (ע"ז

להיכנס  שאסור "לפי למשנה: בפירושו רבינו שם יאמר וכה
שכן  וכל בתוכה, לדור שכן כל עבודהֿזרה, בה שיש בעיר
בראשם, והראב"ד המפרשים רוב אבל וכו'. בה" לסחור
יריד  בה שיש שבעיר שם): (ע"ז, המשנה את מפרשים
אבל  עמהם: ולתת לשאת אלא אינו האיסור וכל ידובר,
לא  אם איסור, בה אין - ומתן משא בלא לתוכה הכניסה

עמהם. ויתן ישא שמא לחוש שיש חגם ביום

.é¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰52¯ÈÚa «≈ƒ»¿»»«¬…¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL∆∆»¬«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙„ÁÈÓ C¯c‰L ÔÓÊa53LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜Ó B˙B‡Ï ƒ¿«∆«∆∆¿À∆∆¿»¬»ƒ∆
‰¯˜Â ,˙¯Á‡ C¯c ÌL54¯zÓ - BÊa CÏ‰Â55. »∆∆«∆∆¿ƒ¿»¿»«»À»

לעיר 52) דרכה לעבור אלא בתוכה, לשהות שלא אפילו
הדרך. מאותה ליהנות שאסור מפני - שאין 53)אחרת

הוא  אז זו, עיר דרך אלא מקום לאותו להגיע אחרת דרך
"נהנה". מקרה.54)נקרא: הנאתו 55)וקרה אין כי

(שם). אחרת עיר דרך ללכת לו ואפשר הואיל ניכרת,

.àé‰tk ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÌÚ ˙B·Ï ¯eÒ‡56 »ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ»
,‰·e ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da ÌÈ„ÈÓÚnL∆«¬ƒƒ»¬«»ƒ¿ƒ»«»»

¯zÓ B¯ÎN57B‡ ÔÈÏ˜¯h‰ ‰lÁzÎÏ ‡e‰ ‰Ba Ï·‡ . ¿»À»¬»∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ
‰tk‰ d˙B‡ da LiL ¯ˆÁ‰58. ∆»≈∆∆»»«ƒ»

מעמידים 56) ובה מקומרת תקרה עם קשת כמין עשוי בנין
עבודהֿזרה. כמשמשי זה והרי האליל, יט:)57)את (ע"ז

אסור  אבל שיעבדו, עד אסורים אינם עבודהֿזרה משמשי כי
לכתחילה. מותר 58)לבנותה לכיפה "הגיע טז.) (שם

ס"ק  קמג, דעה יורה הגר"א, (הגהות לכתחילה אפילו לבנות
להם, לסייע אלא מותר שאינו ד), ס"ק (שם, הט"ז והעיר ו).
לבדו  שהישראל אבל עמהם", "בונים (שם): המשנה כלשון

שאסור. ודאי - הנכרים עזרת בלי הבונה יהיה

.áé˙BiÁ d· eÈ‰Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¯ÈÚƒ∆∆»¬«»ƒ¿»»¬À
˙B¯hÚÓ59˙B‰Ï ¯eÒ‡ ˙B¯hÚÓ‰ - ˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ¿À»¿∆≈»¿À»«¿À»»≈»

ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎa ,Ô‰a60ÏÏ‚aL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ , »∆¿»«∆¿»ƒ¿≈∆∆¿»»∆ƒ¿«
e¯hÚ˙ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú61˙B¯zÓ ,˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ; ¬«»ƒƒ¿«¿¿∆≈»¿À»À»

‰‡‰a62ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙BiÁ .63,Ô¯ÎNÏ ¯eÒ‡ , «¬»»¬À∆¬«»ƒ»¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰p‰nL ÈtÓ64. ƒ¿≈∆¿«∆¬«»ƒ

בפירות.59) או והדסים בוורדים אפילו 60)מקושטות
עצמו. הקישוט מן שבתוכן 61)שלא מה כל ולכן

ורבים  יב:). (שם, הם לעבודהֿזרה" המיוחדים כ"דברים
מכס  מעלות אלה שחנויות מפני האיסור: טעם מפרשים
ולכן  - וניכרות מסומנות להיות ונתקשטו עבודהֿזרה לכהני
י  (רש, וכהניה עבודהֿזרה הוא מהנה כי בהן, לקנות אסור
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לעבודהֿזרה.63)(שם).62)ור"ן). קנין שהם
ה"ג).64) פ"ד, ע"ז (ירושלמי,

.âéÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ«¬«»ƒ»»¬ƒ
‰‡‰a65ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈÂ ,66ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ï·‡ . «¬»»¿ƒ≈¿»«∆«¬»¿≈»ƒ

˙„B·Ú B· e„ÈÓÚ‰Â B˙È· eÏÊ‚Â Ï‡¯NÈ eÒ‡L∆»¿ƒ¿»≈¿»¿≈¿∆¡ƒ¬«
ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk67·˙BÎÂ ,68˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe »ƒ»»À»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»

Ì‰lL69. ∆»∆

שמכר 65) קנס, משום מד.) גיטין פ"ז: דע"ז, (תוספתא
לעבודהֿזרה. וכבר 66)ביתו ה"ט). (פ"ז, לעיל מבואר

"שוחק"): דיבורֿהמתחיל: מג: (ע"ז ה"תוספות" שאלו
לשחוק  שאפשר ותירצו: המלח? לים ילך שעה בכל "וכי
המלח" "ים נאמר: ולא צמחים, מגדל שאינו במקום ולזרות

צמחים. מגדל שאינו מקום להצריך אנוס 67)אלא שהרי
לקנסו. ואין מכירה.68)הוא דינם 69)שטר בבתי

על  שמחתימם בזה מחשיבם שהוא פי על ואף עליו. לחתום
(שם). מידם כמציל שהוא מפני מותר, - שטרו

.ãéÔÈÏÈÏÁÂ70„tÒÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL «¬ƒƒ∆¿≈»ƒ»ƒ¿…
Ô‰a71„È¯ÈÏ ÔÈÎÏB‰ .72ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL »∆¿ƒ¿»ƒ∆¿≈»ƒ¿¿ƒ

Ô˙ei‚a ,˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú ,‰Ó‰a Ô‰Ó73ÌÈz·e , ≈∆¿≈»¬»ƒ¿»¿«»»ƒ
Ô‰lL ˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe ·˙BÎÂ ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„NÂ74, ¿»¿»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»∆»∆

Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L ÈtÓ75?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Á˜Bl‰ Ï·‡ ,ÒÎÓ Ô˙B BÈ‡L ˙Èa‰ŒÏÚaÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ««««ƒ∆≈≈∆∆¬»«≈«

¯bz‰ ÔÓ ÌL76,ÒÎÓ Ô˙B ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ , »ƒ««»»ƒ¿≈∆≈∆∆
·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÒÎn‰Â˙„B·Ú ‰p‰Ó ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ ¿«∆∆«¬«»ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¬«

,Á˜Ï ‰Ó‰a Ì‡ - ¯bz‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯·Ú .ÌÈ·ÎBk»ƒ»«¿»«ƒ««»ƒ¿≈»»«
¯MÓ77˙eÒk Ì‡Â ;‰hÓÏe ‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»¿ƒ¿

˙BÎzÓ ÈÏÎe ˙BÚÓ Á˜Ï .e·˜¯È - Á˜Ï ÌÈÏÎÂ78, ¿≈ƒ»«≈»≈»«»¿≈«»
ÌÈÏÚÓ ‡Ï - „·Ú Á˜Ï .ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ79‡ÏÂ ƒ≈¿»«∆«»«∆∆…«¬ƒ¿…

ÔÈ„È¯BÓ80. ƒƒ

במשנה 70) כנזכר המת, את בהם שמספידים כליֿנשיפה
מ"א). פ"ו, פ"ז).71)(ב"מ דע"ז, שוק 72)(תוספתא

חגם  בימי ושלא הסביבה, מכל לסחורה אליו שבאים גדול
כנענים"73)ידובר. "עבדים שכן וכל נכרים: עדיין שהם

לנכרים  כך אחר ונמכרו ונימולו לישראל פעם נמכרו שכבר
יג.). (ע"ז גרמא הזמן שאין במצוות אז חייבין שהם -

שיודו 74) לחשוש ויש להם, הוא וכבוד שתפארת פי על אף
זה. על ומסייעים 75)לאלילים עדים לו יהיו כך "שמתוך

שם). רש"י, (לשון העוררים" מן סוחר.76)להצילו
מקום 77) הארכובה, מן למטה פרסותיה וחותך עוקר מפיל.

ואסור  נטרפת, הארכובה מן למעלה כי טריפה: עושה שאינו
ייהנה  שלא כדי - ה"נישור" וטעם בידים. בהמה לטרוף לנו
וגם  לעבודה ראויה אינה פרסותיה שנעקרו אחרי כי בה,
בגמרא  ושם שם). רש"י, (כדעת אסור - ולאכלה לשחטה
"את  ו): יא, (יהושע שנאמר ממה זה, ל"עיקור" סמך מצאו

תעקר". נרקבים.78)סוסיהם הבור 79)שאינם מן אותו
לתוכו. הנכרים 80)כשנפל כל כדין בידים, ולהמיתו לבור

יג:). (שם, מורידים ולא מעלים שלא עבודהֿזרה עובדי

הוא  הרי - הנימול כנעני" "עבד אבל בגויותו", "עבד ודוקא
(שם). להעלותו ומצוה כישראל

.åè‰zLÓ Bz·Ï B‡ B·Ï ‰NÚL ÌÈ·ÎBk „·BÚ81, ≈»ƒ∆»»ƒ¿¿ƒƒ¿∆
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï elÙ‡Â .B˙„eÚqÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡»≈»ƒ¿»«¬ƒ∆¡…¿ƒ¿

¯eÒ‡ ,ÌL BlMÓ Ï‡¯Ni‰82È„·BÚ ˙aÒÓ·e ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒƒ¿ƒ«¿≈
?BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ È˙ÓÈ‡Óe .BÏÎ‡ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¬»≈≈»«»∆¡…∆¿
ÈÓÈ ÏÎÂ ,‰„eÚÒ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ïe ˜ÒÚÏ ÏÈÁ˙iMÓƒ∆«¿ƒ«¬…¿»ƒ»¿≈¿»¿»¿≈
Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ‰zLn‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,‰zLn‰«ƒ¿∆¿««¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡eNp‰ ˙ÓÁÓ ˙¯Á‡ ‰„eÚÒ ‰NÚ83¯Á‡Ï elÙ‡ - »»¿»«∆∆≈¬««ƒƒ¬ƒ¿««
ÏÎÂ .L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,¯eÒ‡ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»«¿≈»»…∆¿»

ÌÈ·ÎBk ÏL ‰„B·Ú ÈtÓ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰‰84,‡e‰ ««¿»»«…ƒ¿≈¬»∆»ƒ
BÁ·fÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡¯˜Â" :¯Ó‡pL85ÂÈ˙aÓ zÁ˜ÏÂ , ∆∆¡«¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿¿»«¿»ƒ¿…»
.'B‚Â "eÊÂ EÈ·Ï¿»∆¿»¿

נישואין.81) ח.).82)לשמחת לו 83)(ע"ז שאמר
הנישואין. מחמת למסיבתו שמזמינו שלא 84)בפירוש:

כדעת  ולא היתירה, התקרבותו ידי על לעבדה אחריה יימשך
יודה  שהנכרי מפני האיסור, את המנמק (שם) רש"י

תקרובת. לה ויקריב רבי 85)לעבודהֿזרה (שם): ואמרו
עבודהֿזרה  עובדי לארץ שבחוצה ישראל אומר: ישמעאל
כיצד  רש"י). לב, על שמים ואינם כוונה, (בלא הם בטהרה
על  אף שבעירו, היהודים כל וזימן לבנו משתה שעשה נכרי
עומד  שלהם ושמש משלהם, ושותים משלהם שאוכלים פי
מתים  מזבחי אכלו כאילו הכתוב עליהם מעלה - לפניהם
ואכלת  לך "וקרא שנאמר: עבודהֿזרה), לתקרובת (כינוי
אכילתך  על אני מעלה לו, קורא שאתה משעה - מזבחו"

מזבחו. היא כאילו

.æè˙„·BÚ ÏL da ˙‡ ˜ÈÈ˙ ‡Ï Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈…≈ƒ∆¿»∆∆∆
ÌÈ·ÎBk86‡ÏÂ ;ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ôa ˙Ïc‚nL ÈtÓ , »ƒƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¬«»ƒ¿…

Ú ˙È¯Îp‰ ˙‡ „lÈ˙,¯ÎNa ‡È‰ ˙„lÈÓ Ï·‡ .Ì"ek ¿«≈∆«»¿ƒ«¬»¿«∆∆ƒ¿»»
‰·È‡ ÌeMÓ87˙a ˙‡ ˙„lÈÓ Ì"ekÚ ˙È¯Îp‰Â . ƒ≈»¿«»¿ƒ«¿«∆∆∆«

da ˙‡ ‰˜ÈÓe Ï‡¯NÈ88d˙eL¯a89‡lL È„k , ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿»ƒ¿»¿≈∆…
ep‚¯‰˙90. ««¿∆

ידי 86) על שתתעורר לאיבה לחוש אין כי בשכר, ואפילו
בעלי  בעיני להתגנות רוצה איני לומר: היא יכולה כי זה,
חלב  לה יש שאם מיימוניות": ה"הגהות וכתבו כו). (ע"ז
רפואתה. משום להיניק לה מותר - מצטערת והיא הרבה

היא 87) יכולה כי איבה, חשש אין שכר בלא אבל (שם).
ובגמרא  מזונותי. להרויח לעבודתי ללכת אני צריכה לומר:
כי  בשכר, אפילו ליילד לה אסור שבשבת אמרו: (שם)
לנו  מותר - השבת את שישמרו בנינו לומר: היא יכולה
נחללה  לא - שבת שומרי שאינם שלכם, עליהם: לחללה
הלכה  רבינו הזכיר לא למה תמה: וה"כסףֿמשנה" עליהם.
כי  ה"יב), פ"ב, שבת (הלכות רבינו מביאה באמת אבל זו?

מקומה. למדוה 88)שם ה"א) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי
אומניך  מלכים "והיו כג): מט, (ישעיה מפורש ממקרא
נכרית. מאשה לינוק שמותר הרי - מיניקותיך" ושרותיהם

ובנוכחותה.89) הישראלית של כו.).90)בביתה (ע"ז
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ותינוקת  תינוק להשהות שאסור (שם) ה'תוספות' וכתבו
 ֿ שפיכות על שחשודים מפני לרפואתם, הנכרי בבית יחידים
ימשכום  שמא אסור, - קצת גדולים הם ואפילו דמים.

למינות.

.æé˙et¯˙Ï ÔÈÎÏB‰‰91˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡ ,Ì"ekÚ «¿ƒ¿«¿«»»≈¿»≈
Ô‰nÚ92ÔÈ¯zÓ ÌÈ‡a‰Â ,93eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â . ƒ»∆¿«»ƒÀ»ƒ¿∆…ƒ¿

ÔÈ¯eL˜94ÔzÚ„ ‡nL - ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡L ,‰Ê· ‰Ê ¿ƒ∆»∆∆ƒ»¿ƒ∆»«¿»
‰ÎÈÏ‰a - Ì"ekÚ ˙et¯˙Ï CÏB‰‰ Ï‡¯NÈ .¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»≈«≈¿«¿««¬ƒ»

Ba ¯ÊÁÈ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯zÓ95‰¯ÈÊÁ·e , À»»≈¿»≈ƒ∆»«¬…«¬ƒ»
¯eÒ‡96,‰¯ÈÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa - ¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ . »ƒ¿»≈»≈«¬ƒ»≈«¬ƒ»

¯eÒ‡97. »

שהולכים 91) עבודהֿזרה לבתי בזיון ודרך גנאי של כינוי
"תרף") (ערך "הערוך" ולפי למרחוק. מאמיניהם אליהם
מתורגם  יד) מד, (תהלים וקלס" "לעג רומית. בלשון מקורו
פירשו: ה"ג) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי ותורפיתא. ממקנותא
יט). לא, (בראשית בתורה הנזכרים "תרפים" מלשון

לחוש,92) יש וכן לעבודהֿזרה. ויודה שילך כט:) (ע"ז
לעבודהֿזרה. ויקריבום דברים אצלנו יקנו כי 93)שמא

לב:). (שם, עוד לחוש אין משם, שחזרו שלא 94)אחרי
כל  ילך מסתמא ואז בבד, בד אלא חבורות חבורות ילכו

לג.). (שם, להודות יחזור ולא לביתו ילך 95)אחד ולא
כלל. ויחזור 96)שמה בעבודהֿזרה שדבק לחוש שיש

לה. וגם 97)להודות נכרי, ככל בהליכתו לע"ז שיודה
(ע"ז  ביותר בה אדוק והוא הואיל לה ויודה ישוב בחזירתו

לג.).

.çé„È¯ÈÏ CÏ‰L Ï‡¯NÈ98‰¯ÈÊÁa - Ì"ekÚ ÏL ƒ¿»≈∆»«¿»ƒ∆««¬ƒ»
¯ÎÓ Ì"ekÚ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡99Ô‰Ï »»≈¿»≈ƒ∆»«»«»∆

„È·e ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ï‡¯NÈ „Èa Ì"ekÚ ÈÓ„e ;ÌL»¿≈«¿«ƒ¿»≈¬ƒ«¬»»¿«
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ì"ekÚ100‰Ê ÈtÓe .101ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB «À»ƒ«¬»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ

‡a‰ Ì"ekÚ ÌÚ102Ì"ekÚ ÏL ˙et¯z‰ ÔÓ103ÔÈ‡Â , ƒ««»ƒ««¿∆«¿≈
˙et¯z‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯NÈ ÌÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB104 ¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿»≈«»ƒ««¿

B˙ÎÈÏ‰· ‡Ï ,¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÏÂ ;‡e‰‰105‡ÏÂ «¿…ƒƒ¿»≈»…«¬ƒ»¿…
B˙¯ÈÊÁ·106. «¬ƒ»

ויש 98) לסחורה הסביבה מכל שם שמתקבצים גדול שוק
היריד. ימי כל אותה שעובדים עבודהֿזרה כי 99)שם

אלא  שמה, הולך היה לא למכור אחר חפץ בידו היה אילו
(שם). לנו כאן מוכרו כי 100)היה והטעם: סד.). (שם,

חרם  מ"והיית למדים אנו דמיה תופסת שעבודהֿזרה מה
הוא  הרי ממנו מהווה שאתה "כל כו), ז, (דברים כמוהו"
נח, בבן ולא נאמר בישראל זה ופסוק נד:). (ע"ז כמוהו"
שם, (תוספות מותרים נכרי ביד עבודהֿזרה דמי ולפיכך

"מסתברא"). המתחיל: ביד 101)דיבור עבודהֿזרה שדמי
מותרים. - יש 102)נכרים כי אסור, - שם בהליכתו אבל

(ע"ז, הרי"ף כגירסת שביריד, לעבודהֿזרה שיודה לחוש
- בחזירתו אסור, - בהליכתו ליריד: ההולך "נכרי פ"ב):
שעובדים  ביריד עבודהֿזרה ויש הואיל והטעם: מותר".
וליתן  לישא שאסור חגם לפני ימים כשלשה זה הרי אותה,
להודות  ישוב לא שהרי לחוש, אין בחזירתו אבל עמהם:

דמי  כי - לחוש אין עבודהֿזרה ולדמי לעבודהֿזרה.
מותרים. נכרי ביד דפוס 103)עבודהֿזרה ונציה, כנוסחת
תרפות. אחר: ונוסח לדמי 104)קדום. לחוש יש כי

כי  להודות, ישוב שמא לחוש אין אבל שבידו: עבודהֿזרה
לא  ע"ז. שם אין זמנו עבור ואחרי קבוע זמן לו יש ה"יריד"
לחוש  יש היא, וקבועה הואיל ה"יז) (לעיל, ב"תרפות" כן

להודות. ישוב ֿ 105)שמא לעבודה ויודה לשם ילך כי
המלך).106)זרה. (עבודת בידו ע"ז דמי משום

ה'תשע"ו  כסלו כ"ב שישי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ישראל 1) בארץ לעכו"ם והשכרתם ושדות בתים מכירת

ישראל. עניי עם גויים עניי שמפרנסים ובחו"ל;

.àÔÈÓÓÚ ‰Ú·LÏ ˙È¯a ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡2‰NÚpL È„k ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆«¬∆
:¯Ó‡pL ,Ì"ekÚ „·ÚÏ Ì˙B‡ ÁÈpÂ ÌBÏL Ô‰nÚƒ»∆»¿«ƒ«»«¬…«∆∆¡«
B‡ Ì˙„B·ÚÓ e¯ÊÁÈ ‡l‡ ."˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï"…ƒ¿…»∆¿ƒ∆»««¿≈¬»»

Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Ï ¯eÒ‡Â .e‚¯‰È3‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ≈»≈¿»¿«≈¬≈∆∆∆¡«¿…
"ÌpÁ˙4,¯‰pa Ú·BË B‡ „·B‡ Ì‰Ó ‰‡¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆≈≈««»»

˙eÓÏ ÈeË e‰‡¯ ;epÏÚÈ ‡Ï5Ï·‡ .epÏÈvÈ ‡Ï , …«¬∆»»»»…«ƒ∆¬»
¯eÒ‡ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ¯B·Ï BÙÁ„Ï B‡ B„Èa B„a‡Ï6, ¿«¿¿»¿»¿¿¿«≈»∆»

ÌÈ¯·c ‰na .‰ÓÁÏÓ enÚ ‰NBÚ BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆ƒ»ƒ¿»»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯ÒBn‰ Ï·‡ ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·La ?ÌÈ¯eÓ‡7 ¬ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¬»«¿ƒ

ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â8„Èa Ô„a‡Ï ÔÈ„ ‰È‰ ,Ï‡¯NiÓ ¿»∆ƒ¿ƒƒƒ¿»≈»»ƒ¿«¿»¿»
˙ÁL ¯‡a „Ú Ô„È¯B‰Ïe9ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰L ÈtÓ ,10 ¿ƒ»«¿≈««ƒ¿≈∆»¿≈ƒ

˜B„ˆk ,'‰ È¯Á‡Ó ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆»»≈«¬≈¿»
ÒB˙ÈÈ·e11"·˜¯È ,ÌÈÚ˘¯ Ì˘" - Ì‰È„ÈÓÏ˙Â12 «¿«¿ƒ≈∆…≈¿»ƒƒ¿»

.(Ê ,È ÈÏ˘Ó)

ארץֿישראל 2) יושבי וכו', והאמורי והחיתי הכנעני והם
ונוסח  והשופטים. יהושע בימי הכיבוש מלחמת בתקופת
עבודהֿזרה, עובדי אוקספורד: ונוסח רס"ט קושטא, דפוס
הכתוב  עבודהֿזרה עובדי שבכל הרמב"ם, שיטת כן כי

ו). (הלכה בסמוך כמבואר בשעת 3)מדבר, שלא אפילו
לבבם  את יסירו שלא מהם להתרחק כדי - זאת וכל מלחמה.

ה'. עליהון;4)מאחרי תרחם ולא אונקלוס: כתרגום
יט). לג, (שמות אחון אשר את וחנותי ונוסח 5)מגיזרת:

למות. לקוח -6)אוקספורד: "העכו"ם חז"ל: אמרו שכן
כו.). (עבודהֿזרה מורידין" ולא מעלין המלשינים 7)לא

בידי  וממונם אחיהם נפשות המוסרים ישראל, מבני
נקראים 8)שונאיהם. והם תענוגים, ורודפי בעיקר כופרים

שהיה  לפחב"ש) 340ֿ411) אפיקור היווני הפילוסוף שם על
הם  הזה העולם תענוגי כי והורה נהפש בהישארות כופר
למשנה  בפירושו ורבינו האדם. ומטרת החיים תכלית
שנוהג  מי הפקר: מלשון השם את פירש י) פרק (סנהדרין
אליהו  והמדקדק ולומדיה. התורה את ומבזה הפקרות
מין  אומר: "פקור" בשורש: "תשבי" בספרו הבחור,
והנמשכים  דת, בעלי היו שלא אנשים שני היו ואפיקורוס
המינים  על ואפיקורסים. מינים נקראים: אחריהם
ג). פרק תשובה, (הלכות לקמן עיין למיניהם, והאפיקורסים
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קכי m"ekr zekld - rcnd xtq - elqk a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ותינוקת  תינוק להשהות שאסור (שם) ה'תוספות' וכתבו
 ֿ שפיכות על שחשודים מפני לרפואתם, הנכרי בבית יחידים
ימשכום  שמא אסור, - קצת גדולים הם ואפילו דמים.

למינות.

.æé˙et¯˙Ï ÔÈÎÏB‰‰91˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡ ,Ì"ekÚ «¿ƒ¿«¿«»»≈¿»≈
Ô‰nÚ92ÔÈ¯zÓ ÌÈ‡a‰Â ,93eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â . ƒ»∆¿«»ƒÀ»ƒ¿∆…ƒ¿

ÔÈ¯eL˜94ÔzÚ„ ‡nL - ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡L ,‰Ê· ‰Ê ¿ƒ∆»∆∆ƒ»¿ƒ∆»«¿»
‰ÎÈÏ‰a - Ì"ekÚ ˙et¯˙Ï CÏB‰‰ Ï‡¯NÈ .¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»≈«≈¿«¿««¬ƒ»

Ba ¯ÊÁÈ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯zÓ95‰¯ÈÊÁ·e , À»»≈¿»≈ƒ∆»«¬…«¬ƒ»
¯eÒ‡96,‰¯ÈÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa - ¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ . »ƒ¿»≈»≈«¬ƒ»≈«¬ƒ»

¯eÒ‡97. »

שהולכים 91) עבודהֿזרה לבתי בזיון ודרך גנאי של כינוי
"תרף") (ערך "הערוך" ולפי למרחוק. מאמיניהם אליהם
מתורגם  יד) מד, (תהלים וקלס" "לעג רומית. בלשון מקורו
פירשו: ה"ג) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי ותורפיתא. ממקנותא
יט). לא, (בראשית בתורה הנזכרים "תרפים" מלשון

לחוש,92) יש וכן לעבודהֿזרה. ויודה שילך כט:) (ע"ז
לעבודהֿזרה. ויקריבום דברים אצלנו יקנו כי 93)שמא

לב:). (שם, עוד לחוש אין משם, שחזרו שלא 94)אחרי
כל  ילך מסתמא ואז בבד, בד אלא חבורות חבורות ילכו

לג.). (שם, להודות יחזור ולא לביתו ילך 95)אחד ולא
כלל. ויחזור 96)שמה בעבודהֿזרה שדבק לחוש שיש

לה. וגם 97)להודות נכרי, ככל בהליכתו לע"ז שיודה
(ע"ז  ביותר בה אדוק והוא הואיל לה ויודה ישוב בחזירתו

לג.).

.çé„È¯ÈÏ CÏ‰L Ï‡¯NÈ98‰¯ÈÊÁa - Ì"ekÚ ÏL ƒ¿»≈∆»«¿»ƒ∆««¬ƒ»
¯ÎÓ Ì"ekÚ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡99Ô‰Ï »»≈¿»≈ƒ∆»«»«»∆

„È·e ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ï‡¯NÈ „Èa Ì"ekÚ ÈÓ„e ;ÌL»¿≈«¿«ƒ¿»≈¬ƒ«¬»»¿«
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ì"ekÚ100‰Ê ÈtÓe .101ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB «À»ƒ«¬»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ

‡a‰ Ì"ekÚ ÌÚ102Ì"ekÚ ÏL ˙et¯z‰ ÔÓ103ÔÈ‡Â , ƒ««»ƒ««¿∆«¿≈
˙et¯z‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯NÈ ÌÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB104 ¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿»≈«»ƒ««¿

B˙ÎÈÏ‰· ‡Ï ,¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÏÂ ;‡e‰‰105‡ÏÂ «¿…ƒƒ¿»≈»…«¬ƒ»¿…
B˙¯ÈÊÁ·106. «¬ƒ»

ויש 98) לסחורה הסביבה מכל שם שמתקבצים גדול שוק
היריד. ימי כל אותה שעובדים עבודהֿזרה כי 99)שם

אלא  שמה, הולך היה לא למכור אחר חפץ בידו היה אילו
(שם). לנו כאן מוכרו כי 100)היה והטעם: סד.). (שם,

חרם  מ"והיית למדים אנו דמיה תופסת שעבודהֿזרה מה
הוא  הרי ממנו מהווה שאתה "כל כו), ז, (דברים כמוהו"
נח, בבן ולא נאמר בישראל זה ופסוק נד:). (ע"ז כמוהו"
שם, (תוספות מותרים נכרי ביד עבודהֿזרה דמי ולפיכך

"מסתברא"). המתחיל: ביד 101)דיבור עבודהֿזרה שדמי
מותרים. - יש 102)נכרים כי אסור, - שם בהליכתו אבל

(ע"ז, הרי"ף כגירסת שביריד, לעבודהֿזרה שיודה לחוש
- בחזירתו אסור, - בהליכתו ליריד: ההולך "נכרי פ"ב):
שעובדים  ביריד עבודהֿזרה ויש הואיל והטעם: מותר".
וליתן  לישא שאסור חגם לפני ימים כשלשה זה הרי אותה,
להודות  ישוב לא שהרי לחוש, אין בחזירתו אבל עמהם:

דמי  כי - לחוש אין עבודהֿזרה ולדמי לעבודהֿזרה.
מותרים. נכרי ביד דפוס 103)עבודהֿזרה ונציה, כנוסחת
תרפות. אחר: ונוסח לדמי 104)קדום. לחוש יש כי

כי  להודות, ישוב שמא לחוש אין אבל שבידו: עבודהֿזרה
לא  ע"ז. שם אין זמנו עבור ואחרי קבוע זמן לו יש ה"יריד"
לחוש  יש היא, וקבועה הואיל ה"יז) (לעיל, ב"תרפות" כן

להודות. ישוב ֿ 105)שמא לעבודה ויודה לשם ילך כי
המלך).106)זרה. (עבודת בידו ע"ז דמי משום

ה'תשע"ו  כסלו כ"ב שישי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ישראל 1) בארץ לעכו"ם והשכרתם ושדות בתים מכירת

ישראל. עניי עם גויים עניי שמפרנסים ובחו"ל;

.àÔÈÓÓÚ ‰Ú·LÏ ˙È¯a ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡2‰NÚpL È„k ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆«¬∆
:¯Ó‡pL ,Ì"ekÚ „·ÚÏ Ì˙B‡ ÁÈpÂ ÌBÏL Ô‰nÚƒ»∆»¿«ƒ«»«¬…«∆∆¡«
B‡ Ì˙„B·ÚÓ e¯ÊÁÈ ‡l‡ ."˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï"…ƒ¿…»∆¿ƒ∆»««¿≈¬»»

Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Ï ¯eÒ‡Â .e‚¯‰È3‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ≈»≈¿»¿«≈¬≈∆∆∆¡«¿…
"ÌpÁ˙4,¯‰pa Ú·BË B‡ „·B‡ Ì‰Ó ‰‡¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆≈≈««»»

˙eÓÏ ÈeË e‰‡¯ ;epÏÚÈ ‡Ï5Ï·‡ .epÏÈvÈ ‡Ï , …«¬∆»»»»…«ƒ∆¬»
¯eÒ‡ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ¯B·Ï BÙÁ„Ï B‡ B„Èa B„a‡Ï6, ¿«¿¿»¿»¿¿¿«≈»∆»

ÌÈ¯·c ‰na .‰ÓÁÏÓ enÚ ‰NBÚ BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆ƒ»ƒ¿»»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯ÒBn‰ Ï·‡ ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·La ?ÌÈ¯eÓ‡7 ¬ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¬»«¿ƒ

ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â8„Èa Ô„a‡Ï ÔÈ„ ‰È‰ ,Ï‡¯NiÓ ¿»∆ƒ¿ƒƒƒ¿»≈»»ƒ¿«¿»¿»
˙ÁL ¯‡a „Ú Ô„È¯B‰Ïe9ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰L ÈtÓ ,10 ¿ƒ»«¿≈««ƒ¿≈∆»¿≈ƒ

˜B„ˆk ,'‰ È¯Á‡Ó ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆»»≈«¬≈¿»
ÒB˙ÈÈ·e11"·˜¯È ,ÌÈÚ˘¯ Ì˘" - Ì‰È„ÈÓÏ˙Â12 «¿«¿ƒ≈∆…≈¿»ƒƒ¿»

.(Ê ,È ÈÏ˘Ó)

ארץֿישראל 2) יושבי וכו', והאמורי והחיתי הכנעני והם
ונוסח  והשופטים. יהושע בימי הכיבוש מלחמת בתקופת
עבודהֿזרה, עובדי אוקספורד: ונוסח רס"ט קושטא, דפוס
הכתוב  עבודהֿזרה עובדי שבכל הרמב"ם, שיטת כן כי

ו). (הלכה בסמוך כמבואר בשעת 3)מדבר, שלא אפילו
לבבם  את יסירו שלא מהם להתרחק כדי - זאת וכל מלחמה.

ה'. עליהון;4)מאחרי תרחם ולא אונקלוס: כתרגום
יט). לג, (שמות אחון אשר את וחנותי ונוסח 5)מגיזרת:

למות. לקוח -6)אוקספורד: "העכו"ם חז"ל: אמרו שכן
כו.). (עבודהֿזרה מורידין" ולא מעלין המלשינים 7)לא

בידי  וממונם אחיהם נפשות המוסרים ישראל, מבני
נקראים 8)שונאיהם. והם תענוגים, ורודפי בעיקר כופרים

שהיה  לפחב"ש) 340ֿ411) אפיקור היווני הפילוסוף שם על
הם  הזה העולם תענוגי כי והורה נהפש בהישארות כופר
למשנה  בפירושו ורבינו האדם. ומטרת החיים תכלית
שנוהג  מי הפקר: מלשון השם את פירש י) פרק (סנהדרין
אליהו  והמדקדק ולומדיה. התורה את ומבזה הפקרות
מין  אומר: "פקור" בשורש: "תשבי" בספרו הבחור,
והנמשכים  דת, בעלי היו שלא אנשים שני היו ואפיקורוס
המינים  על ואפיקורסים. מינים נקראים: אחריהם
ג). פרק תשובה, (הלכות לקמן עיין למיניהם, והאפיקורסים
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ולא 9) מורידין - והמומרים והמסורות המינים כמאמרם:
כו:). (עבודהֿזרה וצוררים.10)מעלין מציקים

ויצאו 11) רבם תורת שעיקמו סוכו איש אנטיגנוס תלמידי
ה). פרק נתן דרבי (אבות רעה כנוסח 12)לתרבות

הפיסקה. חסרה אחרות ובנוסחאות ועוד. אוקספורד

.áÔ‡kÓ13˙‡t¯Ï ¯eÒ‡L ,„ÓÏ ‰z‡14elÙ‡ Ì"ekÚ ƒ»«»»≈∆»¿«…«¬ƒ
‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎN·15LLBÁ ‰È‰L B‡ Ô‰Ó ¿»»¿ƒ»»ƒ¿»≈≈∆∆»»≈

‰·È‡ ÌeMÓ16¯eÒ‡ ÌpÁa Ï·‡ ,¯ÎN· ‡t¯Ó -17. ƒ≈»¿«≈¿»»¬»¿ƒ»»
·LBz ¯‚Â18B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡Â ÏÈ‡B‰ ,19, ¿≈»ƒ¿«»¿À∆¿«¬

.ÌpÁa B˙B‡ ÌÈ‡t¯Ó¿«¿ƒ¿ƒ»

הטובע.13) את מעלין ואין דרפואה 14)הואיל (שם)
(כסףֿמשנה). מעלין חייו 15)היינו - ירפאם לא שאם

ישראל.16)בסכנה. לכלל או הוא 17)לו שיכול מפני
אשר  מלאכתו לעשות לדרכו הוא אץ כי ולומר, להתנצל

מחייתו. ימצא לנו 18)ממנה שמותר מפני כן, נקרא
פרק  ביאה איסורי (הלכות ישראל בארץ בתוכנו, להושיבו
המצוות  שבע את לקיים עליו שקיבל גר וזהו ז); הלכה  י"ד,
ב) ומשפטים, דינים א) הן: ואלו עליהן, נצטוו נח שבני
גילוי  ה) דמים. שפיכת ד) עבודהֿזרה. ג) השם. ברכת

נו.). (סנהדרין החי מן אבר ז) גזל, ו) לו 19)עריות. ליתן
שאמרה  וכמו סה.). (עבודהֿזרה צדקה בתורת מזונותיו

לה). כה, (ויקרא עמך וחי ותושב גר תורה:

.â˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡20;Ï‡¯NÈŒı¯‡a ≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‡È¯eÒ·e21˙B„N ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ,22. ¿¿»¿ƒ»∆»ƒ¬»…»

Ï·e ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓe‡lL „· «¿ƒƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆…
‰eÎL eNÚÈ23ÔÈ‡Â .‰LÏMÓ ˙BÁt ‰eÎL ÔÈ‡Â . «¬¿»¿≈¿»»ƒ¿»¿≈

˙B„N Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ24Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ ,‡È¯eÒ·e . «¿ƒƒ»∆»¿¿»«¿ƒƒ»∆
˙B„N25da LiL ÈtÓ ?‰„Na e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . »ƒ¿≈»∆¡ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»

dÚÈ˜ÙÓ :ÌÈzL26‰ÈÁ Ì‰Ï Ô˙BÂ ,˙B¯NÚn‰ ÔÓ ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ«««¿¿≈»∆¬»»
Ú˜¯wa27‰ˆeÁa ˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe . ««¿»À»ƒ¿…»∆»ƒ¿»¿»

.eˆ¯‡ dÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿≈

ד):20) (הלכה לקמן מבואר והטעם כא.), (עבודהֿזרה
ישתקעו  ולא ארעית ישיבתם תהא קרקע להם תהיה כשלא

ארם 21)בה. צובא, ארם כגון: דוד, שכבש הארצות
דברי  השווה ארץֿישראל, כקדושת קדושתן שאין נהריים
חוץ  מכלל "שיצאה ג): הלכה א, פרק תרומות (הלכות רבינו
ירדה  מה ומפני הגיעה". לא ישראל ארץ ולכלל לארץ
קודם  אותה כבש שדוד "מפני - ארץֿישראל? ממעלת
בה  נשאר עוד אלא היעודה), (הארץ ארץֿישראל כל שכבש
לגבולותיה  ארץֿישראל כל תפס ואילו עממים. משבעת
 ֿ כארץ כולו כיבושו היה אחרות, ארצות כבש כן ואחרי

דבר". לכל מפני 22)ישראל מבבית: בשדה חומר
ומבאר  הולך שהוא כמו לאיסור, נימוקים שני שבשדה

שמם.23)בסמוך. על שייקרא מיוחד גזירה 24)רחוב
למכור. גם יבואו להשכיר נתיר שאם מכירה: משום

אינה 25) בסוריא גופא המכירה לגזירה: גזירה גוזרים דאין
בארץֿישראל. גם שדות למכור יבוא שמא גזירה: אלא
אינה  - מכירה משום בסוריא השכירות תיאסר שאם נמצא,

לגזירה. גזירה חיוב 26)אלא מידי אותה מוציא מסלקה.
יפריש  לא הנכרי ברשות שהשדה עוד כל כי המעשרות;
לעכו"ם  קניין שאין זאת למרות מעשרותיה, את ממנה
עבודהֿזרה, (תוספות מעשר מיד להפקיע בארץֿישראל

שם).27)כא.). (עבודהֿזרה,

.ãe¯Èz‰L ÌB˜Óa Û‡28‰¯Èc ˙È·Ï ‡Ï ,¯ÈkN‰Ï «¿»∆ƒƒ¿«¿ƒ…¿≈ƒ»
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,e¯Èz‰ƒƒƒ¿≈∆«¿ƒ¿»¬«»ƒ
¯ÈkNÓ Ï·‡ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡Â¿∆¡«…»ƒ≈»∆≈∆¬»«¿ƒ

¯ˆB‡ Ô˙BNÚÏ ÌÈza Ô‰Ï29˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â . »∆»ƒ«¬»»¿≈¿ƒ»∆≈
Ú˜¯˜Ï ¯aÁÓa Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·˙e30¯ÎBÓ Ï·‡ , ¿»¿«≈»∆ƒ¿À»¿«¿«¬»≈

ı˜iMÓ ‡e‰31˙ÓŒÏÚ BÏ ¯ÎBÓ B‡ ,32.ıˆB˜Â ,ı˜Ï ƒ∆»…≈«¿»»…¿≈
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ?Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe33 ƒ¿≈»≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿…¿»≈

Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú˜¯wa ‰ÈÁ Ì‰Ï Ôz˙ ‡Ï -…ƒ≈»∆¬»»««¿«∆ƒ…ƒ¿∆»∆
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .‡È‰ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ Ô˙·ÈLÈ ,Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»»¿ƒ«¬«ƒ¿≈»¿«≈
‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰‡ ‰nk :¯ÓBÏ elÙ‡Â ,ÔÁ·La¿ƒ¿»«¬ƒ««»»∆≈»ƒ∆

B˙¯eˆa34B‡ ,ÂÈNÚÓ Á·La ¯tÒiL ¯ÓÁÂŒÏ˜ ! ¿»«»…∆∆¿«≈¿∆««¬»
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰È¯·cÓ ¯·c ·aÁiL35- ∆¿«≈»»ƒƒ¿≈∆∆∆¡«¿…¿»≈

‰È ‡ÏBnÚ ˜·c‰Ï Ì¯BbL ÈtÓ ,EÈÈÚa ÔÁ Ì‰Ï ‰È …ƒ¿∆»∆≈¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈ƒ
˙zÓ Ì‰Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚnÓ „ÓÏÏÂ¿ƒ¿…ƒ«¬»»»ƒ¿»ƒ≈»∆«¿«

ÌpÁ36·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,37¯bÏ" :¯Ó‡pL , ƒ»¬»≈¿≈»∆∆¡««≈
- "È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLa ¯L‡¬∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒ

.‰È˙· ‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»

שכונה.28) עושים כשאין בארץֿישראל בתים כגון
להשכיר 29) אסור ליין כי הראב"ד: ומעיר לסחורה. מחסן

רבינו  דברי עיין בהנאה. אסור נסך יין שהרי אוצר, בתור גם
ג). הלכה י"א, פרק אסורות מאכלות עוד 30)(הלכות כל

שבינתיים  מפני בקרקע, והתבואה באילן מחוברים שהפירות
בה. ויתערה בארץ ישב - והקטיף הקציר עת שתגיע עד -

האילן.31) פרי ונקטף השדה תבואת נקצרה כשכבר
(32- היבול בישול גמר עם שתיכף בפירוש, עימו שמתנה

לו. וילך ויקטוף חונים 33)יקצור יהיו שלא חנה, ָֹמשורש
בקביעות. כוונתו 34)בארץ אם אבל כ.). (עבודהֿזרה

לו  ושככה נאות בריות שברא לה' והודייה שבח לתת
מיימוניות). (הגהות מותר - שנגזר 35)בעולמו פועל זה

"חן". העצם: (שם).36)משם תחנם" "ולא שנאמר:
נבילות 37) ואוכל בניֿנח, מצוות שבע עליו שקיבל

(שם). וטריפות

.äÌÈÒ¯ÙÓ38,Ï‡¯NÈ ÈiÚ ÌÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ39ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â .40È„·BÚ ÈiÚ „Èa ƒ¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿«¬ƒ≈¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL ,Ë˜Ïa ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈«¿≈»
ÌbÁ ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BLÂ41ÈÎ¯c ÈtÓ , ¿¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿«»ƒ¿≈«¿≈

ÔÈÏÙBk ÔÈ‡Â .ÌBÏL42ÌÏBÚÏ ÌBÏL Ô‰Ï43ÒkÈ ‡ÏÂ . »¿≈¿ƒ»∆»¿»¿…ƒ»≈
BbÁ ÌBÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·Ï44.ÌBÏL BÏ ˙˙Ï ¿≈∆≈»ƒ¿«»≈»

„·Î·e ‰Ù¯ ‰ÙNa ÌBÏL BÏ Ô˙B ,˜eM· B‡ˆÓ¿»«≈»¿»»»»¿…∆
L‡¯45. …

סב.).38) (גיטין הצדקה איבה 39)מקופת לעורר שלא
הכול. כנגד השלום גדול כי ובינינו, בינם ומשטמה
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ישראל.40) עניי עם יחד מללקוט בידם מעכבים אין
אידו.41) ביום לאלילו זה על יודה שמא חוששים ואין
שלום!42) שלום, כי 43)לומר: חגו, ביום שלא ואפילו

שם). (גיטין, אחת בפעם די שלום" דרכי כי 44)"מפני
להיות  ואסור לאלילו זה על ויודה לכבוד זאת לו יחשוב
יג). כג, (שמות פיך על ישמע לא שנאמר: לזה, הגורם

שם).(45)

.åel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡46eÏbL ÔÓÊa ‡l‡ ,ÌÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»ƒ¿«∆»
Ì"ekÚ „iL B‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»¿≈»ƒ∆««
‰ÙÈwz Ï‡¯NÈ „iL ÔÓÊa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÙÈwz«ƒ»«ƒ¿»≈¬»ƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»
.eÈÈa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÁÈp‰Ï eÏ ¯eÒ‡ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿«ƒ«¿≈»ƒ≈≈
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ B‡ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ ·LBÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿ƒ«¬«≈ƒ»¿»

‰¯BÁÒa47ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ‡l‡ ,eˆ¯‡a ¯·ÚÈ ‡Ï , ƒ¿»…«¬…¿«¿≈∆»«∆¿«≈»»
e·LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆∆¡«…≈¿

‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡ - "Eˆ¯‡a48Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ¿«¿¿¬ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ≈»»∆«
,·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz ¯‚ ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓƒ¿¬≈∆≈»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡49,Ï·Bi‰ ÔÓÊ· ‡lL Ï·‡ , ∆»ƒ¿«∆«≈≈¬»∆…ƒ¿««≈
¯b ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡50.„·Ïa ˜„ˆ ≈¿«¿ƒ∆»≈∆∆ƒ¿»

עכו"ם 46) עניי ופרנסת בארץֿישראל. בתים השכרת של
בארץ 47)וכו'. יתעכב שמא לחשוש שיש לסחורה דווקא

- לעצמה כשהיא העברה אבל בה, וישתרש מסחרו לרגלי
רוקח). (מעשה איסור בה זה 48)אין על מעיר והראב"ד

"לא  והכתוב: מעולם! שמענו ולא מצאנו לא זאת ואומר:
מדבר; העמים בשבעת - מביא שהוא בארצכם" ישבו
אבל  "העברה".! ולא בהם כתיב "ישיבה" לדבריו, ואפילו
בןֿיוחאי  שמעון דרבי במכילתא טהור מקורם רבינו דברי
"לא  פסוק: על משפטים) (פרשת הגדול במדרש הנמצאת
עבודהֿזרה  עובד גוי יושיבו שלא אזהרה זו - בארצך" ישבו

ואפילו חינם?Â·ÚÏ¯ביניהם; על יכול בארץֿישראל.
לי". אותך יחטיאו "פן לומר: כט.).49)תלמוד (ערכין

ביובל: שכתוב נוהג, היובל כבר היה לא שני בית ובימי
בארץ דרור È·˘ÂÈ‰וקראתם ÏÎÏ שכל בזמן - ו) כה, (ויקרא

השבטים  עשרת כבר היו לא שני בית ובימי עליה, יושביה
לב:). וכן 50)(ערכין מצוות. תרי"ג כל עליו המקבל זה

מדבר  חוץ תורה דברי לקבל שבא נכרי ל:): (בכורות אמרו
אומר: יהודה רבי בן יוסי רבי אותו. מקבלין אין - אחד
רבינו  דברי השווה סופרים. מדקדוקי אחד דקדוק אפילו

ח). הלכה יד, פרק ביאה איסורי הלכות תורה, (משנה

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מנחש,1) איזהו תלכו"; לא "ובחוקותיהם נאמר : מה על

ומכשף. עונן דיני קוסם; ואיזהו

.àÔÈncÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ˙BwÁa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡≈¿ƒ¿À»¿≈»ƒ¿…ƒ«ƒ
¯ÚN· ‡ÏÂ LeaÏn· ‡Ï ,Ô‰Ï2:¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »∆…««¿¿…«≈»¿«≈»∆∆∆¡«

‡Ï Ì‰È˙wÁ·e" :¯Ó‡Â ,"ÌÈBb‰ ˙wÁa eÎÏ˙ ‡ÏÂ"¿…≈¿¿À…«ƒ¿∆¡«¿À…≈∆…
"eÎÏ˙3- "Ì‰È¯Á‡ L˜pz Ôt EÏ ¯ÓM‰" :¯Ó‡Â , ≈≈¿∆¡«ƒ»∆¿∆ƒ»≈«¬≈∆

‡l‡ ;Ô‰Ï ‰ncÈ ‡lL ,¯È‰ÊÓ ‡e‰ „Á‡ ÔÈÚa Ïk‰«…¿ƒ¿»∆»«¿ƒ∆…ƒ«∆»∆∆»
BLeaÏÓa Úe„ÈÂ Ô‰Ó Ïc·Ó Ï‡¯Ni‰ ‰È‰È4¯‡L·e ƒ¿∆«ƒ¿»≈À¿»≈∆¿»«¿«¿ƒ¿»

BÚcÓa Ô‰Ó Ïc·Ó ‡e‰L BÓk ,ÂÈNÚÓ5ÂÈ˙BÚ„·e6. «¬»¿∆À¿»≈∆¿«»¿≈»

Ïc·‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ7‡Ï ."ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ ¿≈≈»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ…
LaÏÈ8„ÁÈÓ‰ LeaÏÓa9˙ÈˆÈˆ Ïc‚È ‡ÏÂ ,Ô‰Ï10 ƒ¿«¿«¿«¿À»»∆¿…¿«≈ƒƒ

ÔÈ„„v‰ ÔÓ Ál‚È ‡ÏÂ ,ÌL‡¯ ˙ÈˆÈˆ BÓk BL‡…̄¿ƒƒ…»¿…¿««ƒ«¿»ƒ
Â‡¯˜p‰ ‰ÊÂ ,ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ÚˆÓ‡a ¯ÚN‰ ÁÈpÈ¿«ƒ««≈»»∆¿«¿∆≈ƒ¿∆«ƒ¿»

˙È¯BÏa11ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÂÈt „‚kÓ ¯ÚN‰ Ál‚È ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…¿«««≈»ƒ¿∆∆»»≈…∆¿…∆
Ú¯t‰ ÁÈpÈÂ12Ô‰ ÔÈNBÚL C¯„k ,ÂÈ¯Á‡lÓ13‡ÏÂ . ¿«ƒ««∆«ƒ¿«¬»¿∆∆∆ƒ≈¿…

Ì"ekÚ ÏL ˙BÏÎÈ‰ ÔÈ·k ˙BÓB˜Ó ‰·È14È„k ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆«¿≈
‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ,ÌÈa¯ Ô‰· eÒkiL∆ƒ»¿»∆«ƒ¿∆≈ƒ¿»»∆

‰˜BÏ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ˙Á‡15. ««≈≈¿«≈»∆∆

בסמוך.2) כמבואר ובגידולו, השער אמרו 3)בתספורת
והלא  אמרו? שלא הכתוב הניח מה "וכי אחרי): (ספרא,
ובתו  בנו מעביר בך ימצא "לא י): יח, (דברים נאמר כבר
תלכו? לא "ובחוקותיהם לומר: תלמוד ומה וכיו"ב, באש"
להם, החקוקים בדברים שלהם, בנימוסות תלכו שלא -

וכו'. וקרקסאות" תיאטראות (ספרי,4)כגון: שאמרו כמו
והם  הואיל תאמר: שלא - וגו' אחריהם" תנקש "פן ראה):
באבטיגא; יוצא אני אף - מלבוש) (מין באבטיגא יוצאים
וכו'. בארגמן יוצא אני אף - בארגמן יוצאים והם הואיל
"וכבר  ואומר: מוסיף ל) ל"ת (ב"ספרֿהמצוות", ורבינו
כוונתו  נכרי", מלבוש הלובשים כל על הנביא לשון ידעת

ח). א, (צפניה הנביא עולמו.5)לדברי ובהשקפת בתורתו
הרי 7)במידותיו.6) - העמים מן אתם מובדלים "אם

וחבריו" נבוכדנצר של אתם הרי - לאו ואם שלי, אתם
קדושים). שאמר 8)(ספרא, מה בזה ומפרט הולך רבינו

כלל. בדרך כאן אלא 9)עד לאסור רבינו נתכוון לא
צניעות  משום ממנו הישראלים ופרשו להם המיוחד מלבוש
ממנו, שפרשו אחרי כעת ילבשוהו הישראלים ואם וכדומה;
אבל  אחריהם. ונמשכים בהם מודים הם כאילו נראה יהא
להשתנות  חייב הישראל אין - להם מיוחד שאינו מלבוש

קולון). מהר"י בשם (כס"מ, ועיקר כלל קווצות 10)מהם
ראשי  בציצית ויקחני מלשון: למצח, שממעל השער

ג). ח, כט.).11)(יחזקאל (ע"ז קווצת 12)כמבואר
הראש. מאחורי ונופלת היורדת ארוכה והוא 13)שער

רש"י: שם ופירש פג.). (ב"ק קומי מספר חז"ל: בפי הנקרא
מאחריהם". בלורית ומשיירין מלפניהם "שמספרין

האמורי:ובתוס  מדרכי דברים "אלה שנינו: דשבת פ"ז פתא
בלורית". והעושה קומי, וכתבניתם.14)המספר כדמותם

מה  על מסברא להוסיף "שאין מיימוניות): (הגהות וכתבו
מחוקות  שהוא - בידם קבלה שהיתה - חכמים שמנו

"המספר 15)הגויים". ס"ב): (דבריםֿרבה, אמרו וכן
הארבעים". את סופג - חייב? מהו בלורית... והעושה קומי

.áÚÈb‰L ÔÂÈk - Ï‡¯NiÓ ¯tzÒÓ ‰È‰L Ì"ekÚ«∆»»ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈≈»∆ƒƒ«
B˙È¯BÏ·Ï16ËÓBL ,Áe¯ ÏÎÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ·B¯˜17 ƒ¿ƒ»»∆¿»¿»«≈

.B„È ˙‡∆»

(ה"א).16) לעיל כמבואר ראשו באמצע משאיר שהוא
הבלורית 17) בגידול ועוזר מתקן יהא שלא ידו, את מסלק

כט.). (ע"ז עבודהֿזרה לשם שהיא

.âÈÙÏ ·LÈÏ CÈ¯ˆÂ ˙eÎÏnÏ ·B¯˜ ‰È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»»»««¿¿»ƒ≈≈ƒ¿≈
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È¯‰ - Ô‰Ï ‰Ó„È ‡lL ÈÙÏ ,È‡‚ BÏ ‰È‰Â ,Ì‰ÈÎÏÓ«¿≈∆¿»»¿«¿ƒ∆…ƒ¿∆»∆¬≈
C¯„k ,ÂÈt „‚k Ál‚Ïe Ô‰ÈLeaÏÓa LaÏÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿¿«¿≈∆¿«≈«¿∆∆»»¿∆∆

ÔÈNBÚ Ô‰L18. ∆≈ƒ

בןֿראובן 18) שאבטולוס מט:): (סוטה חז"ל אמרו שכן
אמרו  וכן למלכות. קרוב שהיה מפני קומי, לספר לו התירו
קומי  מספר שהיה בןֿאיסטרובלי ראובן ר' על יז.) (מעילה

השרים. לפני וישב והלך

.ãÔÈLÁÓ ÔÈ‡19."eLÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì"ekÚk ≈¿«¬ƒ»«∆∆¡«…¿«¬
„ˆÈkÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔB‚k ?LÁp‰ ‡e‰ ≈««««¿≈∆¿ƒƒ

ÈzÙ ‰ÏÙÂ20CÏB‰ ÈÈ‡ ,È„iÓ ÈÏ˜Ó ÏÙ B‡ ÈtÓ ¿»¿»ƒƒƒƒ»««¿ƒƒ»ƒ≈ƒ≈
!ÌÈNÚ ÈˆÙÁ ÔÈ‡ ,CÏ‡ Ì‡L ,ÌBi‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ«∆ƒ≈≈≈¬»««¬ƒ
È˙Èa Á˙tÓ ‡ˆBÈ ÈÈ‡ ,ÈÈÓÈÓ ÏÚeL ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«»ƒƒƒ≈ƒ≈ƒ∆«≈ƒ
el‡ ÔÎÂ !È‡n¯ Ì„‡ ÈÚbÙÈ ,‡ˆ‡ Ì‡L ,ÌBi‰«∆ƒ≈≈ƒ¿»≈ƒ»»««¿≈≈

ÛBÚ‰ ÛeˆÙˆ ÌÈÚÓBML21‡ÏÂ CÎ ‰È‰È :ÌÈ¯ÓB‡Â ∆¿ƒƒ¿»¿¿ƒƒ¿∆»¿…
¯·c ˙BNÚÏ Ú¯Â ,ÈBÏt ¯·c ˙BNÚÏ ·BË !CÎ ‰È‰Èƒ¿∆»«¬»»¿ƒ¿««¬»»
‡¯wL ,‰Ê ÏB‚¯z ËÁL :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔÎÂ !ÈBÏt¿ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿««¿¿∆∆»»

˙È·¯Ú22!ÏB‚¯˙ BÓk ‰‡¯wL ,BÊ ˙Ï‚¯z ËÁL ! «¿ƒ¿««¿¿…∆∆»¿»¿«¿¿
,CÎÂ Ck ÈÏ Ú¯‡È Ì‡ :BÓˆÚÏ ÌÈÓÈÒ ÌÈNn‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ∆¡«ƒ»»»
!‰NÚ‡ ‡Ï ,ÈÏ Ú¯‡È ‡Ï Ì‡Â ,ÈBÏt ¯·c ‰NÚ‡∆¡∆»»¿ƒ¿ƒ…∆¡«ƒ…∆¡∆

Ì‰¯·‡ „·Ú ¯ÊÚÈÏ‡k23ÌÈ¯·c· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ; ∆¡ƒ∆∆∆∆«¿»»¿≈…«≈«¿»ƒ
¯·„ ÈtÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰»≈«…»¿»»∆«¬∆ƒ¿≈»»

.‰˜BÏ ,el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈∆

כז).19) ל, (בראשית בגללך ה' ויברכני ניחשתי מלשון:
על  עתידות ולהגיד לקסום וסימן; לאות דבר איזה לחשוב

שונים. אותות סה:).20)פי סו.).21)(סנהדרין (שם,
סז:).22) שבת (רש"י, עורב ניחושו 23)כמו על שסמך

ואשתה, כדך נא הטי אליה אומר אשר הנערה והיה ואמר:
לעבדך  הוכחת אותה אשקה, גמליך וגם שתה ואמרה:
בניחושו, בטוח לבו היה כך וכל יד). כד, (בראשית ליצחק
עוד  ידיה, על צמידים נתן גמליו את השקותה אחרי שתיכף
ממשפחת  כי ידע ובטרם היא מי בת אותה: ששאל בטרם
רבינו  את קשה מתקיף בהשגותיו והראב"ד היא, אברהם
ואיך  ומותר! מותר זה דבר שהרי גדול, שיבוש "זה ואומר:
ויונתן  אברהם עבד אליעזר כמו כמותם, צדיקים על חשב
באמרו  הפלשתים, עם במלחמתו ניחש הוא שגם - בןֿשאול
לנו  וזה ועלינו... עלו, יאמרו: כה ואם כליו: נושא לנער
"לא  על ועברו ניחשו שהם - י) יד , (שמואל האות
שאינו  נחש "כל צה:): (חולין חז"ל שאמרו ומה תנחשו?!"
לא  - נחש" אינו בןֿשאול וכיונתן אברהם עבד כאליעזר
נחש  על לסמוך ראוי שאין לומר: אלא נאמר, איסור לענין
שהדגישו  ויונתן, אליעזר כנחש מראש הותנה שלא אחר
לא  - כך יארע לא ואם זה; נעשה - כך יארע אם ואמרו:
היו  בחיים הם היו "אלמלי מסיים: והראב"ד נעשה".
דעת  דבר של לאמיתו אבל דנורא". פולסי לו מצליפים
אליעזר  של כזה ונחש ז"ל, רבותינו לדעת מתאימה רבינו
לענין  חולין, שבמסכת הנ"ל המאמר שהרי אסור. ויונתן
את  גם ליישב כדי אולם הראב"ד. כדעת ולא נאמר איסור
"לא  על ויונתן אליעזר עברו איך הראב"ד של תמיהתו

שאסרה  שה"נחש" שם), (חולין, הר"ן יפה מגדיר תנחשו",
מחייב  השכל שאין בסימן מעשיו את בתולה רק היא תורה
מפיו" פתו "נפל כגון: להפסדו, או הדבר של לתועלתו אותו
- אותו מחייב שהשכל בסימן מעשהו התולה אבל וכדומה.
אם  ויונתן: אליעזר של הניחוש וזהו נחש, זה אין וודאי
את  גם ותשקה ותשאב תתרשל ולא לו תיענה הנערה
וראויה  לב וטובת היא חרוצה כי הוא, ומופת אות - הגמלים
יאמרו: לא הפלשתים אם וכן לבןֿאדוניו. לאשה להיות היא
אות  אלינו!" "עלו ויאמרו: אליכם", הגיענו עד "דומו!
לא  כאלה ולסימנים עליהם. העברים פחד נפל כי הוא,
ותחבולותיהם  אדם בני מעשי כל הם כך כי "נחש", נאמר:

הגיוניים. ואותות סימנים על בנויים

.ä‰˙È‰ ·BË ÔÓÈÒ ,È˙ÈaL BÊ ‰¯Èc :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«ƒ»∆»ƒƒƒ»»¿»
ÈÏÚ24˙Î¯·Ó È˙ÈwL BÊ ‰Ó‰·e È˙‡NpL BÊ ‰M‡ ! »«ƒ»∆»»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿…∆∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ !Èz¯LÚ ,‰È˙ÈwL ˙ÚÓ ;‰˙È‰»¿»≈≈∆¿ƒƒ»»«¿ƒ¿≈«≈
˜eÒt BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ?„ÓBÏ ‰z‡ ˜eÒÙ ‰ÊŒÈ‡ :˜BÈ˙Ï¿ƒ≈∆»«»≈ƒ»«»

ÔÓÈÒ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÁÓNÈ ,˙BÎ¯a‰ ÔÓ25Ïk - !·BË ƒ«¿»ƒ¿«¿…«∆ƒ»»
‡ÏÂ ÂÈNÚÓ ÔeÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆À»ƒ¿…ƒ≈«¬»¿…

˙BNÚlÓ ÚÓ26¯·„Ï BÓˆÚÏ ÔÓÈÒ ‰Ê ‰NÚ ‡l‡ , ƒ¿«ƒ«¬∆»»»∆ƒ»¿«¿¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È‰ ¯·kL27. ∆¿»»»¬≈∆À»

מכוון 24) אינו אבל בעסקי; הצלחתי שבניתיה מאז כי
זה. סימן לפי לעתיד לכוון 25)מעשיו בדעתו אין אבל

יעשה. שלא או יעשה, אשר פעולותיו את פיו על 26)על
הסימן. ואשה 27)פי תינוק "בית, צה:): (חולין כמבואר

עליהם  לנחש כלומר: סימן", יש נחש, שאין פי על אף -
בתור  אותם לקבוע אבל אסור, - בעתיד למעשים בנוגע
חולקים  ורבים מותר. - בעבר שהצליחו למעשיו טוב סימן
על  לסמוך שמותר היא: ודעתם הראב"ד ובראשם רבינו על
(הובא  והסמ"ג לבוא. לעתיד המעשים כלפי גם אלה סימנים
לתינוק: שאמרו גדולים כמה מצינו כתב: ב"כסףֿמשנה")
זה, פי על מעשיהם ועשו שם) (חולין, פסוקיך לי פסוק

נבואה. כעין זאת בחשבם

.å¯‡MÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ‰Ê ?ÌÒB˜ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆»∆«¬∆ƒ¿»
ÌMiL È„k ,˙BiNÚn‰28ÏkÓ Bz·LÁÓ ‰t˙Â ««¬ƒ¿≈∆ƒ…¿ƒ»∆«¬«¿ƒ»

·c‰ÌÈ¯29,˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL „Ú , «¿»ƒ«∆…«¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
B‡ ,‰Â‰ BÈ‡ B‡ ˙BÈ‰Ï „È˙Ú ÈBÏt ¯·c :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»¿ƒ»ƒƒ¿≈…∆
ÔÓ LÈ !CkÓ e¯‰f‰Â ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯L ¯Ó‡iL∆…«∆»«¬≈¿ƒ»¬ƒ»≈ƒ
ÈÓ LÈÂ ;ÌÈ·‡· B‡ ÏBÁa ÌÈLnLnL ÔÈÓÒBw‰«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿«¬»ƒ¿≈ƒ

¯‰BbL30ÏkzÒnL ÈÓ LÈÂ ;˜ÚBˆÂ ÚeÈÂ ı¯‡Ï ∆≈»»∆¿»«¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈn„Óe ˙ÈLLÚ· B‡ ÏÊ¯a ÏL ‰‡¯Óa31ÌÈ¯ÓB‡Â32. ¿«¿»∆«¿∆«¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ

„Ú ,B· ‰kÓe ÂÈÏÚ ÔÚLÂ B„Èa ÏwÓ ‡NBpL ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆≈«≈¿»¿ƒ¿»»»«∆«
ÈnÚ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .¯a„Óe Bz·LÁÓ ‰tzL∆ƒ»∆«¬«¿¿«≈∆«»ƒ≈«ƒ

BÏ˜Óe Ï‡LÈ BˆÚa33."BÏ „ÈbÈ ¿≈ƒ¿»«¿«ƒ

ומשתומם.28) נבהל ונדהם, משמים כאיש שיהא
עד 29) והיישות מהמציאות מרוחק שיהיה לו, שמסביב

ל"ת  המצוות", ("ספר רבינו דברי השווה בהן. ירגיש שלא
לארץ, ויביט מחשבותיו ויעזוב משונות זעקות "שיזעק לא):
כח  פי על להיות שעתיד מה ויגיד הנופל חולי ענין כמו
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שיעשו  מבלי יתפעלו לא הדמיוניים הכוחות בעלי הדמיון...
וכו'. דמיונו" כח יגיעו אשר פעולה או מעשה איזה

מב)30) יח, (מלכיםֿא ארצה ויגהר הכתוב: מלשון
הארץ. על משתטח לארץ: עצמו את כופף ופירושו:

כוזבות.31) מחשבות דמיונם בכה ומגידים 32)הוזים
עתידות. שאוחז 33)לשואליהם זה - קוסם? "איזהו

שופטים). (ספרי, אלך?" לא אם אלך, ואומר: במקלו

.æÌÒ˜Ï ¯eÒ‡34Ï‡BM‰L ‡l‡ .ÌÒBwÏ Ï‡LÏÂ , »ƒ¿…¿ƒ¿…«≈∆»∆«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÌÒBwÏ35ÌÒBw‰ Ï·‡ . «≈«ƒ«««¿¬»«≈
el‡ ÏkÓ ‰NÚÓ ‰NÚ Ì‡ ,BÓˆÚ36- Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ»»«¬∆ƒ»≈¿«≈»∆

ÌÒ˜ ,'B‚Â Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈
."ÌÈÓÒ¿̃»ƒ

בעצמו.34) קסמים מעשה דרבנן,35)לעשות מלקות
שהשואל  משמע, לא) ל"ת המצוות", ("ספר רבינו מדברי
קוסם  בך... ימצא "לא של: הלאו בכלל אינו לקוסם
שם  כתב וכן בו. לשואל ולא עצמו לקוסם שעיקרו קסמים",

מאד". מגונה לקוסם השאלה "אבל המנויים 36)מפורש:
הקודמת. בהלכה

.çÌÈzÚ È˙B el‡ ?ÔBÚÓ e‰ÊÈ‡37ÌÈ¯ÓB‡L , ≈∆¿≈≈¿≈ƒƒ∆¿ƒ
˙eÈ‚Ëˆ‡a38ÌBÈ !Ú¯ ÈBÏt ÌBÈ !·BË ÈBÏt ÌBÈ : ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

˙ÈBÏÙ ‰L !˙ÈBÏÙ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÈBÏt¿ƒ»«¬¿»»¿ƒ»»¿ƒ
!ÈBÏt ¯·„Ï Ú¯ ÈBÏt L„Á B‡…∆¿ƒ«¿»»¿ƒ

ועונתה 37) מלשון: - מעונן והשעות. העתים את המחשבים
וזמן. עת שפירושו: י), כא, (שמות יגרע חכמת 38)לא

להגיד  המתפארים בלע"ז) (אסטרולוגיה שמים הוברי
שמה  רבינו וחושב ומהלכם. הכוכבים מעמד פי על עתידות
זה  - מעונן? איזהו סה:) (סנהדרין עקיבא רבי שאמר
פי  על - וכו' לצאת יפה היום ואומר: ושעות עתים המחשב

אומר. הוא איצטגנינות

.è‡l‡ ,‰NÚÓ ‰NÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔBÚÏ ¯eÒ‡»¿≈««ƒ∆…»»«¬∆∆»
ÔÈn„Ó ÌÈÏÈÒk‰L ÌÈ·Êk‰ Ô˙B‡ ÚÈ„B‰39È¯·c Ô‰L ƒ«»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈtÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÓÎÁ È¯·„Â ˙Ó‡¡∆¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈
˙eÈ‚Ëˆ‡‰40˙Ú‰ B˙B‡a B˙ÎÈÏ‰ B‡ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÂ , »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿«¿¬ƒ»¿»≈

È¯·B‰ eÚ·wL41‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL42:¯Ó‡pL , ∆»¿¿≈»«ƒ¬≈∆∆∆∆¡«
ÊÁB‡‰ ÔÎÂ ."eBÚ˙ ‡Ï"43‰n„Óe ,ÌÈÈÚ‰ ˙‡44 …¿≈¿≈»≈∆»≈«ƒ¿«∆

‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔB‰n˙ ‰NÚÓ ‰NBÚL ÌÈ‡B¯‰ ÈÙaƒ¿≈»ƒ∆∆«¬≈ƒ»¿…»»
ÔBÚÓ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -45‰˜BÏÂ ,46. ¬≈∆ƒ¿«¿≈¿∆

לשיטתו 39) בזה נאמן רבינו הכוזב. בדמיונם לחשוב טועים
שמים  הוברי שחכמת מ"ז), פ"ד, (ע"ז המשנה בפירוש
דבריו: ואלה ממש, בה ואין היא הבל חכמת (אסטרולוגיה)
עד  גדול פיתוי בזה נפתים בניֿאדם שרוב יודע שאני "לפי
דברים  שהם חושבים דתנו, מבני החסידים הטובים, כי
יודעים  ואינם התורה; מצד אסורים שהם אלא אמיתיים,
שלא  בתורה ונצטוינו וכוזבים, בטלים דברים שהם
כי  להעיר, וראוי הכזב". על אותנו שהזהירה כמו לעשותם,
ומביא  זה בנידון מאריך קעט) יו"ד, הטור (על יוסף" ה"בית
פ"ז  לסוף יוסף" ה"נימוקי את גם ובתוכם שונים מקורות

בכלל  בכוכבים" "חוזים שאין היא: שדעתם דסנהדרין,
שיגן  לה': חסיד כל יתפלל זאת ועל ומעוננים, מנחשים
שלא  הזהירו רז"ל אבל והמזלות. הכוכבים מגזירת עליו
קיג:): (פסחים ואמרו הדברים, באלו מחשבתו אדם ישים
שנאמר: - בכוכבים)? (חוזים בכלדיים שואלים שאין מניין
כדעת  הטור ודעת יג). יח, (דברים אלהיך ד' עם תהיה תמים

האיצטגנינים.40)הרמב"ם. עצת פי (ישעיה 41)על
ו"הוברי  חלק. גזר, והוראתו: בערבית, מקורו - הבר יג). ֵַָָֹֹמז,
השמים  את ומחלקים הגוזרים האסטרולוגים הם שמים"
הכוכבים. מעמד פי על עתידות להגיד ומתימרים למחלקות
שם). (עיין גזור. מלשון: פירשו כנראה, הרד"ק, וגם

בודה 42) אלא שאינו עצמו המעונן אבל מעשה, עשה שהרי
באזהרה  אלא אינו - ממש מעשה עושה ואינו ומכזב דברים

לוקה. דברים 43)ואינו ומראה להטים מעשה העושה
המציאות. בטבע את 44)שאינם להטיו במעשי מטעה

- והרואים במעשיו; ממש שיש לחשוב הרואים דמיון
התפעל  - מדמה לנקד: ייתכן ואולי הוא. שכן להם כמדומה
מדמה  "כאדם וכן: כדין. ד' אות לפני תֿההתפעל בחסרון

ה"ו). פ"ב, דעות (הלכות כועס" ואינו נגזר 45)כועס
האוחז  זה - מעונן? איזהו וכמאמרם: עינים, העצם: משם
אינם  שהחכמים רבינו, וסובר סה:). (סנהדרין העינים את
המחשב  זה - תעוננו" "לא האומר: עקיבא רבי על חולקים
הוא  ולפיכך דבריו, על הם מוסיפים אלא ושעות, עתים
עתים  מחשב דרכים: בשתי "מעונן" של האיסור את מבאר

(כסףֿמשנה). עינים בו 46)ואוחז שאין שלאו פי על ואף
כאילו  ומראה העינים את אוחז אלא אינו שהרי הוא, מעשה
"אחיזת  של הדבר בעצם אבל כלום, עושה ואינו עושה הוא
ומטעה  בסנוורים הרואים עיני את מכה שהוא העינים"
אל  להטיו מוציא הוא שבאמצעותו מעשה ויש יש אותם,

(כס  לוקה הוא זה להטים מעשה ועל - לקמן הפועל "מ,
ה"טו).

.é¯·BÁ e‰ÊÈ‡47ÔBLÏ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯a„nL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿
ÌÚ48ÔÈÚ Ì‰Ï ÔÈ‡Â49,B˙eÏÎÒa BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓe , «¿≈»∆ƒ¿»«¬∆««¿¿ƒ¿

,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L „Ú ;ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡L∆»«¿»ƒƒƒ«∆≈¿ƒ
BÈ‡ ,·¯˜Ú‰ ÏÚ B‡ LÁp‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰L∆»≈»»»««»»«»«¿»≈
Ô‰Óe .˜Bf BÈ‡ ,LÈ‡‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰Â ,˜ÈfÓ«ƒ¿»≈»»»«»ƒ≈ƒ≈∆
‡ˆBiÎÂ ÚÏÒ B‡ ÁzÙÓ ¯a„nL ˙Úa B„Èa ÊÁB‡ -≈¿»¿≈∆¿«≈«¿≈«∆«¿«≈
ÊÁ‡L BÓˆÚ ¯·BÁ‰Â .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰ ÌÈ¯·„·«¿»ƒ»≈«…»¿«≈«¿∆»«
elÙ‡ ,B¯eac ÌÚ ‰NÚÓ ‰NÚL B‡ ÌeÏÎ B„Èa¿»¿∆»»«¬∆ƒƒ¬ƒ
‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÚaˆ‡· ‰‡¯‰∆¿»¿∆¿»¬≈∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
,„·Ïa ÌÈ¯·c ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ."¯·Á ¯·ÁÂ ,'B‚Â E·¿¿¿…≈»∆¬»ƒ»«¿»ƒƒ¿«
;ÌeÏÎ B„È· ‰È‰ ‡ÏÂ ,L‡¯ ‡ÏÂ Úaˆ‡ ‡Ï „È‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ…∆¿«¿……¿…»»¿»¿
‡e‰Â ,˙BÏBw‰ Ô˙B‡ ¯aÁ‰ ÂÈÏÚ ¯Ó‡L Ì„‡ ÔÎÂ¿≈»»∆»«»»««»»«¿
B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡‰ ‰Ê· BÏ LiL ‰n„Óe ÂÈÙÏ ·LBÈ≈¿»»¿«∆∆∆»∆¬»»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ50ÏÎÂ .¯aÁ‰ ˙eÏÎÒa ÛzzLpL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿««»¿»
‡Ï ,ÌÈ¯ÚÎÓ‰ ,ÌÈpLÓ‰ ˙BÓM‰Â ˙BÏBw‰ Ô˙B‡»«¿«≈«¿Àƒ«¿…»ƒ…

Ì˙B‡ ÔÈ‡ ·ËÈ‰ Ì‚Â ,eÚ¯È51. »≈¿«≈≈≈»

יח,47) (דברים חבר וחובר בך... ימצא לא תורה: שאמרה
כב.):48)יֿיא). (סוטה שאמרו כמו בעלמא, הברות אלא
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שיעשו  מבלי יתפעלו לא הדמיוניים הכוחות בעלי הדמיון...
וכו'. דמיונו" כח יגיעו אשר פעולה או מעשה איזה

מב)30) יח, (מלכיםֿא ארצה ויגהר הכתוב: מלשון
הארץ. על משתטח לארץ: עצמו את כופף ופירושו:

כוזבות.31) מחשבות דמיונם בכה ומגידים 32)הוזים
עתידות. שאוחז 33)לשואליהם זה - קוסם? "איזהו

שופטים). (ספרי, אלך?" לא אם אלך, ואומר: במקלו

.æÌÒ˜Ï ¯eÒ‡34Ï‡BM‰L ‡l‡ .ÌÒBwÏ Ï‡LÏÂ , »ƒ¿…¿ƒ¿…«≈∆»∆«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÌÒBwÏ35ÌÒBw‰ Ï·‡ . «≈«ƒ«««¿¬»«≈
el‡ ÏkÓ ‰NÚÓ ‰NÚ Ì‡ ,BÓˆÚ36- Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ»»«¬∆ƒ»≈¿«≈»∆

ÌÒ˜ ,'B‚Â Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈
."ÌÈÓÒ¿̃»ƒ

בעצמו.34) קסמים מעשה דרבנן,35)לעשות מלקות
שהשואל  משמע, לא) ל"ת המצוות", ("ספר רבינו מדברי
קוסם  בך... ימצא "לא של: הלאו בכלל אינו לקוסם
שם  כתב וכן בו. לשואל ולא עצמו לקוסם שעיקרו קסמים",

מאד". מגונה לקוסם השאלה "אבל המנויים 36)מפורש:
הקודמת. בהלכה

.çÌÈzÚ È˙B el‡ ?ÔBÚÓ e‰ÊÈ‡37ÌÈ¯ÓB‡L , ≈∆¿≈≈¿≈ƒƒ∆¿ƒ
˙eÈ‚Ëˆ‡a38ÌBÈ !Ú¯ ÈBÏt ÌBÈ !·BË ÈBÏt ÌBÈ : ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

˙ÈBÏÙ ‰L !˙ÈBÏÙ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÈBÏt¿ƒ»«¬¿»»¿ƒ»»¿ƒ
!ÈBÏt ¯·„Ï Ú¯ ÈBÏt L„Á B‡…∆¿ƒ«¿»»¿ƒ

ועונתה 37) מלשון: - מעונן והשעות. העתים את המחשבים
וזמן. עת שפירושו: י), כא, (שמות יגרע חכמת 38)לא

להגיד  המתפארים בלע"ז) (אסטרולוגיה שמים הוברי
שמה  רבינו וחושב ומהלכם. הכוכבים מעמד פי על עתידות
זה  - מעונן? איזהו סה:) (סנהדרין עקיבא רבי שאמר
פי  על - וכו' לצאת יפה היום ואומר: ושעות עתים המחשב

אומר. הוא איצטגנינות

.è‡l‡ ,‰NÚÓ ‰NÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔBÚÏ ¯eÒ‡»¿≈««ƒ∆…»»«¬∆∆»
ÔÈn„Ó ÌÈÏÈÒk‰L ÌÈ·Êk‰ Ô˙B‡ ÚÈ„B‰39È¯·c Ô‰L ƒ«»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈtÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÓÎÁ È¯·„Â ˙Ó‡¡∆¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈
˙eÈ‚Ëˆ‡‰40˙Ú‰ B˙B‡a B˙ÎÈÏ‰ B‡ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÂ , »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿«¿¬ƒ»¿»≈

È¯·B‰ eÚ·wL41‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL42:¯Ó‡pL , ∆»¿¿≈»«ƒ¬≈∆∆∆∆¡«
ÊÁB‡‰ ÔÎÂ ."eBÚ˙ ‡Ï"43‰n„Óe ,ÌÈÈÚ‰ ˙‡44 …¿≈¿≈»≈∆»≈«ƒ¿«∆

‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔB‰n˙ ‰NÚÓ ‰NBÚL ÌÈ‡B¯‰ ÈÙaƒ¿≈»ƒ∆∆«¬≈ƒ»¿…»»
ÔBÚÓ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -45‰˜BÏÂ ,46. ¬≈∆ƒ¿«¿≈¿∆

לשיטתו 39) בזה נאמן רבינו הכוזב. בדמיונם לחשוב טועים
שמים  הוברי שחכמת מ"ז), פ"ד, (ע"ז המשנה בפירוש
דבריו: ואלה ממש, בה ואין היא הבל חכמת (אסטרולוגיה)
עד  גדול פיתוי בזה נפתים בניֿאדם שרוב יודע שאני "לפי
דברים  שהם חושבים דתנו, מבני החסידים הטובים, כי
יודעים  ואינם התורה; מצד אסורים שהם אלא אמיתיים,
שלא  בתורה ונצטוינו וכוזבים, בטלים דברים שהם
כי  להעיר, וראוי הכזב". על אותנו שהזהירה כמו לעשותם,
ומביא  זה בנידון מאריך קעט) יו"ד, הטור (על יוסף" ה"בית
פ"ז  לסוף יוסף" ה"נימוקי את גם ובתוכם שונים מקורות

בכלל  בכוכבים" "חוזים שאין היא: שדעתם דסנהדרין,
שיגן  לה': חסיד כל יתפלל זאת ועל ומעוננים, מנחשים
שלא  הזהירו רז"ל אבל והמזלות. הכוכבים מגזירת עליו
קיג:): (פסחים ואמרו הדברים, באלו מחשבתו אדם ישים
שנאמר: - בכוכבים)? (חוזים בכלדיים שואלים שאין מניין
כדעת  הטור ודעת יג). יח, (דברים אלהיך ד' עם תהיה תמים

האיצטגנינים.40)הרמב"ם. עצת פי (ישעיה 41)על
ו"הוברי  חלק. גזר, והוראתו: בערבית, מקורו - הבר יג). ֵַָָֹֹמז,
השמים  את ומחלקים הגוזרים האסטרולוגים הם שמים"
הכוכבים. מעמד פי על עתידות להגיד ומתימרים למחלקות
שם). (עיין גזור. מלשון: פירשו כנראה, הרד"ק, וגם

בודה 42) אלא שאינו עצמו המעונן אבל מעשה, עשה שהרי
באזהרה  אלא אינו - ממש מעשה עושה ואינו ומכזב דברים

לוקה. דברים 43)ואינו ומראה להטים מעשה העושה
המציאות. בטבע את 44)שאינם להטיו במעשי מטעה

- והרואים במעשיו; ממש שיש לחשוב הרואים דמיון
התפעל  - מדמה לנקד: ייתכן ואולי הוא. שכן להם כמדומה
מדמה  "כאדם וכן: כדין. ד' אות לפני תֿההתפעל בחסרון

ה"ו). פ"ב, דעות (הלכות כועס" ואינו נגזר 45)כועס
האוחז  זה - מעונן? איזהו וכמאמרם: עינים, העצם: משם
אינם  שהחכמים רבינו, וסובר סה:). (סנהדרין העינים את
המחשב  זה - תעוננו" "לא האומר: עקיבא רבי על חולקים
הוא  ולפיכך דבריו, על הם מוסיפים אלא ושעות, עתים
עתים  מחשב דרכים: בשתי "מעונן" של האיסור את מבאר

(כסףֿמשנה). עינים בו 46)ואוחז שאין שלאו פי על ואף
כאילו  ומראה העינים את אוחז אלא אינו שהרי הוא, מעשה
"אחיזת  של הדבר בעצם אבל כלום, עושה ואינו עושה הוא
ומטעה  בסנוורים הרואים עיני את מכה שהוא העינים"
אל  להטיו מוציא הוא שבאמצעותו מעשה ויש יש אותם,

(כס  לוקה הוא זה להטים מעשה ועל - לקמן הפועל "מ,
ה"טו).

.é¯·BÁ e‰ÊÈ‡47ÔBLÏ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯a„nL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿
ÌÚ48ÔÈÚ Ì‰Ï ÔÈ‡Â49,B˙eÏÎÒa BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓe , «¿≈»∆ƒ¿»«¬∆««¿¿ƒ¿

,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L „Ú ;ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡L∆»«¿»ƒƒƒ«∆≈¿ƒ
BÈ‡ ,·¯˜Ú‰ ÏÚ B‡ LÁp‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰L∆»≈»»»««»»«»«¿»≈
Ô‰Óe .˜Bf BÈ‡ ,LÈ‡‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰Â ,˜ÈfÓ«ƒ¿»≈»»»«»ƒ≈ƒ≈∆
‡ˆBiÎÂ ÚÏÒ B‡ ÁzÙÓ ¯a„nL ˙Úa B„Èa ÊÁB‡ -≈¿»¿≈∆¿«≈«¿≈«∆«¿«≈
ÊÁ‡L BÓˆÚ ¯·BÁ‰Â .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰ ÌÈ¯·„·«¿»ƒ»≈«…»¿«≈«¿∆»«
elÙ‡ ,B¯eac ÌÚ ‰NÚÓ ‰NÚL B‡ ÌeÏÎ B„Èa¿»¿∆»»«¬∆ƒƒ¬ƒ
‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÚaˆ‡· ‰‡¯‰∆¿»¿∆¿»¬≈∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
,„·Ïa ÌÈ¯·c ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ."¯·Á ¯·ÁÂ ,'B‚Â E·¿¿¿…≈»∆¬»ƒ»«¿»ƒƒ¿«
;ÌeÏÎ B„È· ‰È‰ ‡ÏÂ ,L‡¯ ‡ÏÂ Úaˆ‡ ‡Ï „È‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ…∆¿«¿……¿…»»¿»¿
‡e‰Â ,˙BÏBw‰ Ô˙B‡ ¯aÁ‰ ÂÈÏÚ ¯Ó‡L Ì„‡ ÔÎÂ¿≈»»∆»«»»««»»«¿
B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡‰ ‰Ê· BÏ LiL ‰n„Óe ÂÈÙÏ ·LBÈ≈¿»»¿«∆∆∆»∆¬»»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ50ÏÎÂ .¯aÁ‰ ˙eÏÎÒa ÛzzLpL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿««»¿»
‡Ï ,ÌÈ¯ÚÎÓ‰ ,ÌÈpLÓ‰ ˙BÓM‰Â ˙BÏBw‰ Ô˙B‡»«¿«≈«¿Àƒ«¿…»ƒ…

Ì˙B‡ ÔÈ‡ ·ËÈ‰ Ì‚Â ,eÚ¯È51. »≈¿«≈≈≈»

יח,47) (דברים חבר וחובר בך... ימצא לא תורה: שאמרה
כב.):48)יֿיא). (סוטה שאמרו כמו בעלמא, הברות אלא
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ידע  ולא מלמל (המכשף אמר מאי ידע ולא מגושא רטין
רטן. ורטין תרגומו: - חבר" "וחובר שמלמל). מה ְְָָבעצמו
הרבה  המחבר זה - חבר חובר מפרשים: מרבותינו רבים
רש"י  גם פירש וכן אחד. למקום ואוספם ועקרבים נחשים
רבינו  ודברי סה:). (סנהדרין חז"ל דברי סמך על התורה על
שם: שמצינו פ"ד) (מכות, בתוספתא סמוכים מוצאים
פירוש  דעתו שלפי הבהמה", ואת האדם את "החובר
יזיקו  שלא הבהמה ועל אדם על לוחש שהוא הדברים:

ומובן.49)וכדומה. מלקות 50)תוכן לא אבל
שאין  לאו על לוקין אין כי אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:

טז.). (מכות מעשה ה).51)בו י, (ירמיה הכתוב כלשון

.àéÌB˜Ó ÏÚ LÁÏÏ ¯zÓ ,LÁ B‡ ·¯˜Ú BÎLpL ÈÓƒ∆¿»«¿»»»À»ƒ¿…«¿
˙aLa elÙ‡Â ,‰ÎÈLp‰52˜fÁÏe BzÚc ·MÈÏ È„k , «¿ƒ»«¬ƒ¿«»¿≈¿«≈«¿¿«≈

ÏÈ‡B‰ ,ÌeÏk ÏÈÚBÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BaÏƒ««ƒ∆≈«»»ƒ¿ƒ
BzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,BÏ e¯Èz‰ ,‡e‰ ÔkÒÓe¿À»ƒƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿

ÂÈÏÚ53. »»

בטלה.52) בשיחה בו להרבות פחד 53)שאסור מרוב
קא.). (סנהדרין מותר - נפש פיקוח ומשום וצער;

.áé‰kn‰ ÏÚ LÁBl‰54ÔÎÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˜eÒÙ ‡¯B˜Â «≈«««»¿≈»ƒ«»¿≈
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpn‰Â ,˙ÚaÈ ‡lL ˜BÈz‰ ÏÚ ‡¯Bw‰«≈««ƒ∆…ƒ»≈¿««ƒ«≈∆»

ÔLÈiL ÏÈ·La ÔËw‰ ÏÚ ÔÈlÙ˙ B‡55Ì‰Ï È„ ‡Ï - ¿ƒƒ««»»ƒ¿ƒ∆ƒ«…«»∆
ÏÏÎa Ô‰L ‡l‡ ,ÌÈ¯·BÁÂ ÌÈLÁÓ ÏÏÎa Ì‰L∆≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ¿«
˙‡eÙ¯ ‰¯B˙ È¯·c ÔÈNBÚ Ô‰L ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰«¿ƒ«»∆≈ƒƒ¿≈»¿«
eÈ‰ÈÂ" :¯Ó‡pL ,˙BLÙ ˙‡eÙ¯ ‡l‡ ÔÈ‡Â ,Ûeb¿≈»∆»¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿
¯BÓÊÓe ÔÈ˜eÒÙ ‡¯wL ‡È¯a‰ Ï·‡ ."ELÙÏ ÌÈiÁ«ƒ¿«¿∆¬»«»ƒ∆»»¿ƒƒ¿
˙B¯vÓ ÏˆpÈÂ Ô˙‡È¯˜ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ Ô‚zL È„k ,ÌÈl‰zÓƒ¿ƒƒ¿≈∆»≈»»¿¿ƒ»»¿ƒ»≈ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜ÊpÓe56. ƒ¿»ƒ¬≈∆À»

שהיו 54) ויש המכה. לרפואת כסגולה לחשים דברי
התורה  מן בפסוקים גם זו לתכלית לפעמים משתמשים

צ.). ה"ב).55)(סנהדרין פ"ו, שבת כמו 56)(ירושלמי,
פסוקים  קורא שהיה טו:), (שבועות בריב"ל שמצינו
אמר: עצמו שהוא פי על אף שנתו, לפני תהלים ממזמורי
בדברי  להשתמש אבל תורה"; בדברי להתרפאות ש"אסור
צריכים  וכן מותר. - להינזק שלא הגנה אמצעי בתור תורה
תינוק  על ספרֿתורה להניח ש"אסור רבינו: דברי לפרש
כשהוא  אבל כבר; שחלה אחרי אלא אינו שיישן", בשביל
שלא  הגנה אמצעי בתור אלה, בכגון להשתמש מותר בריא

(כסףֿמשנה). יחלה

.âéÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯Bc e‰ÊÈ‡57˙‡ ·ÈÚ¯n‰ ‰Ê ? ≈∆≈∆«≈ƒ∆««¿ƒ∆
˙B¯·w‰ ˙È·a ÔÏÂ CÏB‰Â ,BÓˆÚ58˙Ó ‡B·iL È„k , «¿¿≈¿»¿≈«¿»¿≈∆»≈

Ì‰L ,ÌÈ¯Á‡ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ï‡MM ‰Ó BÚÈ„BÈÂ ÌBÏÁa«¬¿ƒ«∆»«»»¿≈¬≈ƒ∆≈
,ÌÈ¯·c ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈÚe„È ÌÈLeaÏÓ ÌÈL·BÏ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
‡B·iL È„k ,Ôc·Ï ÌÈLÈÂ ,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜Óe«¿ƒƒ¿…∆¿»ƒ≈ƒ¿«»¿≈∆»
Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ÌBÏÁa BnÚ ¯tÒÈÂ ÈBÏt ˙Ó≈¿ƒƒ«≈ƒ«¬¿»∆»»»
:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,BÚÈ„BÈÂ ˙n‰ ‡·iL È„k ‰NBÚ‰»∆¿≈∆»…«≈¿ƒ∆∆∆¡«
."ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Â ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈∆«≈ƒ

המתים 57) אל ודורש בך... ימצא לא תורה: שאמרה
יֿיא). יח, סה:).58)(דברים (סנהדרין

.ãé:¯Ó‡pL ,ÈBÚcÈ ÏÚa B‡ ·B‡ ÏÚa Ï‡LÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««««ƒ¿ƒ∆∆¡«
."ÈÚcÈÂ ·B‡ Ï‡LÂ ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈¿ƒ¿…ƒ

‰ÏÈ˜Òa ÔÓˆÚ ÈBÚcÈÂ ·B‡ ÏÚaL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ59, ƒ¿≈»»≈∆««¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰¯‰Ê‡a - Ô‰a Ï‡Lp‰Â60. ¿«ƒ¿»»∆¿«¿»»«ƒ«««¿

‰˜BÏ - Ô¯Ó‡Ó ÈÙk ‰NÚÂ ÂÈNÚÓ Ôek Ì‡Â61. ¿ƒƒ≈«¬»¿»»¿ƒ«¬»»∆

(ספרא,59) הידעונים ואל האובות אל תפנו אל ואזהרתם:
השווה פ"ט). לז.קדושים ל"ת המצוות", ולא 60)"ספר

היא  שהשאלה ששאל, בזה מעשה עשה שלא מפני מלקות,
בעלמא. דברים מעשה.61)רק בו שיש לאו כל כדין

.åè‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ÛMÎÓ‰62‰NÚÓ ‰NÚL ,‡e‰Â . «¿«≈«»¿ƒ»¿∆»»«¬≈
ÌÈÙLÎ63ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ Ï·‡ .64‰‡¯iL ,‡e‰Â , ¿»ƒ¬»»≈∆»≈«ƒ¿∆«¿∆

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰˜BÏ - ‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰NÚL65ÈtÓ ; ∆»»¿…»»∆«««¿ƒ¿≈
‰Ê Â‡lL66"E· ‡ˆnÈ ‡Ï" ÏÏÎa ÛMÎÓa ¯Ó‡pL67 ∆»∆∆∆¡«ƒ¿«≈ƒ¿«…ƒ»≈¿

‡e‰ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL Â‡ÏÂ ,‡e‰68ÔÈ‡Â , ¿»∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ69."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL , ƒ»»∆∆¡«¿«≈»…¿«∆

נג.).62) מלאה 63)(סנהדרין שדה שהיתה כגון:
בכשפים. כולה ליקטה והוא כאילו 64)קישואים שהראה

זזו  לא שהקישואים בעוד הקישואים, את מלקט הוא
משום 65)ממקומם. עקיבא רבי כדברי ממש, מלקות ולא

חייב; - ליקט אחד קישואים: לוקטים "שנים יהושע: רבי
את  האוחז חייב; - מעשה העושה פטור. - ליקט ואחד

סז). (שם, פטור" - את 66)העינים ומפרש הולך רבינו
ממלקות. פטור הוא מדוע בך...67)הטעם ימצא לא

י). יח, (דברים ומכשף ומנחש מעונן קסמים קוסם
לא 68) "מכשפה שנאמר: (שם), בסקילה המכשף שדין

חייב  שאינו בשעה אפילו לוקין אין כזה לאו ועל תחיה",
משום  אבל עינים. באחיזת רק מכשף שהוא כאן כמו מיתה,
לעיל  אמרנו כבר שהרי לפטרו אין מעשה" בו שאין "לאו

מעשה. בה יש עינים שאחיזת יג:).69)(ה"י) (מכות
כשהתרו  היא, כאן רבינו שכוונת לומר עלינו כרחנו ובעל
לאו  שזה מפני ממלקות, פטור הוא ואז "מכשף" משום בו
משום  בו כשהתרו אבל הוא; ביתֿדין מיתת לאזהרת שניתן
את  אוחז כשהיה התורה מן מלקות חייב הוא אז "מעונן"
למעלה  כמבואר מעשה, בו שיש לאו שהוא היות העינים,

(כסףֿמשנה). עיין ט). (הלכה

.æèÌÈ¯·„e70Ì‰Â ,Ô‰ ·ÊÎÂ ¯˜L È¯·c ÔlÎ el‡‰ ¿»ƒ»≈À»ƒ¿≈∆∆¿»»≈¿≈
ÈÈB‚Ï ÌÈBÓ„w‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô‰· eÚË‰L∆ƒ¿»∆¿≈»ƒ««¿ƒ¿≈

e‚‰iL È„k ˙Bˆ¯‡‰71,Ï‡¯NÈÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .Ô‰È¯Á‡ »¬»¿≈∆ƒ¿¬«¬≈∆¿≈»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,el‡ ÌÈÏ·‰a CLn‰Ï ,ÌÈÓkÁÓ ÌÈÓÎÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿À»ƒ¿ƒ»≈«¬»ƒ≈¿…
‡Ï Èk" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ˙ÏÚBz LiL ·Ï ÏÚ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«≈∆≈∆∆»∆∆∆¡«ƒ…
ÌÈBb‰ Èk" :¯Ó‡Â ,"Ï‡¯NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ·˜ÚÈa LÁ««¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈¿∆¡«ƒ«ƒ
Ï‡Â ÌÈÚÓ Ï‡ Ì˙B‡ L¯BÈ ‰z‡ ¯L‡ ‰l‡‰»≈∆¬∆«»≈»∆¿…¿ƒ¿∆

‡Â ,eÚÓLÈ ÌÈÓÒ˜ÔÈÓ‡n‰ Ïk .'B‚Â "ÔÎ ‡Ï ‰z …¿ƒƒ¿»¿«»…≈¿»««¬ƒ
˙Ó‡ Ô‰L BaÏa ·MÁÓe ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿«≈¿ƒ∆≈¡∆
ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡ - Ô˙¯Ò‡ ‰¯Bz‰ Ï·‡ ,‰ÓÎÁ ¯·„e¿«»¿»¬»«»¬»»«≈»∆»ƒ
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ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÏÏÎ·e ,˙Úc‰ È¯ÒÁÓe ÌÈÏÎq‰«¿»ƒ≈«¿≈«««ƒ¿««»ƒ¿«¿«ƒ
‰ÓÏL ÔzÚc ÔÈ‡L72ÈÓÈÓ˙e ‰ÓÎÁ‰ ÈÏÚa Ï·‡ . ∆≈«¿»¿≈»¬»«¬≈«»¿»¿ƒ≈

ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ,˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a eÚ„È ˙Úc‰«««≈¿ƒ¿»¿∆»≈«¿»ƒ
,Ï·‰Â e‰z ‡l‡ ,‰ÓÎÁ È¯·c ÌÈ‡ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L∆»¿»»≈»ƒ¿≈»¿»∆»…»∆∆
˙Ó‡‰ ÈÎ¯c Ïk eLËÂ ˙Úc‰ È¯ÒÁ Ô‰· eÎLÓpL∆ƒ¿¿»∆«¿≈«««¿»¿»«¿≈»¡∆
Ïk ÏÚ ‰¯È‰Ê‰Lk ‰¯B˙ ‰¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÏÏ‚aƒ¿»»ƒ¿≈∆»¿»»¿∆ƒ¿ƒ»«»

ÌÈÓz" :ÌÈÏ·‰‰ el‡73."EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ≈«¬»ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

למיניהם.70) וכשפים נחש דברי וכל וידעוני, אוב
בית 71) כל וינהו מלשון: אחריהם. ויימשכו שיתגעגעו

כניקוד  בנפעל ניקדנוהו ב). ז, (שמואלֿא ה' אחרי ישראל
כהן) יהונתן לר' (באיגרתו שרבינו פי על ואף המקרא,

אחריו". "הנוהים בקל: בו פירוש 72)השתמש השווה
מ"ז). פ"ד, (ע"ז לרבינו חז"ל 73)המשנה אמרו וכן

(חוזים  בכלדיים שואלים שאין מניין קיג:): (פסחים
בו  בוטח היה כלומר: וגו', תהיה תמים שנאמר: בכוכבים)?

(רשב"ם). לך הבאות והנולדות הקורות בכל

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שהנשים 1) מצוותֿעשה הזקן; וגילוח הראש הקפת דיני

מהן; וכו'.פטורות קעקע כתובת דיני

.àÈ˙‡t ÔÈÁl‚Ó ÔÈ‡2ÔÈNBÚ eÈ‰L BÓk L‡¯‰ ≈¿«¿ƒ«¬≈»…¿∆»ƒ
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ3˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿≈»ƒ∆∆¡«…«ƒ¿«

‰‡Ùe ‰‡t Ïk ÏÚ ·iÁÂ ."ÌÎL‡¯4Ál‚Ó‰ CÎÈÙÏ . …¿∆¿«»«»≈»≈»¿ƒ»«¿«≈«
ÂÈÚ„ˆ ÈL5‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰Â ˙Á‡ ˙·a elÙ‡ , ¿≈¿»»¬ƒ¿«««¿«¿»»««∆

Ïk ¯ÚN ÁÈpÓe „·Ïa ˙B‡t‰ Ál‚Ó‰ „Á‡ .ÌÈzL¿»ƒ∆»«¿«≈««≈ƒ¿««ƒ«¿«»
„Á‡k L‡¯‰ Ïk Ál‚Ó‰ „Á‡Â ,L‡¯‰6‰˜BÏ ,7, »…¿∆»«¿«≈«»»…¿∆»∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡t‰ Ál‚Â ÏÈ‡B‰8LÈ‡a ? ƒ¿ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ

Álb˙n‰ LÈ‡ Ï·‡ ,Ál‚Ó‰9‰˜BÏ BÈ‡10Œ‡l‡ , «¿«≈«¬»ƒ«ƒ¿«≈«≈∆∆»
ÚiÒ ÔkŒÌ‡11ÔËw‰ ˙‡ Ál‚Ó‰Â .Ál‚ÓÏ12‰˜BÏ13. ƒ≈ƒ««¿«≈«¿«¿«≈«∆«»»∆

והאוזנים.2) העינים שבין הרקות, שתי על הצומח השער
(הלכה 3) ולקמן כאן, הפאות גילוח איסור את מנמק רבינו

וכהניהם  העכו"ם שדרך "מפני הזקן: גילוח איסור את ז)
קפא  סי' יו"ד הטור עוררים. עליו יצאו זה ועל - כן" לעשות
ולא  בתורה לא נזכר לא (כלומר: מפורש!" אינו "וזה כותב:
מצות  כי למצוות, טעם לבקש צריכים אנו ואין בתלמוד)
מגן  ה"ביתֿיוסף" ומרן טעמה". נדע לא אם אף עלינו המלך
"שכל  מעילה: הלכות בסוף שגילה דעתו ועל רבינו על שם
שלא  ומה לאמרו: עלינו - טעם בה למצוא שנוכל מצוה
ומה  וכו'. השגתנו" לקוצר הדבר נייחס - טעם בה נמצא
משום  טעם בהם נותן שרבינו והזקן. הפיאות לגילוח שנוגע
מתוך  למד שזה - ה"ביתֿיוסף" אומר - כוכבים" "עבודת
בחוקת  המדברים ושלאחריהם שלפניהם הכתובים סמיכות
לא  קעקע "וכתובת תעוננו", ולא תנחשו "לא כמו: העכו"ם,
לא  "ובחוקותיהם מטעם הגילוח איסור גם שבודאי תתנו",
("ספר  רבינו שמדברי (שם): כותב והב"ח הוא. תלכו"
שכך  לו, נתברר ספרים שמפי רואים, מג) ל"ת  המצוות",
הוא  וכן עבודהֿזרה. לשם עושים וכמריהם העכו"ם היו
שקרא  כפי מנהגם היה שכך לז): ח"ג, (מו"נ בספרו מעיד
כדי  כאן, המצוה בטעם זה כל כתב ורבינו בספריהם. הרבה

הראש  בהקפת המפורש הלאו שמלבד האזהרה: להגדיל
תלכו". לא "ובחוקותיהם משום: גם עובר הוא והזקן,

והשמאלית.4) שבין 5)הימנית הפנים חלק רקותיו.
תרגומו: כו) ה, (שופטים רקתו וחלפה והאזנים. העינים

בצדיעה. סכתא הפאות.6)אעברת גם עמו ויחד
נז:).7) (נזיר הקפה שמה: הראש כל שלוקה.8)שהקפת
אחרים.9) ידי הראב"ד 10)על מעשה. עשה לא שהרי

- עשה שמדעתו כיון לוקה, שאינו אףֿעלֿפי ואומר: משיג
מרן  אולם לאו. על הוא דוחה עובר ה"כסףֿמשנה" בעל

עובר  שהוא לומר שייך דלא לי נראה יותר ואומר: זאת
לו  אמר אם ואפילו כלל. מעשה עשה שלא  כיון בלאו,
עבירה. לדבר שליח אין הלא - ראשו פאת לו להקיף למגלח

גם 11) שניהם: ואז למגלח, והמציאן שערותיו שהזמין
כ:). (מכות חייבים הניקף וגם ֿ 12)המקיף בר שאינו

על 13)עונשין. אף תקיפו", "לא תורה: כשהזהירה כי
נז:). (נזיר הזהירה הקטן פאות

.á- ‰Álb˙pL B‡ LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t ‰ÁlbL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»¿«…»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯eËt14‡ÏÂ ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿»∆∆¡«…«ƒ¿«…¿∆¿…

'˙ÈÁLz Ï·'a BLiL Ïk - "E˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL˙15 «¿ƒ¿«¿»∆…∆∆¿¿««¿ƒ
,'˙ÈÁLz Ï·'a dÈ‡L ,‰M‡Â ;'ÛÈwz Ï·'a BpLÈ∆¿¿««ƒ¿ƒ»∆≈»¿««¿ƒ

'ÛÈwz Ï·'a dÈ‡ ,Ô˜Ê dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ16CÎÈÙÏ . ¿ƒ∆≈»»»≈»¿««ƒ¿ƒ»
ÌÈ„·Ú‰17ÌÈ¯eÒ‡ ,Ô˜Ê Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,18.‰Ùw‰a »¬»ƒƒ¿≈»∆»»¬ƒ¿«»»

ל"נתגלחה":14) "גילחה" בין הפרש ויש ממלקות.
מוזהר  הניקף שהרי אסורה, אבל פטורה היא - כשגילחה
פטורה  היא - וכשנתגלחה להקיפו: ואסור הקפה על
סתם: כתב יחד, עירבם שרבינו ומפני לכתחילה. אף ומותרת

(כסףֿמשנה). זקן.15)פטורה לו שיש איש כגון:
מ"גזירה 16) גם זה ללמוד הוסיפו ושם לה:). (קידושין

ישראל: בסתם כאן נאמר אהרן. מבני פאת - פאת שוה":
"ופאת  אהרן: בבני ונאמר זקנך", פאת את תשחית "ולא
"בני  שהרי פטורות, נשים להלן מה - יגלחו" לא זקנם
נשים  כאן אף אהרן", "בנות ולא בפרשה אמורים אהרן"
 ֿ (כסף שוה" ה"גזירה את הזכיר ולא קיצר ורבינו פטורות.

אלא 17)משנה). חייבים שאינם פי על אף כנענים,
ד.). (חגיגה במסכת כמבואר בהן, חייבות שנשים במצוות

"פאת 18) עלֿידי הנשים שנפטרו כמו לפטרם יסוד אין כי
 ֿ (כסף זקן להם ויש הואיל מהן, בזה הם ועדיפים זקנך",

משנה).

.â‡Ï ˙BˆÓ Ïk„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡ ,‰¯BzaL ‰NÚ˙Œ »ƒ¿…«¬∆∆«»∆»¬»ƒ¿∆»
ÌÈ·iÁ ÌÈL19Ï·'e 'ÛÈwz Ï·'e '˙ÈÁLz Ïa'Ó ıeÁ , »ƒ«»ƒƒ««¿ƒ««ƒ«
Ô‰Î ‡nhÈ20ÔÓfÓ ‡È‰L ‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .'ÌÈ˙nÏ ƒ«»…≈«≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈∆ƒƒ¿«

ÔÓÊÏ21‰¯È„z dÈ‡Â22˙B¯eËt ÌÈL ,23LecwÓ ıeÁ , ƒ¿«¿≈»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒ
ÌBi‰24‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Â ,25ÁÒt‰ ÈÏÈÏa26˙ÏÈÎ‡Â , ««¬ƒ««»¿≈≈«∆««¬ƒ«

B˙ËÈÁLe ÁÒt‰27Ï‰˜‰Â ,28‰ÁÓNÂ ,29ÌÈLp‰L , «∆«¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ
.˙B·iÁ«»

מכל 19) יעשו כי אשה או איש שנאמר: לה.). (קידושין
לאיש  אשה הכתוב השוה - ו) ה, (במדבר האדם חטאות

שבתורה. עונשים היטמאות 20)לכל של באזהרה כי
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ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÏÏÎ·e ,˙Úc‰ È¯ÒÁÓe ÌÈÏÎq‰«¿»ƒ≈«¿≈«««ƒ¿««»ƒ¿«¿«ƒ
‰ÓÏL ÔzÚc ÔÈ‡L72ÈÓÈÓ˙e ‰ÓÎÁ‰ ÈÏÚa Ï·‡ . ∆≈«¿»¿≈»¬»«¬≈«»¿»¿ƒ≈

ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ,˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a eÚ„È ˙Úc‰«««≈¿ƒ¿»¿∆»≈«¿»ƒ
,Ï·‰Â e‰z ‡l‡ ,‰ÓÎÁ È¯·c ÌÈ‡ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L∆»¿»»≈»ƒ¿≈»¿»∆»…»∆∆
˙Ó‡‰ ÈÎ¯c Ïk eLËÂ ˙Úc‰ È¯ÒÁ Ô‰· eÎLÓpL∆ƒ¿¿»∆«¿≈«««¿»¿»«¿≈»¡∆
Ïk ÏÚ ‰¯È‰Ê‰Lk ‰¯B˙ ‰¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÏÏ‚aƒ¿»»ƒ¿≈∆»¿»»¿∆ƒ¿ƒ»«»

ÌÈÓz" :ÌÈÏ·‰‰ el‡73."EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ≈«¬»ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

למיניהם.70) וכשפים נחש דברי וכל וידעוני, אוב
בית 71) כל וינהו מלשון: אחריהם. ויימשכו שיתגעגעו

כניקוד  בנפעל ניקדנוהו ב). ז, (שמואלֿא ה' אחרי ישראל
כהן) יהונתן לר' (באיגרתו שרבינו פי על ואף המקרא,

אחריו". "הנוהים בקל: בו פירוש 72)השתמש השווה
מ"ז). פ"ד, (ע"ז לרבינו חז"ל 73)המשנה אמרו וכן

(חוזים  בכלדיים שואלים שאין מניין קיג:): (פסחים
בו  בוטח היה כלומר: וגו', תהיה תמים שנאמר: בכוכבים)?

(רשב"ם). לך הבאות והנולדות הקורות בכל

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שהנשים 1) מצוותֿעשה הזקן; וגילוח הראש הקפת דיני

מהן; וכו'.פטורות קעקע כתובת דיני

.àÈ˙‡t ÔÈÁl‚Ó ÔÈ‡2ÔÈNBÚ eÈ‰L BÓk L‡¯‰ ≈¿«¿ƒ«¬≈»…¿∆»ƒ
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ3˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿≈»ƒ∆∆¡«…«ƒ¿«

‰‡Ùe ‰‡t Ïk ÏÚ ·iÁÂ ."ÌÎL‡¯4Ál‚Ó‰ CÎÈÙÏ . …¿∆¿«»«»≈»≈»¿ƒ»«¿«≈«
ÂÈÚ„ˆ ÈL5‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰Â ˙Á‡ ˙·a elÙ‡ , ¿≈¿»»¬ƒ¿«««¿«¿»»««∆

Ïk ¯ÚN ÁÈpÓe „·Ïa ˙B‡t‰ Ál‚Ó‰ „Á‡ .ÌÈzL¿»ƒ∆»«¿«≈««≈ƒ¿««ƒ«¿«»
„Á‡k L‡¯‰ Ïk Ál‚Ó‰ „Á‡Â ,L‡¯‰6‰˜BÏ ,7, »…¿∆»«¿«≈«»»…¿∆»∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡t‰ Ál‚Â ÏÈ‡B‰8LÈ‡a ? ƒ¿ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ

Álb˙n‰ LÈ‡ Ï·‡ ,Ál‚Ó‰9‰˜BÏ BÈ‡10Œ‡l‡ , «¿«≈«¬»ƒ«ƒ¿«≈«≈∆∆»
ÚiÒ ÔkŒÌ‡11ÔËw‰ ˙‡ Ál‚Ó‰Â .Ál‚ÓÏ12‰˜BÏ13. ƒ≈ƒ««¿«≈«¿«¿«≈«∆«»»∆

והאוזנים.2) העינים שבין הרקות, שתי על הצומח השער
(הלכה 3) ולקמן כאן, הפאות גילוח איסור את מנמק רבינו

וכהניהם  העכו"ם שדרך "מפני הזקן: גילוח איסור את ז)
קפא  סי' יו"ד הטור עוררים. עליו יצאו זה ועל - כן" לעשות
ולא  בתורה לא נזכר לא (כלומר: מפורש!" אינו "וזה כותב:
מצות  כי למצוות, טעם לבקש צריכים אנו ואין בתלמוד)
מגן  ה"ביתֿיוסף" ומרן טעמה". נדע לא אם אף עלינו המלך
"שכל  מעילה: הלכות בסוף שגילה דעתו ועל רבינו על שם
שלא  ומה לאמרו: עלינו - טעם בה למצוא שנוכל מצוה
ומה  וכו'. השגתנו" לקוצר הדבר נייחס - טעם בה נמצא
משום  טעם בהם נותן שרבינו והזקן. הפיאות לגילוח שנוגע
מתוך  למד שזה - ה"ביתֿיוסף" אומר - כוכבים" "עבודת
בחוקת  המדברים ושלאחריהם שלפניהם הכתובים סמיכות
לא  קעקע "וכתובת תעוננו", ולא תנחשו "לא כמו: העכו"ם,
לא  "ובחוקותיהם מטעם הגילוח איסור גם שבודאי תתנו",
("ספר  רבינו שמדברי (שם): כותב והב"ח הוא. תלכו"
שכך  לו, נתברר ספרים שמפי רואים, מג) ל"ת  המצוות",
הוא  וכן עבודהֿזרה. לשם עושים וכמריהם העכו"ם היו
שקרא  כפי מנהגם היה שכך לז): ח"ג, (מו"נ בספרו מעיד
כדי  כאן, המצוה בטעם זה כל כתב ורבינו בספריהם. הרבה

הראש  בהקפת המפורש הלאו שמלבד האזהרה: להגדיל
תלכו". לא "ובחוקותיהם משום: גם עובר הוא והזקן,

והשמאלית.4) שבין 5)הימנית הפנים חלק רקותיו.
תרגומו: כו) ה, (שופטים רקתו וחלפה והאזנים. העינים

בצדיעה. סכתא הפאות.6)אעברת גם עמו ויחד
נז:).7) (נזיר הקפה שמה: הראש כל שלוקה.8)שהקפת
אחרים.9) ידי הראב"ד 10)על מעשה. עשה לא שהרי

- עשה שמדעתו כיון לוקה, שאינו אףֿעלֿפי ואומר: משיג
מרן  אולם לאו. על הוא דוחה עובר ה"כסףֿמשנה" בעל

עובר  שהוא לומר שייך דלא לי נראה יותר ואומר: זאת
לו  אמר אם ואפילו כלל. מעשה עשה שלא  כיון בלאו,
עבירה. לדבר שליח אין הלא - ראשו פאת לו להקיף למגלח

גם 11) שניהם: ואז למגלח, והמציאן שערותיו שהזמין
כ:). (מכות חייבים הניקף וגם ֿ 12)המקיף בר שאינו

על 13)עונשין. אף תקיפו", "לא תורה: כשהזהירה כי
נז:). (נזיר הזהירה הקטן פאות

.á- ‰Álb˙pL B‡ LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t ‰ÁlbL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»¿«…»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯eËt14‡ÏÂ ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿»∆∆¡«…«ƒ¿«…¿∆¿…

'˙ÈÁLz Ï·'a BLiL Ïk - "E˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL˙15 «¿ƒ¿«¿»∆…∆∆¿¿««¿ƒ
,'˙ÈÁLz Ï·'a dÈ‡L ,‰M‡Â ;'ÛÈwz Ï·'a BpLÈ∆¿¿««ƒ¿ƒ»∆≈»¿««¿ƒ

'ÛÈwz Ï·'a dÈ‡ ,Ô˜Ê dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ16CÎÈÙÏ . ¿ƒ∆≈»»»≈»¿««ƒ¿ƒ»
ÌÈ„·Ú‰17ÌÈ¯eÒ‡ ,Ô˜Ê Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,18.‰Ùw‰a »¬»ƒƒ¿≈»∆»»¬ƒ¿«»»

ל"נתגלחה":14) "גילחה" בין הפרש ויש ממלקות.
מוזהר  הניקף שהרי אסורה, אבל פטורה היא - כשגילחה
פטורה  היא - וכשנתגלחה להקיפו: ואסור הקפה על
סתם: כתב יחד, עירבם שרבינו ומפני לכתחילה. אף ומותרת

(כסףֿמשנה). זקן.15)פטורה לו שיש איש כגון:
מ"גזירה 16) גם זה ללמוד הוסיפו ושם לה:). (קידושין

ישראל: בסתם כאן נאמר אהרן. מבני פאת - פאת שוה":
"ופאת  אהרן: בבני ונאמר זקנך", פאת את תשחית "ולא
"בני  שהרי פטורות, נשים להלן מה - יגלחו" לא זקנם
נשים  כאן אף אהרן", "בנות ולא בפרשה אמורים אהרן"
 ֿ (כסף שוה" ה"גזירה את הזכיר ולא קיצר ורבינו פטורות.

אלא 17)משנה). חייבים שאינם פי על אף כנענים,
ד.). (חגיגה במסכת כמבואר בהן, חייבות שנשים במצוות

"פאת 18) עלֿידי הנשים שנפטרו כמו לפטרם יסוד אין כי
 ֿ (כסף זקן להם ויש הואיל מהן, בזה הם ועדיפים זקנך",

משנה).

.â‡Ï ˙BˆÓ Ïk„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡ ,‰¯BzaL ‰NÚ˙Œ »ƒ¿…«¬∆∆«»∆»¬»ƒ¿∆»
ÌÈ·iÁ ÌÈL19Ï·'e 'ÛÈwz Ï·'e '˙ÈÁLz Ïa'Ó ıeÁ , »ƒ«»ƒƒ««¿ƒ««ƒ«
Ô‰Î ‡nhÈ20ÔÓfÓ ‡È‰L ‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .'ÌÈ˙nÏ ƒ«»…≈«≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈∆ƒƒ¿«

ÔÓÊÏ21‰¯È„z dÈ‡Â22˙B¯eËt ÌÈL ,23LecwÓ ıeÁ , ƒ¿«¿≈»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒ
ÌBi‰24‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Â ,25ÁÒt‰ ÈÏÈÏa26˙ÏÈÎ‡Â , ««¬ƒ««»¿≈≈«∆««¬ƒ«

B˙ËÈÁLe ÁÒt‰27Ï‰˜‰Â ,28‰ÁÓNÂ ,29ÌÈLp‰L , «∆«¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ
.˙B·iÁ«»

מכל 19) יעשו כי אשה או איש שנאמר: לה.). (קידושין
לאיש  אשה הכתוב השוה - ו) ה, (במדבר האדם חטאות

שבתורה. עונשים היטמאות 20)לכל של באזהרה כי

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

m"ekr zekld - rcnd xtq - elqk a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אהרן" "בנות ולא כתיב אהרן" "בני א) כא, (ויקרא למתים
לה:). (קידושין נשיהם וקלֿוחומר קבועות 21)- בשעות

במשך  קבועים וזמנים ימים או ולילה), (יום היממה במשך
גרמא. שהזמן מצותֿעשה נקראת: כזאת מצוה השנה.

שעה.22) ובכל עת בכל הוקשה 23)תמיד, התורה כל כי
תהיה  למען ידך... על לאות והיה ככתוב: תפילין, למצוות
תפילין  שמצות וכשם ט). יג, (שמות בפיך ה' תורה
ביום  אלא נוהגת שאינה היא, גרמא שהזמן "מצותֿעשה
הימנה  פטורות ונשים ומועד, בשבת ולא בחול בלילה, ולא
ותפילין  פטורות. נשים גרמא שהזמן מצותֿעשה כל כך -
ולימדתם  כתוב: תורה. מתלמוד - פטורות? שנשים מנין
בנותיכם. ולא "בניכם", - יט) יא, (דברים בניכם את אותם
ידכם  על לאות אותם וקשרתם כתוב: מזה למעלה וסמוך
כך  תורה, מתלמוד פטורות שנשים כשם להגיד: - יח) (שם,

לד.). (קידושין מתפילין פטורות שהוא 24)הן שבת של
חייבות  "נשים חז"ל: אמרו וכן גרמא. שהזמן מצותֿעשה
יום  את זכור שנאמר: כ:), (ברכות תורה" דבר היום בקידוש
כתוב: השניות ובדיברות ח): כ, (שמות לקדשו השבת
כל  הוא: וכלל יב). ה, (דברים לקדשו השבת יום את שמור
(ע"ז  בלאֿתעשה אלא אינו - ואל פן השמר, שנאמר: מקום
לא  הוא השבת" יום את "שמור הציווי: זה, ולפי נא:).
מלאכה  תעשה "לא כמו לאֿתעשה, מצות אלא מצותֿעשה
נשים, ואחד אנשים אחד ל"ת, ומצוות - השבת" ביום
שישנו  "כל שם): (ברכות, חכמינו אמרו ולפיכך חייבים.
של  בשמירה ישנן שנשים ומפני בזכירה". ישנו בשמירה,
יום  את "זכור של בזכירה גם ישנן מלאכה", כל תעשה "לא
היין. על אותו שזוכרים היום קידוש שהוא לקדשו", השבת

עליו 25) תאכל לא בתורה: כתוב מג:): (פסחים כמבואר
כל  - ג) טז, (דברים מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ,
והנשים, מצה. באכילת ישנו חמץ", תאכל ב"בל שישנו
על  חייבות - ל"ת שהיא חמץ אכילת על והוזהרו הואיל

מצה. חובת 26)אכילת אין הפסח ימי שאר בכל כי
חמץ. אכילת של איסור רק יש מצה: שנאמר 27)אכילת

יד), יב, (שמות השה על תכוסו נפשות במכסת פסח: בקרבן
צא:). (פסחים במשמע אשה גם - מצות 28)"נפשות"

בחג  קיים היה שביתֿהמקדש בזמן מתקיימת היתה הקהל
בתורה: כמפורש השמיטה, שנת מקץ את הסוכות הקהל

יב). לא, (דברים וגו' והנשים האנשים שמחת 29)העם,
וגו' ובתך ובנך אתה בחגך ושמחת בתורה: כמפורש החג,

יד). טז, (שם

.ãÌeËÓË30ÒBÈ‚B¯c‡Â31˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ ,32ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¬≈≈»≈¿ƒ
LÈ‡‰ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ33‰M‡‰ È¯ÓÁÂ34,ÌB˜Ó ÏÎa ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»¿≈»ƒ»¿»»

Ïka ÌÈ·iÁÂ35ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ - e¯·Ú Ì‡Â .36. ¿«»ƒ«…¿ƒ»¿≈»ƒ

המין.30) הבדל את בו להבחין שאין טמטם. אטם, משורש
אנדרו,31) לזכר: קוראים ביוונית ונקבות. זכרות לו שיש

נזכרים  שניהם "אנתרופי"). ערך ("הערוך", גינוס ולנקבה:
מ"א). פ"ב, חגיגה מ"ה: פ"א, (ביכורים אם 32)במשנה

אשה. או וב"בל 33)איש תקיף" ב"בל להתחייב
בכל  וכן למת, יטמא" ב"בל - הם כהנים ואם תשחית":
מ"ב). פ"ד, (ביכורים כמבואר גרמא, שהזמן המצוות

עם 34) בנחלה חולק שאינו אנשים, עם מתייחד שאינו

(שם, כמבואר וכיו"ב, המקדש בקדשי אוכל ואינו הבנים
ונשים.35)מ"ג9. הספק 36)כאנשים על לוקים שאין
(שם).

.ä,dL‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ˙¯zÓ ‰M‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ»À∆∆¿«≈«¿«…»
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37elÙ‡Â ;LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ¬≈ƒ¬»¿«≈«¿«…»ƒ«¬ƒ

ÔË˜38.‰‡t BÏ Ál‚Ï dÏ ¯eÒ‡ , »»»»¿«≈«≈»

תקיף 37) בבל אינה גופה והיא הואיל לוקה, אינה אבל
(כס"מ). מדרבנן רק הוא עונשים.38)והאיסור בר שאינו

.åÌÈÓÎÁ B· e˙ ‡Ï ,ÌÈÚ„va ÌÈÁÈpnL BÊ ‰‡Ùe≈»∆«ƒƒ«¿»ƒ…»¿¬»ƒ
˙BÁt ÁÈpÓ BÈ‡L ,eÈ˜fÓ eÚÓLÂ .¯eÚLƒ¿»«¿ƒ¿≈≈∆≈«ƒ«»

˙B¯ÚN ÌÈÚa¯‡Ó39ËwÏÏ ¯zÓe .40˙B‡t‰ ≈«¿»ƒ¿»À»¿«≈«≈
¯Ú˙a ‰˙ÁL‰ ‡l‡ ¯Ò‡ ‡Ï ;ÌÈ¯tÒÓa41. ¿ƒ¿»«ƒ…∆¡«∆»«¿»»¿»«

(בית 39) שערות מארבעים פחות יהיה לא הפאה שרוחב
קפא). יו"ד, טור לדברי 41)לגזוז.40)יוסף, המקור

חייב  "אינו שם: שמפורש מ"ג), מכות (תוספתא, הוא רבינו
הראש  שהקפת "היראים", וכפירוש בתער". שיקיפנו עד
תקיפו  לא לזו: זו סמוכות ששתיהן הזקן מהשחתת נלמדת
- כז) יט, (ויקרא זקנך פאת את תשחית ולא ראשכם פאת

המלך). (עבודת בהשחתה זו אף בהשחתה, זו מה

.æÌ˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ‰È‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ È‰k C¯c42. ∆∆…¬≈¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ¿»»
LÈ ˙B‡t LÓÁÂ .Ô˜f‰ ˙ÈÁL‰Ï ‰¯B˙ ‰¯Ò‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»»¿«¿ƒ«»»¿»≈≈∆

ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ :Ba43ÔBzÁz‰ ÈÁÏe ,44ÔÎÂ ,ÔÈÓiÓ ¿ƒ»∆¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈
Ô˜f‰ ˙ÏaLÂ ,Ï‡ÓNÓ45‰‡t Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ . ƒ¿…¿ƒ…∆«»»¿∆«»≈»

‰‡Ùe46BÈ‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ - ˙Á‡k Ôlk ÔÏË Ì‡Â . ≈»¿ƒ¿»»À»¿««∆»≈¿≈
˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯Ú˙· epÁl‚iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿∆¿««∆∆¡«¿…«¿ƒ≈
Ì‡ CÎÈÙÏ .‰˙ÁL‰ Ba LiL Áelb - "E˜Ê ˙‡t¿«¿»∆ƒ«∆∆«¿»»¿ƒ»ƒ

B˜Ê ÁlbÌÈ¯tÒÓa47¯eËt ,48‰˜BÏ Álb˙n‰ ÔÈ‡Â . ƒ«¿»¿ƒ¿»«ƒ»¿≈«ƒ¿«≈«∆
ÚiÒiL „Ú49LÈ Ì‡ ,d˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ˙¯zÓ ‰M‡Â . «∆¿«≈«¿ƒ»À∆∆¿«¿ƒ¿»»ƒ∆

‰¯eËt - LÈ‡‰ Ô˜Ê ‰˙ÈÁL‰ Ì‡Â .Ô˜fa ¯ÚN dÏ50. »≈»«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿»

כמו 42) קישוט, היה "וזה מד: ל"ת המצוות", "ספר השוה
יגלחו  שהם עכו"ם גלחי בקישוט היום מפורסם שהוא

טריה 43)זקנם". חמור לחי ובמקרא: לצדעים. המחובר
נקבה. טו), טו, הסנטר 44)(שופטים חיבור מקום זה

מ"ה). פ"ג, מכות (הרע"ב, צדדיו משני השער 45)לעצם
הסנטר. לא 46)שעל בתורה: נאמר לא כי כ.), (מכות

ופאה, פאה כל על לחייב - זקנך" "פאת אלא זקנך, תשחית
מד). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו שאינם 47)כדברי

(רש"י). עיקר בצד השער את החותך כתער משחיתים
(כס"מ).48) לכתחילה אף השער 49)ומותר את וימציא

אסורה.50)למגלח. אבל

.ç¯Ú˙a BÁl‚Ï ¯zÓ ,‰ÙN‰51ÏÚL ¯ÚN‰ ‡e‰Â ; «»»À»¿«¿¿««¿«≈»∆«
‰ÙN‰ ÔÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯ÚN‰ ÔÎÂ ,‰BÈÏÚ‰ ‰ÙN‰ ·b««»»»∆¿»¿≈«≈»«¿À¿»ƒ«»»

¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰BzÁz‰52e‚‰ ‡Ï , ««¿»¿««ƒ∆À»…»¬
Ál‚È ‡l‡ ,B˙ÈÁL‰Ï Ï‡¯NÈ53‡lL „Ú ,B˙ˆ˜ ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆»¿««¿»«∆…

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ·kÚÈ54. ¿«≈¬ƒ»¿ƒ»

יח.).51) (מ"ק הזקן גילוח משום בו אל 52)ואין חוזר
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הזקן 53)השפם. בגילוח כמו במספרים, אלא בתער לא
קפא). יו"ד שם).54)(ב"ח, (מ"ק,

.èÈÁM‰ ˙Èa ÔB‚k ,Ûeb‰ ¯‡MÓ ¯ÚN‰ ˙¯·Ú‰55 «¬»««≈»ƒ¿»«¿≈«∆ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ,‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»≈»ƒ«»∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ56‰na .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,B¯È·Ún‰Â . ¿ƒ¿««¬ƒ«ƒ«««¿«∆
‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈«¬ƒƒ∆»
Ï·‡ ;ÌÈL Ôewz BÓˆÚ Ôw˙È ‡lL È„k ,ÌÈL»ƒ¿≈∆…¿«≈«¿ƒ»ƒ¬»
Ì‡ ,ÌÈL‡Â ÌÈLp‰ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚnL ÌB˜Óa¿»∆«¬ƒƒ«≈»«»ƒ«¬»ƒƒ

B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ ,¯È·Ú‰57¯‡L ¯ÚN ¯È·Ú‰Ï ¯zÓe . ∆¡ƒ≈«ƒÀ»¿«¬ƒ¿«¿»
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯tÒÓa ÌÈ¯·È‡58. ≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»

השכם.55) מול הידים לאצילי שמתחת (נזיר 56)השקע
ולתקן  להתקשט לאיש ואסור נשים מקישוטי שזה מפני נט.)
להעבירו. לו אסור במספרים ואפילו נשים: בתיקוני עצמו

פ"ב).57) (ע"ז, בר"ן שהובאת גאון שרירא רב דעת היא
שעלֿכלֿפנים  משמע - אותו" מכים "אין רבינו: ומדברי

איסור. האנשים 58)ישנו מנהג שאין במקום אפילו
מובא  הגאונים ובשם המלך). (עבודת אבריהם שער להעביר
ועד  מראשו שערו: כל שמגלח "שמי מיימוניות") ב"הגהות
- וביתֿהערוה ביתֿהשחי שער גם לגלח לו מותר - רגליו

לו". הוא ניוול אלא יפוי, זה שאין

.é‰cÚ˙ ‡Ï59È„Ú ‰M‡60ÌÈNzL ÔB‚k ,LÈ‡‰ …«¿∆ƒ»¬ƒ»ƒ¿∆»ƒ
ÔBÈ¯L LaÏ˙ B‡ ,Ú·BÎ B‡ ˙ÙˆÓ dL‡¯a61‡ˆBiÎÂ ¿…»ƒ¿∆∆«ƒ¿«ƒ¿¿«≈

LÈ‡k dL‡¯ ÁlbzL B‡ ,B·62È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡ÏÂ . ∆¿««…»¿ƒ¿…«¿∆ƒ¬ƒ
·‰Ê ÈÏÁÂ ÔÈBÚ·ˆ È„‚a LaÏiL ÔB‚k ,‰M‡63 ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»»

ÌÈÓÈNÓ ÔÈ‡Â ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈ‡ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - ÌÈL ‡l‡ ÈÏÁ‰ B˙B‡«¬ƒ∆»»ƒ«…¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ
- LÈ‡ È„Ú ‰˙„ÚL ‰M‡Â ,‰M‡ È„Ú ‰„ÚL∆»»¬ƒƒ»¿ƒ»∆»¿»¬ƒƒ

ÔÈ˜BÏ64,˙B¯ÁM‰ CBzÓ ˙B·Ï ˙B¯ÚN ËwÏÓ‰ . ƒ«¿«≈¿»¿»ƒ«¿…
B˜fÓ B‡ BL‡¯Ó65‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰¯ÚN ËwÏiMÓ -66, ≈…ƒ¿»ƒ∆¿«≈«¬»««∆

- ¯BÁL B¯ÚN Ú·ˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰M‡ È„Ú ‰„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»»¬ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»»
‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰·Ï ¯ÚN ÚaˆiMÓ67ÌeËÓË . ƒ∆ƒ¿«≈»¿»»««∆À¿

ÛËBÚ BÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â68BL‡¯ Ál‚Ó ‡ÏÂ ,‰M‡k ¿«¿¿ƒ≈≈¿ƒ»¿…¿«≈«…
LÈ‡k69.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»≈≈∆

תתקשט.59) עדיך 60)לא הורד מלשון: האיש, קישוטי
ה). לג, (שמות (נזיר 61)מעליך בןֿיעקב אליעזר כר'

שנאמר: למלחמה? זין בכלי תצא שלא לאשה מניין נז.):
מתרגם  וכן ה). כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה לא
אתתא. על דגבר זין תיקון יהא לא אונקלוס:

אנדרוגינוס:62) על שם שנאמר מ"ב) פ"ד, (ביכורים
בתספורת  אסורה שאשה משמע - כאנשים" "ומסתפר
(יו"ד  הגר"א מציין רבינו לדברי הזה המקור את אנשים.
ראשה. שתגלה או הנוסח: תימן ובכתבֿיד ח). ס"ק קפב,

וחליתה 63) נזמה ותעד כמו: חליה, או חלי, תכשיט: שם
טו). ב, ילבש 64)(הושע לא שבתורה: ל"ת על שעברו

כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה ולא אשה, שמלת גבר
כ:).65)ה). מכות (רש"י, אשה בנויי מתנאה
מתוך 67)(שם).66) לבנות שערות ממלקט נלמד זה

(כסףֿמשנה). מתלבש.68)שחורות האשה 69)אינו כי

במסכת  אבל למעלה. כמבואר כאיש, ראשה לגלח לה אסור
הוא: הנוסח זו, להלכה המקור ששם פ"ב), (ביכורים,
בכתבֿיד  אולם רבינו. מדברי ההיפך וזה כאנשים" "ומסתפר
אותו  מכסה אלא - כאיש" ראשו מגלה "ולא הנוסח: תימן

כאשה. צניעות משום

.àé¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ Ú˜Ú˜ ˙·˙k‰70ÏÚ Ë¯NiL ,‡e‰ ¿…∆«¬«»¬»«»∆ƒ¿…«
ÏBÁk ‰ËÈ¯N‰ ÌB˜Ó ‡lÓÈÂ ,B¯Na71B‡ BÈ„ B‡ ¿»ƒ«≈¿«¿ƒ»¿¿

ÌÈBÚ·ˆ ¯‡L72ÌÈÓLB¯‰73Ì"ekÚ‰ ‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿∆»»ƒ¿«»«
ÔÈÓLB¯L74‡e‰L ,¯ÓBÏk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚ ∆¿ƒ«¿»«¬«»ƒ¿«∆

ÌL¯iL ˙ÚÓe .d˙„B·ÚÏ ÌL¯Óe dÏ ¯eÎÓ „·Ú∆∆»»À¿»«¬»»≈≈∆ƒ¿…
ÌB˜Ó ‰ÊŒÈ‡a Ë¯NiL ¯Á‡ ÔÈÓLB¯‰ ÌÈ¯·cÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ««∆ƒ¿…¿≈∆»

·˙k .‰˜BÏ - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ûeb‰ ÔÓ75‡ÏÂ ƒ«≈ƒ≈ƒ»∆»«¿…
- ‰ËÈ¯Na ·˙Î ‡ÏÂ Ú·ˆa ÌL¯L B‡ ,Ú·ˆa ÌL»̄«¿∆«∆»«¿∆«¿…»«ƒ¿ƒ»
˙·˙Îe" :¯Ó‡pL ,Ú˜Ú˜ÈÂ ·zÎiL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ«¬≈«∆∆¡«¿…∆

"Ú˜Ú˜76ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .77·˙BÎa ?78‰Ê Ï·‡ , «¬««∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»∆
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ ,B· eÚ˜Ú˜Â B¯N·a e·˙kL∆»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈«»∆»ƒ≈

‰NÚÓ ‰NÚiL È„k ,ÚiÒ79‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¿≈∆«¬∆«¬∆¬»ƒ…»»
.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌeÏk¿≈∆

כח).70) יט, (ויקרא בכם תתנו לא קעקע וכתובת
עיניהן.71) את בו כוחלות שנשים כא.).72)צבע (מכות
ניכר.73) להיות 74)שרישומם עצמם את שמסמנים

הם  לעכו"ם כי הכל שיכירו בבשרם: תמיד ברית חותם
שתיהן:76)שרט.75)מוקדשים. שצריכים משמע

וקעקע. ורושם 78)שלוקה.77)כתובת כותב כשהוא
הראש 79)בעצמו. הקפת מדין נלמד זה שדין כנראה

(כסףֿמשנה).

.áé˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯BN‰80:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ , «≈¿ƒ»««««≈∆∆∆¡«
„Á‡Â Ô‰k „Á‡ - "ÌÎ¯N·a ez˙ ‡Ï LÙÏ Ë¯NÂ"¿∆∆»∆∆…ƒ¿ƒ¿«¿∆∆»…≈¿∆»

Ï‡¯NÈ81B‡ ÌÈ˙Ó LÓÁ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯N . ƒ¿»≈»«¿ƒ»«««»≈≈ƒ
LÓÁ ‰˜BÏ - „Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BËÈ¯N LÓÁ82,‡e‰Â ; »≈¿ƒ«≈∆»∆»≈¿

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L83. ∆ƒ¿«»««¿∆»

אבל80) אצל 81)וצער.מתוך גם מפורש זה לאו שהרי
וגם  ה), כא, (ויקרא שרטת ישרטו לא ובבשרם כהנים:

כח). יט, (שם -82)בישראל לנפש" "ושרט שנאמר:
(שם): דרשו וכן כ:). (מכות ונפש נפש כל על לחייבו
ושריטה. שריטה כל על לחייב - לנפש" "ושרט

אבל 83) כאן: ידובר זו אחר זו שריטות חמש כששרט
חמש, לוקה - אחת בבת אצבעותיו בחמש אותן כששרט
אצל  בסמוך כמבואר אחת, פעם אלא בו התרו כשלא אפילו

(ה"טו). קרחה

.âé˙Á‡ ,‰ËÈ¯Ne ‰„È„b84eÈ‰L ÌLÎe .‡È‰ ¿ƒ»¿ƒ»««ƒ¿≈∆»
,¯Úv‰ ÈtÓ Ì‰È˙Ó ÏÚ Ì¯N·a ÌÈË¯BN Ì"ekÚ‰»«¿ƒƒ¿»»«≈≈∆ƒ¿≈«««

ÔÈÏ·BÁ eÈ‰ Ck85ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚa86:¯Ó‡pL , »»¿ƒ¿«¿»«¬«»ƒ∆∆¡«
‰¯Ò‡ ‰Ê Ìb - "ÌËtLÓk e„„b˙iÂ"87,‰¯B˙ «ƒ¿…¿¿ƒ¿»»«∆»¿»»

Ë¯N ÔÈa ,˙Ó ÏÚL ‡l‡ ."e„„b˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…¿∆»∆«≈≈»«
ÈÏÎa :ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ;‰˜BÏ ,ÈÏÎa Ë¯N ÔÈa B„Èa¿»≈»«ƒ¿ƒ∆«¬«»ƒƒ¿ƒ

¯eËt - B„Èa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ -88. «»«¿¿»»
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קכט daeyz zekld - rcnd xtq - elqk b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ויתגודדו 84) ככתוב: בכלי, הוא ש"גדידה" פי על אף
ביד. היא ושריטה כח), יח, (מל"א בחרבות כמשפטם
חייב  - לנפש" "ושרט משום בו והתרו בכלי גדד אם ולפיכך

משחית.85)(כסףֿמשנה). עובדים 86)בכלי שהיו לא
הגדידה  על סקילה חייבים היו כן שאלמלי - בכך אותה
אצל  רחמים לעורר כדי אלא - עבודהֿזרה עובד משום
 ֿ (כסף המשובשת דעתם כפי תפילתם. לקבל פסיליהם

בעכ"ום 87)משנה). תתגודדו" ש"לא פי על אף כלומר:
חייב. כן גם - מת על בכלי גדד אם זאת בכל כתוב,

כא.88) ).(מכות

.ãé‰¯‰Ê‡ ÏÏÎ·e89ÈL eÈ‰È ‡lL ,‰Ê90ÔÈÈ„ŒÈz· ƒ¿««¿»»∆∆…ƒ¿¿≈»≈ƒƒ
‚‰Ók ‚‰B ‰ÊÂ ‰Ê ‚‰Ók ‚‰B ‰Ê ,˙Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ««∆≈¿ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓÏ Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,¯Á‡«≈∆»»∆≈¿«¬¿∆∆¡«

˙Bc‚‡ ˙Bc‚‡ eNÚ˙ ‡Ï - "e„„b˙˙ ‡Ï"91. …ƒ¿…¿…≈»¬À¬À

תתגודדו.89) לא "לא 90)של האומר: אביי כדברי
מורים  הללו אחת, בעיר בתיֿדינין שני כגון: - תתגודדו"
שבכל  ולפי יד.). (יבמות כביתֿהלל והללו כביתֿשמאי
הכהן  דוד רבי נדחק רבא, לגבי כאביי הלכה אין מקום
חלוקים  שחבריו אחד לביתֿדין שכוונתם רבינו, דברי לפרש
להיות: וצריך הדמיון כ' פה שחסר וייתכן בדעותיהם.
כגון: (שם): האומר וכרבא בתיֿדינין", כשני יהיו "שלא
ופלג  כביתֿשמאי מורים (חציו) פלג אחת, בעיר ביתֿדין
 ֿ (כסף מותר - אחת בעיר בתיֿדינים שני אבל כביתֿהלל:

תגודו 91)משנה). לא או תגודדו, לא כתוב: שלא מפני
אגודות  ליעשות שלא גם מזה למדו תתגודדו", "לא אלא -

(שם). שונות כתות אגודות,

.åè‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,˙n‰ ÏÚ ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»««≈∆∆∆¡«¿…
„Á‡Â Ï‡¯NÈ „Á‡ ."˙ÓÏ ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆»ƒ¿»≈¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ ,˙n‰ ÏÚ Ë¯NL Ô‰k92. …≈∆»«««≈≈∆∆»∆»
‰˜BÏ ,„Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BÁ¯˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ Á¯Bw‰«≈««¿«»≈¿»«≈∆»∆
‰Á¯˜ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L ,‡e‰Â ;˙BÁ¯w‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««¿»¿∆ƒ¿«»»¿»

ÌÒ· B‡ B„Èa Á¯Bw‰ „Á‡ .‰Á¯˜Â93ÏÈaË‰ B‡ , ¿»¿»∆»«≈«¿»¿«ƒ¿ƒ
BL‡¯a ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁa ÌÁÈp‰Â ÌÒa ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿«¿ƒƒ»«¬ƒ»¿¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ¯˜ LÓÁ Á¯˜Â ÏÈ‡B‰ - ˙Á‡ ˙·a¿«««ƒ¿»«»≈¿»««ƒ
ÔÈ‡a ÔlÎ È¯‰L ,LÓÁ ‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»««∆»≈∆¬≈À»»ƒ

˙Á‡k94L‡¯‰ Ïk ÏÚ ·iÁÂ .95,ÌÈÈÚ‰ ÔÈ·k ¿««¿«»«»»…¿≈»≈«ƒ
¯eÚL ‰nÎÂ ."ÌL‡¯a ‰Á¯˜ eÁ¯˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿»¿»¿…»¿«»ƒ

ÒÈ¯‚k BL‡¯Ó ‰‡¯iL È„k ?‰Á¯w‰96ÈÏa Èet «»¿»¿≈∆≈»∆≈…ƒ¿ƒ»¿ƒ
.¯ÚN≈»

יקרחו 92) לא בכהנים: ונאמר הואיל לומר: תטעה שלא
ולא  סתם: בתורה ונאמר ה), כא, (ויקרא בראשם קרחה
זה  לפי א), יד, (דברים למת עיניכם בין קרחה תשימו
לוקה  "אינו אומר: הוא לפיכך - שתים הכהנים יתחייבו

אחת". השער.93)אלא את המשירה חריפה משחה
כ:).94) קרחה 95)(מכות תשימו ולא שכתוב: פי על אף

קרחה  שוה' ב'גזירה אנו לומדים שם), (דברים, עיניכם בין
בראשם  קרחה יקרחו לא בהם: שכתוב מכהנים קרחה -
כ:). (מכות הראש כל שערות על לחייב - ה) כא, (ויקרא

כמבואר 96) שערות, ושש כשלשים ושיעורו: הפול, כחצי
מ"א. פ"ו, נגעים במסכת

.æèÏÙpL B˙Èa ÏÚ B¯N·a Ë¯BN‰ B‡ BL‡¯ Á¯Bw‰«≈«…«≈ƒ¿»«≈∆»«
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt - Ìi· ‰ÚaËpL B˙ÈÙÒ ÏÚÂ¿«¿ƒ»∆ƒ¿¿»«»»¿≈∆∆»

˙n‰ ÏÚ97ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ë¯BN‰ B‡ ,„·Ïa98. ««≈ƒ¿««≈«¬«»ƒ
‰ËÈ¯N Ë¯BN‰Â ,B¯·Á ÏL BL‡¯a ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»¿…∆¬≈¿«≈¿ƒ»
,B¯·Á ÏL B¯N·a Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰Â ,B¯·Á ¯N·aƒ¿«¬≈¿«≈¿…∆«¬«ƒ¿»∆¬≈
Ô‰ÈL ,ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰ÈML ÔÓÊa - ÚiÒÓ B¯·Á ‰È‰Â¿»»¬≈¿«≈«ƒ¿«∆¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈ˜BÏ99Ì‰ÈMÓ „ÈÊn‰ - „ÈÊÓ „Á‡Â ‚‚BL „Á‡ ; ƒ∆»≈¿∆»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
.¯eËt ‚‚BM‰Â ‰˜BÏ∆¿«≈»

כ:).97) (ה"יג),98)(מכות לעיל כמבואר בכלי, ודווקא
(מעשה  גם פירש וכן בכלי: שהיא הגדידה על רק שחייב

פ"ג).99)רוקח). מכות (תוספתא,

ה'תשע"ו  כסלו כ"ג ש"ק יום

-rcndxtq
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B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰ ·eLiL ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿∆»«≈≈∆¿
.‰cÂ˙ÈÂ '‰ ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿«∆

- dÏÏ‚a dnÚ ÌÈ¯¯‚p‰ ÌÈ¯wÚÂ BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùaƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שמתכפרות 1) עבירות דברים; ווידוי התשובה, מעלת

שמתכפרות  ועבירות בתשובה) כשחוזרים (מיד בשעתן
זמן. לאחר

.àa ,‰NÚ ÔÈa - ‰¯BzaL ˙BˆÓ Ïk- ‰NÚ˙Œ‡Ï ÔÈ »ƒ¿∆«»≈¬≈≈…«¬∆
‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú Ì‡ƒ»«»»«««≈∆≈¿»≈ƒ¿»»

‰·eLz ‰NÚiLk -2B‡ËÁÓ ·eLÈÂ3˙BcÂ˙‰Ï ·iÁ ,4 ¿∆«¬∆¿»¿»≈∆¿«»¿ƒ¿«
Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»∆∆¡«ƒƒ»ƒ
‰Ê - "eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â .'B‚Â eNÚÈ«¬¿¿ƒ¿«∆«»»¬∆»∆

ÌÈ¯·c ÈecÂ5?ÔÈcÂ˙Ó „ˆÈk .‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÈecÂ . ƒ¿»ƒƒ∆ƒ¿«¬≈≈«ƒ¿«ƒ
È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡6È˙ÈÂÚ ,7ÈzÚLt ,8EÈÙÏ ≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆

ÈzL·e ÈzÓÁ È¯‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈNÚÂ9,ÈNÚÓa ¿»ƒƒ»»»«¬≈ƒ«¿ƒ…¿ƒ¿«¬«
¯ÊBÁ ÈÈ‡ ÌÏBÚÏe10.ÈecÂ ÏL B¯wÚ e‰ÊÂ ;‰Ê ¯·„Ï ¿»≈ƒ≈¿»»∆¿∆ƒ»∆ƒ

‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÔÈÚa CÈ¯‡Óe ˙BcÂ˙‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆¿ƒ¿««¬ƒ¿ƒ¿»∆¬≈∆
˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÈÏÚa ÔÎÂ .ÁaLÓ11ÔÈ‡È·nL ˙Úa , ¿À»¿≈«¬≈«»«¬»¿≈∆¿ƒƒ
ÔB„Ê ÏÚ B‡ Ô˙‚‚L ÏÚ Ô‰È˙Ba¯˜12¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿¿≈∆«ƒ¿»»«¿»≈ƒ¿«≈
)‰·eLz eNÚiL „Ú Ìa¯˜a Ô‰Ï13ÈecÂ ecÂ˙ÈÂ »∆¿»¿»»«∆«¬¿»¿ƒ¿«ƒ

ÔÎÂ ."‰ÈÏÚ ‡ËÁ ¯L‡ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·c¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«»¬∆»»»∆»¿≈
ÔÈ‡ - ˙e˜ÏÓ È·iÁÓe ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk»¿À»≈ƒ≈ƒ¿À»≈«¿≈
‰·eLz eNÚiL „Ú ,Ô˙i˜Ï· B‡ Ô˙˙ÈÓa Ô‰Ï ¯tk˙Óƒ¿«≈»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»«∆«¬¿»

ecÂ˙ÈÂ14- BBÓÓ ˜Èfn‰Â B¯·Áa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿≈«≈«¬≈¿««ƒ»
BÈ‡ ,BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó BÏ ÌlML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈«∆«»≈
,ÌÏBÚÏ ‰Êk ˙BNÚlÓ ·eLÈÂ ‰cÂ˙iL „Ú ¯tk˙Óƒ¿«≈«∆ƒ¿«∆¿»ƒ«¬»∆¿»

L"Ì„‡‰ ˙‡hÁŒÏkÓ" :¯Ó‡p15. ∆∆¡«ƒ»«…»»»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תורתו.2) ואל ה' אל הרעה מדרכו לשוב בליבו כשיגמור
לעשותו.3) יוסיף ולהביע 4)שלא חטא כי בפיו להודות

זה. על חרטתו ולפרש 5)את לפרוט צריך שהמתוודה
בשפתיו. חטאו תחטא 6)את כי נפש ככתוב: בשגגה,

ב). ד, (ויקרא תיכרת 7)בשגגה היכרת שנאמר: בזדון,
לא). טו, (במדבר בה עוונה ההיא להכעיס,8)הנפש

(מלכיםֿב  בי פשע מואב מלך שנאמר: כמו ובמעל, במרד
שכן  לו:), (יומא הכבד אל הקל מן הוא הוידוי וסדר ז). ג,
ועוינו, חטאנו בוידויו: שאמר בדניאל הכתוב: לשון מצינו

ה). ט, (דניאל ומרדנו בושתי 9)הרשענו הכתוב: מעין
ו). ט, (עזרא אליך פני אלוקי, להרים, ונכלמתי

ח,10) פרק יומא (ירושלמי, עושה" איני - שעשיתי "וכשם
ז). אשם.11)הלכה או חטאת קרבן להביא שנתחייבו

על 12) שבאה העדות שבועת חטאת גזלות, אשם כגון:
על  אלא באים אינם הקרבנות שרוב בעוד כשוגג; הזדון
סז). עמוד שגגות (הלכות המצוות" "מניין ראה השוגג.

יג.).13) כל 14)(שבועות שם: אמרו מג:). (סנהדרין
מתווד  הבא;המומתים לעולם חלק לו יש המתוודה שכל ים,

לה' כבוד נא שים בני, יהושע: לו שאמר בעכן מצינו שכן
אנוכי  אמנה עכן: ויען (וידוי). תודה לו ותן ישראל אלוקי
למות, ונוטה שחלה מי כן כמו יטֿכ). ז, (יהושע וגו' חטאתי

לב.). (שבת התוודה! לו: לבין 15)אומרים שבינו ממה
(ספרי  הרע לשון ועל הגזילות ועל הגניבות על חבירו:
מראה  המצוות" וב"ספר נשא). שמעוני, בילקוט הובא זוטא,

לפניו. שהייתה במכילתא ההלכה לכל המקור את רבינו

.áÁlzLn‰ ¯ÈÚN16Ïk ÏÚ ‰¯tk ‡e‰L ÈÙÏ - »ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ∆«»»«»
Ïk ÔBLÏ ÏÚ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙Ó ÏB„b Ô‰k ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈…≈»ƒ¿«∆»»«¿»

Ï‡¯NÈ17˙BBÚ ŒÏkŒ˙‡ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«»»»∆»¬
˙B¯·Ú Ïk ÏÚ ¯tÎÓ ÁlzLn‰ ¯ÈÚN ."Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»ƒ«ƒ¿«≈«¿«≈«»¬≈
ÔÈa ,ÔB„Êa ¯·ÚL ÔÈa - ˙B¯eÓÁ‰Â ˙Blw‰ ,‰¯BzaL∆«»««¿«¬≈∆»«¿»≈

Ú„B‰L ÔÈa ;‰‚‚La ¯·ÚL18BÏ Ú„B‰ ‡lL ÔÈa ,BÏ ∆»«ƒ¿»»≈∆«≈∆…«
¯tk˙Ó Ïk‰ -19‰NÚL ,‡e‰Â ;ÁlzLn‰ ¯ÈÚNa20 «…ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿∆»»

¯ÈÚN‰ ÔÈ‡ ,‰·eLz ‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .‰·eLz¿»¬»ƒ…»»¿»≈«»ƒ
Ô‰ ‰Óe ˙Blw‰ Ô‰ ‰Óe .˙Blw‰ ÏÚ ‡l‡ BÏ ¯tÎÓ¿«≈∆»«««»≈««»≈
˙˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ,Ô‰ ˙B¯eÓÁ‰ ?˙B¯eÓÁ‰«¬«¬≈∆«»ƒ¬≈∆ƒ«

˙¯k B‡ ÔÈcŒ˙Èa21‡ÂL ˙Úe·Le .22¯˜LÂ23ŒÏÚŒÛ‡ , ≈ƒ»≈¿«»¿»∆∆««
˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ Ô‰ È¯‰ ,˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L Èt24¯‡Le . ƒ∆≈»∆»≈¬≈≈ƒ«¬¿»

Ì‰ - ˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L ‰NÚ ˙BˆÓe ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆ƒ¿¬≈∆≈»∆»≈≈
.˙Blw‰««

י).16) טז, (ויקרא בתורה כמפורש ביוםֿהכיפורים, לעזאזל
עמך 17) לפניך פשעו עוו, חטאו, עליו: בוידויו אומר שהיה

סו.). (יומא ישראל יום 18)בית לפני לו שנודע בין
ומהו? לו. נודע שלא ובין עבירה ספק לידי שבא הכיפורים
שומן  של אחת חתיכות: שתי לפניו מונחות שהיו כגון
שומן  של אם יודע ואינו מהן אחת ואכל חלב, של ואחת
שכפרתו  מפני תלוי", "אשם להביא שדינו אכל, חלב של או
חלב  או אכל, שומן אם נכון אל שידע עד ועומדת תלוייה

לו. ונסלח חטאת קרבן מביא הוא ואז תלוי 19)- אשם
להביאו  צריך אינו יוםֿהכיפורים, לפני הביאו לא אם זה

השעיר  ידי על נתכפר שכבר מפני יוםֿהכיפורים, אחר
המשתלח  השעיר אין וחטאות וודאי אשם אבל המשתלח.
ויתכפר  יוםֿהכיפורים אחר קרבנו להביא צריך אלא - מכפר
פרק  שגגות הלכות תורה, משנה כה.; (כריתות כמבואר לו,

ט). הלכה יב:).20)ג, (שבועות כרבי ולא כחכמים
א).21) הלכה ח, (פרק לקמן שנשבע 22)כמבואר כגון,

זהב, שהוא אבן של עמוד על שנשבע הידוע: את לשנות
אבן  שהוא אבן של עמוד על כשנשבע וכן להיפך. או

כט.). בו 23)(שבועות וכפר בידו היה חבירו שממון מי
וכן  שקר. שבועת זו הרי - נשבע והוא הדיינים והשביעוהו
וכיוצא  אלה על - להיפך או אכל, ולא - שאכל כשנשבע

ב  תשבעו ולא תורה: אמרה יב).בהן יט, (ויקרא לשקר שמי
את 24) ה' ינקה לא כי בהן: שנאמר מפני לט.). (שבועות

ז). כ, (שמות לשוא שמו את ישא אשר

.âeÏ ÔÈ‡Â Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈«ƒ¿»«»¿≈»
‰¯tkŒÁaÊÓ25ÌL ÔÈ‡ -26‰·eLz ‡l‡27‰·eLz‰ . ƒ¿««»»≈»∆»¿»«¿»

˙B¯·Ú‰ Ïk ÏÚ ˙¯tÎÓ28‰NÚÂ ÂÈÓÈ Ïk ÚL¯ elÙ‡ . ¿«∆∆«»»¬≈¬ƒ»«»»»¿»»
¯·c ÌeL BÏ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ‰B¯Á‡a ‰·eL¿̇»»«¬»≈«¿ƒƒ»»

BÚL¯Ó29daŒÏLkÈ ‡Ï ÚL¯‰ ˙ÚL¯" :¯Ó‡pL , ≈ƒ¿∆∆¡«ƒ¿«»»»…ƒ»∆»
BÓˆÚÂ ."BÚL¯Ó B·eL ÌBÈa30ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ¿≈ƒ¿¿«¿∆«ƒƒ

ÌÈ·MÏ ¯tÎÓ31¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk" :¯Ó‡pL , ¿«≈«»ƒ∆∆¡«ƒ««∆¿«≈
."ÌÎÈÏÚ¬≈∆

המכפר 25) המשתלח השעיר וכן עלינו; יכפרו שהקרבנות
על  גם ובתשובה תשובה, בלא אפילו קלות עבירות על

ומיתה. יסורים בלי חמורות לשון 26)עבירות דרך על
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות לעיל ראה ערב.

מטומאת 27) להיטהר אחרת תחבולה ואין עצה אין כלומר:
תשובה. אלא - (הלכה 28)החטא לקמן וראה כלל, בדרך

מ:).29)ד). יום 30)(קידושין הקדוש, היום עצם
לבדה  שתשובה לאֿתעשה עבירות על מכפר הכיפורים.
ד). (הלכה בסמוך לקמן כמבואר פו.), (יומא מועילה אינה

שבים.31) לשאינם לא אבל

.ã˙¯tÎÓ ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡32BÓˆÚÂ Ïk‰ ÏÚ ««ƒ∆«¿»¿«∆∆««…¿«¿
Ô‰L ˙B¯·Ú LÈ - ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL∆«ƒƒ¿«≈≈¬≈∆≈

ÌÈ¯tk˙Ó33Ô˙ÚLÏ34ÌÈ¯tk˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯·Ú LÈÂ , ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿≈¬≈∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««¿»≈«»«»»«ƒ¿«¬≈

˙¯k da ÔÈ‡L35„Ú ÌMÓ ÊÊ BÈ‡ - ‰·eL˙ ‰NÚÂ ∆≈»»≈¿»»¿»≈»ƒ»«
ÔÈÏÁBnL36,ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡ el‡·e .BÏ ∆¬ƒ»≈∆¡«»ƒ»ƒ

‰t¯‡37‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ."'B‚Â ÌÎÈ˙·eLÓ ∆¿»¿…≈∆¿»««ƒ¿«…«¬∆
˙¯k da ÔÈ‡L38- ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ∆≈»»≈¿…ƒ«≈ƒ¿»»¿»
‰ÏBz ‰·eLz39:¯Ó‡ el‡·e .¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ¿»»¿«ƒƒ¿«≈»≈∆¡«

‰f‰ ÌBi· Èk"40˙B˙¯k ÏÚ ¯·Ú ."ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ƒ««∆¿«≈¬≈∆»««»≈
ŒÌBÈÂ ‰·eLz - ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓeƒ≈ƒ¿»»¿»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eqÈÂ ,ÔÈÏBz ÌÈ¯etk‰41BÏ ÔÈ¯ÓBb «ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ»»¿ƒ
ÌÏBÚÏe .‰¯tk‰42„Ú ‰¯eÓ‚ ‰¯tk BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ ««»»¿»≈ƒ¿«≈«»»¿»«

Ë·La Èz„˜Ùe" :¯Ó‡ el‡·e .ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ e‡B·iL∆»»»ƒƒ»≈∆¡«»«¿ƒ¿≈∆
ÌÈÚ‚·e ÌÚLt43ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."ÌBÚ44? ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‡lLa45ÏlÁÓ‰ Ï·‡ ;¯·ÚL ‰ÚMa ¿∆…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



קלי daeyz zekld - rcnd xtq - elqk b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תורתו.2) ואל ה' אל הרעה מדרכו לשוב בליבו כשיגמור
לעשותו.3) יוסיף ולהביע 4)שלא חטא כי בפיו להודות

זה. על חרטתו ולפרש 5)את לפרוט צריך שהמתוודה
בשפתיו. חטאו תחטא 6)את כי נפש ככתוב: בשגגה,

ב). ד, (ויקרא תיכרת 7)בשגגה היכרת שנאמר: בזדון,
לא). טו, (במדבר בה עוונה ההיא להכעיס,8)הנפש

(מלכיםֿב  בי פשע מואב מלך שנאמר: כמו ובמעל, במרד
שכן  לו:), (יומא הכבד אל הקל מן הוא הוידוי וסדר ז). ג,
ועוינו, חטאנו בוידויו: שאמר בדניאל הכתוב: לשון מצינו

ה). ט, (דניאל ומרדנו בושתי 9)הרשענו הכתוב: מעין
ו). ט, (עזרא אליך פני אלוקי, להרים, ונכלמתי

ח,10) פרק יומא (ירושלמי, עושה" איני - שעשיתי "וכשם
ז). אשם.11)הלכה או חטאת קרבן להביא שנתחייבו

על 12) שבאה העדות שבועת חטאת גזלות, אשם כגון:
על  אלא באים אינם הקרבנות שרוב בעוד כשוגג; הזדון
סז). עמוד שגגות (הלכות המצוות" "מניין ראה השוגג.

יג.).13) כל 14)(שבועות שם: אמרו מג:). (סנהדרין
מתווד  הבא;המומתים לעולם חלק לו יש המתוודה שכל ים,

לה' כבוד נא שים בני, יהושע: לו שאמר בעכן מצינו שכן
אנוכי  אמנה עכן: ויען (וידוי). תודה לו ותן ישראל אלוקי
למות, ונוטה שחלה מי כן כמו יטֿכ). ז, (יהושע וגו' חטאתי

לב.). (שבת התוודה! לו: לבין 15)אומרים שבינו ממה
(ספרי  הרע לשון ועל הגזילות ועל הגניבות על חבירו:
מראה  המצוות" וב"ספר נשא). שמעוני, בילקוט הובא זוטא,

לפניו. שהייתה במכילתא ההלכה לכל המקור את רבינו

.áÁlzLn‰ ¯ÈÚN16Ïk ÏÚ ‰¯tk ‡e‰L ÈÙÏ - »ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ∆«»»«»
Ïk ÔBLÏ ÏÚ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙Ó ÏB„b Ô‰k ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈…≈»ƒ¿«∆»»«¿»

Ï‡¯NÈ17˙BBÚ ŒÏkŒ˙‡ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«»»»∆»¬
˙B¯·Ú Ïk ÏÚ ¯tÎÓ ÁlzLn‰ ¯ÈÚN ."Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»ƒ«ƒ¿«≈«¿«≈«»¬≈
ÔÈa ,ÔB„Êa ¯·ÚL ÔÈa - ˙B¯eÓÁ‰Â ˙Blw‰ ,‰¯BzaL∆«»««¿«¬≈∆»«¿»≈

Ú„B‰L ÔÈa ;‰‚‚La ¯·ÚL18BÏ Ú„B‰ ‡lL ÔÈa ,BÏ ∆»«ƒ¿»»≈∆«≈∆…«
¯tk˙Ó Ïk‰ -19‰NÚL ,‡e‰Â ;ÁlzLn‰ ¯ÈÚNa20 «…ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿∆»»

¯ÈÚN‰ ÔÈ‡ ,‰·eLz ‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .‰·eLz¿»¬»ƒ…»»¿»≈«»ƒ
Ô‰ ‰Óe ˙Blw‰ Ô‰ ‰Óe .˙Blw‰ ÏÚ ‡l‡ BÏ ¯tÎÓ¿«≈∆»«««»≈««»≈
˙˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ,Ô‰ ˙B¯eÓÁ‰ ?˙B¯eÓÁ‰«¬«¬≈∆«»ƒ¬≈∆ƒ«

˙¯k B‡ ÔÈcŒ˙Èa21‡ÂL ˙Úe·Le .22¯˜LÂ23ŒÏÚŒÛ‡ , ≈ƒ»≈¿«»¿»∆∆««
˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ Ô‰ È¯‰ ,˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L Èt24¯‡Le . ƒ∆≈»∆»≈¬≈≈ƒ«¬¿»

Ì‰ - ˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L ‰NÚ ˙BˆÓe ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆ƒ¿¬≈∆≈»∆»≈≈
.˙Blw‰««

י).16) טז, (ויקרא בתורה כמפורש ביוםֿהכיפורים, לעזאזל
עמך 17) לפניך פשעו עוו, חטאו, עליו: בוידויו אומר שהיה

סו.). (יומא ישראל יום 18)בית לפני לו שנודע בין
ומהו? לו. נודע שלא ובין עבירה ספק לידי שבא הכיפורים
שומן  של אחת חתיכות: שתי לפניו מונחות שהיו כגון
שומן  של אם יודע ואינו מהן אחת ואכל חלב, של ואחת
שכפרתו  מפני תלוי", "אשם להביא שדינו אכל, חלב של או
חלב  או אכל, שומן אם נכון אל שידע עד ועומדת תלוייה

לו. ונסלח חטאת קרבן מביא הוא ואז תלוי 19)- אשם
להביאו  צריך אינו יוםֿהכיפורים, לפני הביאו לא אם זה

השעיר  ידי על נתכפר שכבר מפני יוםֿהכיפורים, אחר
המשתלח  השעיר אין וחטאות וודאי אשם אבל המשתלח.
ויתכפר  יוםֿהכיפורים אחר קרבנו להביא צריך אלא - מכפר
פרק  שגגות הלכות תורה, משנה כה.; (כריתות כמבואר לו,

ט). הלכה יב:).20)ג, (שבועות כרבי ולא כחכמים
א).21) הלכה ח, (פרק לקמן שנשבע 22)כמבואר כגון,

זהב, שהוא אבן של עמוד על שנשבע הידוע: את לשנות
אבן  שהוא אבן של עמוד על כשנשבע וכן להיפך. או

כט.). בו 23)(שבועות וכפר בידו היה חבירו שממון מי
וכן  שקר. שבועת זו הרי - נשבע והוא הדיינים והשביעוהו
וכיוצא  אלה על - להיפך או אכל, ולא - שאכל כשנשבע

ב  תשבעו ולא תורה: אמרה יב).בהן יט, (ויקרא לשקר שמי
את 24) ה' ינקה לא כי בהן: שנאמר מפני לט.). (שבועות

ז). כ, (שמות לשוא שמו את ישא אשר

.âeÏ ÔÈ‡Â Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈«ƒ¿»«»¿≈»
‰¯tkŒÁaÊÓ25ÌL ÔÈ‡ -26‰·eLz ‡l‡27‰·eLz‰ . ƒ¿««»»≈»∆»¿»«¿»

˙B¯·Ú‰ Ïk ÏÚ ˙¯tÎÓ28‰NÚÂ ÂÈÓÈ Ïk ÚL¯ elÙ‡ . ¿«∆∆«»»¬≈¬ƒ»«»»»¿»»
¯·c ÌeL BÏ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ‰B¯Á‡a ‰·eL¿̇»»«¬»≈«¿ƒƒ»»

BÚL¯Ó29daŒÏLkÈ ‡Ï ÚL¯‰ ˙ÚL¯" :¯Ó‡pL , ≈ƒ¿∆∆¡«ƒ¿«»»»…ƒ»∆»
BÓˆÚÂ ."BÚL¯Ó B·eL ÌBÈa30ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ¿≈ƒ¿¿«¿∆«ƒƒ

ÌÈ·MÏ ¯tÎÓ31¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk" :¯Ó‡pL , ¿«≈«»ƒ∆∆¡«ƒ««∆¿«≈
."ÌÎÈÏÚ¬≈∆

המכפר 25) המשתלח השעיר וכן עלינו; יכפרו שהקרבנות
על  גם ובתשובה תשובה, בלא אפילו קלות עבירות על

ומיתה. יסורים בלי חמורות לשון 26)עבירות דרך על
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות לעיל ראה ערב.

מטומאת 27) להיטהר אחרת תחבולה ואין עצה אין כלומר:
תשובה. אלא - (הלכה 28)החטא לקמן וראה כלל, בדרך

מ:).29)ד). יום 30)(קידושין הקדוש, היום עצם
לבדה  שתשובה לאֿתעשה עבירות על מכפר הכיפורים.
ד). (הלכה בסמוך לקמן כמבואר פו.), (יומא מועילה אינה

שבים.31) לשאינם לא אבל

.ã˙¯tÎÓ ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡32BÓˆÚÂ Ïk‰ ÏÚ ««ƒ∆«¿»¿«∆∆««…¿«¿
Ô‰L ˙B¯·Ú LÈ - ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL∆«ƒƒ¿«≈≈¬≈∆≈

ÌÈ¯tk˙Ó33Ô˙ÚLÏ34ÌÈ¯tk˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯·Ú LÈÂ , ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿≈¬≈∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««¿»≈«»«»»«ƒ¿«¬≈

˙¯k da ÔÈ‡L35„Ú ÌMÓ ÊÊ BÈ‡ - ‰·eL˙ ‰NÚÂ ∆≈»»≈¿»»¿»≈»ƒ»«
ÔÈÏÁBnL36,ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡ el‡·e .BÏ ∆¬ƒ»≈∆¡«»ƒ»ƒ

‰t¯‡37‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ."'B‚Â ÌÎÈ˙·eLÓ ∆¿»¿…≈∆¿»««ƒ¿«…«¬∆
˙¯k da ÔÈ‡L38- ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ∆≈»»≈¿…ƒ«≈ƒ¿»»¿»
‰ÏBz ‰·eLz39:¯Ó‡ el‡·e .¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ¿»»¿«ƒƒ¿«≈»≈∆¡«

‰f‰ ÌBi· Èk"40˙B˙¯k ÏÚ ¯·Ú ."ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ƒ««∆¿«≈¬≈∆»««»≈
ŒÌBÈÂ ‰·eLz - ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓeƒ≈ƒ¿»»¿»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eqÈÂ ,ÔÈÏBz ÌÈ¯etk‰41BÏ ÔÈ¯ÓBb «ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ»»¿ƒ
ÌÏBÚÏe .‰¯tk‰42„Ú ‰¯eÓ‚ ‰¯tk BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ ««»»¿»≈ƒ¿«≈«»»¿»«

Ë·La Èz„˜Ùe" :¯Ó‡ el‡·e .ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ e‡B·iL∆»»»ƒƒ»≈∆¡«»«¿ƒ¿≈∆
ÌÈÚ‚·e ÌÚLt43ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."ÌBÚ44? ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‡lLa45ÏlÁÓ‰ Ï·‡ ;¯·ÚL ‰ÚMa ¿∆…ƒ≈∆«≈«»»∆»«¬»«¿«≈
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ŒÌBÈ ÚÈb‰Â ,‰·eLz ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌM‰ ˙‡∆«≈««ƒ∆»»¿»¿ƒƒ«
- ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ e‡·e ,B˙·eL˙a „ÓBÚ ‡e‰Â ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈ƒ¿»»»»ƒƒ
‡l‡ .˙eÓiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰¯tk BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈«»»¿»«∆»∆»
,ÔÈÏBz ÔzLÏL ,ÔÈ¯eqÈÂ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ,‰·eLz¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»ƒ
,˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡· ‰Ï‚Â" :¯Ó‡pL ,˙¯tÎÓ ‰˙ÈÓeƒ»¿«∆∆∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»¿»

‰f‰ ÔBÚ‰ ¯tÎÈ Ì‡46"Ôe˙Óz „Ú ÌÎÏ47. ƒ¿À«∆»«∆»∆«¿À

ואופני 32) המכפרת התשובה על רבינו דיבר כאן עד
דרכיה  את מבאר הוא ואילך מכאן כלל, בדרך כפרתה

ואינה 33)בפרוטרוט. תלוייה שאינה וסופית גמורה כפרה
נוספים. לגורמים עשיית 34)זקוקה בשעת תיכף

מצה 35)התשובה. אכילת כגון: במזיד, עליה כשעוברים
בזה. וכיוצא פסחים גמורה.36)בלילי מחילה מיד,

לכם.37) ארפא - כשתשובו תלבש 38)ומיד "לא כגון:
תלוייה 39)שעטנז". והיא גמורה כפרה נתכפר לא עדיין
עבירה 40)ועומדת. שיש למדת: הא לכן. קודם לא אבל

כיפור. יום של לעצמו עוונותיו.41)שצריכה וממרקים
יוםֿהכיפורים.42) פעמים הרבה עליו כשעברו אפילו
שעונש 43) ומסתבר: יסורים. שצריכים עבירה שיש למדת:

חמור. עוון על וחמור קל, עוון על שיסורים 44)קל
פו.). (יומא לו ומתכפר אדם של עוונותיו ממרקים

ולדעת 45) שם). (רש"י, אחרים ומחטיא חוטא היה שלא
מצוות  מכל אחת על אונס בלא מדעתו העובר כל רבינו:
את  מחלל זה הרי - להכעיס נפש בשאט בתורה האמורות

י). הלכה ה, פרק יסודיֿהתורה (הלכות של 46)השם
אליו  לשוב נביאיו ידי על לכם קרא שה' השם: חילול
לו  צחקתם ואתם הפורענות, בוא לפני שלימה בתשובה

שם). (רד"ק, השם חילול וזהו - ושתיתם הא 47)ואכלתם
אלא  כפרה לה שאין השם חילול והיא: עבירה, שיש למדת:

פו.). (יומא במיתה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביותר;1) מקובלת התשובה זמן באיזה מהי; גמורה תשובה

בקשת  סדר תשובתו; בעת לפרסם החוטא צריך עבירות אלו
מחבירו. מחילה

.à¯·c B„ÈÏ ‡aL ‰Ê ?‰¯eÓ‚ ‰·eLz ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿»¿»∆∆»¿»»»
‰NÚ ‡ÏÂ L¯Ùe ,B˙BNÚÏ B„Èa ¯LÙ‡Â ,Ba ¯·ÚL∆»«¿∆¿»¿»«¬»«¿…»»

‰·eLz‰ ÈtÓ2‰‡¯iÓ ‡Ï ;3ÁkŒÔBÏLkÓ ‡ÏÂ4. ƒ¿≈«¿»…ƒƒ¿»¿…ƒƒ¿…«
ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰¯·Úa ‰M‡ ÏÚ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«ƒ»«¬≈»¿««¿«

dnÚ „ÁÈ˙5BÙeb ÁÎ·e da B˙·‰‡a „ÓBÚ ‡e‰Â , ƒ¿«≈ƒ»¿≈¿«¬»»¿…«
da ¯·ÚL ‰È„n·e6ÏÚa e‰Ê - ¯·Ú ‡ÏÂ L¯Ùe , «¿ƒ»∆»«»»«¿…»«∆««

˙‡ ¯ÎÊe" :¯Ó‡ ‰ÓÏMM ‡e‰ .‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»∆¿……»«¿…∆
"EÈ˙B¯eÁa ÈÓÈa EÈ‡¯Ba7ÈÓÈa ‡l‡ ·L ‡Ï Ì‡Â . ¿∆ƒ≈¿∆¿ƒ…»∆»ƒ≈

‰È‰M ‰Ó ˙BNÚÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ˙Ú·e B˙e˜Êƒ¿¿≈∆ƒ∆¿»«¬«∆»»
‰lÚÓ ‰·eLz dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰NBÚ8˙ÏÚBÓ , ∆««ƒ∆≈»¿»¿À»∆∆

,ÂÈÓÈ Ïk ¯·Ú elÙ‡ .‡e‰ ‰·eLz ÏÚ·e BÏ ‡È‰ƒ««¿»¬ƒ»«»»»
Ïk - B˙·eL˙a ˙Óe B˙˙ÈÓ ÌBÈa ‰·eLz ‰NÚÂ¿»»¿»¿ƒ»≈ƒ¿»»
CLÁ˙Œ‡Ï ¯L‡ „Ú" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬∆…∆¿«
¯Á‡ ÌÈ·Ú‰ e·LÂ ,ÌÈ·ÎBk‰Â Á¯i‰Â ¯B‡‰Â LÓM‰«∆∆¿»¿«»≈«¿«»ƒ¿»∆»ƒ««

¯ÎÊ Ì‡L ,ÏÏkÓ .‰˙Èn‰ ÌBÈ ‡e‰L - "ÌLb‰«»∆∆«ƒ»ƒ¿»∆ƒ»«
BÏ ÁÏÒ - ˙eÓiL Ì„˜ ·LÂ B‡¯Ba9. ¿¿»…∆∆»ƒ¿«

שלימה.2) בתשובה לחזור בלבו שגמר משום 3)מפני
שהוא. ממי מתיירא הגוף.4)שהוא נזדמנו 5)חולשת
אחד. למקום במקרה באותו 6)יחד נמצא הוא כלומר:

העבירה. את כשעבר אז שהיה התנאים ובאותם המצב
ומצוי 7) מוצא שאתה עד "עשה קנא:): (שבת חז"ל כמאמר

בידך". ועידן חיים 8)לך בתקופת אצלו שבאה מפני
ירא  איש אשרי יט.): (ע"ז שאמרו וכמו בה. חפץ כבר שאין
אלא  - אשה?! ולא איש, אשרי - א) קיא, (תהלים ה' את

(בגבורתו). איש כשהוא תשובה שעושה מי וכן 9)אשרי
יגון  שמכניסים שבישראל גמורים רשעים "אלו אמרו:
עולמם  לבית שנכנסים בשעה (שמתחרטים) בלבם ואנחה
מתוך  ומתו תשובה ועשו חזרו אם - שעשו מעשים בשביל
הפסוק: על בלק, (ילקוט, הבא" עולם בני הם תשובה,

נטיו). כנחלים

.áB‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ·ÊÚiL ,‡e‰ ?‰·eLz‰ ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¿»∆«¬…«≈∆¿
,„BÚ e‰NÚÈ ‡lL BaÏa ¯Ó‚ÈÂ ,Bz·LÁnÓ B¯ÈÒÈÂƒƒƒ«¬«¿¿ƒ¿…¿ƒ∆…«¬≈
ÏÚ ÌÁ˙È ÔÎÂ ."'B‚Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬…»»«¿¿¿≈ƒ¿«≈«

L ,¯·ÚL„ÈÚÈÂ ."ÈzÓÁ È·eL È¯Á‡ Èk" :¯Ó‡p10 ∆»«∆∆¡«ƒ«¬≈ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ
˙BÓeÏÚz Ú„BÈ ÂÈÏÚ11‡ËÁ‰ ‰ÊÏ ·eLÈ ‡lL , »»≈««¬∆…»¿∆«≈¿

„BÚ ¯Ó‡ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ12‰NÚÓÏ eÈ‰Ï‡ ¿»∆∆¡«¿……«¡…≈¿«¬≈
˙BÈÚ ¯ÓBÏÂ ÂÈ˙ÙNa ˙BcÂ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ ."'B‚Â eÈ„È»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»

.BaÏa ¯ÓbL el‡≈∆»«¿ƒ

וארץ.10) שמים עליו המעיד כאחד לעד, לו את 11)ויקח
ממנו. נעלם דבר שאין אל 12)ה', מחובר זה פסוק

ולא  עוון... תשא כל אליו: אמרו ה', אל "ושובו שלפניו:
זה: על לעד יתברך אותו שלוקחים הרי - וגו' עוד" נאמר
(לחםֿמשנה). עוון לאותו עוד נשוב ולא עוד... נאמר שלא
ישראל  שובה הפסוק: על בילקוט וכן כהנא, דרב ובפסיקתא
הקב"ה: לפני ישראל "אומרים א): יד, (הושע אלהיך ה' עד
עלינו? מעיד מי תשובה, עושים אנו אם עולם! של רבונו
וקרבתי  שנאמר: עד, נעשיתי לרעה הקב"ה: להם אמר
ובנשבעים  במכשפים... ממהר עד והייתי למשפט, אליכם
איני  ולטובה ה), ג, (מלאכי וגו' שכיר שכר ובעושקי לשקר
אלהיך". ה' (עד) עד ישראל שובה הוי, עד?! לכם נעשה

.âÈ¯‰ ,·ÊÚÏ BaÏa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…¬≈
Ï·BËÏ ‰ÓB„ ‰Ê13ı¯LÂ14‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡L ,B„Èa ∆∆¿≈¿∆∆¿»∆≈«¿ƒ»

ı¯M‰ CÈÏLiL „Ú BÏ ˙ÏÚBÓ15:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆«¿ƒ«∆∆¿≈≈
·ÊBÚÂ ‰„BÓe"16‡ËÁ‰ ˙‡ Ë¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ ."ÌÁ¯È17, ∆¿≈¿À»¿»ƒƒ¿…∆«≈¿

eNÚiÂ ‰ÏB„‚ ‰‡ËÁ ‰f‰ ÌÚ‰ ‡ËÁ ‡p‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«»»»»»»«∆¬»»¿»««¬
."·‰Ê È‰Ï‡ Ì‰Ï»∆¡…≈»»

מטומאתו.13) שמטמא.14)להיטהר (תענית 15)מת
ומתוודה  עבירה בו שיש אדם אהבה: בר אדא רב אמר סז.):
דומה? הוא למה לשוב), בלבו גומר (שאינו בו חוזר ואינו
מימות  בכל שטובל פי על שאף בידו, שרץ שתופס לאדם
שטבל  כיון מידו, זרקו טבילה; לו עלתה לא - שבעולם
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טבילה". לו עלתה - סאה יהודה:16)בארבעים ר' אמר
ק). תהלים (ילקוט, "ועוזב" מנת על לפרוש 17)"ומודה"

כדעת  פו:), (יומא חטאתי פלוני חטא ולומר: בפיו ולבטא
כרבי  פסק תרז) סי' (או"ח, והטור בןֿבבא. יהודה רבי

לפרוט. צריך דאין עקיבא,

.ãÈÙÏ „ÈÓz ˜ÚBˆ ·M‰ ˙BÈ‰Ï ,‰·eLz‰ ÈÎ¯cÓƒ«¿≈«¿»ƒ¿«»≈»ƒƒ¿≈
BÁÎ ÈÙk ‰˜„ˆ ‰NBÚÂ ,ÌÈeÁ˙·e ÈÎ·a ÌM‰18, «≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿∆¿»»¿ƒ…

‡ËÁL ¯·c‰ ÔÓ ‰a¯‰ ˜Á¯˙Óe19‰pLÓe ,B· ƒ¿«≈«¿≈ƒ«»»∆»»¿«∆
BÓL20‰NÚL LÈ‡‰ B˙B‡ ÈÈ‡Â ,¯Á‡ È‡ :¯ÓBÏk , ¿¿«¬ƒ«≈¿≈ƒ»ƒ∆»»

C¯„Ïe ‰·BËÏ Ôlk ÂÈNÚÓ ‰pLÓe .ÌÈNÚn‰ Ô˙B‡»««¬ƒ¿«∆«¬»À»¿»¿∆∆
‰ÏB‚Â ,‰¯LÈ21˙¯tÎÓ ˙eÏbL ;BÓB˜nÓ22ÈtÓ ,ÔBÚ ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿«∆∆»ƒ¿≈

.Áe¯ŒÏÙLe ÂÚ ˙BÈ‰ÏÂ Úk‰Ï BÏ ˙Ó¯BbL∆∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿»»¿««

מתנות 18) (הלכות ורבינו ידו. תשיג כאשר יכלתו, כפי
מצוה  - נכסיו חמישית עד וכמה? יאמר: ה"ה) פ"ז, עניים
- מכאן פחות בינוני; - מנכסיו מעשרה אחד המובחר; מן

רעה. ה"ב):19)עין פ"ב, דעות (הלכות רבינו שאמר כמו
למטה  וישב הרבה בבזיון עצמו ינהוג גבהֿלב היה "שאם
וכיוצא  לובשיהם, את המבזות סחבות בלויי וילבש הכל, מן

אלו". אחר.20)בדברים בשם טז:)21)להיקרא (ר"ה
אדם, של דינו גזר מקרעים דברים ארבעה יצחק: ר' אמר
- צדקה מעשה. ושינוי השם שינוי צעקה, צדקה, הם: ואלו
שכתוב: - צעקה ב); י, (משלי ממות תציל וצדקה שכתוב:
(תהלים  יוציאם" וממצוקותיהם להם בצר ה' אל "ויצעקו
את  תקרא לא אשתך "שרי שכתוב: - השם שינוי כח); קז,
נתתי  וגם אותה וברכתי ונאמר: שמה. שרה כי שרי, שמה
שכתוב: - מעשה שינוי טו); יז, (בראשית בן לך ממנה
וגו' הרעה על האלהים וינחם מעשיהם... את האלהים "וירא
ויאמר  שכתוב: - מקום שינוי אף אומרים: ויש י). ג, (יונה
(בראשית  גדול לגוי ואעשך מארצך... לך לך אברם אל ה'

א). לז:).22)יב, (סנהדרין

.äÂÈÚLt ÚÈ„BÈÂ ÌÈa¯a ‰cÂ˙iL ,·MÏ ÏB„b Á·LÂ¿∆«»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ«¿»»
ÌÈ¯Á‡Ï B¯·Á ÔÈ·Ï BÈaL ˙B¯·Ú ‰l‚Óe ,Ì‰Ï23 »∆¿«∆¬≈∆≈¿≈¬≈«¬≈ƒ

Ck BÏ È˙ÈNÚÂ ÈBÏÙÏ È˙‡ËÁ ÌÓ‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â¿≈»∆»¿»»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒƒ»
BÈ‡Â ‰‡b˙n‰ ÏÎÂ .ÌÁ˙Óe ·L ÌBi‰ ÈÈ¯‰Â ,CÎÂ»»«¬≈ƒ«»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆¿≈
,‰¯eÓb B˙·eLz ÔÈ‡ - ÂÈÚLt ‰qÎÓ ‡l‡ ,ÚÈ„BÓƒ«∆»¿«∆¿»»≈¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na ."ÁÈÏˆÈ ‡Ï ÂÈÚLt ‰qÎÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«∆¿»»…«¿ƒ««∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡24Ï·‡ ;B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·Úa ? ¬ƒ«¬≈∆≈»»«¬≈¬»
ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·ÚaÌÒ¯ «¬≈∆≈»»«»≈»ƒ¿«¿≈

BÓˆÚ25BÏ ‡È‰ ÌÈtŒ˙efÚÂ ,26Ìlb Ì‡27·L ‡l‡ . «¿¿«»ƒƒƒƒ»∆»»
‰cÂ˙Óe ,ÂÈÙÏ ÂÈ‡ËÁ Ë¯BÙe ‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»≈¬»»¿»»ƒ¿«∆

Ì˙Ò ÌÈa¯ ÈÙÏ Ì‰ÈÏÚ28‡lL BÏ ‡È‰ ‰·BËÂ . ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ∆…
ÈeÒk ÚLt ÈeN È¯L‡" :¯Ó‡pL ,BBÚ ‰lb˙ƒ¿«»¬∆∆¡««¿≈¿∆«¿

."‰‡ËÁ¬»»

לו 23) שימחל מחבירו בעדו שיבקשו כדי פו:), (יומא
שם). להם 24)(רש"י, ולהודיע ברבים להתוודות שעליו

נשוי 25)פשעיו. "אשרי אומר: אחד כתוב פו:) (יומא
אומר: אחד וכתוב א), לב, (תהלים חטאה" כסוי פשע

כאן  כיצד? הא יג). כח, (משלי יצליח" לא פשעיו "מכסה
שבין  בעבירות כאן (יפרסם); לחבירו אדם שבין בעבירות
מה  שכל - שמים כבוד משום והטעם: (יכסה). למקום אדם
שמים  כבוד את בזה ממעט הוא בפרהסיא חוטא שאדם
עבירות  שעל וסובר: משיג והראב"ד שם). רש"י, (מלשון
צריך  למקום אדם בין שהן פי על אף והגלויות, המפורסמות
לפרסם  צריך כך החטא, שנתפרסם שכמו בגלוי: להתוודות
שמכלֿמקום  סובר, רבינו אבל ברבים. ויתבייש התשובה
עוד  ידע שלא אדם שם יהיה אולי לפרסמן: מצוה אין
ויש  (כס"מ). שמים שם ויתחלל לו יוודע ועכשו בדבר,
וכן  כהנא, דרב מפסיקתא רבינו לשיטת ראיה להביא
אדם  שבעולם, בנוהג אליעזר: ר' "אמר יד): (הושע, בילקוט
לרצות  מבקש הוא זמן ולאחר ברבים חברו את המבזה
ביני  לי ומתרצה ברבים, לי מבזה אתה אומר: הוא אותו,
ואני  בפניהם, שביזיתני אנשים אותם והבא לך ובינך?!
ומחרף  עומד אדם אלא כן; אינו הקב"ה אבל לך. מתרצה
ובינך  ביני תשובה עשה לו: אומר והקב"ה בשוק, ומגדף

שמח"). ("אור מקבלך" מצדו.26)ואני היא חוצפה
אבל 27) עליהן; מתבייש שאינו שדומה מפני לד:), (ברכות

יב:): (שם, ואמרו בהן. שמתבייש סימן עליהן, מכסה אם
כל  על לו מוחלים - בו ומתבייש עבירה דבר העושה "כל
ואינו  חטאה). כסוי דיבורֿהמתחיל: שם, (תוספות עוונותיו"
מותר, - לצורך אבל לצורך, שלא כשפירסמן אלא אסור
וכן  תישרף; שלא כדי תמר במעשה הודה יהודה שהרי
נחשדים  אחיו שאר יהיו שלא כדי בוש, ולא הודה ראובן
(פר"ח). הבא עולם חיי ונחלו ז:), (סוטה כמבואר מאביהם,

בפרוטרוט.28) עוונותיו לפניהם פרוט לבלי

.åÌÏBÚÏ ‰ÙÈ ‰˜Úv‰Â ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡29- ««ƒ∆«¿»¿«¿»»»»¿»
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓi‰ ‰¯NÚa»¬»»«»ƒ∆≈…«»»¿«ƒƒ

¯˙BÈa ‰ÙÈ ‡È‰30:¯Ó‡pL ,„iÓ ‡È‰ ˙Ïa˜˙Óe ƒ»»¿≈ƒ¿«∆∆ƒƒ»∆∆¡«
"B‡ˆn‰a '‰ eL¯c"31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓÊ Ïk - ¯eaˆ Ï·‡ ;„ÈÁÈa32‰·eLz ÌÈNBÚL ¿»ƒ¬»ƒ»¿«∆ƒ¿»
'‰k" :¯Ó‡pL ,ÔÈÚ Ì‰ ,ÌÏL ·Ïa ÔÈ˜ÚBˆÂ¿¬ƒ¿≈»≈≈«¬ƒ∆∆¡««

"ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡33. ¡…≈¿»»¿≈≈»

השנה.29) ימות ועוד:30)בכל  ורצון. רחמים ימי שהם
ולפיכך  ביוה"כ, נחתם דינו וגזר בראשֿהשנה נידון אדם כל
(מהרש"א, שנחתם קודם דינו גזר לבטל היחיד גם יכול

מט:). עת 31)יבמות בכל נענה ואינו מצוי שאינו משמע
קה.). (יבמות ידועות בעתים ימות 32)אלא בשאר אפילו

(שם). נחתם 33)השנה שאפילו הציבור זכות גדולה כי
יח.). (ר"ה תשובה עלֿידי נקרע הוא דינו, גזר

.æÏkÏ ‰·eLz ÔÓÊ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ34„ÈÁiÏ , «ƒƒ¿«¿»«…¿»ƒ
ı˜ ‡e‰Â ,ÌÈa¯ÏÂ35CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈÏ ‰ÁÈÏÒe ‰ÏÈÁÓ ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ŒÌBÈa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰·eLz ˙BNÚÏ Ïk‰ ÌÈ·iÁ«»ƒ«…«¬¿»¿ƒ¿«¿
·¯ÚÓ ÏÈÁ˙iL ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÈecÂ ˙ÂˆÓe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿«ƒ«ƒƒ∆«¿ƒ≈∆∆

ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌBi‰36˜ÁÈ ‡nL ,37Ì„˜ ‰„eÚÒa «…∆∆…«∆»≈»≈ƒ¿»…∆
¯ÊBÁ ,ÏÎ‡iL Ì„˜ ‰cÂ˙‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰cÂ˙iL∆ƒ¿«∆¿««ƒ∆ƒ¿«»…∆∆…«≈
‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁÂ ,˙È·¯Ú ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈŒÈÏÈÏa ‰cÂ˙Óeƒ¿«∆¿≈≈«ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«∆
?‰cÂ˙Ó ÔÎÈ‰Â .‰ÏÈÚ·e ‰ÁÓ·e ÛÒeÓ·e ˙È¯ÁLa¿«¬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



קלג daeyz zekld - rcnd xtq - elqk b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B˙lÙz ¯Á‡ - „ÈÁÈ38ÚˆÓ‡a - ¯eaˆŒÁÈÏLe , »ƒ««¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿∆¿«
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ,B˙lÙz39. ¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒƒ

(ויקרא 34) תטהרו" ה' "לפני ביוםֿהכפורים: נאמר שהרי
ל). יום 35)טז, ועד מראשֿהשנה שהם המחילה ימי גמר

רוקח"). ("מעשה המפסקת.36)הכפורים הסעודה את
הגמרא 37) בנוסח אבל שם. הרי"ף גירסת לפי פז:) (יומא

(מחמת  בסעודה" דעתו תיטרף "שמא כתוב: שלפנינו
שם). רש"י, כפירוש תפילת 38)שיכרּות, שגמר אחרי

הברכה 39)"שמונהֿעשרה". שהיא היום, ברכת היא
שבתפילת  האחרונות ושלש הראשונות שלש בין האמצעית

(שם). "שמונהֿעשרה"

.çe‡ËÁ eÁ‡ Ï·‡" :Ï‡¯NÈ Ïk Ba e‚‰pL Èece‰«ƒ∆»¬»ƒ¿»≈¬»¬«¿»»
"(elÎ)40Èece‰ ¯wÚ ‡e‰Â ,41‰cÂ˙‰L ˙B¯·Ú . À»¿ƒ««ƒ¬≈∆ƒ¿«»

Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁ - ‰Ê ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«ƒƒ∆≈ƒ¿«∆¬≈∆
„ÓBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Á‡ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ«≈««ƒ∆≈

B˙·eL˙a42È˙‡hÁÂ Ú„‡ È‡ ÈÚLÙ Èk" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»«¬ƒ≈»¿«»ƒ
"„ÈÓ˙ Èc‚43. ∆¿ƒ»ƒ

מנטובה.40) ממשיך 41)כנוסח גם והוא פז:) (יומא
כמבואר  הוא, הוידוי מעיקר זה שכל פשענו, עוינו, ואומר:

ה"לחםֿמשנה"). וכדברי ה"א, (פ"א, יודע 42)לעיל ואינו
וחטא. עוון שום סבור 43)בעצמו "איני פו:) (יומא

(מלשון  עומד" נגדי הוא כאילו תמיד הוא והרי לי, שכיפרת
שם). רש"י,

.èÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ‡ÏÂ ‰·eLz‰ ÔÈ‡≈«¿»¿…«ƒƒ¿«¿ƒ∆»«
¯·c ÏÎ‡L ÈÓ ÔB‚k ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·Ú¯eÒ‡ ¬≈∆≈»»«»¿ƒ∆»«»»»

˙B¯·Ú Ï·‡ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰¯eÒ‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ· B‡»«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬»¬≈
B¯·Á ˙‡ Ï·BÁ‰ ÔB‚k ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL44B‡ ∆≈»»«¬≈¿«≈∆¬≈

BÏ ÏÁÓ BÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏÊB‚ B‡ B¯·Á Ïl˜Ó‰«¿«≈¬≈¿¿«≈»∆≈ƒ¿»
BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó B¯·ÁÏ ÔziL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ≈«¬≈«∆«»

e‰v¯ÈÂ45·iÁ ‡e‰L ÔBÓÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ«≈««ƒ∆∆¡ƒ»∆«»
BÏ ÏÁÓiL epnÓ Ï‡LÏÂ B˙Bv¯Ï CÈ¯ˆ - BÏ46elÙ‡ . »ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ∆∆ƒ¿«¬ƒ

BÒiÙÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·„· ‡l‡ B¯·Á ˙‡ ËÈ˜‰ ‡Ï47 …ƒ¿ƒ∆¬≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿
BÏ ÏÁÓÏ B¯·Á ‰ˆ¯ ‡Ï .BÏ ÏÁÓiL „Ú Ba ÚbÙÏÂ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«…»»¬≈ƒ¿…
ÂÈÚ¯Ó Ì„‡ŒÈa ‰LÏL ÏL ‰¯eL BÏ ‡È·Ó -≈ƒ»∆¿»¿≈»»≈≈»

ÔÈL˜·Óe Ba ÔÈÚ‚BÙe48- Ô‰Ï ‰v¯˙ ‡Ï .epnÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆…ƒ¿«»»∆
CÏB‰Â BÁÈpÓ - ‰ˆ¯ ‡Ï .˙ÈLÈÏLe ‰iL BÏ ‡È·Ó≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…»»«ƒ¿≈

‡ËBÁ‰ ‡e‰ ÏÁÓ ‡lL ‰ÊÂ ,BÏ49- Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â . ¿∆∆…»««≈¿ƒ»»«
BÏ ÏÁÓiL „Ú ,ÌÈÓÚt ÛÏ‡ elÙ‡ ‡·e CÏB‰50. ≈»¬ƒ∆∆¿»ƒ«∆ƒ¿«

אלעזר 45)בגופו.44) רבי דרש זו "את פה:). (יומא
שבין  עבירות - תטהרו" ה' לפני חטאתיכם "מכל בןֿעזריה:
לחבירו  אדם שבין עבירות מכפר, יוםֿהכפורים למקום אדם

חבירו. את שירצה עד מכפר, יוםֿהכפורים (ב"ק 46)אין
ולא  בחבירו בחובל אלא זה נאמר לא שם אבל מ"ז). פ"ח,
על  ס:) (ב"ק חז"ל מדרשת ראיה מביאים ויש בגוזלו.
טו): לג, (יחזקאל ישלם" גזלה רשע, ישיב "חבל הפסוק:
לא  כשעוד זה וכל הוא". רשע - משלם שגזילה פי על "אף

הרמב"ם). על ("קובץ" חבירו את פז:).47)פייס (יומא

ורהב  והתרפס לך פיך... באמרי נוקשת ב): ו, (משלי שנאמר
ממנו. מחילה עליך שיבקשו רעים עליו הרבה - רעיך

ועתה 48) נא, שא "אנא, טז): נ, (בראשית שנאמר (שם),
לשון  אלא "נא" ואין "נא", פעמים שלש הרי - נא" שא

יט)49)בקשה. אות (חוקת, תנחומא ובמדרש צב.), (ב"ק
חטאתי! לו: ואומר לחבירו אדם סרח שאם "ומניין אמרו:
יב, (שמואלֿא שנאמר חוטא? נקרא - לו מוחל אינו שאם
להתפלל  מחדול לה' מחטוא לי חלילה אנכי "גם כג):
(שם): שנאמר חטאנו, ואמרו: כשבאו - אימתי? בעדכם".
רעה". חטאתנו כל על יספנו כי עבדיך... בעד "התפלל

רבו 50) חנינא רבי את לפייס שהלך ברב, שמצינו כמו
בכבודו  שפגע על יוםֿכפורים, ערב בכל שנה, שלשֿעשרה

פז:). (יומא

.éÈ¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡51‡‰È ‡l‡ ,Òit˙È ‡ÏÂ »»»»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈∆»¿≈
epnÓ Lw·nL ‰ÚL·e .ÒÚÎÏ ‰L˜Â ˙Bˆ¯Ï ÁB«ƒ¿¿»∆ƒ¿…¿»»∆¿«≈ƒ∆
.‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ·Ïa ÏÁBÓ ,ÏÁÓÏ ‡ËBÁ‰«≈ƒ¿…≈¿≈»≈¿∆∆¬≈»
.¯hÈ ‡ÏÂ ÌwÈ ‡Ï ,‰a¯‰ BÏ ‡ËÁÂ BÏ ¯ˆ‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈«¿»»«¿≈…ƒ…¿…ƒ…

ÌaÏÂ Ï‡¯NÈ Ú¯Ê ÏL Ìk¯c e‰ÊÂ52Ï·‡ ;ÔBÎp‰ ¿∆«¿»∆∆«ƒ¿»≈¿ƒ»«»¬»
Ô˙¯·ÚÂ" :‡l‡ ,Ôk ÔÈ‡ ·ÏŒÈÏ¯Ú ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ‰»¿≈»ƒ¬¿≈≈≈»≈∆»¿∆¿»»

"Áˆ ‰¯ÓL53ÈÙÏ ÌÈBÚ·b‰ ÏÚ ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿»»∆«¿≈≈««ƒ¿ƒ¿ƒ
eÏÁÓ ‡lL54eÒit˙ ‡ÏÂ55ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚ·b‰Â" : ∆…»¬¿…ƒ¿«¿¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈

"‰n‰ Ï‡¯NÈ56. ƒ¿»≈≈»

צ 51) שאבימלך (ב"ק אחרי אבינו, באברהם שמצינו כמו ב.)
עליו  שהתפלל אלא עוד ולא נתפייס. - מחילה ממנו ביקש
אל  אברהם ויתפלל יז): כ, (בראשית שנאמר כמו לה',

אמר:52)האלהים. דאת הא החובל) פרק (בירושלמי,
לו  הוציא אבל רע; שם לו הוציא "בשלא - למחול שצריך
מיימוניות). (הגהות עולמית" מחילה לו אין - רע שם

יא).53) א, (עמוס הכתוב המלך 54)מלשון לשאול
כא). (שמואלֿב, שמסופר כמו הגבעונים, את שהמית

לכם 55) אעשה "מה אותם: כששאל המלך, דוד ידי על
וראה  (שם). בלבם הקשה עברתם את ושמרו אכפר?" ובמה

עח:). (יבמות ה'56)במסכת בקהל לבוא ראויים ואינם
זו  באומה יש סימנים "שלשה דוד: אמר וכך עט.). (שם,
בו  שיש כל חסדים. וגומלי ביישנים רחמנים, (ישראל):
ואלה  זו; באומה להידבק ראוי - הללו סימנים שלשה
להידבק  ראויים אינם - רחמנים שאינם מתוך הגבעונים,
ישראל  מבני לא והגבעונים ואמר: עליהם גזר ומיד בהם".

ב). כא, (שמואלֿב המה

.àé‰ÏÈÁÓ Lw·iL Ì„˜ B¯·Á ˙Óe ,B¯·ÁÏ ‡ËBÁ‰«≈«¬≈≈¬≈…∆∆¿«≈¿ƒ»
¯Ó‡ÈÂ ,B¯·˜ ÏÚ Ô„ÈÓÚÓe Ì„‡ŒÈa ‰¯NÚ ‡È·Ó -≈ƒ¬»»¿≈»»«¬ƒ»«ƒ¿¿…«

Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰Ï È˙‡ËÁ :Ì‰ÈÙa57‰Ê ÈBÏÙÏÂ ƒ¿≈∆»»ƒ«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ∆
B¯ÈÊÁÈ - ÔBÓÓ BÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡Â .BÏ È˙ÈNÚ CÎÂ CkL∆»»»»ƒƒ¿ƒ»»«»»«¬ƒ
Œ˙È·a epÁÈpÈ - ÔÈL¯BÈ BÏ Ú„BÈ ‰È‰ ‡Ï .ÌÈL¯BiÏ«¿ƒ…»»≈«¿ƒ«ƒ∆¿≈

ÔÈc58.‰cÂ˙ÈÂ ƒ¿ƒ¿«∆

מחבירו 57) מחילה המבקש בין יש וחילוק פז.). (יומא
הוא  - שבראשון מותו: אחרי ממנו המבקש ובין בחייו,
לפני  מתוודה הוא ואחריֿכן קודם מחבירו מחילה מבקש
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מאת  מחילה מעוכב הוא חבירו את פייס שלא עוד כל כי
מבקש  כך ואחר ה' לפני קודם מתוודה הוא - ובשני ה';
לכבוד  שמים כבוד להקדים לו: נאה וכך חבירו, מחילת

רוקח"). ("מעשה המת ביד 58)חבירו מונח הממון ויהי
כטוב  בו יעשו ביתֿהדין או היורשים; שיבואו עד ביתֿדין

מ"ה). פ"ט, (ב"ק רבינו כפירוש בעיניהם.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שופר 1) לתקיעת טעם רשע; או בינוני צדיק, נקרא מי

לעולם  חלק להם יש העולם אומות חסידי בראשֿהשנה;
המינים  הבא; לעולם חלק להם שאין הם מי הבא;

למיניהם. והאפיקורסים

.à.˙BBÚÂ ˙BiÎÊ BÏŒLÈ Ì„‡‰ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈»»»∆¿À«¬
ÈÓe ,˜Ècˆ - ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BiÎfL ÈÓƒ∆¿À»¿≈«¬»«ƒƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .ÚL¯ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BBÚL∆¬»¿≈«¿À»»»∆¡»¿∆¡»
‰È·LBÈ Ïk ˙BiÎÊ eÈ‰ Ì‡ - ‰È„n‰ ÔÎÂ .ÈBÈa -≈ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ»¿À»¿∆»
eÈ‰ Ì‡Â ;˙˜cˆ BÊ È¯‰ ,Ô‰È˙BBÚ ÏÚ ˙Ba¯Ó¿À«¬≈∆¬≈«∆∆¿ƒ»
ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰ÚL¯ BÊ È¯‰ ,ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ¬≈∆¿Àƒ¬≈¿»»¿≈»»»

Blk2. À

לפי 2) אומר: שמעון ברבי אלעזר רבי מ:) (קידושין
מצוה  עשה רובו, אחר נידון והיחיד רובו אחר נידון שהעולם
זכות: לכף העולם כל ואת עצמו את שהכריע אשריו, - אחת
העולם  כל ואת עצמו את שהכריע לו אוי - אחת עבירה עבר
(קהלת  הרבה טובה יאבד אחד וחוטא שנאמר: חובה, לכף
ומכל  ממנו אבד זה שחטא יחידי חטא בשביל - יח) ט,
שיקול  לנו מועיל מה תשאל: ושמא הרבה. טובה העולם
העולם  את דנים הלא רשעה, או היא צדקת אם המדינה
להשיב: יש זה על העולם? שיקול אחרי הולך והכל כולו,
חציו  כולו כשהעולם כגון: לפעמים, נצרך המדינה" "שיקול
מה  כפי מדינה כל ורואים שוקלים אז חייב, וחציו זכאי
היא  - צדקת היא ואם נחרבת: היא - רשעה היא אם שהיא:

(לחםֿמשנה). נאבדים המועטים וחוטאיה ניצולת

.á˙Ó ‡e‰ „iÓ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó ÂÈ˙BBÚL Ì„‡»»∆¬»¿Àƒ«¿À»ƒ»≈
BÚL¯a3"EBÚ ·¯ ÏÚ" :¯Ó‡pL ,4‰È„Ó ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆∆¡««…¬¿¿≈¿ƒ»

:¯Ó‡pL ,˙„·B‡ ‡È‰ „iÓ - ÔÈa¯Ó ‰È˙BBÚL∆¬∆»¿Àƒƒ»ƒ∆∆∆∆¡«
‰a¯ Èk ‰¯ÓÚÂ Ì„Ò ˙˜ÚÊ"5ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ."'B‚Â «¬«¿…«¬…»ƒ»»¿¿≈»»»

Ô‰ „iÓ ,Ô‰È˙BiÎfÓ ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ eÈ‰ Ì‡ - BlkÀƒ»¬≈∆¿Àƒƒ¿À≈∆ƒ»≈
"Ì„‡‰ ˙Ú¯ ‰a¯ Èk '‰ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ˙ÁL6. ƒ¿»ƒ∆∆¡«««¿ƒ«»»«»»»

ÈÙÏ ‡l‡ ,˙BBÚ‰Â ˙BiÎf‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÈ‡ ‰Ê ÏewLÂ¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿««¿À¿»¬∆»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙BBÚ ‰nk „‚k ‡È‰L ˙eÎÊ LÈ :ÌÏ„‚»¿»≈¿∆ƒ¿∆∆«»¬∆∆¡«

"·BË ¯·c B· ‡ˆÓ ÔÚÈ"7„‚k ‡e‰L ÔBÚ LÈÂ . ««ƒ¿»»»¿≈»∆¿∆∆
„Á‡ ‡ËBÁÂ" :¯Ó‡pL ,˙BiÎÊ ‰nk8‰·BË „a‡È «»¿À∆∆¡«¿∆∆»¿«≈»

,˙BÚc Ï‡ ÏL BzÚ„· ‡l‡ ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡Â ."‰a¯‰«¿≈¿≈¿ƒ∆»¿«¿∆≈≈
.˙BBÚ‰ „‚k ˙BiÎf‰ ÔÈÎ¯BÚ C‡È‰ Ú„Bi‰ ‡e‰Â¿«≈«≈«¿ƒ«¿À¿∆∆»¬

שעוונותיהם 3) גמורים רשעים רואים שאנו פי על ואף
זה, "שיקול" אולם - ימים ומאריכים זכויותיהם על מרובים
גדלן, לפי אלא והעבירות המצוות מספר רוב לפי אינו
שידמה  אדם אפשר ולכן זו. הלכה בסוף בסמוך כמבואר

שבזכותה  אחת מצוה עשה הוא אבל גמור, רשע שהוא לנו
שרבינו  מפרשים: ויש (כסףֿמשנה). ארוכים לחיים זכה
ימות  אם האדם: מיתת בשעת הנעשה בשיקול כאן ידבר
לחיי  יזכה או הבא, העולם מחיי וייכרת כבהמה בחטאו
שבשיקול  (ה"ג) בסמוך רבינו מדברי מוכח וכן הבא. עולם

(לחםֿמשנה). כאן ידובר מיתה בשעת הרי 4)העשוי
עוונותיו. רוב לפי נידון נידונית 5)שהאדם שהעיר הרי

עוונותיה. רוב האדם.6)לפי ירעבם 7)מין בן באביה
וחטאות  חטאותיו שלמרות הללו, הדברים נאמרו בןֿנבט
יבוא  לבדו זה "כי ככתוב: ישראל, לקבורת יבוא אביו
(מ"ק  חז"ל ואמרו טוב". דבר בו נמצא יען קבר, אל לירבעם
אביו  ירבעם שהושיב (משמרות) פרדסאות "שביטל כל.):
שלפעמים  אנו, רואים לרגל". ישראל יעלו שלא הדרכים על

טו  לא הרבה כנגד שקול אחד טוב כפשוטו 8)בים.דבר
וטובות. גדולות זכויות הרבה יאבד לפעמים אחד חטא

.â‰‰˙Â ‰NÚL ˙Bˆn‰ ÏÚ ÌÁpL ÈÓ Ïk9ÏÚ »ƒ∆ƒ«««ƒ¿∆»»¿»»«
È‡ÂÏ‰ ,Ô˙iNÚa ÈzÏÚB‰ ‰Óe :BaÏa ¯Ó‡Â ,˙BiÎf‰«¿À¿»«¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ»»«¿«
ÔÈ‡Â ,Ôlk ˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ È˙ÈNÚ ‡Ï…»ƒƒ»¬≈∆ƒ≈∆À»¿≈
˙˜„ˆÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚa ˙eÎÊ ÌeL BÏ ÌÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿«
‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ - "BÚL¯ ÌBÈa epÏÈv˙ ‡Ï ˜Ècv‰««ƒ…«ƒ∆¿ƒ¿≈∆∆»

˙BBL‡¯‰ ÏÚ ‰‰B˙a10Ì„‡ ˙BiÎÊ ÔÈÏ˜BML ÌLÎe . ¿∆«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿À»»
ÔÈÏ˜BL ‰LÂ ‰L ÏÎa Ck ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÂÈ˙BBÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ»»¿»»»¿»»¿ƒ
ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ ÌÏBÚ‰ È‡aÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙BBÚ¬»∆»¿∆»ƒ»≈»»ƒ¿À»

·BËŒÌBÈa- ˜Ècˆ ‡ˆÓpL ÈÓ .‰M‰ŒL‡¯ ÏL ¿∆…«»»ƒ∆ƒ¿»«ƒ
.‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - ÚL¯ ‡ˆÓpL ÈÓe ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ∆¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿»»»∆¿»¿ƒ»
‰NÚ Ì‡ :ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú B˙B‡ ÔÈÏBz - ÈBÈa‰Â¿«≈ƒƒ««ƒƒƒ»»

‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ - ‰·eL˙11. ¿»∆¿»¿«ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ»

ו,9) (בראשית האדם את עשה כי ה' וינחם וניחם. התחרט
(הערוך). ה' קדם מן תהי והוה ירושלמי: תרגום ו).

צדקתו 10) תצילנו לא מדוע כן לא אם כי מ:) (קידושין
לא  ומדוע עוונותיו? על מרובות זכויותיו הרי פשעו, ביום
עוונות  מחצה מחצה: על כמחצה הפחות לכל לו יחשבו
על  ומתחרט שתוהה במי כרחך, על אלא זכויות? ומחצה

מדבר. הכתוב שעשה הזכרנו 11)הטוב כבר טז:). (ר"ה
שכמה  אנו רואים הרי הידועה: השאלה את (ה"ב) למעלה
מתים: מעוונותיהם, מרובות זכויותיהם אשר צדיקים
ימים? ומאריכים חיים - מרובים שעוונותיהם ורשעים
ר"ה) בר"ן, (הובא הגמול" ב"שער הרמב"ן מתרץ זו שאלה
בדין  לצדיקים הכוונה כאן, האמורים ורשעים שצדיקים כך:
מחמת  בדין זכאים שיצאו אלה כי זה. בדין לרשעים או זה
זכו  זה שבדין היות גמורים, צדיקים כאן: נקראים זכות איזו
כך  כי כלל. בדרך חוטאים היותם למרות זכאים ויצאו
זכות  איזו על הזה בעולם שכר לשלם הקב"ה של מידתו
שזכויותיהם  הצדיקים וכן דינו. בשעת הנידון של מיוחדת
קלה  עבירה מפני עכשיו דין באיזה שנתחייבו כיון מרובות,
הכתוב: שאמר כמו זה, לדין ביחס רשעים נקראים: שעשו,
א). כה, (דברים הרשע את והרשיעו הצדיק את והצדיקו
בראשֿהשנה  נידון האדם אין (שם): הרמב"ן כותב ועוד
אין  למיתה או לחיים שאמרו: וזה הזה. עולם עניני על אלא
כל  אלא ימים), קוצר או ימים (אורך בלבד בימים זה
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מאת  מחילה מעוכב הוא חבירו את פייס שלא עוד כל כי
מבקש  כך ואחר ה' לפני קודם מתוודה הוא - ובשני ה';
לכבוד  שמים כבוד להקדים לו: נאה וכך חבירו, מחילת

רוקח"). ("מעשה המת ביד 58)חבירו מונח הממון ויהי
כטוב  בו יעשו ביתֿהדין או היורשים; שיבואו עד ביתֿדין

מ"ה). פ"ט, (ב"ק רבינו כפירוש בעיניהם.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שופר 1) לתקיעת טעם רשע; או בינוני צדיק, נקרא מי

לעולם  חלק להם יש העולם אומות חסידי בראשֿהשנה;
המינים  הבא; לעולם חלק להם שאין הם מי הבא;

למיניהם. והאפיקורסים

.à.˙BBÚÂ ˙BiÎÊ BÏŒLÈ Ì„‡‰ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈»»»∆¿À«¬
ÈÓe ,˜Ècˆ - ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BiÎfL ÈÓƒ∆¿À»¿≈«¬»«ƒƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .ÚL¯ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BBÚL∆¬»¿≈«¿À»»»∆¡»¿∆¡»
‰È·LBÈ Ïk ˙BiÎÊ eÈ‰ Ì‡ - ‰È„n‰ ÔÎÂ .ÈBÈa -≈ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ»¿À»¿∆»
eÈ‰ Ì‡Â ;˙˜cˆ BÊ È¯‰ ,Ô‰È˙BBÚ ÏÚ ˙Ba¯Ó¿À«¬≈∆¬≈«∆∆¿ƒ»
ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰ÚL¯ BÊ È¯‰ ,ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ¬≈∆¿Àƒ¬≈¿»»¿≈»»»

Blk2. À

לפי 2) אומר: שמעון ברבי אלעזר רבי מ:) (קידושין
מצוה  עשה רובו, אחר נידון והיחיד רובו אחר נידון שהעולם
זכות: לכף העולם כל ואת עצמו את שהכריע אשריו, - אחת
העולם  כל ואת עצמו את שהכריע לו אוי - אחת עבירה עבר
(קהלת  הרבה טובה יאבד אחד וחוטא שנאמר: חובה, לכף
ומכל  ממנו אבד זה שחטא יחידי חטא בשביל - יח) ט,
שיקול  לנו מועיל מה תשאל: ושמא הרבה. טובה העולם
העולם  את דנים הלא רשעה, או היא צדקת אם המדינה
להשיב: יש זה על העולם? שיקול אחרי הולך והכל כולו,
חציו  כולו כשהעולם כגון: לפעמים, נצרך המדינה" "שיקול
מה  כפי מדינה כל ורואים שוקלים אז חייב, וחציו זכאי
היא  - צדקת היא ואם נחרבת: היא - רשעה היא אם שהיא:

(לחםֿמשנה). נאבדים המועטים וחוטאיה ניצולת

.á˙Ó ‡e‰ „iÓ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó ÂÈ˙BBÚL Ì„‡»»∆¬»¿Àƒ«¿À»ƒ»≈
BÚL¯a3"EBÚ ·¯ ÏÚ" :¯Ó‡pL ,4‰È„Ó ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆∆¡««…¬¿¿≈¿ƒ»

:¯Ó‡pL ,˙„·B‡ ‡È‰ „iÓ - ÔÈa¯Ó ‰È˙BBÚL∆¬∆»¿Àƒƒ»ƒ∆∆∆∆¡«
‰a¯ Èk ‰¯ÓÚÂ Ì„Ò ˙˜ÚÊ"5ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ."'B‚Â «¬«¿…«¬…»ƒ»»¿¿≈»»»

Ô‰ „iÓ ,Ô‰È˙BiÎfÓ ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ eÈ‰ Ì‡ - BlkÀƒ»¬≈∆¿Àƒƒ¿À≈∆ƒ»≈
"Ì„‡‰ ˙Ú¯ ‰a¯ Èk '‰ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ˙ÁL6. ƒ¿»ƒ∆∆¡«««¿ƒ«»»«»»»

ÈÙÏ ‡l‡ ,˙BBÚ‰Â ˙BiÎf‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÈ‡ ‰Ê ÏewLÂ¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿««¿À¿»¬∆»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙BBÚ ‰nk „‚k ‡È‰L ˙eÎÊ LÈ :ÌÏ„‚»¿»≈¿∆ƒ¿∆∆«»¬∆∆¡«

"·BË ¯·c B· ‡ˆÓ ÔÚÈ"7„‚k ‡e‰L ÔBÚ LÈÂ . ««ƒ¿»»»¿≈»∆¿∆∆
„Á‡ ‡ËBÁÂ" :¯Ó‡pL ,˙BiÎÊ ‰nk8‰·BË „a‡È «»¿À∆∆¡«¿∆∆»¿«≈»

,˙BÚc Ï‡ ÏL BzÚ„· ‡l‡ ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡Â ."‰a¯‰«¿≈¿≈¿ƒ∆»¿«¿∆≈≈
.˙BBÚ‰ „‚k ˙BiÎf‰ ÔÈÎ¯BÚ C‡È‰ Ú„Bi‰ ‡e‰Â¿«≈«≈«¿ƒ«¿À¿∆∆»¬

שעוונותיהם 3) גמורים רשעים רואים שאנו פי על ואף
זה, "שיקול" אולם - ימים ומאריכים זכויותיהם על מרובים
גדלן, לפי אלא והעבירות המצוות מספר רוב לפי אינו
שידמה  אדם אפשר ולכן זו. הלכה בסוף בסמוך כמבואר

שבזכותה  אחת מצוה עשה הוא אבל גמור, רשע שהוא לנו
שרבינו  מפרשים: ויש (כסףֿמשנה). ארוכים לחיים זכה
ימות  אם האדם: מיתת בשעת הנעשה בשיקול כאן ידבר
לחיי  יזכה או הבא, העולם מחיי וייכרת כבהמה בחטאו
שבשיקול  (ה"ג) בסמוך רבינו מדברי מוכח וכן הבא. עולם

(לחםֿמשנה). כאן ידובר מיתה בשעת הרי 4)העשוי
עוונותיו. רוב לפי נידון נידונית 5)שהאדם שהעיר הרי

עוונותיה. רוב האדם.6)לפי ירעבם 7)מין בן באביה
וחטאות  חטאותיו שלמרות הללו, הדברים נאמרו בןֿנבט
יבוא  לבדו זה "כי ככתוב: ישראל, לקבורת יבוא אביו
(מ"ק  חז"ל ואמרו טוב". דבר בו נמצא יען קבר, אל לירבעם
אביו  ירבעם שהושיב (משמרות) פרדסאות "שביטל כל.):
שלפעמים  אנו, רואים לרגל". ישראל יעלו שלא הדרכים על

טו  לא הרבה כנגד שקול אחד טוב כפשוטו 8)בים.דבר
וטובות. גדולות זכויות הרבה יאבד לפעמים אחד חטא

.â‰‰˙Â ‰NÚL ˙Bˆn‰ ÏÚ ÌÁpL ÈÓ Ïk9ÏÚ »ƒ∆ƒ«««ƒ¿∆»»¿»»«
È‡ÂÏ‰ ,Ô˙iNÚa ÈzÏÚB‰ ‰Óe :BaÏa ¯Ó‡Â ,˙BiÎf‰«¿À¿»«¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ»»«¿«
ÔÈ‡Â ,Ôlk ˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ È˙ÈNÚ ‡Ï…»ƒƒ»¬≈∆ƒ≈∆À»¿≈
˙˜„ˆÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚa ˙eÎÊ ÌeL BÏ ÌÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿«
‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ - "BÚL¯ ÌBÈa epÏÈv˙ ‡Ï ˜Ècv‰««ƒ…«ƒ∆¿ƒ¿≈∆∆»

˙BBL‡¯‰ ÏÚ ‰‰B˙a10Ì„‡ ˙BiÎÊ ÔÈÏ˜BML ÌLÎe . ¿∆«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿À»»
ÔÈÏ˜BL ‰LÂ ‰L ÏÎa Ck ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÂÈ˙BBÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ»»¿»»»¿»»¿ƒ
ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ ÌÏBÚ‰ È‡aÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙BBÚ¬»∆»¿∆»ƒ»≈»»ƒ¿À»

·BËŒÌBÈa- ˜Ècˆ ‡ˆÓpL ÈÓ .‰M‰ŒL‡¯ ÏL ¿∆…«»»ƒ∆ƒ¿»«ƒ
.‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - ÚL¯ ‡ˆÓpL ÈÓe ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ∆¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿»»»∆¿»¿ƒ»
‰NÚ Ì‡ :ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú B˙B‡ ÔÈÏBz - ÈBÈa‰Â¿«≈ƒƒ««ƒƒƒ»»

‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ - ‰·eL˙11. ¿»∆¿»¿«ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ»

ו,9) (בראשית האדם את עשה כי ה' וינחם וניחם. התחרט
(הערוך). ה' קדם מן תהי והוה ירושלמי: תרגום ו).

צדקתו 10) תצילנו לא מדוע כן לא אם כי מ:) (קידושין
לא  ומדוע עוונותיו? על מרובות זכויותיו הרי פשעו, ביום
עוונות  מחצה מחצה: על כמחצה הפחות לכל לו יחשבו
על  ומתחרט שתוהה במי כרחך, על אלא זכויות? ומחצה

מדבר. הכתוב שעשה הזכרנו 11)הטוב כבר טז:). (ר"ה
שכמה  אנו רואים הרי הידועה: השאלה את (ה"ב) למעלה
מתים: מעוונותיהם, מרובות זכויותיהם אשר צדיקים
ימים? ומאריכים חיים - מרובים שעוונותיהם ורשעים
ר"ה) בר"ן, (הובא הגמול" ב"שער הרמב"ן מתרץ זו שאלה
בדין  לצדיקים הכוונה כאן, האמורים ורשעים שצדיקים כך:
מחמת  בדין זכאים שיצאו אלה כי זה. בדין לרשעים או זה
זכו  זה שבדין היות גמורים, צדיקים כאן: נקראים זכות איזו
כך  כי כלל. בדרך חוטאים היותם למרות זכאים ויצאו
זכות  איזו על הזה בעולם שכר לשלם הקב"ה של מידתו
שזכויותיהם  הצדיקים וכן דינו. בשעת הנידון של מיוחדת
קלה  עבירה מפני עכשיו דין באיזה שנתחייבו כיון מרובות,
הכתוב: שאמר כמו זה, לדין ביחס רשעים נקראים: שעשו,
א). כה, (דברים הרשע את והרשיעו הצדיק את והצדיקו
בראשֿהשנה  נידון האדם אין (שם): הרמב"ן כותב ועוד
אין  למיתה או לחיים שאמרו: וזה הזה. עולם עניני על אלא
כל  אלא ימים), קוצר או ימים (אורך בלבד בימים זה
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ועוני  בנים מיתת ופגעים, מנגעים הזה: שבעולם הענשים
השכר  ואת מיתה, בלשון: חכמינו אותם כינו בזה, וכיוצא

חיים. בלשון: - הטוב והגמול

.ã˙¯Êb ‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿ƒ«»¿…«»»¿≈«
·e˙k‰12ÌÈLÈ e¯eÚ :¯ÓBÏk ,da LÈ ÊÓ¯ - «»∆∆∆»¿«¿≈ƒ

eNtÁÂ ÌÎ˙Óc¯zÓ eˆÈ˜‰ ÌÈÓc¯Â ,ÌÎ˙MÓƒ¿«¿∆¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿≈«¿∆¿«¿
‰·eL˙· e¯ÊÁÂ ÌÎÈNÚÓa13el‡ .ÌÎ‡¯Ba e¯ÎÊÂ14 ¿«¬≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆≈

ÌÈ‚BLÂ ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˙Ó‡‰ ˙‡ ÌÈÁÎBM‰15Ïk «¿ƒ∆»¡∆¿«¿≈«¿«¿ƒ»
eËÈa‰ - ÏÈvÈ ‡ÏÂ ÏÈÚBÈ ‡Ï ¯L‡ ˜È¯Â Ï·‰a Ì˙L¿»»¿∆∆»ƒ¬∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ
Ïk ·ÊÚÈÂ ,ÌÎÈÏÏÚÓe ÌÎÈÎ¯„ e·ÈËÈ‰Â ÌÎÈ˙BLÙÏ¿«¿≈∆¿≈ƒ«¿≈∆««¿≈∆¿«¬…»
.‰·BË ‡Ï ¯L‡ Bz·LÁÓe ‰Ú¯‰ Bk¯c ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆«¿»»»«¬«¿¬∆…»

CÎÈÙÏ16dlk ‰M‰ Ïk BÓˆÚ ‰‡¯iL Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒ»»»∆ƒ¿∆«¿»«»»À»
BÈˆÁ ,ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ;·iÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ BÈˆÁ el‡k¿ƒ∆¿««¿∆¿«»¿≈»»»∆¿
˙‡ ÚÈ¯Î‰ È¯‰ - „Á‡ ‡ËÁ ‡ËÁ :·iÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ««¿∆¿«»»»≈¿∆»¬≈ƒ¿ƒ«∆
BÏ Ì¯‚Â ‰·BÁŒÛÎÏ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â BÓˆÚ«¿¿∆»»»À¿«»¿»«
BÓˆÚ ˙‡ ÚÈ¯Î‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NÚ ;‰˙ÁL‰«¿»»»»ƒ¿»««¬≈ƒ¿ƒ«∆«¿
Ì‰ÏÂ BÏ Ì¯‚Â ,˙eÎÊŒÛÎÏ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â¿∆»»»À¿«¿¿»«¿»∆
‰Ê - "ÌÏBÚ „BÒÈ ˜ÈcˆÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ïv‰Â ‰ÚeLz¿»¿«»»∆∆∆«¿«ƒ¿»∆

BÏÈv‰Â ˙eÎÊÏ ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÚÈ¯Î‰ ,˜„vL17. ∆»«ƒ¿ƒ«∆»»»ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈÚ ÈtÓe18˙Ba¯‰Ï Ï‡¯NÈŒ˙Èa Ïk e‚‰ ‰Ê ƒ¿≈ƒ¿»∆»¬»≈ƒ¿»≈¿«¿

ŒL‡¯Ó ˙BˆÓa ˜ÒÚÏÂ ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ·e ‰˜„ˆaƒ¿»»¿«¬ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿≈…
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „ÚÂ ‰M‰19e‚‰Â .‰M‰ ÏkÓ ¯˙È «»»¿««ƒƒ»≈ƒ»«»»¿»¬

Ïlt˙‰Ïe el‡ ÌÈÓÈ ‰¯NÚa ‰ÏÈla Ìe˜Ï ÌlÎÀ»»««¿»«¬»»»ƒ≈¿ƒ¿«≈
ÔÈLeaÎ·e ÌÈeÁz È¯·„a ˙BiÒÎŒÈz·a20¯B‡iL „Ú ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ«∆≈

.ÌBi‰«

(12- תוקעים? "למה חז"ל: כלשון לדבר, טעם תת מבלי
טז.). (ר"ה תקעו" אמר: דרשת 13)רחמנא מצינו וכן

(תהלים  שופר בחודש "תקעו אמור): (ויקראֿרבה, חז"ל
שפרו  - "בשופר" מעשיכם: חדשו - "בחודש" ד), פא,
כשופר: לכם נעשה הריני - מעשיכם שיפרתם אם מעשיכם.
מכסא  עומד אני אף בזו, ומוציא בזו מכניס זה שופר מה
(פיסקא  כהנא דרב ובפסיקתא רחמים". כסא על ויושב דין
שתהיו  לכם: התקנתי "שכך אמרו: השביעי) בחודש
מתקיעת  חרדים שתהיו בראשֿהשנה, בשופר תוקעים

לתשובה. עצמכם להתקין והנרדמים.14)השופר הישנים
הובאו 15) הדרשן משה ר' ולדברי בהתמסרות. עוסקים

יט), ה, (משלי תמיד תשגה באהבתה הפסוק: על ברש"י
מפרשים  ויש וטיפול. עסק והוראתה: בערבית המלה מקור

במעשיהם. תועים משגה. מה 16)מלשון: אל חוזר
בין  רובו, אחרי נידון האדם כי הקודמות, בהלכות שנאמר
רובו. אחר נידון העולם וכן מיתה: בשעת ובין בראשֿהשנה
הוא  וכן וכו'. אדם כל צריך - קובע והרוב הואיל לפיכך,

מ:). (קידושין בברייתא היסוד 17)הנוסח הוא וכאילו
קיים. העולם שיקול 18)שעליו ימי הם האלה שהימים

במעשים. ופישפוש דרכים חיפוש ועת והעוונות, הזכויות
ה"ח).19) פ"ח, פאה (פ"ב 20)(ירושלמי, תענית במסכת

כיבושין", דברי לפניהם אומר שבהם "הזקן שנינו: מ"א)
אותו  ומחזירים הלב את הכובשים מוסר דברי ופירושו:

לעורר  לפרשו: יש אולי בתפילה, שהמדובר וכאן למוטב.
מעלינו. כעסו שיכבוש הקב"ה של רחמיו

.äÔÈ‡ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ Ì„‡ ˙BBÚ ÔÈÏ˜BML ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ¬»»ƒ¿À»≈
ÁL ÔBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓÈL ‡ÏÂ ‰lÁz B· ‡Ë21‡l‡ , ¿«¿ƒ»»»∆»»¿ƒ»¿…≈ƒ∆»

CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓ ÂÈ˙BBÚ e‡ˆÓ Ì‡ .CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓƒ¿ƒƒ»≈»ƒƒ¿¿¬»ƒ¿ƒƒ¿≈≈
,ÌÈÙ¯ËˆÓ ˙BBÚ ÈzL Ì˙B‡ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó¿Àƒ«¿À»»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ

ÂÈ˙BiÎÊ e‡ˆÓ Ì‡Â ;Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„Â22„‚k ¿»ƒ««…¿ƒƒ¿¿¿À»¿∆∆
Ïk ÌÈ¯È·ÚÓ - CÏÈ‡Â ÈLÈÏL ÔBÚÓ ¯L‡ ÂÈ˙BBÚ¬»¬∆≈»¿ƒƒ»≈»«¬ƒƒ»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ÂÈ˙BBÚ23·LÁ ÈLÈÏM‰L ÈÙÏ , ¬»ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆¿»
‡e‰ È¯‰ ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ;ÌÈM‰ eÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡ƒ̄∆¿»ƒ¿¬«¿«ƒ¿≈»¿ƒƒ¬≈

ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,ÈLÈÏM‰ ÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡¯24‰na . ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈«»«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c25‰l‡ ÏkŒÔ‰" :¯Ó‡pL ,„ÈÁÈa ? ¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆∆¡«∆»≈∆

"¯·bŒÌÚ LBÏL ÌÈÓÚt Ï‡ŒÏÚÙÈ26,¯eav‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¬«ƒ»ƒ»∆¬»«ƒ
ÏÚ" :¯Ó‡pL ,ÈLÈÏLe ÈL ,ÔBL‡¯ ÔBÚ Ô‰Ï ÔÈÏBzƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆∆¡««
."ep·ÈL‡ ‡Ï ‰Úa¯‡ ÏÚÂ Ï‡¯NÈ ÈÚLt ‰LÏL¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿««¿»»…¬ƒ∆
Ô‰Ï ÔÈ·MÁÓ ‰Ê C¯c ÏÚ - Ô‰Ï ÔÈ·MÁnLÎe¿∆¿«¿ƒ»∆«∆∆∆¿«¿ƒ»∆

ÈÚÈ·¯Ó27‰ˆÁÓ ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈBÈa‰ .CÏÈ‡Â ≈¿ƒƒ¿≈≈«≈ƒƒ»»ƒ¿«∆¡»
B˙B‡ ÔÈc ,ÌÏBÚÓ ÔÈlÙz ÁÈp‰ ‡lL ,Ô‰lL ˙BBÚ¬∆»∆∆…ƒƒ«¿ƒƒ≈»»ƒ

B‡ËÁ ÈÙk28Ïk ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ , ¿ƒ∆¿¿∆≈∆»»«»¿≈»
ÈÙk Ô˙B‡ ÔÈc - ÌÈa¯Ó Ô‰È˙BBÚL ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ∆¬≈∆¿Àƒ»ƒ»¿ƒ

Ì‰È‡ËÁ29Ï‡¯NÈ ÏkL ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï LÈÂ , ¬»≈∆¿≈»∆≈∆»»«»∆»ƒ¿»≈
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ30,e‡ËÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ≈»∆≈∆»»«»««ƒ∆»¿

- "ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÏBÚÏ ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈À»«ƒƒ¿»ƒ¿»∆
ÌÏBÚ‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÁ‰ ı¯‡ :¯ÓBÏk ,ÏLÓ BÊ ı¯‡∆∆»»¿«∆∆««ƒ¿»»

‡a‰31ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁ ÔÎÂ .32˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ , «»¿≈¬ƒ≈À»»≈»∆≈∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ33. »»«»

פו:).21) עוון 23)שקולות.22)(יומא נושא שנאמר:
מעביר  ישמעאל: ר' דבי "תנא יח). ז, (מיכה פשע על ועובר
ראשון  מעבירו הבינונים עוון כלומר: ראשון", ראשון,
לחשבון, צירפם ולא הראשונים שנים שהעביר כמו ראשון.
זה  בינוני של השלישי העוון את ולמחול להעביר מתחיל כן

יז.). (ר"ה זכויותיו כנגד שקולים ושמא 24)שעוונותיו
תולים  וה"בינוני (ה"ג) לעיל רבינו כתב למה כן אם תאמר:
למיתה", נחתם - תשובה עשה לא ואם יוםֿהכפורים, עד לו
נמחלו  כבר כן ואם ראשון, ראשון עוונותיו מעבירים הלא
לומר: ויש לחיים? להיחתם איפוא היה וצריך עוונותיו כל
ראשון, לו מעבירים אין ואז בראשֿהשנה מדבר שלעיל
לדעת  עוונותיו ששוקלים מיתה בשעת ידובר וכאן ראשון:
(כסףֿמשנה). לגיהנום או לגןֿעדן ילך אם

ואילך.25) משלישי האדם עוונות לחשוב שמתחילים
על 26) חשבונותיו לעשות אל יפעל השלישית שמהפעם

חוטא. כף 27)גבר על הראשונים ג' מניחים שאין
עוונותיהם  נמצאו ואם עוונותיהם. כל שישקלו עד המאזנים
אליהם  מצרפים אז זכויותיהם, על מרובים ואילך מרביעי
נמצאו  ואם הכל: על אותם ודנים הראשונים השלשה את גם
מעבירים  אז - ואילך מרביעי עוונותיהם כנגד זכויותיהם

ראשון. ראשון, שהבינונים 28)עוונותיהם שאמרנו מה
כשאין  רק זהו לגיהנם, נידונים ואינם נמחלים עוונותיהם
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נמצא  אם אבל תפילין: מצות ביטול עוון עוונותיהם בין
ישראל  "פושע נקרא: אותו שהעושה זה חמור עוון ביניהם
נוחל  הוא ענשו שקיבל ואחרי בגיהנם, נידון הוא - בגופו"

יז.). (ר"ה הבא עולם פ"י,30)(שם).29)חיי (סנה'
עלי 31)מ"א). החיים אחרי החיים הם הנפשות עולם

לשון 32)אדמות. וזה נח. בני מצוות שבע עליהם שקיבלו
שבע  עליו המקבל "כל ה"יא): פ"ח, מלכים (הל' רבינו
על  העולם", אומות מחסידי זה הרי - לעשותן ונזהר מצוות
פ"י, עבודתֿכוכבים (הל' בביאורנו למעלה עיין המצוות ז'

קה.).33)ה"ו). (סנהדרין

.å‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆≈∆»»«»∆»
ÔÈBcÂ ÌÈ„·B‡Â ÌÈ˙¯Î34Ì˙‡hÁÂ ÌÚL¯ Ï„b ÏÚ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«…∆ƒ¿»¿«»»

ÌÈÈn‰ :ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ35,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â , ¿»¿¿≈»ƒ«ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ
˙‡È··e ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙a ÌÈ¯ÙBk‰Â ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰Â¿«¿ƒ«»¿«¿ƒƒ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ«

ÌÈ„¯BÓ‰ ,Ï‡Bb‰36ÔÈL¯Bt‰Â ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓe «≈«¿ƒ«¬ƒ≈»«ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ÈÎ¯cÓ37‰ÈÒ‰¯Ùa ‰Ó¯ „Èa ˙B¯·Ú ‰NBÚ‰Â ƒ«¿≈ƒ¿»∆¬≈¿»»»¿«¿∆¿»

ÌÈ˜ÈB‰Èk38¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓe ÌÈ¯ÒBn‰Â ƒ»ƒ¿«¿ƒ«ƒ≈≈»««ƒ
ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL39Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚ·e ÌÈÓ„ ÈÎÙBLÂ40 ∆…¿≈»«ƒ¿¿≈»ƒ«¬≈»»«

B˙Ï¯Ú CLBn‰Â41. ¿«≈»¿»

ביארם 35)בגיהנם.34) ו' בהלכה כאן המנויים אלה כל
זה. שבפרק הבאות בהלכות אוקספורד,36)רבינו כגירסת

יז.: לר"ה חננאל רבי בפירוש הגירסא וכן קושטא. דפוס
המורדים. אחרת: בברייתא 37)ונוסחה שנויים אלה כל

יז.). סיפרו 38)(ר"ה וחז"ל ה"א). פ"א, פאה (ירושלמי,
להרגיז  ידעו לא לפני שהיו "המלכים אומר: שהיה עליו,
שאנו  פרווים זהב לנו יש לאורו? צריכים אנו כולם ה'. את
 ֿ (דברי עליו מעיד והכתוב אורו!" לו יטול בו, משתמשים
אשר  ותועבותיו יהויקים דברי "ויתר ח): לו, הימיםֿב

קג:). (סנהדרין בסמוך 39)עשה" ומפורשים יז.), (ר"ה
יאֿיב). בשם 40)(הלכה ה"א פ"א, פאה (ירושלמי,

"ולשון  מ"יז): פ"א, (אבות רבינו לשון וזה תוספתא).
הזה  בעולם האדם מן נפרעים דברים שלשה על התוספתא:
עריות  גילוי עבודהֿזרה, הבא: לעולם חלק לו ואין
להעיר  וראוי כולן". כנגד הרע ולשון - דמים ושפיכות
האדם  מן "נפרעים כתוב: שלפנינו פ"א) (פאה, שבתוספתא
אחד  המכוון אבל - הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
לו  אין - הרע לשון המספר "כל נג: פ' בפדר"א וכן הוא.

הבא. לעולם שהוא 41)חלק מהול, שהוא יכירו שלא
באבות  ששנינו וזהו אבינו. אברהם של בבריתו מתבייש
אין  אבינו... אברהם של בריתו המפר מ"יא): פ"ג, (אבות

הבא. לעולם חלק לו

.æÓ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰MÓÁÌL ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :ÌÈÈ ¬ƒ»≈«ƒ¿»ƒƒƒ»≈∆≈»
‚È‰Ó ÌÏBÚÏ ÔÈ‡Â dBÏ‡42ÌL LiL ¯ÓB‡‰Â ; ¡«¿≈»»«¿ƒ¿»≈∆≈»

ÌÈL Ô‰ Ï·‡ ,‚È‰Ó43ÌL LiL ¯ÓB‡‰Â ;¯˙BÈ B‡ «¿ƒ¬»≈¿«ƒ≈¿»≈∆≈»
‰eÓz ÏÚ·e Ûe‚ ‡e‰L Ï·‡ ,„Á‡ ÔBa¯44ÔÎÂ . ƒ∆»¬»∆««¿»¿≈
ÏkÏ ¯eˆÂ ÔBL‡¯‰ Bc·Ï BÈ‡L ,¯ÓB‡‰45ÔÎÂ . »≈∆≈¿«»ƒ¿«…¿≈

BÈa ıÈÏÓ ˙BÈ‰Ï È„k ,B˙ÏeÊÂ ÏfÓ B‡ ·ÎBk „·BÚ‰»≈»«»¿»¿≈ƒ¿≈ƒ≈
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÔBa¯ ÔÈ·e46‡e‰ el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ïk ; ≈ƒ»»ƒ»∆»≈¬ƒ»≈

.ÔÈÓƒ

מינות.42) זו - לבבכם" "אחרי יב:): (ברכות שאמרו כמו
א). יד, (תהלים אלהים אין בלבו: נבל אמר אומר: הוא וכן
(משלי  כן לא כסילים ולב דרשו: א) (פרק תהלים ובמדרש
העולם, הוא אבטומטוס שאומרים: המינים אלו - ז) טו,
עצמו. מנהיג והוא ומנהיג, בורא לו שאין כלומר:

יהיו 43) שלא יחידי, אדם נברא "לפיכך שאמרו: כמו
פ"ד, (סנהדרין בשמים" רשויות הרבה אומרים המינים

ה"ו). פ"א, התורה יסודי הלכות (ראה והרי 44)מ"ה).
תארי  וכל טו). ד, (דברים תמונה כל ראיתם לא כי נאמר:
הנביאים  ובספרות בתורתנו ה' אצל הנמצאים הגוף
מפני  האוזן: את לשבר ומליצה לשון אלא אינם והכתובים,
תורה  דיברה לפיכך - הגופות אלא מכירים בניֿאדם שאין
פ"א, התורה יסודי (הלכות למעלה ראה בניֿאדם. כלשון
לזה: קרא "למה ושואל: זה על משיג והראב"ד ה"ט).
בזו  הלכו הרמב"ם) (מן ממנו וטובים גדולים וכמה "מין"?
בדברי  שראו ממה ויותר במקראות שראו לפי המחשבה,
משתומם  וה"כסףֿמשנה" הדעות". את המשבשות האגדות
איך  קדוש פה על לתמוה "ויש ואומר הראב"ד השגת על
וטובים  "גדולים תמונה: ובעל גוף שהוא לאומרים יקרא
מסיים  אחרים ודעת עצמו דעת את להניח וכדי ממנו?!"
השגת  של הנוסחה שעיקר "ואפשר ואומר: ה"כסףֿמשנה"
מאמר  (פ"כ. העיקרים" ב"ספר שכתוב כמו הראב"ד,
האמונה  שעיקר פי על אף אברהם: אמר לשונו: וזה ראשון)
- גוף היותו המאמין זאת בכל הרמב"ם), (כדברי הוא כן
אין  - כפשוטן והמדרשות הפוסקים לשונות תפיסתו מצד
נוסח  מגיה שמח" "אור בעל והגאון מין. לקרותו: ראוי
במובן: ממנו", וטובים "גדולים ומתקן: שלפנינו הראב"ד
הראב"ד  התכוון ז"ל הרמב"ם אל ולא ראשון, בגוף מאתנו
ולא  תמונה לבורא שאין רבינו, של זו דעה "ממנו". באמרו:
ויש  הרבנים, בעולם גדולה התנגדות עוררה הגוף דמות
מכתב  ערך והרמב"ן זה. בגלל המדע" "ספר את לגנוז שרצו
ואחרים, ואומר: רבינו מלחמת לוחם הוא ובו צרפת, לרבני
באמרו: המדע" "ספר על תופשים שאתם אומרים שמעתי,
עליו  תפשתם רבותינו, ולמה, ותבנית". צורה למעלה "שאין
חכמינו  וכל בחיבוריהם, הגאונים כל הרי הזה? בדבר
מזה  הנוטה את יחשבו הכל - בספרד בפיוטיהם הקדמונים
נסים  ורבינו גאון האי רב דברי (ראה ההבל". אחר כהולך
והובאו  נט.), (ברכות יעקב" ל"עין ב"הכותב" ז"ל גאון
התוארים  שכל לברכות: הגאונים" ב"אוצר דבריהם
משל  אלא אינם ובמדרשים, בפסוקים הנמצאים הגשמיים
"סוף  בניֿאדם). בלשון תורה דיברה כי האוזן, את לשבר
- נשמע הכל צרפת, לרבני במכתבו הרמב"ן ממשיך דבר,
אשר  צרפת לחכמי גם אומנה. אומתנו האמונה זאת על כי
ראיתי  וכן בחיבוריהם. כן שכתוב מצאתי צרופה אימרתם
"יסוד  בשער ז"ל מגרמזיא אליעזר ר' החסיד הרב בחיבור
פנים  לו אין הכל "יוצר שם: שכתב והאמונה" האיחוד
לא  גשמיים, ענינים בקרא שכתוב ומה וכו'. וגובה ואחור
שלא  בתורתו הזהירנו וכבר אדם. לבני להבין אם כי נכתבו
מאד  "ונשמרתם כתוב: שכן וצורה, דמות עליו נחשוב
על  הסובר וכל תמונה..." כל ראיתם לא כי לנפשותיכם,
כלל. אלוה לו אין - ואיברים דמות צלם, לו שיש הבורא
שאין  כמו כי יבין, באלהים שהמאמין אומר: אני כן על
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נמצא  אם אבל תפילין: מצות ביטול עוון עוונותיהם בין
ישראל  "פושע נקרא: אותו שהעושה זה חמור עוון ביניהם
נוחל  הוא ענשו שקיבל ואחרי בגיהנם, נידון הוא - בגופו"

יז.). (ר"ה הבא עולם פ"י,30)(שם).29)חיי (סנה'
עלי 31)מ"א). החיים אחרי החיים הם הנפשות עולם

לשון 32)אדמות. וזה נח. בני מצוות שבע עליהם שקיבלו
שבע  עליו המקבל "כל ה"יא): פ"ח, מלכים (הל' רבינו
על  העולם", אומות מחסידי זה הרי - לעשותן ונזהר מצוות
פ"י, עבודתֿכוכבים (הל' בביאורנו למעלה עיין המצוות ז'

קה.).33)ה"ו). (סנהדרין

.å‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆≈∆»»«»∆»
ÔÈBcÂ ÌÈ„·B‡Â ÌÈ˙¯Î34Ì˙‡hÁÂ ÌÚL¯ Ï„b ÏÚ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«…∆ƒ¿»¿«»»

ÌÈÈn‰ :ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ35,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â , ¿»¿¿≈»ƒ«ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ
˙‡È··e ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙a ÌÈ¯ÙBk‰Â ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰Â¿«¿ƒ«»¿«¿ƒƒ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ«

ÌÈ„¯BÓ‰ ,Ï‡Bb‰36ÔÈL¯Bt‰Â ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓe «≈«¿ƒ«¬ƒ≈»«ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ÈÎ¯cÓ37‰ÈÒ‰¯Ùa ‰Ó¯ „Èa ˙B¯·Ú ‰NBÚ‰Â ƒ«¿≈ƒ¿»∆¬≈¿»»»¿«¿∆¿»

ÌÈ˜ÈB‰Èk38¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓe ÌÈ¯ÒBn‰Â ƒ»ƒ¿«¿ƒ«ƒ≈≈»««ƒ
ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL39Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚ·e ÌÈÓ„ ÈÎÙBLÂ40 ∆…¿≈»«ƒ¿¿≈»ƒ«¬≈»»«

B˙Ï¯Ú CLBn‰Â41. ¿«≈»¿»

ביארם 35)בגיהנם.34) ו' בהלכה כאן המנויים אלה כל
זה. שבפרק הבאות בהלכות אוקספורד,36)רבינו כגירסת

יז.: לר"ה חננאל רבי בפירוש הגירסא וכן קושטא. דפוס
המורדים. אחרת: בברייתא 37)ונוסחה שנויים אלה כל

יז.). סיפרו 38)(ר"ה וחז"ל ה"א). פ"א, פאה (ירושלמי,
להרגיז  ידעו לא לפני שהיו "המלכים אומר: שהיה עליו,
שאנו  פרווים זהב לנו יש לאורו? צריכים אנו כולם ה'. את
 ֿ (דברי עליו מעיד והכתוב אורו!" לו יטול בו, משתמשים
אשר  ותועבותיו יהויקים דברי "ויתר ח): לו, הימיםֿב

קג:). (סנהדרין בסמוך 39)עשה" ומפורשים יז.), (ר"ה
יאֿיב). בשם 40)(הלכה ה"א פ"א, פאה (ירושלמי,

"ולשון  מ"יז): פ"א, (אבות רבינו לשון וזה תוספתא).
הזה  בעולם האדם מן נפרעים דברים שלשה על התוספתא:
עריות  גילוי עבודהֿזרה, הבא: לעולם חלק לו ואין
להעיר  וראוי כולן". כנגד הרע ולשון - דמים ושפיכות
האדם  מן "נפרעים כתוב: שלפנינו פ"א) (פאה, שבתוספתא
אחד  המכוון אבל - הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
לו  אין - הרע לשון המספר "כל נג: פ' בפדר"א וכן הוא.

הבא. לעולם שהוא 41)חלק מהול, שהוא יכירו שלא
באבות  ששנינו וזהו אבינו. אברהם של בבריתו מתבייש
אין  אבינו... אברהם של בריתו המפר מ"יא): פ"ג, (אבות

הבא. לעולם חלק לו
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מינות.42) זו - לבבכם" "אחרי יב:): (ברכות שאמרו כמו
א). יד, (תהלים אלהים אין בלבו: נבל אמר אומר: הוא וכן
(משלי  כן לא כסילים ולב דרשו: א) (פרק תהלים ובמדרש
העולם, הוא אבטומטוס שאומרים: המינים אלו - ז) טו,
עצמו. מנהיג והוא ומנהיג, בורא לו שאין כלומר:

יהיו 43) שלא יחידי, אדם נברא "לפיכך שאמרו: כמו
פ"ד, (סנהדרין בשמים" רשויות הרבה אומרים המינים

ה"ו). פ"א, התורה יסודי הלכות (ראה והרי 44)מ"ה).
תארי  וכל טו). ד, (דברים תמונה כל ראיתם לא כי נאמר:
הנביאים  ובספרות בתורתנו ה' אצל הנמצאים הגוף
מפני  האוזן: את לשבר ומליצה לשון אלא אינם והכתובים,
תורה  דיברה לפיכך - הגופות אלא מכירים בניֿאדם שאין
פ"א, התורה יסודי (הלכות למעלה ראה בניֿאדם. כלשון
לזה: קרא "למה ושואל: זה על משיג והראב"ד ה"ט).
בזו  הלכו הרמב"ם) (מן ממנו וטובים גדולים וכמה "מין"?
בדברי  שראו ממה ויותר במקראות שראו לפי המחשבה,
משתומם  וה"כסףֿמשנה" הדעות". את המשבשות האגדות
איך  קדוש פה על לתמוה "ויש ואומר הראב"ד השגת על
וטובים  "גדולים תמונה: ובעל גוף שהוא לאומרים יקרא
מסיים  אחרים ודעת עצמו דעת את להניח וכדי ממנו?!"
השגת  של הנוסחה שעיקר "ואפשר ואומר: ה"כסףֿמשנה"
מאמר  (פ"כ. העיקרים" ב"ספר שכתוב כמו הראב"ד,
האמונה  שעיקר פי על אף אברהם: אמר לשונו: וזה ראשון)
- גוף היותו המאמין זאת בכל הרמב"ם), (כדברי הוא כן
אין  - כפשוטן והמדרשות הפוסקים לשונות תפיסתו מצד
נוסח  מגיה שמח" "אור בעל והגאון מין. לקרותו: ראוי
במובן: ממנו", וטובים "גדולים ומתקן: שלפנינו הראב"ד
הראב"ד  התכוון ז"ל הרמב"ם אל ולא ראשון, בגוף מאתנו
ולא  תמונה לבורא שאין רבינו, של זו דעה "ממנו". באמרו:
ויש  הרבנים, בעולם גדולה התנגדות עוררה הגוף דמות
מכתב  ערך והרמב"ן זה. בגלל המדע" "ספר את לגנוז שרצו
ואחרים, ואומר: רבינו מלחמת לוחם הוא ובו צרפת, לרבני
באמרו: המדע" "ספר על תופשים שאתם אומרים שמעתי,
עליו  תפשתם רבותינו, ולמה, ותבנית". צורה למעלה "שאין
חכמינו  וכל בחיבוריהם, הגאונים כל הרי הזה? בדבר
מזה  הנוטה את יחשבו הכל - בספרד בפיוטיהם הקדמונים
נסים  ורבינו גאון האי רב דברי (ראה ההבל". אחר כהולך
והובאו  נט.), (ברכות יעקב" ל"עין ב"הכותב" ז"ל גאון
התוארים  שכל לברכות: הגאונים" ב"אוצר דבריהם
משל  אלא אינם ובמדרשים, בפסוקים הנמצאים הגשמיים
"סוף  בניֿאדם). בלשון תורה דיברה כי האוזן, את לשבר
- נשמע הכל צרפת, לרבני במכתבו הרמב"ן ממשיך דבר,
אשר  צרפת לחכמי גם אומנה. אומתנו האמונה זאת על כי
ראיתי  וכן בחיבוריהם. כן שכתוב מצאתי צרופה אימרתם
"יסוד  בשער ז"ל מגרמזיא אליעזר ר' החסיד הרב בחיבור
פנים  לו אין הכל "יוצר שם: שכתב והאמונה" האיחוד
לא  גשמיים, ענינים בקרא שכתוב ומה וכו'. וגובה ואחור
שלא  בתורתו הזהירנו וכבר אדם. לבני להבין אם כי נכתבו
מאד  "ונשמרתם כתוב: שכן וצורה, דמות עליו נחשוב
על  הסובר וכל תמונה..." כל ראיתם לא כי לנפשותיכם,
כלל. אלוה לו אין - ואיברים דמות צלם, לו שיש הבורא
שאין  כמו כי יבין, באלהים שהמאמין אומר: אני כן על
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גוף  לבורא אין כך כבודו, מכסא שיצאה לנשה איברים
בגזירתכם  הקהילות ישמעו לא כי תדעו וידוע כלל... ודמות
ומה  מחייו... כפורש מהם והפורש הגדול... הרב ספרי לגנוז
מפתח  הוא: אלהים מכתב והמכתב המדע"? ל"ספר יאמרו

לתל  מלמד חיבוריו: לכל ומבוא בתלמוד הרב מידים לספרי
דרך  חטאים יורה תורה: תלמוד בהלכות ומורא כבוד
כי  מרגליות. מפיק והוויות, קושיות בלי "תשובה" בהלכות
ומפוזרים  מפורדים רק בתלמוד "תשובה" דברי מצינו לא
הגאונים  חיבורי ובכל בירורים. בלי וההגדות ההלכות בין
לכל  דרושים הענינים אותם מצינו לא והאחרונים הראשונים
בספר  ומבוארים מפורשים המה כאשר ומזומנים, חפציהם
ומבפנים..." מבחוץ בספרים המיוחס פנינים, הממולא ההוא

יחיד 45) אלוה שיש אמת כלומר: הכל. את וברא שיצר
שלא  קדום חומר יש כי ראשון, לבדו אינו אבל גוף, ואינו
כאותו  העולם. את אלהים ברא ההוא החומר ומן  ה', בראו
"צייר  פ"א): (בראשיתֿרבה, גמליאל לרבן שאמר הפילסוף
שסייעו  טובים סממנים שמצא אלא אלהיכם, הוא גדול
למשנה  ובפירושו וכו'. ורוח" ומים חושך ובהו, תהו אותו:
ה' כי "שנאמין רבינו: אומר הרביעי) היסוד פ"ו, (סנהדרין
קדמון  בלתי זולתו שנמצא מה וכל בהחלט, קדמון הוא
(דברים  קדם אלהי מעונה הכתוב: שאמר הוא אליו, בערכו

כז)". כאמור 46)לג, דורו, ובני אנוש טעות היתה זאת
ה"א). פ"א, כוכבים עבודת (הלכות למעלה
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הלשון 47) מתיקוני אבל העברי, הסגנון לפי מיותרת מלה
ביאורנו  ראה בעברית. גם בה השתמש ורבינו היא, הערבית

ה"א). פ"א, התורה יסודי החכמות:48)(הלכות מן חכמה
בחלום, או בהקיץ לנביא אלהים מאת הנמסרת ומצוה תורה
ובנביאים  בתורה מקומות והרבה ומעלתו. מדרגתו כפי
מאחיך  מקרבך נביא כמו: הנבואה, מציאות על מעידים
ולמעלה  טו). יח, (דברים תשמעון אליו ה'... לך יקים כמוני
הדת: "מיסודי רבינו: אמר ה"א) פ"ז, התורה יסודי (הלכות

האדם". בני את מנבא שהאל אדון 49)לידע, שהיה
עד  והגיע אחריו ולבאים לפניו לקודמים ואביהם, הנביאים
ונכסה  קרעו שלא מסך נשאר ו"לא המלאכים למדרגת
וראה  השביעי). היסוד פ"י, סנהדרין רבינו, (מלשון ממנו"
בין  חילוקים ארבעה ה"ו) פ"ז, התרה יסודי (הלכות למעלה

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה והפסוק 50)נבואת
ובירמיה  ה). ו, (בראשית האדם רעת רבה כי ה' וירא מעיד:
לתת  בניֿאדם דרכי כל על פקוחות עיניך אשר יט) (לב,

מעלליו. וכפרי כדרכיו דבר 51)לאיש כי צט.) (סנהדרין
מן  תורה אין האומר "זה - לא) טו, (במדבר בזה ה'
חוץ  השמים מן כולה התורה כל אמר: ואפילו השמים".
עליו  - עצמו מפי משה אלא הקב"ה אמרו שלא אחד מפסוק
(סנהדרין  המשנה בפירוש ורבינו בזה". ה' דבר "כי נאמר:
סופר  כמו היה בנט משה יאמר: השמיני) היסוד פ"י,
הפרש  ואין מחוקק. נקרא: ולפיכך כותב, והוא לו שקוראים
לבין: פילגש" היתה ותמנע , ומצרים": כוש חם "ובני בין:
סיפרם  משה הפסוקים שאלה שאומר ומי אלהיך". ה' "אנכי
וקליפה, לב בתורה אין כופר. - חכמינו אצל הוא מדעתו,
שיבין  למי ופלאים חכמה בו יש ודיבור דיבור כל אלא
אלוהי  משיח דוד בעקבות להלך - אלא לאיש ואין אותו...
(תהלים  מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל שהתפלל: יעקב

יח). התורה 52)קיט, כל אמר: "ואפילו צט.). (סנהדרין
הוא  הרי - זו שוה מגזירה זה, מדקדוק חוץ השמים מן
תורה  מכחיש בין חילוק שאין בזה", ה' דבר כי בכלל:

שבעלֿפה. תורה למכחיש התורה 53)שבכתב חכמי הם
הכתוב". "מגיד לומר: היתה משנתם שדרך ומפרשיה,

התורה 54) את ופירשו ובמסורת החכמים בקבלת שכפרו
שאינם  הקראים, ותלמידיהם הצדוקים והם: בעיניהם כטוב
פי  על הוזהרנו: ואנו כפשוטו. המקרא בצורת אלא מחזיקים
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא יורוך... אשר התורה
(פ"א, לאבות בפירושו רבינו מדברי יא). יז, (דברים ושמאל

לנו 55)מ"ג) והנגלות כח): כט, (דברים נאמר והרי
ראה  הזאת. התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו

ה"א). פ"ט, התורה יסודי (הלכות לעיל
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lk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓÈ˙„Ï ÌÈ¯ÊBÁ‰ ÔB‚k - d »¿»«»À»¿«¿ƒ¿»≈
‰¯Êb ÔÈ¯ÊBbL ‰ÚLa ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ‰59Ì‰a ˜a„ÈÂ , »¿≈»ƒ¿»»∆¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«»∆

ÌÈÏÙL Ì‰L ,Ï‡¯NÈa ˜ac‰Ï ÈÏ Úˆa ‰Ó :¯Ó‡ÈÂ¿…««∆«ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿»≈∆≈¿»ƒ
‰ÙÈwz Ì„iL el‡a ˜a„‡L ÈÏ ·BË ;ÌÈÙc¯Â60- ¿ƒ¿»ƒƒ∆∆¿«¿≈∆»»«ƒ»

.dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿»«»À»

גרידא.56) לאו איסור אלא כרת עונש בה שאין
יא.).57) ואיסור 58)(הוריות שהיתר כל - להכעיס מומר

ומומר  ההיתר: את ומניח באיסור ואוחז לפניו מונחים
ויש  כישראל דינו להנאתו, אלא עובר שאינו זה - לתיאבון

ד.). (חולין הבא לעולם חלק ויש 59)לו ישראל, על קשה
כמבואר  בורח, ואינו נפשו ולמלט לברוח האפשרות לו

ה"ד). פ"ה, התורה יסודי החוזר 60)(הלכות וקלֿוחומר
חוזר  הוא "אם השיג: והראב"ד הגזירה. בשעת שלא לדתם

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



daeyzקלח zekld - rcnd xtq - elqk b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מין"? והריהו באלהיהם, מודה הוא הנה עכו"ם לדתי
הוא  "מין" מתרץ: והכס"מ ממומר. גרוע שהוא כלומר:
בפרקנו  לעיל המנויים הדברים מחמשת באחד המאמין
מתחבר  אלא בדתם, מאמין אינו עכו"ם לדתי והחוזר (ה"ז):
צור  שאין הוא יודע בלבו אבל נרדף, יהא שלא כדי אליהם

אלהינו. זולתי

.é¯·„a ‡ÈËÁ‰L „Á‡ ?„ˆÈk ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓ«¬ƒ≈»«ƒ≈«∆»∆∆¡ƒ¿»»
ÌÚ·¯È ÔB‚k ,ÏB„b61ÒBzÈ·e ˜B„ˆÂ62„Á‡Â ; »¿»»¿»¿»«¿¿∆»

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï elÙ‡ ,Ï˜ ¯·„a ‡ÈËÁ‰L63; ∆∆¡ƒ¿»»«¬ƒ¿«≈ƒ¿«¬≈
‰È‰L ,‰MÓk e‡ËÁiL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÒB‡‰ „Á‡Â¿∆»»≈¬≈ƒ«∆∆∆¿ƒ¿«∆∆»»

ÌÈ·ÎBkŒ˙„B·Ú e„·ÚiL „Ú Ï‡¯NÈ ˙‡ ‚¯B‰64B‡ , ≈∆ƒ¿»≈«∆««¿¬«»ƒ
ÌÁÈc‰Â ÌÈ¯Á‡ ‰ÚË‰L65. ∆ƒ¿»¬≈ƒ¿ƒƒ»

לעבודהֿזרה.61) אחרים את והחטיא כמבואר 62)שחטא
(ה"ח). בביאורנו המובאת 63)לעיל בברייתא מבואר

ה"א): (פ"ד, לקמן הביאה ורבינו יומא): מסכת (סוף ברי"ף
בידו  מספיקים אין - מצוה מלעשות הרבים את "המעכב

תשובה". עליו 64)לעשות שמעיד כמו קג:) (סנהדרין
(מלכיםֿב  וגו' מאד הרבה מנשה שפך נקי דם וגם הכתוב:

טז). ומרמה.65)כא, חלקות בדברי הישרה מהדרך

.àé¯·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ L¯Bt‰«≈ƒ«¿≈ƒ««ƒ∆…»«
˙BˆÓ ‰NBÚ BÈ‡Â Ï‡¯NÈ ˙„ÚÓ Ïc· ‡l‡ ,˙B¯·Ú¬≈∆»ƒ¿»≈¬«ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿
,Ô˙ÈÚ˙a ‰pÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô˙¯ˆa ÒÎ ‡ÏÂ ,ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒ¿»¿»»»¿…ƒ¿«∆¿«¬ƒ»
BÈ‡ el‡Îe ,ı¯‡‰ ÈÈBbÓ „Á‡k Bk¯„a CÏB‰ ‡l‡∆»≈¿«¿¿∆»ƒ≈»»∆¿ƒ≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó66˙B¯·Ú ‰NBÚ‰ . ≈∆≈≈∆»»«»»∆¬≈
˙Bl˜ ‰NÚL ÔÈa - ÌÈ˜ÈB‰Èk ‰Ó¯ „Èa67‰NÚL ÔÈa , ¿»»»ƒ»ƒ≈∆»»«≈∆»»

˙B¯eÓÁ68‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬≈≈∆»»«»¿∆«ƒ¿»
‰¯Bza ÌÈÙ ‰l‚Ó69ÂÈÙ ‰l‚Â BÁˆÓ ÊÚ‰L ÈtÓ , ¿«∆»ƒ«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿¿ƒ»»»

.‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ LB· ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈»

יז.).66) (ר"ה מקורו כי ו), (הלכה לעיל העירונו כבר
כרת.67) בהם מיתה.68)שאין או כרת שענשן
ה"א).69) פ"א, פאה (ירושלמי,

.áéÌ"ekÚ „Èa B¯·Á ¯ÒBn‰ :ÔÈ¯ÒBn‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«¿ƒ«≈¬≈¿««
„Èa B¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰Â ,B˙Bk‰Ï B‡ B‚¯‰Ï¿»¿¿«¿«≈»¬≈¿«

Ì"ekÚ70Òp‡ „Èa B‡ ,71ÔÈ‡ Ì‰ÈLe ;Ì"ekÚk ‡e‰L «¿««»∆¿«¿≈∆≈
.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï»∆≈∆»»«»

כהנא 70) ברב קיז.) (ב"ק כמבואר מסור, נקרא: זה גם
דברי  השווה נכרי. ביד ישראל ממון שמסר מי את שהרג
המגיד  הרב ודברי ה"י), פ"ח, ומזיק חובל (הלכות רבינו

חמסן.71)(שם). זרוע, איש

.âé‰Ê - ÌÈÓLŒÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓ«ƒ≈≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆
,epnÓ ÌÈ„ÁÙÓe ÌÈ‡¯È Ì‰Â ,‰˜ÊÁa ¯eaˆ ‰„B¯‰»∆ƒ¿»¿»¿≈¿≈ƒ¿«¬ƒƒ∆
,ÌÈÓL „B·ÎÏ ‡lL ÂÈˆÙÁ ÏÎÂ ,BÓˆÚ „B·ÎÏ B˙eÎÂ¿«»»ƒ¿«¿¿»¬»»∆…ƒ¿»«ƒ

Ì"ekÚ‰ ÈÎÏÓ ÔB‚k72. ¿«¿≈»«

לכבוד 72) והכל - תבל ומרגיזים בארץ חתיתם הנותנים
עצמם.

.ãéÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯N73el‡ ÌÈL‡ »∆»¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ≈
˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ ,Ï‡¯NiÓ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eÈnL∆»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ¿»≈≈»∆≈∆
ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,el‡Ó ˙Bl˜ ˙B¯·Ú LÈÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿≈¬≈«≈≈¿««ƒ
ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ô‰a ÏÈ‚¯‰L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎ≈»¿¬»ƒ∆»»ƒ»∆≈»∆≈∆»»
:Ô‰ el‡Â .Ô‰a ¯‰f‰Ïe Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Ô‰ È„Îe ,‡a‰«»¿«≈¿ƒ¿«≈≈∆¿ƒ»≈»∆¿≈≈

B¯·ÁÏ ÌL ‰pÎÓ‰74BÈepÎa B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰Â ,75, «¿«∆≈«¬≈¿«≈«¬≈¿ƒ
ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰Â76ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â , ¿««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ¿

B¯·Á77ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ‰f·Ó‰Â ,78,ÂÈ˙Ba¯ ‰f·Ó‰Â , ¬≈¿«¿«∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿«∆«»
˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â79ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â ,80. ¿«¿«∆∆«¬¿«¿«≈∆«√»ƒ

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»∆»≈≈≈≈∆
·L Ì‡ Ï·‡ ;‰·eL˙ ‡Ïa ˙nLk ?‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿∆≈¿…¿»¬»ƒ»
ÈaÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLzŒÏÚa ‡e‰Â ˙Óe BÚL¯Ó≈ƒ¿≈¿««¿»¬≈∆ƒ¿≈
ÈÙa „ÓBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»∆≈¿»»∆≈ƒ¿≈

‰·eLz‰81‰B¯Á‡·e ,ÂÈÓÈ Ïk ¯wÚa ¯Ùk elÙ‡ . «¿»¬ƒ»«»ƒ»»»»»«¬»
ÌBÏL" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈ - ·L»∆≈∆»»«»∆∆¡«»

˜BÁ¯Ï ÌBÏL82Ïk ."ÂÈ˙‡Ù¯e '‰ ¯Ó‡ ·B¯wÏÂ »»»¿«»»«¿»ƒ»
- ‰·eL˙· e¯ÊÁL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óen‰Â ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆»¿ƒ¿»

˙BiBÓËÓa ÔÈa ,ÈeÏ‚a ÔÈa83,Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ≈¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - "ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ»ƒ««ƒ∆¬«ƒ
ÔÈÏa˜Ó ,ÈeÏ‚· ‡ÏÂ ·L ¯˙qa È¯‰L ,‡e‰ ··BL»∆¬≈«≈∆»¿…¿»¿«¿ƒ

‰·eL˙a B˙B‡84. ƒ¿»

שני 73) כופרים, שלשה אפיקורסים, שלשה מינים, חמשה
בביאת  כופר המתים, בתחיית כופר מוסרים, שני מומרים,
עושה  ציבור, מדרכי פורש הרבים, את מחטיא הגואל,
לשון  דמים, שופך הצבור, על אימה מטיל רמה, ביד עבירות
וארבעה. לעשרים עולים יחד אלה כל - בערלתו מושך הרע,

נח:).74) כ:).75)(ב"מ תענית (שם: אחרים שכינוהו
ימים? הארכת במה אהבה: בר אדא רב את תלמידיו "שאלו
אומרים: ויש בחניכתי: לחברי קראתי ולא להם: אמר
שלא  - "בחניכתי" הערוך: ופירש הערוך) (כגרסת בחניכתו"
אחרים  לו שכינו שם שאפילו - "בחניכתו" שם. לו כניתי

קראתיו. נח:).76)לא ב"מ מ"יא: פ"ג, (אבות
ה"א).77) פ"ב, חגיגה צט:).78)(ירושלמי, (סנהדרין
חולֿהמועד 79) בימי מלאכה שעושה מ"יא) פ"ג, (אבות

כבחול. בהם לידי 80)ונוהג זבח קדשי שמביא (שם)
בדק  ומקדשי מזבח מקדשי ונהנה המועל או ונותר: פיגול

ה"א).81)הבית. פ"א, פאה שהיה 82)(ירושלמי, לזה
ונתקרב. ובטמון.83)רחוק והכס"מ 84)בסתר ז :) (ע"ז

פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל כתב רבינו הלא שאל:
בתשובה  אותם מקבלין אין - מישראל "האפיקורסים ה"ה):
נשאלה  זאת שאלה ישובון?" לא באיה כל שנאמר: לעולם,
סתירה, שום כאן אין כי תדע "ידוע והשיב: רבינו בחיי כבר
שאנו  הוא: בתשובה" אותם מקבלים "אין המאמר: ענין כי
בעלי  במעלת בעניניו יהיו ולא תשובה מהם נקבל לא
מפני  אולי - ובחסידות ביושר מתנהגים גם ואם תשובה...
האחר  המאמר וענין כאן. יש הבריות דעת וגניבת היראה,
אז  - בוראם ובין בינם לבבם בכל באמת שבו אם הוא:
לדבר  נוגע כן אם וזה הבא: לעולם חלק להם יש בודאי
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מין"? והריהו באלהיהם, מודה הוא הנה עכו"ם לדתי
הוא  "מין" מתרץ: והכס"מ ממומר. גרוע שהוא כלומר:
בפרקנו  לעיל המנויים הדברים מחמשת באחד המאמין
מתחבר  אלא בדתם, מאמין אינו עכו"ם לדתי והחוזר (ה"ז):
צור  שאין הוא יודע בלבו אבל נרדף, יהא שלא כדי אליהם

אלהינו. זולתי

.é¯·„a ‡ÈËÁ‰L „Á‡ ?„ˆÈk ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓ«¬ƒ≈»«ƒ≈«∆»∆∆¡ƒ¿»»
ÌÚ·¯È ÔB‚k ,ÏB„b61ÒBzÈ·e ˜B„ˆÂ62„Á‡Â ; »¿»»¿»¿»«¿¿∆»

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï elÙ‡ ,Ï˜ ¯·„a ‡ÈËÁ‰L63; ∆∆¡ƒ¿»»«¬ƒ¿«≈ƒ¿«¬≈
‰È‰L ,‰MÓk e‡ËÁiL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÒB‡‰ „Á‡Â¿∆»»≈¬≈ƒ«∆∆∆¿ƒ¿«∆∆»»

ÌÈ·ÎBkŒ˙„B·Ú e„·ÚiL „Ú Ï‡¯NÈ ˙‡ ‚¯B‰64B‡ , ≈∆ƒ¿»≈«∆««¿¬«»ƒ
ÌÁÈc‰Â ÌÈ¯Á‡ ‰ÚË‰L65. ∆ƒ¿»¬≈ƒ¿ƒƒ»

לעבודהֿזרה.61) אחרים את והחטיא כמבואר 62)שחטא
(ה"ח). בביאורנו המובאת 63)לעיל בברייתא מבואר

ה"א): (פ"ד, לקמן הביאה ורבינו יומא): מסכת (סוף ברי"ף
בידו  מספיקים אין - מצוה מלעשות הרבים את "המעכב

תשובה". עליו 64)לעשות שמעיד כמו קג:) (סנהדרין
(מלכיםֿב  וגו' מאד הרבה מנשה שפך נקי דם וגם הכתוב:

טז). ומרמה.65)כא, חלקות בדברי הישרה מהדרך

.àé¯·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ L¯Bt‰«≈ƒ«¿≈ƒ««ƒ∆…»«
˙BˆÓ ‰NBÚ BÈ‡Â Ï‡¯NÈ ˙„ÚÓ Ïc· ‡l‡ ,˙B¯·Ú¬≈∆»ƒ¿»≈¬«ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿
,Ô˙ÈÚ˙a ‰pÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô˙¯ˆa ÒÎ ‡ÏÂ ,ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒ¿»¿»»»¿…ƒ¿«∆¿«¬ƒ»
BÈ‡ el‡Îe ,ı¯‡‰ ÈÈBbÓ „Á‡k Bk¯„a CÏB‰ ‡l‡∆»≈¿«¿¿∆»ƒ≈»»∆¿ƒ≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó66˙B¯·Ú ‰NBÚ‰ . ≈∆≈≈∆»»«»»∆¬≈
˙Bl˜ ‰NÚL ÔÈa - ÌÈ˜ÈB‰Èk ‰Ó¯ „Èa67‰NÚL ÔÈa , ¿»»»ƒ»ƒ≈∆»»«≈∆»»

˙B¯eÓÁ68‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬≈≈∆»»«»¿∆«ƒ¿»
‰¯Bza ÌÈÙ ‰l‚Ó69ÂÈÙ ‰l‚Â BÁˆÓ ÊÚ‰L ÈtÓ , ¿«∆»ƒ«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿¿ƒ»»»

.‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ LB· ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈»

יז.).66) (ר"ה מקורו כי ו), (הלכה לעיל העירונו כבר
כרת.67) בהם מיתה.68)שאין או כרת שענשן
ה"א).69) פ"א, פאה (ירושלמי,

.áéÌ"ekÚ „Èa B¯·Á ¯ÒBn‰ :ÔÈ¯ÒBn‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«¿ƒ«≈¬≈¿««
„Èa B¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰Â ,B˙Bk‰Ï B‡ B‚¯‰Ï¿»¿¿«¿«≈»¬≈¿«

Ì"ekÚ70Òp‡ „Èa B‡ ,71ÔÈ‡ Ì‰ÈLe ;Ì"ekÚk ‡e‰L «¿««»∆¿«¿≈∆≈
.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï»∆≈∆»»«»

כהנא 70) ברב קיז.) (ב"ק כמבואר מסור, נקרא: זה גם
דברי  השווה נכרי. ביד ישראל ממון שמסר מי את שהרג
המגיד  הרב ודברי ה"י), פ"ח, ומזיק חובל (הלכות רבינו

חמסן.71)(שם). זרוע, איש

.âé‰Ê - ÌÈÓLŒÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓ«ƒ≈≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆
,epnÓ ÌÈ„ÁÙÓe ÌÈ‡¯È Ì‰Â ,‰˜ÊÁa ¯eaˆ ‰„B¯‰»∆ƒ¿»¿»¿≈¿≈ƒ¿«¬ƒƒ∆
,ÌÈÓL „B·ÎÏ ‡lL ÂÈˆÙÁ ÏÎÂ ,BÓˆÚ „B·ÎÏ B˙eÎÂ¿«»»ƒ¿«¿¿»¬»»∆…ƒ¿»«ƒ

Ì"ekÚ‰ ÈÎÏÓ ÔB‚k72. ¿«¿≈»«

לכבוד 72) והכל - תבל ומרגיזים בארץ חתיתם הנותנים
עצמם.

.ãéÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯N73el‡ ÌÈL‡ »∆»¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ≈
˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ ,Ï‡¯NiÓ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eÈnL∆»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ¿»≈≈»∆≈∆
ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,el‡Ó ˙Bl˜ ˙B¯·Ú LÈÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿≈¬≈«≈≈¿««ƒ
ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ô‰a ÏÈ‚¯‰L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎ≈»¿¬»ƒ∆»»ƒ»∆≈»∆≈∆»»
:Ô‰ el‡Â .Ô‰a ¯‰f‰Ïe Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Ô‰ È„Îe ,‡a‰«»¿«≈¿ƒ¿«≈≈∆¿ƒ»≈»∆¿≈≈

B¯·ÁÏ ÌL ‰pÎÓ‰74BÈepÎa B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰Â ,75, «¿«∆≈«¬≈¿«≈«¬≈¿ƒ
ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰Â76ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â , ¿««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ¿

B¯·Á77ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ‰f·Ó‰Â ,78,ÂÈ˙Ba¯ ‰f·Ó‰Â , ¬≈¿«¿«∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿«∆«»
˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â79ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â ,80. ¿«¿«∆∆«¬¿«¿«≈∆«√»ƒ

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»∆»≈≈≈≈∆
·L Ì‡ Ï·‡ ;‰·eL˙ ‡Ïa ˙nLk ?‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿∆≈¿…¿»¬»ƒ»
ÈaÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLzŒÏÚa ‡e‰Â ˙Óe BÚL¯Ó≈ƒ¿≈¿««¿»¬≈∆ƒ¿≈
ÈÙa „ÓBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»∆≈¿»»∆≈ƒ¿≈

‰·eLz‰81‰B¯Á‡·e ,ÂÈÓÈ Ïk ¯wÚa ¯Ùk elÙ‡ . «¿»¬ƒ»«»ƒ»»»»»«¬»
ÌBÏL" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈ - ·L»∆≈∆»»«»∆∆¡«»

˜BÁ¯Ï ÌBÏL82Ïk ."ÂÈ˙‡Ù¯e '‰ ¯Ó‡ ·B¯wÏÂ »»»¿«»»«¿»ƒ»
- ‰·eL˙· e¯ÊÁL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óen‰Â ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆»¿ƒ¿»

˙BiBÓËÓa ÔÈa ,ÈeÏ‚a ÔÈa83,Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ≈¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - "ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ»ƒ««ƒ∆¬«ƒ
ÔÈÏa˜Ó ,ÈeÏ‚· ‡ÏÂ ·L ¯˙qa È¯‰L ,‡e‰ ··BL»∆¬≈«≈∆»¿…¿»¿«¿ƒ

‰·eL˙a B˙B‡84. ƒ¿»

שני 73) כופרים, שלשה אפיקורסים, שלשה מינים, חמשה
בביאת  כופר המתים, בתחיית כופר מוסרים, שני מומרים,
עושה  ציבור, מדרכי פורש הרבים, את מחטיא הגואל,
לשון  דמים, שופך הצבור, על אימה מטיל רמה, ביד עבירות
וארבעה. לעשרים עולים יחד אלה כל - בערלתו מושך הרע,

נח:).74) כ:).75)(ב"מ תענית (שם: אחרים שכינוהו
ימים? הארכת במה אהבה: בר אדא רב את תלמידיו "שאלו
אומרים: ויש בחניכתי: לחברי קראתי ולא להם: אמר
שלא  - "בחניכתי" הערוך: ופירש הערוך) (כגרסת בחניכתו"
אחרים  לו שכינו שם שאפילו - "בחניכתו" שם. לו כניתי

קראתיו. נח:).76)לא ב"מ מ"יא: פ"ג, (אבות
ה"א).77) פ"ב, חגיגה צט:).78)(ירושלמי, (סנהדרין
חולֿהמועד 79) בימי מלאכה שעושה מ"יא) פ"ג, (אבות

כבחול. בהם לידי 80)ונוהג זבח קדשי שמביא (שם)
בדק  ומקדשי מזבח מקדשי ונהנה המועל או ונותר: פיגול

ה"א).81)הבית. פ"א, פאה שהיה 82)(ירושלמי, לזה
ונתקרב. ובטמון.83)רחוק והכס"מ 84)בסתר ז :) (ע"ז

פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל כתב רבינו הלא שאל:
בתשובה  אותם מקבלין אין - מישראל "האפיקורסים ה"ה):
נשאלה  זאת שאלה ישובון?" לא באיה כל שנאמר: לעולם,
סתירה, שום כאן אין כי תדע "ידוע והשיב: רבינו בחיי כבר
שאנו  הוא: בתשובה" אותם מקבלים "אין המאמר: ענין כי
בעלי  במעלת בעניניו יהיו ולא תשובה מהם נקבל לא
מפני  אולי - ובחסידות ביושר מתנהגים גם ואם תשובה...
האחר  המאמר וענין כאן. יש הבריות דעת וגניבת היראה,
אז  - בוראם ובין בינם לבבם בכל באמת שבו אם הוא:
לדבר  נוגע כן אם וזה הבא: לעולם חלק להם יש בודאי
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שבינם  לדבר נוגעת האחרת וההלכה בוראם. לבין שבינם
הוצאת  קא, סימן הרמב"ם (תשובות האנשים" שאר לבין

ה"ה) פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל ראה פרימן).
בביאורנו.



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz elqk b"kÎf"i -

ה'תשע"ו  כסלו י"ז ראשון יום

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההעמדה 1) שעת לפי לא הערך זמן לפי הערך סכום קביעת

נידון  אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי בדין,
ממשכנים  כיצד ונגנבו, דמיו או ערכו המפריש יד, בהישג
אלא  להקדש שאין להם, משאירים ומה ודמים ערכים חייבי

ושעתו. מקומו

.àÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰2„ÓÚ ‡ÏÂ , ««¬ƒ∆«»ƒ∆∆¿ƒ¿…»«
ÔÈca3ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‰È‰L „Ú4‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - «ƒ«∆»»»≈«∆¿ƒ≈≈∆»

ÔÓÊa ‡l‡ C¯Ú‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt C¯Ú≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆≈»≈∆∆»ƒ¿«
ÔÈca ‰„ÓÚ‰‰ ÔÓÊa ‡Ï ,C¯Ú‰5. »≈∆…ƒ¿«««¬»»«ƒ

שקל.2) עשרים הוא לעמוד 3)שערכו צריך נערך שכל
הכ"אֿכג. פ"א, לעיל כמבואר אותו, המעריך הכהן לפני

שקל.4) חמישים שם 5)וערכו ובגמרא יח. בערכין משנה
בזמן  אלא נותן "אינו יז) כז, (ויקרא יקום" מ"כערכך למדוה

שם. בתוספותֿיו"ט וראה הערך".

.áCÈ¯Ún‰ Ô˙BpL Ô‰ ‰¯Bza ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰ Ïk»»¬»ƒ«¿ƒ«»≈∆≈««¬ƒ
- ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡Â ÈÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ¿≈»«∆∆

ÚÏÒ elÙ‡ ,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk Ô˙B6¯ËÙÂ ,„Á‡7; ≈»«ƒ¿»¿»¬ƒ∆«∆»¿ƒ¿«
‚ÈOz ¯L‡ Èt ÏÚ ,Ek¯ÚÓ ‡e‰ CÓ Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈∆¿∆«ƒ¬∆«ƒ

.¯„p‰ „È««…≈

ה"ד.6) בסמוך יתבאר דינו סלע, אפילו בידו אין ואם שקל,
בסמוך 7) כמבואר כלום, חייב אינו אח"כ יעשיר ואפילו

ה"ז.

.â‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ Ô˙B ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¬ƒ∆«∆»ƒ≈∆»
L„w‰ Ï˜La ‰È‰È Ek¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ?„Á‡ ÚÏÒ8. ∆«∆»∆∆¡«¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆«…∆

ÏÚ ¯˙BÈ ‡ÏÂ ,ÚÏqÓ ˙BÁt ÔÈÎ¯Úa ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈«¬»ƒ»ƒ∆«¿…≈«
ÌÈMÓÁ9. ¬ƒƒ

(ערכין 8) משקל" פחותים יהו לא מעריך, שאתה ערכין "כל
מדבר. הכתוב משגת, ידו שאין בעני, ועלֿכרחך ז.)

בן 9) ועד שנה עשרים מבן הזכר, בערך בתורה כמפורש
ג). כז, (ויקרא שנה ששים

.ãÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÚÏÒ elÙ‡ B„Èa ‡ˆÓ ‡lL È¯‰¬≈∆…ƒ¿»¿»¬ƒ∆«≈¿ƒ
ÚÏqÓ ˙BÁt epnÓ10,·BÁ ÂÈÏÚ Ïk‰ ¯‡MÈ ‡l‡ , ƒ∆»ƒ∆«∆»ƒ»≈«…»»

·eˆw‰ ÌÏL C¯Ú ÔzÈ - ¯ÈLÚ‰Â B„È ‰‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»»¿∆¡ƒƒ≈≈∆»≈«»
.‰¯Bza«»

ומפרש 10) מסלע", פחות נערכין "אין ז: ערכין משנה
מסלע" פחות יתן לא יד, בהישג הנידון עני "שאפילו רש"י:

ז. אות לעיל וכמבואר

.äÈÚ‰Â CÈ¯Ú‰L ¯ÈLÚ11ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰L B‡ , »ƒ∆∆¡ƒ¿∆¡ƒ∆∆¡ƒ¿∆»ƒ
¯ÈLÚ‰Â12¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -13Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¡ƒ¬≈∆«»¿≈∆»ƒ¬»ƒ

ÈÚ‰Â ¯ÊÁÂ ¯ÈLÚ‰Â ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰14Ô˙B - ∆¡ƒ¿∆»ƒ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ≈
Ú C¯ÚÈ15. ≈∆»ƒ

הכהן.11) שיעריכנו הכהן 12)קודם לפני כשעמד
וכן  קיד. מציעא לבבא רש"י וכפירוש עשיר, הריהו להערכה

שם. שם:13)בתוספותֿיו"ט ובגמרא יז:, ערכין משנה
ידו  והרי הנודר", יד תשיג "אשר שנאמר: - והעשיר עני
משמע  הנודר" יד תשיג אשר "עלֿפי - והעני עשיר משגת.
(רבינו  הנדר שעת והיא הולכים, אנו פה אמירת  אחרי
יהיה  והשאר בידו, שיש מה נותן זה עני נמצא שם), גרשום
ה"ז. להלן כמבואר וישלים, שיעשיר עד חוב עליו

הכהן.14) הערכת הנדר 15)בשעת בשעת גם שהרי שם,
הוא" מך "ואם אומרים: ואין הוא, עני ההערכה בשעת וגם

(שם). סופו ועד מתחילתו (בעניותו) במכותו שיהא עד -

.åÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ¯ÈLÚ16ÚÓLÂ , »ƒ∆»«∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«
·iÁ ÈÚ‰ È¯‰ - ÈÏÚ ‰Ê ¯Ó‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ÈÚ‰∆»ƒ¿»««∆»«∆»«¬≈∆»ƒ«»

ÌÏL C¯Ú ‡e‰L ,¯ÈLÚ C¯Úa17CÈ¯Ú‰L ÈÚ Ï·‡ . ¿≈∆»ƒ∆≈∆»≈¬»»ƒ∆∆¡ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÚ ‰Ê C¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÈLÚ‰ ˙‡∆∆»ƒ¿»«≈∆∆»«≈«»∆»

B„È ‚ÈOz ¯L‡ ÈÙk ‡e‰L ,ÈÚ C¯Úk18. ¿≈∆»ƒ∆¿ƒ¬∆«ƒ»

עלי.16) פלוני ערך התימנים: יז.17)בכת"י ערכין משנה
להלן  כמבואר יד, בהישג נידון ואינו נדר אלא ערך זה שאין
במשנה  רבי דעת אלא זו אין ולדעתו חולק, והראב"ד ה"ט.
אני, ערך אלא נותן שאינו עליו, חולקים וחכמים שם,
דיבורֿהמתחיל  שם, בתוספות גם מפורש הראב"ד וכדברי
כתב  כבר אבל וחכמים, רבי בין מחלוקת בזה שיש יד. הישג
מחלוקת, וחכמים רבי בין אין שם: למשנה בפירושו רבינו
העני  שאמר כיון מעצמם, מוכרחים הם שם רבי דברי כי
נידון  ואינו נדר, אלא ערך זה אין עלי" זה שאמר "מה

וכס"מ). (רדב"ז יד יד 18)בהישג "הישג שם: משנה
יד  תשיג כאשר שנאמר, שם: בגמרא וכמבואר בנודר",

הנערך). = בנידר (ולא הכתוב תלה בנודר - הנודר

.æ,¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ‰Ï ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰ ÔÈa ‰Ó«≈««»¿≈∆»ƒ¿««»¿≈∆»ƒ
Blk ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰L19ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰L ? ∆»≈∆«»À∆««»¿≈∆»ƒ

,„Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ ,˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk epnÓ eÁ˜lL∆»¿ƒ∆»«∆»«∆∆¬ƒ∆«∆»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈLÚ‰ Ck ¯Á‡Â20·iÁ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿««»∆¡ƒ≈«»¿«≈¿ƒ»»«»
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¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ C¯Ú‰ ¯‡L ¯‡MÈ - ¯ÈLÚ C¯Úa¿≈∆»ƒƒ»≈¿»»≈∆»»«∆«¬ƒ
.ÂÈÏÚL C¯Ú‰ ÌÈÏLÈÂ¿«¿ƒ»≈∆∆»»

עשיר?19) בערך נחייבו אם נרויח ומה הוא, עני והלא
הקודמת. ההלכה תחילת על מוסבה זו ושאלה

עני)20) (ערך סלע בידו "היה מ"ג פ"א, ערכין תוספתא
ולא  דינרים) ארבעה = (הסלע דינרים שלשה הימנו ונתן
את  עליו מגלגלים שהעשיר, עד האחרון דינר ליתן הספיק
לעני  דומה זה והרי פטור". נתנו מתחילה שאילו הכל,
אחרֿכך, ונתעשר ז) ה, ויקרא (ראה בדלות קרבנו שהביא

(רדב"ז). עשיר קרבן שנית להביא אותו מחייבים שאין

.çÌÈMÓÁ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â C¯Ú‰ ˙‡ L¯ÙÓ‰«¿»≈∆»≈∆¿»«∆¿ƒ»«¬ƒƒ
BÈ‡ - ÌÈÚÏÒ ÌÈLÏL ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿»ƒ≈

„È ‚O‰a ÔBc21,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈÁ˜BÏ ‡l‡ , ƒ¿∆≈»∆»¿ƒ»«ƒ¿»¿»
.ÔzÈÂ ¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«∆«¬ƒ¿ƒ≈

כך 21) נדר כאילו זה והרי ערך, זה אין סכום שפירש כיון
בסמוך  כמבואר יד, בהישג נידון שאינו עלי, דמים וכך

ד:). (ערכין

.èÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22BÈ‡ - ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ , ¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ»«≈
„È ‚O‰a ÔBc23ÌÈÓ„ È·iÁL .24Ô¯„ eL¯t È¯‰25, ƒ¿∆≈»∆«»≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿»

ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L ,Lc˜‰ ÈÏÚ ‰Ó :¯Ó‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»«»∆»«∆¿≈∆«»ƒ≈
¯eÓ‚ ‰Ó26. »∆»

מקדיש 22) אני בשוק, כעבד להמכר אני שראוי דמי שיווי
הבית. מבערכין.23)לבדק בנדרים "חומר כ. שם

בהמתי  דמי אמר (אם ועוף חיה בהמה על חלים שהנדרים
דמי  אמר שאם רש"י: ומפרש יד", בהישג נדונים ואין עלי)

לכשיוכל. הכל יתן - משגת ידו ואין לעיל 24)עלי, ראה
הי"א. שהוא 25)פ"ב, פלוני, של דמיו כל אומר כאילו

שאין  סתום, הוא שהערך בעוד עלי, - בשוק להמכר שוה
ערכו. ודמי פלוני של שנותיו יודעים ואינו 26)הכל

נדונים, ואין דיבורֿהמתחיל כ. שם ובתוספות יד. בהישג
הכהן" "יעריכנו ח) כז, (ויקרא תורה שכתבה שזה פירשו,

יעריכנ  - מיעוט נערך -משמע זה כלומר, לאחר. ולא לזה - ו
מסביר, והראב"ד דמים". ה"נודר לאחר ולא ידו הישג לפי
המעריך  אחד שהרי קנס, כעין נראה ערכין תשלומי שחיוב
לפי  המחיר אותו נותן החולה, את המעריך ואחד הבריא את
הניתנים  עבד, של שקלים שלשים תשלומי כעין שניו,
בין  בהם חילוק אין כן שגם לב), כא, שמות (ראה לאדוניו
עליו  התורה חסה קנס, שזה ומתוך קנס, וזה לעבד, עבד
ואינו  קנס, משום משלם אינו בדמים אבל יד, בהישג לדונו
כמפרש, אינם דמים" "חייבי שגם הראב"ד, סובר בחסיון.
שומה  ומחוסר פלוני, דמי הם כמה עדיין ידוע לא שהרי
שסכום  הקדש" עלי "מנה האומר: עם להשוותם ואין הוא,

המשנה). (מרכבת היטב מפורש נדרו

.éBÈ‡ - L¯t ‡ÏÂ ,Ì˙Ò 'C¯Ú ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓB‡‰»≈¬≈»«≈∆¿»¿…≈≈≈
ÌÈÏ˜L ˙LÏL L¯ÙÓk27¯‡Lk „È ‚O‰a ÔBc ‡l‡ , ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈»ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯Ún‰28. ««¬ƒƒ

שקלים 27) שלשת שהוא שבערכין, פחות לתת שדינו אע"פ

בהישג  נידון שאינו כמפרש, אינו - ה"כ פ"א, לעיל כמבואר
נאמר:28)יד. ולא נפשות", "בערכך שנאמר: ד: ערכין

יד  להישג סתום ערך לרבות בא הכ"ף ייתור נפשות, בערך
ונפטר. נותנו - אחד סלע אלא לו אין אם ולפיכך (שם).

.àéeÈ‰Â ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿»
‰iMÏ ÚLz Ô˙Â ,ÌÈÚÏÒ ¯OÚ B„Èa29ÚÏÒÂ ¿»∆∆¿»ƒ¿»«≈««¿ƒ»¿∆«

‰BL‡¯Ï30Ô‰ÈzL È„È ‡ˆÈ -31Â‡Ï ÔÈÎ¯Ú‰L . »ƒ»»»¿≈¿≈∆∆»¬»ƒ»
Ô‰ ˙B·BÁk32„aÚLÓ B„ÈaM ‰Ó ÏkL Èt ÏÚ Û‡L . ¿≈∆««ƒ∆»«∆¿»¿À¿»

‰·b - ‰·bL ¯Á‡Ó Lc˜‰ ,‰BL‡¯Ï33Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»∆¿≈¿À»∆»»»»¬»ƒ
‰BL‡¯Ï ÚLz Ô˙34,‡ˆÈ ‰iL È„È - ‰iMÏ ˙Á‡Â »«≈«»ƒ»¿«««¿ƒ»¿≈¿ƒ»»»

ÔÈ‡ È¯‰Â ÌeÏk B„Èa ¯‡L ‡Ï ÚÏq‰ Ô˙pLk È¯‰L∆¬≈¿∆»««∆«…ƒ¿«¿»¿«¬≈≈
‰Ó Ïk È¯‰L ,‡ˆÈ ‡Ï ‰BL‡¯ È„È ;˙‚OÓ B„È»«∆∆¿≈ƒ»…»»∆¬≈»«
¯‡L ÚLz‰ Ô˙pLÎe ,‰BL‡¯Ï „aÚLÓ B„Èa ‰È‰M∆»»¿»¿À¿»»ƒ»¿∆»««≈«ƒ¿«
CÎÈÙÏ .˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,ÚÏÒ BÏ∆««¬≈…»«»«∆»«∆∆¿ƒ»

ÂÈÏÚ ¯‡MÈ35¯ÈLÚiL „Ú ÔBL‡¯ C¯Ú ¯‡L ƒ»≈»»¿»≈∆ƒ«∆«¬ƒ
ÌÈÏLÈÂ36. ¿«¿ƒ

מה 29) כל היה וזה תחילה, השני ערכו על הכהן שהעריכו
העשירי  הסלע את גם ליתן יכול היה שלא ידו, שהשיגה
הראשון. לתשלוםערכו הוא משעובד כי שבידו,

אין 30) והרי הראשון, ערכו על הכהן העריכו שאחרֿכך
אחד. סלע אלא סלע 31)בידו נתן אם והואֿהדין ז: שם

שתיהן. ידי יצא לראשונה, סלעים ותשעה לשניה אחד

צ. לכתובות (תוספות ידו הישג כדי נתן אחת שלכל
שמעֿמינה). חובו 32)דיבורֿהמתחיל שקדם כל שדינם:

(הל' מידו מוציאים - וגבה האחרון קדם ואם תחילה, גובה
ה"א). פ"כ, חוב,33)מלוה לבעל הקדש בין רבינו חילק

את  שנימקו שם, בערכין הגמרא דברי את סותר זה ולכאורה
שגבה  מה וגבה, שקדם מאוחר חוב ש"בעל מפני הזה הדין
יש  משנה" ה"לחם ולדעת ביניהם, חילקו שלא הרי - גבה"
מאוחר, חוב בעל ולא: מאוחר" "הקדש שם: בגמרא להגיה
(הובאו  גאון שרירא רב דברי הםֿהם רבינו דברי אולם
הנ"ל, שבערכין לגמרא בקשר האומר צד.) לכתובות ברי"ף
מידי  מוציא הקדש שאין בהקדש, אמורים דברים במה
הגזבר  שגבה מה ולפיכך היא, אחת רשות (שהכל הקדש
הדיוט  מידי מוציא הדיוט אבל גבה), - המאוחר הערך עבור
גבה  לא שגבה מה ולפיכך הן), רשויות שתי (כלומר,
וב"מרכבת  מוילנה). הכהן שלמה ר' אחיו בשם רב, (מעשה
אינם  ש"הערכין לומר, רבינו דברי את מכוון המשנה"
בכל  גבה", - שגבה "מה נאמר אם אפילו שבחוב, כחובות".
ונשאר  הראשון, חובו לבעל מלשלם הלוה נפטר לא זאת
סלע  אלא בידו נשאר כשלא בערכין אבל כבתחילה. חייב
חייב  ואינו בזה נפטר לגזבר, ונתנו הראשון, לערכו אחד
הישג  לפי המשלמים כל כדין כשיעשיר, אפילו עוד לשלם
ה"ז. לעיל כמבואר לגמרי, ונפטרו חובם שפקע ידם

תחילה.34) הראשונה על הכהן חוב.35)שהעריכו
שם.36) ברש"י וכן ח. ערכין

.áéÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯ÓB‡‰37‡l‡ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ , »≈¿≈¬»«»«¿…»»¿»∆»
Òt˙ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÔÈÎ¯Ú ÈL È„kÓ ˙BÁt38 »ƒ¿≈¿≈¬»ƒ¬≈«»»»≈ƒƒ¿«

ÈˆÁÂ „Á‡ C¯ÚÏ BÏ LiM ‰Ó ÈˆÁ Ô˙BÂ Ô‰ÈLÏƒ¿≈∆¿≈¬ƒ«∆≈¿≈∆∆»«¬ƒ
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¯ËtÈÂ ÈM‰ C¯ÚÏ39,ÌÏL Ô‰Ó „Á‡ C¯Ú ÔzÈ B‡ ; »≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈∆∆»≈∆»≈
‡ˆÓp‰ Ïk B‡40C¯Ú‰ ¯‡MÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡a B„Èa »«ƒ¿»¿»¿∆»≈∆¿ƒ»≈»≈∆

˙e¯ÈLÚa B‡ ˙eiÚa B˙B‡ ÔziL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯Á‡‰»«≈»»«∆ƒ≈«¬ƒ«¬ƒ
B„È ‚O‰ ÈÙk41. ¿ƒ∆≈»

פ"א,37) לעיל כמבואר ערכין, שני לתת ודינו אחת, בבת
שבידו.38)הי"ט. ידו,39)הכסף להישג בהתאם

כלום. חייב יהיה לא אחרֿכך, יעשיר אם אם 40)ואפילו
שלם. אחד ערך לכדי אפילו מגיע שם,41)אינו ערכין

לוקח  הגזבר, תפס אם הרדב"ז ופסק נפשטה, שלא בעיה
נותן  תפס, לא ואם חוב. השני הערך ונשאר אחד, לערך הכל
ממון  ספק כל כשאר ונפטר, שני לערך וחצי אחד, לערך חצי
ה"ח, פ"ב, לעיל וראה הראיה". עליו מחברו ש"המוציא
שבלשונות" פחות היורשים יתנו מת "ואם רבינו: שכתב
למעלה. שכתב מה על שסמך ואפשר כלום, הודיע לא וכאן
כדי  אלא היורשים ישלמו לא שלפנינו בנידון גם ולפי"ז
ה"אור  ולדברי שם). לעיל (לחםֿמשנה, לשניהם אחד ערך
נתחייב  שבדיננו אלו, דינים שני בין גדול חילוק יש שמח"
מנה  כאומר: זה והרי ספק, הוא והפרעון בוודאי, ערכים שני
פרעתיך, אם יודע איני טוען והנתבע בוודאי, בידך לי
אבל  ה"ט. פ"א, ונטען טוען בהל' כמבואר לשלם, שחייב
לי  מנה כאומר: זה והרי החיוב, בעצם ספק ישנו לעיל
ונפטר, שנשבע הלויתני, אם יודע איני טוען והלה בידך,
פחות  אלא משלמים היורשים אין ולפיכך ה"ח, שם כמבואר

שבלשונות.

.âéBk¯Ú LÈ¯Ùn‰42Û‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â ÂÈÓ„ B‡ ««¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿¿»¿«
'ÈÏÚ' ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ43Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -44„Ú «ƒ∆…»«»««»¿«¬»»«

ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈbiL∆«ƒ¿««ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿«
ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - '‰Ï L„˜ ‡e‰‰«…∆«¬≈≈Àƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»

¯aÊb‰ È„ÈÏ eÚÈbiL „Ú45. «∆«ƒƒ≈«ƒ¿»

הכהן.42) שהעריכו לאחר ערכו, אמר:43)כסף אלא
התימנים: ובכת"י פלוני, בערך הריני או בערכי, הריני

אחריותן". חיוב עלי אמר שלא שבשאר 44)"אע"פ אע"פ
כמבואר  עלי, הרי שיאמר: עד באחריותו חייב אינו נדר
הוא  הרי עלי, שאמר שכל ה"ב, פ"א, נדרים הל' לעיל
(רש"י  להקדש ולהביאה כתפיו על להרכיבה כהתחייב

קלט.). לגזבר,45)לחולין בנתינתו קדושתם הכתוב תלה
ואע"פ  קלט:). (חולין ברשותו ועודם בהפרשתם ולא
מידי  לפדותה שבא אחוזתו, שדה במקדיש מדבר זה שפסוק
ולא  הערכך" את "ונתן הפסוק: שכתב מתוך אולם ההקדש,

שם). (רש"י במעריך מדברת זו ש"נתינה" לימד "ונתנו",

.ãéÔ˙B‡ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú È·iÁ46ÔÈÁ˜BÏÂ , «»≈¬»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿¿ƒ
e¯„pM ‰Ó ÔÁ¯k ÏÚa Ô‰Ó47¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ≈∆¿«»¿»«∆»¿¿≈»«»ƒ¿«¬ƒ

‰ÏÈla B‡ ÌBia ÔBkLn‰ Ì‰Ï48‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ¯ÎBÓe . »∆««¿«««¿»¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÏÎe ˙eÒkÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì‰Ï»∆ƒ««¿«ƒ«ƒ«¿¿ƒƒ¿¿≈
.Ïk‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙÂ ,‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ ˙Èa‰ LÈÓLz«¿ƒ««ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ«…
‡ÏÂ ,ÂÈa ˙eÒk ‡ÏÂ BzL‡ ˙eÒk ‡Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ…¿ƒ¿¿…¿»»¿…

ÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈ„‚a49ÔÁ˜lL ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ , ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»¿…«¿»ƒ¬»ƒ∆¿»»

ÔÓLÏ50˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈««¿ƒ»¿»»…ƒ¿ƒ∆
el‡51. ≈

מהם 46) המגיע כנגד משכון ליטול לבתיהם נכנס גזבר
מ"ח  פ"ג שם ובתוספתא וברש"י). כג: בערכין (משנה

ממשכנים". והדמים וידוע 47)"והערכין שנישומו, לאחר
(יד  ממשכנים אין השומה לפני אבל מהם, המגיע הסכום

בו 48)איתן). שנאמר הלוה, את הממשכן מלוה כדין
השמש". כבוא העבוט את לו תשיב "השב יג) כד, (דברים
משכון  במחזיר כי בערכין, להחזירו חייבים שאין והטעם
מציעא  (בבא חכמינו צדקה",ודרשו תהיה "ולך (שם): נאמר
צריך  שאין הקדש יצא (=הדיוט), צדקה שצריך "מי קיד.)

לבשום.49)צדקה". לא שעדיין אע"פ שילבשום,
לקיחה 50) בשעת בחזקתם הם הרי עדיין, נעלום ולא

שם). וברע"ב מ"ה, פ"ו, קב:51)(ערכין קמא ובבא שם,
נכסיו, המקדיש "כל לזה: בקשר שהקנה אמרו כמי נעשה

אלו  ואין מתחילה" ובניו אשתו כסות ובניו) (=לאשתו להם
ה"ה. פ"א, מלוה הל' והשווה שלו. נכסיו

.åèB‡ ÔÈÎ¯Ú ÂÈÏÚ LiL ‰ÊÏ ,ÂÈÒÎ ÏkÓ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ»¿»»»∆∆≈»»¬»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ó LÈc˜‰L B‡ ÌÈÓ„52- BÏ ÔÈ‡Â »ƒ∆ƒ¿ƒ»∆¿∆∆««ƒ¿≈

‡qÎÂ ,ÂÈÏcÒÂ ,„È ÏLÂ L‡¯ ÏL ÔÈlÙz BÏ ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒƒ∆…¿∆»¿«¿»»¿ƒ≈
ÚvÓe ‰hÓe ,ÂÈÏÚ ·LÈÏ53ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ≈≈»»ƒ»«»»¿ƒƒ«

Ì‰ÈÏÚ54ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .55ıtÓe ‰hÓ BÏ ÔÈ˙B -56 ¬≈∆¿ƒ»»»ƒ¿ƒƒ»«»
ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ57˙eÒÎe , ƒ«»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿

L„Á ¯OÚ ÌÈL58BzL‡Ï ‡Ï Ï·‡ ,Bc·Ï BÏ . ¿≈»»…∆¿«¬»…¿ƒ¿
ÂÈ·e59Ì‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆«»ƒ¿≈∆

Ì˙eÒÎ·e60.BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk ‡l‡ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿»¿»

אף 52) נכסיו, כל המקדיש אבל מנה, כשהקדיש דוקא
ה"ג. פ"ו, לקמן יתבאר ודינו בכלל, כלי 53)תפיליו

וכר. סדין מזרן כגון לו 54)מיטה, משיירים לו, אין ואם
שם). וברע"ב מ"ג פ"ו, (ערכין אלה כל את לקנות כסף

במצעות.55) רגיל של 56)שאינו מחצלת כעין גס, מצע
לענין 57)קנים. קיג:) מציעא (בבא הרגלו לפי אחד כל 

שם. כמבואר ערכין, לענין והואֿהדין חוב, בעל סידור
ה"ו. פ"ג, מלוה הל' משאירים 58)והשווה לו, אין ואם

שם) ערכין למשנה (תפארתֿישראל לקנותם כדי מעות לו
החייהו  - מערכך הוא מך "ואם אמרו: כד. שם ובגמרא

ערכך. מדמי חיותו לי תן כלומר, צורך 59)מערכך". אין
ולא  - מערכך" "הוא שנאמר: וכסות, מזונות להם להשאיר
אין  להם, ייחד שכבר מה אבל (שם), מערכך ובניו אשתו

שם). (תפארתֿישראל מהם אישות 60)לוקחים הל' ראה
ה"ו. ופי"ג, והי"ד. ה"ב, פי"ב,

.æèÔÈ¯È·ÚÓ - ÔÈ·‰ÊÓ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÈÏk ÂÈÏÚ eÈ‰»»»¿≈∆ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¬ƒƒ
LÈ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈÏÚÓ Ô˙B‡»≈»»¿¿ƒ¿»¿»¿ƒ

B˙BÓk61ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÁÏ .62. ¿¿…¬»…¿«»¿»ƒƒ

והואֿהדין 61) חוב, בעל סידור לענין קיג: מציעא בבא
עקיבא  ורבי ישמעאל כרבי ולא שם, וכחכמים ערכין, לענין

איצטלה". לאותה ראויים ישראל "כל ע"פ 62)האומרים:
ה"ז. פ"א, מלוה הל' והשווה ה"ד. פ"א, קידושין הירושלמי

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



oikxrקמב zekld - d`ltd xtq - elqk g"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.æéÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»
L¯Á ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .ÔÈÓÂ ÔÈÓ63ÈL BÏ ÔÈ˙B - ƒ»ƒ≈«ƒ»»»»¿ƒ¿≈

ÌÈ„ˆÚÓ64˙B¯‚Ó ÈzLe65ÔÈnÓ ÔÈa¯Ó ÌÈÏk BÏ eÈ‰ . «¬»ƒ¿≈¿≈»≈ƒ¿Àƒƒƒ
ÔÈËÚeÓe „Á‡66‰a¯Ó‰ ÔÓ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ÈL ÔÈnÓ ∆»»ƒƒƒ≈ƒ≈¿ƒƒ«¿À∆

ËÚen‰ ÔÓ BÏ ÔÈÁ˜BÏÂ67ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B ‡l‡ , ¿¿ƒƒ«»∆»¿ƒ¿≈≈ƒ
ËÚen‰ ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ÔÈa¯Ó‰ ÔÓ68. ƒ«¿Àƒ¿…∆≈ƒ«»

נגר.63) קרשים 64)חרשֿעץ, להקצעת מקצועות
במעצד". חרש ידי "מעשה ג) י, (ירמה ככתוב ולהחלקתם,

"ויׂשר 65) ג) כ, הימיםֿא, (דברי ככתוב עצים, לנסר משור
אחד.66)במגרה". למין 67)כלי כלים שני לו להשלים
כן 68)המועט. כה, עד זה יחידי כלי לו שהספיק כשם

עד  אומרים ואין כג:), בערכין (משנה להבא לו יספיק
משאילם  והיה אחד, ממין מרובים כלים לו היו עכשיו
המועט, מהמין לו משאילים היו זה ותמורת לאחרים,
ממין  העודפים הכלים את ממנו יקח הגזבר ועכשיו
לו  ויקנו המועט, המין מן לו ישאילו לא ממילא המרובה,
כפי  אותו מניחים אלא המועט, את להשלים שני כלי

כד.). שם (גמרא כה עד שהורגל

.çé¯k‡ B‡ ¯nÁ ‰È‰69BzÓ‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -70, »»«»ƒ»≈¿ƒ¿∆¿
‰pnÓ ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡71ÔtÒ ‰È‰ . ««ƒ∆≈¿∆»ƒ∆»»»«»

Ïk‰ ¯ÎnÈ ‡l‡ ,B˙ÈÙÒ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -72. ≈¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ»≈«…

חקלאי.69) אדמה, אלו 71)צמדו.70)עובד אין כי
רבי  על החולקים כחכמים (שם), נכסיו אלא אומנותו, כלי
נותנים  - חמר צמדו, את לו נותנים - אכר האומר: אליעזר,

חמורו. את ספינה 72)לו דין החכמים שלדעת יח. שם
הם, נכסיו אלא אומנות כלי שאינם וחמור, צמד כדין
צמדו, כדין ספינתו דין שם, אליעזר רבי ולדעת ונמכרים.

נמכרים. ואינם הם, שפרנסתו

.èée¯Ó‡Â ,˙BiÏb¯Óe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ÌÈÒÎpa eÈ‰»«¿»ƒ¿≈»«¬»ƒ«¿»ƒ¿»¿
ÌÈ¯bz‰73ÌÈLÏLa ˙eÒk ‰Ê „·ÚÏ Á˜lÈ Ì‡ :74, ««»ƒƒƒ»«¿∆∆∆¿ƒ¿ƒ
ÁaLÓ75da eÈzÓÈ Ì‡ ,˙‡Ê ‰¯Ùe ;‰‡Ó ‡e‰ ¿«≈«≈»»»…ƒ«¿ƒ»
ÒÏË‡Ï76ÔÈÏÚÓ Ì‡ ,BÊ ˙ÈÏb¯Óe ;‰¯OÚ ˙ÁaLÓ , »«¿«¿«««¬»»«¿»ƒƒ«¬ƒ

dÈ‡ Ô‡ÎÂ ,·¯ ÔBÓÓ ‰ÂLz ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ d˙B‡»¿»¿ƒƒ¿∆»«¿»≈»
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ËÚÓ ‡l‡ ‰ÂL77„ˆÈk ‡l‡ . »»∆»¿«≈¿ƒ»∆∆»≈«

.‡e‰L ‰Ók B˙ÚL·e BÓB˜Óa Ïk‰ ÔÈ¯ÎBÓ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«…ƒ¿ƒ¿»¿»∆
- '‰Ï L„˜ ‡e‰‰ ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿««…∆«

ÔÈÒk¯ÙÓ ÔÈ‡L Lc˜‰ ÏL ¯·c Ïk ˙Ba¯Ï78B˙B‡ ¿«»»»∆∆¿≈∆≈¿«¿¿ƒ
ÌB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‡ÏÂ ˜eMÏ Ba ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ«¿…ƒƒƒ»

˙ÚLe BÓB˜Ó ‡l‡ Lc˜‰Ï ÔÈ‡ .ÌB˜ÓÏB79. ¿»≈¿∆¿≈∆»¿¿»

מתרגם 73) כח) לז, (בראשית סוחרים" "מדינים הסוחרים,
תגרי. מדינאי התימנים:75)דינר.74)אונקלוס: בכת"י

הבגד  כלומר, מ"ה. פ"ו, ערכין המשנה בלשון וכן משביח,
שהוא  הדמים, על דינר מאה דמיו את ומעלה משבחו היפה,

וברש"י). כד. (ערכין עכשיו התימנים:76)שוה ובכת"י
לחולין  ורש"י השוק. יום - אטליס לאטליס, בה תמתינו אם

בשר. בו שמוכרים שוק מפרש: את 77)צא: להשהות
ומקשטים.78)מכירתם. אם 79)מייפים כי כד. ערכין

לידי  גורם אתה לפעמים להשביחם, כדי מכירתם את תשהה
מ"ג) פ"ד, (שקלים שאמרו כמו יגנבו, או שיזולו הפסד,
כמבואר  הטעם, מאותו וזהו הקדש". בשל משתכרים "אין
בערכין  לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ה"ב שם בירושלמי
אלא  להקדש אין שם, מפרש שרש"י להעיר, וראוי שם).
לו  ויש עצמו, העריך עני אדם שאם - ושעתו מקומו
ולפי  לכרך אותה העלה לומר: הגזבר ישהנה לא מרגלית,
(העני) וזה שמים, כאן ששוה מה לפי אלא תן, הדמים אותם
הקודמת  השומה ולפי שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה
ורבינו  יותר, לו היה לא כהן שהעריכו בזמן שהרי יתן,

שם. גרשום' 'רבינו פירוש אחרי כנראה נמשך

.ëÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80ÌÈ„·ÚÂ ÔÈÏËÏhÓa ?81; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ«¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡82Ú ÔÈÊÈ¯ÎÓ -ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏ ¬»««¿»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ

·¯Ú·e ¯˜aa ÌÈÙeˆ¯83Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ¯Á‡Â84. ¿ƒ«…∆»∆∆¿««»¿ƒ»

מכירתם.80) את משהים חשש 81)שאין שיש
להקדש, הפסד ויגיע יברחו, והעבדים יגנבו שהמטלטלין
הי"א. פי"ב, מלוה הל' והשווה ק: בכתובות כמבואר

והברחה.82) גניבה של חשש בהם כניסת 83)שאין שעת
פ"ד, לקמן כמבואר יציאתם, ושעת לעבודתם הפועלים

יום"84)הכ"ז. ששים ההקדש "שום כאן: בערכין משנה
יום  שלשים היתומים "שום שאמרו: כב, שם הגמרא ומדברי
יום" ששים ההקדש ושום שם) חסדא רב כמסקנת (רצופים,
הם  רצופים - הקדש הכרזת של יום שששים מוכרח,
דיבורֿהמתחיל  כד, ערכין תוספות והשווה (לחםֿמשנה).
של  מטלטלין מכירת בין מחלקים הם שגם להקדש, אין
שומת  בין הבדלים עוד וראה קרקעות. למכירת הקדש

ה"ב. פ"ח, לקמן קרקעות, לשומת מטלטלין

ה'תשע"ו  כסלו י"ח שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המקדיש 1) דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה

בשנת  הם שדהו איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל,
שהוקדשה  שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות נמדדים,
מקנתו  שדה המקדיש שייכת, היא למי ביובל נפדית ולא
ההכרזה  ימי היובל, כשמגיע דינה ומה אותה, פודים כיצד

ההקדש. שדה מכירת שומת על

.à˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÂÈLÈ¯BnÓ Ì„‡ dL¯iL ‰„O»∆∆¿»»»»ƒƒ»ƒ«ƒ¿≈
‡È‰ - da ‰ÎÊ B‡ dÁ˜lL ‰„OÂ .‰fÁ‡ ‰„O¿≈¬À»¿»∆∆¿»»»»»ƒ
- B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰Â .‰˜Ó ‰„O ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈¿≈ƒ¿»¿««¿ƒ¿≈¬À»
.‰¯Bza ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰ dk¯ÚÂ ,d˙B‡ ÔÈ„„BÓ¿ƒ»¿∆¿»»≈∆«»«»

.á¯ÓÁ Ba Ú¯ÊÏ Èe‡¯L ÌB˜Ó Ïk ?‡e‰ ‰nÎÂ¿«»»»∆»ƒ¿…«…∆
˜Á¯È ‡ÏÂ B˙ÚÈ¯Ê ·¯˜È ‡ÏÂ „ia epÚ¯ÊÈÂ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ¿ƒ¿»∆«»¿…¿»≈¿ƒ»¿…¿«≈
ÔÈ‡Â .Ï·BÈ ÈL ÏÎÏ ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ Bk¯Ú - d˙B‡»∆¿¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈≈¿≈
‰·BË ‰„O LÈc˜n‰ „Á‡Â .ÔÈn‰ ÔÓ Ï·BÈ ˙L¿«≈ƒ«ƒ¿»¿∆»««¿ƒ»∆»
ÔÈ‡L ‰Ú¯ ‰„O B‡ ,d˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ÔÈ‡L∆≈¿»∆∆ƒ¿»≈¿»»∆»»∆≈

.d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‰Êk - Ú¯Ï ‰BÓk»»»…«»∆«¬ƒƒ»

.â¯eÓ‡‰ Ï˜M‰L ,ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ∆«∆∆»»
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‰¯b‰Â .ÌÈÓÎÁ ÔBLÏa ÚÏÒ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰¯Bza«»«ƒ¿»∆«ƒ¿¬»ƒ¿«≈»
.ÌÈÓÎÁ È¯·„a ‰Ún‰ ‡È‰ - ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰»¬»«»ƒ«»»¿ƒ¿≈¬»ƒ
‰Úa¯‡ ÚÏq‰Â .ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ Ï˜M‰ ÏÚ eÙÈÒB‰Â¿ƒ««∆∆¿»∆«¿«∆««¿»»
.ÔÈBÈ„et ÈL ‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL ¯Èc‰Â .ÔÈ¯È„ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»¿≈¿¿ƒ
ÚÏq‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ ‰L ÏÎÏ ‡ˆÓƒ¿»¿»»»∆«¿¿∆««ƒ∆«∆«
ÁwÏ ˙BBÈ„et ÔziLk ,ÔÈBÈ„et ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL¿»¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ≈¿¿ƒ«

.ÌÈÚa¯‡Â ‰ÚLz Ô˙B - ÈÁÏM‰ ÔÓ ÚÏÒ∆«ƒ«À¿»ƒ≈ƒ¿»¿«¿»ƒ

.ãLÓÁ C˙l‰Â .ÔÈÎ˙Ï ÈL ‡e‰Â ,¯k‰ ‡e‰ ¯ÓÁ‰«…∆«…¿¿≈¿»ƒ¿«∆∆¬≈
¯OÚ Ô‰L ,‰‡Ò ÌÈLÏL ¯ÓÁ‰ ‡ˆÓ .ÔÈ‡Ò ‰¯OÚ∆¿≈¿ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿»∆≈∆∆
˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .‰ÙÈ‡ - ÔÈ‡Ò LÏL Ïk .˙BÙÈ‡≈»»¿ƒ≈»¿»≈«¿¿ƒ¿
ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ B¯eaLa LiL ÌB˜n‰L ,˙aL«»∆«»∆≈¿ƒ¬ƒƒ«»«
.‰‡Ò Ú¯ÊÓ ‡e‰Â ,‰‡Ò ˙Èa ‡e‰ ‰n‡ ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«»≈¿»¿ƒ¿«¿»
‰MÓÁ B¯eaLa LiL ÌB˜n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»∆≈¿ƒ¬ƒ»

‡ ÛÏ‡ ÌÈÚ·LÂÚa¯‡ ÌÈ˙‡Ó Úea¯a ‡e‰L ,‰n ¿ƒ¿ƒ∆∆«»∆¿ƒ«»«ƒ«¿«
˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ««»«ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ«

.ÌÈ¯BÚO ¯ÓÁ Ú¯Ê ‡e‰Â ,¯k ˙Èa ‡e‰ ,·e¯˜a¿≈≈…¿∆«…∆¿ƒ

.äLÈc˜‰L È¯‰ ?˙B„O ÈÎ¯Úa ÔBaLÁ‰ C¯c „ˆÈk≈«∆∆«∆¿¿∆¿≈»¬≈∆ƒ¿ƒ
ıeÁ ,ÌÈL ‰BÓL Ï·BiÏ ¯‡LÂ ,B˙fÁ‡ ‰„O¿≈¬À»¿ƒ¿««≈¿∆»ƒ
Ïk ,e¯‡aL BÓk ÔBaLÁa dÈ‡L Ï·Bi‰ ˙MÓƒ¿««≈∆≈»«∆¿¿∆≈«¿»
¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ô˙B - Lc˜‰ „iÓ d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰»∆ƒ¿»ƒ«∆¿≈≈¿»∆«…∆
eˆ¯ Ì‡Â .˙BBÈ„et ‰BÓLe ÌÈÚÏÒ ‰BÓL ÌÈ¯BÚO¿ƒ¿∆¿»ƒ¿»¿¿¿ƒ»
‰¯OÚÂ ÌÈÚÏÒ ¯OÚ ÔÈ˙B - d˙BcÙÏ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆∆¿»ƒ«¬»»
LÓÁ Ïk ÔÎÂ .LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈÙÏ ,˙BBÈ„et¿¿¿ƒ∆≈ƒƒ…∆¿≈»…∆
˙ÙÒBz‰ ÌÚ Ô¯w‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰»»«»»ƒ∆¿≈«∆∆ƒ«∆∆
‰˙„t Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ÛÈÒB‰L ‡ˆÓ ,‰MÓÁ¬ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ««∆∆¿≈ƒ»¿»
el‡ È¯‰ - ÂÈL¯BiÓ „Á‡ B‡ LÈc˜Ó ÏL BzL‡ƒ¿∆«¿ƒ∆»ƒ¿»¬≈≈

.LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ…∆

.åÚa¯‡ ‰„Bt‰ Ô˙B - ÌÈL Úa¯‡ Ï·BiÏ ¯‡Lƒ¿««≈«¿«»ƒ≈«∆«¿«
ÌÈÏÚa‰ Ì‡Â .¯ÓÁ ÏÎÏ ˙BBÈ„et ‰Úa¯‡Â ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿«¿»»¿¿¿»…∆¿ƒ«¿»ƒ
ÚÏÒ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ .LÓÁ Ô˙B - d˙B‡ e„t»»≈…∆¿≈¿ƒ∆¿∆∆«
‡l‡ ,‰La ‰L Ô˙B BÈ‡Â .‰L ÏÎÏ ÔBÈ„eÙe¿¿¿»»»¿≈≈»»¿»»∆»

.„Á‡k Ïk‰ Ô˙B≈«…¿∆»

.æÚÏÒ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»≈»ƒ≈∆«
Èt ÏÚ Ô‰k‰ BÏ ·MÁÂ :¯Ó‡pL ;d˙BcÙÏ ÔBÈ„eÙe¿¿ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ««…≈«ƒ
‡l‡ ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡ - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰«»ƒ«»≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»

.¯˙BÈ B‡ ÌÈL ÈzLa Ï·BiÏ Ì„…̃∆«≈ƒ¿≈»ƒ≈

.ç‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈL„ÁÂ ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»»√»ƒƒ»»
¯aÊb‰ÌÈÏ˜L ÌÈL ÔzÈÂ ‰L ÌÈL„Á‰ ·LÁÏ «ƒ¿»«¿…∆√»ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿»ƒ

ÈÙÏ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ ÌÈBÈ„et ÌÈLe¿«ƒ¿¿ƒ¿»∆«…∆¬≈∆À»¿ƒ
Èt ÏÚ :¯Ó‡pL ;Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒ√»ƒ¿∆¿≈∆∆¡««ƒ
È‡Â ,Lc˜‰Ï ·MÁÓ ‰z‡ ÌÈL - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰«»ƒ«»»ƒ«»¿«≈¿∆¿≈¿ƒ

.ÌÈL„Á ·MÁÓ ‰z‡«»¿«≈√»ƒ

.èÈÙÏ e‰„O LÈc˜‰Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»¿»»¿«¿ƒ»≈ƒ¿≈
BÊ È¯‰ - dLÈc˜‰ Ì‡Â .ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa Ï·Bi‰«≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¬≈
‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ;ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡Â .˙Lc˜ÓÀ¿∆∆¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»ƒ»»
.d˙B‡ ‰„Bt - ¯ÓÁ ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»…∆∆»
BÓk ,Ï·Bia ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - d‡„t ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…¿»»¬≈¿»«…¬ƒ«≈¿

.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

.édÈ‡ - dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La e‰„O LÈc˜‰ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««≈«¿»≈»
- dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La eLÈc˜‰L ÈÂÏÂ Ô‰ÎÂ .˙Lc˜ÓÀ¿∆∆¿…≈¿≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿««≈«¿»

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰¬≈À¿∆∆

.àé.ÌÏBÚÏ ÔÈLÈc˜Ó Ck ,ÌÏBÚÏ ÔÈÏ‡BbL ÌLk¿≈∆¬ƒ¿»»«¿ƒƒ¿»

.áé˙ÈcÙ dÈ‡ - Ï·Bi‰ ¯Á‡ e‰„O ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»≈«««≈≈»ƒ¿≈
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰L ¯Ó‚iL „Ú ÛÒk ÔBÚ¯‚a¿ƒ¿∆∆«∆ƒ¿…»»«««≈¿ƒ∆≈
‰„Bt‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈¿ƒ»ƒ»»«∆
‰„Bt ‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»∆«…∆¬≈∆∆

.ÌeÏk Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Ï·Bi‰ ¯Á‡L ÌBia elÙ‡¬ƒ«∆«««≈¿≈≈«¿

.âéÔÈÈe‡¯‰ ˙BÓB˜Ó ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ÔÈ„„BnLk¿∆¿ƒ≈¿ƒ∆»¿»¿ƒ
B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ÌÈÚÏÒ ÌL eÈ‰ .‰ÚÈ¯ÊÏƒ¿ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬Àƒ¬»»¿»ƒ≈

.dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;dnÚ ÔÈ„cÓƒ¿»ƒƒ»»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

.ãéÔÈ‡Â ¯˙BÈ B‡ ‰¯OÚ ˙BÎeÓ ˙BÓB˜Ó da eÈ‰»»¿¿¬»»≈¿≈
Ùa ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ Ô‰a‰Ó Ì‰Ï ÔÈ·MÁÓe ,ÔÓˆÚ È »∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆«

.Ì‰Ï Èe‡¯M∆»»∆

.åè- L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰»¿»¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈≈
‰ÙÈ ÔÈÚa - LÈc˜n‰ ÏkL ;˙BÏÈ‡‰ Ìb LÈc˜‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ»∆»««¿ƒ¿«ƒ»»
,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ·MÁÓe .LÈc˜Ó ‡e‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿¿»≈∆
ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ dk¯Ú ‰È‰ÈÂ d˙B‡ ÔÈ„„BÓ Ú˜¯w‰Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿¿

.e¯‡aL BÓk ,¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏe ‰L ÏÎÏ¿»»»¿»∆«…∆¿∆≈«¿

.æè,‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆«»∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ»
ÔÎÂ .‰ÈÂLa d˙B‡ ÔÈ„Bt - ÔÈL¯Ë ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿»∆»¿≈
.Ô‰ÈÈÂLa Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - „·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»ƒ»ƒ¿«ƒ»¿¿»≈∆

.æé‡ÏÂ ,‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰»»ƒ»¿»ƒ»¿≈¿»¿…
‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰L ‡e‰ „·Ïa ˙BÏÈ‡‰L L¯t≈≈∆»ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¬≈∆
Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ƒ¿ƒ∆««¿«¿∆»ƒ»∆≈≈∆¬»ƒ
˙ÈaÓ ¯˙Èa ˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ÌÈÚeË ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰»»ƒ»¿ƒ»¿»ƒ»¿»≈ƒ≈
È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔLÈc˜‰L B‡ ,˙BÁÙa B‡ ‰‡Ò¿»¿»∆ƒ¿ƒ»∆««∆¬≈
˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿ƒ∆««¿«¿…∆»ƒ»

.Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆

.çéÚ˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ˙BÏÈ‡‰ LÈc˜‰ƒ¿ƒ»ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆««¿«
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Èt ÏÚ Ú˜¯w‰ ˙‡Â ,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‰„Bt -∆∆»ƒ»¿¿»≈∆¿∆««¿««ƒ
.d˙cÓƒ»»

.èé,˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈¬À»¿ƒƒ««≈¿…ƒ¿≈
˙‡ ÔÈ˙B ÌÈ‰k‰ - Lc˜‰ „È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ«««∆¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆

ÔÈ‡L ;Ì‰Ï ‰fÁ‡ ‰È‰˙Â ‰ÈÓc‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ »∆»¿ƒ¿∆¬À»»∆∆≈∆¿≈≈¿…
.˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â .ÔBÈ„tƒ¿¿»«»ƒƒ¿¿∆¿≈∆∆««ƒ

.ëBÊ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÚÈbiL Ì„˜ LÈc˜n‰ dÏ‡b¿»»««¿ƒ…∆∆«ƒ««≈¬≈
BÓk ,˙Èa‰ ˜„·Ï ÏtÈ Ô˙pL C¯Ú‰Â ,‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ∆∆ƒ¿»∆»¿»≈∆∆»«ƒ…¿∆∆««ƒ¿
BÊ È¯‰ - LÈc˜Ó ÏL Ba dÏ‡b Ì‡ ÔÎÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿≈ƒ¿»»¿∆«¿ƒ¬≈
B‡ Bza d˙B‡ ‰Ï‡b Ì‡ Ï·‡ .Ï·Bia ÂÈ·‡Ï ˙¯ÊBÁ∆∆¿»ƒ«≈¬»ƒ»¬»»ƒ
¯ÊÁ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ È¯Î B‡ ÂÈ·B¯˜ ¯‡L¿»¿»»¿ƒƒ««∆¿≈ƒ»«
‡Ï Ì‡Â ;ÌÏBÚÏ BÏ ˙¯ÊBÁ - Ô„iÓ dÏ‡‚e LÈc˜n‰««¿ƒ¿»»ƒ»»∆∆¿»¿ƒ…
˙a‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰ ‡l‡ ,Ô„iÓ dÏ‡‚¿»»ƒ»»∆»ƒƒ««≈¿ƒ«««««
,Lc˜‰Ï ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - È¯Î B‡ ÌÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«∆¿≈
‰fÁ‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ dÈ‡Â¿≈»∆∆«¿»ƒ¿»∆»ƒ¿∆¬À»
Ô‰kÏ Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿≈«…≈«…≈
¯·kL ,ÌÈÓc ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .¯ÓB‚Â¿≈¿≈«…¬ƒ¿ƒƒƒ≈»ƒ∆¿»
¯ÊÁz ‡l‡ ,¯Á‡Ó dk¯Ú Á˜ÏÂ Lc˜‰‰ „iÓ ˙ÈcÙƒ¿≈ƒ««∆¿≈¿»«∆¿»≈«≈∆»«¬…

.‰ÈÏÚa Ì‰ el‡k ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ¿ƒ≈¿»∆»

.àë‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ»»
elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ B‡ Ô‰k LÈc˜n‰««¿ƒ…≈≈ƒ¬≈∆≈¿»«¬ƒ
‰„Bt - Lc˜‰‰ ÔÓ ˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú»«»∆»«≈¿…ƒ¿≈ƒ«∆¿≈∆
‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b :¯Ó‡pL ;Ï·Bi‰ ¯Á‡ d˙B‡»«««≈∆∆¡«¿À«»ƒ¿∆

.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

.áëdÏÚa dÏ‡‚e ,d˙fÁ‡ ‰„O ‰LÈc˜‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿≈¬À»»¿»»«¿»
- ÏÚa‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,Lc˜‰‰ „iÓƒ««∆¿≈¿ƒƒ««≈¿ƒ««««««
.ÌÈ‰kÏ ‡ˆz B‡ ‰M‡Ï ¯ÊÁz Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰¬≈«»»»≈ƒ«¬…»ƒ»≈≈«…¬ƒ
- Ï·Bi‰ ¯Á‡ da ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰M‡‰ ‰Ó„˜ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»»ƒ»¿∆¡ƒ»»«««≈
eÓ„˜ Ì‡ ÔÎÂ .d„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡≈«…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»¿≈ƒ»¿
.Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - da e˜ÈÊÁ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿∆¡ƒ»≈»¿»¿ƒƒ»»

.âë,Lc˜‰‰ „iÓ Ô‰k d˙B‡ ‰„Ùe e‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ»≈»»»…≈ƒ««∆¿≈
:¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰k‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««≈¿ƒ««««…≈……«

‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ÏÈ‡B‰È„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈ‰kÏ ƒ«¬≈ƒ¿»«…¬ƒ¬≈ƒ««»ƒ
.ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ ‡l‡ ;da È˙ÈÎÊÂ¿»ƒƒ»∆»¿»¿»∆»«…¬ƒ

.ãëÌÈ‰kÏ Ô˙pz - Ï·Bia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
‰M‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .Ï·Bi‰ Ba Ú‚tL ¯ÓLnaL∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»
- ÒÎ ¯ÓLÓe ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ È¯‰L ,˙aLa Ï·BÈ ÏL∆≈««»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»

.‡ˆBi‰ ¯ÓLnÏ Ô˙pzƒ»≈«ƒ¿»«≈

.äëe„t ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»ƒ»¿ƒƒ««≈¿…»
‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - Ì˙B‡»≈»¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆
˙‡ LÈc˜n‰ Ï·‡ .‰„O el‡ ÔÈ‡Â ,Ï·i· B˙‡ˆa¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»««¿ƒ∆

È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈb‰Â ,ÌÈL¯h‰«¿»ƒ¿ƒƒ«≈¿…»»«¿»ƒ¬≈
BÊÂ ,‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡≈¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿

.‰„O ˙‡¯˜ƒ¿≈»∆

.åëd˙B‡ ÔÈÓL ?B˙˜Ó ‰„O LÈc˜Ó ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»
‰„BÙe ,Ï·Bi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯Â ,‰ÈÓ„a¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈∆
- LÈc˜n‰ d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk d˙B‡»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»««¿ƒ
¯‡Lk ,˙Èa‰ ˜„·Ï dBÈ„Ùe .LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆««ƒƒ¿»
ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…«¿»ƒ
È¯‰Â ¯aÊb‰ „iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰e¯ÎnL ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ∆¿»»≈∆ƒ¿≈ƒ««ƒ¿»«¬≈
‡È‰ È¯‰Â ˙ÈcÙ ‡lL ÔÈa ,¯Á‡ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ƒ¿»ƒ««≈≈∆…ƒ¿≈«¬≈ƒ
dÈ‡Â ,¯ÎBnÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - Lc˜‰‰ „iÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ««∆¿≈¬≈∆∆«≈¿≈»
.BlL BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ¿»«…¬ƒ∆≈»»«¿ƒ»»∆≈∆

.æëd˙B‡ ¯kÓÏ Lc˜‰Ï d˙B‡ ÔÈÓML ‰„O Ïk»»∆∆»ƒ»«∆¿≈ƒ¿…»
¯˜aa ÔÈÙeˆ¯ ÌBÈ ÌÈML ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ,‰ÈÓ„a¿»∆»«¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿ƒ«…∆
˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ·¯Ú·e ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«»«
‰ÙÈ ‡È‰ Ck :ÔÈ¯ÓB‡Â ‰È¯ˆÓ ÔÈÓiÒÓe .ÌÈÏÚBt¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿¿ƒ»ƒ»»

- ÁwÏ ‰ˆB¯‰ Ïk ,‰ÓeL ‡È‰ CÎ·e.ÁwÈÂ ‡B·È ¿»ƒ»»»∆ƒ«»¿ƒ«

.çëB˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ·‡Ó ‰„O Á˜Bl‰«≈«»∆≈»ƒƒ¿»«ƒƒ
B‡ ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ dLÈc˜‰L ÔÈa ,dLÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»««»ƒ
ÂÈLÈ¯BÓ ¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÈiÁa dLÈc˜‰L ÔÈ·e BLÈ¯BÓƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿»ƒ»
:¯Ó‡pL ;‰fÁ‡ ‰„Ok BÊ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈»ƒ¬≈ƒ¿≈¬À»∆∆¡«
‰„O - B˙fÁ‡ ‰„OÓ ‡Ï ¯L‡ B˙˜Ó ‰„O ˙‡ Ì‡Â¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆…ƒ¿≈¬À»»∆
‰Èe‡¯L BÊ ˙‡ˆÈ ,‰fÁ‡ ‰„O ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿¿≈¬À»»»∆¿»

.dL¯ÈÏ BÏ¿»¿»

ה'תשע"ו  כסלו י"ט שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שאין 1) ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה

מבהקדש  בהדיוט חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל
הבית  לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה, בתנאי
דברים  בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים כיצד
תמימה  בהמה פדיון דין בהם, ייעשה מה למזבח הראויים
למזבח, בהמה דמי המקדיש והוממה, למזבח שהוקדשה
שדה  הקדיש יד, בהישג נידון אם למזבח ערכו הקדיש

אותה. פודים ערך איזה לפי למזבח אחוזה

.àB˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰2d˙BcÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ««¿ƒ¿≈¬À»ƒ¿»»»ƒ¿»
Ì„B˜ ÔB„‡‰L ,‡e‰3ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆»»≈¿ƒ…»»≈ƒ

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡4Ï·BÈ ˙ÂˆnL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
,ÌÈ‰kÏ ‡ˆz - ‰pÏ‡‚È ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈbÈ Ì‡L ,˙‚‰B∆∆∆ƒ«ƒ«≈¿…ƒ¿»∆»≈≈«…¬ƒ

e¯‡aL BÓk5˙BÏ·Bi‰ eÏËaL ÔÓÊa Ï·‡ ;6È¯‰L , ¿∆≈«¿¬»ƒ¿«∆»¿«¿∆¬≈
- ÌÏBÚÏ ˙B„t‰Ï dÙBÒ ‡l‡ ,ÌÈ‰kÏ ˙‡ˆBÈ dÈ‡≈»≈«…¬ƒ∆»»¿ƒ»¿»

‰lÁz da ÁzÙÏ ÔB„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk7˙ÈcÙ ‡È‰Â . ƒ∆»»ƒ¿…«»¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
dÈÂLa8ÛÈÒBnL ÈÓ ‡ˆÓ Ì‡ .˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk , ¿»¿»ƒ¿»«∆¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ

:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‡‚È - d˙B‡ Ï‡B‚Â ÂÈÏÚ»»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
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Èt ÏÚ Ú˜¯w‰ ˙‡Â ,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‰„Bt -∆∆»ƒ»¿¿»≈∆¿∆««¿««ƒ
.d˙cÓƒ»»

.èé,˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈¬À»¿ƒƒ««≈¿…ƒ¿≈
˙‡ ÔÈ˙B ÌÈ‰k‰ - Lc˜‰ „È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ«««∆¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆

ÔÈ‡L ;Ì‰Ï ‰fÁ‡ ‰È‰˙Â ‰ÈÓc‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ »∆»¿ƒ¿∆¬À»»∆∆≈∆¿≈≈¿…
.˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â .ÔBÈ„tƒ¿¿»«»ƒƒ¿¿∆¿≈∆∆««ƒ

.ëBÊ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÚÈbiL Ì„˜ LÈc˜n‰ dÏ‡b¿»»««¿ƒ…∆∆«ƒ««≈¬≈
BÓk ,˙Èa‰ ˜„·Ï ÏtÈ Ô˙pL C¯Ú‰Â ,‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ∆∆ƒ¿»∆»¿»≈∆∆»«ƒ…¿∆∆««ƒ¿
BÊ È¯‰ - LÈc˜Ó ÏL Ba dÏ‡b Ì‡ ÔÎÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿≈ƒ¿»»¿∆«¿ƒ¬≈
B‡ Bza d˙B‡ ‰Ï‡b Ì‡ Ï·‡ .Ï·Bia ÂÈ·‡Ï ˙¯ÊBÁ∆∆¿»ƒ«≈¬»ƒ»¬»»ƒ
¯ÊÁ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ È¯Î B‡ ÂÈ·B¯˜ ¯‡L¿»¿»»¿ƒƒ««∆¿≈ƒ»«
‡Ï Ì‡Â ;ÌÏBÚÏ BÏ ˙¯ÊBÁ - Ô„iÓ dÏ‡‚e LÈc˜n‰««¿ƒ¿»»ƒ»»∆∆¿»¿ƒ…
˙a‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰ ‡l‡ ,Ô„iÓ dÏ‡‚¿»»ƒ»»∆»ƒƒ««≈¿ƒ«««««
,Lc˜‰Ï ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - È¯Î B‡ ÌÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«∆¿≈
‰fÁ‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ dÈ‡Â¿≈»∆∆«¿»ƒ¿»∆»ƒ¿∆¬À»
Ô‰kÏ Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿≈«…≈«…≈
¯·kL ,ÌÈÓc ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .¯ÓB‚Â¿≈¿≈«…¬ƒ¿ƒƒƒ≈»ƒ∆¿»
¯ÊÁz ‡l‡ ,¯Á‡Ó dk¯Ú Á˜ÏÂ Lc˜‰‰ „iÓ ˙ÈcÙƒ¿≈ƒ««∆¿≈¿»«∆¿»≈«≈∆»«¬…

.‰ÈÏÚa Ì‰ el‡k ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ¿ƒ≈¿»∆»

.àë‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ»»
elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ B‡ Ô‰k LÈc˜n‰««¿ƒ…≈≈ƒ¬≈∆≈¿»«¬ƒ
‰„Bt - Lc˜‰‰ ÔÓ ˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú»«»∆»«≈¿…ƒ¿≈ƒ«∆¿≈∆
‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b :¯Ó‡pL ;Ï·Bi‰ ¯Á‡ d˙B‡»«««≈∆∆¡«¿À«»ƒ¿∆

.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

.áëdÏÚa dÏ‡‚e ,d˙fÁ‡ ‰„O ‰LÈc˜‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿≈¬À»»¿»»«¿»
- ÏÚa‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,Lc˜‰‰ „iÓƒ««∆¿≈¿ƒƒ««≈¿ƒ««««««
.ÌÈ‰kÏ ‡ˆz B‡ ‰M‡Ï ¯ÊÁz Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰¬≈«»»»≈ƒ«¬…»ƒ»≈≈«…¬ƒ
- Ï·Bi‰ ¯Á‡ da ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰M‡‰ ‰Ó„˜ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»»ƒ»¿∆¡ƒ»»«««≈
eÓ„˜ Ì‡ ÔÎÂ .d„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡≈«…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»¿≈ƒ»¿
.Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - da e˜ÈÊÁ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿∆¡ƒ»≈»¿»¿ƒƒ»»

.âë,Lc˜‰‰ „iÓ Ô‰k d˙B‡ ‰„Ùe e‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ»≈»»»…≈ƒ««∆¿≈
:¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰k‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««≈¿ƒ««««…≈……«

‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ÏÈ‡B‰È„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈ‰kÏ ƒ«¬≈ƒ¿»«…¬ƒ¬≈ƒ««»ƒ
.ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ ‡l‡ ;da È˙ÈÎÊÂ¿»ƒƒ»∆»¿»¿»∆»«…¬ƒ

.ãëÌÈ‰kÏ Ô˙pz - Ï·Bia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
‰M‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .Ï·Bi‰ Ba Ú‚tL ¯ÓLnaL∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»
- ÒÎ ¯ÓLÓe ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ È¯‰L ,˙aLa Ï·BÈ ÏL∆≈««»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»

.‡ˆBi‰ ¯ÓLnÏ Ô˙pzƒ»≈«ƒ¿»«≈

.äëe„t ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»ƒ»¿ƒƒ««≈¿…»
‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - Ì˙B‡»≈»¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆
˙‡ LÈc˜n‰ Ï·‡ .‰„O el‡ ÔÈ‡Â ,Ï·i· B˙‡ˆa¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»««¿ƒ∆

È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈb‰Â ,ÌÈL¯h‰«¿»ƒ¿ƒƒ«≈¿…»»«¿»ƒ¬≈
BÊÂ ,‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡≈¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿

.‰„O ˙‡¯˜ƒ¿≈»∆

.åëd˙B‡ ÔÈÓL ?B˙˜Ó ‰„O LÈc˜Ó ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»
‰„BÙe ,Ï·Bi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯Â ,‰ÈÓ„a¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈∆
- LÈc˜n‰ d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk d˙B‡»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»««¿ƒ
¯‡Lk ,˙Èa‰ ˜„·Ï dBÈ„Ùe .LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆««ƒƒ¿»
ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…«¿»ƒ
È¯‰Â ¯aÊb‰ „iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰e¯ÎnL ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ∆¿»»≈∆ƒ¿≈ƒ««ƒ¿»«¬≈
‡È‰ È¯‰Â ˙ÈcÙ ‡lL ÔÈa ,¯Á‡ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ƒ¿»ƒ««≈≈∆…ƒ¿≈«¬≈ƒ
dÈ‡Â ,¯ÎBnÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - Lc˜‰‰ „iÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ««∆¿≈¬≈∆∆«≈¿≈»
.BlL BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ¿»«…¬ƒ∆≈»»«¿ƒ»»∆≈∆

.æëd˙B‡ ¯kÓÏ Lc˜‰Ï d˙B‡ ÔÈÓML ‰„O Ïk»»∆∆»ƒ»«∆¿≈ƒ¿…»
¯˜aa ÔÈÙeˆ¯ ÌBÈ ÌÈML ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ,‰ÈÓ„a¿»∆»«¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿ƒ«…∆
˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ·¯Ú·e ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«»«
‰ÙÈ ‡È‰ Ck :ÔÈ¯ÓB‡Â ‰È¯ˆÓ ÔÈÓiÒÓe .ÌÈÏÚBt¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿¿ƒ»ƒ»»

- ÁwÏ ‰ˆB¯‰ Ïk ,‰ÓeL ‡È‰ CÎ·e.ÁwÈÂ ‡B·È ¿»ƒ»»»∆ƒ«»¿ƒ«

.çëB˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ·‡Ó ‰„O Á˜Bl‰«≈«»∆≈»ƒƒ¿»«ƒƒ
B‡ ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ dLÈc˜‰L ÔÈa ,dLÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»««»ƒ
ÂÈLÈ¯BÓ ¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÈiÁa dLÈc˜‰L ÔÈ·e BLÈ¯BÓƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿»ƒ»
:¯Ó‡pL ;‰fÁ‡ ‰„Ok BÊ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈»ƒ¬≈ƒ¿≈¬À»∆∆¡«
‰„O - B˙fÁ‡ ‰„OÓ ‡Ï ¯L‡ B˙˜Ó ‰„O ˙‡ Ì‡Â¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆…ƒ¿≈¬À»»∆
‰Èe‡¯L BÊ ˙‡ˆÈ ,‰fÁ‡ ‰„O ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿¿≈¬À»»»∆¿»

.dL¯ÈÏ BÏ¿»¿»

ה'תשע"ו  כסלו י"ט שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שאין 1) ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה

מבהקדש  בהדיוט חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל
הבית  לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה, בתנאי
דברים  בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים כיצד
תמימה  בהמה פדיון דין בהם, ייעשה מה למזבח הראויים
למזבח, בהמה דמי המקדיש והוממה, למזבח שהוקדשה
שדה  הקדיש יד, בהישג נידון אם למזבח ערכו הקדיש

אותה. פודים ערך איזה לפי למזבח אחוזה

.àB˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰2d˙BcÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ««¿ƒ¿≈¬À»ƒ¿»»»ƒ¿»
Ì„B˜ ÔB„‡‰L ,‡e‰3ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆»»≈¿ƒ…»»≈ƒ

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡4Ï·BÈ ˙ÂˆnL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
,ÌÈ‰kÏ ‡ˆz - ‰pÏ‡‚È ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈbÈ Ì‡L ,˙‚‰B∆∆∆ƒ«ƒ«≈¿…ƒ¿»∆»≈≈«…¬ƒ

e¯‡aL BÓk5˙BÏ·Bi‰ eÏËaL ÔÓÊa Ï·‡ ;6È¯‰L , ¿∆≈«¿¬»ƒ¿«∆»¿«¿∆¬≈
- ÌÏBÚÏ ˙B„t‰Ï dÙBÒ ‡l‡ ,ÌÈ‰kÏ ˙‡ˆBÈ dÈ‡≈»≈«…¬ƒ∆»»¿ƒ»¿»

‰lÁz da ÁzÙÏ ÔB„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk7˙ÈcÙ ‡È‰Â . ƒ∆»»ƒ¿…«»¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
dÈÂLa8ÛÈÒBnL ÈÓ ‡ˆÓ Ì‡ .˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk , ¿»¿»ƒ¿»«∆¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ

:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‡‚È - d˙B‡ Ï‡B‚Â ÂÈÏÚ»»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
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E˙ÚÈb‰9˙BÁÙa Á˙Bt BÈ‡Â .¯Ó‡M ‰Ó ÔzÈÂ , ƒƒ»¿¿ƒ≈«∆»«¿≈≈«¿»
ÛÈÒBnL LÓÁ‰ ‡‰iL È„k ,˙BËe¯t Úa¯‡Ó≈«¿«¿¿≈∆¿≈«…∆∆ƒ

‰Ëe¯t10. ¿»

ממורישיו.2) טמאה 3)שירשה בהמה במתפיס שנאמר
באדון  גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר יגאל לא "ואם

אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא כופים 4)תחילה שאין
ועומד 5)אותו. כפוי שהרי לכפותו, צורך שאין נמצא

יפסיד  לא ההקדש וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא,
דמיה. את נותנים הכהנים שהרי שבט 6)בזה, "משגלו

הראשון) הבית ימי (בסוף מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן
יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו

עליה". יושביה שכל "בזמן שהבעלים 7)- החומש, מפני
והיא  הואיל וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים

בפדיונה. יוסיף עליו, חמישים 8)חביבה קצוב בשכר ולא
כור. לבית שלך.9)שקלים היא נתבאר 10)הרי שכבר

בחומשו  שאין בדבר פודים ואין הקרן, רביע הוא שהחומש
בזמן  אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי פרוטה.
בית  שאין הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש אבל הבית,
ומשליכה  אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש,

המלח. לים

.áOÓ ˙B¯Á‡ ˙B„O ¯kÓÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯B‡ ÂÈ˙B„ »»»»ƒ¿…»¬≈ƒ¿»
˙BÂÏÏ11˙eL¯‰ - LÈc˜‰L BÊ ‰„O ˙BcÙÏ È„k ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»¿

Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊa ÔÈa ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ÔÈa .B„Èa¿»≈ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ¿«∆≈«≈
Ï‡‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‡e‰Â .‚‰B≈¿≈¿»»»¿≈ƒ»»ƒ¿…

Ï‡Bb - dÈˆÁ12‰Ê .ËBÈ„‰Ï ¯ÎBÓa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ∆¿»≈«∆≈≈¿≈«∆¿∆
.Lc˜‰aÓ ËBÈ„‰a ¯ÓÁ…∆«∆¿ƒ«∆¿≈

כולה.12)כסף.11) את יגאל ידו וכשתשיג

.âB‡ BlL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙‡ B‡ B˙Èa ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆≈∆¿≈»¿≈»∆
ÂÈÏËÏhÓ ¯‡L13ÔÈa ,Ô‰ÈÈÂLa ÔÈÎ¯Ú el‡ È¯‰ - ¿»ƒ«¿¿»¬≈≈∆¡»ƒ¿¿»≈∆≈

Ú¯ ÔÈ·e ·BË14BzL‡ B‡ LÈc˜n‰ Ô˙B‡ ‰„t Ì‡Â . ≈»¿ƒ»»»««¿ƒƒ¿
LÓÁ ÛÈÒBÓ - BL¯BÈ B‡15ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ…∆¿ƒ∆«¿»ƒ

ÔBL‡¯ ÁzÙÏ16˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰Â .17‰È‰L ÔÈa . ƒ¿…«ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ≈∆»»
‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ ˙Èa‰18ÌÈ¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ‰È‰L ÔÈa19 ««ƒƒ»≈»≈»≈∆»»ƒ»≈«¬≈ƒ

ÌÏBÚÏ Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -20. ¬≈∆ƒ¿»¿»

אמרו:13) בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם
בבית  אם קיימים? אנו במה - ביתו" את יקדיש כי "ואיש
אלא  ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר - דירה
הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש

מבחין 14) שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם, או טיבם לפי
אלא  בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין

אחוזה. ובשדה אדם -15)בערכי יגאלנה גאול "ואם
מוסיפים  שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות
אצלו, חפצו שיישאר כדי יותר, לשלם להם נוח כי חומש,
של  קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על

החומש.16)חבירו". בגלל לאחרים, קודם מחירו להציע
ושיכלולו.17) המקדש בית תיקון - הבית ערים 18)בדק

חומה. חומה.19)המוקפות מאין פתוחות עיירות

מן 20) לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר אפילו
לחבירו. בית למוכר בניגוד ההקדש,

.ã,‰ÓBÁ È¯Ú ˙Èa ‰È‰ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ ¯Á‡ BÏ‡b¿»«≈ƒ««∆¿≈ƒ»»≈»≈»
ËÏÁ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ï‡Bb‰ „Èa Ì˜Â21‰È‰ Ì‡Â ; ¿»¿««≈¿≈»»…∆∆¿»¿ƒ»»

¯ÊBÁ - Ï‡Bb‰ „Èa ‡e‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆÁ‰ ˙Èa≈«¬≈ƒ¿ƒƒ««≈¿¿««≈≈
Ï·Bia ÂÈÏÚ·Ï22. ƒ¿»»«≈

נשאר 21) אבל יוצא. אינו ביובל ואפילו לצמיתות, לו נשאר
פריה  שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד
ונגמר. הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי ורביה

היה 22) אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין
עד  לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר

פדיון. בלא יוצא הקדש שאין שיפדהו,

.äB‰Ë ‰Ó‰a LÈc˜n‰˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÓÈÓz ‰¯23, ««¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ»¿∆∆««ƒ
‰ÏÁÂ ,ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰OÚ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¬≈«∆»»»¿»»

‰ÓÈÓz ‡È‰Lk ˙ÈcÙÂ .‰ÈÏÚ ‰M„˜24CÈ¯ÚÓe . ¿À»»∆»¿ƒ¿≈¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ
ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,‰ÈÓ„a Ô‰k‰ d˙B‡»«…≈¿»∆»¿«»ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¿≈
ÁaÊnÏ d·È¯˜‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡l‡ ‰„Bt d˙B‡ ‰„Bt‰«∆»∆∆»«¿»¿«¿ƒ»«ƒ¿≈«

‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰ÓÏ25- ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÏkL ; ¿«∆ƒ¿»∆»»»»»«ƒ¿≈«
ÌÏBÚÏ ÁaÊÓ È„ÈÓ ‡ˆBÈ BÈ‡26. ≈≈ƒ≈ƒ¿≈«¿»

הבית.23) בדק לטובת מקדישה שהוא בפירוש שאמר
נפדית 24) שאינה למזבח, תמימה בהמה למקדיש בניגוד

הגוף  קדושת שאינה הבית, בדק שבקדושת כשתומם. אלא
לבעלת  תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא

נקבה 25)מום. היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אם
ולשלמים. הבית 26)לחטאת לבדק תמימים "המתפיס

שנפדים  ומכאן, למזבח" אלא נפדים אינם נפדים כשהם
ראויים  אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו

למזבח.

.å?˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈÓÈÓz LÈc˜‰Ï ¯eÒ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»¿«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
ËeÏ˜Â Úe¯O ‰OÂ ¯BLÂ :¯Ó‡pL27‰OÚz ‰·„ ∆∆¡«¿»∆»«¿»¿»»«¬∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .B˙‡28˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ :e„ÓÏ29. …ƒƒ«¿»»¿¿»»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡ dÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ«¿ƒ∆≈»∆»¿À«»ƒ∆≈

ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa ÔÈ·È¯˜Ó30B˙B‡ - 'B˙‡' ¯Ó‡L .31 «¿ƒƒ«««ƒ¿≈«∆∆¡«…
‰OBÚ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ‰OBÚ ‰z‡«»∆¿»»¿∆∆««ƒ¿≈«»∆
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ¿»»¿∆∆««ƒ¿»«»ƒ¿«¬≈

‡e‰ ‰OÚk -32. «¬≈

מחבירו,27) גדול אחד אבר - שרוע מומים: בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט

מסיני.28) למשה שנתפרשה פה, שבעל לדמי 29)מתורה
הבית. בדק מהם 30)קדשי תתנו לא "ואשה שנאמר

לה'". המזבח על מומים) מום.31)(מבעלי בעל אותו
תעשה,32) בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר:
כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל, אמור
בלא  אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק
קדמו  וכבר תמימה). (תורה כחכמים רבינו ופסק תעשה"
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.æÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜‰L B‡ ,Ì˙Ò BzÓ‰a ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆¿∆¿¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
Ì˙Ò33·È¯˜‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B¯ - ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ÌÈ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B·˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ35ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï - ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ¯L‡ ‰Ó‰a Ì‡Â :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈»¬∆«¿ƒƒ∆»»¿»«
Ïk :¯ÓBÏk .L„w ‰È‰È '‰Ï epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk…¬∆ƒ≈ƒ∆«ƒ¿∆…∆¿«»

·¯˜È ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ôa¯˜Ï Èe‡¯‰38. »»¿»¿»««≈«ƒ¿≈«ƒ¿«

הבית 33) בדק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא
עולה.34)הקדיש. קרבן להביא הרוצה ליחיד

מ 35) שהיא לעולה, ראויות הזכרים.שאינן הבאים 36)ן
הנקבות. מן וגם הזכרים מן האומר 37)גם אליעזר, וכרבי

למזבח. הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם
נמצאת 38) לא זו דרשה קדש". "יהיה הכתוב: כמשמעות

דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום
כל  שהרי מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק
בפסוק  כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה
תמורה  דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי
הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי אלא נוהג אינו
אינם  תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו
נט. לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח מידי יוצאים
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור

מדרבנן.

.çÌÈÓLe ˙BÈÈ Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»»∆≈¿»ƒ
˙B˙ÏÒe39ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÙBÚÂ40- ¿»¿»¿ƒƒ»≈««≈«ƒ¿≈«

ÌÈÓc‰Â ,Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆¿»ƒ¿ƒ¿¿

ונסכים.39) למנחות למזבח, הראויים דברים והם
יונה.40) ובני תורים

.è˙BÏBÚ el‡ ÈÓ„ e·¯˜È ‰Ó ÈtÓe41ÈÓ„e , ƒ¿≈»ƒ¿¿¿≈≈¿≈
‰Ó‰a‰L ÈÙÏ ?˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ‰ÓÈÓz‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»«¿ƒ»ƒ¿¿∆∆««ƒ¿ƒ∆«¿≈»
dÏ LÈ - ÌeÓ da ÏÙ Ì‡ ,ÁaÊnÏ ‰LB„w‰«¿»«ƒ¿≈«ƒ»«»≈»

¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈ„t42ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ; ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿«…∆¿««ƒ¿«∆∆
eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰Â43:¯Ó‡pL .ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»∆ƒ¿¿≈»∆ƒ¿∆∆¡«

‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â44ÏÏÎa BLiL Ïk ;¯ÓB‚Â ¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈…∆∆¿ƒ¿«
ÏÏÎa BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔBÈ„t dÏ LÈ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«

ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰45. «¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿

הבית.41) לבדק נופלים להם 42)ואינם שיש ודברים
מצוותם. בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון

בהם 43) שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת

בבהמה".44) אלא פדיון נאמר שישנו 45)"לא "כל
בכלל  אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה
לבדק  יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית

אשר  נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי
שנודרים  מה (כל עולה קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו
לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים
עוף  הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול
מקריב  אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו
פדיון, בני אלו שאין מפני הטעם, ועיקר בלבד, בהמה אלא

הבית. בדק צרכי על חלה קדושתם אין

.éÔÈ˙BpL ˙¯Ëw‰ Ô‰a ‰˙È‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»¿»»∆«¿…∆∆¿ƒ
ÔÈn‡Ï46Ô¯ÎOa47e¯ÊÁiL „Ú48d˙B‡ eÁ˜ÈÂ49BÓk , »À»ƒƒ¿»»«∆«¿¿¿ƒ¿»¿

ÌÈÏ˜La e¯‡aL50BÊ È¯‰ -51,Ô¯ÎOa ÔÈn‡Ï Ô˙pz ∆≈«¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»≈»À»ƒƒ¿»»
˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚL BÓk52LÈ Ì‡ ÔÈOBÚ ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿««¿…∆¿≈ƒƒ≈
ÈnqÓ „Á‡ ÂÈÒÎa53.˙¯Ëw‰ ƒ¿»»∆»ƒ«»≈«¿…∆

הקטורת.46) הסממנים) (מיזוג בפיטום העוסקים
עבודתם.47) התרומה 49)הגזברים.48)שכר מכסף

שבלשכה. במותר 50)החדשה הגזברים עושים היו שכך
הבאה. לשנה להקטירה כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת,
נעשית  הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין
ושלושה  ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח
ביום  חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים מנים
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים
אלא  ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי היה לא מותר ואותו שנ"ד,
חדשה, מתרומה וקטורת קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי
והרי  האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו
האומנים, לצורך בשקלים הגזברים שזכו ואחרי חולין. הם
נותנים  והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו
בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים הקטורת
בכסף  מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן ואחרי

החדשה. אומן 51)התרומה בידי שהייתה הקטורת,
שקיבל  קטורת בנכסיו ונמצאת נכסיו, שהקדיש הקטורת,

אפשר 52)בשכרו. שאי שנה. שבכל הקטורת מותר בכל
הבית, לבדק שיפלו או עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה
לציבור  אותה מוכרים נמצא, קטורת, מתנדב היחיד אין כי
וקונים  וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי
הבאה. לשנה להקטירה החדשה מהתרומה אותה

פרטי 53) סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו
וחוזרים  בשכרם הקטורת לאומני אותו נותנים משלו, חילוני
בו  ומשתמשים החדשה התרומה מכסף מידם אותו ולוקחים

הקטורת. לפיטום
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המזבח.54) על קרב מום בעל שאין ידי 55)להקרבה, על
לחולין.56)כהן. ויוצאת אותה שאין 57)מוכרים

היא  אמורה שהרי ממש, טמאה בבהמה מדבר הכתוב
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.æÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜‰L B‡ ,Ì˙Ò BzÓ‰a ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆¿∆¿¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
Ì˙Ò33·È¯˜‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B¯ - ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ÌÈ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B·˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ35ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï - ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ¯L‡ ‰Ó‰a Ì‡Â :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈»¬∆«¿ƒƒ∆»»¿»«
Ïk :¯ÓBÏk .L„w ‰È‰È '‰Ï epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk…¬∆ƒ≈ƒ∆«ƒ¿∆…∆¿«»

·¯˜È ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ôa¯˜Ï Èe‡¯‰38. »»¿»¿»««≈«ƒ¿≈«ƒ¿«

הבית 33) בדק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא
עולה.34)הקדיש. קרבן להביא הרוצה ליחיד

מ 35) שהיא לעולה, ראויות הזכרים.שאינן הבאים 36)ן
הנקבות. מן וגם הזכרים מן האומר 37)גם אליעזר, וכרבי

למזבח. הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם
נמצאת 38) לא זו דרשה קדש". "יהיה הכתוב: כמשמעות

דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום
כל  שהרי מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק
בפסוק  כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה
תמורה  דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי
הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי אלא נוהג אינו
אינם  תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו
נט. לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח מידי יוצאים
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור

מדרבנן.

.çÌÈÓLe ˙BÈÈ Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»»∆≈¿»ƒ
˙B˙ÏÒe39ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÙBÚÂ40- ¿»¿»¿ƒƒ»≈««≈«ƒ¿≈«

ÌÈÓc‰Â ,Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆¿»ƒ¿ƒ¿¿

ונסכים.39) למנחות למזבח, הראויים דברים והם
יונה.40) ובני תורים

.è˙BÏBÚ el‡ ÈÓ„ e·¯˜È ‰Ó ÈtÓe41ÈÓ„e , ƒ¿≈»ƒ¿¿¿≈≈¿≈
‰Ó‰a‰L ÈÙÏ ?˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ‰ÓÈÓz‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»«¿ƒ»ƒ¿¿∆∆««ƒ¿ƒ∆«¿≈»
dÏ LÈ - ÌeÓ da ÏÙ Ì‡ ,ÁaÊnÏ ‰LB„w‰«¿»«ƒ¿≈«ƒ»«»≈»

¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈ„t42ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ; ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿«…∆¿««ƒ¿«∆∆
eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰Â43:¯Ó‡pL .ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»∆ƒ¿¿≈»∆ƒ¿∆∆¡«

‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â44ÏÏÎa BLiL Ïk ;¯ÓB‚Â ¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈…∆∆¿ƒ¿«
ÏÏÎa BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔBÈ„t dÏ LÈ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«

ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰45. «¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿

הבית.41) לבדק נופלים להם 42)ואינם שיש ודברים
מצוותם. בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון

בהם 43) שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת

בבהמה".44) אלא פדיון נאמר שישנו 45)"לא "כל
בכלל  אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה
לבדק  יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית

אשר  נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי
שנודרים  מה (כל עולה קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו
לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים
עוף  הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול
מקריב  אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו
פדיון, בני אלו שאין מפני הטעם, ועיקר בלבד, בהמה אלא

הבית. בדק צרכי על חלה קדושתם אין

.éÔÈ˙BpL ˙¯Ëw‰ Ô‰a ‰˙È‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»¿»»∆«¿…∆∆¿ƒ
ÔÈn‡Ï46Ô¯ÎOa47e¯ÊÁiL „Ú48d˙B‡ eÁ˜ÈÂ49BÓk , »À»ƒƒ¿»»«∆«¿¿¿ƒ¿»¿

ÌÈÏ˜La e¯‡aL50BÊ È¯‰ -51,Ô¯ÎOa ÔÈn‡Ï Ô˙pz ∆≈«¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»≈»À»ƒƒ¿»»
˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚL BÓk52LÈ Ì‡ ÔÈOBÚ ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿««¿…∆¿≈ƒƒ≈
ÈnqÓ „Á‡ ÂÈÒÎa53.˙¯Ëw‰ ƒ¿»»∆»ƒ«»≈«¿…∆

הקטורת.46) הסממנים) (מיזוג בפיטום העוסקים
עבודתם.47) התרומה 49)הגזברים.48)שכר מכסף

שבלשכה. במותר 50)החדשה הגזברים עושים היו שכך
הבאה. לשנה להקטירה כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת,
נעשית  הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין
ושלושה  ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח
ביום  חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים מנים
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים
אלא  ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי היה לא מותר ואותו שנ"ד,
חדשה, מתרומה וקטורת קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי
והרי  האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו
האומנים, לצורך בשקלים הגזברים שזכו ואחרי חולין. הם
נותנים  והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו
בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים הקטורת
בכסף  מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן ואחרי

החדשה. אומן 51)התרומה בידי שהייתה הקטורת,
שקיבל  קטורת בנכסיו ונמצאת נכסיו, שהקדיש הקטורת,

אפשר 52)בשכרו. שאי שנה. שבכל הקטורת מותר בכל
הבית, לבדק שיפלו או עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה
לציבור  אותה מוכרים נמצא, קטורת, מתנדב היחיד אין כי
וקונים  וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי
הבאה. לשנה להקטירה החדשה מהתרומה אותה

פרטי 53) סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו
וחוזרים  בשכרם הקטורת לאומני אותו נותנים משלו, חילוני
בו  ומשתמשים החדשה התרומה מכסף מידם אותו ולוקחים

הקטורת. לפיטום

.àéÌeÓ da ÏÙÂ ,ÁaÊnÏ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈«¿»«»
‰ÏÒÙÂ54˙Î¯Ú BÊ È¯‰ -55˙ÈcÙÂ56:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒ¿¿»¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿≈¿«∆∆¡«

Ì‡Â‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk57Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»
Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ .¯ÓB‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â ,'‰Ï«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈¿»ƒ¿»∆»»¿»

.d˙BÓk ¯Á‡«≈¿»

המזבח.54) על קרב מום בעל שאין ידי 55)להקרבה, על
לחולין.56)כהן. ויוצאת אותה שאין 57)מוכרים

היא  אמורה שהרי ממש, טמאה בבהמה מדבר הכתוב
על  בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום
מדבר, הכתוב ונפסלה שהוממה טהורה בבהמה כורחך
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עד  "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב: וקוראה
שיוממו. עד במקום: בתלמוד המצוי שיסתאבו"

.áéÔÈa ‰¯B‰Ë ÔÈa ,‰ÈiÁa ‰Ó‰a LÈc˜n‰ Ïk»««¿ƒ¿≈»¿«∆»≈¿»≈
˙Èa‰ (˜„a) ÈL„˜ ÔÈa ,‰‡ÓË58ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa ¿≈»≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«

·¯wÏ ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz B‡ ,ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL59BÓk ∆»«»∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿
,ÔÈc ˙È·a ‰„ÓÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¬≈¿ƒ»«¬»»¿≈ƒ
‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL60 ∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿ƒ»ƒ≈»

‰„t˙Â C¯ÚzL Ì„˜ ‰Ó‰a‰61d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - «¿≈»…∆∆≈»≈¿ƒ»∆≈ƒ»
‰˙nL ¯Á‡62¯·wz ‡l‡ ,63‡ .LÈc˜‰ Ì‡ Ï· ««∆≈»∆»ƒ»≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ï· B‡ ‰ËeÁL64‰„tz BÊ È¯‰ - ¿»¿≈»¿∆∆««ƒ¬≈ƒ»∆
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lk65. ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ

למזבח.58) שהקדישה לדמיה.59)לאחר והקדישה
להעמדה.60) עוד ראוייה הועמדה 61)ואינה ואפילו

שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא אלא והוערכה,
נשחטה.62) שיש 63)ואפילו את - והעריך - "והעמיד

ערכה". לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו יש עמדה לו
הבית.64) לבדק יפלו קדושת 65)שדמיהם עליהם שחלה

אם  שאפילו מעיר והראב"ד עמדה. ללא ונפדים הבית בדק
חיים, כשהם הקדישם ואפילו (=לדמיהם) למזבח הקדישם
הוא  שכלל עמדה, ללא ייפדו - להקדישם מומם שקדם כל
העמדה  בכלל היו לא (=מתחילתם) מעיקרם מומים "בעלי
ראויים  שאינם ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי והערכה"
דברי  מיישב משנה הכסף ומרן עמדה. ללא ונפדים  למזבח
המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק בלשונו: שנקט רבינו,
העולם  דרך ואין הבית, לבדק רק אלו מינים להקדיש
רבינו  יודה וודאי אבל למזבח. נבילה או שחוטה להקדיש
קודם  מתה "ואם כתב: שכן ייפדו, למזבח הקדישם שאם
גמורה  קדושה חלה לא שהרי שתמות, אחר נפדית שתיפדה
למזבח), שהוקדשה - מתחילתה מום בעלת (של גופה על

קבוע" מום בעלת שהייתה מפני דמיה, על כל אלא הרי
למזבח, כלל ראוייה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם
בחייה  כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית כשתמות,

והערכה. העמדה תצטרך

.âéÌÈL da ËÁL66ÌÈL ·¯ B‡67‡È‰ ÔÈ„ÚÂ »«»¿«ƒ…¿«ƒ«¬«ƒƒ
˙Òk¯ÙÓ68‰È¯·c ÏÎÏ ‰iÁk ‡È‰ È¯‰ -69.˙Î¯ÚÂ ¿«¿∆∆¬≈ƒ¿«»¿»¿»∆»¿∆¡∆∆

.˙eÓzL „Ú CÈ¯Ú‰Â „ÈÓÚ‰Â ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ«∆»

והגרגרת.66) הוושט השחיטה סימני שהשחיטה 67)שני
הסימנים. רוב בחיתוך גם בידיה 68)כשרה מפרפרת

אינה 69)וברגליה. שנשחטה טמאה חיה או "בהמה
את  שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה
עו. קמא בבבא התוספות שדעת להעיר, וראוי ראשה".
ידי  על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל דיבור
ממש, כמתה היא והרי נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל,
טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה" "מפרכסת אמרו: ולא
כשרה  שחיטה שאינה גוי, ידי על ונשחטה בטהורה או

כחיה. היא הרי מתה שלא כל ולפיכך לאכילה, המתרת

.ãéLc˜˙ BÊ È¯‰ - ‰ÈÓ„Ï ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»¿»∆»¬≈ƒ¿«≈
Lc˜‰ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .dÙeb»≈«»≈¿≈¿≈»∆¿≈

ÁaÊnÏ70·¯˜z dÓˆÚ ‡È‰ -71„Á‡ LÈc˜‰ . «ƒ¿≈«ƒ«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»
BÊ ‰¯t ÏL dÏ‚¯ ÈÓc :¯Ó‡Â ,ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó≈≈∆∆»¿»»¿»«¿≈«¿»∆»»
‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰∆¿≈«ƒ¿≈«¬≈»≈ƒ»¿»¿À»

‰ËLt ‡Ï B‡ dlÎa72·¯˜z CÎÈÙÏe .73.‰„tz ‡ÏÂ ¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«¿…ƒ»∆

עולה.70) בדמיה ואביא שירדה 71)שאמכרנה מתוך
והואיל  הגוף, קדושת גם עליה ירדה דמים, קדושת עליה
אבל  מזבח. מידי יוצאה אינה להיקרב ראוייה עצמה והיא
עולה. בדמיה ויביא תימכר מום, בעלת הייתה אם

פשטה 72) מקצתה, שנתקדשה מתוך אומרים: אם ספק
נתקדשה  דמים, קדושת שנתקדשה ומתוך בכולה, קדושה
מועיל, - אחד (=מיגו) "מתוך" שמא או הגוף, קדושת גם
מתוך  לומר: צריך אתה שהרי מועילים, לא "מתוך" שני
ומתוך  בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה

הגוף. קדושת גם קדשה לדמיה, עצמה,73)שקדשה היא
ידי  על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא
תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל פדיון,
פשטה  אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור
מתוך  שאומרים וודאי זה כלומר, לא" או בגופה קדושה

נתקדש  מקצתה הוא שנתקדשה הספק רק לדמיה, כולה ה
לדמיה  שנתקדשה מתוך השני, ה"מתוך" את אומרים אם
פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי כי לגופה, נתקדשה

.åèÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ74·È¯˜iL ÈÓÏ dlk d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ? ¿≈«ƒ¿ƒ»À»¿ƒ∆«¿ƒ
d˙B‡75ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,76¯·‡ B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ77Ì‡Â . »¿»∆»Àƒƒ¿≈≈∆¿ƒ

‰ÓLp‰L ¯·‡ ‰È‰Ba ‰ÈeÏz78‰M„˜ ‰ËLt - »»≈∆∆«¿»»¿»»¿»¿À»
dlÎa79. ¿À»

פשטה 74) שמא לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי
כמות  כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף קדושת
להפסיד  לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא,

בהמתו. עולה.75)כל  להביא הדמים 76)שנדר אין 
לא  (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים
זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה ודין כלום עשה
הדמים  אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא

עולה. בקדושת יכול 77)נתפסים ואינו קדוש שהוא
מחוסרת  בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו.
נדר  והלוקח קרב, הוא המוכר לחובת אבר שאותו ַָאבר,
שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא
מבהמה  זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים:

זוזים. כמה כדי זו בבהמה יש והרי לב 78)לעולה, כגון
כבד. אבר 79)או בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון

כולה. הקדישה כאילו זה הרי זה,

.æè·¯wÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a ‰˙È‰80, »¿»¿≈»«¬«∆≈»¿»ƒ»≈
ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó ¯·‡ LÈc˜‰Â81‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈∆≈¬»∆»¿»»≈∆«¿»»¿»

‡l‡ Lc˜˙ ‡Ï - B· ‰ÈeÏz ÔÈ‡ ‰ÓLp‰L ÔÈa Ba≈∆«¿»»≈¿»…ƒ¿«≈∆»
„·Ïa ¯·‡ B˙B‡ ÈÓ„82ÈÓc :¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈≈∆ƒ¿«≈«¿∆»«¿≈

‡e‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰ daÏ ÈÓ„ B‡ BÊ ‰¯t Ï‚∆̄∆»»¿≈ƒ»∆¿≈«ƒ¿≈«
da ÔÈÙzL Lc˜‰Â83. ¿∆¿≈À»ƒ»

המזבח.80) עולה.81)על בדמיו ויביאו שיימכר
אין 82) מומו, מחמת המזבח על לעלות ראוי שאינו כיוון
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בכולו. קדושה פשטה בו לחצאין,83)לומר שותפות לא
בשלו. זוכה אחד כל אלא

.æéLc˜‰ ‰Ê ¯BÓÁ ·Ï B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈…∆∆∆≈¬∆∆¿≈
ÁaÊnÏ84BÈ‡ - ÁaÊnÏ Lc˜‰ ÈL‡¯ :¯Ó‡L B‡ , «ƒ¿≈«∆»«…ƒ∆¿≈«ƒ¿≈«≈

BL‡¯ ÈÓ„a ‡l‡ ·iÁ85B˙B‡ ‰ÂLÈ ‰nk ÔÈ‡B¯Â . «»∆»ƒ¿≈…¿ƒ«»ƒ¿∆
¯kÓ ‰È‰ el‡ ¯·‡86.Ôa¯˜ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ≈∆ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»»¿»

עולה.84) להקריבם קודש יהיו שאינם 85)דמיו מכיוון
אלא  נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים

בלבד. אבר אותו אדם 86)דמי ישווה מה שואל: הראב"ד
אסור  שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר כאשר

ה  מן לאחר,ליהנות העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, מת,
או  תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש לקונה, - הגוף
בשאר  שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק צופה או זמר
אותו  "שישומו התוספות כתבו וכן לקונה. יהיה הגוף אברי
חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר
בה  שיש עצה, ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא
ראויים  ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת,
הרדב"ז  ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות
הם  שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי בהבנת
בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים
הם  חולקים כורחך על זה, בלא זה להתקיים אפשר ואי
לא  ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה.
חייב  "שהוא כשם בכולו חייב שאינו אלא לומר, התכוון
בהלכות  רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו"
או  זה עבד ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה
הדין  וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל

.çéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87ÁaÊÓ ÈL„˜a ?88Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¬»
B‡ ‰Ê ¯BÓÁ L‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ»≈¿≈…¬∆

Lc˜‰ B„·k89B„·k B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ ÈÓc B‡ , ¿≈∆¿≈¿≈…∆∆∆¿≈
È¯‰ - Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Lc˜‰∆¿≈ƒ¿»»∆«¿»»¿»¬≈

Blk ÈÓ„a ·iÁ ‰Ê90˙M„˜ ˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏkL . ∆«»ƒ¿≈À∆»∆¿≈∆∆««ƒ¿À«
‡e‰ ÌÈÓc91. »ƒ

לדמיו.87) שהקדישו האבר בדמי אלא חייב שאינו
אפילו 88) ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

אבר  אותו אלא נתקדש לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש
אחרי  נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו הקדש 89)אבר וסתם
הבית. כל 90)לבדק שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

אמר  שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף
כולו. ערך נותן עלי לבי נתכוון 91)ערך הרדב"ז לדעת

וכיוון  דמיו, את הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו,
כאילו  ממילא זה הרי בו תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש
ממנו  טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו

כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר

.èéÁaÊnÏ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰92Bk¯Úa ‡È·Ó - »≈∆¿ƒ»««ƒ¿≈«≈ƒ¿∆¿
ÌÏL C¯ÚÏ ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa¯˜93‰Ê È¯‰ - »¿»¿ƒ≈»«∆∆¿≈∆»≈¬≈∆

„È ‚O‰a ÔBc Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c94B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«»≈ƒƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ

ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„È ‚O‰a ÔBc BÈ‡ B‡ ,C¯Ú ÔBLÏaƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈»ƒ¿«ƒ¿≈«
¯„95ÁaÊnÏ B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰ CÎÂ .96BÊ È¯‰ - »«¿»««¿ƒ¿≈¬À»«ƒ¿≈«¬≈

¯·ca LÈÂ .ÁaÊnÏ ˙BÏBÚ Ô‰a e‡È·È ÌÈÓc‰Â ,˙ÈcÙƒ¿≈¿«»ƒ»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿≈«»»
da ·eˆw‰ C¯Úa d˙B‡ ÔÈ„Bt Ì‡ ,˜ÙÒ97ÔÈ„Bt B‡ »≈ƒƒ»»≈∆«»»ƒ
LÈc˜‰ ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,dÈÂLa d˙B‡98ÏÎa ÔÈ„Â . »¿»¿»ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡99. ≈¿«≈»∆¿«¿ƒ

למזבח.92) קרבן יהא ערכי בתור 93)שכסף ה.הקצוב
נותן 94) הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי

ונפטר. שבידו אלא 95)מה מזבח בקרבן פדיון מצינו ולא
שוויו. למזבח.96)לפי קרבן יהא שדהו שכסף

כור.97) בית לזרע שקל בקרבנות 98)חמישים מצינו ולא
משווים. פחות שיפדו שהוממו, שבהקדש 99)מזבח

שלא  ההקדש, טובת ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים
זה  הרי וטיבה, השדה דמי לפי אלא קצוב, שכר לפי ישלם
והוא  בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם

להיפך. הדין

ה'תשע"ו  כסלו כ' רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מה 1) לכהנים, ניתן חרם ואיזה הבית לבדק הוא חרם איזה

על  חל הבית בדק שהקדש שמים, לחרמי כהנים חרמי בין
ושפחתו  עבדו המקדיש דין להיפך, ולא מזבח קדשי
מקדיש  אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט הכנענים,
מקדיש  אדם שאין אעפ"י ברשותו, ואינו שלו, שאינו דבר
להקדישו  חייב – להקדישו נדר אם לעולם, בא שלא דבר
אבינו, מיעקב לדבר ראיה נדרו, משום לעולם כשיבוא
מותפס  זה הרי בטעות והמתפיס הקדש, אינו בטעות הקדש

וקדוש.

.à˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰ „Á‡2B‡ , ∆»»≈¬≈∆∆¿≈¿∆∆««ƒ
Ì¯Á3ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ,˙Èa‰ ˜„·Ï4ÏÎa ÔÎÂ ; ≈∆¿∆∆««ƒ≈∆«»«ƒ¿≈¿»

Lc˜‰ ÂÈÒÎ Ïk ¯Ó‡ Ì‡ ,ÂÈÒÎ5˜„·Ï Ì¯Á B‡ ¿»»ƒ»«»¿»»∆¿≈≈∆¿∆∆
˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ˙Èa‰6. ««ƒ≈∆«»«ƒ¬≈≈ƒ¿¿∆∆««ƒ

Ì˙Ò Ì¯Á ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7ÌÈ‰kÏ el‡ È¯‰ -8. ¬»ƒ»«≈∆¿»¬≈≈«…¬ƒ
ÌÈ‰kÏ - ÌÈÓ¯Á Ì˙qL9Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL ; ∆¿»¬»ƒ«…¬ƒ∆∆¡«»≈∆

‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa10. ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכתוב 2) מלשון ושכלולו, המקדש בית בנין תיקון לצרכי
הבית". בדק את יחזקו "והם ו) יב, הקדש.3)(מלכיםֿב,

אחר, לענין ממציאותו הדבר הסרת והפרשה, הבדלה - חרם
לה' "והחרמתי יג) ד, (מיכה ככתוב לקודש, מחול אם
כל  "ואת מ) י, (יהושע ככתוב למות, מחיים אם בצעם":

כט). כז, ויקרא והקבלה, (הכתב החרים" לה',4)הנשמה
בשמים. נכסיו,5)השוכן כל להקדיש רשאי שאינו אע"פ

ה"ב. להלן הבית",6)כמבואר לבדק הקדש "סתם שאם
כאן, כלֿשכן שם, ובביאורנו ה"ז, פ"ה, לעיל כמבואר

"לשמים". או הבית לבדק ואמר פירש 7)שפירש ולא
כמבואר 8)למי. משמר, שבאותו לכהנים מתנה ניתנים

שמים  חרמי בין ההבדלים יתבארו ה"ד ולהלן ה"ה, בסמוך
כהנים. ואע"פ 9)לחרמי כחכמים. כח: בערכין משנה

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



קמט oikxr zekld - d`ltd xtq - elqk 'k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לה'"? הוא קדשים קודש חרם "כל כח) כז, (ויקרא שנאמר
כמבואר  קדשים, קדשי על חל שהחרם לומר, הכתוב נתכוון

(שם). הי"א מפסוק 10)להלן זה דרשו שם, במשנה אמנם
לכהן", החרם כשדה השדה... "והיה כא) כז, (ויקרא אחר
זה, לפסוק במדבר, זוטא בספרי נמצא רבינו כדברי אבל
לך  בישראל חרם כל נכסיו... כל אדם החרים שאם "מניין

לכהנים". חרמים שסתם מלמד, - יהיה

.áB¯˜a ÔÓ Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ11ÂÈ„·ÚÓe B‡vÓe «¬ƒ»»ƒ¿»ƒ…≈¬»»
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙMÓe12‡Ï Ï·‡ .B˙fÁ‡ ‰„OÓe ƒƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈¬À»¬»…

„O Ïk ‡ÏÂ ,ÂÈ„·Ú Ïk ‡ÏÂ ,BzÓ‰a Ïk ÌÈ¯ÁÈ,ÂÈ˙B «¬ƒ»¿∆¿¿…»¬»»¿…»¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ BÏ LiL ÔÈÓ Ïk ‡ÏÂ¿…»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ∆∆¡«

BÏ ¯L‡ ÏkÓ13ÌÈ¯Á‰ elÙ‡ ,Ïk‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‰ Ì‡Â . ƒ»¬∆¿ƒ∆¡ƒ∆«…¬ƒ∆¡ƒ
ÔÈÓ¯ÁÓ el‡ È¯‰ - ÂÈÒÎ Ïk14ÌÈ¯Á‰L ÔÈa . »¿»»¬≈≈À¿»ƒ≈∆∆¡ƒ

.˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯Á‰L ÔÈa ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈∆∆¡ƒ¿∆∆««ƒ

בקרו.11) לא 12)מקצת אבל הגוף, קנין לו הקנויים
להלן  שלו", גופו שאין דבר מקדיש אדם "שאין העברים,

אמרו:13)הכ"א. ושם כח.) (ערכין לו" אשר כל "ולא
רש"י). = המטלטלין (כל לו אשר כל ולא - לו אשר מכל
אחוזה  משדה הכנענים). עבדיו = ) אדם כל ולא - מאדם

ל  והשווה אחוזה. שדה כל ולא הי"ג.- פ"ח, קמן
כג:14) ערכין במשנה מפורש וכן מ"י, פ"ד, ערכין תוספתא

המשנה). (מרכבת תפיליו לו מעלין נכסיו המקדיש

.âÔÈÁ˜BÏ - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰ B‡ ÌÈ¯Á‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆¡ƒƒ¿ƒ»¿»»¿ƒ
BL‡¯aL ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ LiM ‰Ó Ïk15ÔÈ‡Â , »«∆≈«¬ƒ¿ƒƒ∆¿…¿≈

B‡ Lc˜‰ Ïk‰L ;ÂÈ„‚·e B˙en‡ ÈÏk ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿≈À»¿»»∆«…∆¿≈
Ì¯Á16. ≈∆

(רש"י 15) ההקדש מן אותן ויפדה מעות וילווה שם, משנה
עושה, הוא מצוה סובר נכסיו, שהמקדיש קב:), קמא לבבא

שם). קמא (בבא תפיליו על גם שאפילו 16)ודעתו
פ"ג, לעיל כמבואר מהם, אותם לוקחים ערכין בחייבי
הט"ו. שם כמבואר תפיליו, לו שמשאירים אע"פ הט"זֿיז

.ãÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ‰Ó17ÈÓ¯ÁL ?ÌÈÓL ÈÓ¯ÁÏ «≈∆¿≈…¬ƒ¿∆¿≈»«ƒ∆∆¿≈
Lc˜‰ - ÌÈÓL18ÔÈcÙÂ ,19ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ ,Ô‰ÈÈÂLa »«ƒ∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï20ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÂ ;ÔÈlÁÏ ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÈÂ , ¿∆∆««ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿Àƒ¿∆¿≈…¬ƒ
ÌÏBÚÏ ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ -21ÌÈ‰kÏ ÔÈz ‡l‡ , ≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ»ƒ«…¬ƒ

‰Óe¯˙k22¯ÎnÈ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ‰k Ì¯Á ÏÚÂ . «¿»¿«≈∆…¬ƒ≈…ƒ»≈
ÌÈÏÚaÏ Ï‡bÈ ‡ÏÂ ,¯Á‡Ï ¯ÎnÈ ‡Ï - Ï‡bÈ ‡ÏÂ23. ¿…ƒ»≈…ƒ»≈¿«≈¿…ƒ»≈«¿»ƒ

לכהן.17) לתתם כדי נכסיו ליהנות 18)שהחרים ואסור
הם  הרי כהן, ליד שהגיעו לחרמים בניגוד פדיון, בלא מהם

כהן. של ממונו כשאר ע"י 19)כחולין, הגזבר, מידי
אחרים. ע"י או החרימם,20)הבעלים כן דעת שעל

הבית. בדק לחיזוק יהיו נתנם 21)שדמיהם שלא עוד כל
הכהן  יכול כהן, ליד משהגיעו אבל לפדותם. יכול אינו לכהן
בתוספתא  וכן לב.) לבכורות (רש"י שירצה מי לכל למכרם

מי"א. פ"ד, כח:).22)ערכין בערכין (משנה נפדית שאינה
מיד  אלא כהן, ביד כתרומה לזרים אסורים אינם אבל
(רדב"ז) לזרים בהנאה מותרים הם הרי כהן, לרשות שהגיעו

ה"ה. בסמוך זה,23)וכמבואר כהנים'לפסוק 'תורת
מדבר, הכתוב כהנים בחרמי ועלֿכרחך שם. הגר"א וכגירסת
בדק  צרכי מהם לעשות הם נפדים ודאי הבית  בדק שחרמי

חרמי). דיבורֿהמתחיל כח: לערכין (תוספות הבית

.äÈ¯‰ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ÌÈ¯Án‰ „Á‡Â¿∆»««¬ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈
¯ÓLÓ B˙B‡aL Ô‰kÏ ÔÈz el‡24‰ÚMa ≈ƒ»ƒ¿…≈∆¿ƒ¿»¿»»

ÌÈ¯Á‰L25˙È·a Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈ‰k ÈÓ¯Á . ∆∆¡ƒ∆¿≈…¬ƒ»¿«∆≈¿≈
ÌÈÏÚa‰26Ì‰È¯·c ÏÎÏ Lc˜‰ Ô‰ È¯‰ -27; «¿»ƒ¬≈≈∆¿≈¿»ƒ¿≈∆

B˙ .'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«¿»
Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - Ô‰kÏ28:¯Ó‡pL ; «…≈¬≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«
‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa Ì¯Á Ïk29. »≈∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכ"ד.24) פ"ד, לעיל לכל 25)מבואר נותנם אינו אבל
הגר  בגזל ונאמר לכהן", החרם "כשדה שנאמר שירצה, כהן
קנאו  שם, מה לכהן". לה' המושב "האשם ח) ה, (במדבר
איל  מלבד בו: שנאמר = ) משמר שבאותו לכהן ונתנו ה'
הקרן  יהיה לו בו, המכפר הכהן - בו" יכפר אשר הכיפורים
כח:). (ערכין משמר שבאותו לכהן נותנם כאן אף והחומש),
ה"ז, להלן כמבואר זה, בענין לקרקעות הושוו מטלטלין וגם
שם). (גמרא משמר אותו לכהני הם אף ניתנים ולפיכך

הכהן.26) ליד שהגיעו ומועלים 27)טרם בהנאה אסורים
אפילו 28)בהם. שירצה, מי לכל ומוכרם ממונו, כשאר

שם.29)לזרים. וברש"י לב. בבכורות וכן כט. ערכין

.åÌ¯Á ‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô‰k30‰ÎfL31¯Á‡ da …≈∆»¿»¿≈≈∆∆»»»««
dÓÈ¯Á‰Â Ï·Bi‰32ÂÈÁ‡Ï ‰‡ˆBÈÂ ,˙Ó¯ÁÓ BÊ È¯‰ - «≈¿∆¡ƒ»¬≈À¿∆∆¿¿»¿∆»

ÌÈ‰k‰33,„nÏÓ - B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««…≈ƒ¿∆¬À»¿«≈
Ï‡¯OÈÏ ‰fÁ‡ ‰„Ok BÏ BÓ¯Á ‰„OL34Ì‡L , ∆¿≈∆¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿»≈∆ƒ
.„iÓ ˙Ó¯ÁÓ ‡È‰ - dÓÈ¯Á‰∆¡ƒ»ƒÀ¿∆∆ƒ»

לחלקו.30) והגיעה ישראל להגיה 31)שהחרימה יש
והכוונה  למבי"ט. ספר בקרית הנוסח וכן בה, שזכה או כאן:
אחד  וגאלה היובל, לפני ישראל שהקדישה אחוזה לשדה
שיוצאה  בעלים, גאלוה ולא היובל והגיע ההקדש, מיד

ה"כ. לעילפ"ד, כמבואר ביובל, סתם,32)לכהנים חרם
לכהנים. לכהנים,33)שהוא ויוצאת הואיל יאמר: שלא

שלי. תהא ידי, תחת היא "והיה 34)והרי הכתוב: וסדר
אחוזתו", תהיה לכהן החרם כשדה ביובל... בצאתו השדה
בה  שזכה חרם שדה להשוות למד, ונמצא ללמד בא זה הרי

כט.). (ערכין ישראל של אחוזה לשדה כהן,

.æBÓ¯Á ‰„O Ô‰k‰ ¯ÎÓ35elÙ‡ ,Á˜BÏ dLÈc˜‰Â , »««…≈¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ
‰ - ‰eÓÈ¯Á‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰ Á˜Bl‰ ‰È‰È¯ »»«≈««¿»ƒ»ƒƒ∆∆¡ƒ»¬≈

BÊ36‰˜Ó ‰„Ok37Ï·Bia d¯ÎnL Ô‰kÏ ˙¯ÊBÁÂ ,38. ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆«…≈∆¿»»«≈
ÌiÂÏe ÌÈ‰k ÏL ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ Ï·‡39ÌÈ‡ - ¬»«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…¬ƒ¿ƒƒ≈»

ÌÏBÚ ˙fÁ‡ Èk :‰„Oa ¯ÓB‡ È¯‰L .Ô˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ«¬ƒƒ»∆¬≈≈«»∆ƒ¬À«»
ÌÎÏ ‡e‰40eLw‰ ÔÈÏËÏhÓe ;41,ÔÈÓ¯Áa ˙BÚ˜¯˜Ï »∆ƒ«¿¿ƒÀ¿¿«¿»«¬»ƒ

BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯Ó‡pL42.B˙fÁ‡ ‰„OÓe ∆∆¡«ƒ»¬∆ƒ¿≈¬À»

היובל,35) אחר בה שזכה או האחרים, ישראל מידי שזכה
הקודמת. זו.36)כבהלכה התימנים: ובכת"י רומי ובדפוס

זה. לוקח שלקחה לשדה, בה 37)והכוונה זכה שלא
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מאחר. לקחה אלא פ"ד,38)ממורישיו, לעיל כמבואר
יוצאה  ואינה למוכר, חוזרת זו הרי היובל שכשיגיע הכ"ו,
כאן  ואף שלו", שאינו דבר מקדיש אדם "שאין לכהנים,
כו.). (ערכין אחוזתו כשדה לכהן היא הרי זו שדה

לעצמן.39) שקנו מטלטליהן וכן ממורישיהם, בקרקע שזכו
הוא 40) וכן הכתוב. כלשון להם, וצ"ל: סופר, טעות

הלווים, בשדה מדבר זה שפסוק ואע"פ קדומים. בדפוסים
כח. בערכין המשנה ולשון (לחםֿמשנה). לכהנים הואֿהדין
שהחרמים  מחרימים, היו "הכהנים זו: הלכה מקור שממנה
לך  בישראל חרם כל בהם: שנאמר רש"י: ומפרש שלהם".
הוא  יחרימה, אם בכך, הנאה מה שלו, שהיא וכיון יהיה,
שבין  שם, יהודה רבי כדעת פסק ורבינו בה. יזכה עצמו
עמ' שם בתוספות וראה מחרימים, אינם לויים ובין כהנים
מהכתוב, הוא הטעם שעיקר כמאן. דיבורֿהמתחיל ב
הואֿהדין  בלויים, שכתוב ואע"פ להם". היא עולם "אחוזת

כח.).42)הושוו.41)לכהנים. (שם מטלטלין אלו

.çLc˜‰‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÁaÊÓ ÈL„˜ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆««ƒ¬≈«∆¿≈
‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,‰„t˙Â ‰Ó‰a‰ C¯Ú˙Â ,Ô‰ÈÏÚ ÏÁ»¬≈∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆»

‰lÁza ‰˙È‰M ‰ÓÏ ·¯˜z ‰Ó‰a‰Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï43. ¿∆∆««ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿«∆»¿»«¿ƒ»
È¯‰ :¯Ó‡Â ÁaÊnÏ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ»¿≈∆∆««ƒ«ƒ¿≈«¿»«¬≈
‰OÚ ‡Ï - ÌÈ‰kÏ ÌÓÈ¯Á‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ»¿»ƒ∆¡ƒ»«…¬ƒ…»»

ÌeÏÎ44Ì¯Á‰ ‡ÏÂ ÁaÊÓ Lc˜‰ ÔÈ‡Â ,45ÏÚ ÏÁ ¿¿≈∆¿≈ƒ¿≈«¿…«≈∆»«
BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„»̃¿≈∆∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»∆≈

BlL46. ∆

שהיא 43) עוד כל ממנה נפקעת המזבח קדושת שאין
עליה  להוסיף אלא הבית בדק הקדש בא ולא תמימה,
אותם  "ומקדישין לב.): בתמורה (משנה דמים קדושת
בברייתא  כמפורש הבית, לבדק והכוונה עילוי". הקדש
הרי  אמר: כאילו זה הרי ספר": ה"קרית וכתב שם, בגמרא
כמסירתו  לגבוה אמירתו כי שחייב, הבית, לבדק מנה עלי

שם.44)להדיוט. כהנים.45)ברייתא חרמי
דרך 46) התחייבות אינם כהנים חרמי או מזבח שקדושת

שהרי  תדע, עצמה. הבהמה על חלה הגוף קדושת אלא נדר,
כהנים  חרמי וגם תמימים, כשהם נפדים מזבח קדשי אין
שהבהמה  ומתוך ה"ד, לעיל כמבואר לעולם, נפדים אינם
נוספת  קדושה ואין שלו, אינה הבית לבדק הוקדשה כבר
נדר, כמו היא הבית בדק קדושת אבל עליה. לחול יכולה
לעיל  בביאורנו כאמור מזבח, קדושת על היא חלה ולפיכך
דיבורֿהמתחיל  לב. תמורה ב'תוספות' וראה מ. אות
הבעלים  שם יש מזבח "שבקדשי בזה: אחר טעם מקדישין,
בהמה  להקריב הוא רוצה (=שהרי כשהוממו לפדותם,
עליהם  לבעלים אין הבית בדק בקדשי אבל במקומה), אחרת
לפיכך  לגבוה) שלו את מסר כבר (=שהוא אדם משאר יותר

להתפיס". בידו אין

.èLc˜‰ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰47,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »≈∆∆¿≈¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe48. ¿»¿¿ƒ¬≈∆À»«¬»»

ÁaÊnÏ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ BLÈc˜‰49Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈∆∆¿≈«ƒ¿≈«¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÂLÎÚÓ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡50, »«¬≈∆∆¿≈≈«¿»¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe51. ¿»¿¿ƒ¬≈∆»«¬»»

BÈ‡ - ÁaÊnÏ ÌÈLÏM‰ CB˙a BLÈc˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈«≈
Lc˜Ó52. À¿»

פ"ה,47) לעיל הבית, לבדק הקדשות שסתם הבית, לבדק
(תוספתא 48)ה"ז. מעכשיו ההקדש חל לא שעדיין

וכתב  באכילה", "מותר כתוב שם אלא מ"א). פ"ג, תמורה
יחל", "לא משום לוקה זה ומקדיש הואיל שמח", ה"אור
ישראל  "וצריך גנב, כמו לעבירה מומר הריהו נדרו, שחילל
בה, לשחוט זה למומר יתננה ואח"כ הסכין, את לבדוק כשר

טורח שאינו שחזקתו בהל'מפני רבינו כלשון לבדוק",
אסור  - סכינו נבדקה לא אם ולפיכך הי"ד, פ"ד, שחיטה
בהנאה. אלא מותר השור ואין משחיטתו, לאכול

עליו 49) חלה לא שעדיין האמור, מהטעם שם, תוספתא
הבית. בדק ולא 50)קדושת יום השלשים יעברו שאם

למפרע. ההקדש עליו יחול הבית 51)ימות, בדק שקדשי
העמדה  בני שאינם לפדיון, עוד ראויים אינם שנשחטו
 ֿ (לחם קבורה אלא תקנה להם ואין הי"ב) פ"ה, (לעיל

שאינו 52)משנה). דבר מקדיש אדם שאין שם, תוספתא
פ"ט, גירושין שבהל' ואע"פ הקודמת. בהלכה כמבואר שלו,
מהיום  או מעכשיו גיטך זה הרי "אמר רבינו: כתב הי"ד
שאמר  אחר שמא מגורשת, ספק זו הרי ומת מיתתי לאחר
על  דעתו וסמכה "מעכשיו", מלשון בו חזר "מעכשיו"
בתוך  הקדישו שאם כאן, רבינו פסק זאת בכל מיתה", לאחר
בו  "חזר נאמר: אם אפילו שבהקדש מוקדש, אינו שלשים
בהל' רבינו כדברי מועילה, חזרתו אין מעכשיו" מלשון
ואפילו  בהקדש, חזרה "שאין ה"א: פט"ו, הקרבנות מעשה

אפרים). מחנה (הגהות דבור" כדי תוך

.é·ekÚ ‡l‡ da ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÏBÚ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿∆∆««ƒ≈»∆»ƒ
„·Ïa ÔÈ¯aÊb53„Ú ËÁMz ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈«

‰„tzL54CÎÈÙÏ .55BÊ È¯‰ - dËÁLe ¯·Ú Ì‡ , ∆ƒ»∆¿ƒ»ƒ»«¿»»¬≈
‰¯Lk56. ¿≈»

ויעריכוה 53) שישימוה עד שחיטתה את מעכבים הגזברים
אין  אבל בדמיה, המקדיש את לחייב כדי שוה, היא כמה
אלא  זה אין כי בעלים, שיפדוה עד שחיטתה את מעכבים
תורה  דין זהו שחיטתה, לאחר ישלם והוא המקדיש, על חוב
גופא). דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לב: (תמורה

העולה.54) גוף על נתפס זה 55)שההקדש ואין הואיל
חכמים. מדברי לאחר 56)אלא שומתה דמי ישלם והוא

שם). (תמורה זמן

.àéÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ57„˜ ÔÈaÌÈL «¬ƒ»»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈl˜58˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯Á ÔÈa ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ,59. «ƒ≈∆¿≈…¬ƒ≈∆¿≈∆∆««ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L ÌÈL„˜ eÈ‰ Ì‡Â60˙‡ Ô˙B - ¿ƒ»»»ƒ∆«»¿«¬»»≈∆
Ô˙B‡ e·¯˜ÈÂ ,˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈa ÌÈ‰kÏ ÔÈa Ô‰ÈÓc¿≈∆≈«…¬ƒ≈¿∆∆««ƒ¿ƒ¿¿»

Ô‰M ‰ÓÏ e„tiL ¯Á‡ ÌÈL„w‰61. «√»ƒ««∆ƒ»¿«∆≈

עולה.57) ותודה.58)כגון שלמים כלומר,59)כגון
כהנים  חרמי או שהם: לחרמים, האלה הקדשים את מתפיס
חרם, כל שנאמר: כח:), בערכין (משנה הבית בדק חרמי או
קדשי  על אפילו חרם, חל הכל על לה'. הוא קדשים קודש

לב.). לתמורה וברש"י (שם הרי 60)קדשים שנדר כגון
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הואיל  החרימה, ואח"כ לנדרו, בהמה והפריש עולה, עלי
נמצאת  לנדרו, אחרת להביא חייב הוא נגנבה, או מתה ואם

היא. אחרת,61)שלו לקדושה אותה משנים שאין
דמיה. על אלא החרם חל ולא לב. בתמורה כמבואר

.áé‰·„ eÈ‰62?Ô˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈk - ÔÓÈ¯Á‰Â »¿»»¿∆¡ƒ»≈«ƒ»
d˙BÏÚ‰Ï BÊ ‰Ó‰·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈ƒ¿≈»¿«¬»

da ·iÁ BÈ‡L ‰ÏBÚ63¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,64- »∆≈«»»¿»«≈ƒ
.‰˙È‰L BÓk ‰·„ BÊ ‰Ó‰a ·È¯˜È«¿ƒ¿≈»¿»»¿∆»¿»

מתו,62) אם באחריותם חייב ואינו עולות, אלו הרי שאמר
עליהם? החרם יחול ואיך שלו, אינם אדם 63)נמצאו

בה  ימצא אם עולה, חייב להקריבה שאינו נוטלה בזול מה
ידי  יצא לנדבתו שהפריש אחר זה מקדיש שגם לקונו, דורון
ולא  במקומה, אחרת להביא חייב אינו תמות ואם חובתו,
ההנאה" "טובת וזוהי לקונו, דורון הקריב שלא אלא הפסיד

בנדבתו. עדיין לו את 64)שיש כופים אין כלומר,
אלא  שאינה כיון ולהקריבה, הללו בדמים לפדותה המקדיש
או  לכהנים דמיה שיתן כל אלא מחיובו, נפטר וכבר נדבה
המדברת  הקודמת בהלכה אבל יקריבנה. הבית לבדק
שיפדנה  המתפיס את כופים באחריותה, שחייב ב"נדר"
מפרש, כח: בערכין ורש"י נדרו. לקיים כדי ויקריבנה,
בה, לו שיש הנאה טובת כדי דמיה, יתן עצמו שהמקדיש
יודה  לפדותה, ירצה לא אם ואמנם, לקונו. דורון שיקריב
ויקריבנה  לפדותה יכול אחר אדם שגם לרבינו, רש"י

הבית. לבדק או לכהנים יפלו והדמים (משנהֿלמלך).

.âéÔÈa ,ÌÈÓMÏ ‰Ó‰a ¯BÎa ˙‡ ÌÈ¯Á‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ∆¿¿≈»«»«ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa ‰È‰L ÔÈa ÌÈÓz ‰È‰L65‰Ê È¯‰ - ∆»»»ƒ≈∆»»««¬≈∆

Ì¯ÁÓ66ÌÈÓMÏ Ô‰k‰ BÓÈ¯Á‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈»ƒ«∆∆¡ƒ«…≈«»«ƒ
B„ÈÏ ‡aL ¯Á‡67. ««∆»¿»

(65- תמים היה שאם לכהן,אלא הם מתנה ששניהם
למזבח. ואימוריו דמו את מבוארת 66)מקריבים ופדייתו

הי"ד. הוא 67)להלן הרי מום בו וכשנפל שלו, שהוא
ה"ג. פ"א, בכורות הל' נכסיו, כשאר

.ãéÔ˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ68‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ? ¿≈«ƒ»¿ƒ«»»»∆
B„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰˙Â BÏ ‰È‰iL È„k ‰Ê ¯BÎ·a ÔzÏƒ≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆»¿¿»

B·B¯˜Ï ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ BzÏ69BÚ¯Ï B‡70ÏÎÂ , ƒ¿¿»…≈∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿»
Ô‰k ÏÎÏ epzÈÂ ¯BÎa‰ ÁwÈ - ¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰«≈ƒƒ««¿¿ƒ¿∆¿»…≈

˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ .‰ˆ¯iL71. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ

נמצא 68) כהן, של אלא שלו, אינו והרי החרימו, כשישראל
מוחרם. אינו אחותו.69)שגופו לבן או כהן בתו לבן

לו 70) שיתן לישראל כסף ליתן לו אסור עצמו, הכהן אבל
בגורן  המסייע ככהן נראה שזה זה, בכור הכהן לחברו או
ואסור  בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי ולזרות ,לדוש

הי"ד. פ"א, בכורות והל' הי"ח פי"ב, תרומות בהל' כמבואר
טובת 71) שאותה שם: מפרש ורש"י כח:, בערכין משנה

בעל  יתן מאחר, לקבל יכול הבכור בעל שהישראל הנאה,
שרש"י  ישנו, חילוק עוד החרם. בשביל לכהן הבכור
חרמי  לענין מסבירה ורבינו כהנים, חרמי לענין מפרשה

הבית. לבדק שהם שמים,

.åè¯OÚn‰ ˙‡ ÌÈ¯Án‰72ÈÓÏL ÌÈ¯ÁÓk ‰Ê È¯‰ - ««¬ƒ∆««¬≈¬≈∆¿«¬ƒ«¿≈
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰·„73. ¿»»¿ƒ∆≈«»¿«¬»

ואין 72) לבעלים, שנאכל כשלמים, ודינו בהמה, מעשר
בכורות  (הל' כפסח לבעלים כולו אלא כלום, בו לכהנים

ה"ד). אחר 73)פ"ו, להקריב חייב אינו ימות, שאם
זו  בבהמה ליתן רוצה אדם כמה אומדים ולפיכך במקומו,

(רדב"ז). הבית לבדק יפלו והדמים שלמים, להקריבה

.æèBÏ˜L LÈc˜n‰74‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï75L„˜76. ««¿ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¬≈∆…∆
L„˜ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯eka LÈc˜‰77Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒƒƒ¿∆∆««ƒ≈»…∆¬»ƒ

L„˜ el‡ È¯‰ - B„ÈÏ e‡aL ¯Á‡ Ô‰k‰ ÔLÈc˜‰78. ƒ¿ƒ»«…≈««∆»¿»¬≈≈…∆

ההקדש,74) גזבר ליד שיגיע עד באחריותו חייב שהוא
מ"א. פ"ב, בשקלים זה.75)כמבואר הרי תימן: בכת"י

הוא 76) שהשקל שם, רבינו וכפירוש מ"ח פ"ח, שקלים
ה"ח  לעיל נתבאר וכבר קרבנות, לצרכי הלשכה לתרומת

מזבח. קדושת על חלה הבית בדק שם,77)שקדושת
שלו  שאינו דבר מקדיש אדם ואין הם, לכהנים שהבכורים
מג. אות לעיל בביאורנו וראה שם), (תוספותֿיו"ט

פ"ד,78) בכורים בהל' כמבואר שלו, וממון נכסיו, שהם
הי"ד.

.æéÌÈ¯Án‰79ÌÈ‰k‰Â ‡e‰ - B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ÈˆÁ ««¬ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿»¿«…¬ƒ
Ba ÔÈÙzL80ÌÈÓMÏ ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ .81 À»ƒ¬»ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ«»«ƒ

e¯‡aL BÓk ,L„˜ Blk - Bc·Ú ÈˆÁ82LÈc˜n‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«¿À…∆¿∆≈«¿¿»««¿ƒ
·ÚÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc83ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ B‡ , «¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ««¿ƒ»¿»»

L„˜ ÔÙe‚ È¯‰ - ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â84ÌÈ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¬»ƒ¬≈»…∆¿ƒ»¬ƒ
e„tiL „Ú Ô‰a ˙B‰Ï85. ≈»»∆«∆ƒ»

כהנים.79) ובטעות 80)חרמי הי"א. פ"ד, ערכין תוספתא
שמח). (אור "המחרים" במקום "המקדיש" שם נכתב

הבית.81) לבדק שבהקדש 82)שהוא הי"ח פ"ה, לעיל
"נידון  שיהא לומר נפשות", "בערכך נאמר: הבית, בדק
זה  הרי בו, תלויה שהנשמה אבר והקדיש הואיל בכבודו",

שם. בביאורנו וכמבואר כולו, בדמי קנוי 83)חייב שגופם
לח:84)לו. יפלו 85)גיטין ודמיהם לאחרים, שימכרו

ה"ט. פ"ח, לקמן וראה הבית. לבדק

.çé‰ÈÓc ÁwÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ¯aÊb‰ ÔÈ‡ÂÌÈ¯Á‡Ó Ô ¿≈«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ«¿≈∆≈¬≈ƒ
˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe86Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿ƒ»«≈∆»¿ƒ»

eˆ¯ Ì‡ ˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï87. «¬≈ƒ«¬≈ƒƒƒ»«≈ƒ»

לחירות,86) להוציאם רשאים הגזברים שאין שכן, וכל
מזלזלים  שהם יאמרו שלא והטעם, שם, בגיטין כמבואר
אותם  שמוכרים יודעים הכל מכירה דרך אבל הקדש, בנכסי
הגזברים). אין דיבורֿהמתחיל שם (תוספות בשווים

ה"ח:87) פי"א, נחלות הל' רבינו דברי והשווה שם. גיטין
אפילו  לחירות עבדים להוציא רשאים האפטרופין "אין
אותם  מוכרים אבל לחרות, שיצא דמים העבד מן ליקח
שם  וגם אותם", שמשחררים הם האחרים ואותם לאחרים...
לא  שלפעמים היתומים, בנכסי יזלזלו שלא כדי הטעם
וראה  שם, משנה' ב'מגיד כמבואר בדמיו, עמו ידקדקו
בזה. לוניל לחכמי שהשיב מה רבינו" "תשובות במוספינו

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



oikxrקנב zekld - d`ltd xtq - elqk 'k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.èéB˙Ò¯t ÏÚ ¯˙i‰ Ïk - Bc·Ú È„È LÈc˜n‰88 ««¿ƒ¿≈«¿»«»≈««¿»»
‰Ê „·Ú Ò¯t˙Ó ‡e‰ „ˆÈÎÂ .L„˜89,ÏÎB‡Â ‰ÂBÏ ? …∆¿≈«ƒ¿«¿≈∆∆∆∆¿≈

‰OBÚÂ90‰ÂMÓ ˙BÁt ˙BÁt ‰OÚiL ‡e‰Â .Ú¯BÙe ¿∆≈«¿∆«¬∆»»ƒ»∆
‰Ëe¯t91ÔBL‡¯ - ‰Ëe¯Ùa ‰OÚ Ì‡L ;Ú¯ÙÈÂ ¿»¿ƒ¿«∆ƒ»»ƒ¿»ƒ

Lc˜‰ ‰˜ ÔBL‡¯92. ƒ»»∆¿≈

פרנסתו.88) מצרכי יותר בעבודתו משתכר שהוא מה כל
שידיו  מתוך אבל לעולם, באו לא עדיין ידיו שמעשי ואע"פ
(רדב"ז). לעושיהם עבדי ידי יקדשו אמר כאילו נעשה ישנן,

לשמים.89) הקדש ידיו ומעשה במזונותיו, חייב אינו שרבו
תיקדש 90) הראשונה הפרוטה הרי תחילה, יעשה שאם

ב). עמ' שם וברש"י יב. (גיטין לו הקדש 91)ותיאסר ואין
ה'תוספות' ולדעת שם). (רש"י פרוטה משוה פחות על חל
פחות  על אפילו חל הקדש כל פחות, דיבורֿהמתחיל שם
פחות  על שיחול המקדיש, בדעת שאין אלא פרוטה, משוה

פרוטה. כדי 92)משוה רק זה וכל (שם). עליו ונאסרה
יעשה  ואפילו הוא, קודש פרנסתו על היתר כל אבל פרנסתו,
אלא  זה היתר תיקנו לא כי לו, יועיל לא מפרוטה, פחות
שנוח  ההקדש, טובת משום וגם העבד, לטובת פרנסתו, כדי

(שם). וישביח ידיו ממעשה יתפרנס זה שעבד לו

.ëÂÈÓ„ ‡l‡ LÈc˜‰ ‡Ï - BÓˆÚ ˙‡ LÈc˜n‰93, ««¿ƒ∆«¿…ƒ¿ƒ∆»»»
˙BOÚÏ BÏ ¯zÓe .BÓˆÚ ÈÓ„a ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈«»ƒ¿≈«¿À»«¬

ÏÎ‡ÏÂ94„·Úk BÙeb Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L ,95. ¿∆¡…∆¬≈…ƒ¿«≈»∆∆

פ"א,93) לעיל כמבואר בשוק, הנמכר כעבד שוה שהוא מה
הבית. לבדק יפלו והדמים ידיו 94)ה"ט, מעשה שאין

להקדש  אין מזונותיו, מכדי יותר שמרויח מה ואפילו הקדש,
לעושיהם, ידי יקדשו יאמר אם אבל לט.) (גיטין כלום בו
עצמו, בדמי חייב ואינו הקדש, - מזונותיו צרכי על העדפתו

(רדב"ז). ידיו מעשה אלא הקדיש לא קדוש 95)כי שהוא
וראוי  הי"ז. לעיל כמבואר ממנו, ליהנות ואסור נכסיו, כשאר
מעילה  שאין מפני בו, מועלים אין בעבד שגם להעיר,
ע"פ  ה"י פ"ה, מעילה (הל' לקרקעות הוקש ועבד בקרקעות,

לט.). גיטין הש"ס

.àëBlL BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡96?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈∆≈«
B‡ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÂ Bz·e Ba ÌÈ¯Á‰L ÔB‚k¿∆∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

B˙˜Ó ‰„O97Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÓ¯ÁÓ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿»¬≈≈≈»À¿»ƒ∆≈»»
BlL BÙeb ÔÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó98. «¿ƒ»»∆≈∆

יקדיש 96) כי "ואיש יד) כז, (ויקרא שנאמר סח: קמא בבא
שלו. כל אף שלו, ביתו מה - לה'" קודש ביתו את

הכ"ו.97) פ"ד, כלעיל למוכר, ביובל לחזור שעתידה
כעבדים 98) לו, קנוי גופם אין שלו, שהם אע"פ ואלו

הפסוק  את דרשו שם ובגמרא כח.). בערכין (משנה הכנענים
ובהמה" מאדם יחרים... אשר חרם כל "אך כח) כז, (ויקרא
יכול  (לפיכך למכרה רשות לו יש בהמה מה - וגו'
ובתו  בנו יצאו למכרה. רשות לו שיש כל אף להחרימה),
אינו  אביה אפילו כי למכרם, רשות לו שאין העברים, ועבדו

נעוריה. ימי עד אלא למכרה יכול

.áëB˙eL¯a BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡99?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«

BÏˆ‡ ‡e‰L ‰Ê Ba ¯ÙÎÂ ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt BÏ ‰È‰»»ƒ»¿««≈¿»«∆∆∆¿
BLÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ -100¯Ùk ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ…»«

‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚa ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - Ba101. ¬≈ƒ¿¿»»¿»»∆

מה 99) - ביתו את יקדיש כי ואיש שנאמר, סט: קמא בבא
ברשותו. כל אף ברשותו, ז.100)ביתו מציעא בבא

יו"ד  בשו"ע וכן אנשים. שני עליה שרבו מרחץ של בעובדא
שם. הגר"א ובביאור ז סעיף פח.101)רנח, בתרא בבא

וכן  הכ"ה, בסמוך המובאת דלועין, מוכר של בעובדא
כתבינן. לא דיבורֿהמתחיל ע. קמא בבבא ה'תוספות' הוכיחו

.âëÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na102Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»
d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ,da ¯ÙÎÂ ¯Á‡ dÏÊbL Ú˜¯«̃¿«∆¿»»«≈¿»«»ƒ»¿ƒ»

ÔÈi„a103Èt ÏÚ Û‡Â ,dLÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ¿«»ƒ¬≈∆»¿«¿ƒ»¿««ƒ
‡È‰ È¯‰ dÓˆÚ Ú˜¯w‰L ;d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ»∆««¿««¿»¬≈ƒ

‰ÈÏÚa ˙eL¯a104. ƒ¿¿»∆»

חברו 102) בו שכפר פקדון להקדיש יכולים הבעלים שאין
ברשותם. מספיקות.103)ואינו ראיות ע"י

לעיל 104) והשווה ז.). מציעא (בבא נגזלת אינה שקרקע
ה"ד. פ"ז, שבועות הל'

.ãëÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰105- «≈∆¬≈¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ
‡L ÈÙÏ - ‰Ê ;LÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈL,BlL BÈ ¿≈∆≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ∆≈∆

B˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ - ‰ÊÂ106.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆¿ƒ∆≈ƒ¿¿≈…«≈»∆

הגזלן.105) מידי להצילה הם מצפים בבא 106)שעדיין
דינו  ראה הבעלים, שנתייאשו לאחר הקדיש ואם ז. מציעא

ה"ז. פ"ה, מזבח איסורי בהל'

.äëÔÈÚeÏc ¯ÎBÓ ‰È‰L ÈÓ107‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈa B‡ ƒ∆»»≈¿ƒ≈ƒ¿«≈
˙Á‡ ÏËÂ Á˜BÏ ‡·e ,Ô‰a108ÈÓc eÈ‰ Ì‡ :BÏ CÏ‰Â »∆»≈«¿»«««¿»«ƒ»¿≈

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk109ÔÈ·eˆ˜110˜ÒtL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -111, »««¿««¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»«
dÈ‡ È¯‰L ,BÊ ˙ÚÏc LÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»¿«¿ƒ¿««∆¬≈≈»

dLÈc˜‰Â ÔÈ·eˆ˜ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;B˙eL¯a112- ƒ¿¿ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
‡Ï dÁ˜lL ‰fL ,‡È‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ;˙Lc˜ÓÀ¿∆∆∆¬«ƒƒ¿ƒ∆∆∆¿»»…

‰ÏÊb C¯c dÁ˜Ï113.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆∆¿≈»¿≈…«≈»∆

צמח 107) של וצהוב גדול פרי והיא דלעת, של ריבוי
לו.108)מקשה. לשלם בדפוסים 109)עלֿמנת

ואחת. המחיר 111)קבועים.110)קדומים: את המוכר,
הלוקח. וקנה הלוקח אלא 113)המוכר.112)עם

הלוקח, דעת סמכה לא קצובים, דמיה שאין וכיון לקנותה,
פח.). בתרא (בבא לו ויחזירנה גבוה מחיר ידרוש שמא
בו, כפר לא "שאם הכ"ב, לעיל דינו את רבינו הוציא ומכאן

מקום". בכל בעליו ברשות הוא הרי

.åëÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡114. ≈»»«¿ƒ»»∆…»»»
‰Ó ,L„˜ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ?„ˆÈk≈««∆«¬∆¿»ƒƒ«»…∆«

Ì¯Á ˙B¯t‰ ÔÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM115.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ∆ƒ»∆ƒ«≈≈∆…»«¿

זה 114) שאין לפי והטעם, נט. בכתובות וכן פה: נדרים
להמבי"ט). ספר (קרית להקדישו אפשר ואי ברשותו,

לכהנים.115)
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.æëEÏ Èz¯ÎnL BÊ ‰„O :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆∆»«¿ƒ¿
˙Lc˜Ó EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ116dÈ‡ - dÁ˜Ïe , ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿À¿∆∆¿»»≈»

B˙eL¯a ‰‡a ‡Ï dLÈc˜‰LkL ÈÙÏ .˙Lc˜Ó117. À¿∆∆¿ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ»…»»ƒ¿

מוקדשת.116) התימנים: התימנים:117)בכת"י בכת"י
ברשותו  אינה שוב שמכרה, כיון כלומר, לרשותו. באת לא
לאחר  להקדישה תנאו גם מעתה להקדישה, היה יכול ולא
שלו  שאינו דבר להקדיש שאיֿאפשר מועיל, אינו שיקחנה,

נט.). (כתובות

.çë‰OBÚ BÊ È¯‰ - BzL‡ È„È ‰OÚÓ LÈc˜n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿¬≈»
˙ÏÎB‡Â118¯˙Bn‰Â ,119CÈ„È eLc˜È :dÏ ¯Ó‡ .ÔÈlÁ ¿∆∆¿«»Àƒ»«»ƒ¿¿»«ƒ

Ô‰ÈOBÚÏ120BÏ ÔÈ„aÚLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ -121Ïk È¯‰ , ¿≈∆ƒ¿≈¿À¿»ƒ¬≈»
L„˜ ‰È„È ‰OÚÓ122:¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . «¬≈»∆»…∆»¿»∆∆¿≈

L„˜ ‡a‰Ï ‰OÚiL ˙B¯t ÏkL ,L„˜ ‰Ê ÔÏÈ‡123. ƒ»∆…∆∆»≈∆«¬∆¿«»…∆
Ïk ÔÎÂ.‰Êa ‡ˆBik ¿≈…«≈»∆

בא 118) לא שעדיין פיו, על קדוש ידיה מעשה אין כלומר
(משנה  ידיה ממעשה לאכול לה מותר ולפיכך לעולם,

הסנדלר. יוחנן וכרבי נח:) צרכי 119)בכתובות על העודף
מעשה  מותר את הקדיש - המותר פירש: שם רש"י פרנסתו.
לו  שפסקו הראוי על יותר לו עושה שהיא מה אשתו ידי
ה"ב. פכ"א, אישות ובהלכות סד: שם במשנה ראה חכמים,

שעשאן.120) מלאכתו,121)להקדושֿברוךֿהוא לעשות
ה"ג. פי"ב, אישות בהל' כמבואר שלו, הם ידיה ומעשי

מעשי 122) שיעור על העודף וגם בעולם, ישנן שהידים
בכל  לה שנותן כסף מאה תמורת לו, שייך לו, הראוי ידיה
נט. בכתובות כמבואר מזונותיה, על נוסף שבוע,

נדרים 123) הל' לעיל והשווה בעולם, ישנו והאילן הואיל
ה"י. ופי"ב, הי"א, פ"ג,

.èëCÏ ¯ÎBÓ È‡L BÊ ‰„O :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆∆¬ƒ≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Lc˜˙z EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ124 ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿ƒ¿«≈¬≈À¿∆∆

‰zÚ È¯‰L ,‰pÁwiLk125dLÈc˜‰Ï B„È (‡·)126. ¿∆ƒ»∆»∆¬≈«»»»¿«¿ƒ»
EÏ ÈzkLnL BÊ ‰„O127EnÓ ‰pcÙ‡LÎÏ128È‰z »∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆»ƒ¿¿ƒ

B„Èa È¯‰L ,Lc˜˙z d˙B‡ ‰cÙiMÓ - L„…̃∆ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«≈∆¬≈¿»
d˙BcÙÏ129·eˆ˜ ÔÓÊÏ ˙kLÓÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â .130, ƒ¿»«¬ƒ»¿»¿À¿∆∆ƒ¿«»

ÔÓf‰ ¯Á‡ d˙BcÙÏ B„Èa È¯‰L131. ∆¬≈¿»ƒ¿»«««¿«

מוקדשת.124) התימנים: שמכרה.125)בכת"י טרם
נט.).126) (כתובות לעתיד על גם תנאו כנגד 127)מועיל

חובך.128)הלוואתך. לך שבידו,129)כשאחזיר וכל
פו.). לנדרים (ר"ן מעשה כמחוסר אותו 130)אינו וכל

חובו. לשלם כשירצה אפילו לפדותה, יוכל לא זמן
ונדרים 131) נט. (כתובות מעשה כמחוסר אינו זמן ומחוסר
פו.).

.ì‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯ÊÁÂ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙e¯ÈÎO‰ ‰Ú˜Ùe ,L„˜132- ¯ÎBO‰ Ba ¯c Ì‡Â . …∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»«≈

ÏÚÓ133. »«

ההקדש 132) לשוכר, משועבד שהבית ואע"פ כא. ערכין
ואע"פ  הי"ד. פ"ז, כדלקמן השעבוד, מידי מפקיע

להקדיש  יכול הממשכן אין המלוה, אצל שדה שהממשכן
הקודמת? בהלכה כמבואר ממושכנת, שהיא עוד כל שדהו
זמן  תום עם למשכיר חוזר שהבית כיון עדיפה, שכירות
בניגוד  ברשותו, הוא הרי תשלום, כל ללא השכירות,
ויש  (רדב"ז). דמים בלא לו חוזרת שאינה שדה לממשכן
"עמד  שנינו: מי"ב פ"ט, מציעא בבא שבתוספתא להעיר
לרשותו", שתחזור עד מקודשת אינה והקדישה, הבית בעל
מדברת  שהתוספתא תירצו, כא. בערכין ה'תוספות' אולם
הגמרא  ואילו שכרו, כל את למשכיר ונתן הקדים כשהשוכר
כשלא  עוסקת להקדיש, יכול שהמשכיר האומרת, בערכין
ה"ט. פ"ד, פסחים בירושלמי וכן שכרו. לו לתת הקדים
השוכר  הקדים ואפילו בזה חילוק שאין נראה רבינו ומדברי
הגמרא  כסתימת להשכיר, המקדיש יכול שכרו את ליתן
ר"ן  וראה (רדב"ז). העיקר הם התלמודֿבבלי ודברי בערכין,

דמי. היכי דיבורֿהמתחיל מו: קרבן 133)לנדרים חייב
ויש  טו. ה, בויקרא ככתוב הקדש, מן הנהנה ככל מעילה,
מעילה  "אין ה"ה: פ"ה, מעילה בהל' כותב שרבינו להעיר,
מן  או הקרקע מן הנהנה אבל הקרקע, מן בתלוש אלא
לא  בו הדר בנוי, בית המקדיש וכן מעל... לא לה המחובר

ומשנהֿלמלך). (לח"מ וצריךֿעיון מעל",

.àì¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»
È¯‰ - BLÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL∆…»»»ƒ»«¬≈»«¿«¿ƒ¬≈
Ì‡Â .B¯„ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ‡B·iLk BLÈc˜‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒ¿∆»»»ƒƒ¿¿ƒ
‡ÏÂ ¯Á‡z Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«¿«≈¿…
¯‡Lk ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe ,B¯·c ÏÁÈ«≈¿»ƒ¿…«…≈ƒƒ«¬∆ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰134. «¿»ƒ

ה"א.134) פ"א, לעיל ראה

.áì‰ÏÚzL Ïk LÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈»«¿«¿ƒ»∆«¬∆
‡ÈˆBzL ˙B¯t ÌÈiÚÏ ÔzÏ ÈÏÚ È¯‰ ,Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ¿»ƒƒ«»¬≈»«ƒ≈«¬ƒƒ≈∆ƒ
Ïk ÌÈÈe·LÏ ÔzÏ B‡ ÌÈ¯Á‰Ï ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ‰„O»∆¬≈»«¿«¬ƒƒ≈«¿ƒ»
È¯‰ - el‡ ÌÈ¯Ó‡Óa ‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰La ¯kzO‡L∆∆¿«≈¿»»¿…«≈¿«¬»ƒ≈¬≈
.B„ÈÏ e‡B·iLk ¯Ó‡M ‰Ó Ô‰a ˙BOÚÏÂ ÔzÏ ·iÁ ‰Ê∆«»ƒ≈¿«¬»∆«∆»«¿∆»¿»
ÏÏÎa ‡Ï ,‡e‰ ÌÈ¯„ ÏÏÎa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÊÂ¿∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ…ƒ¿«

˙BLc˜‰135. ∆¿≈

"דין 135) הט"ו פכ"ב, מכירה בהל' רבינו דברי השווה
בקנייתו  ההדיוט כדין אינו הנדרים ודין העניים ודין ההקדש
אמר  שאילו לעולם), עדיין בא שלא דבר קונה שאינו =)
אסור  יהי או הבית, לבדק הקדש יהיה בהמתי שתלד מה כל
שאינו  לפי מתקדש שאינו אע"פ לצדקה, אתננו או עלי
מפיו  היוצא ככל שנאמר דברו, לקיים חייב זה הרי בעולם,
אמורים  הדברים שאין ואומר: מגדיר שם והראב"ד יעשה".
מן  וכך, כך לעניים אתן שאמר: בכך, עצמו כשחייב אלא
אבל  חי), כשהנודר דוקא וזה =) שלי בכרם שיצאו הפירות
לא  לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים ינתן אמר: אם
אם  וכן נדר. שום כאן ואין עצמו חייב לא שהרי עניים, קנו
לקיים  חייבים היורשים שאין כלום, עניים קנו לא הנודר מת
ז  סעיף ריב, סימן חושןֿמשפט ובשו"ע מורישם. נדר

להורות. ראוי שכן פסק, הרמ"א בהגהות
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.âìÏÎÂ :eÈ·‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡M ‰Ó ,‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¿̄»»¿»»∆«∆»««¬…»ƒ¿…
z¯„ ¯L‡ :¯Ó‡Â .CÏ ep¯OÚ‡ ¯OÚ ÈÏ Ôzz ¯L‡¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»¿∆¡«¬∆»«¿»

¯„ ÌL Èl136¯ÓB‡‰ È¯‰Â .137ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯Ët‡ ‡Ï : ƒ»∆∆«¬≈»≈…∆»≈ƒ»»
˙e¯ÈÊa ‚‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú138Èt ÏÚ Û‡Â «∆∆¿∆»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿««ƒ

¯ÈÊa ¯„ ‡Ï ÔÈ„ÚL139¯ÈÊa ¯ciL ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¬«ƒ…»«¿»ƒƒ¿»«∆ƒ…¿»ƒ
¯Êp‰Ï ·iÁ -140.Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .Ba ‡ˆBik ‰ÊÂ . «»¿ƒ»≈¿∆«≈¿»∆»»

לא 136) נכסיו עישור את הקדיש שיעקב שבשעה אע"פ
נדרו. מחמת בדיבורו התחייב כלל, נכסים לו היה

לי,137) נדרת אשר שהדיבור: לומר זו, ראיה תדחה ושמא
לי  ה' "והיה הצהרתו: על אלא המעשר, על מוסב אינו
לפיכך  כא), (שם ככתוב שעה, באותה שנדר לאלוקים"

(רדב"ז). שניה ראיה רבינו ימות 138)מביא "שמא מיד,
ה"ד. פ"א, נזירות הלכות לעיל כמבואר עתה",

מעכשיו.139) נזיר נזירות,140)להיות עליו ולקבל מיד,
קיבל  שלא שאע"פ הרי נדרו, חילול לידי יבוא שלא כדי
(מעשה  נדרו מחמת להנזר חייב מעכשיו, נזירות לנהוג עליו

רוקח).

.ãìLc˜‰ BÈ‡ - ˙eÚË Lc˜‰141:¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ∆¿≈»≈∆¿≈≈«»≈
,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯BÁL ¯BL»∆≈≈ƒ«ƒƒ¬≈∆¿≈

Lc˜‰ BÈ‡ - Ô·Ï ‡ˆÈÂ142È„Èa ‰ÏÚiL ·‰Ê ¯Èc . ¿»»»»≈∆¿≈ƒ»»»∆«¬∆¿»ƒ
BÈ‡ - ÛÒk ÏL ‰ÏÚÂ ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡ƒ̄¬≈∆¿≈¿»»∆∆∆≈

Lc˜‰143‰BL‡¯ È„Èa ‰ÏÚzL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á . ∆¿≈»ƒ∆«ƒ∆«¬∆¿»ƒƒ»
‰ÏÚÂ ,Lc˜‰144ÔÓM‰ ÔÓ ¯˜È ÔÈi‰L ÔÈa ,ÔÓL ÏL ∆¿≈¿»»∆∆∆≈∆««ƒ»»ƒ«∆∆
ÌB˜Ó B˙B‡a145BÈ‡ - ÔÈi‰ ÔÓ ¯˜È ÔÓM‰ B‡ ¿»«∆∆»»ƒ««ƒ≈

Lc˜‰146È¯‰ - BÊk BÊ :¯Ó‡Â ˙¯Á‡ da ÒÈt˙‰ . ∆¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«»¬≈
Lc˜‰ ‰iM‰147.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»∆¿≈¿≈…«≈»∆

פ"ח,141) נדרים הל' (לעיל נדר אינו בטעות שנדר כשם
לשור 142)ה"ג). בעיקר נתכוון זה מקדיש אומרים ואין

שהזכיר  וזה מביתו, שיצאו השוורים לכל ראשון שיצא
(משנה  ראשון שחור שיצא היה סבור כי דוקא, לאו "שחור"

שם). ובתוספות ל: -143)בנזיר הראשון התיאור שם,
בפ  (רבינו דמים בקדושת - וזה הגוף, שם).בקדושת ירושו

ועלת.144) התימנים: בידו 145)בכת"י שעלה נמצא
בפחות. לו שנוח אומרים אין שנדר, מדמים פחות

לא:146) שם ובגמרא במשנה, אם 147)שם תמוה, הדבר
ובמה  אחרת, בה יתפיס איך קדושה, אינה הראשונה
באחרת". "התפיס משנה" ה"לחם מגיה ולפיכך תתקדש?
הקדש, יהיה ראשון שיצא שחור שור אמר שלא כלומר,

מות  יהיה נמצא אלא קדוש, שהוא זה כשור בקדושה פס
בה  שנאמר הקדשים. תמורת כמו הוא מביתו שיצא שהשור
היא  והלכה קדש", יהיה ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא
שאמרו  וכמו קודש. היא בטעות שתמורה לא.), (נזיר
כסבור  כמזיד... שוגג לרבות - קודש "יהיה יז.) (תמורה
הל' לעיל וראה תמורה", זו הרי לבן, ואמר שחור שור לומר
שם. ובביאורנו התמורה" על נשאלין "ואין ה"ז פ"ד, נדרים
יודע  היה אילו כי שלפנינו, הנוסח את מקיים ספר" וב"קרית
אחרת  בבהמה השניה מתפיס היה קודש, אינה שהראשונה
התפסה, בלא עצמה, היא מקדישה, שהיה או קדושה,

טעות. הקדש אינו השניה הקדש ולפיכך

ה'תשע"ו  כסלו כ"א חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקרן,1) על חומש מוסיף ומי ההקדשות את פודים במה

מאה  שוה הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני הקדש שאין
העליונה  על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על שחללו דינר
מפקיע  שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף כשפדה בין
על  קנוניא לענין לחולה בריא בין החילוק שיעבוד, מידי

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש,

.à‡ÏÂ ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ ˙BLc˜‰‰«∆¿≈≈ƒ»…¿«¿«¿…
˙B¯ËLa ‡ÏÂ ,˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰ È¯‰L ,ÌÈ„·Úa«¬»ƒ∆¬≈À¿¿«¿»¿…ƒ¿»
ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL .ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,(ÈtÓ)ƒ¿≈∆≈»»∆∆¡«¿»«∆«∆∆
,ÛÒk ÔÈÂML ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ÛÒk‰ „Á‡ -∆»«∆∆¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ∆∆

.ÔÈaÒ elÙ‡Â«¬ƒÀƒ

.áLÈc˜n‰ „Á‡Â .LÓÁ ÛÈÒBÓ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰ Ïk»«∆√»»ƒ…∆¿∆»««¿ƒ
BÓk ,LÓÁ ÌÈÙÈÒBÓ - L¯Bi‰ B‡ BzL‡ B‡ BÓˆÚ«¿ƒ¿«≈ƒƒ…∆¿
.ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï LÓÁ‰ Û‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««…∆…ƒ¿∆∆»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÔÈ„Â ,BÓˆÚ Lc˜‰k ‡e‰ È¯‰ - ÛÈÒBnL LÓÁ‰Â¿«…∆∆ƒ¬≈«∆¿≈«¿¿ƒ

.Ì‰Ï „Á‡∆»»∆

.â¯Á‡Ó ‡l‡ ,·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰«∆√»»≈«…∆¿«≈∆»≈««
.Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙pL∆»«∆«∆∆»»∆¿≈¿ÀƒÀ»≈»
,LÓÁ‰ ÔziL „Ú ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆»≈»«∆ƒ≈«…∆

L,˙aL ‚Ú ÈtÓ ,˙aLa Ï·‡ .ÔzÈ ‡ÏÂ ÚLÙÈ ‡n∆»ƒ¿«¿…ƒ≈¬»««»ƒ¿≈…∆«»
˙‡ Ô˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ÏÎ‡Ï BÏ e¯Èz‰ƒƒ∆¡…¿««ƒ∆¬«ƒ…»«∆

.B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈ¯aÊb‰ È¯‰Â ,LÓÁ‰«…∆«¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

.ã‰„t Ì‡ ,ecÙÂ ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„»̃¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆¿ƒ¿ƒ»»
.˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚ LÈc˜n‰««¿ƒ«¿ƒ…∆ƒ¿»«∆¿≈
‡Ï ,LÓÁ ÛÈÒBnL ‡e‰ BÓˆÚÏ ‰„tL LÈc˜n‰Â¿««¿ƒ∆»»¿«¿∆ƒ…∆…
·iÁL ‡e‰ ÔBL‡¯ Lc˜‰Â .d‡„tL da ¯tk˙n‰«ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆¿≈ƒ∆«»
ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ BÈ‡ ÈL Lc˜‰ Ï·‡ ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a¿∆∆…∆¬»∆¿≈≈ƒ≈ƒ»»
ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ;LÓÁ…∆∆∆¡«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«

.ÒÈt˙n‰ ‡ÏÂ LÈc˜n‰ - ˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ««¿ƒ¿…««¿ƒ

.äÔÈa ,‰iL ‰Ó‰a ÏÚ ‰Ó‰a ÏlÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»«¿≈»¿ƒ»≈
Ì‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜a ÔÈa ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆
˙‡ ‰„Bt ‡e‰Lk ,ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,ÌeÓ∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆∆
BÈ‡ - BÓˆÚÏ ‰¯eÓz‰ ˙‡ B‡ ‰ÈÏÚ ÏlÁL ‰iM‰«¿ƒ»∆ƒ≈»∆»∆«¿»¿«¿≈

.LÓÁ ÛÈÒBÓƒ…∆

.åÛÈÒB‰Â ,ÌeÓ Ba ÏÙÂ Ba ¯tk˙‰Ï ÌL‡ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«¿ƒ
ÌL‡a ¯tk˙Â ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÚ BÏlÁÂ LÓÁ ÂÈÏÚ»»…∆¿ƒ¿«¿≈»«∆∆¿ƒ¿«≈¿»»
BÓk ,‰iÚ¯Ï ‰ÈÏÚ ÏlÁL ‰Ó‰a‰ ‰˜zÂ ,¯Á‡«≈¿ƒ¿»«¿≈»∆ƒ≈»∆»ƒ¿ƒ»¿
‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - BÓB˜Óa ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈ƒ¿¬≈»≈ƒƒ»∆»
¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ È¯‰Â ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,LÓÁ…∆ƒ¿»¿«»«¬≈«≈
ÈtÓ ,LÓÁ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ BÈ‡ B‡ ,˙¯Á‡ ‰M„˜e¿À»«∆∆≈ƒ»∆»…∆ƒ¿≈
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קנה oikxr zekld - d`ltd xtq - elqk `"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ ¯·kL ÔBL‡¯ Lc˜‰ ÁkÓ ‰‡a ‡È‰L∆ƒ»»ƒ…«∆¿≈ƒ∆¿»ƒ»»
.LÓÁ…∆

.æ‰„ ‡lL ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„»̃¿≈∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆…»»
˙a ‰¯BzÂÈÙÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .ÁaÊÓ ÈL„˜a ‡l‡ ‰¯eÓ »ƒ¿»∆»¿»¿≈ƒ¿≈«≈«»¿»»

BÊ :¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ˙Ó‰·e ÔÈlÁ ˙Ó‰a∆¡«Àƒ∆¡«»¿≈∆∆««ƒ¿»«
Ï·‡ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÊ ˙¯eÓz BÊ B‡ ,BÊ ˙ÙeÏÁ¬«¿«…»«¿¬»
- BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ ,BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬≈««¬≈¿À∆∆«
,ÔÈlÁÏ ‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c¿»»«»ƒ¿»»»«¿≈»»ƒ»¿Àƒ

.‰iM‰ ‰Òt˙Â¿ƒ¿¿»«¿ƒ»

.çÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ „Á‡Â ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡∆»»¿≈∆∆««ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿≈«∆»«
.Ô‰ÈÈÂLa ‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌeÓ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«¿ƒ»∆»¿»¿≈∆
Lc˜‰ elÙ‡ ,Ô‰ÈÈÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÏlÁÂ ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«»ƒ¿»≈∆¬ƒ∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ BÏlÁL ¯È„ ‰‡Ó ‰ÂL»∆≈»ƒ»∆ƒ¿«»∆¿»¬≈∆
È¯·cÓe .Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ ,Èe„t»¿»»¿ÀƒÀ»≈»ƒƒ¿≈
ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ ,ÌÈÓc ˙¯È˜Á CÈ¯ˆ ‡e‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ«»ƒ¿«»¿«¿ƒ

.ÂÈÓc ˙‡∆»»

.èda ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a BÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»∆¡«»¿≈ƒ¿≈«∆»«»
‰ÂML ÔÈlÁ ˙Ó‰·e ,‰¯OÚ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÓ«¬≈ƒ»»¬»»∆¡«Àƒ∆»»
BÊ È¯‰ - BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»«¬≈¿À∆∆«¬≈
.‰MÓÁ‰ ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ ,ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈÂ ,˙ÈcÙƒ¿≈¿≈¿Àƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
- ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«¿≈»»ƒ»»¿≈∆∆««ƒ
‰iM‰ Òk˙Â ,„·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰¬≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿ƒ»≈«¿ƒ»
˙¯È˜Á CÈ¯ˆ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc ,‰ÈzÁz«¿∆»ƒ»¬»ƒƒ¿≈∆»ƒ¬ƒ«
ÌÈÏLÈ B‡ ‰ÂL ‰ÈÏÚ ÏlÁL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈÓc»ƒƒ»¿»∆ƒ≈»∆»»»«¿ƒ

.‰ÈÓc»∆»

.ée‡a elÙ‡ ,‰ÈÓ„a BfL e¯Ó‡Â ‰LÏL d˙B‡ eÓL»»¿»¿»¿∆¿»∆»¬ƒ»
BÈ‡ - ‰ÙÈ ‰˙È‰ L„˜ ÏL :e¯Ó‡Â ‰‡Ó Ôk ¯Á‡««≈≈»¿»¿∆…∆»¿»»»≈
e¯ÈÓÁ‰ ‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓc‰ ˙¯È˜ÁÂ ÏÈ‡B‰ .¯ÊBÁ≈ƒ«¬ƒ««»ƒƒƒ¿≈∆…∆¿ƒ
e¯Ó‡Â ‰LÏL e‡·e ,ÌÈL d˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ .da»¬»ƒ»»¿«ƒ»¿»¿»¿

.¯ÊBÁ - ‡e‰L ÏÎa Lc˜‰‰ ‰e‰L∆»«∆¿≈¿»∆≈

.àé˙¯È˜Áa ‡l‡ ,‰¯ÒÎ‡ Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ∆«∆¿≈«¿¿»∆»«¬ƒ«
ÏÚ Lc˜‰ „È - ‰„t Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»»«∆¿≈«

t ?„ˆÈk .‰BÈÏÚ‰,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz BÊ ‰¯ »∆¿»≈«»»««»»∆∆¿≈
,Èe„t BLc˜‰ - Lc˜‰ ÏL BÊ ˙ÈlË ˙Áz BÊ ˙ÈlË«ƒ«««ƒ∆∆¿≈∆¿≈»
ÔÓ ‰ÙÈ ‰iM‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „ÈÂ¿«∆¿≈«»∆¿»ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ
;ÔÈ˜˙BLÂ ÔÈ¯aÊb‰ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ¯˙BÈa ‰BL‡¯‰»ƒ»¿≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
,e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÌlLÓ - ‰ÙÈ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»»¿«≈∆«»ƒ¿∆≈«¿
ÌÈÚÏÒ ¯OÚa BÊ ˙ÈlË :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÓeƒ…∆¬»ƒ»««ƒ¿∆∆¿»ƒ
˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa BÊ ‰¯Ùe ,Lc˜‰ ÏL ˙ÈlË ˙Áz«««ƒ∆∆¿≈»»¿∆∆¿»ƒ««
‰ÂL Lc˜‰ ÏL ‰˙È‰ elÙ‡ ,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t»»∆∆¿≈¬ƒ»¿»∆∆¿≈»»
ÈzL Ô˙BÂ LÓÁ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚ BlLÂ LÓÁ»≈¿∆∆∆¬≈∆ƒ…∆¿≈¿≈
‰iLe .‰„t ÌÈ·eˆ˜ ÌÈÓ„a È¯‰L ,‰ˆÁÓe ÌÈÚÏÒ¿»ƒ∆¡»∆¬≈¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»

.e¯‡aL BÓk ,LÓÁ ‰eÚË dÈ‡≈»¿»…∆¿∆≈«¿

.áé˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ‰Óa CLÓ ,Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰«∆ƒ««∆¿≈»«¿»∆¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰ ÔzÏƒ≈«»ƒ«∆»«¿»«ƒ≈»«ƒ
ÛÒk‰ ˙È˙a - BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ««∆∆
˙‡ ÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ÌÈ˙‡Óa BÎLÓ .BlL ‡e‰∆¿»¿»«ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈∆
Ák ‡‰È ‡Ï ;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ‰Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰«»ƒ«∆»«¿»∆≈»«ƒ…¿≈…«
‰ÎÈLÓa ‰˜ È¯‰Â ,Lc˜‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰∆¿»ƒ…«∆¿≈«¬≈»»ƒ¿ƒ»

.ÌÈÓca ·iÁ˙Â¿ƒ¿«≈«»ƒ

.âéBÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰ Ô˙Â ÌÈ˙‡Óa ‰„t»»¿»«ƒ¿»««»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿
CLBÓe ÛÒk‰ ˙È˙a ‰˜ ¯·k - ‰Óa „ÓÚL „Ú«∆»«¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ««∆∆≈
Ô˙Â ‰Óa e‰„t .ÌÈ˙‡Óa Lc˜‰ ‰ÎÊÂ ,BlL ˙‡∆∆¿»»∆¿≈¿»«ƒ»»¿»∆¿»«
- ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú BÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿«∆»«¿»«ƒ
.Ô˙ ¯·kL ‰n‰ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡Â ,Èe„t ‰„tM ‰Ó«∆»»»¿≈≈∆»«»∆∆¿»»«
ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡Ï :Ô‡k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»…¿≈…«∆¿»ƒ…«
„Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËBÈ„‰ elÙ‡L ;Lc˜‰∆¿≈∆¬ƒ∆¿≈»«¬…«
ÔÈ‡Â ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜iL∆¿«≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈

.Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï Èe‡¯ Lc˜‰∆¿≈»¿«≈ƒ∆»«

.ãéB‡ ‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰««¿ƒ»¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»
˙Ba‚Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰ ÔÈ‡ - ˙B·BÁ ÈÏÚa È¯ËLƒ¿≈«¬≈≈»ƒ»¿»ƒ¿
;B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚa ‡ÏÂ Lc˜‰‰ ÔÓ d˙a˙k¿À»»ƒ«∆¿≈¿…««∆
¯kÓiLk Ï·‡ .Ì„wL „eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿∆»«¬»¿∆ƒ¿…
LÈ - ÔÈlÁÏ ‰„O‰ ‡ˆ˙Â BlL Ú˜¯w‰ Lc˜‰‰«∆¿≈««¿«∆¿≈≈«»∆¿Àƒ≈
È¯‰L ,‰„Bt‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‰M‡ÏÂ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««¿»ƒ»ƒ¿ƒ«∆∆¬≈

.BÊ Ú˜¯˜ ÏÚ „ÓBÚ d„eaÚLƒ¿»≈««¿«

.åè‰·˙kL ,˙BÁB˜Ï ÈLÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆ƒ¿≈»∆»¿»
- ÈMÏ ¯ÎÓe ,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯Ï»ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»»««≈ƒ

.ÈM‰ ÔÓ ˙Ù¯BË ‡È‰L∆ƒ∆∆ƒ«≈ƒ

.æèB‡ ‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ?‰Ê Ú˜¯˜ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿«∆«¿ƒƒ∆»ƒ»
ÌÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ïk C¯„k ,‰lÁz ·BÁ ÏÚa««¿ƒ»¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿««»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ
Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡Â ,e¯‡aL BÓk ,·¯Ú·e ¯˜aa«…∆»∆∆¿∆≈«¿¿¿ƒ«»»»
ÏÚ·Ïe d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈¿»∆«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»¿««
d˙B‡ Á˜BÏÂ d˙B‡ ÔÈ„BtL ¯Á‡Â .B·BÁ ˙‡ ·BÁ∆¿««∆ƒ»¿≈«»
‡ˆBÈ Lc˜‰ e¯Ó‡È ‡lL È„k ,¯È„a elÙ‡ Á˜Bl‰«≈«¬ƒ¿ƒ»¿≈∆……¿∆¿≈≈
B‡ d˙a˙k ‰M‡Ï ‰a‚Óe ‰„Bt‰ ¯ÊBÁ ,ÔBÈ„t ‡Ïa¿…ƒ¿≈«∆«¿∆»ƒ»¿À»»
‰„O‰Â ‰‡Ó ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ .B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««∆¬ƒ»»«≈»¿«»∆
‰ˆB¯‰ d˙B‡ ‰„Bt Ck ˙Ó ÏÚ - ÌÈÚLz ‰ÂL»∆ƒ¿ƒ«¿»»∆»»∆
,‰„O‰ ÈÓ„a ÌÈL ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .d˙BcÙÏƒ¿»¬»ƒ»»«¿«ƒƒ¿≈«»∆
‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÂÈÏÚ LÈÂ ‰‡Ó ‰ÂL ‰˙È‰L ÔB‚k¿∆»¿»»»≈»¿≈»»¿À«ƒ»
B‡ ·BÁ‰ ÔzÏ ˙Ó ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó»«ƒ≈ƒ»«¿»ƒ≈«
- ÔzÏ e˙‰ Ì‡L ;Ì˙Ò d˙B‡ ÔÈ„Bt ‡l‡ ,‰a˙k‰«¿À»∆»ƒ»¿»∆ƒƒ¿ƒ≈

.ÏÏk ˙ÈcÙ dÈ‡≈»ƒ¿≈¿»

.æé,BzL‡ ˙‡ L¯‚ Ck ¯Á‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰««¿ƒ»¿»»¿««»≈≈∆ƒ¿
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oikxrקנו zekld - d`ltd xtq - elqk a"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰·Bb dÈ‡ - Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bt‰ ÔÓ d˙a˙k ‰˙·‚Â¿»¿»¿À»»ƒ«∆ƒ«∆¿≈≈»»
.Lc˜‰‰ ÏÚ eOÚ ‡Èe˜ ‡nL ,‰‡‰ ‰p¯ÈciL „Ú«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»««∆¿≈
˙eÚËa :¯ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»»»»≈¿»

BLc˜‰ ÏÚ Ï‡MÈÂ ,ÈzLc˜‰.BÏ ¯ÊÁÈÂ ÌÎÁÏ ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆¿≈¿»»¿«¬…

.çéÈBÏÙÏ ‰Ó :LÈc˜‰L ¯Á‡ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈∆¡»«««∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ
eOÚÈ ‡nL ,‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÈÏk B‡ ,ÈÏÚ ·BÁ»«¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«¬
·BÁ ÏÚa „Èa ¯ËL ‰È‰ elÙ‡Â .Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe¿̃¿»««∆¿≈«¬ƒ»»¿»¿«««
ÈÏÚa Ïk ÔÈ·BbL C¯„k ‡l‡ ‰Ê Èt ÏÚ ‰·B‚ BÈ‡ -≈∆«ƒ∆∆»¿∆∆∆ƒ»«¬≈

.e¯‡aL BÓk ,˙B·BÁ¿∆≈«¿

.èé‰ÏBÁ Ï·‡ ;‡È¯·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»∆
‰Ó :LÈc˜‰L ‰ÚLa ¯Ó‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆
ÏÚ ‰Ó¯Ú ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - È„Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡»∆≈»»∆»¿»«
‡e‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁÂ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Lc˜‰‰«∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿≈«¬≈ƒ∆¬≈
ÏËB - BÏ d˙B‡ ez :¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙eÓÏ CÏB‰≈»¿ƒ»ƒ»«¿»≈
‡l‡ ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .‰Úe·L ‡Ïa¿…¿»¿ƒ…»«¿≈¿ƒ∆»
ÔÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ - Ìi˜Ó ¯ËL B„Èa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿»¿»¿À»¬≈∆≈ƒ
¯Ó‡ LÈc˜‰L ¯Á‡ Ì‡Â .‰‡ev‰ ÈtÓ Lc˜‰‰«∆¿≈ƒ¿≈««»»¿ƒ««∆ƒ¿ƒ»«
ÈÏÚa ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - 'ez'¿≈¿ƒ∆»¬≈ƒ¿»«¬≈
‰„Bt‰ ÔÓ ‰·B‚Â ÚaL - B¯ËL Ìi˜˙ Ì‡ :˙B·BÁƒƒ¿«≈¿»ƒ¿«¿∆ƒ«∆

.Lc˜‰‰ ÔÓ ‡ÏÂ¿…ƒ«∆¿≈

.ëB‡ ÂÈÒÎ ˙‡ ¯È˜Ù‰L ÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓƒ∆»»»»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
‰È‰zL „Ú ,BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÓÈ¯Á‰ B‡ ÔLÈc˜‰ƒ¿ƒ»∆¡ƒ»≈¿ƒ«∆ƒ¿∆

.‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL»¿»»¿»

ה'תשע"ו  כסלו כ"ב שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועל 1) ציבור צרכי על לבדוק נפנה ביתֿדין באדר בט"ו

בין  בזה וההבדל ההקדש מכירת סדר ההקדש, עניני
בפדיית  אדם לכל קודמים שהבעלים לקרקעות, מטלטלין
קרקע  בין החילוק הזה, בזמן המחרים או המקדיש ההקדש,
שאסור  חרמים, לענין חוץֿלארץ לקרקע ארץֿישראל
יותר  יפזר אל במצוות ממונו והמפזר ממונו, כל להקדיש
אפילו  במשפט, דבריו אדם יכלכל לעולם נכסיו, מחומש

תורה. בדברי

.àÔÈÙ ÔÈc ˙Èa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa2˜c·ÏÂ OtÁÏ «¬ƒ»»»«¬»≈ƒƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…
¯eaˆ ÈÎ¯ˆ ÏÚ3˙BLc˜‰‰ ÈÈÚ ÏÚÂ4ÔÈ˜„B·e . «»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈«∆¿≈¿ƒ

˙‡Â ˙BLc˜‰‰ ˙‡ ÌÈ„BÙe ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆«∆¿≈¿∆
ÔÈÓ¯Á‰5ÌÈÓc‰ ˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ·B‚Â ,6ÏkÓ «¬»ƒ¿ƒ∆»¬»ƒ¿∆«»ƒƒ»

˙Óe¯z ÔzÏ „È˙Ú ÌÚ‰ Ïk ‰È‰iL È„k ,Ô‰a ·iÁ‰««»»∆¿≈∆ƒ¿∆»»»»ƒƒ≈¿«
ÌÈÏ˜M‰7.eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ˜fÁÏ «¿»ƒ¿«≈∆≈¡…≈

ופדיית 3)מתפנים.2) נפשות ודיני ממונות דיני לדון כגון
דין  בית שלוחי "ויוצאים ועוד. והקדשות וחרמים ערכים
ואת  הערכין ואת השבויים את ופודים הכלאיים את להפקיר
ומציינים  ... הפרה את ושורפים ... ההקדשות ואת החרמים

מהם  שיפרשו כדי ציונם את גשמים שמיחו הקברות על
הם". רבים צרכי אלו שכל איש 4)הכהנים, הקדיש שאם

מידי  לפדותם יש הרי לה' קודש נכסיו שאר או ביתו את
הבית. לבדק יפלו והדמים נכסיו 5)הגזבר, על כשאמר

נופלים  שהם הבית, לבדק הם חרם או לשמים, הם חרם
לכהנים  הם הרי - סתם חרם אמר אם  אבל הבית. לבדק

לכהנים. מתנה ניתנים אלא לעולם, נפדים אם 6)ואינם
ודמיו  בשוק הנמכר כעבד דמיו ליתן נתחייב עלי דמי אמר

הבית. היא 7)לבדק אף הניתנת השקל מחצית עם יחד
קדשי  שהם הצבור, קרבנות קניית לשם זמן, פרק באותו
מחצית  תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף כלומר, מזבח.

צרכיו. לכל אלוקינו בית את יחזקו השקל,

.áÔÈ‡È˜a ‰LÏLa ‡l‡ ˙BLc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡8. ≈ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ
- ÔÈÎ¯Ú È·iÁÓ ÔÈkLÓnL ÔÈÏËÏhÓ ÔÈ·BbLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒƒ«¿¿ƒ∆¿«¿¿ƒ≈«»≈¬»ƒ

‰LÏLa Ô˙B‡ ÔÈÓL9‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a ÔÈÎÈ¯ÚnLÎe . »ƒ»ƒ¿»¿∆«¬ƒƒ¿≈»¿«≈
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡MÓ da10Ï·‡ .‰LÏLa d˙B‡ ÔÈÓL - »ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¬»

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ÚnLk11˙Ba‚Ï e˜˜Ê‰ Ì‡ B‡ , ¿∆«¬ƒƒ∆««¿»ƒÀ¿¿ƒ¿
BlL Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì„‡ ÈÎ¯Ú12Ô˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ÔÈ‡ - ∆¿≈»»ƒ««¿«∆≈«¬ƒƒ»

·e˙k Ô‰k È¯‰L ,Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â ‰¯OÚa ‡l‡∆»«¬»»¿∆»≈∆…≈∆¬≈…≈»
‰L¯ta13ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»»»¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ

‰nk B˙B‡ ÔÈÓMLk ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ»«¿≈»ƒ«¿ƒ»«¿∆»ƒ«»
‰¯OÚa ÔÈÓL - BÏ‚¯ B‡ B„È ÈÓ„ ‰nk B‡ ‰ÂL ‡e‰»∆«»¿≈»«¿»ƒ«¬»»

Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â14. ¿∆»≈∆…≈

מומחים.8) בהערכתם.9)שמאים יטעו שלא
לפדיון.10) ועומדים הבית לבדק שהוקדשו
בזמן 11) אחוזה שדה או מקנה, שדה כגון שהוקדשו,

היובלות. אותו 12)שבטלו וממשכנים כסף, לו שאין כגון
בערכים,13)מהם. שלושה שם: כתובים כוהנים ועשרה

וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה
הערכתם  דין בקרקעות, היא עשר מניין שהשלמת ומתוך
הכהן  כי כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה.
מיעוט  אחר מיעוט אלא אינם והשאר לגופו, הוא הראשון
שם  ובתוספות לרבות". אלא מיעוט אחר מיעוט ו"אין
דין  בית עושים אין שהרי עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו
הכרעה. לצרכי אחד עוד עליהם ויוסיפו (זוגי) שקול

(כנעני)14) ועבד בשוק, הנמכר כעבד אותו ששמים מפני
... לבניכם אותם "והתנחלתם ככתוב לקרקעות הושווה

אחוזה". לרשת

.âeÈ‰L ÔÈa ,Lc˜‰‰ „iÓ ˙BLc˜‰‰ ÔÈ„BtLk¿∆ƒ«∆¿≈ƒ««∆¿≈≈∆»
Ïk ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚ˜¯«̃¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿≈»

˙BcÙÏ ÔÈ‡a‰15¯OÚa ÈlL Ô‰ È¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡ . «»ƒƒ¿»«∆»¬≈≈∆ƒ¿∆∆
,ÌÈLÏLa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿»«∆»¿∆¿ƒ¿»«∆»ƒ¿ƒ
Ba ¯ÊÁ ,ÌÈMÓÁa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚa¯‡a „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»¿«¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒƒ»«
ÔÈ˙BÂ ¯OÚ ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - Bc·Ï ÌÈMÓÁ ÏL∆¬ƒƒ¿«¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆¿¿ƒ
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ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÚa¯‡ ÏL ÔÎ È¯Á‡16,¯OÚ «¬≈≈∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆
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‰·Bb dÈ‡ - Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bt‰ ÔÓ d˙a˙k ‰˙·‚Â¿»¿»¿À»»ƒ«∆ƒ«∆¿≈≈»»
.Lc˜‰‰ ÏÚ eOÚ ‡Èe˜ ‡nL ,‰‡‰ ‰p¯ÈciL „Ú«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»««∆¿≈
˙eÚËa :¯ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»»»»≈¿»

BLc˜‰ ÏÚ Ï‡MÈÂ ,ÈzLc˜‰.BÏ ¯ÊÁÈÂ ÌÎÁÏ ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆¿≈¿»»¿«¬…

.çéÈBÏÙÏ ‰Ó :LÈc˜‰L ¯Á‡ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈∆¡»«««∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ
eOÚÈ ‡nL ,‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÈÏk B‡ ,ÈÏÚ ·BÁ»«¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«¬
·BÁ ÏÚa „Èa ¯ËL ‰È‰ elÙ‡Â .Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe¿̃¿»««∆¿≈«¬ƒ»»¿»¿«««
ÈÏÚa Ïk ÔÈ·BbL C¯„k ‡l‡ ‰Ê Èt ÏÚ ‰·B‚ BÈ‡ -≈∆«ƒ∆∆»¿∆∆∆ƒ»«¬≈

.e¯‡aL BÓk ,˙B·BÁ¿∆≈«¿

.èé‰ÏBÁ Ï·‡ ;‡È¯·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»∆
‰Ó :LÈc˜‰L ‰ÚLa ¯Ó‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆
ÏÚ ‰Ó¯Ú ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - È„Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡»∆≈»»∆»¿»«
‡e‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁÂ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Lc˜‰‰«∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿≈«¬≈ƒ∆¬≈
ÏËB - BÏ d˙B‡ ez :¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙eÓÏ CÏB‰≈»¿ƒ»ƒ»«¿»≈
‡l‡ ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .‰Úe·L ‡Ïa¿…¿»¿ƒ…»«¿≈¿ƒ∆»
ÔÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ - Ìi˜Ó ¯ËL B„Èa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿»¿»¿À»¬≈∆≈ƒ
¯Ó‡ LÈc˜‰L ¯Á‡ Ì‡Â .‰‡ev‰ ÈtÓ Lc˜‰‰«∆¿≈ƒ¿≈««»»¿ƒ««∆ƒ¿ƒ»«
ÈÏÚa ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - 'ez'¿≈¿ƒ∆»¬≈ƒ¿»«¬≈
‰„Bt‰ ÔÓ ‰·B‚Â ÚaL - B¯ËL Ìi˜˙ Ì‡ :˙B·BÁƒƒ¿«≈¿»ƒ¿«¿∆ƒ«∆

.Lc˜‰‰ ÔÓ ‡ÏÂ¿…ƒ«∆¿≈

.ëB‡ ÂÈÒÎ ˙‡ ¯È˜Ù‰L ÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓƒ∆»»»»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
‰È‰zL „Ú ,BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÓÈ¯Á‰ B‡ ÔLÈc˜‰ƒ¿ƒ»∆¡ƒ»≈¿ƒ«∆ƒ¿∆

.‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL»¿»»¿»

ה'תשע"ו  כסלו כ"ב שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועל 1) ציבור צרכי על לבדוק נפנה ביתֿדין באדר בט"ו

בין  בזה וההבדל ההקדש מכירת סדר ההקדש, עניני
בפדיית  אדם לכל קודמים שהבעלים לקרקעות, מטלטלין
קרקע  בין החילוק הזה, בזמן המחרים או המקדיש ההקדש,
שאסור  חרמים, לענין חוץֿלארץ לקרקע ארץֿישראל
יותר  יפזר אל במצוות ממונו והמפזר ממונו, כל להקדיש
אפילו  במשפט, דבריו אדם יכלכל לעולם נכסיו, מחומש

תורה. בדברי

.àÔÈÙ ÔÈc ˙Èa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa2˜c·ÏÂ OtÁÏ «¬ƒ»»»«¬»≈ƒƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…
¯eaˆ ÈÎ¯ˆ ÏÚ3˙BLc˜‰‰ ÈÈÚ ÏÚÂ4ÔÈ˜„B·e . «»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈«∆¿≈¿ƒ

˙‡Â ˙BLc˜‰‰ ˙‡ ÌÈ„BÙe ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆«∆¿≈¿∆
ÔÈÓ¯Á‰5ÌÈÓc‰ ˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ·B‚Â ,6ÏkÓ «¬»ƒ¿ƒ∆»¬»ƒ¿∆«»ƒƒ»

˙Óe¯z ÔzÏ „È˙Ú ÌÚ‰ Ïk ‰È‰iL È„k ,Ô‰a ·iÁ‰««»»∆¿≈∆ƒ¿∆»»»»ƒƒ≈¿«
ÌÈÏ˜M‰7.eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ˜fÁÏ «¿»ƒ¿«≈∆≈¡…≈

ופדיית 3)מתפנים.2) נפשות ודיני ממונות דיני לדון כגון
דין  בית שלוחי "ויוצאים ועוד. והקדשות וחרמים ערכים
ואת  הערכין ואת השבויים את ופודים הכלאיים את להפקיר
ומציינים  ... הפרה את ושורפים ... ההקדשות ואת החרמים

מהם  שיפרשו כדי ציונם את גשמים שמיחו הקברות על
הם". רבים צרכי אלו שכל איש 4)הכהנים, הקדיש שאם

מידי  לפדותם יש הרי לה' קודש נכסיו שאר או ביתו את
הבית. לבדק יפלו והדמים נכסיו 5)הגזבר, על כשאמר

נופלים  שהם הבית, לבדק הם חרם או לשמים, הם חרם
לכהנים  הם הרי - סתם חרם אמר אם  אבל הבית. לבדק

לכהנים. מתנה ניתנים אלא לעולם, נפדים אם 6)ואינם
ודמיו  בשוק הנמכר כעבד דמיו ליתן נתחייב עלי דמי אמר

הבית. היא 7)לבדק אף הניתנת השקל מחצית עם יחד
קדשי  שהם הצבור, קרבנות קניית לשם זמן, פרק באותו
מחצית  תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף כלומר, מזבח.

צרכיו. לכל אלוקינו בית את יחזקו השקל,

.áÔÈ‡È˜a ‰LÏLa ‡l‡ ˙BLc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡8. ≈ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ
- ÔÈÎ¯Ú È·iÁÓ ÔÈkLÓnL ÔÈÏËÏhÓ ÔÈ·BbLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒƒ«¿¿ƒ∆¿«¿¿ƒ≈«»≈¬»ƒ

‰LÏLa Ô˙B‡ ÔÈÓL9‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a ÔÈÎÈ¯ÚnLÎe . »ƒ»ƒ¿»¿∆«¬ƒƒ¿≈»¿«≈
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡MÓ da10Ï·‡ .‰LÏLa d˙B‡ ÔÈÓL - »ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¬»

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ÚnLk11˙Ba‚Ï e˜˜Ê‰ Ì‡ B‡ , ¿∆«¬ƒƒ∆««¿»ƒÀ¿¿ƒ¿
BlL Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì„‡ ÈÎ¯Ú12Ô˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ÔÈ‡ - ∆¿≈»»ƒ««¿«∆≈«¬ƒƒ»

·e˙k Ô‰k È¯‰L ,Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â ‰¯OÚa ‡l‡∆»«¬»»¿∆»≈∆…≈∆¬≈…≈»
‰L¯ta13ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»»»¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ

‰nk B˙B‡ ÔÈÓMLk ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ»«¿≈»ƒ«¿ƒ»«¿∆»ƒ«»
‰¯OÚa ÔÈÓL - BÏ‚¯ B‡ B„È ÈÓ„ ‰nk B‡ ‰ÂL ‡e‰»∆«»¿≈»«¿»ƒ«¬»»

Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â14. ¿∆»≈∆…≈

מומחים.8) בהערכתם.9)שמאים יטעו שלא
לפדיון.10) ועומדים הבית לבדק שהוקדשו
בזמן 11) אחוזה שדה או מקנה, שדה כגון שהוקדשו,

היובלות. אותו 12)שבטלו וממשכנים כסף, לו שאין כגון
בערכים,13)מהם. שלושה שם: כתובים כוהנים ועשרה

וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה
הערכתם  דין בקרקעות, היא עשר מניין שהשלמת ומתוך
הכהן  כי כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה.
מיעוט  אחר מיעוט אלא אינם והשאר לגופו, הוא הראשון
שם  ובתוספות לרבות". אלא מיעוט אחר מיעוט ו"אין
דין  בית עושים אין שהרי עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו
הכרעה. לצרכי אחד עוד עליהם ויוסיפו (זוגי) שקול

(כנעני)14) ועבד בשוק, הנמכר כעבד אותו ששמים מפני
... לבניכם אותם "והתנחלתם ככתוב לקרקעות הושווה

אחוזה". לרשת

.âeÈ‰L ÔÈa ,Lc˜‰‰ „iÓ ˙BLc˜‰‰ ÔÈ„BtLk¿∆ƒ«∆¿≈ƒ««∆¿≈≈∆»
Ïk ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚ˜¯«̃¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿≈»

˙BcÙÏ ÔÈ‡a‰15¯OÚa ÈlL Ô‰ È¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡ . «»ƒƒ¿»«∆»¬≈≈∆ƒ¿∆∆
,ÌÈLÏLa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿»«∆»¿∆¿ƒ¿»«∆»ƒ¿ƒ
Ba ¯ÊÁ ,ÌÈMÓÁa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚa¯‡a „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»¿«¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒƒ»«
ÔÈ˙BÂ ¯OÚ ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - Bc·Ï ÌÈMÓÁ ÏL∆¬ƒƒ¿«¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆¿¿ƒ

˙B‡Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ .ÌÈÚa¯‡ Ô˙pL ‰ÊÏ ˙BLc˜‰‰ Ô»«∆¿≈»∆∆»««¿»ƒ¿ƒ¿»«∆¿≈
Ba ¯ÊÁ .‰fÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰fÓ ¯OÚ ,ÌÈMÓÁ ÏËB≈¬ƒƒ∆∆ƒ∆¿«¿»ƒƒ∆»«

ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÚa¯‡ ÏL ÔÎ È¯Á‡16,¯OÚ «¬≈≈∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆
„Ú ÔÎÂ .ÌÈLÏM‰ ÏÚ·Ï Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆«∆¿≈¿«««¿ƒ¿≈«
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ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ¯OÚ Ô˙pL ÔBL‡¯‰ Ba ¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰»ƒ»«»ƒ∆»«∆∆«¿ƒƒ«
˙BÁÙa ‰cÙ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ‰iL ÌÚt Lc˜‰‰«∆¿≈««¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»¿»

.¯˙Bn‰ ˙‡ ¯OÚ‰ ÏÚa ÏMÓ ÔÈÚ¯Ù - ¯OÚÓ≈∆∆ƒ¿»ƒƒ∆««»∆∆∆«»

את 15) ומוכרים ודמים ערכים חייבי כשממשכנים אבל
מכריזים. אין התחייב 16)מטלטליהם שלא פי על אף

ולדעת  להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו בדיבור, אלא
זה  אין ב, הלכה ט' פרק מכירה בהלכות משנה" ה"מגיד
התורה  ומן גמור, כנדר זה שאין בלבד, חכמים מדברי אלא
חמישית  "ויסף ככתוב כסף, בנתינת אלא נקנה הקדש אין

לו". וקם עליו ערכך כסף

.ãÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e¯ÊÁLk ?18; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿∆««∆
‰ÂLa Ì‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - „Á‡k Ôlk e¯ÊÁ Ï·‡19. ¬»»¿À»¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆¿»∆

¯Ó‡Â ,¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»ƒ¬≈∆ƒ¿∆∆¿»«
,ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡a ÈLÈÏM‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa ÈM‰«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»««¿ƒƒ¿«¿«¿∆¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙B - „Á‡k ÈM‰Â ÈLÈÏM‰ Ba ¯ÊÁÂ¿»««¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆»¿ƒ
Ú·La ÈM‰ ÈÒÎpÓ ÌÈkLÓÓe ,¯OÚa ÔBL‡¯Ï»ƒ¿∆∆¿«¿¿ƒƒƒ¿≈«≈ƒ¿∆«

Ú·La ÈLÈÏL ÈÒÎpÓe20Úa¯‡ ‰·Bb Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ ; ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿»«∆¿≈∆«¿«
¯kÓÂ ˙Á‡k ÔzLÏL e¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈ƒ»¿¿»¿»¿««¿ƒ¿«
„Á‡ Ïk ÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - LÏLa Lc˜‰‰«∆¿≈¿»¿«¿¿ƒƒƒ¿≈»∆»

ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ÔÎÂ .ÌÈÚÏÒ Ú·L ÔzLÏMÓ21. ƒ¿»¿»∆«¿»ƒ¿≈«∆∆¿»

ואין 17) קודמו, על שהוסיף מה כל את מפסיד החוזר שכל
בהפסד. עמו משתתף בעל 18)הקודם שחזר שבשעה

שאינם  נמצא הארבעים בעל בו חזר לא עדיין החמישים
לזה. זה ובעל 19)שייכים הואיל בשווה. ביניהם חולקים

בחזרה  החמישים לבעל הסכימו הארבעים ובעל השלושים
בשווה. ביניהם ומשלשים בהפסד שותפין כולם נעשו

בהפסד.20) שותפים ונעשו כאחד חזרו השניים שאלה
בדרך 21) ביניהם משלשים הראב"ד דעת וכן רש"י ולדעת

ושניים  נשכרים הנמוכים שהראשונים באופן אחרת,
סלעים  בחמשה גזבר מכרם כיצד? מפסידים. האחרונים
החמישים  בן יתן סלע, וחמשה ארבעים פחותים נמצאו
החצי, יתן הארבעים בן של ומעשרה לבדו, שלו עשרה
יתן  השלושים בן של ומעשרה בהם, נתרצו ששניהם
שליש, - שלושים ובן שליש, - ארבעים ובן השליש,
שלשים), - חמישים בכלל (שיש אמרו שלשים ששלושתם
כחלק), (חלק ארבעתם בין יתנו העשרים בן של והעשרה
באופן  חמשתם, יתנו העשרה, מבן שפחתו ובחמישה
משתתף  הממעיט ואין הממעיט, בחזרת משתתף שהמרבה
שלוש  נשוי שהיה מי צג. כתובות והשווה המרבה. בחלק
זו  ושל מאתיים, זו ושל מנה, זו של כתובה ומת, נשים
מנה  של דינר, מאות שלוש אלא שם ואין מאות שלוש
- מאות שלוש ושל מנה, - מאתיים ושל חמישים, נוטלת
הואיל  רבינו ודעת מעותיה. לפי אחת כל וחמישים, מנה
שמשתתפים  כורחך, על ביניהם" "משלשין בגמרא ואמרו
חולקים  "משלשין" לשון משמעות זוהי כי בשווה, בהפסד

בשווה.

.äÌÈÏÚa‰22Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜23Ì‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ24ÔÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .25ÏL ƒƒ…∆¿≈ƒƒ…∆«ƒ»∆

?„ˆÈk .‰lÁz Ì‰ e˙pM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ„Bt‰ ¯‡L¿»«ƒ∆»««∆»¿≈¿ƒ»≈«
„Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚa elL ‰Ê È¯‰ :ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡»¿«¿»ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ»∆»
,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‡a .ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔÈ˙BÂ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒƒ…∆¿¿ƒ»≈¿∆¿ƒ»
Ì‡ ,ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡a ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â „Á‡∆»¿»«¬≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰ e˜˙L»¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ»

ÌÈ¯OÚÂ LÓÁa Ì‰Ï26ÏÚ ÌÈÏÚa‰ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ; »∆¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ«
ÔÈ˙B el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ˙Á‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿««¬ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ
‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ :˙Á‡ ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LL≈¿∆¿ƒ¿»««««¿∆¿ƒ¿»
LÓÁ ÌeMÓ Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ e˙pL∆»¿≈«¿»¿»≈∆≈«»ƒƒ…∆
È¯‰ :¯Ó‡Â ÈM‰ ‡a Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁz e˙pL Ôzn‰««»∆»¿¿ƒ»¿≈ƒ»«≈ƒ¿»«¬≈
¯Ó‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÌÈzLe ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰∆ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»«
,Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈÚÈ·¯ ‡·e ,LÏLÂ ÌÈ¯OÚa¿∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿«¿«
ÏÚ Ô‰ eÙÈÒB‰Â ,LÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈLÈÓÁ‰ ‡·e»«¬ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿»≈¿ƒ≈«
Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¿»≈¬ƒ¿»««ƒ»
e˙pL ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ :‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏL ÔzÏƒ≈¿ƒ¿»»≈¿∆¿ƒ¿»∆»¿
ÔÈ‡L ÈÙÏ .Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÓ LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»¿»≈≈…∆∆≈«»ƒ¿ƒ∆≈
LÓÁ ‡l‡ ,‰Ê ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒƒ…∆«ƒ∆∆∆»…∆
Ì‡ ,ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ÏÚ ÔÈÙÒBÓ ‰lÁz e˙pM ‰Ó«∆»¿¿ƒ»ƒƒ««∆»«»«¬ƒ

eˆ¯27. »

החפץ.22) את הקרן,24)בפדיונו.23)שהקדישו רביע
מוסיפים  אינם הפודים אחרים אבל מבחוץ. חומש שהוא
חומש. הקדש יפסיד אחרים כשיפדוהו נמצא חומש,

המחיר.25) על 26)העלאת חומש מוסיפים אין אבל
האחרים. שהעלו ועשרים האחד בא 27)הסלע אם אבל

כלום  להוסיף רצו לא והבעלים ושש בעשרים ואמר שישי
שמה  רבינו וסובר קודם. הוא ושש, העשרים בעל על
ואחת  בעשרים שלי היא הרי אחד "אמר במשנה ששנינו
הבעלים  כשהוסיפו אלא אינו ושש" עשרים נותנים הבעלים
נותנים  אינם שתקו אם אבל אחת, פרוטה ואחת, עשרים על
לדעת  אבל החומש. בגלל קודמים והם וחמש, עשרים אלא
(לאחר  ואחד עשרים אחד אמר אם והראב"ד רש"י
על  נותנים הבעלים, רצו לא אפילו עשרים) אמרו שהבעלים
בעשרים  לאחרים לתת אפשר אי כי ושש, עשרים כורחם
סלע  אותו נותנים בעלים נמצאו החומש, הפסד משום ואחד
עשרים  עד בכולם. וכן שלהם וחמישה ועשרים זה, שהוסיף

סלע. תוספת מפני קודמים האחרים שאז ושש,

.åÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28Lc˜‰‰ eÓL ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»«∆¿≈
ÔÈÁÓÓ ‰LÏL B˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÁÓÓ ‰LÏL¿»À¿ƒ¬»ƒ»¿»À¿ƒ

ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ‰ÂL ‡e‰L e¯Ó‡Â29eÙÈÒB‰Â , ¿»¿∆»∆«∆»«»«¬¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ BÈelÚ ÏÚ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿»««¬≈≈
˙Á‡ ÔÈ˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ…∆«ƒ∆«¬¿¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ¯È„Â ÌÈLÏLe30. ¿ƒ¿ƒ»¿»

אחרים.28) עילוי על חומש מוסיפים שאמר 29)שאין
סלע. וחמשה החומש 30)עשרים (שהוא רביע שחלק

ודינר. סלעים לשישה עולה סלע וחמשה מעשרים מבחוץ)
ודינר  סלע ואחד שלושים נמצאו הסלע, רביע שהוא
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"שאין  שכל חומש, בה אין מדעתו שהוסיף ופרוטה ופרוטה.
חומש". עליו מוסיף אינו פרוטה בחומשו

.æ‰lÁz ÌÈÏÚa‰ e˙Â ,Lc˜‰‰ ÌBL ‡lL È¯‰¬≈∆…»«∆¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»
e˜˙LÂ ,ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»«≈¿»«»≈¿∆¿ƒ¿»¿
Û‡L ,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆«
¯Á‡ ‡a .LÓÁ‰ ÈtÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ô‰≈«»ƒƒ≈»≈¿∆¿ƒƒ¿≈«…∆»«≈

ÌÈ¯OÚÂ LL Ô˙Â31Ì„B˜ ‡e‰ -32eˆ¯ Ì‡Â . ¿»«≈¿∆¿ƒ≈¿ƒ»
˙Á‡ ÔÈ˙B - ‰Ëe¯t elÙ‡ eÙÈÒB‰Â ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿»¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏLe33BÊ C¯c ÏÚÂ .e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»¿∆≈«¿¿«∆∆
ÌÏBÚÏ34. ¿»

שתקו.31) סכום 32)והבעלים על סלע מוסיף הוא שהרי
מעצמם,33)הבעלים. שנתנו ופרוטה ושישה עשרים

בו. חייבים שהם החומש - בעלים 34)וחמישה "דאמרו
הוא  הוסיף אחרים שהוסיפו אחר רבינו: ומפרש פרוטה".
אחרים  שהציעו מה עצמו על שקבל נמצא פרוטה, עליהם

פרוטה. ועוד

.çÔÈÓÈ¯ÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‡ÏÂ ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡35ÔÓfa ≈«¿ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¿«
˙‡ ˜fÁÏ È„k eÈ‡ËÁa Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰«∆∆≈»ƒ¿»«¬»≈¿≈¿«≈∆

B˜„a36Ì‡ :ÌÈ¯Á‰ B‡ CÈ¯Ú‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡Â . ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¡ƒƒ
˙eÓzL „Ú ‰ÈÙa ˙Ïc ÏÚB - ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»≈∆∆¿»∆»«∆»

‰ÈÏ‡Ó37ÔÈÁÈpÓ - ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B‡ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â ; ≈≈∆»¿ƒ»≈¿≈ƒ«ƒƒ
- ˙BÎzÓ ÈÏk B‡ ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;e·˜¯iL „Ú Ô˙B‡»«∆≈»¿¿ƒ»»¿≈«»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏLÈ38.Ô„a‡Ï È„k ÏB„b‰ ÌiÏ B‡ «¿ƒ≈¿»«∆««»«»¿≈¿«¿»

הוא 35) הרי סתם חרם אבל הבית לבדק שהם שמים, חרמי
מזבח 36)לכהנים. לנו אין למזבח, בהמה הקדיש ואם

משום  אפשר, אי מום בה שיפול עד ולהשהותה להקריבה.
בה. ועבודתו בגיזתה בינתיים, בה ייהנה שמא תקלה,

רעבון.37) שם.38)מחמת מצויים אנשים שאין מקום
המעות  את תחילה ישחוק אם נהרות לשאר הדין והוא
אבל  לפדותם. רוצה כשאינו זה כל מעיר, והראב"ד והכלים.
ולדעת  המלח, לים ויוליכה בפרוטה פודם לפדותם ירצה אם
העתיק  שרבינו אלא לזה. יודה רבינו גם משנה' ה'כסף

מקומות. בהרבה כדרכו כלשונה, הברייתא

.è˙BˆnÏ ÒÎpL „·Ú ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰39e‰„Bt - ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆∆∆ƒ¿««ƒ¿≈
ÔÓÊ ÏL ÔÈÎ¯ÚÂ ÌÈÓc ¯‡Lk ,ÁÏn‰ ÌÈÏ ÂÈÓ„ eÎÏÈÂ¿≈¿»»¿»«∆«ƒ¿»»ƒ«¬»ƒ∆¿«

‰f‰40‡Ï - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „·Ú ‰È‰ Ì‡Â . «∆¿ƒ»»∆∆≈»ƒ«»…
ÔÈÏÚÓ41ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ42. «¬ƒ¿…ƒƒ

לשם 39) והטבילו רבו ומלו לישראל שנמכר כנעני עבד
כנשים. במצוות חייב הריהו מאי".40)עבדות נכרי "עבד

עבדים  לקיחת לעניין גם מכוונת שם שהבעייא רבינו וסובר
ישראל  שעבד סיכמו ושם הקדשתם, לעניין וגם הנכרים מן
שיוכל  כדי ופודהו, הקדש עליו חל למצוות) שנכנס (כלומר,

ממנו. מניחו 41)ליהנות אלא לתוכו נפל אם הבור מן
עובדי 42)וימות. הגויים כל כדין בידים, להמיתו לבור,

ממנו  ליהנות ואסור פודהו אינו זה עבד ולפיכך זרה. עבודה
מת. - מת ואם כהקדש,

.éelÙ‡Â ‰lÁzÎÏ ‰f‰ ÔÓfa ˙BLc˜‰‰ ˙BcÙÏ ¯zÓÀ»ƒ¿«∆¿≈«¿««∆¿«¿ƒ»«¬ƒ
‰Ëe¯Ùa43ec ÌÈÓÎÁÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ d˙B‡ CÈÏLÓe , ƒ¿»«¿ƒ»¿»«∆««¬»ƒ»

ÌÒ¯ÙÏ È„k ,‰ÊÏ ·B¯˜ B‡ ÌÈÊeÊ ‰Úa¯‡a ‰cÙiL∆ƒ¿∆¿«¿»»ƒ»»∆¿≈¿«¿≈
‡l‡ ‰lÁzÎÏ ‰cÙÈ ‡Ï - Lc˜n‰ ÔÓÊa Ï·‡ .¯·c‰«»»¬»ƒ¿««ƒ¿»…ƒ¿∆¿«¿ƒ»∆»

.e¯‡aL BÓk ,BÈÂLa¿»¿¿∆≈«¿

שווה 43) על שחיללו מנה, שווה "הקדש האומר: כשמואל
על  פודים אין שלכתחילה פי על ואף מחולל" - פרוטה
בית  הפסד משום קיים, שהמקדש בזמן אלא זה אין פרוטה,
לכתחילה. אפילו מקדש, לנו שאין הזה בזמן אבל המקדש,

.àéÌ˙Ò ÔÈÏËÏhÓ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯Á‰L ÈÓ44È¯‰ - ƒ∆∆¡ƒ«¿««∆ƒ«¿¿ƒ¿»¬≈
ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‰kÏ ÔÈz el‡45Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»ƒ«…¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ

dÓÈ¯Á‰L B‡ Ì˙Ò Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰„O ÌÈ¯Á‰∆¡ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿»∆∆¡ƒ»
‡l‡ ‚‰B ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ‡L ;Ì¯Á dÈ‡ - ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈»≈∆∆≈¿≈¬»ƒ≈∆»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa46ıeÁa Ú˜¯˜ ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯Á‰ . ƒ¿«∆«≈≈∆¡ƒ«…¬ƒ«¿«¿
ÔÈÏËÏhÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â ,ı¯‡Ï»»∆«¬ƒ«¿««∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÌÈ‰kÏ Ô˙p˙Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a47. ¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈«…¬ƒ

הוא 44) חרם וסתם הבית, לבדק או: לשמים, אמר: שלא
לארץ.45)לכהנים. בחוץ "והיה 46)ואפילו שנאמר

חרם  שדה שאין הרי החרם" כשדה ... ביובל בצאתו השדה
ניתנת  השדה אין הראב"ד ולדעת נוהג. שהיובל בזמן  אלא
בדק  בקדושת לשמים, קדושה היא עדיין אבל לכהנים,
שבמשמר, לכהנים ניתנים שהחרמים שמכיוון הבית,
רבינו  אולם לשמים, אלא זה נתכוון לא משמר אין ועכשיו
לכהנים, ולא לשמים לא כלל, חרם כאן שאין סובר
חרמים  שדה "אין הברייתא: לשון של הפשוטה כמשמעות
השנוי  עברי לעבד ובהשוואה נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג
כורחך  ועל נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג ש"אינו שם

כלל.ש  נוהג כמטלטלי 47)אינו לארץ דחוץ "מקרקעי
וסופינו  יציב, קניינם אין (=דומים). דמי" ישראל דארץ
משפט  בחושן הטור וכתב הקודש. לארץ ולעלות לנטשם
לארץ  שבחוץ שקרקעות הסוברים גאונים שיש צה, סימן
ונשבעים  מטלטלין, דין להם יש למכירה, ועומדים הואיל
זה  שאין סובר, הראב"ד אולם אונאה, דין להם ויש עליהם
הרי  ושבועה אונאה לעניין אבל וחרמים, ערכין לעניין אלא

ישראל. שבארץ כקרקעות הם

.áéÔÈÎ¯Ú‰Â ÔÈÓ¯Á‰Â ˙BLc˜‰‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«∆¿≈¿«¬»ƒ¿»¬»ƒ
˙BˆÓ48el‡ ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯Â , ƒ¿¿»»»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈

B¯ˆÈ ÛÎÏ È„k49ÈÏÈk ‰È‰È ‡ÏÂ50eevM ‰Ó Ìi˜ÈÂ , ¿≈»…ƒ¿¿…ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈«∆ƒ
‡Ï Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ;EB‰Ó '‰ ˙‡ „ak :ÌÈ‡È·¿ƒƒ«≈∆≈∆««ƒ≈ƒ…
CÎa ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯Á‰ ‡ÏÂ CÈ¯Ú‰ ‡ÏÂ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿…∆¡ƒ¿…∆¡ƒ≈»≈¿»
¯cÏ ÏcÁ˙ ÈÎÂ :‰¯Ó‡Â ‰„ÈÚ‰ ‰¯Bz‰ È¯‰ .ÌeÏk¿¬≈«»≈ƒ»¿»¿»¿ƒ∆¿«ƒ¿…

‡ËÁ E· ‰È‰È ‡Ï51. …ƒ¿∆¿≈¿

ומשלם".48) נודר ומזה מזה טוב אומר יהודה "רבי
אלא 49) לידור מתיר יהודה רבי שאין מבואר שם, בחולין

עולה, עלי הרי ולומר לידור אבל עולה, זה הרי לומר: לנדב,
שאסור  נמצא נדרו, את יקיים ולא ייכשל שמא אסור
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לכונן  שרוצה אדם, אולם נדר? הם הערכים שהרי להעריך,
לכוף  "כדי רבינו: שציין וזהו לידור, לו מותר דעותיו,
כתב  בזה וכיוצא כילי, שהוא בעצמו שמרגיש וכגון יצרו",
משמע  וכעס" אסור בדרך נודרים הכשרים "שאין רבינו
ומצוה  מותר - הקמצני ואופיו דעתו לתקן נתכוון שאם מזה,

לידור. משלו.50)לו פרוטה כל על שחס קמצן,
חוטא".51) נקרא שמקיימו פי על אף הנודר ש"כל מכאן,

מצוה  הקדש "נדרי רבינו כתב כבר הקדש" ב"נדרי אולם
אשלם". לה' נדרי שנאמר, ... לקיימם

.âé˜È ‡Ï ÌÏBÚÏ.ÂÈÒÎ Ïk ÌÈ¯ÁÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÈc ¿»…«¿ƒ»»¿…«¬ƒ»¿»»
‡e‰ È¯‰L .·e˙k‰ ˙Úc ÏÚ ¯·BÚ - Ôk ‰OBÚ‰Â¿»∆≈≈««««»∆¬≈
e¯‡aL BÓk ,BÏ ¯L‡ Ïk ‡ÏÂ - BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯ÓB‡≈ƒ»¬∆¿…»¬∆¿∆≈¬
‡e‰ È¯‰L ,˙eËL ‡l‡ ,˙e„ÈÒÁ BÊ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈¬ƒ∆»¿∆¬≈
ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡Â ,˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈÂ BBÓÓ Ïk „a‡Ó¿«≈»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ
‰ËBL „ÈÒÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e .ÂÈÏÚ52 »»»∆¿«≈»¿¬»ƒ»ƒ∆

ÌÏBÚ Èl·Ó ÏÏkÓ -53BBÓÓ ¯fÙÓ‰ Ïk ‡l‡ . ƒ¿«¿«≈»∆»»«¿«≈»
LÓÁÓ ¯˙BÈ ¯fÙÈ Ï‡ - ˙BˆÓa54eevL BÓk ‰È‰ÈÂ . ¿ƒ¿«¿«≈≈≈…∆¿ƒ¿∆¿∆ƒ

ÔÈa ‰¯Bz È¯·„a ÔÈa ,ËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÈ‡È·¿ƒƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈
ÌÏBÚ È¯·„a55È¯‰ Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯wa elÙ‡ . ¿ƒ¿≈»¬ƒ«»¿»∆»»«»»∆¬≈

˙qÓ ÈÙk ‡È·iL ‰¯Ó‡Â ÔBÓn‰ ÏÚ ‰¯Bz ‰ÒÁ»»»««»¿»¿»∆»ƒ¿ƒƒ«
B„È56‡l‡ Ô‰a ·iÁ˙ ‡lL ÌÈ¯·„Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , »«»…∆ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆»

:¯Ó‡pL ;BÏ Èe‡¯k ‡l‡ ¯cÈ ‡lL B¯„ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ¿∆…ƒ¿…∆»»»∆∆¡«
CÏ Ô˙ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙k¯·k B„È ˙zÓk LÈ‡57. ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

בה 52) להסתכל אסור אמר, בנהר, טובעת אשה ראה
"איזהו  אמרו: ובירושלמי שוטה; חסיד זהו - ולהצילה
לכשאחלוץ  אמר בנהר מבעבע תינוק ראה שוטה? חסיד
זה  הוציא תפיליו חולץ כשהוא אם אצילנו, תפיליי

נפשו". את בפירוש 53)[=התינוק] וכן עולם. מחריבי
- עולם, מכלי או עולם "מבלי שם: בסוטה לרבינו המשנה

האדם". מציאות מפסידים הדברים שנאמר 54)שאלה
הרי  - עישורים שני לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל
ראשונה  שנה - זה חומש פסק: ערוך ובשולחן חומש, הם
וראה  שנה. בכל שהרוויח חומש ואילך מכאן מהקרן,
מה  כל צדקה ליתן אדם יכול מותו שבשעת שם, ברמ"א

את 55)שירצה. וזן ... במשפט דבריו מכלכל חכם תלמיד
יותר  עצמו על יטריח ולא והצלחתו, ממונו כפי ביתו אנשי

יכולתו.56)מדאי. בקרבנות 57)קצבת מדבר והכתוב
בשלוש  להביא אדם שחייב חגיגה, ושלמי ראיה עולות

ה'. ברכו אשר לעושרו בהתאם ומצוותם רגלים,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»
ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ,‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»ƒ

:ÌÈ˜¯t¿»ƒ
ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿¿≈»»¿»ƒƒ¿¿»ƒ
‰¯OÚ - ˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL -¿»»»¿»ƒƒ¿¿ƒ¬»»
.ÌÈ˜¯t ‰ÓL - ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿…»¿»ƒ

Èz¯Á· EÈ„ewÙ Èk ,È¯ÊÚÏ E„È .È‰z¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒƒ∆»»¿ƒ

ה'תשע"ו  כסלו כ"ג ש"ק יום

mirxf xtq `Ede iriaW xtq¥¤§¦¦§¥¤§¨¦
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»

.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿ƒ¿«ƒ
.ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿«¿¬ƒƒ

.˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ .‚ƒ¿¿
.˙B¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ .„ƒ¿««¿

.ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ .‰ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ
.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙BzÓ ¯‡Le ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ .Âƒ¿ƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ

.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ .Êƒ¿¿ƒ»¿≈

-mirxfxtq
mi`lM zFkld¦§¦§©¦

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (· .ÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡∆…ƒ¿…«¿»ƒƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»
(„ .ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï ‡lL (‚ .Ì¯ka ˜¯È B‡»»«∆∆∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ
‡lL (‰ .„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ‡lL∆…«¬¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…

.ÌÈ‡Ïk LaÏÏƒ¿ƒ¿«ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בעציץ 1) והזורע כלאים. ויהיה יזרע מינים כמה יבאר

לקיימם  או לנכרי כלאים לזרוע אסור אם נקוב. שאינו
בזרעים  או לארץ בחוצה כלאים נוהג אם בשדהו. הישראל
וכלאי  זרעים לזרוע מותר ואם אדם. למאכל ראוים שאינן
חלקים. לג' נחלקין ושהזרעונין אילנות. כלאי כאחת. אילן

.à- Ï‡¯OÈ ı¯‡a „Á‡k ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰«≈«¿≈ƒ≈¿»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»≈
.ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ

.áÔB‚k ,‰tÁÓ‰ B‡ LkÓ‰ B‡ Ú¯Bf‰ „Á‡Â¿∆»«≈««¿«≈«¿«∆¿
„Á‡ ÏBt B‡ ˙Á‡ ‰¯BÚOe ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰L∆»¿»ƒ»««¿»««∆»
,¯ÙÚa Ô˙B‡ ‰tÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ ˙Á‡ ‰L„ÚÂ«¬»»««À»ƒ«»»∆¿ƒ»»∆»»
„Á‡Â .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÈÏÎa ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿∆»
ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ Ï·‡ ;·e˜ ıÈˆÚa B‡ ı¯‡a Ú¯Bf‰«≈«»»∆¿»ƒ»¬»«≈«¿»ƒ

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ·e˜ BÈ‡L∆≈»«ƒ«««¿

.âÈ¯ÎÏ ¯ÓBÏ ¯zÓe .È¯ÎÏ ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ»«¿»¿ƒ
È‡Ïk Ìi˜Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk BÏ Ú¯ÊÏƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ¿≈
.‰˜BÏ BÈ‡ - ÔÓi˜ Ì‡Â .Ô¯˜BÚ ‡l‡ ,e‰„Oa ÌÈÚ¯Ê¿»ƒ¿»≈∆»¿»¿ƒƒ¿»≈∆
‰ˆeÁa B„Èa ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏ Ï‡¯OÈÏ ¯zÓeÀ»¿ƒ¿»≈ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿»
ÔÚ¯ÊÏe ‰lÁzÎÏ ÌÈÚ¯f‰ ·¯ÚÏ elÙ‡Â .ı¯‡Ï»»∆«¬ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»
.‰Ïa˜ È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆À»¿»ƒ≈ƒ¿≈«»»

.ãÌÈÚ¯f‰ ‡l‡ ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈ƒƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿»ƒ
‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ Ï·‡ ;Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒ¿«¬«»»¬»¬»ƒ«»ƒ¿«≈
‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ¯wÚ‰ ÔÓ Ô‰a»∆ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ∆»ƒ¿»¿«≈

.ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰a»∆≈»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ
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elqkקס g"iÎf"i ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ä:¯Ó‡pM ‰Ó ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡‰ È‡Ïkƒ¿≈»ƒ»¬≈≈ƒ¿««∆∆¡«
,ÔÏÈ‡a ÔÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ?„ˆÈk .ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«««¿ƒƒ»¿ƒ»
‚B¯˙‡ B‡ ‚B¯˙‡a Áetz ÏL ¯eÁÈ ·Èk¯‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒƒ∆««¿∆¿∆¿
ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Áet˙a¿««¬≈∆∆ƒ«»¿»»≈
B‡ ÔÏÈ‡a ˜¯È ·Èk¯n‰ ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a»»∆≈¿»»»∆¿≈««¿ƒ»»¿ƒ»

.ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ - ˜¯Èa ÔÏÈ‡ƒ»¿»»∆¿»»

.å˙BÏÈ‡ BÏ ·Èk¯iL È¯ÎÏ ÁÈp‰Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈¿«ƒ«¿»¿ƒ∆«¿ƒƒ»
ÔÎÂ .„Á‡k ÔÏÈ‡ Ú¯ÊÂ ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ¯zÓe .ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒÀ»ƒ¿…«¿»ƒ¿∆«ƒ»¿∆»¿≈
EÏ ÔÈ‡L .„Á‡k ÔÚ¯ÊÏe ˙BÏÈ‡ ÈÚ¯Ê ·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»≈«¿≈ƒ»¿»¿»¿∆»∆≈¿

.„·Ïa ‰·k¯‰ ‡l‡ ˙BÏÈ‡a ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ¿ƒ»∆»«¿»»ƒ¿«

.æ,ÌÈ‡Ïk ˙BÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ÔÎÂ ,ÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰«≈«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈««¿ƒƒ»ƒ¿«ƒ
,‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¬≈≈À»ƒ«¬ƒ»
Ô˙ÚÈ¯Ê ‡l‡ ¯Ò‡ ‡lL .ÔÚ¯Êe ¯·ÚL ‰ÊÏ elÙ‡Â«¬ƒ»∆∆»«¿»»∆…∆¡«∆»¿ƒ»»
,ÌÈ‡Ïk ·k¯‰L ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ¯eÁÈ ÚhÏ ¯zÓe .„·Ïaƒ¿«À»ƒ«ƒƒ»ƒ»∆À¿«ƒ¿«ƒ

.ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊpL ˜¯i‰ Ú¯fÓ Ú¯ÊÏÂ¿ƒ¿…«ƒ∆««»»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ

.çÌ‰Ó „Á‡‰ :ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ ÔÈ˜ÏÁ ÔÈBÚ¯f‰«≈¿ƒ∆¡»ƒƒ¿»¬»ƒ»∆»≈∆
,ÌÈhÁ‰ :ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ‡È‰Â ,‰‡e·z ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»¿»¿ƒ¬ƒ»ƒƒ«ƒƒ

.ÔBÙÈM‰Â ,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈ¯BÚO‰Â ,ÔÈÓqk‰Â¿«À¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
ÌÈÚ¯Ê Ïk Ô‰Â ,˙ÈË˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ Ô‰Ó ÈM‰Â¿«≈ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ
ÏBt‰ ÔB‚k ,‰‡e·z‰ ÔÓ ıeÁ Ì„‡Ï ÏÎ‡p‰«∆¡»»»»ƒ«¿»¿«
ÔÈÓLÓM‰Â Ê¯‡‰Â ÔÁc‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈeÙ‡‰Â¿»¬ƒ¿»¬»ƒ¿«…«¿»…∆¿«À¿¿ƒ
‡e‰ Ô‰Ó ÈLÈÏM‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯Ètq‰Â ÔÈ‚¯t‰Â¿«¿»ƒ¿««ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒƒ≈∆
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈBÚ¯Ê ¯‡L Ô‰Â ,‰p‚ ÈBÚ¯Ê ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿≈¿»≈¿ƒ∆≈»¿ƒ
,Ì„‡ ÏÎ‡Ó Ú¯f‰ B˙B‡ ÏL È¯t‰Â ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ¿«¬«»»¿«¿ƒ∆«∆««¬«»»
Áˆw‰Â ¯ÈˆÁ‰ Ú¯ÊÂ ÔÈÓeM‰Â ÌÈÏˆa‰ Ú¯Ê ÔB‚k¿∆««¿»ƒ¿«ƒ¿∆«∆»ƒ¿«∆«
ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ÔzLt Ú¯ÊÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÏ Ú¯ÊÂ¿∆«∆∆¿«≈»∆¿∆«ƒ¿»¬≈ƒ¿«
eÁÓˆÈÂ el‡ ÌÈBÚ¯Ê ÈÈÓ Ïk eÚ¯fiLk .‰p‚ ÈBÚ¯Ê≈¿≈ƒ»¿∆ƒ»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿
,‡Lc Ú¯f‰ ¯k ‡lL ÔÓÊ Ïk Blk ÁÓv‰ ‡¯˜ -ƒ¿»«∆«À»¿«∆…ƒ»«∆«∆∆

.˜¯È ‡¯˜Â¿ƒ¿»»»

.èÔ‰Ó Ú¯ÊÏ Ôk¯cL ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆«¿»ƒ¿…«≈∆
ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,Ïc¯Á‰Â ÔzLt‰ ÔB‚k ,˙B„O»¿«ƒ¿»¿««¿»¿≈≈«ƒ¿»ƒ
C¯c ÔÈ‡L ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ .ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆≈∆∆
,˙BpË˜ ˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‡l‡ Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¬¬¿«
¯aÒk‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌÈ„¯z‰Â ÔBv‰Â ˙Ùl‰ ÔB‚k¿«∆∆¿«¿¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«À¿»
ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B¯n‰Â Òt¯k‰Â¿««¿«¿«»¿«≈»∆¿≈≈«ƒ¿»ƒ

.˙B˜¯È ÈÈÓƒ≈¿»



zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz elqk b"kÎf"i -

ה'תשע"ו  כסלו י"ז ראשון יום

.‡È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipal Ð mixg`l)ּוללמדּה הּתֹורה חכמת (ְְְַַָָָָ
(envra)אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד הּנקרא: וזהּו ―ְְְְְִֶַַָָָ

"לבני f)"וׁשּננּתם ,e mixac)ספרי ּולׁשֹון .weqtd lr) ְְְְְִִֵֶַָָ
(myאּתה וכן .ּתלמידי אּלּו ― לבני "'וׁשּננּתם :ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוים ׁשהּתלמידים ֿ מקֹום ּבכל ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹוצא
ֿ הּנביאים'" בני b)'וּיצאּו ,a aÎmikln)וׁשם .(ixtqa) ְְְְִִֵֵַַָ

מחּדדים ׁשּיהיּו ― "וׁשּננּתם ּבתֹו(mixceqn)אמרּו: ְְְְְְִִִֶַָָָֻ
אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ּדבר, ׁשֹואל ּכׁשאדם ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּפי
ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר מּיד". לֹו אֹומר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּתהא

ועׂשיתם `)"ּולמדּתם ,d mixaca weqtd oeyl i"tr) ְְֲִֶֶַַ
ילמדּו" ai)ּולמען ,`l my)מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִִַַַָָ

הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבהרּבה עליה ּולזרז ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָזֹו
ֿ ּבניכם", את אתם "ולּמדּתם נאמר ׁשהרי ּבּה, ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹחּיבֹות
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבנֹותיכם", ולא ― "ּבניכם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹאמרּו:

קּדּוׁשין .(el.)ּבּגמרא
יום ראשון ֿ שני י "ז ֿ י "ח כסלו 

ְִִַָָ

ה'תשע"ו  כסלו י"ח שני יום

.Ë¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הר"ט אתֿהּמצוה לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ולעמד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהחכמים
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום ׂשיבה "מּפני hi,יתעּלה: `xwie) ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

(dnkg daxd dpwy df `ed owfe Ð al:ספרא ּולׁשֹון .ְְִָ
הּדּור" ּבּה ׁשּיׁש קימה ― והדרּת mewna"ּתקּום la`) ְְִִֵֶַָָָָָ

(eiptn oicner oi` ugxnd ziaa oebk xecid ea oi`yּוכבר .ְָ
מּקּדּוׁשין א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ודע(al:)נתּבארּו . ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ

ּכללי ּבאפן ֿ אדם ּכל על חֹובה זֹו ׁשּמצוה ֿ ּפי ֿ על ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאף
לֹו, הּׁשוה לחכם ואפּלּו אתֿהחכמים לכּבד ּכלֹומר: ―ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבאמרם ׁשּבארּו bl.)ּכמֹו `rivn `aa)חכמים "ּתלמידי : ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָ
יחּוד עֹוד ּבּה יׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשּבבבל
ּבֹו יׁש לרּבֹו הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַותֹוספת

ועםּתֹוספת ֿ חכם, לכל חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָ
רּבֹו ּכלּפי ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּכבֹוד
ּבכבֹודֹו הּכתּוב חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּגדֹולה

אמרּו ּובפרּוׁש my)ּובמֹוראֹו. `rivn `aaa)ורּבֹו אביו : ְְְְִֵַָָָ
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קסי elqk h"i iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

קֹודם רּבֹו ―,eax z` dcet diaya miieay eaxe eia` oebk) ֵַ
(eia` z` dcet jk xg`eּבארּו וכבר .(:d oixcdpq)ׁשאסּור ְֲֵֶָָ

נגד ׁשּיצא ּבמחלקת: ּכּונתי ― רּבֹו על לחלֹוק ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹלּתלמיד
ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפסק
לכף אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹואסּור
איזה אֹו מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻחֹובה,

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג mheytk)ּדּבּור `ly eixac yxtny) ְְִִֵַַָ
חלק ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―oixcdpq) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(.iw,הּׁשכינה על ּכחֹולק רּבֹו על ֿ החֹולק "ּכל ְְְִֵֵַַַַַָָָאמרּו:
עלֿה'' 'ּבהּצתם jynda)ׁשּנאמר: d`x)(h ,ek xacna), ְֱֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ֿ העֹוׂשה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכל
וגֹו' ֿ ה'' את בניֿיׂשראל ֿ רבּו אׁשר מריבה מי (`s'הּמה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it lr(bi ,k my),
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ֿ הּמתרעם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכל

תלּנתיכם Ð)'לאֿעלינּו oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz) ְֵֵֶָֹֹֻ
ֿ ה'' על g)ּכי ,fh zeny)ּכמהרהר רּבֹו אחר ֿ המהרהר וכל . ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאחר
(d ,`k xacna)וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, ֿ זה וכל .ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ותרעמתם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
הּכתּוב ועׂשה ֿ יׂשראל, ּכל ׁשל רּבן ׁשהּוא ועליו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמׁשה

ה'. ּכלּפי מהם ֿ ּדבר d'")ּכל lr mzevda")אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַָָָָ
(ai dpyn c wxt zea`)."ׁשמים ּכמֹורא רּב "מֹורא :ְִַָָָָָ

ֿ זה minkg)וכל `xen mbe minkg ceak mb)מּמה נלמד ְְִִֶַַָ
ּכמֹו וההֹורים, ֿ החכמים את לכּבד צּוה ׁשהּכתּוב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּמצאנּו

ׁשהיא לא הּתלמּוד, ּבלׁשֹונֹות minkg)ׁשּנתּבאר `xen) ְְְִִִֵֶֶַַָֹ
זאת. והבן עצמּה. ּבפני ְְְְִִֵֵַָָָֹמצוה

ה'תשע"ו  כסלו י"ט שלישי יום

.ÂË .„ .‚ .· .‰ .Â .Ò .ÊÓ .È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Î .‚Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― העׂשירית אל הּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
אֹותן  וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּפלֹונית  ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָההזיֹות

(miieqn oeilr gek) והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָֹמֹורידים
לפניו  ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;וכ ּכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָעֹוׂשה
אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה והּוא ,וכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
הּוא  הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ּבדברים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּמחׁשבה
והּפסּוק  ּולעבדם. ּבהם לדרׁש אתֿהּפתי ׁשמעֹורר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמה
 ֿ אל "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה ענין על הזהרנ ּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֻׁשּבֹו

c)האלילם" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(i ,miyecw zligz): ְְֱִִִָָ
וׁשם  אלהּות". אֹותן עֹוׂשה אּתה אחריהן אּתה ּפֹונה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אם
ּכלֹומר: לראֹותן", אלּֿתפנה אֹומר: יהּודה "רּבי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָאמרּו:
ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן החיצֹונית הּפסל ּבצּורת להסּתּכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאפּלּו
מהם. ּבמּׁשהּו מןֿהּזמן חלק יעסיק ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאסּור,

מחברֹו" אדם "ׁשֹואל hnw.)ּובפרק zay)המהּל "ּכתב : ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָ

(aezkd)הּצּורה `mc)ּתחת zxev)הּדיֹוקנאֹות (lyותחת  ְְְַַַַַַָָ
(minvr x`yּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקר ֹותֹו dxf)אסּור dcear ly) ְְְִֵַַָָ

ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹעצמּה
ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. weqt'אלּֿתפנּו cnlp ji`) ְְֱִִִֶַַַָָ

(dfאלּֿתפנּו' יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― (miladאל' ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
(micea mz` xy` ּכלֹומר עצמֹו, זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֶַַַַָָָּוכבר

"הּׁשמרּו אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאּסּור
ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה fh)לכם ,`i mixac), ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָ

מן  לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:
זה  ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר
אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:

וגֹו'" hi)ואתֿהּירח ,c my) אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבעין  מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאתֿראׁשֹו
 ֿ "ּופן אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ּבמהּֿׁשּמיחסים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלב
את  האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר לאלהיהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתדרׁש

ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן l)אלהיהם ,ai my) שהזהיר ― ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
לפי  יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה איכּות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּלׁשאֹול
זה  ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. לטעֹות ּגֹורם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה
מערּובין  א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּוכבר מלקּות. חּיב ―ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(:fi)"ּתֹורה ּדבר ּתחּומין ערּובי על "לֹוקין ּכׁשאמרּו: ,ְְְְִִֵֵֶַַָָ
מּמקֹומֹו" איׁש "אלֿיצא מאמרֹו: ראיה fh,והביאּו zeny) ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָ

(hk ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ילקה היא ואמרּו: והקׁשּו ;ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ואמרּו: קׁשיא ּבדר והׁשיבּו לא? ּבלׁשֹון ּבא ולא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹֻ"אל"
מעּתה  אּלא עליו, לֹוקין אין 'אל' ּבלׁשֹון ּׁשּבא ּכלֿמה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאם

נּמי הכי אלֿהאלילם" ּתפנּו jk)"אל mpn`d)!?לאקי ּדלא ְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹ
עליו. לֹוקין זה ׁשענין מּכאן מׁשמע ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהרי

― המ"ז חפׁשּיים הּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה  לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
סיג  לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,
והּוא  ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― אצלֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתעמֹוד
עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי "ולאֿתתּורּו יתעּלה: ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו

(hl ,eh xacna)"לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ
וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות זֹו ―ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָ

(ek ,f zldw):ׁשּנאמר זנּות, זֹו ― עיניכם" "ואחרי ;ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַ
וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון b)"וּיאמר ,ci mihtey) הּכּונה . ְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּגּופנּיֹות  והּתאות הּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹּבאמרם
ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה ְֲֲִֶַַַַָָָָָוהעסקת

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מה (llwl)מּלּקֹוב על יתעּלה ― הּגדֹול אתֿהּׁשם ְִִִֵֶֶַַַַַָ

ׁשמכּנים  הענין וזהּו ― לעילא לעילא הּכֹופרים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשאֹומרים
xedpÎibq)אֹותֹו oeyla) לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְִֵֵֶַַַָָֹ"ּברּכת

אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש הּוא ְְְְִִֶֶַָָָָֹזה
 ֿ ּכל ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' "ונקב ְְְְִִֵֵֶַָָָֹיתעּלה:

fh)העדה" ,ck `xwie) ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל . ְֲֵַַָָָָָָָָָֹ
אזהרה  ּבאה אּלא לבּדֹו, זה חטא על מיחדת ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאזהרה
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elqkקסב h"i iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: והּוא וזּולתֹו, זה ענין ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהּכֹוללת
(fk ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt) לפי" : ְְְְִִַָ

ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ׁשםֿה' 'ונקב אֹומר: ְְֵֵֵֶֶַָָֹֹׁשהּוא
תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא ְְְְֱִֵַַַַַָָָֹֹֹאזהרה

my)ּובספרא xen` zyxt)המיחד הּׁשם "על :yxetnd my) ְְְִֵַַַָָֻ
m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlcÎsl` :zeize` 'c oa

(f dkld a wxtהּכּנּויין ׁשאר ועל ּבמיתה; ―zeny x`y) ְְְִִִַַָָ
(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del` ,l` :miwgnp opi`y―

(cala)ּבאזהרה e`l)ּבּמכלּתא ועֹוד .(oa oerny iaxc) ְְְְְִַַָָָ
(i`gei ּברּכת על לאֿתעׂשה לּתן תקּלל" לא "אלהים :ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשם".
dnkודע lr dxdf` `id "llwz `l miwel`" dxdf`dy s`y) ְַ

(ixd ,mipey mixeqi` ׁשנים הּכֹולל מןֿהאזהרֹות זה ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּסּוג
ׁשּבכללּות לאו מּסּוג אינֹו ― ענינים `cgׁשלׁשה e`l) ְְְִִִִֵֶָָָָֹ

llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y Ð mixeqi` dnk llekd
(yxeyd)אתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר לפי (― ְִֵֵֶֶֶַָָֹהתשיעי

וענין  ׁשּכלֿענין ּבהכרח, והֹודיענּו מהם וענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבכלֿענין
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות וׁשהּוא עליו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמזהרים

זה למאמר ׁשעׁשינּו c"iּבהקּדמֹות xg`y xtqd zncwda) ְְֲִֶֶַַַָָָ
(miyxeyd) millkd ֿ אּלא ענׁש לא הּוא: ׁשהּכלל וכיון .(ְְֵֶֶַַָָָָֹ

ויׁש ּבהכרח. האזהרה על אנּו חֹוקרים ― הזהיר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאםּֿכן
אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ויׁש הּמּדֹות, ּבאחת נלמדת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהיא
אם  אּלא ׁשּבכללּות לאו יהא ולא ּבהקּדמֹות. ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכמֹו
מזהרים  הענינים מאֹותם ׁשענין ּכלל, ידיעה לנּו קדמה ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹֻלא

xeqi`l)עליו sqep xewn oi` xy`k wx)אֹותֹו מחמת אּלא , ֲֵֶַָָָ
ידיעה  קדמה אם אבל הּתׁשיעי; ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּלאו,
ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― עליו מזהרים הּדבר ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשאֹותֹו

לחׁש אין ― ּכ ּבֹו יעׂשה וכ(licadl) היא האזהרה אם ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ּבפרט הּדין, מן אֹו ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּבפרּוׁש

רּבֹות. מצות עֹוד זה ְְִִֵֶַָֹמענין

― הּׁשּׁשית מּלעבֹוד הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו זרה (zevnaעבֹודה ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָ

(d dyrz `l:ּכלֹומר ּכדרּכּה, זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְְְְִֵֶֶַַַַָ
ׁשּיפעֹור  ּכגֹון להעבד, הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיעבדּנה

(dlbi)לּמרקּוליס אבן יזרֹוק אֹו לּפעֹור `lil)עצמֹו my). ְְְְִִֶֶֶַַַ
אמר  תעבדם"והּוא "ולא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה (zenyֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(b ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my) ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ
ועל  עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ― ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָתעבדם"
אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההׁשּתחויה
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב אינֹו ― לּמרקּוליס עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּפֹוער

"איכה יתעּלה: אמר y)ׁשהרי ote` eze`a) הּגֹוים יעבדּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם l)האּלה ,ai mixac). ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּובׁשֹוגג  וכרת, סקילה חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן.

אחת (cq:)וׁשם לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות "ׁשלׁש אמרּו: ְְְֲֵַַַָָָָָָָָֹ
ּכלֹומר: ."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ואחת ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹלכדרּכּה,

מין  ּבאיזה זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד
ּבתנאי  ּכרת, חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה
ּכגֹון  ּבֹו, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ּכדרּכּה, ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ּומעביר לּמרקּוליס, אבן וזֹורק לּפעֹור ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּפֹוער
ׁשּיהיה  נעבד לאיזה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ׁשעבד מי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוכן
,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכרת, חּיב זה הרי ―ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו לּפעֹור הקריב אם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָּכגֹון
'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ּכדרּכּה'. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ'ׁשּלא

ׁשאבאר ci)ּכמֹו xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ְֲֵֶָ

― החמיׁשית מּלהׁשּתחות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
― זרה, עבֹודה אֹומרים, ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', זּולת ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה

תעבדם" ולא להם d)"לאֿתׁשּתחוה ,my) הּכּונה ואין . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
להֹוציא ― לבּדּה ההׁשּתחויה ―(hrnle)אּסּור זּולתּה ְְְֲִִִַַַָָָָָ

הזּכיר ּכלֹומר (dnbeck)אּלא העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
והעֹובר  ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב מזהרים וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻההׁשּתחויה,
הקטיר  אֹו נּס אֹו הקריב אֹו והׁשּתחוה מאּלּו אחת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָעל

הּמכלּתא ּולׁשֹון סקילה. חּיב ―(hi ,ak zeny) זֹובח" : ְְְְִִֵַַַָָָ
יחרם ׁשמענּו,(my)לאלהים לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְֱֳִֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

זביחה  תעבדם". ולא להם "לאֿתׁשּתחוה לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּתלמּוד
ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ללּמד: ויצאת היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבכלל

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה וחּיבין לּׁשמים idy`עֹובדין oia) ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(dzcear jxcעֹובדֹו ׁשאינֹו dzcear)ּבין jxc dpi`y oia), ְֵֵֶ

ׁשהּוא  ּבין עליו, חּיב ― לּׁשם עֹובדין ּבֹו ּכלֿׁשּכּיֹוצא ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאף
ׁשארּבעת  האּלה, הּדברים וענין עֹובדֹו". ׁשאינֹו ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹובדֹו
והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, והם: אּלּו, עבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמיני
ּכלֿמי  ― יתעּלה ה' את לעבֹוד נתחּיבּו ׁשּבהם ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוהּנּסּו
אפּלּו סקילה, חּיב ― מהם ּבאחד זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
וזֹוהי  מאּלּו. ּבאחת לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָאֹותֹו
ׁשעבד  אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא לּה: ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּקֹוראים
חּיב  מאּלּו ּבאחת ׁשעבד ּכיון עבֹודתּה, ּכדר ׁשּלא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹותּה

נֹודע לא אם ּבכרת והּוא מזיד, הּוא אם oic)סקילה zial) ְְְִִִִֵֵַָָֹ
נענׁש לא אֹו d`xzdkעליו, dyiprd i`pz eniiwzp `lyk) ֱֶַָָֹ

(dnecke.קבּועה חּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא אם א ;ְְְִִֵַַַַָָָ
ּבאלֹוּה עליו קּבל אם `dz")וכן il`" el xn`) ּדבר איזה ְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָ

חּיב זה הרי ― עליו הּלאו (dliwq)ׁשּקּבלֹו נכּפל ּוכבר . ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
מינים  מארּבעת ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ּכלֹומר: זה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין
"ולאֿיזּבחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכדרּכּה, ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹאּלּו

זבחיהם את f)לּׂשעירם""עֹוד ,fi `xwie) ספרא ּולׁשֹון ְְְְִִִִֵֶֶַָ
(my)זבחים ּובגמרא ׁשדים". אּלא ׂשעירים "אין :(.ew) ְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא זה ׁשּלאו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָנתּבאר,
ּבהמה  לזֹובח מּנין אמרּו: ּבׁשחיטה. ּדרּכּה אין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָאם
 ֿ את עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: חּיב? ׁשהּוא ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹלּמרקּוליס

ענין אינֹו אם לּׂשעירם". ynyn)זבחיהם `xwnd oi`) ְְְִִִִִֵֵֶַָ
ּדכתיב weqtd)לכדרּכּה, jkÎlr epyi xak ik)יעבדּו "איכה ְְְְִִִֵַַַָָ

אתֿאלהיהם" האּלה d`adהּגֹויים dyrz `l zevn d`x) ֱִֵֵֶֶֶַָֹ
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קסג elqk h"i iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: והּוא וזּולתֹו, זה ענין ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהּכֹוללת
(fk ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt) לפי" : ְְְְִִַָ

ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ׁשםֿה' 'ונקב אֹומר: ְְֵֵֵֶֶַָָֹֹׁשהּוא
תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא ְְְְֱִֵַַַַַָָָֹֹֹאזהרה

my)ּובספרא xen` zyxt)המיחד הּׁשם "על :yxetnd my) ְְְִֵַַַָָֻ
m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlcÎsl` :zeize` 'c oa

(f dkld a wxtהּכּנּויין ׁשאר ועל ּבמיתה; ―zeny x`y) ְְְִִִַַָָ
(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del` ,l` :miwgnp opi`y―

(cala)ּבאזהרה e`l)ּבּמכלּתא ועֹוד .(oa oerny iaxc) ְְְְְִַַָָָ
(i`gei ּברּכת על לאֿתעׂשה לּתן תקּלל" לא "אלהים :ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשם".
dnkודע lr dxdf` `id "llwz `l miwel`" dxdf`dy s`y) ְַ

(ixd ,mipey mixeqi` ׁשנים הּכֹולל מןֿהאזהרֹות זה ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּסּוג
ׁשּבכללּות לאו מּסּוג אינֹו ― ענינים `cgׁשלׁשה e`l) ְְְִִִִֵֶָָָָֹ

llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y Ð mixeqi` dnk llekd
(yxeyd)אתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר לפי (― ְִֵֵֶֶֶַָָֹהתשיעי

וענין  ׁשּכלֿענין ּבהכרח, והֹודיענּו מהם וענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבכלֿענין
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות וׁשהּוא עליו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמזהרים

זה למאמר ׁשעׁשינּו c"iּבהקּדמֹות xg`y xtqd zncwda) ְְֲִֶֶַַַָָָ
(miyxeyd) millkd ֿ אּלא ענׁש לא הּוא: ׁשהּכלל וכיון .(ְְֵֶֶַַָָָָֹ

ויׁש ּבהכרח. האזהרה על אנּו חֹוקרים ― הזהיר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאםּֿכן
אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ויׁש הּמּדֹות, ּבאחת נלמדת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהיא
אם  אּלא ׁשּבכללּות לאו יהא ולא ּבהקּדמֹות. ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכמֹו
מזהרים  הענינים מאֹותם ׁשענין ּכלל, ידיעה לנּו קדמה ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹֻלא

xeqi`l)עליו sqep xewn oi` xy`k wx)אֹותֹו מחמת אּלא , ֲֵֶַָָָ
ידיעה  קדמה אם אבל הּתׁשיעי; ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּלאו,
ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― עליו מזהרים הּדבר ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשאֹותֹו

לחׁש אין ― ּכ ּבֹו יעׂשה וכ(licadl) היא האזהרה אם ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ּבפרט הּדין, מן אֹו ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּבפרּוׁש

רּבֹות. מצות עֹוד זה ְְִִֵֶַָֹמענין

― הּׁשּׁשית מּלעבֹוד הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו זרה (zevnaעבֹודה ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָ

(d dyrz `l:ּכלֹומר ּכדרּכּה, זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְְְְִֵֶֶַַַַָ
ׁשּיפעֹור  ּכגֹון להעבד, הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיעבדּנה

(dlbi)לּמרקּוליס אבן יזרֹוק אֹו לּפעֹור `lil)עצמֹו my). ְְְְִִֶֶֶַַַ
אמר  תעבדם"והּוא "ולא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה (zenyֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(b ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my) ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ
ועל  עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ― ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָתעבדם"
אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההׁשּתחויה
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב אינֹו ― לּמרקּוליס עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּפֹוער

"איכה יתעּלה: אמר y)ׁשהרי ote` eze`a) הּגֹוים יעבדּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם l)האּלה ,ai mixac). ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּובׁשֹוגג  וכרת, סקילה חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן.

אחת (cq:)וׁשם לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות "ׁשלׁש אמרּו: ְְְֲֵַַַָָָָָָָָֹ
ּכלֹומר: ."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ואחת ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹלכדרּכּה,

מין  ּבאיזה זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד
ּבתנאי  ּכרת, חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה
ּכגֹון  ּבֹו, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ּכדרּכּה, ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ּומעביר לּמרקּוליס, אבן וזֹורק לּפעֹור ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּפֹוער
ׁשּיהיה  נעבד לאיזה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ׁשעבד מי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוכן
,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכרת, חּיב זה הרי ―ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו לּפעֹור הקריב אם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָּכגֹון
'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ּכדרּכּה'. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ'ׁשּלא

ׁשאבאר ci)ּכמֹו xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ְֲֵֶָ

― החמיׁשית מּלהׁשּתחות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
― זרה, עבֹודה אֹומרים, ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', זּולת ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה

תעבדם" ולא להם d)"לאֿתׁשּתחוה ,my) הּכּונה ואין . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
להֹוציא ― לבּדּה ההׁשּתחויה ―(hrnle)אּסּור זּולתּה ְְְֲִִִַַַָָָָָ

הזּכיר ּכלֹומר (dnbeck)אּלא העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
והעֹובר  ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב מזהרים וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻההׁשּתחויה,
הקטיר  אֹו נּס אֹו הקריב אֹו והׁשּתחוה מאּלּו אחת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָעל

הּמכלּתא ּולׁשֹון סקילה. חּיב ―(hi ,ak zeny) זֹובח" : ְְְְִִֵַַַָָָ
יחרם ׁשמענּו,(my)לאלהים לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְֱֳִֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

זביחה  תעבדם". ולא להם "לאֿתׁשּתחוה לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּתלמּוד
ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ללּמד: ויצאת היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבכלל

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה וחּיבין לּׁשמים idy`עֹובדין oia) ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(dzcear jxcעֹובדֹו ׁשאינֹו dzcear)ּבין jxc dpi`y oia), ְֵֵֶ

ׁשהּוא  ּבין עליו, חּיב ― לּׁשם עֹובדין ּבֹו ּכלֿׁשּכּיֹוצא ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאף
ׁשארּבעת  האּלה, הּדברים וענין עֹובדֹו". ׁשאינֹו ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹובדֹו
והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, והם: אּלּו, עבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמיני
ּכלֿמי  ― יתעּלה ה' את לעבֹוד נתחּיבּו ׁשּבהם ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוהּנּסּו
אפּלּו סקילה, חּיב ― מהם ּבאחד זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
וזֹוהי  מאּלּו. ּבאחת לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָאֹותֹו
ׁשעבד  אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא לּה: ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּקֹוראים
חּיב  מאּלּו ּבאחת ׁשעבד ּכיון עבֹודתּה, ּכדר ׁשּלא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹותּה

נֹודע לא אם ּבכרת והּוא מזיד, הּוא אם oic)סקילה zial) ְְְִִִִֵֵַָָֹ
נענׁש לא אֹו d`xzdkעליו, dyiprd i`pz eniiwzp `lyk) ֱֶַָָֹ

(dnecke.קבּועה חּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא אם א ;ְְְִִֵַַַַָָָ
ּבאלֹוּה עליו קּבל אם `dz")וכן il`" el xn`) ּדבר איזה ְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָ

חּיב זה הרי ― עליו הּלאו (dliwq)ׁשּקּבלֹו נכּפל ּוכבר . ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
מינים  מארּבעת ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ּכלֹומר: זה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין
"ולאֿיזּבחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכדרּכּה, ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹאּלּו

זבחיהם את f)לּׂשעירם""עֹוד ,fi `xwie) ספרא ּולׁשֹון ְְְְִִִִֵֶֶַָ
(my)זבחים ּובגמרא ׁשדים". אּלא ׂשעירים "אין :(.ew) ְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא זה ׁשּלאו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָנתּבאר,
ּבהמה  לזֹובח מּנין אמרּו: ּבׁשחיטה. ּדרּכּה אין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָאם
 ֿ את עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: חּיב? ׁשהּוא ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹלּמרקּוליס

ענין אינֹו אם לּׂשעירם". ynyn)זבחיהם `xwnd oi`) ְְְִִִִִֵֵֶַָ
ּדכתיב weqtd)לכדרּכּה, jkÎlr epyi xak ik)יעבדּו "איכה ְְְְִִִֵַַַָָ

אתֿאלהיהם" האּלה d`adהּגֹויים dyrz `l zevn d`x) ֱִֵֵֶֶֶַָֹ
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elqk 'k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(l ,ai mixac Ðענין ּתנהּו ―(ea ynzyd).ּכדרּכּה לׁשּלא ְְְְְִֵֶַָָֹ
ּבכרת  הריהּו ― מזיד הּוא אם זה על העֹובר ּכן, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָאם
ּולׁשֹון  קרּבן. יקריב ― ּובׁשֹוגג ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּובסקילה
מצוה  ּדיני נתּבארּו ּוכבר יחרם". לאלהים "זֹובח ְְְֱֲֳִִִִֵֵַַָָָָָָָֹהּכתּוב:

מּסנהדרין ז' ּבפרק .(q:)זֹו ְְְִִֶֶֶַ

― הּׁשנּיה מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אֹו ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּפסילים

ֿ (xg`l)יבּקׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, לעׂשֹותם ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ
וכלּֿתמּונה" פסל ּל c)תעׂשה ,bk zeny) לאו על והעֹובר . ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו זרה עבֹודה עׂשּית על ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― ְְֲֲִֶַַַַַָָָָזה
לֹו(xg`l)ּבּקׁשה dcarl)לעׂשֹות ick) ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲִֶַַַַָָֹ

ֲָָעבדּה.

― הּׁשליׁשית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
זה  היה ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה אֹותנּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָהמבּקׁש

לכם" ― תעׂשּו לא מּסכה c)"ואלהי ,hi `xwie) ּולׁשֹון . ְֲֵֵֵֶַַָָֹֹ
ai)ספרא dkld miyecw zyxt zlgz) לא מּסכה ואלהי : ְִֵֵֵַָָֹֹ

זרה  עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם לאחרים. אפּלּו ― ְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָתעׂשּו
על  עֹובר ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי מּׁשּום עֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָלעצמֹו
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ― ּבידֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָעׂשּיתּה
זרה  עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ― זֹו ׁשליׁשית ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבמצוה
ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה אם אף ּברׁשּותֹו, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּוכבר  מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה לפיכ ― ב ּבמצוה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּקדם
עבֹודה  ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם הּזאת הּמצוה ּדין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנתּבאר

.(bn.)זרה ָָ

― הרביעית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, האדם ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָצּורת
להרחיק  ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹאףֿעלּֿפי
 ֿ מה עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, הּצּורֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹמּלעׂשֹות
ׁשחֹוׁשבים  זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ההמֹונים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשחֹוׁשבים
תעׂשּון  "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. לּצּורֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁש

"epnlvaאּתי xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`) ִִ
("epzenck"לכם תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף (zenyאלהי ֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

(bk ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt seq) על זה לאו ּבענין ְְְְְִִֶַַַָָ
― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף "אלהי הּפרּוׁש: ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּדר
עֹוׂשים  ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה הריני ּתאמר: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹֹׁשּלא
לאו  על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹּבּמדינֹות,
ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָזה
וזּולת  הּפּתּוח, אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו לפּתח מּתר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻצּורה

ּבסנהדרין ונתּבאר זרה. מעבֹודה ג' ּבפרק ׁשּלאו (f:)זה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּכֹולל  כסף" אלהי אּתי תעׂשּון "לא ׁשּנאמר זה ּכלֹומר, ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹזה,
ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין חּוץ אחרים ענינים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹּגם

ּבמהּֿׁשה  מדּבר ּבּמכלּתא.ּדקרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

― הט"ו לעבֹודה הּמצוה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ

,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָזרה,
עׂשה  ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכלֹומר,
אם  וזה אליה. הּקריאה זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּום

רּבים xird)קרא aex):יתעּלה אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
עירם  אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ּבניֿבלּיעל אנׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יצאּו

ci)לאמר" ,bi mixac)לאחד קרא ואם ;(micigil) אדם מּבני ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי(f ,my) ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
"לא  יתעּלה: אמרֹו היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלבד,

"עלּֿפי bi)יּׁשמע ,bk zeny)סנהדרין ּובגמרא .(:bq) ְְְִִִִֶַַַָָָ
מסית  לּמסית, אזהרה ― "עלּֿפי יּׁשמע "ולא ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:

ּבּה ּכתיב yxetna)ּבהדיא ,ziqna ,ea aezk) וכלֿיׂשראל" : ְְְְְִִֵֵֶָָָ
לעׂשֹות" ולאֿיֹוספּו ויראּון ai)יׁשמעּו ,bi mixac) אּלא !? ְְְְֲִִִֶַָָֹ

"'לא  יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאזהרה
זה  לאו על העֹובר לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָיּׁשמע

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. חּיב ―(.fq) הּנּדחת עיר מּדיחי : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבסקילה. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

.(iw`.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הקפ"ו עיר הּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנּדחת
באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּדין

ואתּֿכלֿׁשללּה" fi.)אתֿהעיר my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו .(iw`.)מצוה ְְְְִִֶֶֶַַָ

― הכ"ג עיר הּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
תּבנה  לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת,

מלקּות,(my)עֹוד" חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה
ּדיני  נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכלֹומר:

מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

― הכ"ד מּלהׁשּתּמׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּלהנֹות

מןֿהחרם" מאּומה ּביד "ולאֿידּבק gi)יתעּלה: ,my), ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ּכלֿׁשהּוא מּמּנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּלֹוקח

מּסנהדרין י' ּבפרק זֹו מצוה .(iw`.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

ה'תשע"ו  כסלו כ' רביעי יום

.‡Î .Î .ËÈ .ÁÈ .ÊÈ .ÊË ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ê .Ë .Á .„È .ËÎ .ÊÎ .ÁÎ .ÂÎ

― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
ֿ יֹוספּו "ולא ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר ai)לעׂשֹות ,bi mixac)העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם המפּתה והּוא זה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)אׁשר והאדם . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמסית
להמיתֹו" בראׁשֹונה ֿ ּבֹו ּתהיה יד" ואמר: יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאר

(my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)הּמּוסת ּביד מצוה : ְְְְִִֵַַָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהרגֹו.

(.fq).

― הי"ז מּלאהבהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ֿ הּמסית, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאת

לֹו" תאבה h)"לא ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt): ְְִֵֶֹֹ
לרע "'ואהבּת ׁשּנאמר: ּכמֹו'"מּכלל (gi ,hi `xwie) ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָ

לֹו'". ֿ תאבה 'לא לֹומר: ּתלמּוד לזה? אֹוהב אּתה ְֵֶֶַַַָָָֹֹיכֹול

― הי"ח יקלהּמצוה ׁשּלא הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח;(d`pya)ּבּנטירה לֹו לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּוכׁשאינֹו
אליו" תׁשמע "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא , ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac jynd)"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(d ,bk zeny)עֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט מּלהּצילהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והּוא ּוכליה, אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם ֿ הּמסית, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאת

עליו" עינ ֿ תחס "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא . ְְְֵֵַָָָָָֹֹ
(my ixtqd jynd)ּדם ֿ על תעמד "לא ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִֶֶַַַַַֹֹ

"רע(fh ,hi `xwie)זה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי יכֹול ִֵֵֶֶֶַַָָָ
(ziqnd)."עינ "ולאֿתחֹוס לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְֵַַָֹ

― העׂשרים הּמּוסתהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
אסּור ― זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: על זכּות ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָמּללּמד
יתעּלה: אמרֹו והּוא זכּות, עליו ילּמד ולא להזּכירֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹלֹו

ֿ תחמל" my)"ולא mixac)הּפרּוׁש ּובא .(my ,ixtq)ולא : ְְְֵַַָֹֹֹ
זכּות. עליו תלּמד לא ְְְֵַַָָֹֹתחמל,

― הכ"א מּלׁשּתקהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּׁשּמביא מּמה הּמסית על לֹו הידּועה חֹובה (wqtlמּלֹומר ְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

(cr ezaegl oicאמרֹו והּוא עליו, הענׁש קּיּום ְְִִֵֶָָָָֹלידי
עליו" "ולאֿתחמֹול הּפרּוׁש(my)יתעּלה: ּובא .,ixtq) ְְְִֵֶַַַָָָֹ

(my.זכּות עליו תלּמד לא ― תחמֹול ולא :ְְְְֵַַָָֹֹ

― הכ"ו מּלהתנּבאהּמצוה אדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
dxf)ּבׁשמּה dcear ly)לעבדּה צּוהּו ׁשה' ׁשּיאמר והּוא, , ְְְְִִֶֶַָָָָֹ

וענׁש, ּגמּול והבטיחה עבֹודתּה על צּותה עצמּה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבא ולא האׁשרה. ּונביאי הּבעל נביאי ׁשּמדּמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכמֹו
אזהרת ּכלֹומר: זה, ּבענין מיחד מפרׁש לאו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֻּבּכתּוב
נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב נתּבאר אבל ּבׁשמּה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמתנּבא
ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ּבמיתה, ּבׁשמּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמתנּבא

ההּוא" הּנביא ּומת אחרים k)אלהים ,gi my)זֹו ּומיתה . ֱֲִִִִֵֵַַָָֹ
סתם ּבּתֹורה האמּורה ׁשּמיתה ׁשאצלנּו הּכלל ּכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק,
י"ד ּבכלל ל ׁשּבארּתי היסֹוד ל ידּוע ּוכבר חנק. ―ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

ענׁש לא אמרם: והּוא זה, למאמר ׁשּקדמּו הּכללים ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹמן
ֿ ּׁשּנאמר: מּמה אזהרתֹו והּנה הזהיר; ֿ ּכן ֿ אם אּלא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב

תזּכירּו" לא אחרים אלהים bi)"וׁשם ,bk zeny)אינֹו ּכי . ְְֱֲִִִִֵֵֵַֹֹ
ּדינֹו ואין רּבים ענינים על מזהיר אחד ׁשּלאו ֿ הּנמנע ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמן
וענין. ֿ ענין ּבכל הענׁש ׁשּנתּבאר ּכיון ׁשּבכללּות, לאו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹּדין
זֹו מצוה ּדין נתּבאר ּוכבר ּבמקֹומן. ּדגמאֹות יבֹואּו ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֻּומּזה

מּסנהדרין. י"א ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הכ"ח נבּואתהּמצוה מּלׁשמֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ולא עּמֹו נּדֹון ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹמתנּבא
ּדבר על ראית ּומה ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹנׁשאלהּו

ה' ּבׁשם מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר `zn)זה, `iap)― ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו נתרה ּבׁשמּה מתנּבא ּכׁשּנׁשמעהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

י ואם ֿ חֹוטא; ּבכל חּיבים ―ׁשאנּו ּבטענתֹו תמיד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא הּתֹורה, ּדיני לפי ּכראּוי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹנעניׁשהּו
"לא יתעּלה: ּבאמרֹו הזהירנּו זה ועל לראיֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹולא

ההּוא" הּנביא ֿ ּדברי אל c)תׁשמע ,bi mixac)ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הכ"ז ׁשקר,הּמצוה נבּואת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ה', אמרֹו ּׁשּלא מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ויאמר לעצמֹו זאת ּומיחס לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא אּלּו, ּדברים לֹו אמר ְְְֲִֵֶַָָָָֹׁשה'
יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאזהרה

לדּבר" ֿ צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי ּדבר k)לדּבר ,gi my). ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf` cnlp yperdne)על העֹובר וגם .ְֵַַָ

אמרּו ֿ הּנחנקים את ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב זה (oixcdpqלאו ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
(.htּבידי מיתתם ׁשלׁשה אמרּו: וׁשם הּׁשקר". "ּונביא :ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

מה הּמתנּבא זה ― ּבׁשמי" ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאדם:
לחברֹו הא לדּבר, ֿ צּויתיו לא אׁשר "את ׁשמע; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּׁשּלא
ידּבר "ואׁשר לֹו; נאמר ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹצּויתי"
זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא זה ― אחרים" אלהים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׁשם
ֿ מיתה וכל ― ההּוא" הּנביא "ּומת נאמר: ְְֱִִֵֶַַַָָָָֻּובכּלן
ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. היא הרי סתם ּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאמּורה

מּסנהדרין י"א ּבפרק זה ׁשקר .(my)נביא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ

― הכ"ט ליראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
מת ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו הּׁשקר נּבאמנביא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לנּו ׁשּנתּברר ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹּבׁשם
מּמּנּו" תגּור "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ak)ׁשקרֹו ,gi my). ְְְְִִִֶֶַָָֹ

ספרי עצמ(my)ּולׁשֹון ּתמנע אל ― מּמּנּו תגּור "לא : ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ּוכבר חֹובה". עליו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמּללּמד

הּמׁשנה. לפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָהיטב

― הי"ד מּלהּׁשבעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּכמֹו ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו זרה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה

ּבאמרם לנּו mihtey)ׁשּבארּו zyxt `zlikn)תׁשּביע לא : ְְְֲִֵֶַַָָָֹ
אחרים אלהים "וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּביראתֹו. ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָֹלגֹוי
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קסה elqk `"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

תזּכירּו" bi)לא ,bk zeny),ּביראתֹו לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא , ְְְְְִִִֶַַַָֹֹ
אמרּו יּדֹור(zlikna`)וׁשם ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא עֹוד: ְְְִִֶַָָֹֹ

ּובסנהדרין זרה. עבֹודה ׁשּלא(bq:)ּבׁשם ― תזּכירּו "לא : ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: אדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹיאמר
ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹובר
― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ֿ הּנבראים ְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָמּכל
מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו מלקּות. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב
מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ֿ הּנֹודר מן חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על והאהבה: ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻהּכבֹוד

והמקּים מצוה(raypd)ּבׁשמּה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

― הּׁשמינית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹהאֹוב,
ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֻמסּימים,

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewn zgzn)למה ְֶֶַׁשעֹונה
אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין וזה ― עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּׁשּיׁשאל

ֿ האבת" אל ֿ ּתפנּו l`)"אל ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַָָֹֹ
(miyecw zyxt)ּפיתֹום זה ― "אֹוב :(sykn my)המדּבר ְִֵֶַַ

לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשחיֹו".
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנסקל

ּכלֹומר: df)קבּועה, `wec)ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם העֹוׂשה ְְְֲִֶַַַָָָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומתעּסק

מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּיּדעֹוני
ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹעצם
הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ויעׂשה ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹויאמר
אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה ּותבֹואהּו הּמתעּלף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלמּצב

(:dq oixcdpq)והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― "יּדעֹוני :ְְְִִִִִֶֶַַַ
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא מאליו". ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמדּבר

ֿ הּיּדענים" ואל ֿ האבת אל my)ּתפנּו `xwie)ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ
את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּזה
מהם ּבכלֿאחד וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהענׁש
ֿ אּׁשה אֹו "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמזיד, וכרת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָסקילה

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו אֹוב בהם ֿ יהיה fk)ּכי ,k my). ְְִִִִֶֶָָֹ
ספרא my)ּולׁשֹון miyecw)ואיׁש" אֹומר ׁשהּוא "לפי : ְְְְִִִֵֶָ

ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב בהם ֿ יהיה ּכי ֿ אּׁשה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹאֹו
ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו אל לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא ְְְְִֶַַַַַָָָָֹֹֹאזהרה

הּיּדעֹונים" l`)ואל ,hi my)זה לאו על העֹובר וגם ; ְְְִִֵֶֶַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָּבׁשֹוגג

מּסנהדרין ז' ּבפרק .(dq.)זֹו ְְְִִֶֶֶַ

― הּׁשביעית מּלמסֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
לּנעבד ּבנינּו dxf)מקצת dcear)מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּומּזרע" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה
"לּמל להעביר ֿ תּתן k`)לא ,gi my)זרה עבֹודה עבֹודת . ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו היתה, ,(cq:)זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ּומלּבה אׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמעביר

הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת הּמתעּסק zeyxlּבידי exqenl ick) ְֱֲִִֵֵֶַַַַַָ
(dxf dcearּומעבירֹו ,(a`d)האׁש אֹותּה dab)על lr)מּצד ֲִִֵַַַָָ

ynn)לצד dkeza `le)זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר , ְְְֲִֶֶַַַַַָָ
ּבאׁש" ֿ ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ֿ יּמצא "לא gi,ואמר: mixac) ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

(iאם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג נסקל; ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹלא

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדיני

ה'תשע"ו  כסלו כ"א חמישי יום

.‚È .·È .‡È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

. .ÁÓ .·Î .‰Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ï .‡Ï .‚Ï .Ï .‡

― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
(dpan)לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ¦§¤ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ֿ זה ּכל ה', את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה
מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלעֹובדי
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, הּנעבדים את ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׂשמים
"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל ֿ תקים "ולא :ּכ ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל

(ak ,fh mixac).מלקּות חּיב ― זה לאו על והעֹובר ;ְְֵֶַַַָָָ

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. לעֹובדילה' להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֻֻּפסילים,
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן הּפסילים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפני

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָלעבֹודת
ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה נֹוטעים ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהיּו
אצל ֿ עץ ּכל אׁשרה ל ֿ תּטע "לא יתעּלה: אמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעבֹודתם.

"אלהי ה' k`)מזּבח ,fh mixac)― זה לאו על העֹובר , ְֱִֵֶֶַַָָֹ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָחּיב

(:gk).אסּורה ֿ הּמקּדׁש ּבכל ׁשהּנטיעה נתּבאר וׁשם ,ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

― הקפ"ה ּכלֿהּמצוה להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ֿ מיני ּבכל ּובּתיה זרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָעבֹודה
לֹו, ֿ ּׁשראּוי ּבמה ֿ מין ּכל ― ולכרֹות להרֹוס ְְְְֲִִִֶַַָָלׂשרֹוף,
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לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ּׁשּיהיה ּבמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ׁשּלא היא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכּונה

ֿ הּמקמֹות" ֿ ּכל את ּתאּבדּון a)"אּבד ,ai my):אמר ועֹוד . ְְְְֵֶַַַַָָֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם להם תעׂשּו ֿ ּכה אם d)"ּכי ,f my), ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹ

ֿ מזּבחתם" את "ונּתצּתם עֹוד: b)ואמר ,ai my)ּובדר . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
סנהדרין ּבגמרא ׁשּנזּכרה ּדעבֹודה(v.)אּגב עׂשה מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מאי זרה "ּבעבֹודה ּבתמיהה: אמרּו מצות(`efi)זרה, ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אּכא ּתרּגמה(dpyi)עׂשה !?(dyxit):חסּדא רב ְְְֲִִִֵַָָָ

ספרי ּולׁשֹון my)'ונּתצּתם'". d`x zyxt)אּתה "מּנין : ְְְְִִִִֵֶַַַָ
ּפעמים עׂשר אפּלּו והחליפּה אׁשרה קּצץ ׁשאם ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹומר
וׁשם ּתאּבדּון'". 'אּבד לֹומר: ּתלמּוד לקּצצּה? ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָׁשחּיב

ההּוא ֿ הּמקֹום מן ֿ ׁשמם את "ואּבדּתם (my)אמרּו: ְְְְִִֶֶַַַָָָ
אּתה ואין אחריהם, לרּדֹוף מצּוה אּתה ֿ יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבארץ

לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֻמצּוה

― הכ"ה להֹוסיףהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
מּמנה נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה מּׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלּום
"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אליה, ֿ הּמתיחס ּומּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומּבּתיה

"ּבית ֿ אל תֹועבה ek)תביא ,f my)ּדבר מאיזה והּנהנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― ׁשהמבּׁשל(ck.)מּמּנה ּבארּו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

ֿ תביא "ולא מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― אׁשרה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבעצי
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית ֿ אל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹתֹועבה

gi)מאּומה" ,bi my)―xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x) ְָ
(bi'ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. והבן ;ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

זרה. ֲֵָָָמעבֹודה

― הכ"ב מּלהנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ׁשּקּׁשטּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּתכׁשיטים

עליהם" וזהב ּכסף ֿ תחמד "לא dk)יתעּלה: ,f my). ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
fi)ּובספרא dkld a dyxt `xwie)ׁשּצּפ נעבדּבארּו, ּויי ְְֱֲִִֵֵֶֶָָ

ֿ תחמד "לא יתעּלה: לאמרֹו ֿ זה את והסמיכּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹאסּורין,
מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר עליהם". וזהב ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכסף

זרה מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dn.)ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

― המ"ח ּבריתהּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשבעה ּכלֹומר ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם הּכֹופרים ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָעם

ּברית" להם "לאֿתכרת יתעּלה: אמרֹו והּוא (myעממין. ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
(a ,fׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה עׂשה, ּבמצות ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, ֿ ּׁשּנאמר מה וכל עממין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבעה
לדֹורֹות. נֹוהגֹות ׁשאינן ּכּמצות ְְֲִִֵֶַָֹּדינֹו

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּום(mgxl)מּלחמֹול ּומּלׁשּבח זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה מּכל ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּדבר
a)תחּנם" ,f my)ּבּקּבלה ּובא ,dxf dceara l"fg elaiwe) ְֵַַָָָָ

(.kזרה עבֹודה מעֹובדי אדם ואפּלּו חן". להם תּתן "לא :ְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו אסּור ― נאה ְֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּצּורתֹו

ּדילן ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּפנים, ּובגמרא(eply)יפה . ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ירּוׁשלמי זרה h)עבֹודה dkld ` wxt)ּתּתן לא אמרּו: ְְְֲִִֵַָָָָֹ
ֿ תעׂשה. ּבלא ― חן ְֲֵֶֶַָֹלהם

― הנ"א ידּורּוהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
והּוא ּכפירתם, נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה עבֹודה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹעֹובדי
לי" את ֿ יחטיאּו ּפן ּבארצ יׁשבּו "לא יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאמרֹו

(bl ,bk zeny)אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור הּגֹוי רצה ואפּלּו .ְְֲֲִֵֵַַַָָ
זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּיקּבל עד לנּו, מּתר ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻזה
הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו מּתר יהא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֻואז
וכ ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין "ּגר" ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבזה

cq.)אמרּו dxf dcear)עליו ׁשּקּבל זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו : ְִֵֵֵֶֶֶָָָָ
עֹובד אבל יהּודה"*; רּבי ּדברי זרה, עבֹודה לעבֹוד ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
ולא קרקעֹות לֹו מֹוכרין ואין ידּור אל זרה ְְְְֲִֵַַָָָָָֹעבֹודה

הּבאּור לנּו ּבא ּובמפרׁש k.)מׂשּכירין. my)להם ּתּתן לא : ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּקרקע. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחניה

זרה. ֲַָָָּובעבֹודה

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ואפּלּו ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּללכת
תלכּו "ולא אמרֹו: והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלּבּוׁשם

מּפניכם" מׁשּלח ֿ אני אׁשר הּגֹוי bk)בחּקת ,k `xwie). ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹֻ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו: זה לאו נכּפל (myּוכבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻ

(b ,giהּפרּוׁש ּובא .(zenÎixg` zyxt `xtq)אמרּתי לא : ְִֵַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ּבחּקים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלא

(my)ּבנּמּוסֹות ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְְִֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּתרּטּיֹות ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים (mewnׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ

(mc`l wgynוקרקסיֹות(zeigl wgyn mewn)והאסּתטרּיֹות ְְְְְְִִִַָָ
(zc ipipra zethde zegiyl zenle`)מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶאּלה

אֹומר: מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן מתּכּנסים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
ֿ ּבתירא ּבן יהּודה רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

ּתנחֹור ׁשּלא dber)אֹומר: Ð dxxgk eizexry glbi)ולא ְְִֵֶֹֹ
ציצית ey`xa)ּתגּדל zixela)"קֹומי ּתסּפר (gelibוׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶַַֹ

(eipt cbpky xrydחּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ
ּב הּלאו ונכּפל אמרֹו:מלקּות. והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אחריהם" ֿ ּתּנקׁש ּפן ל l)"הּׁשמר ,ai mixac)ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
―(my)ספרי "הּׁשמר" :(ly ieha)"ּפן" ֿ תעׂשה; ּבלא ְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

―(ly ieha)ׁשּמא ― אחריהם" "ּתּנקׁש ֿ תעׂשה; ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּבלא
ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ּכמעׁשיהם ותעׂשה להם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּתדמה

ּבארּגמן יֹוצאין והם הֹואיל `mec)ּתאמר: rav)אצא אני ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
אצא אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָּבארּגמן;

וזה ― הּצבא.("oiqelz")ּבתלּוסין ּתכׁשיטי מּמיני מין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
ההּוא ּביֹום "[והיה הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל ְְְְְְְִֵַַַָָָָוידּוע

ּכלֿ(`yipr)ּופקדּתי ועל [...הּמל ֿ ּבני ועל ֿ הּׂשרים על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
נכרי" מלּבּוׁש g)הּלבׁשים ,` diptv)הרחקה לׁשם ֿ זה ּכל . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― ֿ מנהגיהם לכל וגּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָמהם
מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּבתֹוספּתא(fq.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

g)ׁשּבת ,f wxt). ַָ
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קסז elqk a"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו ,(xndl)האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לא הּדר ֿ מן ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
הּוא הּיֹום ׁשראיתי הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָאצליח
מאד נפֹוץ זה ואפן ּדבר. הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּדבר
ּפי על מעׂשה ֿ העֹוׂשה וכל הּסכלים. העּמים המֹוני ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצל
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ׁשאמר לפי לֹוקה, ― ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנחּוׁש

ּומנחׁש" i)מעֹונן ,gi mixac)צּוּוי ּכפל ּוכבר ואמר:. זה ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
תנחׁשּו" ek)"לא ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון .(gi mixac): ְְְֲִֵַֹ

מקלי נפלה מּפי, ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"מנחׁש
ּובספרא מׂשמאלי". וׁשּועל מימיני נחׁש עבר ְְְְִִִִִִִִַָָָָָָֹמּידי,

(ek ,hi `xwie)המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ― תנחׁשּו "לא :ְְְֲֲִֵַַַֹ
ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ּובּכֹוכבים ּובעֹופֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּבחלּדה

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ּובתֹוספת(fq:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
g)ׁשּבת ,f wxt zay `ztqez). ַָ

― הל"א מּלקסֹום,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ההׁשערה ֿ ּכח את לעֹורר מּמיני(cizrl)ּכלֹומר: ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ֿ ּבעלי ׁשּכל לפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהעֹוררּות.
ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ― היֹותֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹקדם
האמת ּכפי ֿ רב ֿ ּפי על ויארע חזק ׁשּלהם ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההׁשערה
זה יתרֹון להם ויׁש מהּֿׁשיהיה, מרּגיׁשים לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּנכֹון;
ֿ ּכח ּבכל זה על זה יתרֹון ֿ אדם ֿ ּבני לכל ׁשּיׁש ּכמֹו זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל
ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא והכרחי הּנפׁש. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמּכחֹות
ּולעֹודד ֿ ּכחֹו את ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה איזה לעׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהאּלּו

ֿ ּפעּלתֹו dxrydd)את gk ly)ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ
ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות הּכאֹות הארץ ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֻעל
מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ועֹוׂשה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻמחׁשבּתֹו
ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ויּגיד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹהתעּלפּות
קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש הּפנימי. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמערב
וזה יּגיד, ּכ ֿ ואחר ּבהן להּביט ּומארי עֹור ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָּביריעת
חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ֿ מקֹום ּבכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמפרסם
ֿ אּלּו ּבכל הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל הארץ על ארּכה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻעֹור
ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש ֿ הּכח את ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלעֹורר
ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על מֹורה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָמּׁשהּו
אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן מקצת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻמתאּמתֹות

ונמׁש ּׁשּיהיה. מה על lbxd)מֹורֹות jezn yxzyp)הּדבר ְְְִִֶֶַַַַָָ
ׁש עד זֹו ּבטעּות הןאצלם הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ּׁשּיהיה, מה ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּגֹורם
ֿ הּסּוג מן אּלא אינם הּכֹוכבים ׁשּמׁשּפטי לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹוכבים.

מּמיני מין ׁשהם ּכלֹומר: iyegn)הּזה, yeg)הּכח ֿ עֹוררּות ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
(ytpa)הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ׁשני אין לכן ;ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהעתידֹות,
(miakekd znkg)מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה איזה והעֹוׂשה .ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

נקרא: ― זֹו ּבדר ּׁשּנֹוהג ֿ מה מּכל וזּולתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלה
קסם [וגֹו'] ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ה' אמר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹקֹוסם,

i)קסמים" ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)?קֹוסם איזהּו : ְְְִִֵֵֵֶָ
סּוג ועל .אל לא אֹו ,אל אם ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹזה

"עּמי הּנביא: אמר הּזמן ּבאֹותֹו המפרסם עֹוררּות ׁשל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻזה
לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ai)ּבעצֹו ,c ryed)והעֹובר . ְְְְִִֵֵַַָָ

ּומּגיד הּקֹוסם ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָּבמעׂשה
אתֿ הּׁשֹואל לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה ֿ ידי על ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹעתידֹות

הּקֹוסם ׁשאלת אבל מאד(cala)הּקֹוסם; oi`yמגּנה s`) ְְְֲֵֵֵַַַָָֹֻ
(zewln dilr miaiigּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָָ

סנהדרין ּבגמרא ׁשּבת(dq.)מקֹומֹות f,ּובתֹוספּתא wxt) ְְְְְְִִֶֶַַָָָָ
(g.ְְִֵּובספרי

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,

ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. וגֹו'ונּמנע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
my)מעֹונן" mixac)ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ

ek)תעֹוננּו" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my): ְְְִֵָ
מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― תעֹוננּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹלא
עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ּכלֹומר: ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"עֹונה",
זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת טֹובה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפלֹונית
זה לא ֿ העֹונֹות, את הּמֹודיע ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ―ְְִֶֶַַַַַָָֹ
אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל עליהן; ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹואל
לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר היֹותּה על ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוסף
― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר חּׁשּוב מּתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻֻמסּים

ּגם ixd)הרי cala l`ey `ed m` mb)ׁשעׂשה לפי לֹוקה, זה ְֲִֵֶֶֶַָָ
אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ּבכלל ועֹוד ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַמעׂשה.

חכמים ּולׁשֹון dq:)העינים. oixcdpq)זה ― "מעֹונן : ְְֲִִֵֵֶַָָ
הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג והּוא ֿ העינים", את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוחז

קּלּות לכ לאדם(zefixf)ונֹוסף ׁשּנדמים עד הּיד, ּתנּועת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָּדברים
לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ונֹותנֹו ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתמיד,
לאויר טּבעת זֹורק אֹו נחׁש; מֹוציאֹו ּכ ֿ ואחר אדם ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָּבני
אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומֹוציאּה
מאּלּו ֿ מעׂשה ּכל ― ההמֹון אצל המפרסמים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעינים
מין והּוא ֿ העינים את אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
ּדעת ּגֹונב הּוא זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּמיני
לפי מאד, עצּום ּכ ֿ ידי על הּנגרם וההפסד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּברּיֹות.
ּבעיני אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּדברים
לקּבל מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּסכלים
זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב ֿ הּנמנעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

ה'תשע"ו  כסלו כ"ב שישי יום

.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú˜ .‰Ó .‡Ó .ËÏ .Ó .„Ó .‚Ó

― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (seq`lהאזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveaw,

ּדברים ׁשּיאמר lyוהּוא zepeyn milin itexive zexad) ְְִֶַָֹ
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elqkקסח a"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

("miygl"e "zeny",וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּמדּמה
אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ לכ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּומּזיקים

ֿ העקרב",(`sqe)חֹובר את חֹובר ואחד ֿ הּנחׁש את ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּדברים עליהם האֹומר יּׁשכּוהּו(miygl)ּכלֹומר: ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי
ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּכאב;

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(fq.)ּדיני ְְִִִֵֶֶַָָ

― הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― ֿ הּמתים ipxtkd)מן mpeinca)אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)ּבאמת מתים x`ezdׁשהם zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ,ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiiga miryx"ׁשּמי ―ִֶ
לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ולֹובׁש ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ֿ ּׁשּיׁשאל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמה

ֿ הּמתים" אל ודרׁש סנהדרין(my)וגֹו' ּובגמרא .(:dq): ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבבית ולן והֹול עצמֹו הּמרעיב זה ― ֿ הּמתים אל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ"ּדרׁש
על והעֹובר טמאה"; רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקברֹות,

מלקּות. חּיב ― זה ְֶַַָָלאו

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְִִִֵֶַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא והעֹובר(my)יתעּלה: . ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹ
חּיב אינֹו ― אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: זה, לאו ְֵֵֶַַַַַַָָעל

אסּור זה ּדבר אבל gמיתה, dyrz `l zevn lirl d`xe) ֲִֶָָָָָ
(ci xeriy Ð.

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני l`ּבעל lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð h dyrzב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֵֶַָָֹ
ויּדעני" אֹוב וׁשאל ספרא(my)וגֹו' ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְְִִִֵָֹֹ

(miyecw'הּיּדענים ֿ ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו "'אל :,hi `xwie) ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
(`lּפיתֹום זה ― אֹוב ,dlbn :enebxzy sykn my) ִֶ

(zenlrpמּׁשחיֹו xeaigdהּמדּבר mewnl zgzn rnyp elew) ְְִֵֶַַ
(szkd l` rexfd lyהרי ― ּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;ְְְְֲִִִֵֵַַ

mnvr)אּלּו md)והּנׁשאל ּבהם(uriiznd)ּבסקילה; ְְְִִִֵֶַָָָ
ְְַָָּבאזהרה".

― הל"ד ֿ מעׂשההּמצוה מּכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

i)ּומכּׁשף" ,gi mixac)סקילה חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא eciÎzbydaאם dielz dpi`y) ְְִִֵַָָ

(aixwnd lyלא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר ׁשֹוגג. הּוא ְְִִֵֵֶַַַָָֹאם
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מּסנהדרין .(fq.)ז' ְְִִֶַ

― המ"ג מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ofe`d)הּצדעים, cily gvnd wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְִִֶַַָָ

ראׁשכם" ּפאת תּקפּו fk)("לא ,hi `xwieהּזה הּלאו וגם . ְְְִֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים זרה עבֹודה עֹובדי עֹוׂשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיּו

יבמֹות ּבמּסכת לבאר הצרכּו ּולפיכ(.d)הּקפת" ואמרּו: ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ֿ הראׁש ְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכל
ּכדר הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאּסּור
אין הרי הּכל מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ּכמרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹוׂשים
לגּלח ׁשאסּור הֹודיעּונּו, לפיכ ― להם התּדּמּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבכ
מלקּות וחּיב ֿ הראׁש; ּכל עם ּבין לבּדם ּבין ּכלל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּצדעים
ּכלֿ ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ מהם, ֿ צדע ּכל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
ֿ ּפי ֿ על אף מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא והּטעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹראׁשֹו.
לאו ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלֹוקה
ּופאת מּימין ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחד.
אז ּכי ׁשּתים עליהם ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹראׁש
ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף אחת. מצוה הם הרי ― אחד וענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

(eplaiwy)הּפרּוׁש(aezka)ׁשֹונים חלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִִֵֵֶֶַָָ
מחּיב זה אין לבּדֹו, מהם ֿ חלק ּכל על חּיב וׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהּגּוף
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהיּו

ּבֹו.(k.)מּכֹות חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְִֵֶַַַָָָ

― המ"ד אתֿהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ויׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּזקן,
ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, מּצד העליֹון ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹוהּלחי
ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, מּצד הּתחּתֹון ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹוהּלחי

זקנ"הּלאו ּפאת את תׁשחית "ולא זה: לפי(my)ּבלׁשֹון , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא זקן. נקרא: ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹאמר:
ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָתׁשחית
אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻחמׁש

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, (zeknּגּלח ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָֹ
(.kהּזקן "ועל :(eglb m`)חמּׁשה(zeiewln)מּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִַַַָָָָ

נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ואחת מּכאן ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ּכאחת (myּכּלן ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

(.`kאליעזר רּבי קסבר "אלמא :iaxy ok m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ
(xaeq xfril`ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי הּוא". אחד ְְֲֵֶֶַָָָָָָלאו

`xfril)קּמא iax lr wlegd)וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם סֹובר ְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה זה וגם ההלכה. ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיא
מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט הּיֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשמפרסם
לפי ― מצות ּכחמׁש למנֹותן ׁשאין והּטעם ֿ זקנם. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאת
ּכמֹו אחד, ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאזהרה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ְְִִֵַַַָָָָּבסֹוף

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט הּגברים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּגם

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר ֿ ילּבׁש "ולא d)יתעּלה: ,ak mixac). ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט ֿ ּגבר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכל
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קסט elqk a"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

("miygl"e "zeny",וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּמדּמה
אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ לכ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּומּזיקים

ֿ העקרב",(`sqe)חֹובר את חֹובר ואחד ֿ הּנחׁש את ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּדברים עליהם האֹומר יּׁשכּוהּו(miygl)ּכלֹומר: ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי
ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּכאב;

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(fq.)ּדיני ְְִִִֵֶֶַָָ

― הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― ֿ הּמתים ipxtkd)מן mpeinca)אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)ּבאמת מתים x`ezdׁשהם zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ,ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiiga miryx"ׁשּמי ―ִֶ
לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ולֹובׁש ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ֿ ּׁשּיׁשאל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמה

ֿ הּמתים" אל ודרׁש סנהדרין(my)וגֹו' ּובגמרא .(:dq): ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבבית ולן והֹול עצמֹו הּמרעיב זה ― ֿ הּמתים אל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ"ּדרׁש
על והעֹובר טמאה"; רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקברֹות,

מלקּות. חּיב ― זה ְֶַַָָלאו

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְִִִֵֶַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא והעֹובר(my)יתעּלה: . ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹ
חּיב אינֹו ― אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: זה, לאו ְֵֵֶַַַַַַָָעל

אסּור זה ּדבר אבל gמיתה, dyrz `l zevn lirl d`xe) ֲִֶָָָָָ
(ci xeriy Ð.

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני l`ּבעל lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð h dyrzב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֵֶַָָֹ
ויּדעני" אֹוב וׁשאל ספרא(my)וגֹו' ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְְִִִֵָֹֹ

(miyecw'הּיּדענים ֿ ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו "'אל :,hi `xwie) ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
(`lּפיתֹום זה ― אֹוב ,dlbn :enebxzy sykn my) ִֶ

(zenlrpמּׁשחיֹו xeaigdהּמדּבר mewnl zgzn rnyp elew) ְְִֵֶַַ
(szkd l` rexfd lyהרי ― ּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;ְְְְֲִִִֵֵַַ

mnvr)אּלּו md)והּנׁשאל ּבהם(uriiznd)ּבסקילה; ְְְִִִֵֶַָָָ
ְְַָָּבאזהרה".

― הל"ד ֿ מעׂשההּמצוה מּכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

i)ּומכּׁשף" ,gi mixac)סקילה חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא eciÎzbydaאם dielz dpi`y) ְְִִֵַָָ

(aixwnd lyלא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר ׁשֹוגג. הּוא ְְִִֵֵֶַַַָָֹאם
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מּסנהדרין .(fq.)ז' ְְִִֶַ

― המ"ג מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ofe`d)הּצדעים, cily gvnd wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְִִֶַַָָ

ראׁשכם" ּפאת תּקפּו fk)("לא ,hi `xwieהּזה הּלאו וגם . ְְְִֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים זרה עבֹודה עֹובדי עֹוׂשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיּו

יבמֹות ּבמּסכת לבאר הצרכּו ּולפיכ(.d)הּקפת" ואמרּו: ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ֿ הראׁש ְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכל
ּכדר הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאּסּור
אין הרי הּכל מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ּכמרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹוׂשים
לגּלח ׁשאסּור הֹודיעּונּו, לפיכ ― להם התּדּמּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבכ
מלקּות וחּיב ֿ הראׁש; ּכל עם ּבין לבּדם ּבין ּכלל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּצדעים
ּכלֿ ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ מהם, ֿ צדע ּכל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
ֿ ּפי ֿ על אף מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא והּטעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹראׁשֹו.
לאו ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלֹוקה
ּופאת מּימין ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחד.
אז ּכי ׁשּתים עליהם ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹראׁש
ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף אחת. מצוה הם הרי ― אחד וענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

(eplaiwy)הּפרּוׁש(aezka)ׁשֹונים חלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִִֵֵֶֶַָָ
מחּיב זה אין לבּדֹו, מהם ֿ חלק ּכל על חּיב וׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהּגּוף
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהיּו

ּבֹו.(k.)מּכֹות חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְִֵֶַַַָָָ

― המ"ד אתֿהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ויׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּזקן,
ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, מּצד העליֹון ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹוהּלחי
ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, מּצד הּתחּתֹון ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹוהּלחי

זקנ"הּלאו ּפאת את תׁשחית "ולא זה: לפי(my)ּבלׁשֹון , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא זקן. נקרא: ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹאמר:
ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָתׁשחית
אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻחמׁש

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, (zeknּגּלח ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָֹ
(.kהּזקן "ועל :(eglb m`)חמּׁשה(zeiewln)מּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִַַַָָָָ

נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ואחת מּכאן ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ּכאחת (myּכּלן ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

(.`kאליעזר רּבי קסבר "אלמא :iaxy ok m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ
(xaeq xfril`ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי הּוא". אחד ְְֲֵֶֶַָָָָָָלאו

`xfril)קּמא iax lr wlegd)וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם סֹובר ְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה זה וגם ההלכה. ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיא
מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט הּיֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשמפרסם
לפי ― מצות ּכחמׁש למנֹותן ׁשאין והּטעם ֿ זקנם. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאת
ּכמֹו אחד, ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאזהרה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ְְִִֵַַַָָָָּבסֹוף

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט הּגברים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּגם

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר ֿ ילּבׁש "ולא d)יתעּלה: ,ak mixac). ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט ֿ ּגבר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכל
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elqk b"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ― לנׁשים מיחדת זֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּצּורה
אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי מתקּׁשטֹות ׁשהּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכלֹומר:
לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגברים
ויׁש העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו לזנּות, ֿ הּטבעים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאת
ּבּספרים ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה

ּבע ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ מקצתהמיחדים ׂשּית ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ואֹומרים ie`x)הּקמעֹות ,zernwd egilviy icky)ׁשאם : ְְְִִֵֶַ

ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ילּבׁש ― איׁש הּוא ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמתעּסק
ּתלּבׁש ― אּׁשה היא ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבזהב
הענין ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשריֹון

ֶַהּזה.

― הל"ט מּללכתהּמצוה ֿ ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבדרכי
ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתכׁשיטיהם, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומתקּׁשטֹות

ֿ אּׁשה" על ֿ ּגבר ּבתכׁשיט(my)כלי הּמתקּׁשטת ֿ אּׁשה וכל . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע הּגברים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּתכׁשיטי

לֹוקה. ― לּגברים ְְִַָָָֻמיחד

― המ"א מּלרׁשֹוםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא הּכחֹול ּבצבעי `mec)ּבגּופנּו wexi oeeba rav) ְְְְְְִִֵֵַַָ

אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻוזּולתם,
אמרֹו הּוא ,ּכ על והאזהרה הּיֹום. עד מצרים ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָּבני

ּבכם" תּתנּו לא קעקע "ּוכתבת gk)יתעּלה: ,hi `xwie); ְְְֲִִֶֶֶַַַָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות, חּיב ― זה לאו על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהעֹובר

מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו ְְִֶֶַַָמצוה

― המ"ה מּלׂשרֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ֿ עצמנּו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאת

תתּגדדּו" "לא יתעּלה: `)אמרֹו ,ci mixac)נכּפל ּוכבר . ְְְְְְִִִֶַַָָֹֹ
תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלאו

gk)ּבבׂשרכם" ,hi `xwie)יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
(:bi)ׁשּגּופיּה weqtd)ּדקרא: xwir)מּבעי תתּגדדּו" "לא ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ
zipey`xd)לגּופיּה(jxvp)ליּה ezernynl):רחמנא ּדאמר ְְֲֵֵַַָָָ

(zxne` dxezd)מת על חּבּורה תעׂשּו `la)לא ze`l). ֲֵַַַָֹ
מּכֹות היא".(k`.)ּובגמרא אחת ּוגדידה "ׂשריטה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוׁשם
ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד חּיב, ּבּכלי זרה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָעבֹודה
ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹהּנביאים:

(gk ,gi `Îmikln)―dxf dcearl dhixyd jxcy o`kn)
(ilka wx `idאמרּו ּוכבר .(:bi zenai)ּגם זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַַָָָ

"לא ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹהאזהרה
ּדקרא ּגּופיּה אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― ְְְֲֲֲִִֵֵָָָֹֹֻֻתתּגדדּו
הּמת", על חּבּורה תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹהּוא

אמרם וכן ּדרׁש. מעין iw.)וזה oixcdpq)הּמחזיק ֿ "ּכל : ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
וכעדתֹו" כקרח ֿ יהיה ולא ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבמחלקת

(d ,fi xacna)ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ׁשּגם ,ְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָּדקרא

ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלילה,
הּכהּנה את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻמֹודיע
יהיה ולא לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּדֹורֹות

הּבליעה ezcre)ענׁשֹו, gxw eyprpy enk)ענׁשֹו יהא אּלא , ְְְְִֵֶַָָָָ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר הּצרעת,(my)"ּכאׁשר ּכלֹומר: , ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד ֿ נא "הבא למׁשה: יתעּלה (zenyּבאמרֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
(e ,cּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac)―yprpy) ְְְִִֵֶָָֻ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaלענין אחזֹור .ְְֱִֶַ
ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, מּכֹותהּמצוה ּבסֹוף ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(.k).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הקע"א ׂשערהּמצוה מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהראׁש

למת" עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו `)"ולא ,ci mixac). ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
קרחה ֿ יקרחה "לא ואמר: ּבּכהנים זה לאו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻוכפל

d)ּבראׁשם" ,`k `xwie)ֿׁשּמּמה לפי הּדין, להׁשלים ּכדי , ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים היינּו עיניכם" "ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאמר
קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר לפיכ ― אסּור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבלבד
אּלּו וגם העינים. ּכבין ֿ הראׁש ּכל על לחּיב ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּבראׁשם"
אֹומרים: היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשם ּבאר לפיכ ― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

ֿ הּמגּלה וכל ראׁשֹו(gxewd)"למת". מּׂשער ּכּגריס ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין לֹוקה, ― ּדוקא הּמת על ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבתליׁשה
וכן אחת. מלקּות וקרחה ֿ קרחה ּכל על לֹוקה יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹו
לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: ֿ ּׁשּכפל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמה

ׂשרטת" הּמצוה,(my)יׂשרטּו ּתֹורת להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר .(k`.)ּכמֹו ְְְִֵֶַָ

ה'תשע"ו  כסלו כ"ג קודש שבת יום

.‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ

יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)ּבחטאים zecezdl),ּבדּבּור ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
"אּנא ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּנׁשּוב

וירחיבהּׁש ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, ם! ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָ
ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ּכּפרה ויבּקׁש ֿ הּדּבּור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ׁשחּיבים החטאים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאפּלּו
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם מּקדם, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנזּכרּו
ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם ֿ ּפנים ֿ ּכל על צרי ― לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָנתּכּפר
איׁש יׂשראל ֿ ּבני אל "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהקרבתם.
אתֿ והתוּדּו וגֹו' האדם ֿ חּטאת מּכל יעׂשּו ּכי ֿ אּׁשה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאֹו

עׂשּו" אׁשר fÎe)חּטאתם ,d xacna)הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְֲִֶַַָָָָ
לאחת ֿ יאׁשם כי '[והיה ׁשּנאמר: "לפי זה: ּפסּוק ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש

חטא' אׁשר והתוּדה d)מאּלה] ,d `xwie)על יתוּדה ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחטא
על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּביאת

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



elqkקע b"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עליה" חטא ּבמטּמא(my)"אׁשר וּיקרא ּבפרׁשת נאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו miaiigyמקּדׁש mi`hg zveaw) ְְְְִִִִַָָָָָ

(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilrּבארנּו ׁשּכבר (devnּכמֹו ְְְֵֶַָ
(vw xeriy Ð arהיינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

מקּדׁש למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדים
(cala beq eze`n mi`hgd zveaw)ׁשאר מרּבה אּתה "מּנין ;ְְִִֶַַַָָ

אמר ֿ הּמצות? xacna)ּכל ynega sqep weqt)ּבני אל ּדּבר : ְְִֵֵֶַַַָָֹ
אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָיׂשראל
ּכי ֿ תעׂשה; לא מצות לרּבֹות ― ֿ חּטאתם ּכל ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹחּטאתם,
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹיעׂשּו
הּגנבֹות על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחּטאת
הּנׁשּבע לרּבֹות ― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹועל
ּכלֿ לרּבֹות ― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשם
זֹוממין? ֿ ּפי על הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָחּיבי
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עדילהתוּדֹות עליו ידּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
החמּורים החטאים ֿ סּוגי ּכל ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשקר".

ּולפי וּדּוי, עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּקּלים
חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַׁשּנאמר
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקרּבן,
הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא ֿ זה את לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל ֿ ּבני אל ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka). ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאין
אבתם" ֿ עון ואת ֿ עונם את n)והתוּדּו ,ek my)ּדנּיאל וכן . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל" f)אמר: ,h l`ipc). ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה מּכל ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבארץ
"והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהביא

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר ֿ חּטאתם k`,את ,fh `xwie) ְְֲִֶֶַָָָָ
(zen ixg` zyxt."ּדברים וּדּוי זה ― "והתוּדה ֿ ּכן: ְְְִִִֵֶַַָָּגם

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(ft:)ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ
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:åéca ïë àì Búøáòå BðBàâe Búåàb ãàî àb áàBî ïBàâ§¨¥§Ÿ©£¨§§¤§¨Ÿ¥©¨
i"yx

.ı¯‡ Ï˘ÂÓ ¯Î ÂÁÏ˘ הלא (‡) בגאותכם תתגאו אל
במלכים  מואב מלך מישע שלכם ארץ שמושל ידעתם

ג') כרים (ב' אלף מאה ישראל למלך והשיב נוקד היה
בת  הר אל מדברה מסלע שלכם המושל כר אותו שלחו

Â„„.ציון: ÛÂÚÎ ÁÏÂ˘Ó.מקינו:(·) Ô˜ כאפרוחים
בנות  תהיינה כן מטולטלין שהולכים מקינם משולחים

ארנון: למעברות ÏÈÏÙ‰.(‚מואב È˘Ú לשון ) הוא
כמו הטוב את לך לבחור משפט לד)ויכוח משפט (איוב

לנו: ˆÍÏ.נבחרה ÏÈÏÎ È˙È˘ בצהרים צל לך שיתי
אויביך: מפני בו להסתר כלילה צלך È¯˙Òשיחשיך

.ÌÈÁ„ בימי עליכם דרך עמי נדחי עוד יברחו אם
תסתירם: אלא תסגירם אל ·Íנבוכדנצר Â¯Â‚È („)

.ÈÁ„:הבורחים ישראל ÂÓÏ.בני ¯˙Ò ÈÂ‰ את גם כי
צרתם: היא מה הנודדים נפש ‰ıÓ.דעי ÒÙ‡ ÈÎ המץ

שאת  ובקרך צאנך ידי על לך שהיה וכבודך עשרך שלך
וחמאה: חלב מהם ˘„.מוצצת ‰ÏÎ שדים לשון

כמו חלב ס)המספיקין תינקי:(לקמן מלכים ˙ÂÓושד
.ÒÓÂ¯:בארץ הרומסות שלך ÔÎÂ‰Âהבהמות (‰)

.‡ÒÎ „ÒÁ· דוד כסא יכון אז הזה השבר עליך כשיבא
ויהיה  חזקיהו ע''י סנחרב יפול הפרק שבאותו ויגדל
חסד  גומל שהיה שמצינו כמו שיעשה בחסד כסאו נכון

הימים בדברי ל)שנא' הרים (ב יהודה מלך חזקיהו כי
צאן: אלפי ושבעת פרים אלף Â‚Â'.לקהל ÂÈÏÚ ·˘ÈÂ

קשוט: ועביד ת''י צדק, ומהיר משפט ודורש שופט
.„‡Ó ‡‚ (Â):מאד ÂÂ‡‚Â.נתגאה Â˙Â‡‚ כדין שלא

הבנות  וניאוף ממזרות ע''י בניו גידולי עיקר כי הוא
חמתו Â˙¯·Ú.מאביהן: עברתו ד''א שלו, והריון עיבורו

טובה: כפויי שהיו עשו גבוריו כן לא לישראל ששמר

cec zcevn
(‡).¯Î ÂÁÏ˘רגילים שהייתם  הכרים אותם  הנביא אמר

וכו' מואב  מלך  ומישע כמ''ש  ישראל  למלך  למם מאז לשלוח
אחאב ובמות  ג ) (מ ''ב כרים  אלף מאה  ישראל  למלך  והשיב 
יהודה למלך  הכרים אותם  לשלוח  לך  היה הנביא  ואמר פשע
לך  קרה לא עשית כן ואם כשר מלך שהיה ציון בית הר אל

‡¯ı.כזאת: Ï˘ÂÓ לשלוח לך היה מואב בארץ המושל  אתה
שבמואב: המלוכה העיר היא מדברה מסלע  È‰Â‰(·)הכרים 

.„„Â ÛÂÚÎכעוף מואב ארץ תהיה לכן עשית כן שלא  ובעבור
ממדורו: ÁÏÂ˘Ó.הנודד  Ô˜ממנה המשולחים הקן כאפרוחי

ונדים: נעים  מטולטלים  והולכים עצמם לרצון  ונעזבים
.‰ÈÈ‰˙כי לפה מפה  משולחות  מואב  בנות  תהיינה  כן

בגולה: יעברון ומשם ביניהם שמה לחלקם מואב  גבול  שהוא לארנון אותן יעבירו Úˆ‰.(‚)השבאים  È‡È·‰היה הנביא  אמר
לוט : להצלת הרבה  עשה אביהם אברהם כי  ישראל  להצלת בעצמך משפט ולעשות עצה להביא צלך ˘È˙È.לך להשים  לך היה

ארצך : דרך האויב מפני בורחים  שהיו  ישראל  את בו להסתיר  הלילה  כחשכת  חשך ˆ‰¯ÌÈ.להיות ÍÂ˙·תוקף עת שהוא
להסתירם: לך  היה בצרה ישראל  שהיו  בעת  ר''ל ÌÈÁ„.החמימות È¯˙Òלגלות לך  היה  ולא מארצם הנדחים  להסתיר לך  היה

עצמו: את הנודד הטמין  ÂÎÂ'.(„)איה Â¯Â‚Èמפני להם  סתר  ותהיה  בארצך  יגורו עמי נדחי אשר היה הנכון  הלא מואב  אתה
התרעומת : ולגודל  המליצה  לתפארת רבות  פעמים  הדבר  וכפל  ‰ıÓ.השודד  ÒÙ‡ ÈÎעתה יכולים היו מסתירם  היית אם ר ''ל 

ירושלים: סביב נפלו  ועמו סנחריב כי תמו ספו ארצם והרומס אותם השודד  וכלה דמם  המוצץ אפס עתה כי למקומם לחזור
(‰).„Ò‰· ÔÎÂ‰Â:בירושלים המלוכה  כסא  הכין  ·‡Ó˙.המקום  ÂÈÏÚ ·˘ÈÂישב הנה חזקיה  והוא הכסא  על  היושב  המלך 

ומתקיים: באמת „Â„.עליו Ï‰‡·:המלכות העשוקים˘ËÙÂ.בבית  משפט  לעשות  מעצמו יחקור  ודורש למשפט הבא לכל 
לפניו: יצעקו  לא אם ˆ„˜.ואף ¯È‰ÓÂחזקיה כסא  והוכן  סנחריב ונפל  הואיל לומר למעלה  ומוסב  צדק לעשות  וזריז מהיר  יהיה

מסתירם: היית אם למקומם  לחזור היו יכולים  כן גאות˘ÂÚÓ.(Â)אם  שמענו מעולם  הנה שיאמרו האומות  בשם  הנביא  מאמר
מאד : מתגאה  שהיה  הגאוה:‚‡Â˙Â.מואב רוב לפי רבות פעמים הדבר וכפל  וגאונו גאותו שמענו לומר שמענו מלת  על  חוזר

.Â˙¯·ÚÂ: הגאוה מרוב  דבר ללא  ומתקצף מתעבר שהיה  עברתו שמענו ·„ÂÈ.גם  ÔÎ ‡Ïכי מלבו  שבדה הדבר אמת היה  לא
בדעתו: שעלה  מה מלבו בדה  הגאוה  רוב לפי

oeiv zcevn
(‡).¯Î:השמנים הכבשים והם כרים הוא˜Ô.(·)קבוצת

האפרוחים : משלח ÁÏÂ˘Ó.מדור  ונער כמו עצמו לרצון  נעזב 
כט): (לקמןÏÈÏÙ‰.(‚)(משלי פלילה  פקו כמו  משפט  ענין 

כליון:‡ÒÙ.היה :‰ÈÂ.ידורו:Â¯Â‚È.(„)כ''ח): כענין הוא 
.ıÓ‰:מציצה (עמוס˘Â„.מל' שוד  המבליג וכן  שודד  כמו

והשלמה:˙ÂÓ.ה): תם הרגל :¯ÒÓÂ.מל ' דריכת ענין
(‰).˙Ó‡·:המתקיים דבר גאוה:‚‡ÔÂ.(Â)ענינו מלשון
גאה:‚‡. וזעם:Â˙¯·ÚÂ.כמו  עברה אמתÔÎ.מל' כמו ענינו

כז): (במדבר דוברות  צלפחד  בנות  כן כזב·„ÂÈ.כמו דבר ענין
יא): (איוב יחרישו מתים בדיך כמו הלב מן הבדוי 

אגרות קודש

 ב"ה,  נר חמישי דחנוכה ה'תשי"ט

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"מ איש אשכולות ומדעים בעל מדות וכו' 

מו"ה צבי שי' המכונה ד"ר הרכבי

שלום וברכה!

בתמהון גדול קראתי מכתבו מכ"ב כסלו, בו כותב כאילו יש שנוי בהשקפתי בענין נסיעה בש"ק 

באניות הישראליות.

במכתבי  בארוכה  שביארתי  וכמו  וכלל,  כלל  דעתי  לשנות  מקום  שאין  פשוט  וגם  מובן  שהרי 

הקודמים לכ', אשר דעתי ברורה לאיסור בהחלט, וכמבואר במכתבים האמורים הטעמים והנימוקים לזה.

ובמה שכותב ע"ד סידורים טכניים וכו' הרי גם בזה כתבתי ברור שבמצב הטכניקה עתה אי אפשר 

בשום אופן שאני' תתנהל אוטומאטית במובן האמיתי של מלה זו, זאת אומרת, שלא יוזקקו לתפיסת ידי 

אדם, במשך כל מעת-לעת דיום השבת קודש. ולא עוד, אלא שאין מספיק אדם אחד או שנים, כי אם כמה 

וכמה אנשים, וחלק חשוב מהם מוכרחים להיות מכונאים מומחים בעלי דרגה די גבוה'.

כפי  אשר  והוא  האמורה,  בבעי'  שחל  הטוב  לצד  שלא  שינוי  על  להעיר  מוכרחני  הרב  לצערי 

השמועה שהגיעתני, קרה כמה פעמים בקיץ העבר, שכמה מספינות האמורות הפליגו אף ביום השבת 

קודש עצמו )לא מחוף ניו-יורק(, וכן אשר בעתיד הקרוב יש בתכנית לערוך נסיעה של תענוג )"קרוז" 

בלע"ז( למשך כשבועיים, וכפי הנשמע ישתתפו בנסיעות האמורות גם המשגיחים על הכשרות ואלו 

העוברים לפני התיבה, וכו'. והאמת להגיד, לא חקרתי אחרי אמתיות שמועות אלו, כיון, שכנ"ל, דעתי 

ברורה, שאפילו כשמפליגים ביום הראשון בשבוע גם אז אסור הדבר בהחלט, ולא הבאתי השנוי הנ"ל 

אלא רק להראות על מהלך הרוחות שהוא לצערי הכי רב לא בכיוון הרצוי להיטיב המצב, כי אם בכיוון 

ההפכי, והשי"ת יאיר עיניהם ולבם של ישראל.

בכבוד ובברכה.
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(‰).„Ò‰· ÔÎÂ‰Â:בירושלים המלוכה  כסא  הכין  ·‡Ó˙.המקום  ÂÈÏÚ ·˘ÈÂישב הנה חזקיה  והוא הכסא  על  היושב  המלך 

ומתקיים: באמת „Â„.עליו Ï‰‡·:המלכות העשוקים˘ËÙÂ.בבית  משפט  לעשות  מעצמו יחקור  ודורש למשפט הבא לכל 
לפניו: יצעקו  לא אם ˆ„˜.ואף ¯È‰ÓÂחזקיה כסא  והוכן  סנחריב ונפל  הואיל לומר למעלה  ומוסב  צדק לעשות  וזריז מהיר  יהיה

מסתירם: היית אם למקומם  לחזור היו יכולים  כן גאות˘ÂÚÓ.(Â)אם  שמענו מעולם  הנה שיאמרו האומות  בשם  הנביא  מאמר
מאד : מתגאה  שהיה  הגאוה:‚‡Â˙Â.מואב רוב לפי רבות פעמים הדבר וכפל  וגאונו גאותו שמענו לומר שמענו מלת  על  חוזר

.Â˙¯·ÚÂ: הגאוה מרוב  דבר ללא  ומתקצף מתעבר שהיה  עברתו שמענו ·„ÂÈ.גם  ÔÎ ‡Ïכי מלבו  שבדה הדבר אמת היה  לא
בדעתו: שעלה  מה מלבו בדה  הגאוה  רוב לפי

oeiv zcevn
(‡).¯Î:השמנים הכבשים והם כרים הוא˜Ô.(·)קבוצת

האפרוחים : משלח ÁÏÂ˘Ó.מדור  ונער כמו עצמו לרצון  נעזב 
כט): (לקמןÏÈÏÙ‰.(‚)(משלי פלילה  פקו כמו  משפט  ענין 

כליון:‡ÒÙ.היה :‰ÈÂ.ידורו:Â¯Â‚È.(„)כ''ח): כענין הוא 
.ıÓ‰:מציצה (עמוס˘Â„.מל' שוד  המבליג וכן  שודד  כמו

והשלמה:˙ÂÓ.ה): תם הרגל :¯ÒÓÂ.מל ' דריכת ענין
(‰).˙Ó‡·:המתקיים דבר גאוה:‚‡ÔÂ.(Â)ענינו מלשון
גאה:‚‡. וזעם:Â˙¯·ÚÂ.כמו  עברה אמתÔÎ.מל' כמו ענינו

כז): (במדבר דוברות  צלפחד  בנות  כן כזב·„ÂÈ.כמו דבר ענין
יא): (איוב יחרישו מתים בדיך כמו הלב מן הבדוי 



ckÎbkקעב wxt ilyn - miaezk

âë éìùîdlÎl

ì:Cñîî ø÷çì íéàaì ïéiä-ìò íéøçàîìàìBðéò ñBka (ñéëá) ïzé-ék ícàúé ék ïéé àøz-ìà ©«§©£¦¬©©¨®¦©¹¨¦À©§¬Ÿ¦§¨«©¥¬¤©¦»¦¶¦§©Å¨¬¦«¦¥´©´¥®
:íéøLéîa Cläúéáì:Løôé éðòôöëe CMé Lçðk Búéøçàâìéðéò:úBëtäz øaãé Eaìå úBøæ eàøé E ¦¹§©¥À§¥¨¦«© −£¦§¨¨´¦¨®«§¦§Ÿ¦¬©§¦«¥−¤¦§´¨®§¹¦§À§©¥¬©§ª«

ãì:ìaç Làøa áëLëe íé-áìa áëLk úééäåäìéñBà õé÷à éúî ézòãé-ìa éðeîìä éúéìç-ìá éðekäó §−¨¦¨§Ÿ¥´§¤¨®¹§Ÿ¥À§´Ÿ¦¥«¦¬¦©¨¦¦»£¨À¦©Å̈¨¬§¦¨©¬¨¦®¹¦À
:ãBò epL÷áà£©§¤¬«
ãë éìùîfÎ`

à:ízà úBéäì åéàúz (åàúú)-ìàå äòø éLðàa àp÷z-ìàáíäéúôN ìîòå íaì äbäé ãL-ék ©§ −©¥§©§¥´¨¨®§©¦¹§À̈¦§¬¦¨«¦−Ÿ¤§¤´¦¨®§¹¨À̈¦§¥¤¬
:äðøaãzâ:ïðBkúé äðeáúáe úéa äðaé äîëçaã:íéòðå ø÷é ïBä-ìk eàìné íéøãç úòãáe §©¥«§¨§ −¨§¨¦¨´¤¨®¦¹¦§À̈¦§¨«−§©©£¨¦´¦¨§®¨−¨¨´§¨¦«

ä:çk-õnàî úòc-Léàå æBòa íëç-øábå:õòBé áøa äòeLúe äîçìî El-äNòz úBìaçúá ék ¤«¤¨¨¬©®§¦«©¹À©§©¤«Ÿ©¦´§ −©§ª©£¤§´¦§¨¨®¹§À̈§´Ÿ¥«
æMa úBîëç ìéåàì úBîàø:eäét-çzôé àì øò ¨´¤«¡¦´¨§®©¹©À©´Ÿ¦§©¦«

i"yx
(Ï).ÍÒÓÓ:ממכר כמו דבר שם והוא Â˜ÁÏ¯ממזג

.ÍÒÓÓ:טוב יין מוכרין היכן ובודקין שחוקרין
(‡Ï).Ì„‡˙È ÈÎ ÔÈÈ ‡¯˙ Ï‡:עיניך בי תתן ÈÎאל

.ÌÈ¯˘ÈÓ· ÍÏ‰˙È ÂÈÚ ÒÂÎ· Ô˙È כל שכרות המרבה
בעיניו: ישרים הדרכים כל למישור לו דומות עבירות

.ÒÂÎ· בכוס עין נותן השותה כלומר כתיב בכיס
זה: של בכיסו עקיצה È¯ÙÈ˘.(Ï·)והחנוני ל'

ובגמ' תורי בפרש תרגום הבקר במלמד בלעז, פויינ''ט
פרשא  מן דנקיט מפרישו פותרין ויש בלע''ז, אגוילו''ן

Â¯Ê˙.(Ï‚)החיים: Â‡¯È ÍÈÈÚ בוער היין כשתשתכר

בזונות: להביט ומשיאך משוגע:ÈÈ‰Â˙.(Ï„)בך
.Ï·Á ˘‡¯· ·ÎÂ˘ÎÂ ÌÈ ·Ï· ·ÎÂ˘Î נוח הספינ' תורן

ממנו: Â‚Â'.(Ï‰)לפול È˙ÈÏÁ Ï· ÈÂÎ‰ מיינו כשיקץ
לשתות: וחוזר עליו שעברו הרעות בכל מרגיש אינו

(‰).ÊÂÚ· ÌÎÁ בעוז:‚·¯ תמיד הוא חכם איש
(Ê).˙ÂÓÎÁ ÏÈÂ‡Ï ˙ÂÓ‡¯ שאינה יקרה אבן מין

וגביש ראמות דתימא כמה כח)מצויה כל (איוב כלומר
לומר  לקנות וכמרגליות יקרה כאבן לכסיל דומה חכמה
שונ' החכם אבל בידי תעלה מתי בתורה אעסוק איך

מעט: ולמחר מעט היום

cec zcevn
(Ï).ÌÈ¯Á‡ÓÏלהמאחרים המה מיוחדים האלה הדברים  כל 

יפה : שמזגו יין אחר  לחקור ולהבאים  היין על  ‡Ï(Ï‡)שבת
.ÔÈÈ נחמד ˙¯‡ והוא במראיתו יתאדם  אשר ביין עינך תתן  אל
Ô˙È.ומשובח : ÈÎבכוס וחפצו עינו מראית יתן אשר מי כי

כולם על  לפניו מעוקם דרך  אין ר''ל  במישרים הוא  הולך  היין
מעתה: עוד יבחין  לא כי המה ישרים כי יחשוב 

(·Ï).Â˙È¯Á‡אחריתו הלא  לחיך יערב  השתיה בעת  אם  ר''ל 
ואחריתו ירגיש  ולא  איש בעקב  הנושך כנחש הוא והרי מרה

הקדקד : עד ונופח  יבעבע כי  מאוד  חייÈ¯ÙÈ˘.ישגא המפריש 
במ''ש : הדבר  וכפל ארסו ע''י ממנו  Â¯Ê˙.(Ï‚)האדם  Â‡¯È

מה דבר שרואה ידמה השכרות מרוב כי באמת  שאינם דברים 
מאומה: כל והאמת:˙‰ÂÎÂÙ˙.ואין השכל ÌÈ.(Ï„)הפוך  ·Ï·להיות דרכם  חזק כשהרוח הים באמצע  ההולכת  הספינה אנשי

הספינה : תנועת חוזק בעבור Ï·Á.שוכבים מבולבלת·¯‡˘ דעתו  שם  והשוכב בו תלוים  החבלים  שכל  הספינה תורן הוא
התנועה: ומהירות  הים ראיית בעת‰ÈÂÎ.(Ï‰)מפני  שהכוני בכך  מה  לאמר  המשכב על  דובבות שפתיך יהיו מתנמנם  עודך 

את לבקש  שוב ואוסיף מהתנומה אקיץ מתי  ולזאת  הרגשתי לא הלא בהכאות אותי שהלמו בכך  ומה חליתי לא הלא  השכרות 
ממנה : לפרוש  קשה כי  מאוד בה  הזהר ולזה  ¯Ú‰.(‡)היין È˘‡·: רעה אנשי ‡˙Ì.בהצלחת ˙ÂÈ‰Ï:כמעשיהם לעשות

(·).„Â˘ ÈÎ:מגונים מעשיהם כי מהם  הרחק ע ''כ  עמל  ומדברים  הגזל  על יבנה·ÓÎÁ‰.(‚)מחשבותם  החכמה עסק  בעבור
הבית: ויתקיים יתכונן התבונה ובעבור האדם , וגו':Ú„·Â˙.(„)בית  הון כל החדרים  ימלאו הדעת עומד ·ÊÂÚ.(‰)בעבור 

ה': יראת  בדבר  „Ú˙.בחזקו ˘È‡Â: והולך ומוסיף בהוראה כח  מאמץ  הוא מחכם העדיף דעת ·˙ÂÏÂ·Á˙.(Â)בעל  ÈÎע''י
לעבירה : המסית היצה''ר מול מלחמה לעשות  תוכל  הדעת  היועץÚÂ˘˙Â‰.תחבולות  מעלת ברבות באה היא  ממנו התשועה

החכמ ': בדעת יתחכם כאשר פעם בכל  כח מאמץ ולזה בדעת  אשר¯‡ÂÓ˙.(Ê)וגדולתו  יקר  כאבן להאויל  המה החכמות
מאומה: למד  לא כי  החכמים שבת  מקום בשער פיו  יפתח לא לזה  מהם  וחדל  השגתו תקשה

oeiv zcevn
(Ï).ÌÈ¯Á‡ÓÏ:ועיכוב איחור והואÍÒÓÓ.מל' מזיגה ענין 

יינה מסכה כמו ביין המים  ט):תערובת Ì„‡˙È.(Ï‡)(לעיל
אודם: נחש:ÈÂÚÙˆÎÂ.(Ï·)מלשון מין מל 'Â¯Ê˙.(Ï‚)הוא

ונכר : חולי :È˙ÈÏÁ.(Ï‰)זר מכות‰ÈÂÓÏ.מל' עניינו 
צדיק  יהלמני כמו  קמ''א):המשברות  מן‡˜ıÈ.(תהלים אעיר

לביÈ‰‚‰.(·)השינה : והגיון כמו יט):יחשוב  (שם

(‰).ıÓ‡Ó: מחזק(Â).·Â¯·כמו וחשיבות גדולה עניינו
המלך  מא):ורבי  ראמות¯‡ÂÓ˙.(Ê)(ירמיה וכן  יקר  אבן  שם

כח):וגביש (איוב

     

            
           

              
   
               

        
          

          

                    
                        

                    
                         

                    
                         

                   
                        

      
                    

                         
                      

                   
            

                   
                   

 

        

         
           

          
         

        
          

          
         

          
         

        
         

         
         

         
           

          
        

             

           
           

          

         
          
         

         

     

        

       
         

          
        

      
        

        

         
        

         
       

         
          

         

         
 

       

        
         

        
         

         
        

   



קעג ckÎbk wxt ilyn - miaezk

âë éìùîdlÎl

ì:Cñîî ø÷çì íéàaì ïéiä-ìò íéøçàîìàìBðéò ñBka (ñéëá) ïzé-ék ícàúé ék ïéé àøz-ìà ©«§©£¦¬©©¨®¦©¹¨¦À©§¬Ÿ¦§¨«©¥¬¤©¦»¦¶¦§©Å¨¬¦«¦¥´©´¥®
:íéøLéîa Cläúéáì:Løôé éðòôöëe CMé Lçðk Búéøçàâìéðéò:úBëtäz øaãé Eaìå úBøæ eàøé E ¦¹§©¥À§¥¨¦«© −£¦§¨¨´¦¨®«§¦§Ÿ¦¬©§¦«¥−¤¦§´¨®§¹¦§À§©¥¬©§ª«

ãì:ìaç Làøa áëLëe íé-áìa áëLk úééäåäìéñBà õé÷à éúî ézòãé-ìa éðeîìä éúéìç-ìá éðekäó §−¨¦¨§Ÿ¥´§¤¨®¹§Ÿ¥À§´Ÿ¦¥«¦¬¦©¨¦¦»£¨À¦©Å̈¨¬§¦¨©¬¨¦®¹¦À
:ãBò epL÷áà£©§¤¬«
ãë éìùîfÎ`

à:ízà úBéäì åéàúz (åàúú)-ìàå äòø éLðàa àp÷z-ìàáíäéúôN ìîòå íaì äbäé ãL-ék ©§ −©¥§©§¥´¨¨®§©¦¹§À̈¦§¬¦¨«¦−Ÿ¤§¤´¦¨®§¹¨À̈¦§¥¤¬
:äðøaãzâ:ïðBkúé äðeáúáe úéa äðaé äîëçaã:íéòðå ø÷é ïBä-ìk eàìné íéøãç úòãáe §©¥«§¨§ −¨§¨¦¨´¤¨®¦¹¦§À̈¦§¨«−§©©£¨¦´¦¨§®¨−¨¨´§¨¦«

ä:çk-õnàî úòc-Léàå æBòa íëç-øábå:õòBé áøa äòeLúe äîçìî El-äNòz úBìaçúá ék ¤«¤¨¨¬©®§¦«©¹À©§©¤«Ÿ©¦´§ −©§ª©£¤§´¦§¨¨®¹§À̈§´Ÿ¥«
æMa úBîëç ìéåàì úBîàø:eäét-çzôé àì øò ¨´¤«¡¦´¨§®©¹©À©´Ÿ¦§©¦«

i"yx
(Ï).ÍÒÓÓ:ממכר כמו דבר שם והוא Â˜ÁÏ¯ממזג

.ÍÒÓÓ:טוב יין מוכרין היכן ובודקין שחוקרין
(‡Ï).Ì„‡˙È ÈÎ ÔÈÈ ‡¯˙ Ï‡:עיניך בי תתן ÈÎאל

.ÌÈ¯˘ÈÓ· ÍÏ‰˙È ÂÈÚ ÒÂÎ· Ô˙È כל שכרות המרבה
בעיניו: ישרים הדרכים כל למישור לו דומות עבירות

.ÒÂÎ· בכוס עין נותן השותה כלומר כתיב בכיס
זה: של בכיסו עקיצה È¯ÙÈ˘.(Ï·)והחנוני ל'

ובגמ' תורי בפרש תרגום הבקר במלמד בלעז, פויינ''ט
פרשא  מן דנקיט מפרישו פותרין ויש בלע''ז, אגוילו''ן

Â¯Ê˙.(Ï‚)החיים: Â‡¯È ÍÈÈÚ בוער היין כשתשתכר

בזונות: להביט ומשיאך משוגע:ÈÈ‰Â˙.(Ï„)בך
.Ï·Á ˘‡¯· ·ÎÂ˘ÎÂ ÌÈ ·Ï· ·ÎÂ˘Î נוח הספינ' תורן

ממנו: Â‚Â'.(Ï‰)לפול È˙ÈÏÁ Ï· ÈÂÎ‰ מיינו כשיקץ
לשתות: וחוזר עליו שעברו הרעות בכל מרגיש אינו

(‰).ÊÂÚ· ÌÎÁ בעוז:‚·¯ תמיד הוא חכם איש
(Ê).˙ÂÓÎÁ ÏÈÂ‡Ï ˙ÂÓ‡¯ שאינה יקרה אבן מין

וגביש ראמות דתימא כמה כח)מצויה כל (איוב כלומר
לומר  לקנות וכמרגליות יקרה כאבן לכסיל דומה חכמה
שונ' החכם אבל בידי תעלה מתי בתורה אעסוק איך

מעט: ולמחר מעט היום

cec zcevn
(Ï).ÌÈ¯Á‡ÓÏלהמאחרים המה מיוחדים האלה הדברים  כל 

יפה : שמזגו יין אחר  לחקור ולהבאים  היין על  ‡Ï(Ï‡)שבת
.ÔÈÈ נחמד ˙¯‡ והוא במראיתו יתאדם  אשר ביין עינך תתן  אל
Ô˙È.ומשובח : ÈÎבכוס וחפצו עינו מראית יתן אשר מי כי

כולם על  לפניו מעוקם דרך  אין ר''ל  במישרים הוא  הולך  היין
מעתה: עוד יבחין  לא כי המה ישרים כי יחשוב 

(·Ï).Â˙È¯Á‡אחריתו הלא  לחיך יערב  השתיה בעת  אם  ר''ל 
ואחריתו ירגיש  ולא  איש בעקב  הנושך כנחש הוא והרי מרה

הקדקד : עד ונופח  יבעבע כי  מאוד  חייÈ¯ÙÈ˘.ישגא המפריש 
במ''ש : הדבר  וכפל ארסו ע''י ממנו  Â¯Ê˙.(Ï‚)האדם  Â‡¯È

מה דבר שרואה ידמה השכרות מרוב כי באמת  שאינם דברים 
מאומה: כל והאמת:˙‰ÂÎÂÙ˙.ואין השכל ÌÈ.(Ï„)הפוך  ·Ï·להיות דרכם  חזק כשהרוח הים באמצע  ההולכת  הספינה אנשי

הספינה : תנועת חוזק בעבור Ï·Á.שוכבים מבולבלת·¯‡˘ דעתו  שם  והשוכב בו תלוים  החבלים  שכל  הספינה תורן הוא
התנועה: ומהירות  הים ראיית בעת‰ÈÂÎ.(Ï‰)מפני  שהכוני בכך  מה  לאמר  המשכב על  דובבות שפתיך יהיו מתנמנם  עודך 

את לבקש  שוב ואוסיף מהתנומה אקיץ מתי  ולזאת  הרגשתי לא הלא בהכאות אותי שהלמו בכך  ומה חליתי לא הלא  השכרות 
ממנה : לפרוש  קשה כי  מאוד בה  הזהר ולזה  ¯Ú‰.(‡)היין È˘‡·: רעה אנשי ‡˙Ì.בהצלחת ˙ÂÈ‰Ï:כמעשיהם לעשות

(·).„Â˘ ÈÎ:מגונים מעשיהם כי מהם  הרחק ע ''כ  עמל  ומדברים  הגזל  על יבנה·ÓÎÁ‰.(‚)מחשבותם  החכמה עסק  בעבור
הבית: ויתקיים יתכונן התבונה ובעבור האדם , וגו':Ú„·Â˙.(„)בית  הון כל החדרים  ימלאו הדעת עומד ·ÊÂÚ.(‰)בעבור 

ה': יראת  בדבר  „Ú˙.בחזקו ˘È‡Â: והולך ומוסיף בהוראה כח  מאמץ  הוא מחכם העדיף דעת ·˙ÂÏÂ·Á˙.(Â)בעל  ÈÎע''י
לעבירה : המסית היצה''ר מול מלחמה לעשות  תוכל  הדעת  היועץÚÂ˘˙Â‰.תחבולות  מעלת ברבות באה היא  ממנו התשועה

החכמ ': בדעת יתחכם כאשר פעם בכל  כח מאמץ ולזה בדעת  אשר¯‡ÂÓ˙.(Ê)וגדולתו  יקר  כאבן להאויל  המה החכמות
מאומה: למד  לא כי  החכמים שבת  מקום בשער פיו  יפתח לא לזה  מהם  וחדל  השגתו תקשה

oeiv zcevn
(Ï).ÌÈ¯Á‡ÓÏ:ועיכוב איחור והואÍÒÓÓ.מל' מזיגה ענין 

יינה מסכה כמו ביין המים  ט):תערובת Ì„‡˙È.(Ï‡)(לעיל
אודם: נחש:ÈÂÚÙˆÎÂ.(Ï·)מלשון מין מל 'Â¯Ê˙.(Ï‚)הוא

ונכר : חולי :È˙ÈÏÁ.(Ï‰)זר מכות‰ÈÂÓÏ.מל' עניינו 
צדיק  יהלמני כמו  קמ''א):המשברות  מן‡˜ıÈ.(תהלים אעיר

לביÈ‰‚‰.(·)השינה : והגיון כמו יט):יחשוב  (שם

(‰).ıÓ‡Ó: מחזק(Â).·Â¯·כמו וחשיבות גדולה עניינו
המלך  מא):ורבי  ראמות¯‡ÂÓ˙.(Ê)(ירמיה וכן  יקר  אבן  שם

כח):וגביש (איוב
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
לבולמוס: נוספות רפואות ב: עמוד פג BæçàLדף éî ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¦¤£¨

äéìà BúBà ïéìéëàî ,ñBîìea טבול כשהוא שומן, הרבה בו שיש הכבש, זנב - §©£¦¦©§¨
,øîà òùBäé áøc déøa àðeä áø .Láãaאותו äi÷ðמאכילים úìBñ óà ¦§©©¨§¥§©§ª©¨©©¤§¦¨

àLáéãa éøòNc éçî÷ eléôà ,øîà àtt áø .Láãa.בדבש שעורים קמח - ¦§©©¨¨¨©£¦¦§¥§©£¥§¦§¨
ìL dçøæîì ézöøå ,ñBîìea éðæçà úçà íòt ,ïðçBé éaø øîàעץäðàz ¨©©¦¨¨©©©©£¨©¦§§©§¦§¦§¨¨¤§¥¨

ועד  מהבוקר שם יוקדת השמש כי ביותר, מתוקים הם זה שבצד מפירותיו. ואכלתי

היום. éîöòaחצות ézîéi÷åהאמור יב)את ז äéìòá'.(קהלת äiçz äîëçä' §¦©§¦§©§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨
החייתני. שלמדתי החכמה íòèכלומר, íBòèì äöBøä ,óñBé áø éðúc של טוב §¨¥©¥¨¤¦§©©
øîàpL ,dçøæîì äpôé äðàz(יד לג LîL'(דברים úàeáz ãânîe' התבואה - §¥¨¦§¤§¦§¨¨¤¤¡©¦¤¤§Ÿ¨¤

ומעודנת. ממותקת השמש שמול

àçøBàa éìæà à÷ eåä éñBé éaøå äãeäé éaøולפתע בדרך, מהלכים היו -déæçà ©¦§¨§©¦¥¨¨¨§¥§§¨©£¥
äòBøì déçt÷ .äãeäé éaøì ñBîìea,שם שהיה הרועה על יהודה רבי כפה - §§©¦§¨©§¥§¤

àzôéøìו  déìëà.להתרפאות כדי לחמו, ככר את ואכל -,éñBé éaø déì øîà ¨§¥§¦§¨¨©¥©¦¥
zçt÷הפסדת -àúîì eèî ék .äòBøä úà,לעיר באו כאשר -ñBîìea déæçà ¦©§¨¤¨¤¦¨§¨¨©£¥§

éòöå éâìa eäeøãäà .éñBé éaøì בקערות העיר בני הקיפוהו מתיקה - מיני עם §©¦¥©©§§¨¥§¨¥
ויתרפא. שיאכל כדי äãeäéותבשילים, éaø déì øîà,יוסי ÷ézçtלרבי éðà רק ¨©¥©¦§¨£¦¦©§¦
å ,äòBøä úà אילו.dlek øéòä úà zçt÷ äzà ¤¨¤§©¨¦©§¨¤¨¦¨

רבי  עם יהודה רבי שהלך בעת שאירע נוסף מעשה הגמרא מביאה הקודם המעשה אגב

נוספת,eúåיוסי: בפעם -éìæà à÷ eåä éñBé éaøå äãeäé éaøå øéàî éaø §©¦¥¦§©¦§¨§©¦¥¨¨¨§¥
àîLa ÷ééã äåä øéàî éaø .àçøBàa ולהכיר אדם בני בשמות לדקדק רגיל היה - §§¨©¦¥¦£¨¨¥¦§¨

ואילו כעורים, או נאים מעשיהם אם זה פי àîLaעל é÷ééc eåä àì éñBé éaøå äãeäé éaø.לכך חוששים היו לא -eèî ék ©¦§¨§©¦¥Ÿ£¨§¥¦§¨¦¨
àzëec àeääì,היה שבת וערב מקום, לאותו כשהגיעו -àæétLeà eòa ו ללון, מקום ביקשו -Bì eøîà .eäì eáäé שאלו - §©§¨¨§¦¨¨£§¨§

הבית, בעל את øîàהתנאים .øBãék eäì øîà ,EîM äî,לעצמו מאיר øîàpLרבי ,àeä òLø íãà dpéî òîL דברים) ©¦§¨©§¦¨©§©¦¨¨¨¨¨¤¤¡©
כ) änä',לב úëtäz øBã ék'.כידור eäééñékמלשון déì eîéìLà éñBé éaøå äãeäé éaø,כספם את אצלו הפקידו -éaø ¦©§ªŸ¥¨©¦§¨§©¦¥©§¦¥¦©§©¦

ìæà .déñék déì íéìLà àì øéàî,מאיר áúBàdeáàcרבי déøáé÷ éa dé.כידור אבי של קברו אצל כיסו את הטמין - ¥¦Ÿ©§¦¥¦¥¨©§¥¥¦§¥©£©
déîìçaבלילה, déì éæçúàלו ואמר בחלום, לבנו כידור של אביו נראה -àøáb àeääc àLéøà çðîc àñék ìé÷L àz ¦§£¥¥§¤§¥¨§¦¦¨§©©©¥¨§©©§¨

אצלו]. [היינו אדם אותו של ראשו אצל שמונח הכיס את וקח בא -eäì øîà ,øçîì,לתנאים éàîìça.כידור éì éæçúà éëä §¨¨¨©§¨¦¦§£¥¦§¤§¨¦
àLnî eäa úéì éLîL éác àîìç ,déì éøîà.ממש בהם אין שבתות, בלילי חולם שאדם חלומות -øéàî éaø ìæà ¨§¥¥¤§¨§¥¦§¥¥§©¨¨¨©©¦¥¦

déøèðåכיסו על שמר -àîBé élek,ויטלנו הלה שיבוא חשש כי שבת, מוצאי והביאו.déúééàאז åעד נטלו -eøîà øçîì §©§¥¥¨§©§¥§¨¨¨§
Bì,לכידור יוסי ורבי יהודה ïñékרבי ïì áä ו כידור כיחש אצלך. שהפקדנו כיסנו את השב -íéøác eéä àì ,eäì øîà ©¨¦¨¨©§Ÿ¨§¨¦

øéàî éaø eäì øîà .íìBòî,יוסי ורבי יהודה øîלרבי ïì zøîà àì éànà déì eøîà .àîLa eúé÷ééc àì éànà ¥¨¨©§©¦¥¦©©Ÿ¨§¦¦§¨¨§¥©©Ÿ¨§©§¨©
ממנו. eäìלהישמר øîà,מאיר àðàרבי éøîàc øîéàאלא אינו אדם, של בשמו לדקדק אומר שאני מה -,àLLç אבל ¨©§¥©§¨§¦£¨£¨¨

é÷eæçà,ודאי כרשע להחזיקו -éøîà éî,לבסוף מפניו. אחרים שאזהיר בדברים,eäeëLîכדי כידור את eäeìéiòåהחכמים ©§¥¦¨§¦§¨§©§
àúeðçì לחנ והכניסוהו ושם- déîôNàות, éçôìè eæç.האחרונה מסעודתו שנותרו בשפמו, עדשים ראו -àðnéñ eáäéå eìæà ©£¨£§¨§¥©§¨¥¨§§¨£¦¨¨

eäúéáãì היה היום שמאכלו אמר שלחם, שאכן וכסימן כספם. את להם שתתן ציוה שבעלה לה, שאמרו לאשתו. סימן נתנו - ¦§¦§
eúééàå.עדשים, eäééñéëì eäeì÷Le,כידור כן déúzéàìכששמע déìè÷å ,eäéà ìæà להם שנתנה על אשתו, את והרג - §¨§¦©§§©§¨©¦§©§¥§¦§¥

כספם. את

i"yx

äéìà:c`n ony xya .ìù äçøæîì
äðàúon my dkn ynydy .

ynyde meid zevg cr xwead
:ixtd z` wznnãâîîåoeyl .

:mipcrnäéçô÷exkk lhpe e`tk .
:epnidéòöå éâìá åäåøãäà.

oipibl edetiwde xird ipa edeaaq
ly zexrwe dwizne yac ly

:oiliyazàîùá ÷ééãly enya .
:xerk m` d`p m` ziad lra

åäééñéë äéì åîéìùàzay axr .
:mqik elv` eciwtde didéáã

éùîù:zezay iaxr ly .åäá úéì
àùîîdgepna mc`y jezn .

oeekzne zenelg d`exe xdxdn
:eplhie jli `ly ezegcl didåæç

äéîôùà éçôìèlr miycr e`x .
:entyåäúéáãì àðîéñ åáäé.

dfe epiqik epl ipzzy xn` jilra
:miycr meid mzlk`y oniq jl
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
לבולמוס: נוספות רפואות ב: עמוד פג BæçàLדף éî ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¦¤£¨

äéìà BúBà ïéìéëàî ,ñBîìea טבול כשהוא שומן, הרבה בו שיש הכבש, זנב - §©£¦¦©§¨
,øîà òùBäé áøc déøa àðeä áø .Láãaאותו äi÷ðמאכילים úìBñ óà ¦§©©¨§¥§©§ª©¨©©¤§¦¨

àLáéãa éøòNc éçî÷ eléôà ,øîà àtt áø .Láãa.בדבש שעורים קמח - ¦§©©¨¨¨©£¦¦§¥§©£¥§¦§¨
ìL dçøæîì ézöøå ,ñBîìea éðæçà úçà íòt ,ïðçBé éaø øîàעץäðàz ¨©©¦¨¨©©©©£¨©¦§§©§¦§¦§¨¨¤§¥¨

ועד  מהבוקר שם יוקדת השמש כי ביותר, מתוקים הם זה שבצד מפירותיו. ואכלתי

היום. éîöòaחצות ézîéi÷åהאמור יב)את ז äéìòá'.(קהלת äiçz äîëçä' §¦©§¦§©§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨
החייתני. שלמדתי החכמה íòèכלומר, íBòèì äöBøä ,óñBé áø éðúc של טוב §¨¥©¥¨¤¦§©©
øîàpL ,dçøæîì äpôé äðàz(יד לג LîL'(דברים úàeáz ãânîe' התבואה - §¥¨¦§¤§¦§¨¨¤¤¡©¦¤¤§Ÿ¨¤

ומעודנת. ממותקת השמש שמול

àçøBàa éìæà à÷ eåä éñBé éaøå äãeäé éaøולפתע בדרך, מהלכים היו -déæçà ©¦§¨§©¦¥¨¨¨§¥§§¨©£¥
äòBøì déçt÷ .äãeäé éaøì ñBîìea,שם שהיה הרועה על יהודה רבי כפה - §§©¦§¨©§¥§¤

àzôéøìו  déìëà.להתרפאות כדי לחמו, ככר את ואכל -,éñBé éaø déì øîà ¨§¥§¦§¨¨©¥©¦¥
zçt÷הפסדת -àúîì eèî ék .äòBøä úà,לעיר באו כאשר -ñBîìea déæçà ¦©§¨¤¨¤¦¨§¨¨©£¥§

éòöå éâìa eäeøãäà .éñBé éaøì בקערות העיר בני הקיפוהו מתיקה - מיני עם §©¦¥©©§§¨¥§¨¥
ויתרפא. שיאכל כדי äãeäéותבשילים, éaø déì øîà,יוסי ÷ézçtלרבי éðà רק ¨©¥©¦§¨£¦¦©§¦
å ,äòBøä úà אילו.dlek øéòä úà zçt÷ äzà ¤¨¤§©¨¦©§¨¤¨¦¨

רבי  עם יהודה רבי שהלך בעת שאירע נוסף מעשה הגמרא מביאה הקודם המעשה אגב

נוספת,eúåיוסי: בפעם -éìæà à÷ eåä éñBé éaøå äãeäé éaøå øéàî éaø §©¦¥¦§©¦§¨§©¦¥¨¨¨§¥
àîLa ÷ééã äåä øéàî éaø .àçøBàa ולהכיר אדם בני בשמות לדקדק רגיל היה - §§¨©¦¥¦£¨¨¥¦§¨

ואילו כעורים, או נאים מעשיהם אם זה פי àîLaעל é÷ééc eåä àì éñBé éaøå äãeäé éaø.לכך חוששים היו לא -eèî ék ©¦§¨§©¦¥Ÿ£¨§¥¦§¨¦¨
àzëec àeääì,היה שבת וערב מקום, לאותו כשהגיעו -àæétLeà eòa ו ללון, מקום ביקשו -Bì eøîà .eäì eáäé שאלו - §©§¨¨§¦¨¨£§¨§

הבית, בעל את øîàהתנאים .øBãék eäì øîà ,EîM äî,לעצמו מאיר øîàpLרבי ,àeä òLø íãà dpéî òîL דברים) ©¦§¨©§¦¨©§©¦¨¨¨¨¨¤¤¡©
כ) änä',לב úëtäz øBã ék'.כידור eäééñékמלשון déì eîéìLà éñBé éaøå äãeäé éaø,כספם את אצלו הפקידו -éaø ¦©§ªŸ¥¨©¦§¨§©¦¥©§¦¥¦©§©¦

ìæà .déñék déì íéìLà àì øéàî,מאיר áúBàdeáàcרבי déøáé÷ éa dé.כידור אבי של קברו אצל כיסו את הטמין - ¥¦Ÿ©§¦¥¦¥¨©§¥¥¦§¥©£©
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אגרות קודש

 ב"ה,  ער"ח כסלו, ה'תשי"א 

ברוקלין

התמים...

שלום וברכה!

...ובענין מה שקרה לו ביום הקדוש הנה יאמר בכל יום לבד משבתות ויו"ט קאפ' קג-קד שבתהלים 

וילמוד פרק א' מאגרת התשובה עד ר"ה הבע"ל. והעיקר שיקיים את הפסק דין של אדמו"ר הצמח צדק 

)שו"ת צ"צ שער המילואים ח"ד סס"ב( וז"ל: יסיח דעתו מזה לגמרי ויהי' שמח וטוב לב עכ"ל.

המשך מהעמוד הבא



קפי
oifge` mipy` cenr cl sc oey`x wxtdheq

.'eë eìaèpL ïåéëåoicxFi Eid `NW ,mdixFg`l miOd Exfg FkFzl ozqipkA zigxfn ztUA §¥¨¤¦§§¦§©¦§¨¦¦§¦¨¨§¨§©©¦©£¥¤¤Ÿ¨§¦

aizkcM dlrnl oilFre midAbp cinY mi`Ad miOde micnFr mW `N` oHnlE mipdMd on¦©Ÿ£¦§©¨¤¨¨§¦§©©¦©¨¦¨¦¦§¨¦§¦§©§¨§¦§¦

:mNM ExarW cr mW Ecnr mipdMde ,cg` cp Enw.íéî ìL ïäáb änk:qxBãâðk ìéî á"é ¨¥¤¨§©Ÿ£¦¨§¨©¤¨§ª¨©¨¨§¨¤©¦¨©¦§¤¤
.ìàøNé äðçîipW lr lin xUr mipW EidWmdipgn agx mziIpgM Exar mde ,lin xUr m ©£¥¦§¨¥¤¨§¥¨¨¦©§¥¨¨¦§¥¨§©£¦¨¨Ÿ©©£¥¤

,lin xUr mipW agx `EdW zFnM cgi Exar̈§©©§¤Ÿ©§¥¨¨¦

xUr mipW Kldn `N` oxarA EdW `NW E`vnp¦§§¤Ÿ¨§¨§¨¤¨©£©§¥¨¨

lW mipFxg` ElrW cr mdipgn Kx` lW lin¦¤Ÿ¤©£¥¤©¤¨©£¦¤

:miOd EdaB oCbpkE dpgOd sFqíéî øîBà éåä ©©£¤§¤§¨¨§©©¦¡¥¥©¦
.íél÷EdaB `l miOdW k"`e ,mc`d on uExl ©¦¨¦¨¨¨§¤©©¦Ÿ¨§

`vnp mnFwnl Exfge lin xUr mipW `N ¤̀¨§¥¨¨¦§¨§¦§¨¦§¨

oithFWe min oi`aE xFarl EwiRqd `l oiicrW¤£©¦Ÿ¦§¦©£¨¦©¦§§¦

:ozF`.ïétk:c"eleewex` zFOlE`áçø óàå ¨¦¦©§©¨¨
ì äøîà.òLBäé éçeìLoCxId z` ExarW mcw ¨§¨¦§¥§ª©Ÿ¤¤¨§¤©©§¥

:oiicr oicgRzn Eid sEq mi zrixw lrWíãBò ¤©§¦©©¨¦§©£¦£©¦¨
.'eë òLBäé ïäì øîà ïcøiamipdMde aizkcM ©©§¥¨©¨¥§ª©§¦§¦§©Ÿ£¦

lM mY cr oCxId KFzA micnFr oFx`d i`UFp§¥¨¨§¦§©©§¥©Ÿ¨

l` xAcl rWFdi z` 'd dEv xW` mixaCd©§¨¦£¤¦¨¤§ª©§©¥¤

mY` iM dWnA aizM ikdC xaCd Edfe ,mrd̈¨§¤©¨¨§¨¥§¦§Ÿ¤¦©¤

,'ebe mYWxFde orpM ux` l` oCxId z` mixaFr§¦¤©©§¥¤¤¤§©©§©§¤§

lr mdOr dpzd oCxId z` ExarIWM xnFlM§©§¤©©§¤©©§¥¦§¨¦¨¤©

:mWixFdl zpn.íëéúBà ïéôèBLåopiqxB §©§¦¨§§¦¥¤©§¦¨

:`ziixAA.'åâå íëì eîéøäEniwdW mipa`d md ©¨©§¨¨¦¨¤§¥¨£¨¦¤¥¦

oniq zFidl oFxMfl mipdMd ilbx aSn zgY©©©©©§¥©Ÿ£¦§¦¨¦§¦¨

:oCxId z` zFa` ExarW mipAlCBzî äfî eàN ©¨¦¤¨§¨¤©©§¥§¦¤¦
.'åëå ávnî ïcøiäEpaE lair xdA EniwdW md ©©§¥¦©©§¥¤¥¦§©¥¨¨

:lBlBA mErawE mElRwe gAfOdLéðéà éìãîc ©¦§¥©§¦§§¨©¦§¨§¦§¥¦¦
.détúkàoi`e FtzM lr FdiAbn Fnvr mc`dW ©©§¥¤¨¨¨©§©§¦©§¥§¥

:FrIqn xg`.àeä déðeòèc àzìéz`N` Fpi` ©¥§©§¦§¨¦§¥¥¤¨

n WilW`vnp ,xg` FpirhOWM `UFPW iF`V §¦©¤¥§¤©§¦©¥¦§¨

:oi`q j"w `Vn `UFp odn cg` lM didWïàkîe ¤¨¨¨¤¨¥¤¥©¨§¦¦¨
.áMçî äzàEdE`UPW lFMW`A did dOM ©¨§©¥©¨¨¨¨¤§¤§¨

oinixOWM df z` df oiriIqn Eide miWp` dpnW§Ÿ¨£¨¦§¨§©§¦¤¤¤§¤§¦¦

ipi` EdE`VIe xn`PW rnWOn :otizM lr FzF`©§¥¨¦©§©¤¤¡©©¦¨¥¦

:mipWAW rcFiéðèøBèå éðèøeè ÷çöé éaø øîà ¥©¤¦§©¦¨©©¦¦§¨§¨¥§§§¥
.éðèøeèc,iF`Vn zgY iF`VnE iF`Vn §§¨¥©©©©©

cg` lkaE ,mipFilrd z` oiriIqn mipFYgYdW¤©©§¦§©§¦¤¨¤§¦§¨¤¨

df oiklFd zFhFn ipW ,cviM .zFhFn ipW Eid̈§¥¥©§¥§¦¤

zFhFn ipWE ,mzF` oi`UFp drAx`e df lv ¥̀¤¤§©§¨¨§¦¨§¥

mde mzF` oi`UFp mc` ipA drAx`e mixg £̀¥¦§©§¨¨§¥¨¨§¦¨§¥

cg` hFn ,mipFilrd mipW zgYn oFqkl`A©£©§¦©©§©¦¨¤§¦¤¨

oiklFde ipXd W`xl cg` hFnE cg`d W`xl̈Ÿ¨¤¨¤¨¨Ÿ©¥¦§§¦

,Dil rinW `xTn e`l wgvi iAxe .oFqkl`A©£©§§©¦¦§¨¨¦§¨§¦©¥

,mipWA ibq dp`zE oFOxC Dil `hiWtC `N ¤̀¨¦§¦¨¥§¦§¥¨¨¥¦§©¦

`ipnY Edl EWR ,mElM E`Up `l alke rWFdie¦ª©§¨¥Ÿ¨§§¨§§©§¨

EpcOlnd oFW`xd Wxcn e`l m`e ,lFMW`l̈¤§§¦¨¦§¨¨¦©§©§¥

mircFi Epiid `l `xw xn`w cg` hFn e`lC§¨¤¨¨¨©§¨Ÿ¨¦§¦

opirnWC `N` ,F`Vnl mc` ipA dpnW oiEkl§©¥§Ÿ¨§¥¨¨§©¨¤¨§©§¦¨

wgvi iAx `z`e ,Eid zFhFn ipWC DiPn¦¥¦§¥¨§¨¨©¦¦§¨

ipW cg` lke mW Eid zF`Vn ipWC opirEnW`l§©§¦¨¦§¥©¨¨¨§¨¤¨§¥

:zFhFn.äöò dúBàa eéä àlLlFMW` `iadl ¤Ÿ¨§¨¥¨§¨¦¤§

xnFl ,EpeEMzp drxl milBxndW ,dfM dPWn§ª¤¨¤¤©§©§¦§¨¨¦§©§©

miPWn diaWFi KM miPWn dizFxiRW mWM§¥¤¥¤¨§ª¦¨§¤¨§ª¦

:midFabE mixFAbe.äãeäé éaø éøáãì`N` dxard Kx` did `l KMld ,cgi Exar mdipgn agx lM oCxIA Exar mziIpg KxC mdipgn Kx`M oilin xUr mipW `N` miOd EdaB `l xn`W §¦¦§¦§¦§¥©¦§¨¤¨©Ÿ¨§©©¦¤¨§¥¨¨¦¦§Ÿ¤©£¥¤¤¤£¦¨¨¨§©©§¥¨Ÿ¨©£¥¤¨§©©¦§¨Ÿ¨¨Ÿ¤©£¨¨¤¨

:oilin xUr mipW§¥¨¨¦¦
éøáãìå

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

øúåél"ie iqxt `zlz `l` `rx`l `airn `kil `de i"xl dniz .lin ze`n ylyn

riwx ly eal cr xne` iel iax inlyexi mipprd on dlrnl oiklede oiycbp eidy

:laan dwegx ux`n oldl xn`pe wgxd o`k xn`p laa cr opixn` onzíãåòocxia

odl xn` zexzqpd z` odilr elaiw ocxia yiwl yix xn` [inlyexi] .ryedi mdl xn`

mind zexzqpd z` oilawn mz` oi` m` ryedi

ciaf x"a oeniq iax xn` mkz` oitheye oi`a

maexe `hg okr ixdy ok `edy jl rcz ze`ie

dxzed dpaia iel 'x xn` ira dltp oixcdpq ly

wqr mkl oi` dxn`e lew za dzvi drevxd

:zexzqpa

éøéîâoirhc `edd inc `l inlyexi .`peh lk

dizeakx` one dizeakx` l` `rx` on

lr `rx` on] dil ilzc `eddl ditizkl

`eddl dil ilzc `edd inc `le [ditizk

:[dil oirh oxge`c]

éðèøåèiphxehc g"x yxit .iphxehc iphxehe

cvike mipf`n ly dpw oei oeyla

milaga mebxiqe micenr ipy e`iad ede`yp

zehen epzpe milag iab lr leky`d epzpe

ozp leky`de mibxeqnd micenrd dvwa milaga

y`xa da `veike y`xd dfn dvwd on '` hen

micenrd y`xa zehen izy e`vnp xg`d dvwn

lre milaga oezp leky`de milaga mibxeqnd

odn oizegt zehen izy zehend el`n hen lk

rax` e`vnp df y`xa hene df y`xa hen

iy`xa mipezpd zehen ipy iy`xa zehen

eid zehen 'c el`n hene hen lke micenrd

z` oilaeq dpny e`vnp miyp` ipy oze` mipreh

zehen xnelk 'eke iphxeh yexit dfe leky`d

yi` cg` yi` aizk inlyexi zehen lr zehene

xne` ec l`rnyi iaxc dizrc lr dhnl cg`

leky`a dpny eid xyr mipy od ieaix zepeyl

lr milk i`yepae mipenixe mip`za drax`

miletk zepeyl xne` ec `aiwr iaxc dizrc

mip`za dpny leky`a f"h eid drax`e mixyr

l`rnyi iaxc dizrc lr milk i`yepe mipenixe

oixhxeh `aiwr iaxc dizrc lr oixhxeh

:oixhxeh ixhxehe
oziipgk

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

íénä eøæç íéna íéðäë éìâø eìaèépL ïåéëå§¥¨¤¦§§©§¥Ÿ£¦©©¦¨§©©¦
,íäéøBçàìïcøiä ãò ïBøàä éàNð àBáëe" :øîàpL ©£¥¤¤¤¡©§Ÿ§¥¨¨©©©§¥

"ãçà ãð eî÷ äìòîìî íéãøiä íénä eãîòiå 'Bâå©©©§©©¦©Ÿ§¦¦§©§¨¨¥¤¨
øNò íéðL ìò ìéî øNò íéðL ?íéî ìL ïäáBb änëå§©¨§¨¤©¦§¥¨¨¦©§¥¨¨
'ø Bì øîà .äãeäé 'ø éøác ,ìàøNé äðçî ãâðk ,ìéî¦§¤¤©£¥¦§¨¥¦§¥§¨¨©

éøáãì :ïBòîL 'øa øæòìà?íél÷ íéî Bà ì÷ íãà ,E ¤§¨¨§¦§¦§¨¤¨¨©©¦©¦
,ïúBà ïéôèBLå íéî ïéàa ïk íà .íél÷ íéî øîBà éåä¡¥¥©¦©¦¦¥¨¦©¦§§¦¨
éab ìò ïéôék ïéìBòå ïéLcâð íéî eéäL ãnìî àlà¤¨§©¥¤¨©¦¦§¨¦§¦¥¥©©¥

ìMî øúé ,ïéôékéëìî ìk ïúBà eàøL ãò ,ìéî úBàî L ¥¥¨¥¦§Ÿ¥¦©¤¨¨¨©§¥
éøîàä éëìî ìk òîLë éäéå" :øîàpL ,áøòîe çøæî¦§¨©£¨¤¤¡©©§¦¦§Ÿ©¨©§¥¨¡¦
íiä ìò øLà éðòðkä éëìî ìëå äné ïcøiä øáòa øLà£¤§¥¤©©§¥¨¨§¨©§¥©§©£¦£¤©©¨
ìàøNé éðá éðtî ïcøiä éî úà 'ä LéáBä øLà úà¥£¤¦¤¥©©§¥¦§¥§¥¦§¨¥
éðá éðtî çeø ãBò íá äéä àìå íááì ñniå íøáò ãò©¨§¨©¦©§¨¨§Ÿ¨¨¨©¦§¥§¥

ì äøîà äðBfä áçø óàå ,"ìàøNéék" òLBäé éçeìL ¦§¨¥§©¨¨©¨¨§¨¦§¥§ª©¦
áéúëe "óeñ íé éî úà 'ä LéáBä øLà úà eðòîL̈©§¥£¤¦¤¥©§¦
,ïcøia íãBò .'Bâå "ãBò äî÷ àìå eðááì ñniå òîLpå"©¦§©©¦©§¨¥§Ÿ¨¨§¨©©§¥
úà íéøáBò ízà äî ìò eòc :òLBäé íäì øîà̈©¨¤§ª©§©¨©¤§¦¤
,íëéðtî õøàä éáLBé úà eLéøBzL úðî ìò ,ïcøiä©©§¥©§¨¤¦¤§¥¨¨¤¦§¥¤
íà "íëéðtî õøàä éáLé ìk úà ízLøBäå" :øîàpL¤¤¡©§©§¤¤¨§¥¨¨¤¦§¥¤¦
ïéôèBLå íéî ïéàa ,åàì íàå ,áèeî ïk ïéNBò ízà©¤¦¥¨§¦¨¨¦©¦§§¦
,ïcøia íãBò .íëúàå éúBà "íëéúBà" éàî .íëéúBà¦¤©¦¤¦§¤§¤¨©©§¥
ìò úçà ïáà Léà íëì eîéøäå" :òLBäé ïäì øîà̈©¨¤§ª©§¨¦¨¤¦¤¤©©©
äéäz ïòîì" :áéúëe "ìàøNé éðá éèáL øtñîì BîëL¦§§¦§©¦§¥§¥¦§¨¥§¦§©©¦§¤
äî øîàì øçî íëéða ïeìàLé ék íëaø÷a úBà úàæŸ§¦§§¤¦¦§¨§¥¤¨¨¥Ÿ¨
úà úBáà eøáòL íéðáì ïîéñ "íëì älàä íéðáàä̈£¨¦¨¥¤¨¤¦¨§¨¦¤¨§¨¤
íëì eàN" :òLBäé ïäì øîà ,ïcøia íãBò .ïcøiä©©§¥¨©©§¥¨©¨¤§ª©§¨¤
íézL ïéëä íéðäëä éìâø ávnî ïcøiä CBzî äfî¦¤¦©©§¥¦©©©§¥©Ÿ£¦¨¦§¥
íúBà ízçpäå íënò íúBà ízøáòäå íéðáà äøNò¤§¥£¨¦§©£©§¤¨¦¨¤§¦©§¤¨

."äìélä Bá eðéìz øLà" :øîBì ãeîìz ?ïBìîe ïBìî ìëa ìBëé "äìélä Bá eðéìz øLà ïBìna©¨£¤¨¦©¨§¨¨§¨¨¨©§©£¤¨¦©¨§¨
çå àéúî ïa øæòéìà 'øå àzôìç àaà :äãeäé 'ø øîàíéðáà ïúBà ìò eãîò éàðéëç ïa àéðð ¨©§¨©¨£©§¨§¡¦¤¤¤¨§¨©£©§¨¤£¦©¨§©¨£¨¦

,déôúëì Léðéà éìãîc àðeòèc éøéîâe .äàñ íéòaøàk äìe÷L úçàå úçà ìk íeøòéLå§¦£¨©©§©©§¨§©§¨¦§¨§¦¦¦§¨§¦§¥¦¦¦©§¥
òîLnî "íéðLa èBná eäàOiå" øîàpL ìBkLàì áMçî äzà ïàkîe .éåä äéðeòèc àzìéz¦§¨¦§¥¨¥¦¨©¨§©¥§¤§¤¤¡©©¦¨ª©¦§¨¦¦©§©
'ø øîà ,úBèBî éðLa ?"íéðLa" øîBì ãeîìz äî ?íéðLaL òãBé éðéà "èBná" øîàpL¤¤¡©©¥¦¥©¤¦§©¦©©§©¦§¨¦¦§¥¨©
ãçàå ,ïBnéø àNð ãçà ,ìkLà eàNð äðîL ?ãöék àä .éðèøeèc éðèøeèå éðèøeè :÷çöé¦§¨§¨¥§§¨¥§§¨¥¨¥©§Ÿ¨¨§¤§Ÿ¤¨¨¨¦§¤¨
àîéà úéòa éàå ,éáéLçc íeMî àîéà úéòa éà ,íeìk eàNð àì áìëå òLBäé .äðéàz àNð̈¨§¥¨§ª©§¨¥Ÿ¨§§¦¨¥¥¨¦©£¦¦§¦¨¥¥¨
,äãeäé 'ø éøáãì :øîà ãç ;àçtð ÷çöé 'øå éîà 'ø da éâéìt äöò dúBàa eéä àìL¤Ÿ¨§¨¥¨§¦¦¨©¦§¦§¨©¨¨©¨©§¦§¥§¨

ïúééðçë

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

סוטה. אלו נאמרין - פרק שביעי דף לד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

ידי ההליכה בדרכי הוי', כפי  המברכו בהצלחה בלימודו און האלטן זיך באילנא דחייא, על 

אשר הורנו נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

המשך מהעמוד הקודם



קפב
oifge` mipya cenr cl sc oey`x wxtdheq

.ïBòîL øa à"ø éøáãìe,Wi` xg` Wi` Exar df xg` dfA lin zF`n WlXn xzFi xn`C §¦§¥©¦§§¨©¥¦§Ÿ¥¦¨¤©©¤¨§¦©©¦

r oziIpgM i`C ,xFarl dAxd EdXW E`vnplM oidAbp `l mc`n minC `NEw mEXn Exa ¦§§¤¨©§¥©£§¦©£¦¨¨¨§¦¨§©¦¥¨¨Ÿ¦§¨¦¨

:KM.íél÷ íéî:miOd FnM uExl lw mc` xaq xnE ,mc`d on miNw md dAxd.Ezòcîip` ¨©¦©¦©§¥¥©¦¦¨¨¨©¨©¨¨©¨§©©¦¦©§§£¦

aizkcM Ll mixnF` md l`xUi la` ,LzF` dEvn ipi`(` mixaC),'ebe mkNM il` oEaxwYe ¥¦§©¤§£¨¦§¨¥¥§¦§§¦§¦§¨¦©¦§§¥©ª§¤§

:Lci lr aMrn ipi` ip`.íãà Lé íeìkxnFlM £¦¥¦§©¥©¨§§¥¨¨§©

xaC zFUrl Fl xnF` did mElM dEv d"ATd m ¦̀©¨¨¦¨§¨¨¥©£¨¨

:dlTY icil `al FtFQWõøà ìL dzLáì ¤¨Ÿ¦¥©¨¨§¨§¨¤¤¤
.ìàøNégENW dNgY El`XW (dlI`W) ozF` ¦§¨¥¨¤©¨¨¤¨£§¦¨¦©

:milBxnd.eðéãéa äìò àì]oircFi Ep` oi` ©§©§¦Ÿ¨¨§¨¥¥¨§¦

:[WFxcl.åéøác øúñlW] F`pFU dUre Wigkd ¦§¨©§¨¨¦§¦§¨¨§¤

:i`CA [d"ATd.Cî ä"awä ìL BàðBN äNòL ©¨¨©©¤¨¨§¤©¨¨©
lFki Fpi` ziAd lrA ENt` oOwl 'ixn`cM ,WNg©¨¦§©§¦§©¨£¦©©©©¦¥¨

:mXn eilM `ivFdl.åéøác àéaçäLoxn` `le §¦¥¨¦¨¤¤§¦§¨¨§Ÿ£¨¨

:odW zFnM.òqtL:md xW`M oxn` `NW ,bNC §¤¥¤¦¥©¦¥¤Ÿ£¨¨©£¤¥

.òLBäédWn eilr WTA xaMW ,Klil Kxvd `l §ª©Ÿª§©¥¥¤§¨¦¥¨¨Ÿ¤

:mingx.'åâå áìë écáòå áéúëc eðééäåeizF`iade ©£¦§©§¦§¦§©§¦¨¥§©£¦¦

aizkcM oFxag `ide ,dOW `A xW` ux`d l ¤̀¨¨¤£¤¨¨¨§¦¤§§¦§¦

(ci rWFdi)`Ed alM n"y ,alkl oFxag z` oYIe §ª©©¦¥¤¤§§¨¥¨¥

:oFxagl lif`C.ïnéîcIW FnM ,mdAW xFAB §¨¦§¤§§ª¨¦¤¨¤§¤©

:l`nVd on daEWg oinIdõøàä úà äNBòL ©¨¦£¨¦©§Ÿ¤¤¤¨¨¤
.úBúéçLkaxn ux`A winrn eilbx mFwOW ¦§¦¤§©§¨©£¦¨¨¤¥Ÿ

`l iWW oFWlE .zgWkE `nEbM mW xMpe FCaM̈§§¦¨¨§¨§©©§¥©Ÿ

oFWl d`xpe .zFzigWl inC i`n Epl WxFR©¨©¨¥¦§¦§¦§¤§

:xMp mcnrn mFwnE micaM mdW ,WW icEOr©¥¥¤¥§¥¦§©£¨¨¦¨

.íéîìzwinrnE xtrd dlrOW dWxgOd mlzM §¨¦§¤¤©©£¥¨¤©£¤¤¨¨©£¦

:ux`A.ïúîB÷a änçä úà íé÷éðòî eéäLaxn ¨¨¤¤¨©£¦¦¤©©¨§¨¨¥Ÿ

awPA wpFre awFp mx`Ev EN`M oinFC oznFw DaBŸ©¨¨¦§¦©¨¨¥§¥©¤¤

:FA d`vFi dOgdW.ïè÷ BðáìmipAd ohw orpM ¤©©¨§¨¦§¨¨§©©§©©¨¦

:mipAl ipW mixvnE ,did mg lW.äpáîoFWl ¤©¨¨¦§©¦¥¦©¨¦§ª¨§

dPOn dpA`(fh ziW`xA):zFxitA zaXin xnFlM , ¦¨¤¦¤¨§¥¦§©§ª¤¤§¥

.íéLøè:dgl ux`M zFxiR oiUFr oi`W mirlq §¨¦§¨¦¤¥¦¥§¤¤©©

.éáëL da éøá÷c,w"d `N` h"n opiqxB `l §¨§¥¨¨§¥Ÿ©§¦¨¤¨

lkM zFxitl diE`x Dpi`e `id oiWxhC rcze§¥©¦§¨¦¦§¥¨§¨§¥§¨

:mizn zxEawl dEcgi Kkitl ,ux`d x`Weéä ék §¨¨¨¤§¦¨¦£¨¦§©¥¦¦¨
.åéøN ïòöal` miglFXW ,l`xUi Kln lW §Ÿ©¨¨¤¤¤¦§¨¥¤§¦¤

drxR `nl` ,xEX` Kln lr Fl xFfrl drxR©§Ÿ©£©¤¤©©§¨©§Ÿ

:FWTal oiklFd mWe aizi orvAílLàå àp äëìà §Ÿ©¨¦§¨§¦§©§¥§¨¨©£©¥
.éøãð úàxcPd mNW`e oFxagA `P dkl` ¤¦§¦¥§¨¨§¤§©£©¥©¤¤

xcp xcp iM DixzA aizkcM ,xEWbA iYxcPW¤¨©§¦¦§§¦§¦©§¥¦¥¤¨©

`lde irA i`n oFxagaE ,xEWba iYaWA LCar©§§§¦§¦¦§§¤§©¨¥©£Ÿ

:oFrabA m` iM gAfOd mW did `làéáäì Ÿ¨¨¨©¦§¥©¦¦§¦§§¨¦
.äìBòì íéNákmiUaM zFgpn 'qnA xn xn`C §¨¦§¨§¨©©§§¨§¨¦

:dzid drxn ux` `nl` ,oFxagn.dpîxnFlM ¥¤§©§¨¤¤¦§¤¨§¨¦¨§©

id `NW ,iprIqn dY` LzaEWYndaEWg dz ¦§¨§©¨§©§¥¦¤Ÿ¨§¨£¨

miWxh zA `idW xg`n ux`d x`WM rxfl§¤©¦§¨¨¨¤¥©©¤¦©§¨¦

xkFVdA `rivn `aaA 'ixn`cM(.t sC)i`e ¦§©§¦§¨¨§¦¨§©¥©§¦

:[oinNWn mdipW `id] icpFxbA `wfgnC `rx ©̀§¨§©§§¨¦§§¦¦§¥¤§©§¦

.àòøà àLéì÷cWElwe wC miWxh lW xtr ¦§¦¨©§¨¨¨¤§¨¦©§¨

mirxFfe miWxFg Eid `l KM KFYnE ,`Ed hrEnE¨¦¨Ÿ¨§¦§§¦

:mc` lk`n d`EaY DzF`.àéòø äãáòåzgnvn ¨§¨©£©¨¨§¨§¨©§¨©§©©

:o`Sd milkF`e miaUr dlrnE.àðééð÷ ïîLå ©£¨£¨¦§§¦©Ÿ§¨¥¦§¨¨
ux`A giAWdl o`Sd KxC oMW ,o`Sd dpwOd©¦§¤©Ÿ¤¥¤¤©Ÿ§©§¦©§¤¤

:dgl ux`n xzFi miWxhE dWai§¥¨§¨¦¥¥¤¤©©
åëìéå

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

ïúééðçëeid axrn cvl ipyd xar ztyl oiribn eidyk mlerl mipey`xd l"i .exar

dpgn agex ixdy mdixg` oi`al cnrn mewn oiyere ocxia dhnl oikled

dn` mitl` `ed line dn` miyng `"k did `l ocxid agexe lin xyr mipy did l`xyi

df lv` df ekynp ocxia eqpkpy xg`l la` ocxia eqpkp oziipg agexe jxe`a `wecc l"ie

jxck `l` ok xn`z `l m`y onvr envnve

ocxia mlek ecnr `l ok m` ocxia ecnr oziipg

`ven dz` ixdy odnr ryedi dpzdy drya

zeagx zerevx t"z lin xyr mipy agexa

a"i drevx lk jxe`e ocxid agexk dn` miyng

oze` siwdl jl did m`e dn` 'p agex lr lin

ekxe` did ef lv` ef okx` zcn zerevx t"z

ocxid jxe`k ze`qxt ('ne) 'ze sl`l aexw

`ed `veie daxrd mi cr m` ik zxkp `l ocxide

'ta `zi`ck oc wlga `edy qiint zxrnn

dnda xyrn(.dp sc zexeka)l`xyi ux` lk jxe`e

oileki eid j`idc cere ze`qxt 'z `"k did `l

`l ocxia k"r `l` ryedi itn mi`pzd renyl

dnize oinvnevn `l` oziipg jxck micner eid

ecnr `ld n"n exar oziipg jxcc idp i"xl

mipa`d elhpe mi`pzd ryedi xnby cr ocxia

'p mze` k"` olek exary cr epzi`l xfg `le

oiycbp mind eid exary df zedye ocxi ly dn`

didy yceb eze` l"ie lin a"i lr xzei oilere

lin daeb llkl ribd `l lin a"i lr xzein

:dil aiyg `l ikdleäæádniz .exar df xg`

`lde mind zelwa xfrl` 'x dil ilz i`n` k"`

mzxard aekira `l` dielz epi`izxzac l"ie

mind zelwl mc`d zelw deyny dn lr ibilt

oziipg jxc oixaer eid m` elit`y epi` df xn`

xn` `l `ede lin b"in xzei oiycbp mind eid

dinz df lre exar df xg` dfay cere a"i `l`

xn`wc jiiy davw dn exar df xg` dfa m` iax

mixaer eid mind lceb oeayg itly ze`n yly

a"i xqg ze`n 'b jxe` `edy lin ivg agexa

lin a"i lr lin a"in zerevx a"i dyrzy cvik

mtxvzyke lin a"i jxe`e lin agexa drevx lke

agex lr lin c"nw jxe` didi jxe`a ef lv` ef

didi jxe`l dptxvze zerevxd agex welgz lin

dil `pn `de lin ivg agex lr lin g"tx jxe`

exar `l oerny xa `"xlc d`xpe exar jky

mixfetn eid oziipg zrya ixdy oziipg jxc llk

jxck dfn wegx df mdild` mihep eidy iptn

lv` df olek oikynp exaryk la` zexiiy ziipg

ivg agexa m` ik l`xyi lk did `l `nye df

ipa jxck df xg` df exaryke lin ivg lr lin

mc` ipa dxyra cg` liay jxc oixaerd mc`

oideyy `eaix 'q xeriyk zeidl leki df lv` df

:jk lk ozxarda

øîxacdy t"r` t"dc d`xp .lw mc` xaq

oicxei odyk `wec epiid milw miny reci

oilere oiycbp eidy o`k la` ozvexn jxc ick

:dey mc` zelw xeriye min zelw xeriy

éúåáàwxta xn`de z"`e .mingx ilr eywa

ezny in(.gi sc zekxa)icin oirci `l izinc

xnel yi mlerd zea` elit`e `pwqna rnyne

jky odl oiricen lltzn dfy dltz ici lrc

ziprzc ipy wxta xn` ikde lltzp(.fh sc)dnl

mizn mdilr eywaiy ick zexawd zial oi`vei

`pn iaxc `caera miciqgc iwxta oke mingx

:dea`c `zxrn` ghzy`cøîàådxenzc ipy wxta wiqnc b"r` .oexagn miyak `iadl jldy opg xa xa dax `nizi`e `ie` ax(:ci sc)onyc zdin opirny edin lf` iaexw`lc

:miyak `iadl jldy xninl jzrc `wlqcn `piipw
cnln
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:ïðçBé 'ø øîà .Cî Bîöò äNòL "ìàëéî" ,àeä Ceøä¦¨¥¤¨¨©§¨¨©¨¨
àéaçäL "éaçð" ,"éñôå ïa éaçð" øîàð eðà óà©¨Ÿ©©§¦¤¨§¦©§¦¤¤§¦
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סוטה. אלו נאמרין - פרק שביעי דף לד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

ok m`eøáò ïúééðçkenk `l` ,df xg` dfa ocxid z` exar `l - ©£¨¨¨¨§
e ,oziipg xcqïBòîL éaøa øæòìà éaø éøáãìxzei mind edaby §¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¦§

y xnel miaiig ,lin ze`n ylyneøáò äæ øçà äæaax onf jx`e , ¨¤©©¤¨§
mevr dk daebl lirlck df iab lr df mxrdl mind ewitqdeãçå .§©

`gtp wgvi iax e` in` iax -øî ïéa ,øîà,dcedi iax -øî ïéáe ¨©¥©¥©
y mixaeq ,oerny iaxa xfrl` iax -,eøáò ïúééðçky `l`øî- ©£¨¨¨¨§©

dcedi iaxì÷ íãà øáñl`xyi mr exary enke ,mind enk uexl ¨©¨¨©
lin xyr mipy daebl mind enxrp mb jk ,lin xyr mipy jldn,

øîeoerny iaxa xfrl` iax -íél÷ íéî øáñ,mc`d on xzei uexl ©¨©©¦©¦
enxrp mind ,cala lin xyr mipy jldn exar l`xyi mry s`e

lin ze`n ylyn xzei ly ax daebl onf eze`a.
xxal dkiynn ,milbxnd dyrn z` lirl `xnbd dxikfdy oeik
xarne ocxid zrixw ipiprl xefgz jk xg`e ,milbxnd iyrnn

milbxnd zyxt zligza xn`p .ea l`xyiøîà ,'íéLðà Eì çìL'§©§£¨¦¨©
,Lé÷ì Léø'd el xn`y dnEì çìL'eyexit ,'Ezòcîip` epiidc , ¥¨¦§©§¦©§§

dyn mdl xne`y enk jnn eywa l`xyi wx ,jze` devn ipi`
i`ceae .jci lr akrn ipi` ip`e ,'mklek il` oeaxwze' mixac xtqa

di`xde ,jk lr 'd edeiv `lyäæ íãà éëåBîöòì òø ÷ìç øøBa §¦¨¨¤¥¥¤©§©§
did `l 'd i`cea ok m`e ,rx xac envrl xgea `l mc` ixde -

,`xnbd zx`ane .dlwz icil `eal eteqy xac devnáéúëc eðééäå§©§¦§¦
dyn mdl xne`y,'øácä éðéòa áhééå'eLé÷ì Léø øîàwiicl yi , ©¦©§¥©©¨¨¨©¥¨¦

weqtd oeyl'éðéòa'íB÷î ìL åéðéòa àìå. §¥©§Ÿ§¥¨¤¨
my weqtd jynda aezk ,milbxnd oiprn `xnbd zyxec cer

"epiptl miyp` dglyp exn`zeéaø øîà ,"õøàä úà eðì eøtçéå§©§§¨¤¨¨¤¨©©¦
,àaà øa àéiçglyiy dligzkln dynn l`xyi eywiay dywad ¦¨©©¨

,ìàøNé õøà ìL dúLBáì àlà eðåekúð àì ,íéìbøîcenll yie §©§¦Ÿ¦§©§¤¨§§¨¤¤¤¦§¨¥
,dey dxifbn z`fíúä áéúëe 'õøàä úà eðì eøtçéå' àëä áéúk§¦¨¨§©§§¨¤¨¨¤§¦¨¨

,'Bâå 'änçä äLBáe äðálä äøôçå'`ed 'dxtge' oeyl my enke §¨§¨©§¨¨¨©©¨§
oeyl `ed 'extgie' o`k mb jk ,dngd iabl aezky itk ,dyea oeyl

.l`xyi ux` z` yiial evxy ,dyea
,milbxnd zyxta aezk ceròenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå'§¥¤§¨§©¥§¥©©

,eðéúBáàî eðéãéa úøBñî äæ øác ,÷çöé éaø øîà ,'øekæ ïa¤©¨©©¦¦§¨¨¨¤¨¤§¨¥¥£¥
íäéNòî íL ìò íéìbøîeàø÷ð,eia` mye lbxn ly my lkn - §©§¦©¥©£¥¤¦§§

,mdiyrn zedn z` yexcl xyt`eðéãéa äúìò àì eðàåyexcl §¨Ÿ¨§¨§¨¥
,mzeny lkãçà àlà`ede ,cala,'ìàëéî ïa øeúñ',epyxc jke ¤¨¤¨§¤¦¨¥

àeä Ceøa LBãwä ìL åéNòî øúqL 'øeúñ''d z` yigkd - §¤¨©©£¨¤©¨¨
i`ca lekiak e`yreCî Bîöò äNòL 'ìàëéî' ,'d z` dyr - ¦¨¥¤¨¨©§¨
i epi`y ylg lekiak.ux`l epqipkdl lekeðà óà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¨

øîàð`ede ,milbxndn my cer yexcl'éñôå ïa éaçð'jke , Ÿ©©§¦¤¨§¦
,epyxcpàeä Ceøa LBãwä ìL åéøác àéaçäL 'éaçð'oin`d `le , ©§¦¤¤§¦§¨¨¤©¨¨

daeh `idy ux`d lr cirdy dnaìL åéúBcî ìò òqétL 'éñôå' ,¨§¦¤¦©©¦¨¤
àeä Ceøa LBãwäaeh xky ozepy 'd ly eizecn lr blicy - ©¨¨

.ea mipin`nl
milbxnd zyxta xn`p cer,'ïBøáç ãò àáiå áâpá eìòéå'yie ©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§

' ,zeywdldéì éòaî 'eàáiå,miax mdy milbxnd lr xacn ixdy , ©¨Ÿ¦¨¥¥
`l` .'elrie' weqtd ligzdy enkeáìk LøétL ãnìî ,àáø øîà̈©¨¨§©¥¤¥©¨¥

ïäì øîà ,úBáà éøá÷ ìò çhzLðå Cìäå ,íéìbøî úöòîalk ¥£©§©§¦§¨©§¦§©¥©©¦§¥¨¨©¨¤
`p` ,zea`líéîçø éìò eLwa éúBáàíéìbøî úöòî ìöpàL, £©©§¨©©£¦¤¤¨¥¥£©§©§¦

.myl jld alk wxy ,cigi oeyla 'oexag cr `aie' weqtd xne` okle
òLBäéy ,dfl jixv did `ly meyn ,jld `låéìò äLî Lwa øák §ª©§¨¦¥Ÿ¤¨¨
íéîçøòLBäé ïeð ïa òLBäì äLî àø÷iå' øîàpL ,'i el siqed ,' ©£¦¤¤¡©©¦§¨Ÿ¤§¥©¦§ª©

lltzdy ,'ryedi' e`xwe eny lr.íéìbøî úöòî EòéLBé dé̈¦£¥£©§©§¦
c eðééäåBnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë éãáòå" áéúë`lnie §©§¦§¦§©§¦¨¥¥¤¨§¨©©¤¤¦

"dpyxei erxfe dny `a xy` ux`d l` eize`iade ixg`'Bâåixd , §
enk miiwzp oke ,oexag `ide ,dny `ay ux`d dze` el dghaedy

"dlgpl dpeti oa alkl oexag z` ozie" ryedi xtqa aezky.
milbxnd zyxta xn`p cer'Bâå éîìúå éLL ïîéçà íLå"icili §¨£¦¨¥©§©§©§

wprd,",`xnbd zyxec'ïîéçà'`edy yxcpåéçàaL ïîeéî- £¦¨§¨¤§¤¨
l`nyd on daeyg oini ciy enk ,miwprd oiay xeabd'éLL' .yxcp ¥©

úBúçLk õøàä úà íéNnLicenrk md eilbx ecaek zngny - ¤¥¦¤¨¨¤¦§¨
zgy xeake `nebk my xkipe ux`a mirweye yy'éîìz' .yxcp ©§©

íéîìz íéîìz õøàä úà íéNnLux`a qxec ecaek zngn - ¤¥¦¤¨¨¤§¨¦§¨¦
dyixgnd inlzk uxegeøçà øác .äða ïîéçà ,xird z`,úðò ¨¨©¥£¦¨¨¨£¨

äða éLLxird z`ìàäða éîìz ,Lxird z`.Leaìzyi cer ¥©¨¨¨ª©§©¨¨©§
my weqtd jynd yexcl÷ðòä éãéìé'my lr ,'wpr' e`xwp dnl ,' §¦¥¨£¨
ïúîB÷a änç ïé÷éðònL`id dngd eli`k d`xp mdaeb aexn - ¤©£¦¦©¨§¨¨

mx`evl aiaq ,zxyxy epiid wpr.
milbxnd zyxta xn`p ceräúðáð íéðL òáL ïBøáçå'orev iptl §¤§¤©¨¦¦§§¨

mixvn.',`xnbd zl`ey.'äúðáð' éàî,x`al `xnbd dqpn ©¦§§¨
Lnî äúðáð àîéìéàoexag xirdy eheytk weqtd x`ap m` - ¦¥¨¦§§¨©¨

ike ,`xnbd dgec .mixvn orev dzpapy iptl mipy ray dzpap
íãà øLôà,mg epiid -ïè÷ Bðáì úéa äðBaorpk -,ux`a oexagy ¤§¨¨¨¥©¦¦§¨¨

,orpkíãB÷dpeayìBãb Bðáìmixvn -,di`x `xnbd d`iane ¤¦§¨
,mixvnn lecb xzei did orpkyíéøöîe Lek íç éðáe" áéúëchete ¦§¦§¥¨¦§©¦

orpke.'Bâå "§
,`xnbd zx`anäúéäL ,àlàoexagäpeáîzayeine daexn - ¤¨¤¨§¨§¨

,zexitaäòáMî ãçà ìòy zexitd zenk xy`n ray it -.ïòBöa ©¤¨¦¦§¨§©
,`xnbd zx`zn ,l`xyi ux`ay zexita ieaixd dnk oiapy icke

íéLøè Cì ïéàå,mirlq -,dgl rwxwk zexit miyer mpi`yìëa §¥¨§¨¦§¨
(íeMî) ,ïBøáçî øúé ìàøNé õøàdaiqd efeéáëéL da éøá÷c- ¤¤¦§¨¥¨¥¥¤§¦§¨§¥¨¦§¥

zexitl die`x dpi` ik ,mizn zxeawl decgiiy,,z`f znerleïéàå§¥
'ä ïâk' øîàpL ,íéøöî õøàî øúé úBöøàä ìëa äleòî Cì̈§¨§¨¨£¨¨¥¥¤¤¦§©¦¤¤¡©§©
,ïòBvî øúé íéøöî õøà ìëa äleòî Cì ïéàå ,'íéøöî õøàk§¤¤¦§©¦§¥¨§¨§¨¤¤¦§©¦¨¥¦©

åéøN ïòBöá eéä ék' áéúëcorevl eixy gly l`xyi jlny - ' ¦§¦¦¨§©¨¨
mi`ex ok m` ,xey` jln cbp mgldl el xefrl drxtn ywal
xzeia zgaeynd dzidy meyn i`ceae ,oreva eayen raw drxty,

éëä eléôàåxird ,orev ly mevrd dgay zexnl -ïBøáçzegtd ©£¦¨¦¤§
`id ,l`xyi ux`ay zgaeynäòáMî ãçà äpeáîray it - §¨¤¨¦¦§¨

yi xy`n.ïòBöa§©
,`xnbd zl`eyéåä íéLøè ïBøáçåmr xir `id oexag ok` m`d - §¤§§¨¦¨¥

zexit zgnvn dpi`y miyxh znc`õwî éäéå" áéúk àäå ,§¨§¦©§¦¦¥
àð äëìà Cìnä ìà íBìLáà øîàiå äðL íéòaøàz` mly`e ©§¨¦¨¨©Ÿ¤©§¨¤©¤¤¥§¨¨

xeyba izaya jcar xcp xcp ik ,oexaga 'dl izxcp xy` ixcp,'Bâå "§
ïðç øa øa äaø àîéúéàå àéåà áø øîàåixde ,migaef oexaga ike , §¨©©©§¨§¦¥¨©¨©©¨¨

i`ce `l` ,gafn my oi`ïBøáçî íéNák àéáäì CìäLm` ,dlerl ¤¨©§¨¦§¨¦¥¤§
.zgaeyn drxn ux` `id oexagy mi`ex okàéðúå`ziixaa mb - §©§¨

y ,epipyíéìéàmigwel migaeyn,áàBnîeíéNákmigaeyn ¥¦¦¨§¨¦
migwelïBøáçîmiyxh `le ,`id zgaeyn ux` oexagy ixd ,. ¥¤§

,`xnbd zvxzndpéîipriiqn dz` jizei`xe jzl`yn daxc` - ¦¨
zexit zginvl daeyg `le miyxh znc` dzid oexagyéãéià ,©§¥

àòøà àLéì÷cmirxef eid `l ,zhrene dylg ux`dy oeiky - ¦§¦¨©§¨
`l` ,mc` lk`nl zexit ginvdl dze`àéòø äãáòzgnvn - ¨§¨¨£¨

,drxnl o`vl mie`xd miayr dnvrnàðééð÷ ïîLådid dfae - §¨¥¦§¨¨
miyxhe dyai dnc`a xzei giaydl o`vd jxc oky ,oinyn o`vd

dgl dnc`a xy`n.
milbxnd zyxta xn`p cerõøàä øezî eáeLéå"mei mirax` uwn ©¨¦¨¨¤
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dheq(oey`x meil)

ok m`eøáò ïúééðçkenk `l` ,df xg` dfa ocxid z` exar `l - ©£¨¨¨¨§
e ,oziipg xcqïBòîL éaøa øæòìà éaø éøáãìxzei mind edaby §¦§¥©¦¤§¨¨§©¦¦§

y xnel miaiig ,lin ze`n ylyneøáò äæ øçà äæaax onf jx`e , ¨¤©©¤¨§
mevr dk daebl lirlck df iab lr df mxrdl mind ewitqdeãçå .§©

`gtp wgvi iax e` in` iax -øî ïéa ,øîà,dcedi iax -øî ïéáe ¨©¥©¥©
y mixaeq ,oerny iaxa xfrl` iax -,eøáò ïúééðçky `l`øî- ©£¨¨¨¨§©

dcedi iaxì÷ íãà øáñl`xyi mr exary enke ,mind enk uexl ¨©¨¨©
lin xyr mipy daebl mind enxrp mb jk ,lin xyr mipy jldn,

øîeoerny iaxa xfrl` iax -íél÷ íéî øáñ,mc`d on xzei uexl ©¨©©¦©¦
enxrp mind ,cala lin xyr mipy jldn exar l`xyi mry s`e

lin ze`n ylyn xzei ly ax daebl onf eze`a.
xxal dkiynn ,milbxnd dyrn z` lirl `xnbd dxikfdy oeik
xarne ocxid zrixw ipiprl xefgz jk xg`e ,milbxnd iyrnn

milbxnd zyxt zligza xn`p .ea l`xyiøîà ,'íéLðà Eì çìL'§©§£¨¦¨©
,Lé÷ì Léø'd el xn`y dnEì çìL'eyexit ,'Ezòcîip` epiidc , ¥¨¦§©§¦©§§

dyn mdl xne`y enk jnn eywa l`xyi wx ,jze` devn ipi`
i`ceae .jci lr akrn ipi` ip`e ,'mklek il` oeaxwze' mixac xtqa

di`xde ,jk lr 'd edeiv `lyäæ íãà éëåBîöòì òø ÷ìç øøBa §¦¨¨¤¥¥¤©§©§
did `l 'd i`cea ok m`e ,rx xac envrl xgea `l mc` ixde -

,`xnbd zx`ane .dlwz icil `eal eteqy xac devnáéúëc eðééäå§©§¦§¦
dyn mdl xne`y,'øácä éðéòa áhééå'eLé÷ì Léø øîàwiicl yi , ©¦©§¥©©¨¨¨©¥¨¦

weqtd oeyl'éðéòa'íB÷î ìL åéðéòa àìå. §¥©§Ÿ§¥¨¤¨
my weqtd jynda aezk ,milbxnd oiprn `xnbd zyxec cer

"epiptl miyp` dglyp exn`zeéaø øîà ,"õøàä úà eðì eøtçéå§©§§¨¤¨¨¤¨©©¦
,àaà øa àéiçglyiy dligzkln dynn l`xyi eywiay dywad ¦¨©©¨

,ìàøNé õøà ìL dúLBáì àlà eðåekúð àì ,íéìbøîcenll yie §©§¦Ÿ¦§©§¤¨§§¨¤¤¤¦§¨¥
,dey dxifbn z`fíúä áéúëe 'õøàä úà eðì eøtçéå' àëä áéúk§¦¨¨§©§§¨¤¨¨¤§¦¨¨

,'Bâå 'änçä äLBáe äðálä äøôçå'`ed 'dxtge' oeyl my enke §¨§¨©§¨¨¨©©¨§
oeyl `ed 'extgie' o`k mb jk ,dngd iabl aezky itk ,dyea oeyl

.l`xyi ux` z` yiial evxy ,dyea
,milbxnd zyxta aezk ceròenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå'§¥¤§¨§©¥§¥©©

,eðéúBáàî eðéãéa úøBñî äæ øác ,÷çöé éaø øîà ,'øekæ ïa¤©¨©©¦¦§¨¨¨¤¨¤§¨¥¥£¥
íäéNòî íL ìò íéìbøîeàø÷ð,eia` mye lbxn ly my lkn - §©§¦©¥©£¥¤¦§§

,mdiyrn zedn z` yexcl xyt`eðéãéa äúìò àì eðàåyexcl §¨Ÿ¨§¨§¨¥
,mzeny lkãçà àlà`ede ,cala,'ìàëéî ïa øeúñ',epyxc jke ¤¨¤¨§¤¦¨¥

àeä Ceøa LBãwä ìL åéNòî øúqL 'øeúñ''d z` yigkd - §¤¨©©£¨¤©¨¨
i`ca lekiak e`yreCî Bîöò äNòL 'ìàëéî' ,'d z` dyr - ¦¨¥¤¨¨©§¨
i epi`y ylg lekiak.ux`l epqipkdl lekeðà óà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¨

øîàð`ede ,milbxndn my cer yexcl'éñôå ïa éaçð'jke , Ÿ©©§¦¤¨§¦
,epyxcpàeä Ceøa LBãwä ìL åéøác àéaçäL 'éaçð'oin`d `le , ©§¦¤¤§¦§¨¨¤©¨¨

daeh `idy ux`d lr cirdy dnaìL åéúBcî ìò òqétL 'éñôå' ,¨§¦¤¦©©¦¨¤
àeä Ceøa LBãwäaeh xky ozepy 'd ly eizecn lr blicy - ©¨¨

.ea mipin`nl
milbxnd zyxta xn`p cer,'ïBøáç ãò àáiå áâpá eìòéå'yie ©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§

' ,zeywdldéì éòaî 'eàáiå,miax mdy milbxnd lr xacn ixdy , ©¨Ÿ¦¨¥¥
`l` .'elrie' weqtd ligzdy enkeáìk LøétL ãnìî ,àáø øîà̈©¨¨§©¥¤¥©¨¥

ïäì øîà ,úBáà éøá÷ ìò çhzLðå Cìäå ,íéìbøî úöòîalk ¥£©§©§¦§¨©§¦§©¥©©¦§¥¨¨©¨¤
`p` ,zea`líéîçø éìò eLwa éúBáàíéìbøî úöòî ìöpàL, £©©§¨©©£¦¤¤¨¥¥£©§©§¦

.myl jld alk wxy ,cigi oeyla 'oexag cr `aie' weqtd xne` okle
òLBäéy ,dfl jixv did `ly meyn ,jld `låéìò äLî Lwa øák §ª©§¨¦¥Ÿ¤¨¨
íéîçøòLBäé ïeð ïa òLBäì äLî àø÷iå' øîàpL ,'i el siqed ,' ©£¦¤¤¡©©¦§¨Ÿ¤§¥©¦§ª©

lltzdy ,'ryedi' e`xwe eny lr.íéìbøî úöòî EòéLBé dé̈¦£¥£©§©§¦
c eðééäåBnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë éãáòå" áéúë`lnie §©§¦§¦§©§¦¨¥¥¤¨§¨©©¤¤¦

"dpyxei erxfe dny `a xy` ux`d l` eize`iade ixg`'Bâåixd , §
enk miiwzp oke ,oexag `ide ,dny `ay ux`d dze` el dghaedy

"dlgpl dpeti oa alkl oexag z` ozie" ryedi xtqa aezky.
milbxnd zyxta xn`p cer'Bâå éîìúå éLL ïîéçà íLå"icili §¨£¦¨¥©§©§©§

wprd,",`xnbd zyxec'ïîéçà'`edy yxcpåéçàaL ïîeéî- £¦¨§¨¤§¤¨
l`nyd on daeyg oini ciy enk ,miwprd oiay xeabd'éLL' .yxcp ¥©

úBúçLk õøàä úà íéNnLicenrk md eilbx ecaek zngny - ¤¥¦¤¨¨¤¦§¨
zgy xeake `nebk my xkipe ux`a mirweye yy'éîìz' .yxcp ©§©

íéîìz íéîìz õøàä úà íéNnLux`a qxec ecaek zngn - ¤¥¦¤¨¨¤§¨¦§¨¦
dyixgnd inlzk uxegeøçà øác .äða ïîéçà ,xird z`,úðò ¨¨©¥£¦¨¨¨£¨

äða éLLxird z`ìàäða éîìz ,Lxird z`.Leaìzyi cer ¥©¨¨¨ª©§©¨¨©§
my weqtd jynd yexcl÷ðòä éãéìé'my lr ,'wpr' e`xwp dnl ,' §¦¥¨£¨
ïúîB÷a änç ïé÷éðònL`id dngd eli`k d`xp mdaeb aexn - ¤©£¦¦©¨§¨¨

mx`evl aiaq ,zxyxy epiid wpr.
milbxnd zyxta xn`p ceräúðáð íéðL òáL ïBøáçå'orev iptl §¤§¤©¨¦¦§§¨

mixvn.',`xnbd zl`ey.'äúðáð' éàî,x`al `xnbd dqpn ©¦§§¨
Lnî äúðáð àîéìéàoexag xirdy eheytk weqtd x`ap m` - ¦¥¨¦§§¨©¨

ike ,`xnbd dgec .mixvn orev dzpapy iptl mipy ray dzpap
íãà øLôà,mg epiid -ïè÷ Bðáì úéa äðBaorpk -,ux`a oexagy ¤§¨¨¨¥©¦¦§¨¨

,orpkíãB÷dpeayìBãb Bðáìmixvn -,di`x `xnbd d`iane ¤¦§¨
,mixvnn lecb xzei did orpkyíéøöîe Lek íç éðáe" áéúëchete ¦§¦§¥¨¦§©¦

orpke.'Bâå "§
,`xnbd zx`anäúéäL ,àlàoexagäpeáîzayeine daexn - ¤¨¤¨§¨§¨

,zexitaäòáMî ãçà ìòy zexitd zenk xy`n ray it -.ïòBöa ©¤¨¦¦§¨§©
,`xnbd zx`zn ,l`xyi ux`ay zexita ieaixd dnk oiapy icke

íéLøè Cì ïéàå,mirlq -,dgl rwxwk zexit miyer mpi`yìëa §¥¨§¨¦§¨
(íeMî) ,ïBøáçî øúé ìàøNé õøàdaiqd efeéáëéL da éøá÷c- ¤¤¦§¨¥¨¥¥¤§¦§¨§¥¨¦§¥

zexitl die`x dpi` ik ,mizn zxeawl decgiiy,,z`f znerleïéàå§¥
'ä ïâk' øîàpL ,íéøöî õøàî øúé úBöøàä ìëa äleòî Cì̈§¨§¨¨£¨¨¥¥¤¤¦§©¦¤¤¡©§©
,ïòBvî øúé íéøöî õøà ìëa äleòî Cì ïéàå ,'íéøöî õøàk§¤¤¦§©¦§¥¨§¨§¨¤¤¦§©¦¨¥¦©

åéøN ïòBöá eéä ék' áéúëcorevl eixy gly l`xyi jlny - ' ¦§¦¦¨§©¨¨
mi`ex ok m` ,xey` jln cbp mgldl el xefrl drxtn ywal
xzeia zgaeynd dzidy meyn i`ceae ,oreva eayen raw drxty,

éëä eléôàåxird ,orev ly mevrd dgay zexnl -ïBøáçzegtd ©£¦¨¦¤§
`id ,l`xyi ux`ay zgaeynäòáMî ãçà äpeáîray it - §¨¤¨¦¦§¨

yi xy`n.ïòBöa§©
,`xnbd zl`eyéåä íéLøè ïBøáçåmr xir `id oexag ok` m`d - §¤§§¨¦¨¥

zexit zgnvn dpi`y miyxh znc`õwî éäéå" áéúk àäå ,§¨§¦©§¦¦¥
àð äëìà Cìnä ìà íBìLáà øîàiå äðL íéòaøàz` mly`e ©§¨¦¨¨©Ÿ¤©§¨¤©¤¤¥§¨¨

xeyba izaya jcar xcp xcp ik ,oexaga 'dl izxcp xy` ixcp,'Bâå "§
ïðç øa øa äaø àîéúéàå àéåà áø øîàåixde ,migaef oexaga ike , §¨©©©§¨§¦¥¨©¨©©¨¨

i`ce `l` ,gafn my oi`ïBøáçî íéNák àéáäì CìäLm` ,dlerl ¤¨©§¨¦§¨¦¥¤§
.zgaeyn drxn ux` `id oexagy mi`ex okàéðúå`ziixaa mb - §©§¨

y ,epipyíéìéàmigwel migaeyn,áàBnîeíéNákmigaeyn ¥¦¦¨§¨¦
migwelïBøáçîmiyxh `le ,`id zgaeyn ux` oexagy ixd ,. ¥¤§

,`xnbd zvxzndpéîipriiqn dz` jizei`xe jzl`yn daxc` - ¦¨
zexit zginvl daeyg `le miyxh znc` dzid oexagyéãéià ,©§¥

àòøà àLéì÷cmirxef eid `l ,zhrene dylg ux`dy oeiky - ¦§¦¨©§¨
`l` ,mc` lk`nl zexit ginvdl dze`àéòø äãáòzgnvn - ¨§¨¨£¨

,drxnl o`vl mie`xd miayr dnvrnàðééð÷ ïîLådid dfae - §¨¥¦§¨¨
miyxhe dyai dnc`a xzei giaydl o`vd jxc oky ,oinyn o`vd

dgl dnc`a xy`n.
milbxnd zyxta xn`p cerõøàä øezî eáeLéå"mei mirax` uwn ©¨¦¨¨¤
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dheq(ipy meil)

,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,"eàáiå eëìiåzaiz ©¥§©¨Ÿ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
`l` ,'eaeyie' ok iptl aezk xak ixdy ,zxzein 'eklie'Léwî©¦

äàéáì äëéìä,dfn df ywda micnel -äàéa äîe`ayk - £¦¨§¦¨©¦¨
eid ,l`xyi ux`n dxfga milbxndäëéìä óà ,äòø äöòa- §¥¨¨¨©£¦¨

acndn e`viykeid ,l`xyi ux`l xäòø äöòadzid dligzny , §¥¨¨¨
.ux`d lr dac `ivedl mzpeek

,milbxnd zyxta xn`p cereðàa eøîàéå Bì eøtñéå"ux`d l` ©§©§©Ÿ§¨
`id yace alg zaf mbe epzgly xy`,'Bâå ",ux`d z` egaiyy §

áéúëextql mikiynny ,ok ixg`íòä æò ék ñôà"ux`a ayeid §¦¤¤¦©¨¨
'ebe(ä"éåì å"cáì ú"îà ïîéñ) ïðçBé éaø øîà ,"éaø íeMî ¨©©¦¨¨¦¨¡¤§©§¨¨¦©¦

ì ìk ,øéàîBúléçúa úîà øác Ba ïéàL òøä ïBL`ly - ¥¦¨¨¨¨¤¥§©¡¤¦§¦¨
dligza miizn` mixaca xtqnd ligznBôBña íéi÷úî ïéà ,- ¥¦§©¥§

gaya egzt milbxnd mb okl ,oxwyk mirneyd eze` miwifgny
dligz ux`d.

my dyxtd jynda xn`p cer,'äLî ìà íòä úà áìk ñäéå'©©©¨¥¤¨¨¤Ÿ¤
xaicy mixaca epiidc 'dyn l`' mrd z` wizyd dpeti oa alky
z`f x`any itke ,ezepba xtql dvexy mirneyd eayge ,dyn lr

,dax cinïúéñäL ,äaø øîàeaiywdy l`xyi ipal alk ¨©©¨¤¥¦¨
,milbxnlíéøáãamixg`] çút,dpeti oa alk d`x - [diifgc ¦§¨¦¨©

yéòzLî à÷c òLBäé,xacl dvxy -déì éøîà,mippelzndïéc §ª©§¨¦§¨¥¨§¦¥¥
äòéè÷ Làøzyexia wlg lehil mipa el oi`y ,rehw ey`xy df - Ÿ§¦¨

,ux`déìlî.dtifpa edewizyde ,ddinza ,xaci -øîà,eala alk §©¥¨©
àðéòzLî éà,xac` m` -àúléî éa éøîà,mixac ilr mb exn`i - ¦¦§¨¦¨¨§¦¦¦§¨

éì ïéîñçåokl ,ize` ewizyie -ïäì øîà,jkäNò ãáìa Bæ éëå §¨§¦¦¨©¨¤§¦¦§¨¨¨
íøîò ïa eðì,,df oepbqa xacl ligzdykeà÷ déúeðâa éøáñ ¨¤©§¨¨§¥¦§¥¨

éòzLîokl ,dyn zepba xacl dvexy exaq -e÷ézLéàf`e ,øîà ¦§¨¥¦§¦¨©
,eäìmb `l` ,dyn epl dyr cala ef `l ok`,íéøönî eðàéöBä §¦¨¦¦§©¦

,ïnä úà eðìéëàäå ,íiä úà eðì òø÷åokleøîàé íàdyn epl §¨©¨¤©¨§¤¡¦¨¤©¨¦Ÿ©
,òé÷øì eìòå úBîleñ eNòikeBì òîLð àìddinza ,.dn dfe £¨©£¨¨¦©Ÿ¦§©

alk jiyndy'Bâå 'dúà eðLøéå äìòð äìò'zenleqa s` dlrpy , ¨Ÿ©£¤§¨©§Ÿ¨§
,weqtd jiynne .epze` devi m` riwxlBnò eìò øLà íéLðàäå'§¨£¨¦£¤¨¦

ìëeð àì eøîàzelrlìBãb øác ,àtt øa àðéðç éaø øîà .'Bâå ' ¨§Ÿ©§¨©©¦£¦¨©¨¨¨¨¨
äòL dúBàa íéìbøî eøacalk ixac xezql ick,jynda xn`pke ¦§§©§¦§¨¨¨

weqtd,'epnî àeä ÷æç ék'eyexity 'epnn' epeekzd `ly miyxece ¦¨¨¦¤
,'ezi`n' eyexity 'epnn' `l` ,'epzi`n'ìààlà 'epnî' éø÷z ©¦§¥¦¤¤¨

ìBëéák ,'epnî'y xnel milbxnd evxìBëé Bðéà úéaä ìòa eléôà ¦¤¦§¨£¦©©©©¦¥¨
íMî åéìk àéöBäìzgwl leki `le exiag lv` ciwtnl lyn - §¦¥¨¦¨

`ivedl gilvi `l `ed jexa yecwd lekiak melye qg ,epecwt
l`xyi ux`n el`d zewfgd zene`d.

milbxnd exn` cerøîà ,àáø Løc ,'àéä äéáLBé úìëBà õøà'¤¤¤¤§¤¨¦¨©¨¨¨©
äáBèì äézáLç éðà ,àeä Ceøa LBãwäeli`k mdl izi`xdy - ©¨¨£¦£©§¦¨§¨

,daxd my mizny diayei zlke` ux` `idíäåmilbxnd -eáLç §¥¨§
äòøì,`xnbd zx`ane .eèîc àëéä ìëc ,äáBèì äézáLç éðà- ¨¨¨£¦£©§¦¨§¨§¨¥¨§¨

,milbxnd eribdy mewn lkeäãéc àáéLç úîaeyg mc` zn - ¥£¦¨¦§
,ux`d iayeinì àìå eãøèéðc éëéä ékeäééøúaà eìàLick - ¦¥¦§¦§§§Ÿ¦§£©©§©§

.milbxnd mdin el`yi `le micexh miixen`d eidiyéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦
déLôð çð áBià`ly ick ,dry dze`a zn aei`y mixne` yie - ¦¨©§¥

.'mdilrn mlv xq' alke ryedi exn`y dn dfe ,mdilr ezekf obz
,lirlc miyp`d ezny oeik ,`xnbd dkiynnàîìò élek eãéøèàå§¦§¦¥¨§¨

àãétñäadaehl xacd dide ,ctqda miixen`d lk ewqrzde - §¤§¥¨
milbxnd j` ,'d z`näòøì eáLç íämy mizn miyp` daxdy , ¥¨§§¨¨
exn` okl ,mewn lka.'àéä äéáLBé úìëBà õøà'¤¤¤¤§¤¨¦
milbxnd ex`iz cereðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå"mdipira" ©§¦§¥¥©£¨¦§¥¨¦

,'Bâå,`xnbd zx`ane,àiLøLî áø øîàdeåä éøwL íéìbøî- §¨©©§©§¦¨§©§¦©¨¥£
,`id di`xde ,eid mipxwyàîìLaexn`y dneðéðéòa éäðå' ¦§¨¨©§¦§¥¥

éiçì ,'íéáâçk,miabgk mnvra eyibxdy ,oaen -àlàexn`y dn ©£¨¦§©¥¤¨
éòãé eåä àðî ,'íäéðéòa eðééä ïëå'mdipira e`xp ji` erci cvik - §¥¨¦§¥¥¤§¨£¨§¥

,`xnbd dgec .eid mipxwy i`ce `l` ,miixen`d lyàéä àìå`l - §Ÿ¦
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éà øîà ?ìlîé äòéè÷ Làø ïéc :déì éøîà ,éòzLî¦§¨¥¨§¦¥¥§¦¨§©¥¨©¦
éëå :ïäì øîà .éì ïéîñçå àúléî éa éøîà ,àðéòzLî¦§¨¥¨¨§¦¦¦§¨§¨§¦¦¨©¨¤§¦
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אגרות קודש

]ח"י כסלו, תשט"ו[

...הנה לפלא שאין מזכיר שלומדים עם התלמידים הלכות הצריכות בחיי היום יומים מתאים 

להשגתם. ומובן שיש להתחיל באותן ההלכות שפוגעים בהם לעתים תכופות ביותר ולפני החג בהלכות 

החג, ובטח אין זה אלא חסרון בכתיבה אבל לא בפועל.



xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc dheq(iyily meil)

,`xnbd zx`aneïàîkexfgi m`y efd `ziixad zkled ink - §©
.melawi ,daeyza ux`l dvegay mlerd zene`ïBòîL éaøk§©¦¦§

n`yeixacn epcnle ,melawie daeyza exfgiy mdl eazky lirl x
'oze` oilawn eid daeyza oixfeg eid m`y zcnl `d'.

,`ziixad dkiynníBiä BúBàa eNòð íéqð änk äàøe àaexary Ÿ§¥©¨¦¦©£§©
,oey`x qp .ocxid z` l`xyiïcøiä úà ìàøNé eøáòqp .daxga ¨§¦§¨¥¤©©§¥

,ipyeàáejxcd zvitwaìéî íéMMî øúé ìáéò øäìe íéæéøb øäì. ¨§©§¦¦§©¥¨¨¥¦¦¦¦
,iyily qp.íäéðôa ãBîòì äìBëé äiøa ìk ïéàå,iriax qpìëå §¥¨§¦¨§¨©£¦§¥¤§¨
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ïàîë`l` dxez dxac `l `dc dcen dcedi 'x elit` x`ez ztia `nlc z"`e .y"xk

ea oirbet oi`pwc ipiqn dynl dkldc zeixkp x`y exzede li`ede xvid cbpk

f"rc ipy wxta `zi`ck(:el sc)zti dxzedy mewna ux`l dvegay miprpk elit` exzed

oiyeciwc w"ta xn`c x`ez(:`k sc)xzen xn` ax x`ez ztia edn odk edl `irai`

`l r"k dpey`x d`iaa xeq` xn` l`enye

xvid cbpk `l` dxez dxac `ly ixyc ibilt

i`n dxizdl jxved dn y"x elit` cere rxd

`xw jixhvi` `l `id dpefc b"r` odkn `py

cbpk `l` dxez dxac `le li`ed diixynl

`l` x`ez zti xizd `lc oeik l"ie rxd xvid

dpin rny xacn aezkd eay zeyxd zenglna

`l` dxez dxac `l opixn` `l miprpk iabc

digz `l xn` xvi `ki`c b"r`c x"dvid cbpk

zi`c dcedi iaxl jkld x`ez zti mewna elit`

oi`e digz `l llka inp dl dvegay miprpk dil

x`ez zti mewna xizn did `l oze` oilawn

mze` milawn xn`c y"xl dnzinl `ki` edin

eiay ziaye `xw il dnl digz `l llka mpi`e

`wecc `kti` `nip izk`e x`ez zti zeaxl

zti iab `ed aezkd zxifbe jixhvi` dcedi iaxl

mixg` miprpky t"r` dl dvegay x`ez

xwirc l"ie digz `l llka md dl dvegay

i`c jinq eiay ziaye `xw` y"xc `nrh

xninl `ki` ecnli `l xy` ornl `xw `iddn

e` zene` x`y e` diixynl `z`c dcedi 'xk

:dnglna eligzdy mcew miprpk

øçàå`ztqeza b"d .mipa`d z` e`iad jk

(g"t)on elrdy mipa`d z` e`iade

zeler elrde gafnd z` epae ocxid`le minlye

:dxezd z` eilr eazke opiqxb

éàîdaexn mifixb xd len ly eivg eivgde

inlyexid oeyl .lair xd ly eivgn

xnel cenlz dn mzd opiqxbc xzei ayein

xda oiaexne mifixb xda oiherny cnln eivgde

did m`y my elek iel ly ehay oi`y dnl lair

ipngp xa l`eny 'x oiey eid my iel hay lk

my iel ly ehay lk did eli` xn` ozpei 'x mya

oerny ly ehayn eltp xaky dnl oiey eid `l

oea xa iqei x"` mihya sl` drax`e mixyr

dnl oiey eid iel ly ehay lk my did eli`

yn `a `lyivelg sl` 'n `l` cbe oae`x ha

ux`d wlgz dl`l ea xn`py oexg` oipna wcwczyk edine ixaba `aexe mihaya eivg iedc aexd `edy xxeand eivg lair xd len l` eivgde xity iz` `zyde `av(ek xacna)xg`l

ycga mixvn ux`n l`xyi ipa z`vl mirax`d zpya my znie 'ebe odkd oxd` lrie dia aizkc oxd` zxiht xg`l mirax`d zpya dide 'ebe yi` did `l dl`ae aizkck milbxn ezny

iyingd(bl my)eid oiicr sl` dpny dhnl miel ecnr m` elit`e l"w xqg sl` ryz lair xda ecnry oze` lr scer mifixb xd lr ecnry mihay oipna `vnz mler xcqa gken ikde

z"ze sl` xyr dyye ze`n 'b mifixb xd ly ohxtae l"wzze mitl` zraye ze`n yly lair xd lr ecnry mihay oze` ly ohxta `ven dz` ixdy sl`l aexw mifixb xd ly oiaexn

[xnel jixv my iel hay lk eid `ly `zyde] oizegt mifixb xd ly eid `l xnelk `l` eid oiaexn ixdy oiey `wec e`l oiey eid iel hay lk my did m`y inlyexia opixn`c `d l"ie

drax`e mixyr oerny ly ehayn eltp xaky dnl oiey eid `l iel ly ehay lk my did eli` ozpei 'x mya ipngp xa l`eny iax xn`c `d la` xzei e` sl` ryz dhnl miel ecnry

'ebe dtbnd ixg` idie aizkck ok ixg` did oipnd ixdy `iyw sl`(dk my)hayn ex`yp `l k"` `av ivelg sl` 'n `l` cbe oae`x hayn `a `ly itl oea xa iqei 'x eilr wlgy dne

oernyn eltpy sl` c"kl oi`lnn ocxil xarn ex`ypy oae`x ly l"yze sl` 'b oze` eid j`ide l"yze sl` b"n m` ik eid `l [oae`x] hay icewt lk ixdy l"yze sl` 'b `l` oae`x

l `ki`c `iyw `l `d edin mirax`d zpya didymifixb xd ly eid jk jeznc oiey eid `l iel ly ehay my did elit` dtbna eltpy oerny hayn oexqg zngn xn`w ikdc xnin

xarn ex`ypy oae`x hayn l"yze sl` 'b ecbpk xqgn dz`yk jixacl elit` oea xa iqei iax i`w dlre [zegt e` mitl` 'b `l`] oernyn sl` drax`e mixyr odn exqgiy `le oihren

:oipnl mcew dzid dtbndy ziyixtck iywiz ipngp xa l`eny 'xc `idd la` l"yze sl` 'bn xzei xqg oi` oerny hayn oexqg zngny oiey eide ocxil

íéøùòoa` dze` lr k"` dywn cet` ipa`a oiwelg jk o`k miwelgy myk mzd ipzc `pzl 'it o`kn f"ke o`kn b"k `l` opi` `lde inlyexi .ef oa` lr ynge mixyre ef oa` lr ynge

dpey`xd lre p"a aezk did lair xd ly eze` dilr oiaezky dipyd lrc l"ve okn ivg did oinipa opgei x"` ipyne `ln oeleafe f"k dipyd lre b"k eid mifixb xd ly dilr eidy

:mzeny lk `le mzenyn mzenyn dyy `l` aizk `l mzeny dyy aizk in ze`ie `ciaf x"` o"ni
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ïàîë`l` dxez dxac `l `dc dcen dcedi 'x elit` x`ez ztia `nlc z"`e .y"xk

ea oirbet oi`pwc ipiqn dynl dkldc zeixkp x`y exzede li`ede xvid cbpk

f"rc ipy wxta `zi`ck(:el sc)zti dxzedy mewna ux`l dvegay miprpk elit` exzed

oiyeciwc w"ta xn`c x`ez(:`k sc)xzen xn` ax x`ez ztia edn odk edl `irai`

`l r"k dpey`x d`iaa xeq` xn` l`enye

xvid cbpk `l` dxez dxac `ly ixyc ibilt

i`n dxizdl jxved dn y"x elit` cere rxd

`xw jixhvi` `l `id dpefc b"r` odkn `py

cbpk `l` dxez dxac `le li`ed diixynl

`l` x`ez zti xizd `lc oeik l"ie rxd xvid

dpin rny xacn aezkd eay zeyxd zenglna

`l` dxez dxac `l opixn` `l miprpk iabc

digz `l xn` xvi `ki`c b"r`c x"dvid cbpk

zi`c dcedi iaxl jkld x`ez zti mewna elit`

oi`e digz `l llka inp dl dvegay miprpk dil

x`ez zti mewna xizn did `l oze` oilawn

mze` milawn xn`c y"xl dnzinl `ki` edin

eiay ziaye `xw il dnl digz `l llka mpi`e

`wecc `kti` `nip izk`e x`ez zti zeaxl

zti iab `ed aezkd zxifbe jixhvi` dcedi iaxl

mixg` miprpky t"r` dl dvegay x`ez

xwirc l"ie digz `l llka md dl dvegay

i`c jinq eiay ziaye `xw` y"xc `nrh

xninl `ki` ecnli `l xy` ornl `xw `iddn

e` zene` x`y e` diixynl `z`c dcedi 'xk

:dnglna eligzdy mcew miprpk

øçàå`ztqeza b"d .mipa`d z` e`iad jk

(g"t)on elrdy mipa`d z` e`iade

zeler elrde gafnd z` epae ocxid`le minlye

:dxezd z` eilr eazke opiqxb

éàîdaexn mifixb xd len ly eivg eivgde

inlyexid oeyl .lair xd ly eivgn

xnel cenlz dn mzd opiqxbc xzei ayein

xda oiaexne mifixb xda oiherny cnln eivgde

did m`y my elek iel ly ehay oi`y dnl lair

ipngp xa l`eny 'x oiey eid my iel hay lk

my iel ly ehay lk did eli` xn` ozpei 'x mya

oerny ly ehayn eltp xaky dnl oiey eid `l

oea xa iqei x"` mihya sl` drax`e mixyr

dnl oiey eid iel ly ehay lk my did eli`

yn `a `lyivelg sl` 'n `l` cbe oae`x ha

ux`d wlgz dl`l ea xn`py oexg` oipna wcwczyk edine ixaba `aexe mihaya eivg iedc aexd `edy xxeand eivg lair xd len l` eivgde xity iz` `zyde `av(ek xacna)xg`l

ycga mixvn ux`n l`xyi ipa z`vl mirax`d zpya my znie 'ebe odkd oxd` lrie dia aizkc oxd` zxiht xg`l mirax`d zpya dide 'ebe yi` did `l dl`ae aizkck milbxn ezny

iyingd(bl my)eid oiicr sl` dpny dhnl miel ecnr m` elit`e l"w xqg sl` ryz lair xda ecnry oze` lr scer mifixb xd lr ecnry mihay oipna `vnz mler xcqa gken ikde

z"ze sl` xyr dyye ze`n 'b mifixb xd ly ohxtae l"wzze mitl` zraye ze`n yly lair xd lr ecnry mihay oze` ly ohxta `ven dz` ixdy sl`l aexw mifixb xd ly oiaexn

[xnel jixv my iel hay lk eid `ly `zyde] oizegt mifixb xd ly eid `l xnelk `l` eid oiaexn ixdy oiey `wec e`l oiey eid iel hay lk my did m`y inlyexia opixn`c `d l"ie

drax`e mixyr oerny ly ehayn eltp xaky dnl oiey eid `l iel ly ehay lk my did eli` ozpei 'x mya ipngp xa l`eny iax xn`c `d la` xzei e` sl` ryz dhnl miel ecnry

'ebe dtbnd ixg` idie aizkck ok ixg` did oipnd ixdy `iyw sl`(dk my)hayn ex`yp `l k"` `av ivelg sl` 'n `l` cbe oae`x hayn `a `ly itl oea xa iqei 'x eilr wlgy dne

oernyn eltpy sl` c"kl oi`lnn ocxil xarn ex`ypy oae`x ly l"yze sl` 'b oze` eid j`ide l"yze sl` b"n m` ik eid `l [oae`x] hay icewt lk ixdy l"yze sl` 'b `l` oae`x

l `ki`c `iyw `l `d edin mirax`d zpya didymifixb xd ly eid jk jeznc oiey eid `l iel ly ehay my did elit` dtbna eltpy oerny hayn oexqg zngn xn`w ikdc xnin

xarn ex`ypy oae`x hayn l"yze sl` 'b ecbpk xqgn dz`yk jixacl elit` oea xa iqei iax i`w dlre [zegt e` mitl` 'b `l`] oernyn sl` drax`e mixyr odn exqgiy `le oihren

:oipnl mcew dzid dtbndy ziyixtck iywiz ipngp xa l`eny 'xc `idd la` l"yze sl` 'bn xzei xqg oi` oerny hayn oexqg zngny oiey eide ocxil
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,íéãe÷tä Lîeça ïé÷eìçL Cøãk àìi`iyp zeny my oixceqny Ÿ§¤¤¤£¦§¨©§¦
xcqd mye ,l`xyi z` cewtl oxd`e dyn mr ecnri xy` ,l`xyi
cb xy` oc oinipa sqei oleaf xkyyi dcedi oerny oae`x ,jk `ed

jk ,ilztpéðL Lîeça ïé÷eìçL Cøãk ,àlà ,ãBôà éðáàa ïé÷eìç£¦§©§¥¥¤¨§¤¤¤£¦§¨¥¦
ezligza ,zeny xtq -,`ziixad zyxtneïøãéñk äàì éða ,ãöék¥©§¥¥¨§¦§¨

,eclepy xcqk -,zg` oa` lr,ïàkî ãçàå ïàkî ãçà ìçø éða§¥¨¥¤¨¦¨§¤¨¦¨
òöîàa úBçôL éðáeoinipa -dligza,seqa sqeie,,zegtyd ipae §¥§¨¨¤§©

rvn`a ,xy`e cb ilztp oc mdy,aezky xcqd itkxtq zlgza
jk `ed xcqde ,dipyd oa`d lr ,zeny,dcedi iel oerny oae`x

,dipya sqei xy` cb ilztp oc oinipa ,zg`a oleaf xkyyiàlàå§¤¨
íéi÷î éðà éàîxn`py dna,'íúBãìBúk'eazkpy xnelïúBîLk ©£¦§©¥§§¨¦§¨

ïäéáà ïäì àøwL,awriäLî ïäì àøwL úBîLk àìåxtqa ¤¨¨¨¤£¦¤§Ÿ§¥¤¨¨¨¤Ÿ¤
epiidc ,qgpt zyxta xacnaàìå ïBòîL ,éðáeàø àìå ïáeàø§¥§Ÿ§¥¦¦§§Ÿ

.éãbä àìå ãb ,éðcä àìå ïc ,éðBòîLoiae ,`nw `pzl oiay ,ixd ¦§¦¨§Ÿ©¨¦¨§Ÿ©¨¦
l`ilnb oa `pipg iaxl,,`pdk ax xn`y itk oxcq oi`zxne`

`xnbd.àzáeéz àðäk áøc àzáeéz§§¨§©©£¨§§¨
,`xnbd zl`ey,àlàåaey zxfeg ,`pdk ax ixac egcpy ok m` §¤¨

dl`yd'Béöçäå' éàîryedi xtqa xn`py ,lair xd len l`. ©§©¤§
`xnbd zvxznäaeøî ,íéæéøb øä ìeî ìL Béöç ,àðzmiyp`a ¨¨¤§¤©§¦¦§¤

éålL éðtî ,ìáéò øä ìL Béöçîiel hay ipwf -ähîì,oex`d mr ¥¤§¤©¥¨¦§¥¤¥¦§©¨
mixdd ipy oia,ez` ,xnelk ,lair len l` 'eivgde' xn`py dn edfe

z` yxtl `xnbd zxfege .mdipiany hrend ,eherina cgeind ivg
,dywne ,`ziixad ixaceäì éøöa ,ähîì éålL éðtî ,äaøcà- ©§©¨¦§¥¤¥¦§©¨¨§¥§

mze`n `ed iel hay ixdy ,mifixb xday mze` mdl ehrnzp
.mifixb xd lr micnerd`xnbd zvxznét ìò óà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©©©¦

,ähîì éålLy iptn ,daexn mifixb xd ly eivg ok it lr s`éða ¤¥¦§©¨§¥
óñBéeidíänò.miaexn eidy ¥¦¨¤

,miaexn sqei ipa eidy oipneòLBäé úà óñBé éða eøaãéå" øîàpL¤¤¡©©§©§§¥¥¤§ª©
,áø íò éðàå ãçà ìáçå ãçà ìøBâ äìçð éì äzúð òecî ,øîàì¥Ÿ©©¨©¨¦©£¨¨¤¨§¤¤¤¨©£¦©¨

,"äøòiä Eì äìò äzà áø íò íà ,òLBäé íäéìà øîàiåepl ixd ©Ÿ¤£¥¤§ª©¦©©©¨£¥§©©§¨
miaexn eidy.dlr' mdl xn`y dna dpeekd z` `xnbd zx`ane

dxrid jl,íéøòia íëîöò eàaçäå eëì ,ïäì øîà 'oi`y mewn ¨©¨¤§§©§¦©§§¤©§¨¦
.miyp` miievnickadéì eøîà .òøä ïéò íëa èBìLz àlLipa ¤Ÿ¦§¨¤©¦¨¨¨§¥

ryedil sqeiàLéa àðéò déa àèìL àì ,óñBéc déòøæ ,`l - ©§¥§¥Ÿ¨§¨¥¥¨¦¨
,drx oir ea zhley,'ïéò éìò úøBt ïa óñBé úøBt ïa' áéúëc¦§¦¥¨¥¥¨£¥¨¦

ïéò éìBò àlà ,ïéò éìò àøB÷ éäz ìà ,eäaà éaø øîàåmilery - §¨©©¦©¨©§¦¥£¥¨¦¤¨¥¨¦
lr,dilr mihleye oirdhleye dler oird oi`e.mdilr zéñBé éaø©¦¦

àëäî ,øîà àðéðç éaøaozip ,mixt`e dypnl awri zkxan - §©¦£¦¨¨©¥¨¨
my xn`py ,drx oir mda zhley oi`y cenlláø÷a áBøì eâãéå'§¦§¨§¤¤

'õøàä,mibck eidiy ,xnelk -,ïäéìò ïéqëî íéî ,íiaL íéâc äî ¨¨¤©¨¦¤©¨©¦§©¦£¥¤
.ïäa úèìBL ïéòä ïéà ,óñBé ìL Bòøæ óà ,ïäa úèìBL ïéòä ïéàå§¥¨©¦¤¤¨¤©©§¤¥¥¨©¦¤¤¨¤
`ziixaa epipy ,lirl `ziixad ixac z` x`al `xnbd zxfeg
zetzk lr miaezk eidy mihayd zenya 'eid zeize` miyng'
zl`ey ,ef oa` lr ynge mixyre ef oa` lr ynge mixyr ,cet`d

ike ,`xnbdúBiúBà íéMîç éðäixd ,dinza -oeaygd itl ¨¥£¦¦¦
éëð íéMîçzegt -ïééåä àãçzeny ly zeize`d lk jq epiidc - £¦¦§¥£¨©§¨

mihaydryze mirax` `l` epi`,mixyr `l` dipyd oa`a oi`y
.c"ei xqg dxezd lka azkp onipa ixdy ,zeize` rax`ezvxzn

,`xnbdúçà úBà Bì eôéñBä ,óñBé ,÷çöé éaø øîà,enya ¨©©¦¦§¨¥¦©©
,'íéøöî õøà ìò Búàöa ,BîN óñBäéa úeãò' øîàpLazkp jke ¤¤¡©¥¦¥¨§¥©¤¤¦§¨¦

.'sqedi' cet`d ipa` lr mb enyé÷úî,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨
ixdìBúk'ïðéòa 'íúBãzenyd itk ,oazkl jixvy ernyny - §§¨§¦¨

`xwpy itk 'sqei' aezkl yi ok m`e ,ociledy mdia` mdl `xwy
'sqedi' `le ,eia` ici lr eny.`xnbd da zxfegiax ly evexizn

zvxzne ,wgviáéúk ïîéða dlek äøBzä ìk ,àlà ,,c"ei xqg ¤¨¨©¨¨¦§¨¦§¦
àëäåaezk ,mdia` m`xwy itk oazkl jixvyíìL ïéîéða,`ln - §¨¨¦§¨¦¨¥

,oic"ei ipya,'ïéîéðá Bì àø÷ åéáàå' áéúëãkdfextqn milyn §¦§¦§¨¦¨¨¦§¨¦
.ynge mixyrl zeize`d

LcéwL óñBé ,àãéñç ïBòîL éaø øîà ,àðæéa øa àðç áø øîà̈©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¥¤¦¥
øúqa íéîL íL,xzqa dexrd mr cgiizpy ,xtihet zy` dyrna ¥¨©¦©¥¤

exvi z` yake ,envra cnreúçà úBà åéìò eôéñBä ,ze`'d', ¦¨¨©©
zg` ze` `idy,àeä Ceøa LBãwä ìL BîMî.'sqedi' `xwp jkl ¦§¤©¨¨

,àéñäøôa íéîL íL LcéwL ,äãeäéx`aziy itk ,seq mi lr §¨¤¦¥¥¨©¦§©§¤§¨
,oldl,àeä Ceøa LBãwä ìL BîL ìò Blek àø÷ðoa mydy ¦§¨©§¤©¨¨

.enya elek lelk zeize` drax`
`xnbd zx`anàéä éàî óñBé ,,ea didy myd yeciw edn - ¥©¦

àáéå ,äæä íBéäk éäéå" áéúëcøîà ,"Bzëàìî úBNòì äúéaä ¦§¦©§¦§©©¤©¨Ÿ©©§¨©£§©§¨©
eðåekúð äøéáò øáãì íäéðML ãnìî ,ïðçBé éaøayg sqei s`y - ©¦¨¨§©¥¤§¥¤¦§©£¥¨¦§©§

.yinyzl dpeekd 'ezk`ln'e ,dxiar dnr xearl dligzaàáiå'©¨Ÿ
'Bzëàìî úBNòì äúéaäexe`iaa ewlgp ,,øîà ãç ,ìàeîLe áø ©©§¨©£§©§©§¥©¨©

åéëøö úBNòì ,øîà ãçå ,Lnî Bzëàìî úBNòìyinyz -.ñðëð ©£§©§©¨§©¨©©£§¨¨¦§©
úéaä éLðàî Léà ïéàå'ziaa my,''BâåikeøLôàyìBãb úéa §¥¦¥©§¥©©¦§¤§¨©¦¨

òLø BúBà ìL Búéák,lecb xy didy ,xtihet -.Léà Ba äéä àì §¥¤¨¨Ÿ¨¨¦
ïlek eëìäå ,äéä íbç íBé ,íBiä BúBà ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥©©¨¨¨§¨§¨

,àéä äìBç ,ïäì äøîà àéäå ,íälL íéáëBk úãBáò úéáìdpi`e §¥£©¨¦¤¨¤§¦¨§¨¨¤¨¦
mdnr jlil dlekióñBé éì ÷÷æépL íBé éì ïéà ,äøîà ,yinyzl ¨§¨¥¦¤¦§¨¦¥

äúàa ,äòL dúBàa ,''Bâå øîàì Bcâáa eäNtúzå' .äfä íBik©©¤©¦§§¥§¦§¥Ÿ§§¨¨¨¨¨
Bð÷Béceipt zxev -åéáà ìLawri,Bì øîà ,ïBlça Bì äúàøðå , §¨¤¨¦§¦§£¨©©¨©

éçà ïéãéúò ,óñBé,íäéðéa äzàå ,ãBôà éðáà ìò eáúkiL Eike ¥£¦¦©¤¤¦¨§©©§¥¥§©¨¥¥¤
ðBöøäòøå' áéúëc ,úBðBæ äòBø àøwúå ,íäéðéaî EîL äçniL E §§¤¦¨¤¦§¦¥¥¤§¦¨¥¤¦§¦§Ÿ¤

'ïBä ãaàé ,úBðBæoed lkn xwi `edy ,aeh my -áLzå' ,ãiî . §©¤¦¨©¥¤
BzL÷ äáML ,øéàî éaø íeMî ,ïðçBé éaø øîà ,'BzL÷ ïúéàa§¥¨©§¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¤¨¨©§

,zywn ugk dxei `idy ,erxf zaky -Bðúéàìenewnl - §¥¨
dpey`xak.,weqtd jynd z` `xnbd zx`aneefBôéå',evetie - ©¨

,oitlgzn i"cvde o"iifdy ,dkitye dvitp oeyln,'åéãé éòøæcnln §Ÿ¥¨¨
y,ò÷øwa åéãé õòðcexh `die ,xqiiziy icka ,mdilr orype ¨©¨¨©©§©

,exvi swez xeari df ici lre ,exrvaïéaî Bòøæ úáëL äàöéå§¨§¨¦§©©§¦¥
.åéãé éðøBtéö,aezk weqtd jynda'á÷òé øéáà éãéî',eyexit ,éî ¦§¥¨¨¦¥£¦©£Ÿ¦

á÷òé øéáà àlà ,ãBôà éðáà ìò ÷÷çiL Bì íøbezexia`n - ¨©¤¥¨¥©©§¥¥¤¨£¦©£Ÿ
`hgn rpnp df zngne ,epweic zenc el dz`xpy ,awri ly ewfge.

,'ìàøNé ïáà äòBø íMî''drex myn' ,`xnbd zyxtn,äëæ íMî ¦¨¤¤¤¦§¨¥¦¨¨¨
äòBø äNòðål`xyi lyìàøNé äòBø' øîàpL ,`edy ,d"awd - §©£¤¤¤¤¡©¤¦§¨¥
l`xyi drexïàvk âäBð ,äðéæàäz`'óñBé,df weqt yexcl yie ©£¦¨¥©Ÿ¥

,l`xyi ,xnelk ,mixaegn 'sqei o`vk' zeaiz mi`xew eli`k
mixvna mlklkn didyk ,sqei ly ep`vk onvr mibdepd,ixd

,drexd `ed sqeiymb dkf myny 'l`xyi oa`' weqtd miiqne
l`xyi ipa`n oa`a zeidl.

eàöiL Cøãk ,íéèáL á"é epnî úàöì óñBé éeàø äéä ,àéðz©§¨¨¨¨¥¨¥¦¤§¨¦§¤¤¤¨§
,'óñBé á÷òé úBãìBz äìà' øîàpL ,åéáà á÷òiîe`viy zeclez ¦©£Ÿ¨¦¤¤¡©¥¤§©£Ÿ¥

,sqein z`vl ie`x did ocbpk ,awrinàlàzngnúáëL àöiL ¤¨¤¨¨¦§©
,åéãé éðøBtéö ïéaî Bòøæcbpk mipa dxyr ciqtde ,jkl dkf `l okl ©§¦¥¦§¥¨¨

,eizerav` xyreàöé ,ïë ét ìò óàåciqtdy dxyr mze` §©©¦¥¨§
BîL ìò eàø÷ð ïleëå ,åéçà ïéîéðaî,sqei lyéðáe" øîàpL ¦¦§¨¦¨¦§¨¦§§©§¤¤¡©§¥

ìaLàå øëáå òìa ,ïéîéðámitege miten y`xe ig` onrpe `xb ¦§¨¦¤©¨¤¤§©§¥
cx`eòìápL 'òìa' ,"'BâåsqeiBnàì øBëa 'øëáå' ,úBneàä ïéa §¤©¤¦§©¥¨¨¤¤§§¦

úBéðñëàa øbL 'àøb' ,ìà BàáML 'ìaLàå' ,äéädixkp ux`a -, ¨¨§©§¥¤§¨¥¥¨¤¨§©§©§
,àeä éLàøå àeä éçà 'Làøå' 'éçà' ,øúBéa íéòpL 'ïîòðå'§©£¨¤¨¦§¥¥¦¨Ÿ¨¦§Ÿ¦
,Búteça éúéàø àì éðàå ,éúteça äàø àì àeä 'íéteçå' 'íéteî'¦§¦Ÿ¨¨§¨¦©£¦Ÿ¨¦¦§¨
åéðtL 'ãøàå' ,éøîàc àkéà ,íìBòä úBneà ïéáì ãøiL 'ãøàå'¨¨§§¤¨©§¥¨¨¦¨§¨§¦¨¨§§¤¨¨

.ãøååì ïéîBc¦§¤¤
äòøt Bì øîàL äòLa ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨¨¤¨©©§Ÿ

éãòìáe' ,óñBéì,''Bâå Bãé úà Léà íéøé àì Eux` lr ehilydy §¥¦§¨¤Ÿ¨¦¦¤¨§
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øéòö ïéîéða íL' ,øîàpL ,äléçz íiì ãøéå ,ïéîéða ìL BèáL¦§¤¦§¨¦§¨©©¨§¦¨¤¤¡©¨¦§¨¦¨¦
íéîâBø äãeäé éøN eéäå ,'íé ãø' àlà 'íãBø' éø÷z ìà ,'íãBø¥©¦§¥¥¤¨©¨§¨¨¥§¨§¦

íúBàdlgz cxil md evxy iptn ,mipa`aøîàpL ,weqtd jynda ¨¤¤¡©
Cëéôì ,'íúîâø äãeäé éøN'dlgz oinipa cxiyäëæ ,ly ehay ¨¥§¨¦§¨¨§¦¨¨¨

ïëæétLeà äNòðå ,÷écvä ïéîéðaoeln lra -äøeábì,dpikyl - ¦§¨¦©©¦§©£¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey eay ,miycwd ycew ziay,ewlga iepaøîàpLlr ¤¤¡©

oinipaïëL åéôúk ïéáe' ,d"awd.' ¥§¥¨¨¥
äéä Ck àì ,äãeäé éaø Bì øîàdàlà ,äNòîdid jk,hayäæ ¨©©¦§¨Ÿ¨¨¨©£¤¤¨¤

äléçz ãøBé éðà ïéà øîBà äæå ,íiì äléçz ãøBé éðà ïéà øîBà¥¥£¦¥§¦¨©¨§¤¥¥£¦¥§¦¨
áãðéîò ïa ïBLçð õô÷ ,íiìdcedi hay `iypéå ,,äléçz íiì ãø ©¨¨©©§¤£¦¨¨§¨©©¨§¦¨

ìàøNé úéa äîøîáe íéøôà Lçëa éðeááñ" øîàpLe`xiy - ¤¤¡©§¨¦§©©¤§©¦§¦§¨¥¦§¨¥¨
,ea mzpen`a eygke ,jxazi 'd lr jenqlìà íò ãø ãBò äãeäéå" ¦¨¨¦¥

jxazi ea ghay ici lr ,mil cxi dcedi la` -åéìòå .oeygp lr -, §¨¨
äìawa Løôîmildz xtqa ,miaezka -eàá ék íéäìà éðòéLBä" , §¨¥©©¨¨¦¥¦¡Ÿ¦¦¨

ïåéa ézòáè ,Lôð ãò íéî[hih -]ãîòî ïéàå äìeöîiz`a ©¦©¨¤¨©§¦¦¥§¨§¥¨¢¨
[wfg shy -] zleaye min iwnrnaipzthyéðôèLz ìà ,'Bâå§©¦§§¥¦

,"'Bâå äìeöî éðòìáú ìàå ,íéî úìBaL`ly d"awdn yway ¦¤©¦§©¦§¨¥¦§¨§
dlgz ecxi ehayny ,dcedi lv` didy myd yeciw edfe .mia rahi

.mil
éøàî äLî äéä ,äòL dúBàaCeøa LBãwä Bì øîà ,älôúa C §¨¨¨¨¨Ÿ¤©£¦¦§¦¨¨©©¨¨

ééãéãé ,àeäl`xyi ipaéøàî äzàå ,íia íéòáBè,éðôì älôúa C §¦©§¦©¨§©¨©£¦¦§¦¨§¨©
jkl die`x dry ef oi`eéãéa äîe ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,¨©§¨¨¦¤¨©§¨¦

úà íøä äzàå ,eòñéå ìàøNé éða ìà øac" Bì øîà ,úBNòì©£¨©©¥¤§¥¦§¨¥§¦¨§©¨¨¥¤
Eãé úà äèðe Ehîedrwae ,mid lrCëéôì ."'Bâåhay cxiy ©§§¥¤¨§§§¦¨

mil dligz dcediìàøNéa äìLîî úBNòì äãeäé äëæ ,ekln -z ¨¨§¨©£¤§¨¨§¦§¨¥
,cec ziaBLã÷ì äãeäé äúéä' ,øîàpLhayl d"awd eycwy - ¤¤¡©¨§¨§¨§¨§

dcedi,zeidlìàøNézgzåéúBìLîîdcedi lyäúéä íòh äî ,' ¦§¨¥©§§¨©©©¨§¨
'ñðiå äàø íiä'c íeMî ,åéúBìLîî ìàøNéå BLã÷ì äãeäémidy §¨§¨§§¦§¨¥©§§¨¦§©¨¨¨©¨Ÿ

rwape qp ok zngn ,mil dlgz cxil ,miny my eycwy d`x
mriahd `le ,mdiptn.

,lair xde mifixb xda zellwde zekxad oiprl zxfeg `xnbd,àéðz©§¨
øîBì øLôà éà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøipa lkyéåìeid ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¤§¨©¥¦

ähîì,ryedi xtqa xn`py itk ,mixdd oia ,oex`d mriptnøákL §©¨¤§¨
øîàðeidiy dxezaäìòîìel` oian `ed iel hayy ,xdd lr ¤¡©§©§¨

,mifixb xd lr cenrl eehvpyøîBì øLôà éàåmlek eidyäìòîì §¦¤§¨©§©§¨

,dxeza xn`py itk ,xdd lrøîàð øákLeidy ,ryedi xtqa ¤§¨¤¡©
ähîì,oex`d mrãöék àä,df mr df ze`xwnd ipy eayizi ji` - §©¨¨¥©

y yxtl jixv `l`äiåìe äpeäk éð÷æeidøàMäå ,ähîìipany ¦§¥§¨§¦¨§©¨§©§¨
eid ,ieløîBà äiLàé éaø .äìòîì,xg` ote`a miweqtd ayil §©§¨©¦Ÿ¦¨¥

yìkoaielì éeàøäúøLoan epiidc ,oex`d z` z`yl okyna ¨¨¨§¨¥
miyng oa cre dpy miyly,didéaø .äìòîì øàMäå ,ähîì§©¨§©§¨§©§¨©¦

elàå elà ,øîBà,mielde l`xyi lk -íéãîBò ïä ähîìoia ¥¥§¥§©¨¥§¦
,mdipia mielde ,lair xd len mivge mifixb xd len mivg ,mixdd

y `l` ,mixdl llk elr `leeçúôe ,íéæéøb øä étìk íäéðt eëôä̈§§¥¤§©¥©§¦¦¨§
,äëøáamdipt ektd ,okn xg`le.äìì÷a eçúôe ,ìáéò øä étìk ¦§¨¨§©¥©¥¨¨§¦§¨¨

ok m` ,iaxl `xnbd zl`ey'ìò' éàîdn iax itl yxtzi ji` - ©©
mikixv eidy rnyny ,lair xd 'lr'e mifixb xd 'lr' dxeza xn`py

`xnbd zvxzn .ynn mixdd lr cenrl,' dlind iaxly'ìò©
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,EdFnM FWpr zrcFi Dpi`e xaCA `nEq `idW¤¦¨©¨¨§¥¨©©¨§¨

biVd `Ed ixd FYW` lr `A Edrx lEaB biVn©¦§¥¥¨©¦§£¥¦¦

eixzq WglA Fl mxFB xzQA Edrx dMn ,lEaB§©¤¥¥©¥¤¥§©©§¨¨

zFMdl cgW gwFl ,mixOd min zwicaA zEnYW¤¨¦§¦©©¦©¨¦¥©Ÿ©§©

s`pnd xg` awFr zFidl cgW gwFl Wtp¤¤¥©Ÿ©¦§¥©©©§¨¥

:FWxcl rcFi ipi` mFzi xB hRWn dHn ,dzin Fl mxFbe Wi` zW` Fl zFYtlE.úBììwì úBîãB÷ ïlk úBëøaä ìk ìBëéEgYti k"g`e 'Fbe miwi xW` KExA cr dNgY zFkxAd lM ExnbIW §©¥¤¦§¥¦¨©¥¦§©¥¨¥¦¥©§¨§¨¨©§¨ª¨§©§¨¤¦§§¨©§¨§¦¨©¨£¤¨¦§¦§§

:dllTAìa.Lãwä ïBL:dWOn lFw lFw opitlicMìL dúBà øîBà äðéãna 'eë ãöék íéðäk úkøa ,'éðúîa ïðéñøb éëä .'éðúî.úBëøa LxEASd oipFre wEqtl wEqR oiA mipdMd oiwiqtOW ©§¨¨¦§©Ÿ¤¦§¨§¦©¦Ÿ¤©§¦¨¦¨§¦©§©§¦¦§©Ÿ£¦¥©©§¦¨¥¨¨Ÿ§¨¤©§¦¦©Ÿ£¦¥¨§¨§¦©¦

:on`.úçà äëøa Lc÷na:`xnBA Wxtn ikde ,wqtd mEW o`M Kixv oi`e WCwOA on` oipFr oi`W itl ¨¥©¦§¨§¨¨©©§¦¤¥¦¨¥©¦§¨§¥¨¦¨¤§¥§¨¦§¨¥©§¨¨
åáúëë

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

éáølk jl oi` xne` y"x did oke inlyexia dl miiqn ikd .mifixb xd `iven oerny

`le jexaa dxyr mizy zezixa e"rwz dilr zexk oi`y dxezd on xace xac

g"n ixd hxta a"ie llka a"i xex`a a"ie haye hay lk cbpk zixa `nye a"i i`n` `prci

a`en zeaxra oke ipiq xda oke zezixa a"vw ixd zeyrle xenyl cnlle cenll zezixa

:zezixa e"rwz ixd

åùìúùðåi`n z"`e .a`en zeaxra

iyily xninl jixhvi`

zeaxra l`rnyi 'x ixii` `l `de a`en zeaxrc

irac dl hwp `tiq meyn xnel yi llk a`en

:devne devn xac lk jl oi` xninl

éáøoeck cr inlyexi .xne` dcedi oa oerny

ellkpy mixac ehxtpe ellkpy mixac

n opgei 'x xn` ok [dil xn`] ehxtp `le'x mey

cnll llkd on `vie llka didy xac l`rnyi

llkd lr cnll `l` `vi envr lr cnll `l

ipya `nlic cg` xaca `l el xn` `vi elek

xn` oiniiw op` mixac ipya `kde dinza mixac

eleky enk on` seqa aizkc oeikn `negpz 'x

dxezd ixac z` miwi `l xy` aizk cg` xac

xne` miwil` oa oerny iax zltep dxez yi ike

xn` `ztlg oa oerny iax cner `edy ofgd df

mya dcedi xa `ped ax xn`c dhnly ziad df

ilr xn`e ediy`i rxw dfd xacd lrc l`eny

cnl `iig 'xa megpz 'x mya `g` 'x miwdl

`le wifgdl ecia ewtiq dzide dyre xny cnile

iax mya dinxi 'x xex` llka df ixd wifgd

`le xny `l cnil `le cnl `l `a` 'xa `iig

ixd wifgde wifgdl ecia ewtiq dzid `le dyr

cizr dinxi x"` `pg iax xn`c jexa llka df

ilra ly oliva zevn ilral lv zeyrl d"awd

'`py dxez(f zldw)sqkd lva dnkgd lva ik

da miwifgnl `id miig ur xne`e(b ilyn):

øîà.`axrc `axre `axr `iyxyn ax

oa y"xlc xninl ira ikdc dnecnk

zevn b"ixzl l`xyin cg` lk eilr law dcedi

b"ize ze`eaix mitl` 'ge ze`eaix `eaix g"vw

yyl zezixa miz`ne mitl` raye ze`eaix

ze`n ynge miynge mitl` zylye sl` ze`n

`ail` iaxle odilr exari m` ozeaxr liaya

mitl` zylye minrt `eaix miyy oerny iaxc

:odilr elaiw zezixa df oeayg minrt d"pwze

äëøáleki inlyexi .dllwl zncew zg`

mixne` eid zekxa mixne` eidyn

dllw dllwde dkxad xnel cenlz zellw

:zg`a dkxae zg`a
xn`pe

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
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àöîð ,"'Bâå úàfä úéøaä éøác úà ízøîLe" :áéúëe§¦§©§¤¤¦§¥©§¦©Ÿ§¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dheq(iriax meil)

òaøàezxkpy zezixad s`e ,dxezay devne devn lka zeevn ©§©
zg`e zg` lk lr ezxkp md s` ,hxtae llka ,jexae xex`a ,mdilr
z` aygl epl yi ,ok m`e .devne devn lka miperhd mixacdn

,jk zezixad xtqnòaøà,hxta jexae ,llka jexa ,mdy ,zezixa ©§©
,'cenll' ly devnd wlga ,hxta xex`e ,llka xex`,òaøàåwlga §©§©

'cnll' ly devndäðBîL éøä ,.zezixa,`xnbd znkqneäðBîL £¥§¤§¤
,cnlle cenll ,devn lkay ,zezixaäðBîLelr ,zetqep zezixa §¤

,'zeyrle' 'xenyl' devnd iwlgäøNò LL éøälk lr zezixa £¥¥¤§¥
lair xdae mifixb xda devne devnéðéña ïëå .zeevnd epzpyk , §¥§¦©

hxtae ,llka ,jexae ,xex`a ,ok mb epzp ,ipiqa dynlúBáøòa ïëå .§¥§©§
áàBîdyn mdl xn`yk ,,l`xyilzellwde zekxad z`,ok mb ¨

zixa mdnr zxk.piqa s`y oiipn ,`ziixad zyxtneexn`p i
,zellwe zekxaøîàpLzekxad zyxt xg`l ,a`en zeaxra ¤¤¡©

zellwde,'Bâå äLî úà 'ä äeö øLà ,úéøaä éøáã älà"caln ¥¤¦§¥©§¦£¤¦¨¤Ÿ¤§
axega mnr zxk xy` ,zixad,"zixa mdnr zxk axega mby ixd

.hxtae llka ,zellwe zekxaa ,a`en zeaxra zixad enkáéúëe)§¦
äðBîLe íéòaøà ,àöîð ,('Bâå úàæä úéøaä éøáã úà ízøîLe'§©§¤¤¦§¥©§¦©Ÿ§¦§¨©§¨¦§¤

úBúéøaäåöîe äåöî ìk ìò.dxezayïBòîL éaødidàéöBî §¦©¨¦§¨¦§¨©¦¦§¦
,zezixad oipnnay zixad z`,ìáéò øäå íéæéøb øäxaeqy iptn ©§¦¦§©¥¨

dn lr `l` ,zeevnd lk lr jexae xex` ryedi xn` `l myy
,dyxta xkfpyñéðëîeonewnaz`a dzxkpy zixadãòBî ìäà ©§¦Ÿ¤¥

,øaãnaL,my dyn mr d"awd xac ,okynd mwedy xg`ly ¤©¦§¨
,jexae xex`a ,zixa enr zxk my s`e ,dlek dxezd lk ecnile

hxtae llka.
zezixad oipna zepnl yi m` ,oerny iaxe `nw `pz ewlgpy ,ixd

,`xnbd zxne` ,cren ld`a dzxkpy zixad z`éðäc àzâeìôáe¦§§¨§¨¥
éàpz,mi`pz ly zxg` zwelgna dielz ,ef zwelgn -éaø ,àéðúc ©¨¥§©§¨©¦

úBììk ,øîBà ìàòîLééðéña eøîàðwx zeevnd exn`p ,ipiqa - ¦§¨¥¥§¨¤¤§§¦©
illk ote`a,ãòBî ìäàa úBèøôeihxt eyxtzp cren ld`a - §¨§Ÿ¤¥

illk ote`a ipiqa dxn`p ,zepaxwd zyxt ,`nbecle ,zeevnd
"jinly z`e jizeler z` eilr zgafe" ,mezqe,my eyxtzp `le

x`ye ,mdixeni` zxhwd cvike ,mdinc oznk ,zepaxwd ipic ihxt
.eyxtzp ,cren ld`a dpypy ,`xwie xtqa ,okn xg`le ,mihxtd

úBèøôe úBììk ,øîBà àáé÷ò éaømdipy,éðéña eøîàðs`e ©¦£¦¨¥§¨§¨¤¤§§¦©
xak ,mewn lkn ,`xwie xtqa `l` ,dxeza eyxtzp `l zehxtdy

exfge ,ipiqa dynl exn`peðLðådynl d"awd itn,ãòBî ìäàa §¦§§Ÿ¤¥
lzLðåeLziyily mrt exn`pl`xyil dyn itn.áàBî úBáøòa §¦§©§§©§¨

,cren ld`a dzpyp `l dxezdy ,l`rnyi iaxk xaeq `nw `pz
`l ,ok m`e ,ipiqa exn`p `ly devnd ihxt my enlyed wx `l`
zixad dze` `id `l` ,cren ld`a ztqep zixa zzixk dzid
dlek dxezdy ,`aiwr iaxk xaeq ,oerny iaxe .ipiqa dzidy
zixa zzixk my dzid s`e ,cren ld`a dlek dzpype ipiqa dxn`p
ld` z` mb zezixad oeayga zepnl yi jkle ,ipiqa enk ztqep

cren.`ziixad znkqn,äáeúkL ,äåöîe äåöî øác ìk Cì ïéàå§¥¨¨§©¦§¨¦§¨¤§¨
.úBúéøa äðîLe íéòaøà ,äéìò eúøëð àlL ,äøBza©¨¤Ÿ¦§§¨¤¨©§¨¦§Ÿ¤§¦

ïéà ,ïBòîL éaø íeMî øîà Bkò øôk Léà äãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¦§©©¨©¦©¦¦§¥
áeúkL äåöîe äåöî Cìäéìò eúøëð àlL ,äøBza äcg` lk mr ¨¦§¨¦§¨¤§¨©¨¤Ÿ¦§§¨¤¨

l`xyinìLe óìà úBàî LL ìL ,úBúéøa äðîLe íéòaøà ,úL ©§¨¦§Ÿ¤§¦¤¥¥¤¤§Ÿ¤
,íéMîçå úBàî Lîçå íéôìàdfl df miaxr l`xyi lk ixdy £¨¦§¨¥¥©£¦¦

mr ezxkpy zezixa dpenye mirax` caln ,ok m`e ,dxezd meiwl
lr zixa enr dzxkp ,devnd z` miiwi `edy cg`e cg` lk
yiy ,ixd ,l`xyin cg`e cg` lk ly zezixa dpenye mirax`
yng mitl` zyly sl` ze`n yya ,zezixad oeayg z` litkdl

.qgpt zyxta micewtd oipn `edy ,miyinge ze`n
øîàL Bkò øôk Léà äãeäé ïa ïBòîL éaø éøáãì ,éaø øîà̈©©¦§¦§¥©¦¦§¤§¨¦§©©¤¨©
eúøëð àlL äøBzaL äåöîe äåöî ìk Cì ïéà ,ïBòîL éaø íeMî¦©¦¦§¥¨¨¦§¨¦§¨¤©¨¤Ÿ¦§§

ìLe óìà úBàî LL ìL ,úBúéøa äðîLe íéòaøà äéìòúL ¨¤¨©§¨¦§Ÿ¤§¦¤¥¥¤¤§Ÿ¤
,ìàøNiî ãçàå ãçà ìëì ,àöîð ,íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà£¨¦©£¥¥©£¦¦¦§¨§¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥

[zg` lka yie]ìLe óìà úBàî LLúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¥¤¤§Ÿ¤£¨¦§¨¥¥
.íéMîçå`xnbd zx`aneeäééðéa éàî,dcedi oa oerny iax oia - ©£¦¦©¥©§

iaxleäééðéa àkéà ,àáøòc àáøòå àáøò ,àiLøLî áø øîà ,- ¨©©§©§¦¨¨§¨§¨§¨§¨§¨¦¨¥©§
zxiny lr axr dyrp cg` lk ,dcedi oa oerny iax zrcly
eli`e ,l`xyi lk lr exiag ly ezeaxr `l la` ,exiag ly zeevnd

.l`xyin cg` lkl exiag ly ezeaxr lr mb axr cg` lk ,iaxl
déðîbøeúî éðîçð ïa äãeäé éaø Løconbxezn -ïa ïBòîL éaøc ¨©©¦§¨¤©§¨¦§§§¨¥§©¦¦§¤

dlek äLøtä ìk ,Lé÷ìxde mifixb xda exn`py mixex`d ly ¨¦¨©¨¨¨¨
,lairúôàBðå óàBða àlà äøîàð àìyi` zy` lr `ad -. Ÿ¤¤§¨¤¨§¥§¤¤

my xn`p ixdy ,jkl dgkeddeàä øeøà'ìñô äNòé øLà ,Lé ¨¨¦£¤©£¤¤¤
,''Bâå äëqîe,dxf dcear lr eheytk edyxtp m`eikeébñ øeøàa ©¥¨§§¨©¦

,déì.xwira xtek `ed ixdeäåøòä ìò àaä äæ ,àlàyi` zy` -, ¥¤¨¤©¨©¨¤§¨
ïa ãéìBäåxfnnCìäå ,oad eze`íéáëBk éãáBò ïéáìezyea zngn §¦¥§¨©§¥§¥¨¦

ldwa `al xeq`yìL Bnàå åéáà ïéøeøà ,íéáëBk úãBáò ãáòå ,§¨©£©¨¦£¦¨¦§¦¤
,Bì eîøb CkL äædyxtay mixex`d lk eyxtzi df jxc lr oke. ¤¤¨¨§

,ïðaø eðz,d`x zyxta dxeza xn`pøä ìò äëøaä úà äzúðå" ¨©¨¨§¨©¨¤©§¨¨©©
äìì÷ä úàå íéæéøâlair xd lríà ,øîBì ãeîìz äî ,"'Bâå §¦¦§¤©§¨¨§©©§©¦

øák éøä ,ìáéò øä ìò äìì÷e íéæéøb øä ìò äëøa àäzL ãnìì§©¥¤§¥§¨¨©©§¦¦§¨¨©©¥¨£¥§¨
øîàð`az ik zyxta,'íéæéøb øä ìò íòä úà Cøáì eãîòé älà' ¤¡©¥¤©©§§¨¥¤¨¨©©§¦¦

íéc÷äì ,àlà ,'ìáéò øäa äìì÷ä ìò eãîòé äìàå' áéúëexcqa §¦§¥¤©©§©©§¨¨§©¥¨¤¨§©§¦
dxin`däìì÷ì äëøajexa xnel enicwi xex` lk mcewy -ìBëé . §¨¨¦§¨¨¨

úBìì÷ì úBîãB÷ úBëøaä ìk eéäécr zekxad lk exnbi mcewy - ¦§¨©§¨§¦§¨
ex`a lkd xnel exfgi jk xg`e ,'ebe miwi xy` jexa,xøîBì ãeîìz©§©

'meid mkiptl ozep ikp` d`xúîãB÷ úçà äëøa ,'äìì÷e äëøa§¨¨§¨¨§¨¨©©¤¤
.úBììwì úBîãB÷ úBëøaä ìk ïéàå ,äìì÷ìweqtn epcnl cere ¦§¨¨§¥¨©§¨§©§¨

,dfíiåìa äììw äî ,Cì øîBì ,äìì÷ì äëøa Léwäìedxn`p - §©¦§¨¨¦§¨¨©¨©§¨¨¦§¦¦
mield ici lräììw äîe .íiåìa äëøa óà ,dxn`póà ,íø ìB÷a ©§¨¨¦§¦¦©§¨¨§¨©

ìa äììw äîe .íø ìB÷a äëøaìa äëøa óà ,LãBwä ïBLïBL §¨¨§¨©§¨¨¦§©¤©§¨¨¦§
èøôe ììëa äììw äîe .LãBwäxex`a dxezd lk milleky - ©¤©§¨¨¦§¨§¨

x`azpy enk ,dnvr ipta dxiar lk mihxtne ,miwi `l xy`óà ,©
ïîà íéøîBàå ïéðBò elàå elà äììw äîe .èøôe ììëa äëøalr §¨¨¦§¨§¨©§¨¨¥§¥¦§§¦¨¥

dllwe dllw lkïîà íéøîBàå ïéðBò elàå elà äëøa óà ,lk lr ©§¨¨¥§¥¦§§¦¨¥
.dkxae dkxa

íéðäk úkøa .äðùî,ycewd oeyla wx zxn`py epipyyãöék ¦§©Ÿ£¦¥©
.zxn`päðéãna,ycwnd zial uegn -dúBà øîBàodkdìLL ©§¦¨¥¨¨Ÿ
úBëøa,'on`' ldwd mipere weqtl weqt oia wiqtny -Lc÷náe §¨©¦§¨

`id ixde miweqtd oia dwqtd oi`y `vnp ,'on`' ziipr ea oi`y
k.úçà äëøa§¨¨©©

y ,dpicnl ycwnd oia sqep welig dpynd d`ianøîBà Lc÷na©¦§¨¥
odkdíMä úàmipdk zkxaay ¤©¥

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

סוטה. אלו נאמרין - פרק שביעי דף לז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dheq(iriax meil)
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zg`e zg` lk lr ezxkp md s` ,hxtae llka ,jexae xex`a ,mdilr
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,cnlle cenll ,devn lkay ,zezixaäðBîLelr ,zetqep zezixa §¤

,'zeyrle' 'xenyl' devnd iwlgäøNò LL éøälk lr zezixa £¥¥¤§¥
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,jexae xex`a ,zixa enr zxk my s`e ,dlek dxezd lk ecnile
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`l ,ok m`e ,ipiqa exn`p `ly devnd ihxt my enlyed wx `l`
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Báúëk,`"d e"`e `"d c"ei -äðéãnáemyd z` xne`Béepëa- ¦§¨©§¦¨§¦
y ,sqep welige .i"pc`äðéãnadíéàNBð íéðäkmidiabn -úà ©§¦¨Ÿ£¦§¦¤

ïäéãécr wx mipdk zkxa zrya,ïäéôúk ãâðkLc÷náemixikfny §¥¤§¤¤¦§¥¤©¦§¨
,mdizerav` lr dxey dpiky jk ici lre ,yxetnd myd z`

mdici z` md midiabn,ïäéLàø éab ìòmy`x didi `ly ick ©©¥¨¥¤
,dpikydn dlrnläìòîì åéãé úà déaâî BðéàL ,ìBãb ïäkî õeç¦Ÿ¥¨¤¥©§¦©¤¨¨§©§¨

õévä ïî.uivd lr aezky myd ceak meyn -äãeäé éaøwleg ¦©¦©¦§¨
eøîBày ,.õévä ïî äìòîì åéãé déaâî ìBãb ïäk óàjkl xewnde ¥©Ÿ¥¨©§¦©¨¨§©§¨¦©¦

,dkxa zrya mdici diabdl mipdkd mikixvyàOiå" ,øîàpL¤¤¡©©¦¨
"íëøáéå ,íòä ìà åéãé úà ïøäà. ©£Ÿ¤¨¨¤¨¨©§¨§¥

.àøîâ,ycewd oeyla wx zxn`p mipdk zkxay ,lirl epipy
,jkl xewn `xnbd d`iane,ïðaø eðzmipdk zkxa oiprl xn`päk" ¨©¨¨Ÿ

eëøáú`weec `id mipdk zkxay jkn cenll yie ,"l`xyi ipa z` §¨§
ìa.LãBwä ïBL,`ziixad zxxanøîBà äzàjxal yiyìaïBL ¦§©¤©¨¥¦§

Bðéà Bà ,LãBwäaezkd zpeek ef oi` ile` -àlàekxaiyìëa ©¤¥¤¨§¨
ì.ïBLdkxa' dey dxifba z`f cenll yiy ,`ziixad zx`ane ¨

,'dkxaïàk øîàðmipdk zkxaaeëøáz äk','ïläì øîàðåiabl ¤¡©¨Ÿ§¨§§¤¡©§©¨
mifixb xd zekxaïläl äî ,'íòä úà Cøáì eãîòé älà'xda ¥¤©©§§¨¥¤¨¨©§©¨

`weec `id dkxad mifixbìaïàk óà ,LãBwä ïBLmipdk zkxa ¦§©¤©¨
`weec `idìa,øîBà äãeäé éaø .LãBwä ïBLdf oicéøö BðéàC ¦§©¤©¦§¨¥¥¨¦

y ,dey dxifba cnldläk' øîBà àeä éøäzaiz zernyne ,ekxaz ' £¥¥Ÿ
daeg ici mi`vei oi`y 'dk'la eøîàiL ãò.äfä ïBL ©¤Ÿ§©¨©¤

,mipdk zkxa zeklda zetqep zeziixa `xnbd d`ian,Cãéà àéðz©§¨¦¨
weqtdn cenll yiyeëøáz äk"mipdk zkxay ,"l`xyi ipa z` Ÿ§¨§

`weec zxn`päãéîòa,`ziixad zxxan .øîBà äzàjxal yiy ©£¦¨©¨¥
,äãéîòaäáéLéa eléôà àlà Bðéà Bàdxifba z`f micnel `l` , ©£¦¨¥¤¨£¦¦¦¨

,deyïàk øîàðdkxa oeyl mipdk zkxaaøîàðå ,'eëøáú äk' ¤¡©¨Ÿ§¨§§¤¡©
ïläìdkxa oeyl mifixb xd zekxaaïläl äî ,'Cøáì eãîòé älà' §©¨¥¤©©§§¨¥©§©¨

mxne`l yi mifixb xd zekxaaäãéîòa,'ecnri' aezk ixdy ,óà ©£¦¨©
ïàk`weec `id mipdk zkxaa,øîBà ïúð éaø .äãéîòadf oicy ¨©£¦¨©¦¨¨¥

éøö BðéàCy ,ef dey dxifbn cenlløîBà àeä éøä`edd zra" ¥¨¦£¥¥
'd iptl cenrl 'ebe ield hay z` 'd licadì,"BîLa Cøáìe BúøL §¨§§¨¥¦§

,zxyn odkl jxan odk ywedy `vnpeäîodkúøLnycwna ©§¨¥
z`f zeyrl jixvóà ,äãéîòaodkCøáîzeidl jixv.äãéîòa ©£¦¨©§¨¥©£¦¨

`xnbd zl`eyïìðî déôeb úøLîe ,`xnbd dper ,cenrl jixvy, §¨¥¥§¨¨
ì ãBîòì' áéúëc.'úøL ¦§¦©£§¨¥

,Cãéà àéðzweqtdn cenll yiyeëøáú äk'mipdk zkxay ' ©§¨¦¨Ÿ§¨§
zxn`píétk úeàéNða,`ziixad zxxan .mici zdabd ick jez - ¦§¦©©¦

äzàíétk úeàéNða øîBà,Bà`nyúeàéNða àlL àlà Bðéà ©¨¥¦§¦©©¦¥¤¨¤Ÿ¦§¦
,íétk,dey dxifbn z`f micnel `l`ïàk øîàðmipdk zkxaaäk' ©©¦¤¡©¨Ÿ

,"íëøáéå íòä ìà åéãé úà ïøäà àNéå" ïläì øîàðå ,'eëøáú§¨§§¤¡©§©¨©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤¨¨©§¨£¥
,jkn cenll yieïläl äîdzid oxd` ly ezkxa,íétk úeàéNða ©§©¨¦§¦©©¦

ïàk óà`id mipdk zkxa.íétk úeàéNða ©¨¦§¦©©¦
,`xnbd d`ianïúðBé éaøì déì àéL÷dxifb jextl yiy ,`pzd ©§¨¥§©¦¨¨

,ef deyïläl äî éàz`iypa didzy `ed oic oxd` ly ezkxa - ¦©§©¨
zkxa dzidy ,zetqep zexneg yely da yiy meyn ,mitkïäkŸ¥

LãBç Làøå ,ìBãb,didúãBáòåzepaxwøeaö,carïàk óàoi` ¨§Ÿ¤©£©¦©¨
,zexnegd zyely z` yiyk `l` mitk z`iypl zeaxl jlïäkŸ¥

.øeaéö úãBáòå LãBç Làøå ìBãbef diyew zngne,øîBà ïúð éaø ¨§Ÿ¤©£©¦©¦¨¨¥

df oicyéøö BðéàCy ,ywidn `l` dey dxifbn cnldlàeä éøä ¥¨¦£¥
øîBàzxyl cenrl jihay lkn jidl` 'd xga ea ik" ,lecb odk lr ¥

'ebe"íéîiä ìk åéðáe àeä,åéða Léwî,miheicdd mipdkdBì- ¨¨¨©¨¦©¦¨¨
,lecb odklàeä äîmrd z` jxan,íétk úeàéNðaaezky enk ¨¦§¦©©¦

,"mkxaie mrd l` eici z` oxd` `yie"åéða óà,miheicd mipdk - ©¨¨
mikxaníétk úeàéNðaíéîiä ìk' áéúëe ,mini x`y zeaxl ' ¦§¦©©¦§¦¨©¨¦

zkxa dxkfed `ly zexnle .cigi zceare ,yceg y`x mpi`y
`ld ,df weqta mipdkL÷zéàålirlì äëøa,úeøéL`vnpe §¦§©§¨¨§¥

.mipdk zkxa oiprl mb heicd odkl lecb odk eywedy
,Cãéà àéðzåaezkd zpeeky"ìàøNé éða úà eëøáú äk",`id §©§¨¦¨Ÿ§¨§¤§¥¦§¨¥

zxn`p mipdk zkxayLøBônä íLazxxan .`"d e"`e `"d c"ei - §¥©§¨
,`ziixadðéà Bà ,LøBônä íLa øîBà äzàéepéëa àlà Bmy - ©¨¥§¥©§¨¥¤¨§¦

,zepc`,'éîL úà eîNå' øîBì ãeîìzrnyneéì ãçeénä 'éîL' ©§©§¨¤§¦§¦©§¨¦
.yxetnd my `edyìBëéy xn`pïk ïéìeába óàmya ekxai ¨©©§¦¥

y ,zegcl yi ,yxetndïàk øîàð' mipdk zkxaa,'éîL úà eîNå ¤¡©¨§¨¤§¦
ïläì øîàðåycwnd zia lr,'íL BîL úà íeNì'cenll yie §¤¡©§©¨¨¤§¨

,'dniy dniy' dey dxifbaïläl äîa xaecnóà ,äøéçaä úéa ©§©¨¥©§¦¨©
ïàk`weec ,mipdk zkxa oiprl -äøéçaä úéáamya jxal yi ¨§¥©§¦¨

.yxetnd,øîBà äiLàé éaødf oicyéøö BðéàCdxifbn cnldl ©¦Ÿ¦¨¥¥¨¦
y ,deyàBáà éîL úà øékæà øLà íB÷nä ìëa" øîBà àeä éøä£¥¥§¨©¨£¤©§¦¤§¦¨

éìàE' zeywdl yie ,"jizkxaeCzòc à÷ìñ 'íB÷î ìëalka ike , ¥¤§¨¨¨§¨©§¨
.yxetnd my xikfdl xzen mewnàlày gxkdañøBñî äæ àø÷î ¤¨¦§¨¤§¨

jtedn -,àeäezpeekeéìà àBáà øLà íB÷î ìëa'ézëøáe EE- §¨¨£¤¨¥¤¥©§¦
,dxey dpikydyéîL úà øékæà íLmy z` xikfz my - ¨©§¦¤§¦

,'yxetndïëéäåmiiwznéìà àBáà'ézëøáe E'E,dxey dpikydy - §¥¨¨¥¤¥©§¦
wx,äøéçaä úéáawx okle'éîL úà øékæà' íLyxetndúéáa §¥©§¦¨¨©§¦¤§¦§¥

.äøéçaä©§¦¨
,Cãéà àéðz" weqtdn yexcléì ïéà ,"ìàøNé éða úà eëøáú äk ©§¨¦¨Ÿ§¨§¤§¥¦§¨¥¥¦

àlàz` jxal jixvy,ìàøNé éðaj`íéãáòå ,íéLð ,íéøb ¤¨§¥¦§¨¥¥¦¨¦©£¨¦
íéøøçeLî'l`xyi ipa' llka mpi`yïépî,jxal jixv mze` mby §§¨¦¦©¦

'íäì øBîà' øîBì ãeîìzrnyny.eäleëì ©§©¨¨¤§§
,Cãéà àéðzaezkd zpeekyeëøáú äk'eidi mipdk zkxa zryay ,' ©§¨¦¨Ÿ§¨§

díéðtl`xyi lyãâðkdíéðt,`ziixad zxxan .mipdkd lyäzà ¨¦§¤¤¨¦©¨
àlà Bðéà Bà ,íéðt ãâðk íéðt øîBàdyk elit`íéðtmipdkd ly ¥¨¦§¤¤¨¦¥¤¨¨¦

óøBò ãâðky ,l`xyicvl mdipt aqdl mikixv xeaivd oi` §¤¤¤
.mipdkdBøéáçì øîBàä íãàk ,'íäì øBîà' øîBì ãeîìz,xac ©§©¨¨¤§¨¨¨¥©£¥

.df len df mdipty
,Cãéà àéðzaezkd zpeekyeëøáú äk'jxal mipdkl yiy 'ìB÷a ©§¨¦¨Ÿ§¨§§

íø,`ziixad zxxan .àlà Bðéà Bàelit`øîBì ãeîìz ,Lçìa ¨¥¤¨§©©©§©
,'íäì øBîà'rnynyBøéáçì øîBàL íãàk.rney didiy - ¨¨¤§¨¨¤¥©£¥

ïðéè÷ð ,éiaà øîày epcia zxeqn -ìíéðL,xzei e` mipdk ipyl - ¨©©©¥¨§¦©¦§©¦
àøB÷d`ced zkxa xg`l xeaiv gilyd'íéðäk'eaaeqiy ick , ¥Ÿ£¦

,mrd z` ekxaie mdiptãçàìegilyd ,cg` odk wx yi m` j` - §¤¨
xeaivàøB÷ Bðéàel,'ïäk'mdl `exwl jixvy jkl xewndy meyn ¥¥Ÿ¥

dnn `edíäì øBîà' øîàpLmiax oeyl aezky dfne ,ekxaiy ' ¤¤¡©¨¨¤
`weecy rnynìíéðL.xnel jixvïðéè÷ð ,àcñç áø øîàåwxy ¦§©¦§¨©©¦§¨¨§¦©

xeaiv gilyïéàå ,'íéðäk' àøB÷ ïäkxeaiv gilyàøB÷ ìàøNé Ÿ¥¥Ÿ£¦§¥¦§¨¥¥
íäì øBîà' øîàpL ,'íéðäk'y rnyne ,ekxaiy 'äøéîàef Ÿ£¦¤¤¡©¨¨¤£¦¨
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oifge` mipy` cenr gl sc oey`x wxtdheq
.Báúëk:i"d c"EiA.Béepëa:z"lC s"l`A.íäéúBôúk ãâðkmiRM zE`iUp KixSW ipRn ¦§¨§¥§¦§¨¤¨¤§¤¤¦§¥¤¦§¥¤¨¦§¦©©¦

:`xnBA `ziixaA 'ixn`cM.Lc÷náemXA mrd z` oikxaOW ipRn ,mdiW`xn dlrnl ¦§¨§¦§¨©§¨©§¨¨©¦§¨§©§¨¥¨¥¤¦§¥¤§¨§¦¤¨¨©¥

:mdizFrAv` ixWTn dlrnl dpikWE WxFtnd.åéãé úà õévä ïî äìòîì déaâî ïéàL ©§¨§¦¨§©§¨¦¦§¥¤§§¥¤¤¥©§¦©§©§¨¦©¦¤¨¨
:eilr aEzM mXdW ipRn.'îâ.íétk úeàéNða:mdici z` EdiAbIW.ïúðBé éaøì déì àéL÷ ¦§¥¤©¥¨¨¨¦§¦©©¦¤©§¦¤§¥¤©§¨¥§©¦¨¨

`Mi` Dl Ytli y"fba i` ,deW dxfB Kd ©̀©§¥¨¨¨¦¨©§§¨¦¨

aizkcM xEAv oAxw oMW mi`ENON dn Kxtinl§¦§©©©¦¦¤¥¨§©¦§¦§¦

(h `xwIe)dlFrde z`Hgd zFUrn cxIe ©¦§¨©¥¤¥£©©¨§¨¨

xirU Egw aizkcM xEAv lW oNke ,minlXde§©§¨¦§ª¨¤¦§¦§¦§§¦

Wcgd mFiA aizkcM ded Wcg W`xe ,'Fbe miGr¦¦§§ŸŸ¤£¨§¦§¦§©Ÿ¤

'Fbe miwY Wcgl cg`A oFW`xd(n zFnW)`Ede , ¨¦§¤¨©Ÿ¤¨¦§§§

mlFr xcqA `ipzcM mi`ENOl ipinW mFi did̈¨§¦¦©¦¦¦§©§¨§¥¤¨

:zFxhr xUr lhp mFId FzF`Bðéà øîBà ïúð 'ø ©¨©¤¤£¨¨¨¥¥
éøö.CDil iziin y"fb Dil `kxtC mEXn ¨¦¦§¦§¨¥©§¥¥

:`WTdA.íétk úeàéNða åéða óàEY iWwiY `le §¤¥¨©¨¨¦§¦©©¦§Ÿ¦§¥

:WTdd lr oiaiWn oi`C ,b"k oMWìk áéúëe ¤¥§¥§¦¦©©¤¥§¦¨
.íéîiäzcFare Wcg W`x EY Kl iWwiY `le ©¨¦§Ÿ¦§¥¨ŸŸ¤©£©

WTYi`e :xEAvì äëøa.úeøLb"r`e xnFlM ¦§¦©©§¨¨§¥§©

,zExW `N` `aizM dkxA e`l i`xw i`daC¦§©§¨¥¨§¨¨§¦¨¤¨¥

,minId lM eipaE `Ed 'd mWA zxWl cFnrl©£§¨¥§¥¨¨¨©¨¦

'ixn`cM `pixg` `xwA zExWe dkxA WETYi ¦̀©§¨¨§¥¦§¨©£¦¨¦§¨§¦

:FnWA KxalE FzxWl lirl.ãçéîä íMa:FazkM ¨¥§¨§§¨¥¦§©¥©§ª¨¦§¨

.ã"ñ íB÷nä ìëacgind mW mFwn lkA ike §¨©¨§¦§¨¨¥©§ª¨

aizMd ,xMfp(b zFnW)ip`WM `l ixkf dfe inW df ¦§¨©§¦§¤§¦§¤¦§¦Ÿ§¤£¦

`xwp ip` aYkp(.p sC migqR)mFwn lkA ike cFre , ¦§¨£¦¦§¨§¨¦©§§¦§¨¨

`l `Ede Lil` `a` aizkC dxFWe d`A dpikW§¦¨¨¨§¨¦§¦¨Ÿ¥¤§Ÿ

:mXd zxMfdl mFwn cgi.àeä ñøBñî,KRdn ¦¥¨§©§¨©©¥§¨§ª¨

crFn ld`A Lil` `a` xW` mFwOd lkA§¨©¨£¤¨Ÿ¥¤§Ÿ¤¥

:minlFr ziaaE dliWaE xAcOAWàlà Bðéà Bà ¤©¦§¨§¦Ÿ§¥¨¦¥¤¨
.óøò ãâðk íéðt elôàoikixv xEASd oi`W £¦¨¦§¤¤Ÿ¤¤¥©¦§¦¦

:mipdMd cvl mdipR aqdlì.íéðäk àøB÷ íéðL §¨¥§¥¤§©©Ÿ£¦¦§©¦¥Ÿ£¦
xnBWM xEAv gilW ,Kxal mipdM ipW mW WIWM§¤¥¨§¥Ÿ£¦§¨¥§¦©¦§¤¨©

oiktFd ode mipdM ozF` `xFw d`cFd zMxA¦§©¨¨¥¨Ÿ£¦§¥§¦

`dC ,lNRzdl daYd cvl oikEtd EidW odipR§¥¤¤¨£¦§©©¥¨§¦§©¥§¨

Ff dkxA `dYW LiptNn oFvx idi oOwl opixn ©̀§¦¨§©¨§¦¨¦§¨¤¤§¥§¨¨

:'Ek.íäì øBîàgilXW ol `wtp mdlC `xTn ¨¨¤¦§¨§¨¤¨§¨¨¤§¦©

:Kxal ozF` xidfn xEAv.íéðäk àøB÷ ïäkm` ¦©§¦¨§¨¥Ÿ¥¥Ÿ£¦¦

eixag z` xidfnE `xFw `Ed odM xEAv gilW§¦©¦Ÿ¥¥©§¦¤£¥¨

z` KxalE mdipR xifgdl eiptl micnFrd̈§¦§¨¨§©£¦§¥¤§¨¥¤

:mipdM `xFw Fpi` `Ed l`xUi m`e ,l`xUi¦§¨¥§¦¦§¨¥¥¥Ÿ£¦
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øîàðåzkxae zraye zlk`e oldl xn`pe `ni` daxc` dniz .jxal ecnri dl` oldl

lirl xn`ck oeyl lka oldl dn(.bl sc)zkxa slinl ith dil `xazqnc l"ie

jtid didy zeyxetn inp onvr zekxadc dxeza yxetn odizyc mifixb xd zkxan mipdk

:dxeza zyxetn dpi` oefnd zkxa oeyl la` dkxal yi`d xex` zeyxetnd zellwd

éáøåla` .dk xne` `ed ixd xne` dcedi

:dkk `l` dk `aekir edl rnyn `l opaxl

àéù÷`l` `ziixad oeyl epi` .ozpei 'xl dil

'x ixtiqa dl b"de `xnbd 'it oeyl

:'eke oldl dn i` xne` ozpeiáéúëålk

ol `kidn cigi zcear izk` dniz .minid

minid lka `de mitk ze`iyp `ki`c iaxzi`c

i`cec d`xpe cinz oebk xeav zcear inp `ki`

mitk ze`iypn cigi zcear hirni` lkd ixacl

ded `le dil hwp dithiy ab` inp ozpei 'xe

opzck cinz zceara `l` mei lka mitk ze`iyp

cinz xcqc d"ta(:al sc)mixai` epzpy xg`lc

zkyll odl e`ae ecxi meglne yak iab lr

mde zg` dkxa ekxa dpennd odl xn` zifbd

reny m` dide rny zexacd zxyr e`xw ekxa

aivie zn` zekxa 'b mrd z` ekxae xn`ie

cinzae oitqena oicd `ede mipdk zkxae dceare

:miaxrd oia ly

ù÷úéàåxn`wc i`w lirl .zexiyl dkxa

zexiy oiprl `ni` el eipa yiwn

yewzi`c oeik xn`w ikdl yewzi` `wec

dkxa yewzi` `dc dkxal oicd `ed zexiyl

:zexiylåà'it lld epiax .iepika `l` epi`

`le ze`av midl` l` oebk iepika ixtqa

`xw iyeayl `zrc` wqiz ikidc xazqn

rax` oa my mewna midl` jkxai xninl

s"l`a ez`ixwk xnel yi iepika `l` zeize`

:z"lcéøä`a` xy` mewnd lka xne` `ed

xy` mewn lka ixtqa ipz ikd .jizkxae jil`

epiide iny z` xikfn `dz my dlbp ip`

wn lka ike c"q mewn lka `kd dnznwcme

elit` epiidc xikfdl iny devn ip` xy`

jil` `a` xy` mewn lkac ekxaz oileaba

`l` dpiky ielib my `diy invra ip` rnyn

jil` `a` xy` mewn lka `ed qxeqn `xwn

iny xikfdl jevn ip` my my dlbp ip`y

epiide dxigad ziaa `wec epiide il cgeind

`dz my dlbp ip` xy` mewn lka ixtqa ipzwc

mipdk erpnp mrhd dfnc d`xpe iny z` xikfn

wicvd oerny znyn cgeind mya jxal

itlwa sxh wxta 'ixn`ck(:hl sc `nei)`ly itl

jxiay odk i"xl d`xpe dpiky ielibl aey ekf

li`ed melk `le dyr `l daiyia mipdk zkxa

a"ta xn` zexiy iabe zexiyl dkxa yewzi`e

migafc(:bk sc)s` jklid dcear llgn ayeic

:cnern jxale xefgl jixv o`kåà`l` epi`

dipin ol `wtp `l i`n` i"xl dniz .ygla

lewa oldl dn mifixb xdn dkxa dkxac y"bn

`lc xninl epivne mx lewa o`k s` mx

dey dxifbn dil sili `lc i"xl `l` jixhvi`

:dkn `l`íéðùìinlyexia .mipdk `xew

ofgd `diy jixv `cqg ax xn` oicner oi` wxt

'` odk did m` xne` wgvi xa ongp ax l`xyi

:hayd eze`l `l` mipdk `xew oi`y mipdk `xew odk 'it` `cqg ax xn` mipdk xne` mipy odk xne`
lk
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úà íéàNBð íéðäk äðéãîa ,Béepéëa äðéãîáe ,Báúëk¦§¨©§¦¨§¦©§¦¨Ÿ£¦§¦¤
õeç ,ïäéLàø éab ìò Lc÷náe ,ïäéôúk ãâðk ïäéãé§¥¤§¤¤¦§¥¤©¦§¨©©¥¨¥¤
.õévä ïî äìòîì åéãé úà déaâî BðéàL ìBãb ïäëî¦Ÿ¥¨¤¥©§¦©¤¨¨§©§¨¦©¦
äìòîì åéãé déaâî ìBãb ïäë óà :øîBà äãeäé 'ø§¨¥©Ÿ¥¨©§¦©¨¨§©§¨
íòä ìà åéãé úà ïøäà àOiå" :øîàpL ,õévä ïî¦©¦¤¤¡©©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤¨¨

:"íëøáéå'îâìa "eëøáú äk" :ïðaø eðz.LãBwä ïBL ©§¨£¥¨©¨¨Ÿ§¨£¦§©¤
ìa øîBà äzàì ìëa àlà Bðéà Bà ,LãBwä ïBL?ïBL ©¨¥¦§©¤¥¤¨§¨¨

eãîòé älà" ïläì øîàðå ,"eëøáú äk" ïàk øîàð¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©§©¨¥¤©©§
ìa ïläl äî ,"íòä úà Cøáìïàk óà ,LãBwä ïBL §¨¥¤¨¨©§©¨¦§©¤©¨

ìaéøö Bðéà :øîBà äãeäé 'ø .LãBwä ïBLàeä éøä ,C ¦§©¤§¨¥¥¨¦£¥
la eøîàiL ãò ,"äk" øîBà,Cãéà àéðz .äfä ïBL ¥Ÿ©¤Ÿ§©¨©¤©§¨¦¨

Bðéà Bà ,äãéîòa øîBà äzà .äãéîòa "eëøáú äk"Ÿ§¨£©£¦¨©¨¥©£¦¨¥
øîàðå "eëøáú äk" ïàk øîàð ?äáéLéa eléôà àlà¤¨£¦¦¦¨¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©
ïàk óà ,äãéîòa ïläl äî ,"Cøáì eãîòé älà" ïläì§©¨¥¤©©§§¨¥©§©¨©£¦¨©¨

éøö Bðéà :øîBà ïúð 'ø .äãéîòaøîBà àeä éøä ,C ©£¦¨¨¨¥¥¨¦£¥¥
ì"Cøáî óà ,äãéîòa úøLî äî ,"BîLa Cøáìe BúøL §¨§§¨¥¦§©§¨¥©£¦¨©§¨¥

ì ãîòì" :áéúëc ?ïìðî ,déôeb úøLîe .äãéîòa.úøL ©£¦¨§¨¥¥§¨©¦§¦©£Ÿ§¨¥
øîBà äzà .íétk úeàéNða "eëøáú äk" ,Cãéà àéðz©§¨¦¨Ÿ§¨£¦§¦©©¦©¨¥
?íétk úeàéNða àlL àlà Bðéà Bà ,íétk úeàéNða¦§¦©©¦¥¤¨¤Ÿ¦§¦©©¦
úà ïøäà àOiå" ïläì øîàðå "eëøáú äk" ïàk øîàð¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©§©¨©¦¨©£Ÿ¤
óà ,íétk úeàéNða ïläl äî ,"íëøáéå íòä ìà åãé̈¨¤¨¨©§¨£¥©§©¨¦§¦©©¦©
ïläl äî éà :ïúðBé 'øì déì àéL÷ .íétk úeàéNða ïàk̈¦§¦©©¦©§¨¥§¨¨¦©§©¨
ìBãb ïäë ïàk óà ,øeaö úãBáòå LãBç Làøå ìBãb ïäëŸ¥¨§¤§£©¦©¨Ÿ¥¨

éøö Bðéà :øîBà ïúð 'ø !?øeaéö úãBáòå LãBç Làøå,C §¤©£©¦¨¨¥¥¨¦
åéða Léwî ,"íéîiä ìk åéðáe àeä" øîBà àeä éøä£¥¥¨¨¨©¨¦©¦¨¨
,íétk úeàéNða åéða óà ,íétk úeàéNða àeä äî ;Bì©¦§¦©©¦©¨¨¦§¦©©¦

ì äëøa L÷úéàå ,"íéîiä ìk" áéúëeàéðúå .úeøéL §¦¨©¨¦§¦§©§¨¨§¥§©§¨
.LøBôîä íMa "ìàøNé éða úà eëøáú äk" Cãéà¦¨Ÿ§¨£¤§¥¦§¨¥©¥©§¨
ãçeénä éîL ,"éîL úà eîNå" :øîBì ãeîìz ?éepéëa àlà Bðéà Bà ,LøBôîä íMa øîBà äzà©¨¥©¥©§¨¥¤¨§¦©§©§¨¤§¦§¦©§¨
äî ,"íL BîL úà íeNì" ïläì øîàðå ,"éîL úà eîNå" ïàk øîàð ?ïk ïéìeába óà ìBëé .éì¦¨©©§¦¥¤¡©¨§¨¤§¦§¤¡©§©¨¨¤§¨©

éøö Bðéà :øîBà äiLàé 'ø .äøéçaä úéáa ïàk óà ,äøéçaä úéa ïlälìëa" øîBà àeä éøä ,C §©¨¥©§¦¨©¨§¥©§¦¨¦¨¥¥¨¦£¥¥§¨
éìà àBáà éîL úà øékæà øLà íB÷näñøBñî äæ àø÷î àlà .Czòc à÷ìñ ,íB÷î ìëa ,"E ©¨£¤©§¦¤§¦¨¥¤§¨¨¨§¨©§¨¤¨¦§¨¤§¨

éìà àBáà øLà íB÷î ìëa ,àeäézëøáe Eéìà àBáà ïëéäå ,éîL úà øékæà íL Eézëøáe EE §¨¨£¤¨¥¤¥©§¦¨©§¦¤§¦§¥¨¨¥¤¥©§¦
çaä úéáa éîL úà øékæà íL ,äøéçaä úéáa,"ìàøNé éða úà eëøáú äk" :Cãéà àéðz .äøé §¥©§¦¨¨©§¦¤§¦§¥©§¦¨©§¨¦¨Ÿ§¨£¤§¥¦§¨¥

"íäì øBîà" øîBì ãeîìz ?ïépî íéøøçeLî íéãáòå íéLð ,íéøb .ìàøNé éða àlà éì ïéà¥¦¤¨§¥¦§¨¥¥¦¨¦©£¨¦§§¨¦¦©¦©§©¨¨¤
àlà Bðéà Bà ,íéðt ãâðk íéðt øîBà äzà .íéðt ãâðk íéðt "eëøáú äk" :Cãéà àéðz .eäleëì§§©§¨¦¨Ÿ§¨£¨¦§¤¤¨¦©¨¥¨¦§¤¤¨¦¥¤¨
"eëøáú äk" :Cãéà àéðz .Bøéáçì øîBàä íãàk "íäì øBîà" :øîBì ãeîìz ?óøBò ãâðk íéðẗ¦§¤¤¤©§©¨¨¤§¨¨¨¥©£¥©§¨¦¨Ÿ§¨£
:ééaà øîà .Bøéáçì øîBàL íãàk "íäì øBîà" :øîBì ãeîìz ?Lçìa àlà Bðéà Bà .íø ìB÷a§¨¥¤¨§©©©§©¨¨¤§¨¨¤¥©£¥¨©©©¥

ì ,ïðéè÷ðì "íäì øBîà" :øîàpL ,"ïäë" àøB÷ Bðéà ãçàìe ,"íéðäk" àøB÷ íéðLáø øîàå .íéðL ¨§¦©¦§©¦¥Ÿ£¦§¤¨¥¥Ÿ¥¤¤¡©¨¨¤¦§©¦§¨©©
äøéîà "íäì øBîà" :øîàpL ,"íéðäk" àøB÷ ìàøNé ïéàå ,"íéðäk" àøB÷ ïäë ,ïðéè÷ð :àcñç¦§¨¨§¦©Ÿ¥¥Ÿ£¦§¥¦§¨¥¥Ÿ£¦¤¤¡©¨¨¤£¦¨
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oifge` mipy` cenr gl sc oey`x wxtdheq

.Báúëk:i"d c"EiA.Béepëa:z"lC s"l`A.íäéúBôúk ãâðkmiRM zE`iUp KixSW ipRn ¦§¨§¥§¦§¨¤¨¤§¤¤¦§¥¤¦§¥¤¨¦§¦©©¦

:`xnBA `ziixaA 'ixn`cM.Lc÷náemXA mrd z` oikxaOW ipRn ,mdiW`xn dlrnl ¦§¨§¦§¨©§¨©§¨¨©¦§¨§©§¨¥¨¥¤¦§¥¤§¨§¦¤¨¨©¥

:mdizFrAv` ixWTn dlrnl dpikWE WxFtnd.åéãé úà õévä ïî äìòîì déaâî ïéàL ©§¨§¦¨§©§¨¦¦§¥¤§§¥¤¤¥©§¦©§©§¨¦©¦¤¨¨
:eilr aEzM mXdW ipRn.'îâ.íétk úeàéNða:mdici z` EdiAbIW.ïúðBé éaøì déì àéL÷ ¦§¥¤©¥¨¨¨¦§¦©©¦¤©§¦¤§¥¤©§¨¥§©¦¨¨

`Mi` Dl Ytli y"fba i` ,deW dxfB Kd ©̀©§¥¨¨¨¦¨©§§¨¦¨

aizkcM xEAv oAxw oMW mi`ENON dn Kxtinl§¦§©©©¦¦¤¥¨§©¦§¦§¦

(h `xwIe)dlFrde z`Hgd zFUrn cxIe ©¦§¨©¥¤¥£©©¨§¨¨

xirU Egw aizkcM xEAv lW oNke ,minlXde§©§¨¦§ª¨¤¦§¦§¦§§¦

Wcgd mFiA aizkcM ded Wcg W`xe ,'Fbe miGr¦¦§§ŸŸ¤£¨§¦§¦§©Ÿ¤

'Fbe miwY Wcgl cg`A oFW`xd(n zFnW)`Ede , ¨¦§¤¨©Ÿ¤¨¦§§§

mlFr xcqA `ipzcM mi`ENOl ipinW mFi did̈¨§¦¦©¦¦¦§©§¨§¥¤¨

:zFxhr xUr lhp mFId FzF`Bðéà øîBà ïúð 'ø ©¨©¤¤£¨¨¨¥¥
éøö.CDil iziin y"fb Dil `kxtC mEXn ¨¦¦§¦§¨¥©§¥¥

:`WTdA.íétk úeàéNða åéða óàEY iWwiY `le §¤¥¨©¨¨¦§¦©©¦§Ÿ¦§¥

:WTdd lr oiaiWn oi`C ,b"k oMWìk áéúëe ¤¥§¥§¦¦©©¤¥§¦¨
.íéîiäzcFare Wcg W`x EY Kl iWwiY `le ©¨¦§Ÿ¦§¥¨ŸŸ¤©£©

WTYi`e :xEAvì äëøa.úeøLb"r`e xnFlM ¦§¦©©§¨¨§¥§©

,zExW `N` `aizM dkxA e`l i`xw i`daC¦§©§¨¥¨§¨¨§¦¨¤¨¥

,minId lM eipaE `Ed 'd mWA zxWl cFnrl©£§¨¥§¥¨¨¨©¨¦

'ixn`cM `pixg` `xwA zExWe dkxA WETYi ¦̀©§¨¨§¥¦§¨©£¦¨¦§¨§¦

:FnWA KxalE FzxWl lirl.ãçéîä íMa:FazkM ¨¥§¨§§¨¥¦§©¥©§ª¨¦§¨

.ã"ñ íB÷nä ìëacgind mW mFwn lkA ike §¨©¨§¦§¨¨¥©§ª¨

aizMd ,xMfp(b zFnW)ip`WM `l ixkf dfe inW df ¦§¨©§¦§¤§¦§¤¦§¦Ÿ§¤£¦

`xwp ip` aYkp(.p sC migqR)mFwn lkA ike cFre , ¦§¨£¦¦§¨§¨¦©§§¦§¨¨

`l `Ede Lil` `a` aizkC dxFWe d`A dpikW§¦¨¨¨§¨¦§¦¨Ÿ¥¤§Ÿ

:mXd zxMfdl mFwn cgi.àeä ñøBñî,KRdn ¦¥¨§©§¨©©¥§¨§ª¨

crFn ld`A Lil` `a` xW` mFwOd lkA§¨©¨£¤¨Ÿ¥¤§Ÿ¤¥

:minlFr ziaaE dliWaE xAcOAWàlà Bðéà Bà ¤©¦§¨§¦Ÿ§¥¨¦¥¤¨
.óøò ãâðk íéðt elôàoikixv xEASd oi`W £¦¨¦§¤¤Ÿ¤¤¥©¦§¦¦

:mipdMd cvl mdipR aqdlì.íéðäk àøB÷ íéðL §¨¥§¥¤§©©Ÿ£¦¦§©¦¥Ÿ£¦
xnBWM xEAv gilW ,Kxal mipdM ipW mW WIWM§¤¥¨§¥Ÿ£¦§¨¥§¦©¦§¤¨©

oiktFd ode mipdM ozF` `xFw d`cFd zMxA¦§©¨¨¥¨Ÿ£¦§¥§¦

`dC ,lNRzdl daYd cvl oikEtd EidW odipR§¥¤¤¨£¦§©©¥¨§¦§©¥§¨

Ff dkxA `dYW LiptNn oFvx idi oOwl opixn ©̀§¦¨§©¨§¦¨¦§¨¤¤§¥§¨¨

:'Ek.íäì øBîàgilXW ol `wtp mdlC `xTn ¨¨¤¦§¨§¨¤¨§¨¨¤§¦©

:Kxal ozF` xidfn xEAv.íéðäk àøB÷ ïäkm` ¦©§¦¨§¨¥Ÿ¥¥Ÿ£¦¦

eixag z` xidfnE `xFw `Ed odM xEAv gilW§¦©¦Ÿ¥¥©§¦¤£¥¨

z` KxalE mdipR xifgdl eiptl micnFrd̈§¦§¨¨§©£¦§¥¤§¨¥¤

:mipdM `xFw Fpi` `Ed l`xUi m`e ,l`xUi¦§¨¥§¦¦§¨¥¥¥Ÿ£¦
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øîàðåzkxae zraye zlk`e oldl xn`pe `ni` daxc` dniz .jxal ecnri dl` oldl

lirl xn`ck oeyl lka oldl dn(.bl sc)zkxa slinl ith dil `xazqnc l"ie

jtid didy zeyxetn inp onvr zekxadc dxeza yxetn odizyc mifixb xd zkxan mipdk

:dxeza zyxetn dpi` oefnd zkxa oeyl la` dkxal yi`d xex` zeyxetnd zellwd

éáøåla` .dk xne` `ed ixd xne` dcedi

:dkk `l` dk `aekir edl rnyn `l opaxl

àéù÷`l` `ziixad oeyl epi` .ozpei 'xl dil

'x ixtiqa dl b"de `xnbd 'it oeyl

:'eke oldl dn i` xne` ozpeiáéúëålk

ol `kidn cigi zcear izk` dniz .minid

minid lka `de mitk ze`iyp `ki`c iaxzi`c

i`cec d`xpe cinz oebk xeav zcear inp `ki`

mitk ze`iypn cigi zcear hirni` lkd ixacl

ded `le dil hwp dithiy ab` inp ozpei 'xe

opzck cinz zceara `l` mei lka mitk ze`iyp

cinz xcqc d"ta(:al sc)mixai` epzpy xg`lc

zkyll odl e`ae ecxi meglne yak iab lr

mde zg` dkxa ekxa dpennd odl xn` zifbd

reny m` dide rny zexacd zxyr e`xw ekxa

aivie zn` zekxa 'b mrd z` ekxae xn`ie

cinzae oitqena oicd `ede mipdk zkxae dceare

:miaxrd oia ly

ù÷úéàåxn`wc i`w lirl .zexiyl dkxa

zexiy oiprl `ni` el eipa yiwn

yewzi`c oeik xn`w ikdl yewzi` `wec

dkxa yewzi` `dc dkxal oicd `ed zexiyl

:zexiylåà'it lld epiax .iepika `l` epi`

`le ze`av midl` l` oebk iepika ixtqa

`xw iyeayl `zrc` wqiz ikidc xazqn

rax` oa my mewna midl` jkxai xninl

s"l`a ez`ixwk xnel yi iepika `l` zeize`

:z"lcéøä`a` xy` mewnd lka xne` `ed

xy` mewn lka ixtqa ipz ikd .jizkxae jil`

epiide iny z` xikfn `dz my dlbp ip`

wn lka ike c"q mewn lka `kd dnznwcme

elit` epiidc xikfdl iny devn ip` xy`

jil` `a` xy` mewn lkac ekxaz oileaba

`l` dpiky ielib my `diy invra ip` rnyn

jil` `a` xy` mewn lka `ed qxeqn `xwn

iny xikfdl jevn ip` my my dlbp ip`y

epiide dxigad ziaa `wec epiide il cgeind

`dz my dlbp ip` xy` mewn lka ixtqa ipzwc

mipdk erpnp mrhd dfnc d`xpe iny z` xikfn

wicvd oerny znyn cgeind mya jxal

itlwa sxh wxta 'ixn`ck(:hl sc `nei)`ly itl

jxiay odk i"xl d`xpe dpiky ielibl aey ekf

li`ed melk `le dyr `l daiyia mipdk zkxa

a"ta xn` zexiy iabe zexiyl dkxa yewzi`e

migafc(:bk sc)s` jklid dcear llgn ayeic

:cnern jxale xefgl jixv o`kåà`l` epi`

dipin ol `wtp `l i`n` i"xl dniz .ygla

lewa oldl dn mifixb xdn dkxa dkxac y"bn

`lc xninl epivne mx lewa o`k s` mx

dey dxifbn dil sili `lc i"xl `l` jixhvi`

:dkn `l`íéðùìinlyexia .mipdk `xew

ofgd `diy jixv `cqg ax xn` oicner oi` wxt

'` odk did m` xne` wgvi xa ongp ax l`xyi

:hayd eze`l `l` mipdk `xew oi`y mipdk `xew odk 'it` `cqg ax xn` mipdk xne` mipy odk xne`
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úà íéàNBð íéðäk äðéãîa ,Béepéëa äðéãîáe ,Báúëk¦§¨©§¦¨§¦©§¦¨Ÿ£¦§¦¤
õeç ,ïäéLàø éab ìò Lc÷náe ,ïäéôúk ãâðk ïäéãé§¥¤§¤¤¦§¥¤©¦§¨©©¥¨¥¤
.õévä ïî äìòîì åéãé úà déaâî BðéàL ìBãb ïäëî¦Ÿ¥¨¤¥©§¦©¤¨¨§©§¨¦©¦
äìòîì åéãé déaâî ìBãb ïäë óà :øîBà äãeäé 'ø§¨¥©Ÿ¥¨©§¦©¨¨§©§¨
íòä ìà åéãé úà ïøäà àOiå" :øîàpL ,õévä ïî¦©¦¤¤¡©©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤¨¨

:"íëøáéå'îâìa "eëøáú äk" :ïðaø eðz.LãBwä ïBL ©§¨£¥¨©¨¨Ÿ§¨£¦§©¤
ìa øîBà äzàì ìëa àlà Bðéà Bà ,LãBwä ïBL?ïBL ©¨¥¦§©¤¥¤¨§¨¨

eãîòé älà" ïläì øîàðå ,"eëøáú äk" ïàk øîàð¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©§©¨¥¤©©§
ìa ïläl äî ,"íòä úà Cøáìïàk óà ,LãBwä ïBL §¨¥¤¨¨©§©¨¦§©¤©¨

ìaéøö Bðéà :øîBà äãeäé 'ø .LãBwä ïBLàeä éøä ,C ¦§©¤§¨¥¥¨¦£¥
la eøîàiL ãò ,"äk" øîBà,Cãéà àéðz .äfä ïBL ¥Ÿ©¤Ÿ§©¨©¤©§¨¦¨

Bðéà Bà ,äãéîòa øîBà äzà .äãéîòa "eëøáú äk"Ÿ§¨£©£¦¨©¨¥©£¦¨¥
øîàðå "eëøáú äk" ïàk øîàð ?äáéLéa eléôà àlà¤¨£¦¦¦¨¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©
ïàk óà ,äãéîòa ïläl äî ,"Cøáì eãîòé älà" ïläì§©¨¥¤©©§§¨¥©§©¨©£¦¨©¨

éøö Bðéà :øîBà ïúð 'ø .äãéîòaøîBà àeä éøä ,C ©£¦¨¨¨¥¥¨¦£¥¥
ì"Cøáî óà ,äãéîòa úøLî äî ,"BîLa Cøáìe BúøL §¨§§¨¥¦§©§¨¥©£¦¨©§¨¥

ì ãîòì" :áéúëc ?ïìðî ,déôeb úøLîe .äãéîòa.úøL ©£¦¨§¨¥¥§¨©¦§¦©£Ÿ§¨¥
øîBà äzà .íétk úeàéNða "eëøáú äk" ,Cãéà àéðz©§¨¦¨Ÿ§¨£¦§¦©©¦©¨¥
?íétk úeàéNða àlL àlà Bðéà Bà ,íétk úeàéNða¦§¦©©¦¥¤¨¤Ÿ¦§¦©©¦
úà ïøäà àOiå" ïläì øîàðå "eëøáú äk" ïàk øîàð¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©§©¨©¦¨©£Ÿ¤
óà ,íétk úeàéNða ïläl äî ,"íëøáéå íòä ìà åãé̈¨¤¨¨©§¨£¥©§©¨¦§¦©©¦©
ïläl äî éà :ïúðBé 'øì déì àéL÷ .íétk úeàéNða ïàk̈¦§¦©©¦©§¨¥§¨¨¦©§©¨
ìBãb ïäë ïàk óà ,øeaö úãBáòå LãBç Làøå ìBãb ïäëŸ¥¨§¤§£©¦©¨Ÿ¥¨

éøö Bðéà :øîBà ïúð 'ø !?øeaéö úãBáòå LãBç Làøå,C §¤©£©¦¨¨¥¥¨¦
åéða Léwî ,"íéîiä ìk åéðáe àeä" øîBà àeä éøä£¥¥¨¨¨©¨¦©¦¨¨
,íétk úeàéNða åéða óà ,íétk úeàéNða àeä äî ;Bì©¦§¦©©¦©¨¨¦§¦©©¦

ì äëøa L÷úéàå ,"íéîiä ìk" áéúëeàéðúå .úeøéL §¦¨©¨¦§¦§©§¨¨§¥§©§¨
.LøBôîä íMa "ìàøNé éða úà eëøáú äk" Cãéà¦¨Ÿ§¨£¤§¥¦§¨¥©¥©§¨
ãçeénä éîL ,"éîL úà eîNå" :øîBì ãeîìz ?éepéëa àlà Bðéà Bà ,LøBôîä íMa øîBà äzà©¨¥©¥©§¨¥¤¨§¦©§©§¨¤§¦§¦©§¨
äî ,"íL BîL úà íeNì" ïläì øîàðå ,"éîL úà eîNå" ïàk øîàð ?ïk ïéìeába óà ìBëé .éì¦¨©©§¦¥¤¡©¨§¨¤§¦§¤¡©§©¨¨¤§¨©

éøö Bðéà :øîBà äiLàé 'ø .äøéçaä úéáa ïàk óà ,äøéçaä úéa ïlälìëa" øîBà àeä éøä ,C §©¨¥©§¦¨©¨§¥©§¦¨¦¨¥¥¨¦£¥¥§¨
éìà àBáà éîL úà øékæà øLà íB÷näñøBñî äæ àø÷î àlà .Czòc à÷ìñ ,íB÷î ìëa ,"E ©¨£¤©§¦¤§¦¨¥¤§¨¨¨§¨©§¨¤¨¦§¨¤§¨
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d"kyz'd ,zah g"dan ,elqk b"k ,ayie t"y zgiy

.ËÈ"'וגו יעקב "וישב פרשתנו, ריש רש"י בפירוש ותולדותיו 112הביאור עשו ישובי לך שכתב "אחר ,
. לפרש וחשובים ספונים היו שלא קצרה .בדרך ארוכה בדרך ותולדותיו יעקב ישובי לך פירש לפי . .

. נח ועד שמאדם דורות בעשרה מוצא אתה וכן בהם. להאריך המקום לפני חשובים בעשרה שהם וכן .
. אברהם ועד שמנח .דורות החול בין שנפלה למרגלית משל הצרורות . את משליך הוא ומשמצאה .

דתהו  הניצוצות מהם לברר  עשו, בישובי העבודה בשביל גם היא יעקב דישובי שהתכלית - כו'" מידו
כלל  חשיבות להם אין עצמם שמצד אף מתיקון, בדברים 113שלמעלה שההתעסקות בעבודה, וענינו ;

הניצוצות  בירור בשביל רק היא העולם114הגשמיים שיהיה - דנח הבירור אופנים: והבירור (ובב' כתיקונו,
הדברים ואילו בעולם), אלקות גילוי לפעול - כלל דאברהם חשיבות להם אין עצמם בדוגמת 115הגשמיים ,

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ידי על הוגה - וצרורות ואילך.116חול 302 עמוד ט"ו חלק שיחות בלקוטי
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מקרא 112) של בפשוטו הקושי "וישב:*לתרץ הפסוק (א)
בארץ אביו  מגורי  בארץ נאמר יעקב כבר שהרי מיותר, - כנען"

מהו (ב) גו'". אביו יצחק אל יעקב "ויבוא כז) לה, דיוק (וישלח
" -ו הלשון הקודמת לפרשה בהמשך המוסיף, בוא"ו יעקב", ישב

הקודמת  הפרשה בסוף שהרי זל"ז, שייכים שאין בשעה בה
אדום? בארץ מלכו אשר והמלכים עשו, אלופי אודות מסופר
אודות  להמסופר בהמשך בא יעקב" ש"וישב רש"י, ומבאר

יעקב שהכתוב iptlתולדות כיון אלא עשו", תולדות "ואלה
"וישב  עוה"פ חוזר ותולדותיו", עשו "ישובי בסיפור הפסיק

יעקב "ישובי בסיפור וממשיך אגב יעקב", ובדרך ותולדותיו".
ש"ישובי הטעם -מבאר קצרה" "בדרך נכתבו ותולדותיו" עשו

יעקב  "ישובי ואילו לפרש", וחשובים ספונים היו "שלא
לפני  חשובים שהם "לפי - ארוכה" "בדרך נכתבו ותולדותיו"

בהם". להאריך המקום
פע"ו ,113) (ב"ר במדרש  מהמבואר שהסיבה ולהעיר ב)

אלא  כו', החיילים ריבוי בגלל לא - היא מעשו התיירא שיעקב
ואם. אב כיבוד מצות שקיים מפני

שלמטה 114) ד "חול " הבירור גם נעשה שכל ואז מ"צרורות",
לעצמו, יש בבחי' הוא שאינו גרגיר ואף הגרגירים, משאר בפירוד

מוותר  ה"ה שלו, הישות תוקף מצד הנה ביותר, קטנה נקודה אלא
יכולה שהיתה ההוספה שאר על עם והחיבור  הצירוף ע"י  להיות 

מובן,הגרגירים , ומזה  עצמו. בפני מציאות שישאר שהניצוץ ובלבד
נעלה ה"ה ביותר, למטה שנפל בירורו,שבו, ע"י ולכן, ביותר,

עילוי בנשמה ביותר.ניתוסף גדול
סכ "ב 115) כסלו י"ט (שיחת משנת"ל  -וע"ד  מנחם (תורת

(פדר"א  המדרש בדברי וש"נ) ואילך). 28 ס"ע חמ"ב התוועדויות
. אלא ח"ו, דגן זרע יצחק "וכי -רפל"ג) לצדקה" לכם זרעו .

כלל. חשיבות לו היתה לא עצמו מצד הגשמי שה"דגן"
תש"ל.116) כסלו י"ט שיחת בשילוב

*(yxtl i"yx ly epipry t"nk xaecnk`xwn ly eheyt,epzyxt yixa m"ayxd oeylae:"dxez yxity dleb ipir xi`n in` ia` dnly epiax
`xwn ly eheyt yxtl al ozp miaezke mi`iap,"siqene" ,ip` s`e..'ek eiptle enr izgkeezp."
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.ËÈ"'וגו יעקב "וישב פרשתנו, ריש רש"י בפירוש ותולדותיו 112הביאור עשו ישובי לך שכתב "אחר ,
. לפרש וחשובים ספונים היו שלא קצרה .בדרך ארוכה בדרך ותולדותיו יעקב ישובי לך פירש לפי . .

. נח ועד שמאדם דורות בעשרה מוצא אתה וכן בהם. להאריך המקום לפני חשובים בעשרה שהם וכן .
. אברהם ועד שמנח .דורות החול בין שנפלה למרגלית משל הצרורות . את משליך הוא ומשמצאה .

דתהו  הניצוצות מהם לברר  עשו, בישובי העבודה בשביל גם היא יעקב דישובי שהתכלית - כו'" מידו
כלל  חשיבות להם אין עצמם שמצד אף מתיקון, בדברים 113שלמעלה שההתעסקות בעבודה, וענינו ;

הניצוצות  בירור בשביל רק היא העולם114הגשמיים שיהיה - דנח הבירור אופנים: והבירור (ובב' כתיקונו,
הדברים ואילו בעולם), אלקות גילוי לפעול - כלל דאברהם חשיבות להם אין עצמם בדוגמת 115הגשמיים ,

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ידי על הוגה - וצרורות ואילך.116חול 302 עמוד ט"ו חלק שיחות בלקוטי

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

מקרא 112) של בפשוטו הקושי "וישב:*לתרץ הפסוק (א)
בארץ אביו  מגורי  בארץ נאמר יעקב כבר שהרי מיותר, - כנען"

מהו (ב) גו'". אביו יצחק אל יעקב "ויבוא כז) לה, דיוק (וישלח
" -ו הלשון הקודמת לפרשה בהמשך המוסיף, בוא"ו יעקב", ישב

הקודמת  הפרשה בסוף שהרי זל"ז, שייכים שאין בשעה בה
אדום? בארץ מלכו אשר והמלכים עשו, אלופי אודות מסופר
אודות  להמסופר בהמשך בא יעקב" ש"וישב רש"י, ומבאר

יעקב שהכתוב iptlתולדות כיון אלא עשו", תולדות "ואלה
"וישב  עוה"פ חוזר ותולדותיו", עשו "ישובי בסיפור הפסיק

יעקב "ישובי בסיפור וממשיך אגב יעקב", ובדרך ותולדותיו".
ש"ישובי הטעם -מבאר קצרה" "בדרך נכתבו ותולדותיו" עשו

יעקב  "ישובי ואילו לפרש", וחשובים ספונים היו "שלא
לפני  חשובים שהם "לפי - ארוכה" "בדרך נכתבו ותולדותיו"

בהם". להאריך המקום
פע"ו ,113) (ב"ר במדרש  מהמבואר שהסיבה ולהעיר ב)

אלא  כו', החיילים ריבוי בגלל לא - היא מעשו התיירא שיעקב
ואם. אב כיבוד מצות שקיים מפני

שלמטה 114) ד "חול " הבירור גם נעשה שכל ואז מ"צרורות",
לעצמו, יש בבחי' הוא שאינו גרגיר ואף הגרגירים, משאר בפירוד

מוותר  ה"ה שלו, הישות תוקף מצד הנה ביותר, קטנה נקודה אלא
יכולה שהיתה ההוספה שאר על עם והחיבור  הצירוף ע"י  להיות 

מובן,הגרגירים , ומזה  עצמו. בפני מציאות שישאר שהניצוץ ובלבד
נעלה ה"ה ביותר, למטה שנפל בירורו,שבו, ע"י ולכן, ביותר,

עילוי בנשמה ביותר.ניתוסף גדול
סכ "ב 115) כסלו י"ט (שיחת משנת"ל  -וע"ד  מנחם (תורת

(פדר"א  המדרש בדברי וש"נ) ואילך). 28 ס"ע חמ"ב התוועדויות
. אלא ח"ו, דגן זרע יצחק "וכי -רפל"ג) לצדקה" לכם זרעו .

כלל. חשיבות לו היתה לא עצמו מצד הגשמי שה"דגן"
תש"ל.116) כסלו י"ט שיחת בשילוב

*(yxtl i"yx ly epipry t"nk xaecnk`xwn ly eheyt,epzyxt yixa m"ayxd oeylae:"dxez yxity dleb ipir xi`n in` ia` dnly epiax
`xwn ly eheyt yxtl al ozp miaezke mi`iap,"siqene" ,ip` s`e..'ek eiptle enr izgkeezp."

סוטה. אלו נאמרין - פרק שביעי דף לט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות
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ïéà ,àcñç éaø øîà àøéæ éaø øîàxeaiv gilydàøBwämipdkl ¨©©¦¥¨¨©©¦¦§¨¥©¥

jxalúBø÷ì éàMø' mdläìëiL ãò ,'íéðäkziipr lew'ïîà'ly ©©¦§Ÿ£¦©¤¦§¤¨¥
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.dxez xtqd lhpiyàä ,éâéìt àìåryedi iax xn`y`ed iel oa §Ÿ§¦¥¨
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,`xnbd zxxanàzaLc éôñeîada yiy ,zaya sqen zlitza - §§¥§©©¨
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אגרות קודש

ב"ה, ח"י כסלו, ה'תשי"א

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מו"ה...

שלום וברכה!

הפ"נ שלו נתקבל, ואקראהו בל"נ על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ביום י"ט כסלו הבע"ל.

וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בטח יתן ברכתו והשי"ת ימלא ברכתו 

בגשמיות וברוחניות.

בברכת חג גאולתנו ופדות נפשנו ופ"ש כל החבורה תי',

מ. שניאורסאהן
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mipew zeaeh mipa` la` ,mzepwl zexyt` yi mlekly milef mixac
renyl e`ay dn o`k s`e ,mivtew daxd mdilr oi`e mixiyrd wx
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i`pB o`M oi`e mBxzn wiqtIW icM zEdW§§¥¤©§¦§©§¥§¥¨§©

`xwi oicrW t"r`e .dxFYd z` llFbe ,xEASl©¦§¥¤©¨¤£©¦¦§¨

DzF` `xwi dR lr ,micEwRd WOg lW xFUrA¤¨¤ª©©§¦©¤¦§¨¨

Wie wFgx `EdW ipRn ,mWl z"q llbi `le§Ÿ¦§Ÿ§¨¦§¥¤¨§¥

oi`e mdiptl wFYWie mBxzn wiqtIW zEdW§¤©§¦§©§¥§¦§¦§¥¤§¥

:i`pB `Mi`e xg` wEqtA ligznøúé øîBàå ©§¦§¨©¥§¦¨§©§¥¨¥
.ïàk áeúk íëéðôì éúéøwM änîip`W t"r` ¦©¤¨¦¦¦§¥¤¨¨¤£¦

EOcY l` ,ziWilW dWxR cFr zFxwl cizr̈¦¦§¨¨¨§¦¦©§©

ip` KklE dGd xtQd on `id dxqgW xn`l¥Ÿ¤£¥¨¦¦©¥¤©¤§¨£¦

mFId oiprA mkiptl izixTX dOn xzFiC ,FllFB§§¥¦©¤¨¦¦¦§¥¤§¦§©©

opiPWnE ,dOl KM lM irA `xnBaE .FA aEzM̈©§¨¨¨¥¨¨¨¨§©¦©

:dxFY xtq lr frl `ivFdl `NW.äøBzä ìò ¤Ÿ§¦©©©¥¤¨©©¨
lre ,dvx dcFard lre ,dixg` lW dkxA§¨¨¤©£¤¨§©¨£¨§¥§©

oi`e dcFard dxnbPW itl ,micFn d`cFdd©¨¨¦§¦¤¦§§¨¨£¨§¥

dNbn zkQnA 'ixn`cM d`cFd `lA dcFarsC) £¨§Ÿ¨¨¦§¨§¦§©¤¤§¦¨©

(.gi:d`cFd dgiaf xg` ,ippcAki dcFY gaFfìòå ¥©¨§©§¨§¦©©§¦¨¨¨§©
.ïBòä úìéçîlgFn Kln mzFgW ,EpYxga dY` §¦©¤¨©¨§©§¨¤¥¤¤¥

:'Fbe FOr zFpFrle EpizFpFrl glFqe.Lc÷nä ìòåxW` KExaA mzFge WCwOd lr lNRzn §¥©©£¥§©£©§§©©¦§¨¦§©¥©©¦§¨§¥§¨£¤

:WCwOA xgA.ìàøNé ìòålr oke ,l`xUi FOrA xgFAd KExA mzFge l`xUi lr lNRzn ¨©©¦§¨§©¦§¨¥¦§©¥©¦§¨¥§¥¨©¥§©¦§¨¥§¥©

:Dl Wxtn zinlWExi dhFq zkQnaE ,milWExi.älôzä øàL ìòå:Dl Wxtn `xnBA §¨©¦§©¤¤¨§©§¦§¨¥¨§©§¨©§¦¨©§¨¨§¨¥¨

.'îâ.dpî òîLoGg oi`e ,'Ek zqpMd W`xl FpzFpe dxFY xtq lhFp zqpMd oGg ipYwCn §©¦©¦§¨¨¥©©©§¤¤¥¥¤¨§§§Ÿ©§¤¤§¥©©

zqpMd W`xe ,lFcB odM iptaE obQd iptA zqpMd W`x z` cAkn `N` b"kl DpzFp zqpMd©§¤¤§¨¤¨§©¥¤Ÿ©§¤¤¦§¥©§¨¦§¥Ÿ¥¨§Ÿ©§¤¤

lFcB cinlzl cFaM wlFg ohw cinlY ,cinlzl cFaM oiwlFg n"y ,b"k iptA obQd cAkn§©¥©§¨¦§¥§¦¨§©§¦©§¦¨¨¥¨§©§¦¨

oilgFp WiA `id `YbEltC ,oiwlFg c"nk `nzqE ,axl i`pB oi`e mW axdW t"r`e EPOn¦¤¤¨©¨§¥§©¨©§¨¨§¦¦§§¨¦§¥£¦

cgtlv zFpA iAB(:hiw a"a):.â"ëã BãBák íeMî dlkmEXn DNM `kde ,oiwlFg oi` mlFrlE ©¥§§¨§¨ª¨¦§§¨¥§¦§¨¨ª¨¦

:dlrOn dlrnl dlrn eizFlrn z` oi`xOW ,`Ed b"kc `xwi.äøæòa äáéLé ïéàoi`C §¨¨¤©§¦¤©£¨©£¨§©§¨¦©£¨¥§¦¨©£¨¨§¥

aizkC daiWi mW mdl oi` zxXd ik`ln 'it`e ,KkA minW cFaM(e EdirWi)lrOn micnFr §¨©¦§¨©£¦©§£¥©¨¥¥¨¤¨§¦¨¦§¦§©§¨§¦¦©©

`In`w on cg lr [zaxw] ,Fl(f l`IpC):.ãåc úéa éëìîì àlàcFaM mFwOd mdl wlgW ¦§¥©©¦¨£©¨¨¦¥¤¨§©§¥¥¨¦¤¨©¨¤©¨¨

:dnlW FzEklOW zF`xdl.àcñç áø øîàãk:oOwl.íéLð úøæòa`ide ,FA oixFw Eid §©§¤©§§¥¨¦§¨©©¦§¨§©¨§¤§©¨¦¨¦§¦

xFpTp xrW llg ENt`e ,miptle dnFgd on `N` WCwzp `NW ziAd xd x`WM lg dzid̈§¨Ÿ¦§¨©©©¦¤Ÿ¦§©¥¤¨¦©¨§¦§¦©£¦£©©©¦¨

:WCwzp `l l`xUi zxfrl miWp zxfrn dlFrd̈¤¥¤§©¨¦§¤§©¦§¨¥Ÿ¦§©¥
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ìëåeidyk e"lnky jexa oiper eid `lde dniz .ycwna on` oiper oi`y itl dnl jk

itlwa sxh wxtae (:dl sc `nei) dpennd odl xn` wxta opzck yecwd my oirney

eidyk ixdy mdipt lr oiltep eidy cere on` ziiprn lecb wqtd did dfe (.hl sc my)

lr oiltep eid dlxbd zrya lecb odk itn myd z` oirneyinlyexia `zi`ck mdipt

eid miwegxde mdipt lr oiltep eid miaexwd

el`e cre mlerl ezekln ceak my jexa mixne`

odn mlrzn didy cr myn oiff eid `l el`e

y"ke miltep eid miaexwd t"d mzdc d`xpe

eid `l miwegxd la` e"lnkya mixne` eidy

my dide mixne` eid dlitp `la `l` oiltep

eidy mcew mirneyd on gkyne mlrzn yecwd

oziipra oiwiqtn eidy opifg `w n"n myn oiff

xzl`l e"lnkya oiper eid `nye e"lnkya

eid `le `xepde cakpd my oirney eidyk

oiwiqtn eid `ly itle weqtd seq cr oipiznn

:zg` dkxa enk edl aeyg weqtl weqt oia

ïéðîålr mnexne '`py .dldz dkxa lk lry

a"ta yxtn dldz dze`e dldze dkxa lk

:e"lnkya `idy (:fh sc) ziprz zkqnc

úòîùmewna cinlzl ceak oiwleg dpin

ikcxn xa wgvi 'x axd 'it .axd

lawny i`w obq`c d`xp (:hq `nei) el `a wxta

zia ofgn dlawn dpi`e zqpkd y`xn z"q

y`xy ceak obql el wlg dfy `vnp zqpkd

obql ozile zqpkd ofg cin lawl jixv zqpkd

eteqc b"kc eceak meyn dlek iia` ipyne

oiicr caekne aeyg obqy t"r` obqd cin dlawl

:epnn dlern lecb odkúòîùz"`e .dpin

obql `xwi b"k dil biltc oebk ipyn `l i`n`

a"a) oilgep yia mzd wiqtck zqpkd y`xl obqe

oiwleg oi` `zklide oiwleg `zklide (:hiw sc

dil biltc `d w"l `zklid` `zklid `iyw

`nzqa `kd l"i dil bilt `lc `d `xwi diax

`l oia bilt oia jk bdpnd did mlerlc ipzw

bilt `l oia bilt oia inp mzd ediizbelte bilt

:oiwleg oi` c"nk weqtl bilt `lca i`e oiwleg c"nk `icda weqtl biltca ediizbelt i`c

øîàäå'tae (.fk sc) cinzc w"ta dl iziine enewn izrci `l .dxfra daiyi oi` xn

wlgac ip`xd iax zetqezae (.dk sc) `neic 'a 'tae (:gr oiyecw) oiqgei dxyr

enewn ip`xd qenipelw xa xi`n iax axd ixene enewn mikln 'bc 'nba (:`w oixcdpq)

dywn `dc dnewn `iig 'xc `ztqezac d`xpe lecb odk wxta [c"t] oixcdpqc `ztqeza

in` 'x xn`e cec zia iklnl `l` dxfra daiyi dzid `l `iig iax ipz ok `l inlyexia

el ayie lzeka el jnqy xztiz dxfra daiyi dzid `l cec zia iklnl s` l"x mya

opipz onz dltza envr ayiy ixbp x"a eaii` 'x xn` 'd iptl ayie cec jlnd `aie aizkde

mya dingp iax dnewna ziyilyd liga dipyd ziad xda dl dayie dpey`xd zk z`vi

iziinc in` iaxc `de dnewna dl dcnr dnewna (`l) dl dayi opipz in `pn 'x

mzde aeh xgey yxcn zligza dnewna daiyi dzid `l cec zia iklnl s`c inlyexia

dxfrl ueg did `qk eze`y l"ie daiyi dzid mye `qk owezn did cec zialc rnyn

oi` `iig iax ipz oke 'd iptl ayie cec jlnd `aie d"yf yi`d ixy` mzd `zi` ikde

`l` dxfra daiyi oi` xn` yiwl yix mya in` iax cec zia zeklnl `l` dxfra daiyi

wiic dpine mc` lkl daiyi dzid mewn eze`ac rnyn cala cec zia zekln mewna

ne` `ed oke mzd eze dxfra daiyi oi` envrl s`c llkn dxfrl ueg oezp did e`qkcxn`py lbx zvitw mdl oi`y dlrnl daiyi oi` oerny iax mya `ped x"` ok `le 'd iptl ayie x

dxfra daiyi odl oi` cec zia iklnl s` in` iax xn` ayei cece daiyi oi` dlrnl el`nyne epinin micner minyd `av lke aizke el lrnn micner mitxy aizke dxyi lbx mdilbxe

dzid b"kl m` i"xl dywe dltza envr ayiy ayie edn ok m` `qkd lr ayei odkd ilre xn`py b"kl xne` ied lkidae dxfra daiyi dzid inle lzekl envr jnqy 'd iptl ayie edn

xyt` i` zbltd el xn` ycwne zipnid elbx iab lr zipnid eci gipn yciw cvik mzd xn`c (:hi sc) migafc ipy 'tn `iyw eze opiniiw b"ka op` `de `kd dywn i`n k"` daiyi

:ediipia `ki` cvd on dcinr ediipia i`n eriiqn exiag sqei ax xn` dil xn`w xity ok zeyrl
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eðz .Lc÷na "ïîà" ïéðBò ïéàL éôì ?änì Ck ìëå§¨¨¨¨§¦¤¥¦¨¥©¦§¨¨
:ïðaøeîe÷" :øîàpL ?Lc÷na "ïîà" ïéðBò ïéàL ïépî ©¨¨¦©¦¤¥¦¨¥©¦§¨¤¤¡©

ïépîe ."íìBòä ãò íìBòä ïî íëéäìà 'ä úà eëøä§¤¡Ÿ¥¤¦¨¨©¨¨¦©¦
eëøáéå" :øîàpL ?äläz ,äëøáe äëøa ìk ìòL¤©¨§¨¨§¨¨§¦¨¤¤¡©¦¨§
ìk ìò "äläúe äëøa ìk ìò íîBøîe Eãák íL¥§Ÿ¤§©©¨§¨¨§¦¨©¨

:äläz Bì ïz äëøáe äëøa'éðúîïäë úBëøa §¨¨§¨¨¥§¦¨¦§Ÿ¥
dðúBðå äøBz øôñ ìèBð úñðkä ïfç ?ãöék ìBãb̈¥©©©©§¤¤¥¥¤¨§§¨
ïâqäå ,ïâqì dðúBð úñðkä Làøå ,úñðkä Làøì Bì§©§¤¤§©§¤¤§¨©§¨§©§¨
àøB÷å ìa÷îe ãîBò ìBãb ïäëå ,ìBãb ïäëì dðúBð§¨§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨¥§©¥§¥
dçépîe äøBzä úà ììBâå ,"øBNòa Cà"å "úBî éøçà"©£¥§©¤¨§¥¤©¨©¦¨
.ïàk áeúk ,íëéðôì éúéøwM änî øúé :øîBàå ,B÷éça§¥§¥¨¥¦©¤¨¦¦¦§¥¤¨¨
Cøáîe .ät ìò àøB÷ íéãe÷tä LneçaL "øBNòáe"¤¨¤§©©§¦¥©¤§¨¥
ìòå ,äãBáòä ìòå ,äøBzä ìò :úBëøa äðîL äéìò̈¤¨§Ÿ¤§¨©©¨§©¨£¨§©
,ìàøNé ìòå ,Lc÷nä ìòå ,ïBòä úìéçî ìòå ,äééãBää©¨¨§©§¦©¤¨§©©¦§¨§©¦§¨¥

.älôz øàMäå ,íéìLeøé ìòå ,íéðäkä ìòå'îâ §©©Ÿ£¦§©§¨©¦§©§¨§¦¨
øîà ?áøä íB÷îa ãéîìúì ãBák ïé÷ìBç dpéî zòîL̈§©§¦¨§¦¨§©§¦¦§¨©¨©
ìBãb ïäëå :àeä ìBãb ïäëã BãBák íeMî dlek :ééaà©©¥¨¦§§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨
?àeä áLBéã ììkî "ãîBò" :'eëå àøB÷å ìa÷îe ãîBò¥§©¥§¥§¥¦§¨§¥
ãåc úéá éëìîì àlà äøæòa äáéLé ïéà :øî øîàäå§¨¨©¨¥§¦¨¨£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦
øîàiå 'ä éðôì áLiå ãåc Cìnä àáiå" :øîàpL ,ãáìa¦§©¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¥¦§¥©Ÿ¤
àëä ,íéLð úøæòa :àcñç áø øîàãk .'Bâå "éëðà éî¦¨Ÿ¦§§©£©©¦§¨§¤§©¨¦¨¨
.äøæòa ?Ba ïéøB÷ ïëéäå ,éáéúéî .íéLð úøæòa éîð©¦§¤§©¨¦¥¦¥§¥¨¦¨£¨¨
:øîàpL ,úéaä øäa :øîBà á÷òé ïa øæòéìà 'ø¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§©©©¦¤¤¡©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc dheq(ycewÎzay meil)

,`xnbd zxxanänì Ck ìëå,zg` dkxak z`f mixne`zx`ane §¨¨¨¨
,`xnbd,Lc÷na 'ïîà' ïéðBò ïéàL éôìoia wiqtdl dna my oi`e §¦¤¥¦¨¥©¦§¨

.zg` dkxak rnyp df `linne ,zekxad
,df oipra `ziixa `xnbd d`ian'ïîà' ïéðBò ïéàL ïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦¤¥¦¨¥

zekxad xg`,Lc÷na,'eke 'ezekln ceak my jexa' miper `l` ©¦§¨
øîàpL,ipy ziaa `xfr zltzaïî íëéäìà 'ä úà eëøae eîe÷" ¤¤¡©¨£¤¡Ÿ¥¤¦

"íìBòä ãòå íìBòä,el` zeaiza miiql yi ycwna dkxa lky - ¨¨§©¨¨
xa' oebk.'mdxa` obn mlerd cre mlerd on l`xyi iwel` 'd je

,`ziixad dkiynneäëøáe äëøa ìk ìòL ïépîegilyd xne`y ¦©¦¤©¨§¨¨§¨¨
xeaivd xne` ,xeaiväläz,'cre mlerl ezekln ceak my jexa' - §¦¨

['EãBák íL eëøáéå'] øîàpLceak my jexa eixg` oipery epiid , ¤¤¡©¦¨§¥§¤
cre mlerl ezekln,,weqtd jyndeäëøa ìk ìò íîBøîe'§©©¨§¨¨

äìäúey ,cnll `a ,'äëøáe äëøa ìk ìò,xeaiv gilyd xne`y §¦¨©¨§¨¨§¨¨
äläz Bì ïz.'eke my jexa xeaivd epri - ¥§¦¨

`xew `ed ,meid zcear z` lecb odkd xneby xg`l ,mixetikd meia
xcq z` zx`an ef dpyne ,zekxa dpeny dilr jxane dxeza

.eizekxae lecbd odkd z`ixw
.äðùîy lirl epipyìBãb ïäk úBëøaoeyla `l` zexn`p opi` ¦§Ÿ¥¨

dpynd zx`ane ,ycewdãöék.eizekxae ez`ixw xcq `edïfç- ¥©©©
zia ynyúñðkä,ziad xda dxfrl jenq didyìèBðd z`øôñ ©§¤¤¥¥¤

Làøì Bì dðúBðå ,äøBzziaúñðkäeit lry ,epnn aeygd ¨§§¨§Ÿ©§¤¤
,zqpkd zia ipipr lk mikzgpLàøåziaïâqì dðúBð úñðkäly §Ÿ©§¤¤§¨©§¨

,lecb odkdìBãb ïäëå ,ìBãb ïäëì dðúBð ïâqäåmy ayeidãîBò §©§¨§¨§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨¥
enewnnìa÷îe.dxez xtqd z` §©¥
àøB÷åay dpey`xd dyxtd z` lecb odkd,úBî éøçàzx`any §¥©£¥

,mixetikd mei zcear xcq z`'øBNòa Cà'åj`' z` `xew ok enke - §©¤¨
mei ipic my x`eany ,dxez xtqd jezn ,xen` zyxtay 'xeyra

,mixetikdúà ììBâåxtqøîBàå B÷éça dçépîe äøBzämi`vnpl §¥¤©¨©¦¨§¥§¥
meyn df oi` ,dt lra ztqep dyxt zexwl cizr ip`y zexnl' my

`l` ,o`k daezk dpi`y,'ïàk áeúk íëéðôì éúéøwM änî øúé̈¥¦©¤¨¦¦¦§¥¤¨¨
`xew `edy exn`ie ,dxezd xtq lr frl e`ivei `ly ick ok xne`e

.dxez xtqa xqgy meyn dt lraíéãe÷tä LîeçaL 'øBNòá'e- ¤¨¤§¨©§¦
xacna xtqa aezkyàøB÷a lecb odkd,ät ìòef dyxty meyn ¥©¤

,weqtd minbxzny drya dil` cr lelbl witqi `le ,`id dwegx
myl lelbiy cr dwizya oizndl xeaivl i`pb edfe.

äéìò Cøáîed`ixwd lr -,úBëøa äðîLjxanäøBzä ìòzkxa §¨¥¨¤¨§Ÿ¤§¨©©¨
xg` ly,'zn` zxez epl ozp xy`' epiid ,diäãBáòä ìòådxnbpy §©¨£¨

,'dvx' zkxa jxanäéãBää ìòå,'micen' zkxa jxanúìéçî ìòå §©©¨¨§©§¦©
ïBòägleqe lgen jln 'd dz` jexa 'ebe epzxga dz`' jxan ¤¨

,''ebe epizepeerlLc÷nä ìòå,'ycwna xga xy`' mzege lltzn §©©¦§¨
ìàøNé ìòå,'l`xyi enra xgead' mzege lltzníéðäkä ìòå §©¦§¨¥§©©Ÿ£¦

,'mipdka xgead' jxane lltzníéìLeøé ìòåjxane lltzn §©§¨©¦
z`xwpy ztqep dkxa jxane ,'milyexia xgead'.älôz øàMäå§©§¨§¦¨

.àøîây`xl epzepe dxez xtq lhep zqpkd ofgy ,dpyna epipy
`vnpe ,lecb odkl epzep obqde ,obql epzep zqpkd y`xe ,zqpkd
lecbd odkde obqd ipta zqpkd y`x z` cakn zqpkd ofgy
lecb odkd ipta obqd z` cakn zqpkd y`xe ,epnn milecbd

dxe`kle ,epnn lecbd,dpéî zòîLdrck dnzq dpyndy ¨§©§¦¨
yïé÷ìBçáøä íB÷îa ãéîìúì ãBákohw cinlzl xzeny - §¦¨§©§¦¦§¨©

.axl i`pb jka oi`e ,axd ipta lecb cinlzl ceak welgløîà̈©
éiaà,axd ipta cinlzl ceak welgl xeq` zn`ay ,zegcl yiy ©©¥

`l` ,obqde zqpkd y`x z` cakl dxhnd oi` epzpyna j`
epizpynàeä ìBãb ïäëc BãBák íeMî dlekze`xdl mivexy , ¨¦§§Ÿ¥¨

.eizgzn zelrn dnk yiy eceak
,dpyna epipy'eëå àøB÷å ìa÷îe ãîBò ìBãb ïäëå,`xnbd dywn . §Ÿ¥¨¥§©¥§¥§

oeyldny'ãîBò',wcwcl yiàeä áLBéc ììkî,cnry iptl ¥¦§¨§¥
øî øîàäåe ,dxfra zayl oi` dpikyd ceak iptnyïéàxzid §¨¨©©¥

,ãáìa ãåc úéa éëìîì àlà ,äøæòa äáéLéaezkd mdl wlgy §¦¨©£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦¦§¨
,dnily mzeklny ze`xdl ceakáLéå ãåã Cìîä àáéå" øîàpL¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¤

'ä éðôì,dxfra."'Bâå éëðà éî øîàéå,`xnbd zvxznáø øîàãk ¦§¥©Ÿ¤¦¨Ÿ¦§¦§¨©©
àcñçdzid d`ixwdy cinrdl yiy ,jynda `xnbd ziiyew lr ¦§¨

,íéLð úøæòaxd x`yk dpice dxfrd zyecwa dycwzd `ly §¤§©¨¦
my zayl xzene ,ziadénð àëä ,dzid d`ixwdy cinrdl yi ¨¨©¦

.íéLð úøæòa§¤§©¨¦
,éáéúéîdxxiay `ziixa epipyyBa ïéøB÷ ïëéäåz` dxez xtqa - ¥¦¥§¥¨¦

zrcly ,dx`iae .mixetikd meia lecb odk oicd `ede ,jlnd zyxt
dzid d`ixwd minkgäøæòaeli`e ,á÷òé ïa øæòéìà éaø,øîBà ©£¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

yúéaä øäa,ea mi`xew eidøîàpL`xwy dxezd z`ixw iabl §©©©¦¤¤¡©
dxez xtq `ived `xfry ,dpyd y`xa `xfr
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc dheq(ycewÎzay meil)

,`xnbd zxxanänì Ck ìëå,zg` dkxak z`f mixne`zx`ane §¨¨¨¨
,`xnbd,Lc÷na 'ïîà' ïéðBò ïéàL éôìoia wiqtdl dna my oi`e §¦¤¥¦¨¥©¦§¨

.zg` dkxak rnyp df `linne ,zekxad
,df oipra `ziixa `xnbd d`ian'ïîà' ïéðBò ïéàL ïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦¤¥¦¨¥

zekxad xg`,Lc÷na,'eke 'ezekln ceak my jexa' miper `l` ©¦§¨
øîàpL,ipy ziaa `xfr zltzaïî íëéäìà 'ä úà eëøae eîe÷" ¤¤¡©¨£¤¡Ÿ¥¤¦

"íìBòä ãòå íìBòä,el` zeaiza miiql yi ycwna dkxa lky - ¨¨§©¨¨
xa' oebk.'mdxa` obn mlerd cre mlerd on l`xyi iwel` 'd je

,`ziixad dkiynneäëøáe äëøa ìk ìòL ïépîegilyd xne`y ¦©¦¤©¨§¨¨§¨¨
xeaivd xne` ,xeaiväläz,'cre mlerl ezekln ceak my jexa' - §¦¨

['EãBák íL eëøáéå'] øîàpLceak my jexa eixg` oipery epiid , ¤¤¡©¦¨§¥§¤
cre mlerl ezekln,,weqtd jyndeäëøa ìk ìò íîBøîe'§©©¨§¨¨

äìäúey ,cnll `a ,'äëøáe äëøa ìk ìò,xeaiv gilyd xne`y §¦¨©¨§¨¨§¨¨
äläz Bì ïz.'eke my jexa xeaivd epri - ¥§¦¨

`xew `ed ,meid zcear z` lecb odkd xneby xg`l ,mixetikd meia
xcq z` zx`an ef dpyne ,zekxa dpeny dilr jxane dxeza

.eizekxae lecbd odkd z`ixw
.äðùîy lirl epipyìBãb ïäk úBëøaoeyla `l` zexn`p opi` ¦§Ÿ¥¨

dpynd zx`ane ,ycewdãöék.eizekxae ez`ixw xcq `edïfç- ¥©©©
zia ynyúñðkä,ziad xda dxfrl jenq didyìèBðd z`øôñ ©§¤¤¥¥¤

Làøì Bì dðúBðå ,äøBzziaúñðkäeit lry ,epnn aeygd ¨§§¨§Ÿ©§¤¤
,zqpkd zia ipipr lk mikzgpLàøåziaïâqì dðúBð úñðkäly §Ÿ©§¤¤§¨©§¨

,lecb odkdìBãb ïäëå ,ìBãb ïäëì dðúBð ïâqäåmy ayeidãîBò §©§¨§¨§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨¥
enewnnìa÷îe.dxez xtqd z` §©¥
àøB÷åay dpey`xd dyxtd z` lecb odkd,úBî éøçàzx`any §¥©£¥

,mixetikd mei zcear xcq z`'øBNòa Cà'åj`' z` `xew ok enke - §©¤¨
mei ipic my x`eany ,dxez xtqd jezn ,xen` zyxtay 'xeyra

,mixetikdúà ììBâåxtqøîBàå B÷éça dçépîe äøBzämi`vnpl §¥¤©¨©¦¨§¥§¥
meyn df oi` ,dt lra ztqep dyxt zexwl cizr ip`y zexnl' my

`l` ,o`k daezk dpi`y,'ïàk áeúk íëéðôì éúéøwM änî øúé̈¥¦©¤¨¦¦¦§¥¤¨¨
`xew `edy exn`ie ,dxezd xtq lr frl e`ivei `ly ick ok xne`e

.dxez xtqa xqgy meyn dt lraíéãe÷tä LîeçaL 'øBNòá'e- ¤¨¤§¨©§¦
xacna xtqa aezkyàøB÷a lecb odkd,ät ìòef dyxty meyn ¥©¤

,weqtd minbxzny drya dil` cr lelbl witqi `le ,`id dwegx
myl lelbiy cr dwizya oizndl xeaivl i`pb edfe.

äéìò Cøáîed`ixwd lr -,úBëøa äðîLjxanäøBzä ìòzkxa §¨¥¨¤¨§Ÿ¤§¨©©¨
xg` ly,'zn` zxez epl ozp xy`' epiid ,diäãBáòä ìòådxnbpy §©¨£¨

,'dvx' zkxa jxanäéãBää ìòå,'micen' zkxa jxanúìéçî ìòå §©©¨¨§©§¦©
ïBòägleqe lgen jln 'd dz` jexa 'ebe epzxga dz`' jxan ¤¨

,''ebe epizepeerlLc÷nä ìòå,'ycwna xga xy`' mzege lltzn §©©¦§¨
ìàøNé ìòå,'l`xyi enra xgead' mzege lltzníéðäkä ìòå §©¦§¨¥§©©Ÿ£¦

,'mipdka xgead' jxane lltzníéìLeøé ìòåjxane lltzn §©§¨©¦
z`xwpy ztqep dkxa jxane ,'milyexia xgead'.älôz øàMäå§©§¨§¦¨

.àøîây`xl epzepe dxez xtq lhep zqpkd ofgy ,dpyna epipy
`vnpe ,lecb odkl epzep obqde ,obql epzep zqpkd y`xe ,zqpkd
lecbd odkde obqd ipta zqpkd y`x z` cakn zqpkd ofgy
lecb odkd ipta obqd z` cakn zqpkd y`xe ,epnn milecbd

dxe`kle ,epnn lecbd,dpéî zòîLdrck dnzq dpyndy ¨§©§¦¨
yïé÷ìBçáøä íB÷îa ãéîìúì ãBákohw cinlzl xzeny - §¦¨§©§¦¦§¨©

.axl i`pb jka oi`e ,axd ipta lecb cinlzl ceak welgløîà̈©
éiaà,axd ipta cinlzl ceak welgl xeq` zn`ay ,zegcl yiy ©©¥

`l` ,obqde zqpkd y`x z` cakl dxhnd oi` epzpyna j`
epizpynàeä ìBãb ïäëc BãBák íeMî dlekze`xdl mivexy , ¨¦§§Ÿ¥¨

.eizgzn zelrn dnk yiy eceak
,dpyna epipy'eëå àøB÷å ìa÷îe ãîBò ìBãb ïäëå,`xnbd dywn . §Ÿ¥¨¥§©¥§¥§

oeyldny'ãîBò',wcwcl yiàeä áLBéc ììkî,cnry iptl ¥¦§¨§¥
øî øîàäåe ,dxfra zayl oi` dpikyd ceak iptnyïéàxzid §¨¨©©¥

,ãáìa ãåc úéa éëìîì àlà ,äøæòa äáéLéaezkd mdl wlgy §¦¨©£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦¦§¨
,dnily mzeklny ze`xdl ceakáLéå ãåã Cìîä àáéå" øîàpL¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¤

'ä éðôì,dxfra."'Bâå éëðà éî øîàéå,`xnbd zvxznáø øîàãk ¦§¥©Ÿ¤¦¨Ÿ¦§¦§¨©©
àcñçdzid d`ixwdy cinrdl yiy ,jynda `xnbd ziiyew lr ¦§¨

,íéLð úøæòaxd x`yk dpice dxfrd zyecwa dycwzd `ly §¤§©¨¦
my zayl xzene ,ziadénð àëä ,dzid d`ixwdy cinrdl yi ¨¨©¦

.íéLð úøæòa§¤§©¨¦
,éáéúéîdxxiay `ziixa epipyyBa ïéøB÷ ïëéäåz` dxez xtqa - ¥¦¥§¥¨¦

zrcly ,dx`iae .mixetikd meia lecb odk oicd `ede ,jlnd zyxt
dzid d`ixwd minkgäøæòaeli`e ,á÷òé ïa øæòéìà éaø,øîBà ©£¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

yúéaä øäa,ea mi`xew eidøîàpL`xwy dxezd z`ixw iabl §©©©¦¤¤¡©
dxez xtq `ived `xfry ,dpyd y`xa `xfr
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המשך מעמוד רבא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

למז"ט, החתונה קודם הבע"ל אלול חודש בתחלת

מסכום  מעשר להרים יחליטו יחיו והכלה החתן בהסכם

יעשו  המעשר שיפרישו וביום תורה. ללומדי [...] הנדוניא

והשי"ת  שי'. וב"ב הצדדים [...] אשר קטנה סעודה כעין

בגו"ר. עניניהם בכל גדולה בהצלחה להם יעזר

מהמיועדת  בפרטיות לי שכותב מזה מאד נהנה הנני

בהנהגה  שמתנהג שי' מחותנו בן ומאחי' תחי' כלתו להיות

חפץ  והייתי בכ"י. ללמוד עתים קובע הוא בטח טובה.

לו. יעזר והשי"ת ממנו. יותר בפרטי' לדעת

והשי"ת  בפרטי'. שי' בניו משלום לי לכתוב בבקשה

עניניהם. בכל להם יצליח

בגו"ר  ומברכם הדו"ש ידידו

יצחק. יוסף

ci jxk v"iixden w"b`

•
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c"agרח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.çúBøëk 'á ìò òBváì ïëå íéLðà Bîk úéLéìL äcòña úBáiç íéLð55úaL äNòî ìëlL äcòñ ìëa[hi ¨¦©¨¦§ª¨§¦¦§£¨¦§¥¦§©©¦¨§¨§ª¨¤§¨©£¥©¨
à"òø ïîéña øàaúpL íòhî ïéåL äMàå Léà57-58: ¦§¦¨¨¦¦©©¤¦§¨¥§¦¨

ח  סעיף סעודות שלש דין רצא, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

2

dkld ixe`ia
úáù äùòî [èé החול מימול השבת נבדלת ושבו ושמירתו השבת זכירת עם הקשור דבר כל -56.

zetqede mipeiv
לעיל55) Ò"·עד"ז ¯„Ú 'ÈÒ על לבצוע אדם כל וחייב :

נשים. ואחד אנשים אחד שלמות ככרות שתי
השבת'56) ב'זכירת נכללות לשבת המיוחדות ההנהגות כל

לענין  ס"ה רעא בסי' שהובא כפי השבת' ל'שמירת והוקשו
סי' (כדלהלן חכמים תקנות ואפילו להלן), (הובא קידוש

זה). בכלל הבדלה אם שם וראה סי"ט, רצו
יום 57) את שמור ונאמר וגו' יום את זכור נאמר ה: סעיף

והנשים  והואיל בזכירה ישנו בשמירה שישנו כל וגו'
מצות  שהיא מלאכה מעשיית בו להשמר בשמירתו מוזהרות

שהזמן  אף תעשה לא מצות וכל וגו' מלאכה כל תעשה לא
בזכירתו  ג"כ מוזהרות הן הרי בה מוזהרות נשים גרמא
גרמא  שהזמן מצותֿעשה שכל (אע"פ היום קידוש דהיינו

ממנה). פטורות נשים
(58ÌÂ˜Ó :˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÙÒÂ ˙Â‚‰‰

˙È˘ÈÏ˘Œ‰„ÂÚÒ ˙ÎÈ¯Ú- שלישית דסעודה ההתוועדות :
ניסן). ל' יום (היום בביהכ"נ להתקיים צריכה

רצב. בסי' נתבאר דרעוין רעוא בשעת דא"ח חזרת ענין

•

"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

אם · לומר צריך אין הרוב אחר נפש בפיקוח הולכין אין
מפולת  ונפלה בחצר עומדים אחד וישראל נכרים ט' היו
אם  הוא ישראל אם ידוע ואין חצר באותה מהם אחד על
היו  והנכרי הישראל שהרי הגל את עליו שמפקחין נכרי
מחצה  על כמחצה הוא הקבוע וכל חצר באותה קבועים
לחצר  מהם אחד פירש אפילו אלא להקל נפשות וספק
הרוב  אחר לילך ראוי שהיה מפולת עליו נפלה ושם אחרת
הראשון  קביעות שנשאר שכיון עליו מפקחין אעפ"כ
אותו  חושבין אנו הרי מהקביעות) פרישתו (בשעת במקומו

נפשות. בספק להקל עמהם כקבוע

פירש  עקירתם ובשעת זה אחר בזה כולם נעקרו אם אבל
עליו  מפקחין אין מפולת עליו ונפלה אחרת לחצר מהם אחד
פרישתו  (בשעת ממקומו הראשון קביעות כבר שניער שכיון
אחר  בו והולכין קבוע משום בו להקל אפשר אי זה) של

נכרים. שהם הרוב

וכשפירש  ביחד קבועים הם עדיין הרי כולם נעקרו אם אבל
תינוק  וכן עליו ומפקחין מהקבוע פירש הרי מהם אחד
עליו  מחללין שאין אומרים יש נכרים שרובה בעיר שנמצא
ממקום  כולם פורשים ויום יום שבכל כיון השבת את
שיש  ע"ש ד' סי' באה"ע (כמ"ש הרוב אחר הולכין קביעותם

חולקין):

ספק ‚ מת כבר ספק חי עודנו ספק מפולת עליו שנפלה מי
שם  שהוא לומר תמצי אם אפילו שם אינו ספק שם הוא
כמה  בו שיש אע"פ עליו מפקחין נכרי ספק ישראל ספק
בשום  לבא יוכל שלא בהם וחי תורה אמרה שהרי ספיקות

המצות.ענין  שמירת ע"י ישראל מיתת לידי

שעה  לפי אלא לחיות יכול שאינו מרוצץ מצאוהו ואפילו
מפקחים  חיות בו יש אם חוטמו עד ובודקים מפקחים
בחוטמו  הרגישו לא ואם שעה חיי בשביל אותו ומוציאים
בראשו  שפגעו בין מרוצץ אינו אפילו מת כבר ודאי אז חיות
בלבו  חיות שאין וראו תחלה ברגליו שפגעו ובין תחלה
בחוטם  הוא חיות היכר עיקר כי חוטמו עד בודקין אעפ"כ

באפיו: חיים רוח נשמת אשר כל שנאמר

אלא „ התחתונים מתו כבר יאמר לא מתים עליונים מצא
ומצאו  היה מעשה חיים. הם שמא עליהם מפקח

חיים: ותחתונים מתים עליונים

ונפלה ‰ להרגו ומותר דם לו שאין בענין במחתרת הבא
מצווין  אין (שהרי עליו מפקחין אין שם מפולת עליו

להחיותו):
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רט c"ag i`iyp epizeax zxezn

Â ממון עסקי על באו אם ישראל עיירות על שצרו נכרים
נפשות  עסקי על באו ואם השבת את עליהם מחללין אין
נפשות  עסקי על באו שמא לחוש ויש סתם באו ואפילו
עליהם  יוצאים לבא ממשמשים אלא באו לא עדיין ואפילו
לספר  הסמוכה ובעיר השבת את עליהם ומחללין זיין בכלי
מחללין  וקש תבן עסקי על אלא לבא רוצים אינן אפילו
נוחה  הארץ תהא ומשם העיר ילכדו שמא השבת את עליהם

לפניהם: ליכבש

Ê ששוללין האומות בין דרין שאנו הזה שבזמן אומרים יש
מחללין  ממון עסקי על אלא באו לא אם אפילו והורגין
לשלול  הישראל יניחנו לא שאם לפי השבת את עליהם
ויש  ממונו על עצמו מעמיד אדם שאין וחזקה יהרגנו ולבוז
נפשות  עסק זה והרי ויהרג נגדם אחד יעמוד שמא לחוש
ליקח  עליו שבאו יחיד אבל הענין לפי הכל ומכלֿמקום
אפילו  שבת יחלל ולא לו אשר כל ליטול להם יניח ממונו

ש"א: בסי' שנתבאר ע"ד אלא סופרים דברי באיסור

Á נהר וכן בים המטורפת ישראל בה שיש ספינה הרואה
אדם  כל על מצוה נכרי מפני הנרדף יחיד וכן שוטף
יציל  אם ספק הוא ואפילו להצילם כדי שבת עליהם לחלל
את  להציל כדי עצמו לסכן לו אין סכנה יש אם ומכלֿמקום
במיתת  שרואה ואף הסכנה מן חוץ שהוא מאחר חבירו

ספ  שהוא ואע"פ נאמר חבירו הרי מכלֿמקום ודאי וחבירו ק
מה  שיקיים ידי על מיתה ספק לידי שיבא ולא בהם וחי

רעך: דם על תעמוד לא שנאמר

Ë אם למקומם זיינם בכלי חוזרים להציל היוצאים כל
כמו  שהצילו במקום לשבות הנכרים מפני מתפחדים

ת"ז: בסי' שיתבאר

È להצילו עליו מחללין אם להמיר לאנסו נכרים שרוצים מי
ש"ו: סי' בסוף נתבאר

שבת  מחללין מי על שכט סימן ב חלק

את ‡ עליה ומחללין סכנה בו שיש כחולה היא יולדת
ממקום  חכמה לה קורין צריכה שהיא מה לכל השבת
היא  אפילו הנר לה מדליקין ובלילה אותה ומיילדין למקום
שהיו  לנר צריכות עמה המתעסקות הנשים אין ואפילו סומא
מדליקין  אעפ"כ נר בלא צרכה כל עמה להתעסק יכולות
יותר  לבה מתיישב רואה אינה שהיא שאע"פ בשבילה
הצריך  דבר יש אם בלבה שאומרת נר כאן שיש כשיודעת
נר  כאן שאין כשתדע משא"כ לי ועושות רואות חברותי לי
עושין  אין שמא תפחד אשר לבבה מפחד שתסתכן לחוש יש

צריכה. שהיא מה יפה לה

ואין  הם טבעים דברים היולדת וכאב הואיל ומכלֿמקום
לשנות  חכמים החמירו לפיכך לידה מחמת מתה מאלף אחת
כלי  לה להביא צריכים אם כגון בו לשנות שאפשר מה בכל
שהיא  בשערה תלוי חברתה לה תביאנו הרבים רשות דרך
כיוצא  כל וכן התורה מן איסור בה ואין כדרכה שלא הוצאה
בשערותיה  שמן חברתה תסוך לא לשמן צריכה ואם בזה

בשערה  תלוי בכלי תביאנו אלא אותן ותסחוט אצלה ותבא
אחר  איסור מבלי שינוי ע"י בכלי הוצאה לעשות שמוטב
אסורה  אינה שער שסחיטת אע"פ סחיטה איסור מלהוסיף

שכ"ו: בסי' שנתבאר כמו סופרים מדברי אלא

בו · שאין בדבר אפילו בשבת אותה מילדין אין נכריה
שאין  לצאת הולד נעקר שכבר כגון שבת חילול
היא  הישראלית וגם מגדולו דבר עוקר משום בהוצאתו
נכריות  לילד לה שמותר שכר לה ונותנים ידועה מילדת
שיכולה  איבה כאן אין בשבת מכלֿמקום איבה משום בחול
מותר  השבת את ששומרות שלנו הנשים ולומר להשמט
השבת  את שומרים שאינן שלכם אבל בשבת אותן לילד

בשבת. אותן לילד לנו אסור

איסור  (ואין זרה עבודה עובדים שאינן ישמעאלית ואפילו
שאסרו  זרה עבודה עובדי בנכרים כמו בחול אותן לילד
בשבת) מכלֿמקום זרה לעבודה בן שמילדת מפני אותן
של"ב  בסי' שיתבאר כמו לצורך שלא מלאכה משום אסור
שהם  כיון הקראי"ם אבל איבה) בלי להשמט ואפשר (הואיל
חלול  בו שאין בדבר (בשכר אותן לילד מותר שבת שומרים
אי  אם זרה עבודה עובדי בנכרים ואפילו איבה) משום שבת
שבת: חילול בו שאין בדבר מותר איבה בלי להשמט אפשר

משתשב ‚ השבת את עליה לחלל יולדת נקראת מאימתי
משעה  או ויורד שותת שהדם משעה או המשבר על
להלוך  כח בה שאין בזרועותיה אותה נושאות שחברותיה
לכל  השבת עליה מחללים אלו מכל אחד שנראה כיון
לקרות  אבל עיכוב בלי כאן לעשותן אפשר אשר צרכיה
מותר  ועיכוב שהות הצריך דבר שהוא למקום ממקום חכמה
ליזהר  וטוב בספק אפילו קצת שמרגשת משעה לכן מקודם
שלא  כדי שבת מערב הכל יזמין ט' לחדש האשה שכשתגיע

שבת: לחלל יצטרכו

מפני „ ודאי כמסוכנת חשובה היא הראשונים ימים ג' כל
עליה  מחללים לפיכך היא ומרוסקת מתפרקים שאיבריה
אלא  לחילול צריכה איני אומרת אפילו השבת את
ולא  חכמה בהן אין אפילו שצריכה אומרות שחברותיה
בחול  לחיה שעושים שהדברים צרכיה כל לה עושין רופא
אנו  אדם בני שאר מאכל אוכלת ואפילו לכל הם ידועים
שאר  או צונן תאכל ואם לשעתה מרגשת שאין אומרים
אבל  סכנה לידי יביאוה אותם אוכלת המסוכנת שאין דברים
שומעים  לחילול צריכה שאינה אומרים רופא או חכמה אם
יום  בכל חמין להן עושין שאין יש יולדות הרבה כי להם
של  חמין בשבת שאוכלות מקומות בקצת עכשיו נוהגים וכן

אתמול:

מחללין ‰ אין צריכה איני אמרה שבעה סוף ועד משלשה
בחזקת  שאינה לפי שצריכה אומרות חברותיה אפילו
בחול  לה לעשות חברותיה שרגילות דברים לאותן מסוכנת
או  שחכמה כן אם אלא לערב עד להמתין שיכולה ואפשר
כמ"ש  חולים בשאר גם מחללין שאז שצריכה אומרים רופא

שכ"ח. בסי'
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c"agרי i`iyp epizeax zxezn

אינה  שהיא בסתם אבל צריכה איני אומרת כשהיא זה וכל
אם  אבל מחללין יודעות אינן וחברותיה כלום אומרת
כן  אם אלא מחללין אין צריכה שאינה אומרות חברותיה
אומרים  רופאים מאה אפילו שאז אני צריכה אומרת היא
שיתבאר  וכמו נפשו מרת יודע לב כי מחללין צריכה שאינה

חולים. שאר לענין תרי"ח בסי'

אמ  אפילו ואילך ז' עליה ומסוף מחללין אין אני צריכה רה
צרכיו  שכל סכנה בו שאין כחולה יום ל' עד היא הרי אלא
לכך  צריכה היא שאם מדורה מלענין חוץ נכרי ע"י נעשים
ל' כל לה היא סכנה שהצינה מפני ישראל ע"י לה עושים
להתחמם  אחרים מותרים ואם תמוז בתקופת ואפילו יום

רע"ו: בסי' נתבאר זו מדורה כנגד

Â'בד ילדה אם אלא לעת מעת אותם מונין אין אלו ימים
הוא  שבת ליל תחלת כשמגיע הרי לערב סמוך בשבת
עד  לעת מעת ג' כלו שלא אע"פ ללידתה רביעי יום כבר

ושלשים: שבעה לענין וכן בשבת לערב סמוך

Ê אפילו בשבת סכין מביאין ומתה המשבר על היושבת
שמא  הולד ומוציאין בטנה את וקורעין הרבים רשות דרך
מכל  לאמו קודם מת הוא הפעמים שרוב ואע"פ חי ימצא
יוכל  ולפעמים הרוב אחר הולכין אין נפש בפיקוח ֿמקום
חזקת  לו היה לא זה שעובר ואע"פ אמו מיתת אחר לחיות
חזקת  לו שהיה מי על כמו מספק עליו מחללין מעולם חיות

חיות.

אנו  שאין מפני בחול אפילו עכשיו כן נוהגין שאין ומה
כי  לחיות לולד שאפשר כך כל בקרוב האם במיתת בקיאין
להמתין  וצריכים ימיתוה בטנה יקרעו ואם נתעלפה שמא

הולד: מת ודאי כך ובתוך

Á אותו מרחיצין צרכיו כל לו עושין בשבת שנולד הולד
כדי  השליא את וטומנין הבשר שיתקשה אותו ומולחין
לו  יש אלו דברים שכל הטבור את וחותכים הולד שיחם
מלאכה  בהם שאין וכיון לו אותם יעשו לא אם מהם צער

חכמים. התירו תורה של

או  לט' שנולד דהיינו קיימא של בולד אמורים דברים במה
נולד  אבל שבעל) אחר בעלה ממנה שפירש (כגון בודאי לז'
בדברים  בין עליו מחללין אין ח' בן ספק ז' בן ספק או לח'
לפקח  כגון לו סכנה במניעתו שיש בדברים אפילו בין אלו
בודאי  שאז וצפרניו שערו גמרו כן אם אלא הגל את עליו
גמרו  אחרי אמו ממעי לצאת שנשתהה אלא לז' נגמר
בעלה  ממנה שפירש כגון ח' בן ודאי הוא אפילו ולפיכך
אותו  ומלין דבר לכל ודאי ז' כבן דינו הרי שבעל אחר
כברייתן  שלימין צפרניו ואין לקוי שערו היה אם אבל בשבת
ואפילו  דבר לכל ח' בן כודאי דינו ח' בן ספק הוא אפילו
היה  שלא עובר על אפילו מספק שמחללין נפש פיקוח לענין
חדשיו  לו כלו שמא שחוששים לפי מעולם חיות חזקת לו
גמרו  שלא בו רואין שאנו זה אבל וצפרניו שערו כבר וגמרו
הט' חדש עד נגמר היה שלא ח' בן שהוא הוא לודאי קרוב

הוא. ונפל זמנו קודם לצאת ומיהר

ולכן  האבן את לטלטל שאסור כמו אסור לטלטלו ואפילו

בן  אם נפשך ממה נמול אומרים ואין בשבת אותו מלין אין
חילול  כאן אין הוא ח' בן ואם שבת דוחה מילתו הרי הוא ז'
שכיון  בעלמא בשר כמחתך הוא שהרי זו במילה שבת
טלטול  להתיר חכמים רצו לא ח' בן שהוא לודאי שקרוב

כלום. מילתו שאין לודאי שקרוב במקום מילתו בשביל

וכל  ז' בן שהוא שאפשר שכיון ואומרים זה על חולקין ויש
ולכן  וצפרניו שערו נגמרו שלא פי על אף נפל אינו ז' בן
ממה  בשבת אותו מלין וכן בשבת לטלטלו כלל איסור אין
בדבר  בין הכל לדברי שבת עליו מחללין אין אבל נפשך
לעשות  שהתירו בדברים בין במניעתו לו סכנה בו שיש
מלאכה  בהם שאין פי על אף צערו משום הולדו ביום לולד

תורה. של

אין  כי לח' נולד אפילו ולד כל עכשיו מלין זו סברא ולפי
מתעברת  שהאשה פעמים כי העיבור בחדשי בקיאין אנו
ואפשר  אח"כ עד מתעברת אינה ופעמים לטבילתה בסמוך
אותו  מלין וצפרניו שערו נגמרו שלא פי על ואף ז' בן שהוא

בשבת. לטלטלו מותר וכן

המיקל  ולכן המיקל אחר הלך סופרים בדברי הלכה (ולענין
מילה  לענין אבל הפסיד לא האחרונה כסברא בטלטול
האוסרים  לדברי לחוש וטוב עדיף תעשה ואל שב בשבת
שלא  בשבת במילתו איסור יש בטלטולו איסור שאין ואף
לפי  אף בשבת הטבור בחתיכת איסור שיש כמו לצורך

שנתבאר): כמו האחרונה סברא

Ë אמו הרי הכל לדברי בטלטול שאסור ודאי ח' בן אפילו
היא  וכן שמצערה החלב צער מפני ומניקתו עליו שוחה
שכיון  אותה המצער החלב בידה להוציא יכולה בעצמה
מדברי  אלא מפרק משום בו אין לאיבוד הולך הזה שהחלב

גזרו: לא צערה ומשום סופרים

È צער מחמת שנתפרקו קיימא של הולד אברי מיישרים
אח"כ  אבל הלידה ביום אמורים דברים במה הלידה
ליישר  כדי בבגדיו לכרכו אבל כבונה שנראה מפני אסור
נראה  ואינו בחול גם בכך שדרכו מפני לעולם מותר אבריו
ונתעקמו  בחול אותו כורכין שאין תינוק אבל בשבת כבונה

ליישרם: כדי לכרכו אסור בשבת אבריו

‡È אצבע לשום מותר הולד של הגרון ערלת נפלה אם
שלפעמים  אע"פ למקומה הערלה ולסלק פיו לתוך

זה: ידי על יקיא

בשבת  יולדת דיני של סימן ב חלק

השמיני ‡ וביום שנאמר השבת את דוחה בזמנה מילה
היא  והפריעה בשבת ואפילו ביום ערלתו בשר ימול
הסכנה  מפני השבת את דוחה ג"כ והמציצה המילה מכלל
לחולה  שאסרו אע"פ בה וכיוצא רטייה עליה נותנים וכן
כחולה  דינו מילתו רפואות צרכי לשאר וכן סכנה בו שאין

סכנה. בו שיש

מערב  הכין לא ואם שבת מערב להכין צריך שלכתחלה אלא
שהיו  בימיהם כגון שינוי ע"י בשבת לעשות מותר שבת
לא  אם מעורבים ושמן ויין שחוק כמון המילה על נותנים
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ריי c"ag i`iyp epizeax zxezn

אינה  שהיא בסתם אבל צריכה איני אומרת כשהיא זה וכל
אם  אבל מחללין יודעות אינן וחברותיה כלום אומרת
כן  אם אלא מחללין אין צריכה שאינה אומרות חברותיה
אומרים  רופאים מאה אפילו שאז אני צריכה אומרת היא
שיתבאר  וכמו נפשו מרת יודע לב כי מחללין צריכה שאינה

חולים. שאר לענין תרי"ח בסי'

אמ  אפילו ואילך ז' עליה ומסוף מחללין אין אני צריכה רה
צרכיו  שכל סכנה בו שאין כחולה יום ל' עד היא הרי אלא
לכך  צריכה היא שאם מדורה מלענין חוץ נכרי ע"י נעשים
ל' כל לה היא סכנה שהצינה מפני ישראל ע"י לה עושים
להתחמם  אחרים מותרים ואם תמוז בתקופת ואפילו יום

רע"ו: בסי' נתבאר זו מדורה כנגד

Â'בד ילדה אם אלא לעת מעת אותם מונין אין אלו ימים
הוא  שבת ליל תחלת כשמגיע הרי לערב סמוך בשבת
עד  לעת מעת ג' כלו שלא אע"פ ללידתה רביעי יום כבר

ושלשים: שבעה לענין וכן בשבת לערב סמוך

Ê אפילו בשבת סכין מביאין ומתה המשבר על היושבת
שמא  הולד ומוציאין בטנה את וקורעין הרבים רשות דרך
מכל  לאמו קודם מת הוא הפעמים שרוב ואע"פ חי ימצא
יוכל  ולפעמים הרוב אחר הולכין אין נפש בפיקוח ֿמקום
חזקת  לו היה לא זה שעובר ואע"פ אמו מיתת אחר לחיות
חזקת  לו שהיה מי על כמו מספק עליו מחללין מעולם חיות

חיות.

אנו  שאין מפני בחול אפילו עכשיו כן נוהגין שאין ומה
כי  לחיות לולד שאפשר כך כל בקרוב האם במיתת בקיאין
להמתין  וצריכים ימיתוה בטנה יקרעו ואם נתעלפה שמא

הולד: מת ודאי כך ובתוך

Á אותו מרחיצין צרכיו כל לו עושין בשבת שנולד הולד
כדי  השליא את וטומנין הבשר שיתקשה אותו ומולחין
לו  יש אלו דברים שכל הטבור את וחותכים הולד שיחם
מלאכה  בהם שאין וכיון לו אותם יעשו לא אם מהם צער

חכמים. התירו תורה של

או  לט' שנולד דהיינו קיימא של בולד אמורים דברים במה
נולד  אבל שבעל) אחר בעלה ממנה שפירש (כגון בודאי לז'
בדברים  בין עליו מחללין אין ח' בן ספק ז' בן ספק או לח'
לפקח  כגון לו סכנה במניעתו שיש בדברים אפילו בין אלו
בודאי  שאז וצפרניו שערו גמרו כן אם אלא הגל את עליו
גמרו  אחרי אמו ממעי לצאת שנשתהה אלא לז' נגמר
בעלה  ממנה שפירש כגון ח' בן ודאי הוא אפילו ולפיכך
אותו  ומלין דבר לכל ודאי ז' כבן דינו הרי שבעל אחר
כברייתן  שלימין צפרניו ואין לקוי שערו היה אם אבל בשבת
ואפילו  דבר לכל ח' בן כודאי דינו ח' בן ספק הוא אפילו
היה  שלא עובר על אפילו מספק שמחללין נפש פיקוח לענין
חדשיו  לו כלו שמא שחוששים לפי מעולם חיות חזקת לו
גמרו  שלא בו רואין שאנו זה אבל וצפרניו שערו כבר וגמרו
הט' חדש עד נגמר היה שלא ח' בן שהוא הוא לודאי קרוב

הוא. ונפל זמנו קודם לצאת ומיהר

ולכן  האבן את לטלטל שאסור כמו אסור לטלטלו ואפילו

בן  אם נפשך ממה נמול אומרים ואין בשבת אותו מלין אין
חילול  כאן אין הוא ח' בן ואם שבת דוחה מילתו הרי הוא ז'
שכיון  בעלמא בשר כמחתך הוא שהרי זו במילה שבת
טלטול  להתיר חכמים רצו לא ח' בן שהוא לודאי שקרוב

כלום. מילתו שאין לודאי שקרוב במקום מילתו בשביל

וכל  ז' בן שהוא שאפשר שכיון ואומרים זה על חולקין ויש
ולכן  וצפרניו שערו נגמרו שלא פי על אף נפל אינו ז' בן
ממה  בשבת אותו מלין וכן בשבת לטלטלו כלל איסור אין
בדבר  בין הכל לדברי שבת עליו מחללין אין אבל נפשך
לעשות  שהתירו בדברים בין במניעתו לו סכנה בו שיש
מלאכה  בהם שאין פי על אף צערו משום הולדו ביום לולד

תורה. של

אין  כי לח' נולד אפילו ולד כל עכשיו מלין זו סברא ולפי
מתעברת  שהאשה פעמים כי העיבור בחדשי בקיאין אנו
ואפשר  אח"כ עד מתעברת אינה ופעמים לטבילתה בסמוך
אותו  מלין וצפרניו שערו נגמרו שלא פי על ואף ז' בן שהוא

בשבת. לטלטלו מותר וכן

המיקל  ולכן המיקל אחר הלך סופרים בדברי הלכה (ולענין
מילה  לענין אבל הפסיד לא האחרונה כסברא בטלטול
האוסרים  לדברי לחוש וטוב עדיף תעשה ואל שב בשבת
שלא  בשבת במילתו איסור יש בטלטולו איסור שאין ואף
לפי  אף בשבת הטבור בחתיכת איסור שיש כמו לצורך

שנתבאר): כמו האחרונה סברא

Ë אמו הרי הכל לדברי בטלטול שאסור ודאי ח' בן אפילו
היא  וכן שמצערה החלב צער מפני ומניקתו עליו שוחה
שכיון  אותה המצער החלב בידה להוציא יכולה בעצמה
מדברי  אלא מפרק משום בו אין לאיבוד הולך הזה שהחלב

גזרו: לא צערה ומשום סופרים

È צער מחמת שנתפרקו קיימא של הולד אברי מיישרים
אח"כ  אבל הלידה ביום אמורים דברים במה הלידה
ליישר  כדי בבגדיו לכרכו אבל כבונה שנראה מפני אסור
נראה  ואינו בחול גם בכך שדרכו מפני לעולם מותר אבריו
ונתעקמו  בחול אותו כורכין שאין תינוק אבל בשבת כבונה

ליישרם: כדי לכרכו אסור בשבת אבריו

‡È אצבע לשום מותר הולד של הגרון ערלת נפלה אם
שלפעמים  אע"פ למקומה הערלה ולסלק פיו לתוך

זה: ידי על יקיא

בשבת  יולדת דיני של סימן ב חלק

השמיני ‡ וביום שנאמר השבת את דוחה בזמנה מילה
היא  והפריעה בשבת ואפילו ביום ערלתו בשר ימול
הסכנה  מפני השבת את דוחה ג"כ והמציצה המילה מכלל
לחולה  שאסרו אע"פ בה וכיוצא רטייה עליה נותנים וכן
כחולה  דינו מילתו רפואות צרכי לשאר וכן סכנה בו שאין

סכנה. בו שיש

מערב  הכין לא ואם שבת מערב להכין צריך שלכתחלה אלא
שהיו  בימיהם כגון שינוי ע"י בשבת לעשות מותר שבת
לא  אם מעורבים ושמן ויין שחוק כמון המילה על נותנים
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ושמן  יין עירב לא ואם ונותן בשיניו לועס שבת מערב שחק
וזה  עצמו בפני זה נותן אלא בשבת יערבם לא שבת מערב
רס"ו) סי' בי"ד נתבאר יו"ט (ולענין לשנות כדי עצמו בפני
שבת  מערב ידוע היה שלא אע"פ חולים לשאר וכן
סכנה  בהם אין אם מכלֿמקום ושמן יין להם לערב שיצטרכו
בלא  רפואה להם לעשות (שאסור בשבת להם לערב אסור

שכ"ח). בסי' כמ"ש שינוי

לשחקו  וצריך ללעסו אפשר שאי או כלל כמון לו אין ואם
עד  המילה תדחה הדם המעצרים אחרים סמנים לשחוק או
מכשיריה  לא אבל עצמה מילה אלא שבת דוחה שאין למחר
לכתחלה  להביאו אין וא"כ הסכנה מפני אלא שיתבאר כמו
לו  היה אם אבל אח"כ שבת לחלל שנצטרך כדי סכנה לידי
הקטן  את ומלו יום מבעוד שחוקים סמנים או שחוק כמון

הסכנה: מפני בשבת שוחקן נתפזרו ואח"כ

ציצין · על אפילו חוזר מהמילה ידו סילק שלא זמן כל
על  אלא חוזר אינו ידו סילק בדיעבד. מעכבין שאינן

רס"ד: סי' בי"ד שנתבאר המעכבין ציצין

שלא ‚ אע"פ ודאי ז' בן או וצפרניו שערו שגמרו ח' בן
גמרו  ולא ח' בן ספק ז' בן ספק בשבת. אותו מלין גמרו

ש"ל: בסי' כמ"ש בשבת למולו אין

קודם „ למולו אפשר היה לא אפילו בזמנה שלא מילה
שאפשר  השבת את דוחה אינה חולה שהיה כגון לכן
שהרי  בזה מצוה חיסור שום יהיה ולא השבת אחר למולו

בזמנה: אינה זה בלא

אותו ‰ מלין אין השמשות בין שבת בערב שנולד מי
שבת  דוחין שאין תשיעי ספק שמיני ספק שהוא בשבת
אע"פ  השמשות בין ראשו רוב אלא הוציא לא ואפילו מספק

השמשות. בין כנולד ה"ז בשבת כולו שיצא

ורביע  מילין ג' הילוך אחר הוא השמשות בין והתחלת
לערך  והוא רס"א בסי' שנתבאר כמו השקיעה התחלת לאחר
אע"פ  לכן קודם נולד ואם הכוכבים צאת קודם שעה רביעית
נימול  בשבת כן נולד ואם ו' ביום נימול החמה שקעה שכבר
כמו  לילה היא השקיעה שמתחלת אומרים שיש ואף בשבת
כלל  חוששין אנו אין אלו במדינות הרי מ"מ שם שנתבאר
כל  ועושים שבת מקבלים אין שלפעמים לדבריהם
אין  א"כ הכוכבים צאת קודם שעה רביעית עד המלאכות

זה: חשש בשביל מזמנה המילה לדחות לנו

Â דוחה מילתו אין נקבה ספק זכר ספק שהוא אנדרוגינוס
אלא  מהול נראה אינו אפילו מהול כשהוא נולד וכן שבת
דוחה  אינו ברית דם ממנו להטיף שצריך אע"פ הקישוי בעת
דופן  יוצא וכן התורה מן ברור חיוב זה שאין מפני שבת
לידה  טמאה אמו ואין הואיל נתגיירה ואח"כ שילדה ונכרית
שהרי  שנולדו מיד או בשמיני נימולים אם להסתפק יש
לו  שיש מי וכן היולדת לטומאת שמיני מילת סמכה התורה
גידים  שני או זה גבי על זה עורות ב' דהיינו ערלות שתי
ערלתו  אמרה התורה שהרי בשמיני נימול אם להסתפק יש
את  דוחין אינן אבל מספק בשמיני הם נימולים לפיכך אחת

מספק: השבת

Ê אפשר אי שאי עצמה מילה אלא השבת את דוחה ן
תיקון  כגון מילה מכשירי כל אבל שבת מערב לעשותה
החלוק  ותיקון סמנים ושחיקת התינוק אצל והבאתו האיזמל
את  דוחים אינן שבת מערב לעשותם שאפשר כיון שיתבאר
ונאבדו  שעשאם או עשאם ולא נאנס אם אפילו השבת
מילה  מצות לצורך התירו לא סופרים דברי איסור ואפילו
להביא  כגון כך בשביל לגמרי המילה תדחה אם אפילו
שם  דרך התינוק לישא או מעורבת שאינה מחצר איזמל

כרת. במקום אפילו דבריהם את חכמים שהעמידו

אין  ישראל עשהו שאם דבר הוא אם לעשות לנכרי ולומר
גזרו  שלא ועושהו לנכרי אומר סופרים מדברי אלא איסור בו
הוא  ואם ש"ז בסי' כמ"ש מצוה במקום דשבות שבות על
האיזמל  לתקן כגון התורה מן לעשותו לישראל שאסור דבר
לנכרי  יאמר לא גמורה הרבים רשות דרך להביאו או
אפילו  מצוה במקום לנכרי אמירה מתירים ויש לעשותו
לסמוך  שאין ואף רע"ו בסי' כמ"ש התורה מן האסור בדבר
במילה  מכלֿמקום שם כמ"ש מצוה בשאר דבריהם על
לענין  אף דבריהם על לסמוך יש שבת דוחה עצמה שהיא

אחר: בענין היום למול אפשר אי אם מכשיריה

Á דרך הכנסת לבית מביתו התינוק להוציא אוסרין יש
שאין  נכרי ע"י אפילו מעורבת שאינה חצר או כרמלית
ויש  בביתו למולו אפשר שהרי מצוה צורך זו בהוצאה
כן  להנהיג ויש מלך הדרת עם ברב משום בזה מתירין
שאחד  ע"י הכנסת לבית התינוק להביא שנוהגים במקומות
שיוציאוהו  אמות מד' בפחות לחבירו וחבירו לחבירו נותנו
כמו  יעשו או נכרי ע"י ויכניסוהו נכרי ע"י היחיד מרשות
שנים  ע"י ויכניסוהו יוציאוהו לא אבל שמ"ז בסי' שיתבאר
הוא  הרי מכלֿמקום פטור שהוא אע"פ מניח וזה עוקר שזה

סופרים: מדברי אסור

Ë כדי בגד של חתיכה שיקוב והוא חלוק לה עושין אין
על  הבגד שאר ויכרוך הנקב באותו המילה שתכנס
המילה  לכסות האבר עור יחזור שלא כדי שם ויהדקנו האבר
מביא  יום מבעוד הזמינו לא ואם סמרטוט עליה כורך אבל
אצבעו  על שיכרכנו ובלבד עירבו שלא אחרת מחצר אפילו

ד  להביאו מותר וכן בשינוי לעשות כדי כרמלית ויביאנו רך
הרבים: רשות דרך לא אבל שינוי ע"י

È ואסור כיס חסרון מחמת מוקצה הוא מילה של איזמל
ואפילו  להצניעו כדי ולא המילה לצורך אלא לטלטלו
בסי' כמ"ש כלל לצורך שלא וכלֿשכן ומקומו גופו לצורך
לכל  לטלטלו רשאי בו כשמל בידו בעודו ומכלֿמקום ש"ח
לרחצו  אסור אבל שם כמ"ש שמה להצניעו שירצה מקום
לצורך  אלא בשבת כלים מדיחין שאין בידו בעודו אפילו

שכ"ג: בסי' כמ"ש היום

‡È לפני הולד רוחצין היו לא אם התלמוד חכמי בימי
היה  חמין במים למילה ובשלישי ולאחריה המילה
שלפני  רחיצה לצורך בשבת להחם צריכים היו ואם מסוכן
היו  ואם שנתבאר האיזמל תיקון כדין דינו היה המילה
כדין  דינו היה שלאחריה רחיצה לצורך להחם צריכים
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בשבת  שחל למילה שלישי וכן שנתבאר סמנים שחיקת
מאתמול  הכינו לא אם ישראל ע"י אפילו חמין לו מחמין

לו. היא שסכנה מפני

ודינו  מדינות בקצת כלל ברחיצה נהגו לא עכשיו אבל
אפילו  שאסור אדם כל רחיצת כדין רצו אם בשבת לרחוץ
בלבד  ורגליו ידיו פניו אלא יום מבעוד שהוחמו בחמין
לפני  לרחצו נוהגים אלו ובמדינות שכ"ו בסימן כמ"ש

במוצאי  המילה ולאחר מאתמול שהוחמו בחמין המילה
לרחצו  צורך שיש ורואים בשבת ג' יום היה אם וכן שבת
מן  זה וכל בשבת אותו ורוחצין יום מבעוד חמין מכינים
ירחצו  לא אם לסכנה לחוש שיש רואים אם אבל הסתם
כמו  שבת עליו ומחללין אותו מרחיצין המילה אחר אותו

סכנה: בו שיש חולה שאר על
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השבת  ביום "בורר" איסור של הפנימי התוכן
העבודה  בשביל אינה השבת דיום שהאכילה הוא,
הרע  מן שבמאכל הטוב החלק את (לברר ד"בירור"
כי  - "אדם") למדריגת המאכל את להעלות ועי"ז
נפרד  שכבר מאליו, "מבורר" הוא המאכל בשבת
שבת, קדושת ידי על בקדושה ונכלל מהרע הטוב

המאכל. "בירור" של בעבודה צורך אין במילא

שבשבת  "בורר", באיסור הפנימי התוכן וזהו
"בירורים". של זו בעבודה לעסוק אין

úðéçáá ,äðåéìò øúåé àéä äìéëàä àìà
æà ,âðò úáùì úàø÷å ,äìòîìî äëùîä

.ä"éåä ìò âðòúú
ומאירה  נמשכת ית' קדושתו שבה בשבת,
למטרה  היא שבת סעודות אכילת חובת גם בעולם,
להיפך, אלא המאכל, "העלאת" בשביל לא - זו
עליונה  קדושה תימשך שבת מאכלי שע"י כדי

האדם. בנפש למטה

שבת  עונג של שענינו בכתוב, וכמפורש
במאכלים  לענגו שמצוה עונג", לשבת ("וקראת
"אז  - שלאחריו) בכתוב (כההמשך הוא גשמיים)
מטעם  גשמי עונג לא היינו ה'"; על תתענג
(שהוא  מאלקות רוחני עונג אלא המאכל, וממתיקות
מאור  מתענגת שהנשמה אומרת, זאת הנשמה). עונג

שבת. מאכלי ע"י עלי' הנמשך ה'

למטה", מלמעלה "המשכה נק' זו [עבודה
אלקית  קדושה ממשיכים ידה שעל פירוש,
בניגוד  - האדם בנפש למטה שתשכון מלמעלה
"העלאה  בחינת שהיא החול בימות לאכילה
המאכל  את שמתקנים היינו למעלה", מלמטה

לבחינת  אותו ומגביהים האדם) מן למטה (שהוא
האדם, בנפש וחיות כח מוסיף שהוא ידי על אדם,

כנ"ל].

שאכילת  לומר ניתן איך הכיצד? - תמוה [ולכאו'

פועלת  - מטעמים וכל ודגים בשר - טעימים מאכלים

שעי  עד האדם, בנפש רוחני אור מתענג "המשכת ז

" ה'האדם ?"על

ומבאר:] שהולך וזהו

äùòîì øåçà ,éðúøö íã÷å øåçà áéúë äðä éë
.'åë úéùàøá

צרתני", וקדם "אחור נאמר האדם בריאת על
למעשה  במדריגה] [האחרון "אחור" שהוא
ראשון  "קדם", גם הוא זאת עם וביחד בראשית,

הנבראים. שאר כל לגבי במעלה

ע  הענין להלן:"[פירוש שיבואר - חסידות פ

שאר  לגבי האדם מדריגת את מעריכים אנו כאשר

" הוא (אם "אחור הנבראים או למעשה קדם " "

האלקי  הכח הערכת - היא בזה הכוונה בראשית),

הנבראים. שבשאר האלקי הכח לגבי שבאדם

כפי  האלקי הכח בין ולהבחין להבדיל יש ובזה

הנבראים  בגשמיות בפועל מלובש למטה, שהוא

שהוא  כפי האלקי הכח ובין ולקיימם, להחיותם

ירידתו  בטרם עליונים, בעולמות בשרשו למעלה

בנבראים. להתלבש למטה

מלובש  שהוא כפי האלקי שהכח פשוט, דזה

האדם, מנשמת למטה הוא הגשמיים, הנבראים בשאר

הנבראים  שאר מכל ולמעלה הנבראים בחיר שהוא

בראשית "( למעשה );"קדם

ומקורו  בשרשו הוא האלקי שהכח כפי אבל

הוא  שם הרי למטה, ירידתו טרם עליונים, בעולמות
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שה  היינו האדם, מנשמת הכח שורש למעלה של

רוחני  בעולם הוא הנבראים כל בשאר המלובש האלקי

(וזהו  האדם נשמת שורש ששם העולם מן יותר עליון

" הוא בראשית שהאדם למעשה )."אחור

לבאר  יש להלן, שיתבאר הענין להבנת והנה,

" המושגים את התהו בקצרה ועולם התיקון "עולם

הכלים "ו  בכתבי שבירת (שנזכר התהו דעולם "

ל):"האריז 

רוחניים  עולמות שיש מבואר, הסוד בתורת

הם  ובכללות הגשמי, הזה עולם לבריאת שקדמו

" עולמות עשי'ארבעה יצירה, בריאה, ."אצילות,

" בשם נקראים אלו השתלשלות עולמות "סדר

אחד שלשלת "( הנמשכים עולמות, של ושרשרת "

למדריגה). ממדריגה והדרגה, בסדר מהשני

האריז  לנו ש "וגילה השתלשלות "ל, זה סדר "

בשם  נקרא האצילות) עולם הראשון, העולם (ובמיוחד

התיקון " יש "עולם הללו העולמות מכל למעלה אך ,

" המכונה אחר רוחני התהו עולם לפי עולם - "

" שורר זה "חורבן שבעולם המכונה הכלים " ;"שבירת

" בכתוב וגו'ונרמז תהו היתה ."והארץ

הדבר: ביאור

האלקיים  שבכוחות מבואר קבלה בספרי

" בשם עולם "ספירות [הנקראים בכל המלובשים [

" יש ולקיימם, להחיותם ו אורות ועולם ."כלים ""

" המתגלה אורות פירוש: האלקי האור עצם הם "

ו  את כלים "בעולם, המגדירים הרוחניים הכוחות הם "

על  מתגלה והאור מסויימים, והגבלה בציור האור

ידו  (שעל השכל כח באדם: וכלי לאור דוגמא ידם.

רוחני  כח שהוא שכליים), דברים ומשיגים מבינים

ה  הוא הנפש, מלובש "אור "של שבו הגשמי והמוח ,

ה  הוא פועל) השכל ידו (ועל השכל ."כלי "כח

ל  הכלים "והסיבה לפי שבירת היא, התהו בעולם "

" יש מועטים ששם וכלים מרובים היינו "אורות .

התהו "שב  הקב עולם של והגילויים האורות הם "" ה

ה  ואין מאד ועצומים התהו כלים "גדולים שבעולם "

שבהם, המרובים האורות את ולהכיל לקבל מסוגלים

" בבחינת הם זה דעולם הכלים על שבירה ולכן (כמו "

נשברים  הכלים שכאשר גשמיים, בכלים משל דרך

להחזיק  יכולים אינם שנשארו הכלים שברי אזי

כלום).

רז  מאמר - לדבר ארבעה "דוגמא לענין ל

" לפרדס, ונפגע שנכנסו הציץ זומא ו "בן קצץ ", אחר

מסוגלים "בנטיעות  היו לא וליבם שמוחם דהיות ,

הרוחניים  והגילויים הסודות עומק את להכיל

""פרדס "שב  שלא בלבד זו לא הנה מאומה קיבלו , "

לנפילה  להם גרמה היא אדרבה, אלא לשם, מכניסתם

ו  דעתו), (נטרפה נפגע זומא שבן "אחר "ממדריגתם,

ש  עד יותר עוד בנטיעות "נפל שיצא "קצץ היינו ,

ה  קדושת היפך רעה, ."פרדס "לתרבות

ב "משא  התיקון "כ "עולם - מועטים " האורות

מרובים  ""והכלים של נכון מיזוג שיש היינו "אורות ,

בתוך "כלים "ו  כראוי ונקלט נתפס שהאור באופן ,

הכלי.

ש  ופשוט הכלים "מובן התהו שבירת שבעולם "

הקב  של רצונו הוא שכך תחילה, בכוונה כך ה "היא

האורות  את יכילו לא שהכלים כזה עולם שיהי'

ויישברו. הגדולים

לכך: והטעם

שיהי' גשמי עולם שיהי' היא הכוונה תכלית

לומר " ממש ה' נגד שהן וסטראֿאחרא קליפות מלא

עוד  ואפסי אלקות "אני גילוי שם שאין עולם היינו ,

" כאן "כלי (שאין שיוכל באופן להחזיק " אלקי אור "

בתכלית, בו ומסתתר מתעלם הקדושה ואור גלוי)

ע "ובנ  ""י שבו. הקדושה אור את יגלו עבודתם כי י

ס  עבודתם זהו וזהו התחתונים מעשה ענין כל וד

להתהוות  מקום בתחלה שנתן במה . . להם שניתן

ישראל  נשמות ידי על הוא לטוב וחזרתו ."הרע,

" ידי על העולמות והנה, שהיא "השתלשלות ,

והדרגה ירידה אי בסדר תחתון, לעולם עליון מעולם

" קדושה של שמעולם הקליפה ישתלשל אפשר עולם "

ביניהם. ודמיון ערך שום ואין בתכלית הפכי שהוא

שהחיות  גשמי, עולם שייברא כדי ולפיכך,

" שהוא עד כך כל בו מוסתרת קליפות האלקית מלא

ב וסטראֿאחרא  צורך הי' - הגורמת "שבירה "" ,

גדול,נפילת "ל  בדילוג האלקית החיות וירידת "

הקליפות. לעולם קדושה שכולו מעולם

שמ  הסוד בתורת שמבואר מה כלים "וזהו "שבירת

" התהו עולם של "נופלים זו ויורדים קדושה ניצוצות " "

הגשמיים  הדברים בכל ומתפזרים הגשמי, הזה לעולם

עלי  האדם עבודת וזוהי ולהחיותם. לקיימם שבעולם

וכן  גשמיים, בחפצים המצות קיום ידי שעל אדמות,

" הוא שמים, לשם הגשמיים צרכיו "מברר במילוי

הטמונים  התהו מעולם העליונים הניצוצות את ומעלה
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c"agריד i`iyp epizeax zxezn

הגשמיים. בדברים

" שאנו מה גם החלק מבררים וזהו את מהמאכל "

כנ  שמים לשם אכילה ידי על שבו שהכוונה "הטוב ל,

הטוב "ב  את חלק ומקיים המחי' האלקי לכח הוא "

התהו. מעולם ניצוצות שהוא המאכל,

כל  שבשאר האלקי הכח ששורש ונמצא,

שורש  כי האדם, נשמת משורש למעלה הוא הברואים

העליון  (העולם האצילות מעולם הוא האדם נשמת

שב  השתלשלות "ביותר ""סדר התיקון ), ואילו "עולם ,

דדומם  גשמיים בדברים המלובש האלקי הכח שורש

התיקון, מעולם שלמעלה התהו מעולם הוא וחי צומח

ע  למטה שנפל ""אלא הכלים י ."שבירת

ה  לאחר עד נפילה "אבל מטה, למטה הכח ירד "

אותו. ומתקן המעלה והוא ממנו, למעלה הוא שהאדם

ומבאר:] שהולך וזהו

úøéáùá åúãéøéá äèîì àåäù åîë ìëàîäù
,"íã÷" úðéçáá àåä íãàä äðä íéìëä

.íãàä éãé ìò øøáúî àåä ìëàîäù
ש"נפל" לאחר שהוא כפי הגשמי המאכל לגבי
האדם  הרי הכלים") ב"שבירת ירידתו ידי (על למטה
מן  למטה הוא והמאכל ממנו, ולמעלה "קדם" הוא
את  ומתקן ומעלה ה"מברר" הוא האדם שהרי האדם,

המאכל.

ùá ìáàéðôì ,"åäúä íìåò"î àåä äìòîì åùø
êìîéå ë"çàù àìà ,ìàøùé éðáì êìî êìî

.'åë êìîéå úîéå ,úîéå
התהו  מעולם הוא למעלה המאכל שרש אבל

האדם. משורש למעלה והוא כנ"ל,

התהו  עולם שעל האריז"ל בכתבי וכמבואר
לפני  אדום בארץ מלכו אשר המלכים "ואלה נאמר
הוא  זה שעולם להיות ישראל", לבני מלך מלך
(שמשם  האצילות עולם - מן למעלה היינו - לפני

ישראל"). לבני "מלך בנ"י, נשמות שורש

הקדושה) (שבניצוצות האלקית שהחיות אלא
ועל  (כנ"ל), הכלים" "שבירת ידי על משם נפלה
עד  עצומה נפילה על המורה - ה"שבירה" ענין
נאמר  - כנ"ל לגמרי, מתעלם האלקי שהאור
ונפילת  ירידת משמעה דמיתה וימת", גו' "וימלך
ההעלם  בתכלית הוא שהאור באופן למטה השורש
בי' קארי כו' מדרגא דנחת מאן כל הזהר (בלשון

בו  קוראים ממדריגתו שיורד מי [כל מיתה
"מיתה"]).

äåáâ øúåé åùøùù äàøð íå÷î-ìëî êà
.íãàäî

הוא  המאכל הנפילה שלאחר למרות אמנם,
שיש  זו מעלה מכלֿמקום האדם, מן למטה
מ"עולם  ששרשם - האדם לגבי גשמיים במאכלים
וניכרת  נראית - האדם משורש גבוה שהוא התהו",
למטה  המאכל ו"נפילת" ירידת לאחרי עתה גם

האדם. מן למטה להיות

íãàäå ,íãàä úà 'éçîä àåä ìëàîä éøäù
àåäù éôì ,ìëàîä ïî úåéçä ìá÷î àåä

.'åë úéùàøá äùòîì øåçà úðéçáá
קיומו  מקבל שהאדם במה הוא לכך הביטוי
חיותו  שגם ועד גשמיים, ממאכלים וחיותו
אינו  דלכאורה כנ"ל. מהם, מתחזקת הרוחנית
שהאדם  בכך ומטרה כוונה שיש אמת הן מובן:
אותם  "לברר" כדי והיינו גשמיים, ממאכלים ניזון
מובן  אינו סוףֿסוף אבל אדם, למדריגת ולהעלותם
ממנו? שלמטה מדבר חיות לקבל לו אפשר כיצד

"שרש  שכאמור לפי הוא בזה הביאור אלא
היינו  התהו", בעולם למעלה הן המאכלים
מן  בשרשם יותר גבוהים שבמאכלים שהניצוצות
גשמיים  מאכלים של בכחם יש ולפיכך האדם,

האדם. את להחיות

"אחור  בבחינת הוא האדם זה שבפרט ונמצא
מן  חיותו את מקבל שהוא לפי בראשית", למעשה
למעלה  הוא שני שמצד (אף והחי צומח הדומם
בראשית", למעשה "קדם הנבראים, כל משאר
המאכלים  את "לברר" אדם של בכוחו רק שלכן

בקדושה). שיוכללו עד ולהעלותם

המיוחדת  המעלה את לבאר ישוב [ומעתה

:]שבת שבמאכלי

.úåîìåòä úééìò ïîæ àåäù úáùáå
זמן  הוא שבשבת האריז"ל בכתבי מבואר

העולמות". "עליית

בגמר  בראשית, ימי שבששת כשם פירוש:
כך  וינפש", "שבת הקב"ה - וארץ שמים מלאכת
השביתה  ענין שיש ושבוע, שבוע בכל חלילה חוזר

למעלה.

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



רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

הגשמיים. בדברים

" שאנו מה גם החלק מבררים וזהו את מהמאכל "

כנ  שמים לשם אכילה ידי על שבו שהכוונה "הטוב ל,

הטוב "ב  את חלק ומקיים המחי' האלקי לכח הוא "

התהו. מעולם ניצוצות שהוא המאכל,

כל  שבשאר האלקי הכח ששורש ונמצא,

שורש  כי האדם, נשמת משורש למעלה הוא הברואים

העליון  (העולם האצילות מעולם הוא האדם נשמת

שב  השתלשלות "ביותר ""סדר התיקון ), ואילו "עולם ,

דדומם  גשמיים בדברים המלובש האלקי הכח שורש

התיקון, מעולם שלמעלה התהו מעולם הוא וחי צומח

ע  למטה שנפל ""אלא הכלים י ."שבירת

ה  לאחר עד נפילה "אבל מטה, למטה הכח ירד "

אותו. ומתקן המעלה והוא ממנו, למעלה הוא שהאדם

ומבאר:] שהולך וזהו

úøéáùá åúãéøéá äèîì àåäù åîë ìëàîäù
,"íã÷" úðéçáá àåä íãàä äðä íéìëä

.íãàä éãé ìò øøáúî àåä ìëàîäù
ש"נפל" לאחר שהוא כפי הגשמי המאכל לגבי
האדם  הרי הכלים") ב"שבירת ירידתו ידי (על למטה
מן  למטה הוא והמאכל ממנו, ולמעלה "קדם" הוא
את  ומתקן ומעלה ה"מברר" הוא האדם שהרי האדם,

המאכל.

ùá ìáàéðôì ,"åäúä íìåò"î àåä äìòîì åùø
êìîéå ë"çàù àìà ,ìàøùé éðáì êìî êìî

.'åë êìîéå úîéå ,úîéå
התהו  מעולם הוא למעלה המאכל שרש אבל

האדם. משורש למעלה והוא כנ"ל,

התהו  עולם שעל האריז"ל בכתבי וכמבואר
לפני  אדום בארץ מלכו אשר המלכים "ואלה נאמר
הוא  זה שעולם להיות ישראל", לבני מלך מלך
(שמשם  האצילות עולם - מן למעלה היינו - לפני

ישראל"). לבני "מלך בנ"י, נשמות שורש

הקדושה) (שבניצוצות האלקית שהחיות אלא
ועל  (כנ"ל), הכלים" "שבירת ידי על משם נפלה
עד  עצומה נפילה על המורה - ה"שבירה" ענין
נאמר  - כנ"ל לגמרי, מתעלם האלקי שהאור
ונפילת  ירידת משמעה דמיתה וימת", גו' "וימלך
ההעלם  בתכלית הוא שהאור באופן למטה השורש
בי' קארי כו' מדרגא דנחת מאן כל הזהר (בלשון

בו  קוראים ממדריגתו שיורד מי [כל מיתה
"מיתה"]).

äåáâ øúåé åùøùù äàøð íå÷î-ìëî êà
.íãàäî

הוא  המאכל הנפילה שלאחר למרות אמנם,
שיש  זו מעלה מכלֿמקום האדם, מן למטה
מ"עולם  ששרשם - האדם לגבי גשמיים במאכלים
וניכרת  נראית - האדם משורש גבוה שהוא התהו",
למטה  המאכל ו"נפילת" ירידת לאחרי עתה גם

האדם. מן למטה להיות

íãàäå ,íãàä úà 'éçîä àåä ìëàîä éøäù
àåäù éôì ,ìëàîä ïî úåéçä ìá÷î àåä

.'åë úéùàøá äùòîì øåçà úðéçáá
קיומו  מקבל שהאדם במה הוא לכך הביטוי
חיותו  שגם ועד גשמיים, ממאכלים וחיותו
אינו  דלכאורה כנ"ל. מהם, מתחזקת הרוחנית
שהאדם  בכך ומטרה כוונה שיש אמת הן מובן:
אותם  "לברר" כדי והיינו גשמיים, ממאכלים ניזון
מובן  אינו סוףֿסוף אבל אדם, למדריגת ולהעלותם
ממנו? שלמטה מדבר חיות לקבל לו אפשר כיצד

"שרש  שכאמור לפי הוא בזה הביאור אלא
היינו  התהו", בעולם למעלה הן המאכלים
מן  בשרשם יותר גבוהים שבמאכלים שהניצוצות
גשמיים  מאכלים של בכחם יש ולפיכך האדם,

האדם. את להחיות

"אחור  בבחינת הוא האדם זה שבפרט ונמצא
מן  חיותו את מקבל שהוא לפי בראשית", למעשה
למעלה  הוא שני שמצד (אף והחי צומח הדומם
בראשית", למעשה "קדם הנבראים, כל משאר
המאכלים  את "לברר" אדם של בכוחו רק שלכן

בקדושה). שיוכללו עד ולהעלותם

המיוחדת  המעלה את לבאר ישוב [ומעתה

:]שבת שבמאכלי

.úåîìåòä úééìò ïîæ àåäù úáùáå
זמן  הוא שבשבת האריז"ל בכתבי מבואר

העולמות". "עליית

בגמר  בראשית, ימי שבששת כשם פירוש:
כך  וינפש", "שבת הקב"ה - וארץ שמים מלאכת
השביתה  ענין שיש ושבוע, שבוע בכל חלילה חוזר

למעלה.
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הענין: ביאור

מעשה  תמיד יום בכל בטובו מחדש הקב"ה
כולו  העולם את ומחי' מהוה הוא שתמיד בראשית,
היו  ית' מאתו החיות שפע כרגע מסתלק הי' (ואם
לפני  כמו ממש ואפס לאין חוזרים הנבראים כל
בין  הבדל שיש אלא - ממש בראשית ימי ששת
העולם  לקיום החול ימי בששת העולם קיום אופן

השבת: ביום

קיום  הקב"ה משפיע החול ימי ששת במשך
ית', כוחותיו וירידת צמצום ע"י לנבראים וחיות
ידי  על למדריגה ממדריגה יורדת שהחיות
לבחינת  שיורדת עד ועצומות רבות השתלשלות
להתלבש  החיות שתוכל עד היינו גשמית, עשי'
הנברא, בגוף מסתתרת שהחיות באופן גשמי בדבר
(נפרד  עצמו בפני דבר הוא הנברא גוף כאילו

מאלקות).

מצמצומים  הקב"ה "שובת" השביעי ביום אך
לשרשה  עולה האלקית החיות שאז אלה, וירידות

ומקורה.

עשיית  שבזמן ממלאכה, ששובת אדם [כמשל
ועסוקים  מלובשים נפשו כוחות היו המלאכה
נפשו  כוחות המלאכה עשיית ובגמר זו, בעשי'
חוזרים  זו במלאכה ומלובשים עסוקים שהיו
אדם  שכאשר רואים, אנו (שלכן במקורם למקומם
עצמו  אל ששב מרגיש הוא קשה ממלאכה נח
שקרה, מה באמת זהו כי זיך"), צו ("געקומען

ממלאכתו)]. כשנח למקורם חזרו נפשו שכוחות

מפסיקה  החיות אם להבין, צריך זה דלפי אלא
העולם  נשאר כיצד העשי', בעולם להתצמצם
משום  דזהו הענין, אך - השבת? ביום בקיומו
ממדריגת  הם העולם וחיות קיום השבת שביום
שנתצמצם  טרם בשרשו, שהוא כפי האלקי הכח

פנים. הסתר בבחינת למדריגה ממדריגה וירד

בעולם  המאירה השבת קדושת סוד וזהו -
הוא  האלקי שהאור השבת, ביום האדם ובנפש

- פנים הסתר שום בלי בגילוי,

הם  בשבת הנבראים וחיות שקיום ומאחר
הנבראים  שגם פשוט הרי יותר, גבוהה ממדריגה

עלי',עצמם  להם יש זו) מחיות וקיימים (שחיים
השבת, ביום העולמות" "עליית ענין הוא והוא
לאלקות. יותר ומתקרבים ממדריגתם עולים שהם

בשבת] כן àåäù[ועל åîë ìëàîä äìòúî
.åùøùá

ששרשם, - גשמיים מאכלים בענין הוא וכך
השבת, שביום - האדם משורש למעלה הוא כנ"ל,
הוא  ומשם לשרשה הנבראים כל חיות עולה שאז
הגשמי  שבמאכל נמצא, הרי - הנבראים וחיות קיום
היינו  ביותר, עליון אלקי אור מאיר למטה שהוא כפי
למעלה  שהוא התהו) מעולם (אור המאכל שורש

האדם. מ(שורש)

.äèîì äìòîìî ùôðäì úåéç åðîî êùîðå
דלהיות  שבת, שבאכילת המעלה וזוהי
ביותר, עליון אלקי אור מאיר הגשמי שבמאכל
הראוי') (בכוונה זה מאכל אוכל כשאדם לפיכך,
שבמאכל  האלקי האור הרי האדם, מן חלק ונעשה
נמשך  זה ידי ועל האדם, בנשמת ומתגלה נרגש
לידי  בא שעי"ז האדם, בנפש אלקית רוחנית חיות
ודביקות  ה' בעבודת יותר גבוהות מדריגות

באלקות.

כלומר:

חיות  מקבל שהאדם זה החול, בימות גם
הוא  ממדריגתו) למטה (שהם גשמיים ממאכלים
ובמילא  האדם מן יותר גבוה ששרשם מחמת

(כנ"ל); באדם חיות להוסיף בכוחם

באדם  הנמשכת החיות החול שבימות אלא
ידי  שעל (ורק גשמית חיות היא מהמאכלים
גם  ועוז כח להוסיף ניתן הגוף כח התחזקות
ענינה  דשבת האכילה משא"כ כנ"ל); ה', בעבודת
המאכל  משורש בנפשו, אלקית חיות להמשיך
ביום  למטה שמתגלה האדם) מן למעלה (שהוא

השבת.

שהאכילה  לעיל, שנאמר מה מובן [ועפ"ז
המשכה  בבחינת עליונה, יותר "היא דשבת
החול, ימי בששת לאכילה שבניגוד - מלמעלה"
והמטרה  האדם מן למטה הוא המאכל שאז
ולתקן  "לברר" בשביל היא האכילה של הרוחנית
שאז  השבת, ביום הנה לקדושה, ולהעלותו המאכל
הוא  האכילה ענין הנה העולמות", "עליית זמן הוא
האדם]. בנפש ביותר עליונה אלקית חיות להמשיך

.'åë íéîçì á"é é"ò
נמשכת  המאכלים) (משורש זו אלקית חיות
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לחמים  י"ב כי הלחמים. י"ב ידי על בנפש למטה
בעולם  אלקי אור שגילוי וכיון הוי', שם כנגד הם
עיקר  לפיכך, הוי', שם אותיות ד' ידי על נמשך
(משורש  האדם בנפש אלקית חיות המשכת
לחמים  י"ב ידי על הוא התהו") ב"עולם המאכלים

הוי'). (שם

דזה  ופשוט, מאכלי [מובן ידי שעל כאן שנתבאר

בנפש  ביותר) עליון (ממקום אלקי אור נמשך שבת

של  באופן היא האדם אכילת כאשר רק הוא האדם,

הגוף).רוחנית עבודה תאוות מילוי לשם (ולא

קודם  בשבת התפלה ענין להיות מוכרח שלכן

" לא הסעודות, בכוונה תפלה בלא בשבת יאכל שאם

כו'.. המאכל של גשמי התענוג ויתפשט כלום, יעשה

אח  ימשיך אזי בכוונה בתפלה תחלה יתעורר כ "כאשר

עונג [כלומר: העליון העונג את כמו אלקי באכילתו [

דכהנים  הזבח בבשר שבת שהי' כשאכילת כלומר, "

ע  זבח אכילת כמו זו הרי כדבעי הכהנים,"היא י

אכילת הוא עניינה שכל ועבודה קודש שפשוט

הקרבן.רוחנית  לקדושת בהתאם ,

שבת "משא  אכילת גם הרי הראוי', ההכנה בלי כ

נברר " שאינו שבגוף הגשמי התענוג מצד הגוף מגשם

גמור  ורע מטוב מעורב ."והוא

הבעש  הראה פעם אשר הידוע נ "וכמעשה ע "ט

" הי'לתלמידיו שזה קודש, שבת של בכובע מלובש שור

עצמו  הוא ונעשה עצומה בתאוה אכל שהאוכל מפני

לא  והכובע לה שנתאוה הבשר שהוא שור תמונת

כו' "נשתנה
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וכמ"ש ‰Â‰(ו) קרבא שעת צלותא דשעת ידוע
דקטיל  ומאן כו' בצלותי ובקשתי בחרבי
שהוא  דמלכא ברתא ליה יהבין זו במלחמה לחויא
(שזהו  כו' מזלא שנק' למעלה שהיא כמו נשמתו שורש
ויש  הקבלה) בס' כמ"ש אליהו וגילוי רוה"ק כמו
חיה  נר"נ מדרגות ה' בנשמה שיש הידוע להקדים
וחיה  בלב ורוח במוח נשמה בגוף מלובש נר"נ יחידה

ב' איש.יחידה יתהלך בצלם אך שכתוב שזהו מקיפים
נר"נ  בבחי' תחלה ויובן דצלם. ולמ"ד דצלם צ' ויש
וחסרון  פגם בהם להיות שיוכל החומרי בגוף שמלובש
הוי"ה  נר נק' דנשמה יו"ד באות דפגמתי בוידוי כידוע
בניצוץ  נפילה בחי' כמו רואים שאנו מה והוא כו'
בהשגת  כלל להתפעל יוכל שלא חו"ב שבמוח האלקי
נראה  ה' שמרחוק עד ממנו הענין מתרחק ומאד אלקות
לתלות  וא"א וכלל כלל בגילוי ולא גדול בהעלם לו
אלוה  חלק שהוא אחר אלקי הניצוץ בעצם זה החסרון
לומר  צריך אלא כידוע כו' חבל יעקב כו' האדם רוח כו'
התלבשותה  מצד אלא הנשמה אור עצם מצד זה שאין
שנקשרת  הטבעי' השכלית דנפש גשמי המוח בכלי
וכה"ג  ומתן משא כטרדת זרים עניינים בטרדת
אחר  במיעוט האלקית השכלה אור וממעט שמחשיך
ברוב  לגמרי אורה יכבה אשר עד מעט מעט מיעוט
חכמה  שנבלע תתבלע חכמתם וכל בענין כידוע הזמן
אוכל  שכל עד האנושי בחכמה האלקית שבנפש

ברוחניות  מות לבחי' ויגיע נפשו תתעב אלקות דחכמה
התפעלות  טבעית חוש שאבד בעצם נפילה שנק'
שכורת  פרנסה בשעבוד בגלות כנ"י נק' (ולזה האלקות
(בל"א  תשתכרין מתי עד בפי' במ"א כמ"ש מיין ולא
באות  שפגמתי והיינו כו') מוח אין נישט הערט דער ער
דמוח  השמיעה בחוש הפגם וכה"ג דחכמה דראי' יו"ד
אור  וחסרון הפגם גם נעשה עד"ז וכמ"כ כו' בינה
ותוכן  לבות תוכן כי שבלב רוח בבחי' אלקית הנשמה
הוא  במוח המתפעל האלקי דשכל כו' א' הכל רוחות
כו' ה' כי לבבך אל והשבות כמ"ש בלב המתפעל עצמו
שבבינה  השגה ושומע השכל ראיית רואה דהלב כידוע
לבבו  שאין נפגם שם וגם כו' מבין הלב לבא דבינה
מצד  רק וזהו כו' לקבל הוא אטום כי כו' ורואה שומע
הלב  בהתקשרות והוא זר ברוח הלב ונתגשם שנתמלא
וכמ"ש  וי"ו באות שפגמתי והיינו וכו' העולם בטרדת
שזהו  הרעות מצאוני בקרבי אלקי אין כי על ע"פ במ"א
כמה  בזה להיות ויוכל דוקא הלב בקרב נמשך שאינו
ויש  במוח ולא בלב שנפגם יש שונים וחילוקי' אופנים
הטבעית  הנפש התקשרות אופן לפי תלוי והכל להיפך
אך  וד"ל. כידוע עוה"ז וחמדת גופו בחיי ולב במוח
והלב  המוח טרדת כל דהלא לכאורה להבין יש א"כ
מו"מ  כטרדת התורה מן המותרים בדברים רק אינו
תורה  שאמרה כו' ביתו ונפשות לנפשו טרף למצוא
אמרה  שהתורה ולבוש במזון וכה"ג דגנך ואספת בפי'
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לחמים  י"ב כי הלחמים. י"ב ידי על בנפש למטה
בעולם  אלקי אור שגילוי וכיון הוי', שם כנגד הם
עיקר  לפיכך, הוי', שם אותיות ד' ידי על נמשך
(משורש  האדם בנפש אלקית חיות המשכת
לחמים  י"ב ידי על הוא התהו") ב"עולם המאכלים

הוי'). (שם

דזה  ופשוט, מאכלי [מובן ידי שעל כאן שנתבאר

בנפש  ביותר) עליון (ממקום אלקי אור נמשך שבת

של  באופן היא האדם אכילת כאשר רק הוא האדם,

הגוף).רוחנית עבודה תאוות מילוי לשם (ולא

קודם  בשבת התפלה ענין להיות מוכרח שלכן

" לא הסעודות, בכוונה תפלה בלא בשבת יאכל שאם

כו'.. המאכל של גשמי התענוג ויתפשט כלום, יעשה

אח  ימשיך אזי בכוונה בתפלה תחלה יתעורר כ "כאשר

עונג [כלומר: העליון העונג את כמו אלקי באכילתו [

דכהנים  הזבח בבשר שבת שהי' כשאכילת כלומר, "

ע  זבח אכילת כמו זו הרי כדבעי הכהנים,"היא י

אכילת הוא עניינה שכל ועבודה קודש שפשוט

הקרבן.רוחנית  לקדושת בהתאם ,

שבת "משא  אכילת גם הרי הראוי', ההכנה בלי כ

נברר " שאינו שבגוף הגשמי התענוג מצד הגוף מגשם

גמור  ורע מטוב מעורב ."והוא

הבעש  הראה פעם אשר הידוע נ "וכמעשה ע "ט

" הי'לתלמידיו שזה קודש, שבת של בכובע מלובש שור

עצמו  הוא ונעשה עצומה בתאוה אכל שהאוכל מפני

לא  והכובע לה שנתאוה הבשר שהוא שור תמונת

כו' "נשתנה
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וכמ"ש ‰Â‰(ו) קרבא שעת צלותא דשעת ידוע
דקטיל  ומאן כו' בצלותי ובקשתי בחרבי
שהוא  דמלכא ברתא ליה יהבין זו במלחמה לחויא
(שזהו  כו' מזלא שנק' למעלה שהיא כמו נשמתו שורש
ויש  הקבלה) בס' כמ"ש אליהו וגילוי רוה"ק כמו
חיה  נר"נ מדרגות ה' בנשמה שיש הידוע להקדים
וחיה  בלב ורוח במוח נשמה בגוף מלובש נר"נ יחידה

ב' איש.יחידה יתהלך בצלם אך שכתוב שזהו מקיפים
נר"נ  בבחי' תחלה ויובן דצלם. ולמ"ד דצלם צ' ויש
וחסרון  פגם בהם להיות שיוכל החומרי בגוף שמלובש
הוי"ה  נר נק' דנשמה יו"ד באות דפגמתי בוידוי כידוע
בניצוץ  נפילה בחי' כמו רואים שאנו מה והוא כו'
בהשגת  כלל להתפעל יוכל שלא חו"ב שבמוח האלקי
נראה  ה' שמרחוק עד ממנו הענין מתרחק ומאד אלקות
לתלות  וא"א וכלל כלל בגילוי ולא גדול בהעלם לו
אלוה  חלק שהוא אחר אלקי הניצוץ בעצם זה החסרון
לומר  צריך אלא כידוע כו' חבל יעקב כו' האדם רוח כו'
התלבשותה  מצד אלא הנשמה אור עצם מצד זה שאין
שנקשרת  הטבעי' השכלית דנפש גשמי המוח בכלי
וכה"ג  ומתן משא כטרדת זרים עניינים בטרדת
אחר  במיעוט האלקית השכלה אור וממעט שמחשיך
ברוב  לגמרי אורה יכבה אשר עד מעט מעט מיעוט
חכמה  שנבלע תתבלע חכמתם וכל בענין כידוע הזמן
אוכל  שכל עד האנושי בחכמה האלקית שבנפש

ברוחניות  מות לבחי' ויגיע נפשו תתעב אלקות דחכמה
התפעלות  טבעית חוש שאבד בעצם נפילה שנק'
שכורת  פרנסה בשעבוד בגלות כנ"י נק' (ולזה האלקות
(בל"א  תשתכרין מתי עד בפי' במ"א כמ"ש מיין ולא
באות  שפגמתי והיינו כו') מוח אין נישט הערט דער ער
דמוח  השמיעה בחוש הפגם וכה"ג דחכמה דראי' יו"ד
אור  וחסרון הפגם גם נעשה עד"ז וכמ"כ כו' בינה
ותוכן  לבות תוכן כי שבלב רוח בבחי' אלקית הנשמה
הוא  במוח המתפעל האלקי דשכל כו' א' הכל רוחות
כו' ה' כי לבבך אל והשבות כמ"ש בלב המתפעל עצמו
שבבינה  השגה ושומע השכל ראיית רואה דהלב כידוע
לבבו  שאין נפגם שם וגם כו' מבין הלב לבא דבינה
מצד  רק וזהו כו' לקבל הוא אטום כי כו' ורואה שומע
הלב  בהתקשרות והוא זר ברוח הלב ונתגשם שנתמלא
וכמ"ש  וי"ו באות שפגמתי והיינו וכו' העולם בטרדת
שזהו  הרעות מצאוני בקרבי אלקי אין כי על ע"פ במ"א
כמה  בזה להיות ויוכל דוקא הלב בקרב נמשך שאינו
ויש  במוח ולא בלב שנפגם יש שונים וחילוקי' אופנים
הטבעית  הנפש התקשרות אופן לפי תלוי והכל להיפך
אך  וד"ל. כידוע עוה"ז וחמדת גופו בחיי ולב במוח
והלב  המוח טרדת כל דהלא לכאורה להבין יש א"כ
מו"מ  כטרדת התורה מן המותרים בדברים רק אינו
תורה  שאמרה כו' ביתו ונפשות לנפשו טרף למצוא
אמרה  שהתורה ולבוש במזון וכה"ג דגנך ואספת בפי'
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ושבעת בטרדת ואכלת כו' דגנך ואספת מצוה ואיך כו'
ליפרד  שיוכל עד בנשמה אור גרעון עושה שהוא מו"מ
אחר  מיד כו' דגנך ואספת יאמר איך וגם כנ"ל ממש
בכל  לעבדו ה' את לאהבה קודם שהזכיר מס"נ מצות
כשאין  שזהו שארז"ל (ומה כו' נפשכם ובכל לבבכם
שיעשו  לעתיד היינו מקום של רצונו עושים ישראל
עשו  הרבה והרי אחרים ע"י נעשית ומלאכתם כו' זרים
דסתרי  תרתי אינם דבאמת הוא הענין אך כו'). כרשב"י

מס"נ  אחר אלא כו' הקצה מן כרחוקים ואינם אהדדי
ואספת  כמ"ש הפרנסה עסק בטרדת להיות יוכל אמיתי
בריבוי  יעסוק שלא והוא אחד בתנאי אך כו' דגנך
המדה  מכפי ביתר הלב ועומק יתירה התחכמות
וברכך  ע"פ במ"א וכמ"ש ה' ברכת בו ליתן לו הקצובה
עשי' ואמנם דוקא תעשה אשר בכל תעשה אשר בכל ה'
שק  לבוש לעשות התחכמות בריבוי תהיה לא זאת

וד"ל: כו' הצריך מכפי ביותר
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‡ÓÏÚ דבתר ואיש"ר דסדרא אקדושה קאים אמאי
אין  בהמ"ק משחרב קאמר ומתחלה אגדתא,
ויליף  לברכה, הטל ירד ולא קללה, בו שאין יום לך
וע"י  סדרים, ולא צלמות אופל כמו עפתה ארץ שנא'
ג"פ  דסדרא קדושה וזהו אופל, ותופע כתי' סדרים
קדיש  כו' ארעא על קדיש כו' בשמי קדיש ות"י קדוש,
דאיתא  קדוש, וג"פ דסדרא קדושה ע' וי"ל כו'. לעלם
רק  ת"ל כמוני יכול למעלה רק והיית ע"פ במדרש
למעלה  גדולתי ממך, אגדל הכסא רק כמ"ש
אני  קדוש כי ת"ל כמוני יכול תהיו קדושים מגדולתכם,
בחי' יש דהנה זה, ולהבין מקדושתכם, למעלה קדושתי
ובארץ, בשמים והקדוש הגדול כמא' וקדוש גדול
גדול  ופי' כו', אין ולגדולתו כו' ה' גדול וכמ"ש
נק' עיר אלקינו בעיר כשהוא גדול אימתי כמארז"ל
שתי  בונות אבנים שתי בס"י כמ"ש אותיות צירופי
בחסד  בנין בחי' שצ"ל יבנה חסד עולם וכמ"ש בתים,
בפנימיות  גילוי בחי' הוא והדבור הדבור, אותיות ע"י
ממכ"ע, בחי' ונק' אליו, מדבר הקול את וישמע כמ"ש

את  וכמ"ש או"מ, בחי' סוכ"ע בחי' הוא ולגדולתו
כתי' למעלה כך הקטן, המאור ואת כו' הגדול המאור
סוכ"ע  בחי' הוא הוי' ושמש אלקים, הוי' ומגן שמש כי
וסוכ"ע, ממכ"ע מבחי' מובדל פי' קדוש ובחי' כו',
אור  בדרך שהוא רק חיות, בבחי' ג"כ הוא שהסובב
קדוש  בחי' אבל פנימי, האור מקור מאור ונק' מקיף,
וכמא' עלמין, מגדר שלמעלה עצמותו קדושת הוא
אפי' שלמעלה סתרו, חשך ישת עולם, מימות המתנשא
עי"ז  גדול שברעש המלאכים ועבודת מאור, מבחי'
דסדרא, קדושה וזהו"ע למטה, קדוש בחי' ממשיכים
זכור  דכתי' והגם קדש, נק' שבת דהנה החול, בימי וע'
שבת  בלא"ה אבל למטה, להמשיך רק זהו לקדשו, כו'
הוא  דתפלין בשבת, תפילין מניחין אין ולכן קדש, נק'
נק' ויו"ט לזה, א"צ ובשבת קדש, פ' קדש המשכת
למה  וי"ל החול, ימות נק' ימים והששה קדש מקרא
ו' כו' ימים ששת כי מ"ש הוא שרשם הלא חול נק'

עילאין. יומין ו' עליונות מדות

`xcqc dyecw` mi`w i`n` `nlr

e"hxz ,dgpnd mcew `yp zay d"ra
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È˙˙Â וארז"ל מחריד, ואין ושכבתם בארץ שלום
מתנה  ניתן דברים ג' פ"ו בראשית פ' ברבות
בארץ, שלום ונתתי שנאמר השלום אף וי"א לעולם,
שלום, של חרב אפי' וע"ב סע"א דכ"ב דתענית ובפ"ג

של  רצונו בעושים מדבר קרא דהאי פי' שם ובמהרש"א
כתיב  הנה כו'. שלום של חרב ענין מהו וצ"ל מקום,
שע"י  רז"ל שפי' בידם פפיות וחרב בגרונם אל רוממות
בידם  פפיות חרב נעשה עי"ז בגרונם אל שרוממות
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c"agריח i`iyp epizeax zxezn

הענין  וביאור תורה. דברי גם וכן התפילה, בחי' שזהו
שוים  בזה ומ"מ לתורה, תפלה בין ההפרש שרש צ"ל

ורומח. חרב שנק' הם
Í‡ לתורה תפלה בין ההפרש שזהו הוא הענין

היא  והתורה מלמטלמ"ע היא שהתפילה
כלי  הכנת ערך לפי הוא מלמטלמ"ע שפי' מלמעלמ"ט,
באתעדל"ע, מלמעלמ"ט נמשך כן באתעדל"ת המקבל
וכמ"ש  עצמה מצד אתעדל"ע בחי' היא תורה אבל
בחי' היא שהתורה ואתחנן בד"ה ואתחנן פ' בלק"ת
הי' שע"ז למטה, מלמעלה עצמה מצד אתעדל"ע
שרצה  לארץ ישראל את הוא שיכניס משה בקשת
אא"ס  המשכת להמשיך שיוכלו הכח בהם להנחיל
התורה  ע"י מלמעלמ"ט עצמה מצד אתעדל"ע בבחי'
ושא  הפסגה ראש עלה לו אמר כ"א זה, פעל ולא כו',
הארץ  את שראה הראי' שע"י הארץ, את וראה עיניך
רשב"י  כמו סגולה ביחידי עכ"פ זו בחי' המשיך מרחוק
תורתם  ע"י להמשיך שיוכלו אומנתם שתורתם וחביריו
שתורתו  מי ולכן מלמעלמ"ט. עצמה מצד אתעדל"ע
הק"ש  שער בסידור כמ"ש התפילה מן פטור אומנתו
שעה  פי' שעה, חיי בחי' היא התפילה כי לזה, הטעם
שעה  וחיי ימלוך, מלך מלך זמן בחי' מל' בחי' הוא
קיום  לצורך שעה הנק' מל' בבחי' ההמשכה היינו

עולם  חיי בחי' הוא תורה אבל העולמות, וחיות
הם  לכן מנה. מאתים בכלל וא"כ לז"א, מוחין המשכת

כו'. מהתפילה פטורים
˘¯Â˘Â הפסוק בפי' מ"ש ע"ד הוא עולם חיי ענין

שמה  צב) (תילים הוי' לעולם מרום ואתה
עצמותו  רוממות בחי' מרום מבחי' הוא לעולם שנמשך
ע"פ  פך"ד קדושים ר"פ במד"ר וכמארז"ל ב"ה, א"ס
כהונה  בעולמך, נוהג אתה רוממות מרום, ואתה
לישראל  קדושה לעולם, דוד בית מלכות לעולם,

ויצא במד"ר רז"ל מ"ש וע"ד הגדולה לעולם, שם פ"ע
דוד  בית מלכות לעולם, כהונה במתנותי', גדולה לאה
וכתיב  ך) ג' (יואל תשב לעולם ויהודה דכתיב לעולם
רחל  הקטנה ושם קל"ב), (תילים עד עדי מנוחתי זאת
ושילה  לשעה, שאול לשעה, יוסף במתנותיה קטנה
ה"א  פי' לאה גדולה שה"א לפי הוא והטעם לשעה.
לעולם, הוא ולכן מע"ק מקבלת בינה בחי' היא גדולה
רק  הוא ולכן מז"א, מקבלת מל' קטנה ה"א משא"כ
אבל  שעה, חיי רק ג"כ היא שהתפלה וז"ע לשעה.
בברכת  מברכים אנו ולכן עולם, חיי בחי' היא התורה
בקדושת  אומרים וכן בתוכינו, נטע עולם וחיי התורה
מזה  ועי' כו', עולם וחיי אמת תורת לנו ונתן לציון ובא

והרמ"ז. הכוונות בשם (ך"ז) משה אל ויתן בד"ה
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

נא.
של ובאופן עצמותו בכל נמשך  הרצון הפרק: תוכן
ביותר  לגלות או  לגמרי להעלים בכוחו והכרח , שליטה 

האברים. ולהניע הכוחות, את
נמשך הרצון  כח כי נ "ע , הרבי  ביאר הקודם בפרק
הפנימיים הכוחות ואילו  זמן, שהיית ללא באברים
זמן. שהיית בהם יש והדרגה, בסדר בהתלבשות, הבאים
הרצון, מכח המשל את לבאר ממשיך זה בפרק
בכל הרצון כח  של ההמשכה  אופן על בהתמקדות 

האברים.
àåä íéøáàäå úåçëä ìëá ïåöøäã äëùîää ïôåà äðäå

úåçë éøàùá åîë ,ãáì äøàä ÷ø àì êùîð åúåîöòù
.ãáì äøàä ÷ø àåä ïåúçúä çëá êùîðù äîã ישנו –

באופן  והוא האברים, לשאר הרצון  כח בין נוסף הבדל
מיוחד, כלי אין שלרצון כיון  באברים. המשכתו
כח ואילו לשם, נמשך עצמותו הרי  לאברים כשנמשך
בשאר  כשנמשך הרי  במוח, מיוחד כלי  לו  שיש  השכל

הכח. עצמות זה אין האברים
ìâøáå ãéá íâ íéøáéàä ìëá ïë íâ êùîðù ìëùä åîëå
÷ø íà-éë ìâøáå ãéá êùîð ìëùä øåà úåîöò ïéà éøä

'á ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå ,'åë ãáì úåéðåöéç äøàä43

וההילוך המעשה בכח מהשכל שמתלבש שהואדמה
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שם:43 drepzdלשונו gka yalzny dn lkyd gka `ed xzeiae
gena yalznd lkyd gk zedne zizin` df oi` lbxae ciay jelidde
xzeid gk `edy cal iyrnd lky wx `ed zeyalzddy epiide ,y`xay

gena `edy enk mb lkyd gka `vnp ezeid mry dyrnd lkyay oexg`
yalznd lkyd gk mb ixdy .'ek y`xay lkyd zedn df oi` ixd ,y`xay
miilky likydl `ed lkyd zenvrc ,lkyd zedne zenvr df oi` zecna



ריט c"ag i`iyp epizeax zxezn

הענין  וביאור תורה. דברי גם וכן התפילה, בחי' שזהו
שוים  בזה ומ"מ לתורה, תפלה בין ההפרש שרש צ"ל

ורומח. חרב שנק' הם
Í‡ לתורה תפלה בין ההפרש שזהו הוא הענין

היא  והתורה מלמטלמ"ע היא שהתפילה
כלי  הכנת ערך לפי הוא מלמטלמ"ע שפי' מלמעלמ"ט,
באתעדל"ע, מלמעלמ"ט נמשך כן באתעדל"ת המקבל
וכמ"ש  עצמה מצד אתעדל"ע בחי' היא תורה אבל
בחי' היא שהתורה ואתחנן בד"ה ואתחנן פ' בלק"ת
הי' שע"ז למטה, מלמעלה עצמה מצד אתעדל"ע
שרצה  לארץ ישראל את הוא שיכניס משה בקשת
אא"ס  המשכת להמשיך שיוכלו הכח בהם להנחיל
התורה  ע"י מלמעלמ"ט עצמה מצד אתעדל"ע בבחי'
ושא  הפסגה ראש עלה לו אמר כ"א זה, פעל ולא כו',
הארץ  את שראה הראי' שע"י הארץ, את וראה עיניך
רשב"י  כמו סגולה ביחידי עכ"פ זו בחי' המשיך מרחוק
תורתם  ע"י להמשיך שיוכלו אומנתם שתורתם וחביריו
שתורתו  מי ולכן מלמעלמ"ט. עצמה מצד אתעדל"ע
הק"ש  שער בסידור כמ"ש התפילה מן פטור אומנתו
שעה  פי' שעה, חיי בחי' היא התפילה כי לזה, הטעם
שעה  וחיי ימלוך, מלך מלך זמן בחי' מל' בחי' הוא
קיום  לצורך שעה הנק' מל' בבחי' ההמשכה היינו

עולם  חיי בחי' הוא תורה אבל העולמות, וחיות
הם  לכן מנה. מאתים בכלל וא"כ לז"א, מוחין המשכת

כו'. מהתפילה פטורים
˘¯Â˘Â הפסוק בפי' מ"ש ע"ד הוא עולם חיי ענין

שמה  צב) (תילים הוי' לעולם מרום ואתה
עצמותו  רוממות בחי' מרום מבחי' הוא לעולם שנמשך
ע"פ  פך"ד קדושים ר"פ במד"ר וכמארז"ל ב"ה, א"ס
כהונה  בעולמך, נוהג אתה רוממות מרום, ואתה
לישראל  קדושה לעולם, דוד בית מלכות לעולם,

ויצא במד"ר רז"ל מ"ש וע"ד הגדולה לעולם, שם פ"ע
דוד  בית מלכות לעולם, כהונה במתנותי', גדולה לאה
וכתיב  ך) ג' (יואל תשב לעולם ויהודה דכתיב לעולם
רחל  הקטנה ושם קל"ב), (תילים עד עדי מנוחתי זאת
ושילה  לשעה, שאול לשעה, יוסף במתנותיה קטנה
ה"א  פי' לאה גדולה שה"א לפי הוא והטעם לשעה.
לעולם, הוא ולכן מע"ק מקבלת בינה בחי' היא גדולה
רק  הוא ולכן מז"א, מקבלת מל' קטנה ה"א משא"כ
אבל  שעה, חיי רק ג"כ היא שהתפלה וז"ע לשעה.
בברכת  מברכים אנו ולכן עולם, חיי בחי' היא התורה
בקדושת  אומרים וכן בתוכינו, נטע עולם וחיי התורה
מזה  ועי' כו', עולם וחיי אמת תורת לנו ונתן לציון ובא

והרמ"ז. הכוונות בשם (ך"ז) משה אל ויתן בד"ה
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נא.
של ובאופן עצמותו בכל נמשך  הרצון הפרק: תוכן
ביותר  לגלות או  לגמרי להעלים בכוחו והכרח , שליטה 

האברים. ולהניע הכוחות, את
נמשך הרצון  כח כי נ "ע , הרבי  ביאר הקודם בפרק
הפנימיים הכוחות ואילו  זמן, שהיית ללא באברים
זמן. שהיית בהם יש והדרגה, בסדר בהתלבשות, הבאים
הרצון, מכח המשל את לבאר ממשיך זה בפרק
בכל הרצון כח  של ההמשכה  אופן על בהתמקדות 

האברים.
àåä íéøáàäå úåçëä ìëá ïåöøäã äëùîää ïôåà äðäå

úåçë éøàùá åîë ,ãáì äøàä ÷ø àì êùîð åúåîöòù
.ãáì äøàä ÷ø àåä ïåúçúä çëá êùîðù äîã ישנו –

באופן  והוא האברים, לשאר הרצון  כח בין נוסף הבדל
מיוחד, כלי אין שלרצון כיון  באברים. המשכתו
כח ואילו לשם, נמשך עצמותו הרי  לאברים כשנמשך
בשאר  כשנמשך הרי  במוח, מיוחד כלי  לו  שיש  השכל

הכח. עצמות זה אין האברים
ìâøáå ãéá íâ íéøáéàä ìëá ïë íâ êùîðù ìëùä åîëå
÷ø íà-éë ìâøáå ãéá êùîð ìëùä øåà úåîöò ïéà éøä

'á ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå ,'åë ãáì úåéðåöéç äøàä43

וההילוך המעשה בכח מהשכל שמתלבש שהואדמה
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שם:43 drepzdלשונו gka yalzny dn lkyd gka `ed xzeiae
gena yalznd lkyd gk zedne zizin` df oi` lbxae ciay jelidde
xzeid gk `edy cal iyrnd lky wx `ed zeyalzddy epiide ,y`xay

gena `edy enk mb lkyd gka `vnp ezeid mry dyrnd lkyay oexg`
yalznd lkyd gk mb ixdy .'ek y`xay lkyd zedn df oi` ixd ,y`xay
miilky likydl `ed lkyd zenvrc ,lkyd zedne zenvr df oi` zecna

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ביותר  התחתון ãáìáהכח úåéðåöéçã úåéðåöéç ÷ø àåä
ìëùäîהשכל של החיצוניות  מתלבשת במידה שהרי –

החיצוניות, של החיצוניות המעשה úåîöòåובכוחות
.'åë ùàøáù çåîá àåä ìëùä

íù àåäù ìëùä øåàì éìë àåä çåîäù úåéäì àåäå
,ìëùä úåîöò íù øéàîå ùîî úåùáìúä úðéçáá
ïäù àì çåîäî íéìá÷î ÷ø ïäù íéøáéà éøàùáå

ìëùä øåà ìà íéìë íîöòá.בלבד הארה מאירה  בהם 
úåîöòáù çåîä àåäå äæì äðëä íäá ùé íå÷î-ìëîå)

íéøáàáù úåéðåðîùäå úåéçåìçìä ììë êøãáåגם -
ענין  להיות צריך השכל, את המקבלים האחרים באברים
ועל פנימי, באופן היא השכל שהתלבשות כיון  מוח , של 
בשאר  השכל של הכלי לו. שמתאים כלי הוא  צריך כן
בדרך והוא העצמות בתוך הנמצא המוח הוא האברים,

שבאברים והשמנוניות  הלחלוחית ),כלל
כהמוח, לשכל כלי  שאינם  האברים בשאר ֿ מקום, מכל

.'åë ãáì åúåéðåöéçå ìëùä úøàä ÷ø íäá øéàî
ïôåà äðä úãçåéî éìë åì ïéàù ïåöøä ïë-ïéàù-äî

.'åë íå÷î ìëá êùîð åúåîöòù àåä åúëùîäדוקא –
נמשך כשהוא הרי  מיוחד, כלי לרצון שאין בגלל

עצמותו. בכל נמשך הוא  באברים
úåçëäå íéøáéàä ìëá ìòåôù ïåöøä úìåòô ïôåà ïëìå

,äìùîîå äèéìù êøãá àåäלשכנע ענין אין לרצון -
ולכן  תקיף הוא אלא רצונו , כפי  לנהוג  האברים את

עליהם. משהו שולט לעשות לו  מתחשק שלא אדם  כמו
את להכריח ועוצמה  תקיפות יש הרצון לכח הרי מסוים,
מצד בהם מעוניין שלא דברים גם  לעשות והנפש הגוף

הפנימיים. הכוחות
ïéàù úåçëä ìëá ïë íâ ìòåôù ìëùä úìåòô åîë àìå

áìä ìò èéìù çåîäù äî åîëå ,äèéìù êøãá äæלמרות
הרי "שליט", בלשון  êøãáשמשתמשים äæ ïéàù

äìùîîוהכרח כפיה של øåàבדרך úðéçáá íà-éë
'åë ìëùä úâäðä éôë åéäéù úåãîäá ìòåôù éîéðôהלב

המוח שהרי  ממנו , חיות שמקבל מפני המוח אל בטל
שהמוח מרגיש והלב האברים  כל של החיות מקור הוא
הוא הלב כלומר, שליט. המוח כן  על חיותו  מקור הוא

התגלות של באופן ממנו  לקבל ומעוניין  המוח אל כלי 
øôá÷והזדהות . ìéòì øàáúðù åîëåבìéòì øëæðä '44,

âéäðîå ãîìî ìëùäù ãåîéìå àðôìåà ïéðò ïë íâ àåäå
.'åë úåãîä úàהמידות את  משכנע השכל כלומר

באופן  עליהם שולט לא אך לנהוג , כיצד אותם  ומלמד
והכרח. כפיה  של

úåãîäá ìåèéá íéìòåô ïéçåîäù ïë íâ ùéå,כלומר -
המידות את שמשכנע היא  המידות על השכל השפעת
משפיע ביטול, היא השכל שתכונת  וכיון  אותם, ומלמד

ביטול של באופן  שיהיו  המידות על גם  úåéäìãופועל
ìåèéá íéìòåô íä éøä ìåèéá úðéçá íä íöòá ïéçåîäù

ïë íâ úåãîäáבבחינת הם המידות טבעם שמצד למרות
וישות. הרגשה

נ "ע: הרבי åë'ומעיר äîëçä úðéçáî àåä ø÷éòäå)-
את הפועלת היא החכמה דרגת  דוקא  גופא, השכל בתוך
חכמה בין  ביחס וכידוע אותם, ומעדנת  במידות הביטול

'יש', נקראת ובינה 'אין' נקראת שהחכמה åîëåובינה,
.(øçà íå÷îá øàáúðù

åäæå- במידות הביטול פעולת –íðéà úåãîä øùàë
ïäù åðééäå ,ìåèéáä íäá íéìòåô ïéçåîä æà úåøáâúäá

,ïéçåîä ìà íéìë åîëשל באופן היא שההשפעה דכיון
אל 'כלי ' להיות  המידות צריכות הרי פנימית, התלבשות
בהתגברות, אינן  המידות  כאשר רק והוא המוחין,
ìåòôì ïéçåîäì øùôà éà úåøáâúäá ïä úåãîä øùàëã

.'åë úåøáâúäá íðéà øùàë íà-éë ìåèéáä íäá כיון
ככוח והכרח כפיה של באופן  אינה המוחין  שפעולת 
האם המידות  ומצב באופן תלוי  מאוד זה לכן  הרצון,

לא. או  המוחין  אל כלי  הם
åà ,íéðôåà 'áá àéä úåãîäá ïéçåîä úìåòô äðäã

הראשון : úåãîäá,האופן úåùéìç íéìòåôùלא -
חלישות, בהם פועלים רק לגמרי אותם åäæåמבטלים

רק מאיר åðééäåכאשר ïéçåîä úåéðåöéç úðéçááלא
אלא בעצם úøàäãהמוחין ,úåãîä ìà íéëééùä ïéçåîä

äãîäá âùåî ïéçåîäשהוא במוחין  החלק כלומר -
המידה על גם ומושג  שמשפיע יותר וחיצוני נמוך
המדה חלישות  נעשית ֿ זה  ֿ ידי  שעל שבלב, הרגשית
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oiprd zedne mvra oipr lkae llk zecnl mikiiy mpi`y milrpe miwenr
epiidc llka zecnl mikiiyd oigende ,'ek zecn xcbn dlrnl `edy enk
zedne mvr df oi` ,okad `edy zecnay oigend hxtae oigend zeipevig
jelidde drepzd gkay lkyd oky lke ,xg` mewna aezky enke 'ek lkyd
yalzn lkyd ixd y`xay gena ok oi`y dn .'ek lkyd zedn df oi`y
lky xac lk likydl lkyd zenvre zedn ea yalzne ynn gend xnega
dlbzne yalzn `ed ixd lkyd xe`l ie`xd ilk ezeidl epiide ,'ek dnkge

.'ek ea cg`zne ea
שם:44 לשונו gkוזה enk f"af zegkd zeyalzda z`f oaeie

df oi` ixd b"dke xeivd zk`lna ebidpne drepzd gka yalznyk lkyd

enk df oi`e .'ek lkyd aeig itk zeidl ea lrety dn `"k gxkd jxca
gk ezeidl gxkd jxca edfy mixa`de zegkd lka lrety oevxd zlert
oke ,'ek zegkd zelbzd gixkn d"d oevxd gk zelbzda okl mvra dlrp
la` .'ek oevxd iptl `linn milhazny `ed epevxl mirnypy mixa`da
aeig itk oezgzd gkd zeidl milrety dn `"k ok epi` miinipt zegkda
gendy dn enke .'ek zelbzde zeyalzd i"r inipt jxca edfy oeilrd gk
rahda zeyilg lrety `"k gxkd jxca dhily df oi` ixd ald lr hily
gendn zeig lawn aldy iptn mrhd a"yqa y"nke ,'ek ekkfne alay
hily gend k"r gend l` ilk `ed aldy i"r epiide ,'ek hily gend k"r

.'ek mixa`da zegkd zhily `ed oke ,'ek inipt xe` zpigaa ald lr



c"agרכ i`iyp epizeax zxezn

אלא רב בתוקף להיות åë'.שלא ïéçåîä éôë âäðúäì
שהרי לגמרי, מתבטלות  אינן ועוצמהאך תוקף יש

אותם להחליש  רק יכולים והמוחין עצמם מצד במידות
במעט.

åà: השני אלאúåãîäùהאופן  נחלשות רק לא
íéìèáúî במהותןà÷åã åäæù ïéçåîä éãé-ìò àìéîî

ø÷éòäå) ïéçåîä úåéîéðô úðéçááהואäîëçä úðéçáá
במידות מהפך לפעול íâשבכוחה øåàä øéàîù ,('åë

ìåèéá úðéçá íöòá ïúåéäìå úåãîäáשיש בגלל כלומר,
ביטול בחינת שהיא החכמה  בדרגת המוחין  של השפעה

åë'במהותה, úåãîäá ìåèéá íéìòåô íä éøä שזהו -
עניינם המידות שהרי המידות, בדרגת מהותי שינוי 
זהו  ביטול בהם  נעשה וכאשר עצמו, והרגשת מציאות
בפנימותן  שהן כפי המוחין בהם  שמאיר מכיון 

המידות, את ולהפך לשנותן שבכוחם äîועצמיותן ïééòå

÷øô ïî÷ì øàáúéù45רנ"ג,
øåà íäá ùâøðù äæë ïôåàá ïä úåãîäùë à÷åã åðééäå

ïéçåîäבפנימיותםøåàä éðôî íéìèáúî ïä éøäå
.'åë éåìéâäå

äæ ìëã, המידות על המוחין בפעולת האופנים  ב' –àåä
ïôåàáù ÷ø) äìùîîå äèéìù êøãá àì úåùáìúä êøãá

ìéòì øëæðä 'áäבמידות מוחלט מהפך êøãáשיש  åðéà
,('åë úå÷ñòúä המוחין עצם מתגלה כאשר כלומר, -

התעסקות של באופן  זה  אין לגמרי  מתבטלות והמידות 
שהמידות עד המוחין של אור גילוי  של באופן אלא
הא' באופן ואילו  מעצמם. המוחין  אחרי  נגררות
ביטול לא  אך במידות  חלישות פועלים שהמוחין
על להשפיע מתעסקים  שהמוחין באופן זה מוחלט,
שמשפיע ה'בכן' את  יש במוחין ומהתבוננות  המידות,

במידות. חלישות ופועל

awr zyxt zay
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הגיליון.45 שולי פי על

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"yz'd mixn`nd xtq

ּבפעל e‰ÊÂג) ׁשההתהּוּות אלקים", ּברא "ּבראׁשית ¿∆ְְְֱִִִֵֶַַַָָֹֹ
אלקים, ׁשם ידי על הּוא ונבראים ְְְְֱִִִֵֵַָָֹּדעֹולמֹות
הוי' ׁשם ּגּלּוי הּוא הרחמים מּדת עּמֹו ׁשּתף ּכ ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָואחר
ׁשם  הארת ידי על העֹולמֹות ׁשּנתהּוּו ּדלאחר והינּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו,
ׁשם  ּגּלּוי לקּבל יכֹולים ּכ אחר הּנה אלקים, ּבׁשם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהוי'
חּיים' ּב'עץ ּׁשּכתּוב מה מבאר הרי ּדבזה עצמ ֹו, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהוי'
ּב'עץ  ׁשּמקׁשה הּקו, אֹור וגּלּוי הּצמצּום ענין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּבכללּות
ׁשאחר  היא העליֹונה הּכּונה ׁשעּקר ּדמאחר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָחּיים'
הּצמצּום, ׁשּלפני איןֿסֹוף האֹור את ימׁשיכּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהּצמצּום
הרי  העבֹודה ידי ׁשעל אחר ּבמקֹום ענינֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹּומבאר
ּדאֹור  ּבהּגּלּוי יֹותר עליֹונה מּמדרגה היא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָההמׁשכה
איןֿסֹוף  האֹור ּגּלּוי מּכמֹו ּגּופא הּצמצּום ׁשּלפני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָאיןֿסֹוף
ׁשם  ּדמבאר הּצמצּום, קדם ׁשהּוא ּכמֹו הּצמצּום ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלפני
הגם  הּצמצּום, ׁשּלפני איןֿסֹוף ּדאֹור הא' ענינים, ב' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבזה
ּכח  ּגם הרי מּכלֿמקֹום ּגבּול, ּבלי ּבבחינת הּוא ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹּדכללּותֹו
מה  הּצמצּום ּפעּלת ענין ׁשּזהּו ּבֹו, ּכלּול היה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻהּגבּול
הרי  הּצמצּום, ׁשּלפני ׁשּבאיןֿסֹוף הּגבּול ּכח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּׁשּמתּגּלה

ה  הּגבּול ּכח הּנה הּצמצּום ֿ קדם הּבלי ּבהּכח ּכלּול יה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֹ
ידי  על ׁשּממׁשיכים אֹור ּבהּגּלּוי ּכן ּׁשאין מה מּמׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּגבּול
ּבֹו ׁשאין מּמׁש הּבליּֿגבּול איןֿסֹוף אֹור הּוא ְְֲִֵֵֶַַָָעבֹודה
הּצמצּום, ידי על נתּגּלה ׁשּכבר הּגבּול, ּכח ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹהתּכּללּות

 ֿ הּבלי ּדכח ההתּגּלּות ׁשּיהיה לעתיד הּגּלּוי ּדבאמת ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹוהב'
מּמדרגה  עֹוד יהיה הּצמצּום ׁשּלפני סֹוף ׁשּבאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגבּול
עבֹודת  ידי על היא ׁשההמׁשכה ּבזה יֹותר, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעליֹונה
הּכּונה  מׁשלימים ׁשּבזה לעׂשתם", ּד"הּיֹום ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּתחּתֹונים
היה  צר לאיזה ּכן ואם העצמּות, ּבהתּגּלּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהעליֹונה
נתּגּלה  הרי הּצמצּום ידי ׁשעל ׁשם, ּומתרץ הּצמצּום. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָענין
הּקו  ידי על ּבגּלּוי ּובא העֹולמֹות, ער ּׁשּלפי מה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹור
ּולאחר  וענינֹו, ערּכֹו לפי ועֹולם עֹולם לכל ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּבמדידה
ּגם  לקּבל ּביכלּתם אז ּבעֹולמֹות, מתקּבל הּזה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהאֹור
ּומצוֹות  ּבּתֹורה העבֹודה ידי ועל יֹותר, עליֹון אֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּגּלּוי
ּבהּגּלּויים  העליֹונה הּכּונה מׁשלימים הּנה ּדוקא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלמּטה
ּומקּבל, מׁשּפיע מׁשל עלּֿדר זה ויּובן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּדלעתיד.
ּכלל, הּמׁשּפיע ׁשל ּומהּותֹו מערּכֹו אינֹו הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּדהמקּבל
אל  ּופנימיּותה חכמתֹו עמק יגּלה הּמׁשּפיע הרב ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹואם
ולא  המקּבל חּוׁשי ּכל יתּבלּבלּו הרי המקּבל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹהּתלמיד
ולא  ּכלל, ההּוא הּׂשכל את ידע ולא מאּומה לקּבל ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיּוכל
להיֹות  יכֹול הרי ההּוא, הּׂשכל את יֹודע ׁשאינֹו ּבלבד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָזֹו
ּׁשּלפי  מה ׂשכל ּגם לקּבל יּוכל ולא ּכ ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיתּבלּבל
ּדכאׁשר  ּבזה, הּמׁשל אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹערּכֹו,
ׁשאינֹו ׁשּלֹו הראּיה ּכח נטרד אז הרי ּבהּׁשמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמסּתּכלים
ּבעצם  ההסּתּכלּות קדם אׁשר ּבדבר ּגם לראֹות ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹיכֹול
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אלא רב בתוקף להיות åë'.שלא ïéçåîä éôë âäðúäì
שהרי לגמרי, מתבטלות  אינן ועוצמהאך תוקף יש

אותם להחליש  רק יכולים והמוחין עצמם מצד במידות
במעט.

åà: השני אלאúåãîäùהאופן  נחלשות רק לא
íéìèáúî במהותןà÷åã åäæù ïéçåîä éãé-ìò àìéîî

ø÷éòäå) ïéçåîä úåéîéðô úðéçááהואäîëçä úðéçáá
במידות מהפך לפעול íâשבכוחה øåàä øéàîù ,('åë

ìåèéá úðéçá íöòá ïúåéäìå úåãîäáשיש בגלל כלומר,
ביטול בחינת שהיא החכמה  בדרגת המוחין  של השפעה

åë'במהותה, úåãîäá ìåèéá íéìòåô íä éøä שזהו -
עניינם המידות שהרי המידות, בדרגת מהותי שינוי 
זהו  ביטול בהם  נעשה וכאשר עצמו, והרגשת מציאות
בפנימותן  שהן כפי המוחין בהם  שמאיר מכיון 

המידות, את ולהפך לשנותן שבכוחם äîועצמיותן ïééòå

÷øô ïî÷ì øàáúéù45רנ"ג,
øåà íäá ùâøðù äæë ïôåàá ïä úåãîäùë à÷åã åðééäå

ïéçåîäבפנימיותםøåàä éðôî íéìèáúî ïä éøäå
.'åë éåìéâäå

äæ ìëã, המידות על המוחין בפעולת האופנים  ב' –àåä
ïôåàáù ÷ø) äìùîîå äèéìù êøãá àì úåùáìúä êøãá

ìéòì øëæðä 'áäבמידות מוחלט מהפך êøãáשיש  åðéà
,('åë úå÷ñòúä המוחין עצם מתגלה כאשר כלומר, -

התעסקות של באופן  זה  אין לגמרי  מתבטלות והמידות 
שהמידות עד המוחין של אור גילוי  של באופן אלא
הא' באופן ואילו  מעצמם. המוחין  אחרי  נגררות
ביטול לא  אך במידות  חלישות פועלים שהמוחין
על להשפיע מתעסקים  שהמוחין באופן זה מוחלט,
שמשפיע ה'בכן' את  יש במוחין ומהתבוננות  המידות,

במידות. חלישות ופועל
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ּבפעל e‰ÊÂג) ׁשההתהּוּות אלקים", ּברא "ּבראׁשית ¿∆ְְְֱִִִֵֶַַַָָֹֹ
אלקים, ׁשם ידי על הּוא ונבראים ְְְְֱִִִֵֵַָָֹּדעֹולמֹות
הוי' ׁשם ּגּלּוי הּוא הרחמים מּדת עּמֹו ׁשּתף ּכ ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָואחר
ׁשם  הארת ידי על העֹולמֹות ׁשּנתהּוּו ּדלאחר והינּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעצמֹו,
ׁשם  ּגּלּוי לקּבל יכֹולים ּכ אחר הּנה אלקים, ּבׁשם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהוי'
חּיים' ּב'עץ ּׁשּכתּוב מה מבאר הרי ּדבזה עצמ ֹו, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהוי'
ּב'עץ  ׁשּמקׁשה הּקו, אֹור וגּלּוי הּצמצּום ענין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּבכללּות
ׁשאחר  היא העליֹונה הּכּונה ׁשעּקר ּדמאחר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָחּיים'
הּצמצּום, ׁשּלפני איןֿסֹוף האֹור את ימׁשיכּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהּצמצּום
הרי  העבֹודה ידי ׁשעל אחר ּבמקֹום ענינֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹּומבאר
ּדאֹור  ּבהּגּלּוי יֹותר עליֹונה מּמדרגה היא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָההמׁשכה
איןֿסֹוף  האֹור ּגּלּוי מּכמֹו ּגּופא הּצמצּום ׁשּלפני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָאיןֿסֹוף
ׁשם  ּדמבאר הּצמצּום, קדם ׁשהּוא ּכמֹו הּצמצּום ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלפני
הגם  הּצמצּום, ׁשּלפני איןֿסֹוף ּדאֹור הא' ענינים, ב' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבזה
ּכח  ּגם הרי מּכלֿמקֹום ּגבּול, ּבלי ּבבחינת הּוא ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹּדכללּותֹו
מה  הּצמצּום ּפעּלת ענין ׁשּזהּו ּבֹו, ּכלּול היה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻהּגבּול
הרי  הּצמצּום, ׁשּלפני ׁשּבאיןֿסֹוף הּגבּול ּכח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּׁשּמתּגּלה

ה  הּגבּול ּכח הּנה הּצמצּום ֿ קדם הּבלי ּבהּכח ּכלּול יה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֹ
ידי  על ׁשּממׁשיכים אֹור ּבהּגּלּוי ּכן ּׁשאין מה מּמׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּגבּול
ּבֹו ׁשאין מּמׁש הּבליּֿגבּול איןֿסֹוף אֹור הּוא ְְֲִֵֵֶַַָָעבֹודה
הּצמצּום, ידי על נתּגּלה ׁשּכבר הּגבּול, ּכח ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹהתּכּללּות

 ֿ הּבלי ּדכח ההתּגּלּות ׁשּיהיה לעתיד הּגּלּוי ּדבאמת ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹוהב'
מּמדרגה  עֹוד יהיה הּצמצּום ׁשּלפני סֹוף ׁשּבאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגבּול
עבֹודת  ידי על היא ׁשההמׁשכה ּבזה יֹותר, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעליֹונה
הּכּונה  מׁשלימים ׁשּבזה לעׂשתם", ּד"הּיֹום ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּתחּתֹונים
היה  צר לאיזה ּכן ואם העצמּות, ּבהתּגּלּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהעליֹונה
נתּגּלה  הרי הּצמצּום ידי ׁשעל ׁשם, ּומתרץ הּצמצּום. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָענין
הּקו  ידי על ּבגּלּוי ּובא העֹולמֹות, ער ּׁשּלפי מה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹור
ּולאחר  וענינֹו, ערּכֹו לפי ועֹולם עֹולם לכל ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּבמדידה
ּגם  לקּבל ּביכלּתם אז ּבעֹולמֹות, מתקּבל הּזה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהאֹור
ּומצוֹות  ּבּתֹורה העבֹודה ידי ועל יֹותר, עליֹון אֹור ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּגּלּוי
ּבהּגּלּויים  העליֹונה הּכּונה מׁשלימים הּנה ּדוקא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלמּטה
ּומקּבל, מׁשּפיע מׁשל עלּֿדר זה ויּובן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּדלעתיד.
ּכלל, הּמׁשּפיע ׁשל ּומהּותֹו מערּכֹו אינֹו הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּדהמקּבל
אל  ּופנימיּותה חכמתֹו עמק יגּלה הּמׁשּפיע הרב ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹואם
ולא  המקּבל חּוׁשי ּכל יתּבלּבלּו הרי המקּבל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹהּתלמיד
ולא  ּכלל, ההּוא הּׂשכל את ידע ולא מאּומה לקּבל ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיּוכל
להיֹות  יכֹול הרי ההּוא, הּׂשכל את יֹודע ׁשאינֹו ּבלבד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָזֹו
ּׁשּלפי  מה ׂשכל ּגם לקּבל יּוכל ולא ּכ ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיתּבלּבל
ּדכאׁשר  ּבזה, הּמׁשל אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹערּכֹו,
ׁשאינֹו ׁשּלֹו הראּיה ּכח נטרד אז הרי ּבהּׁשמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמסּתּכלים
ּבעצם  ההסּתּכלּות קדם אׁשר ּבדבר ּגם לראֹות ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹיכֹול
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אֹור, הׁשּפעת ידי על כן ּכמֹו לראֹותֹו, יכֹול היה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשמׁש
ׁשּלא  המקּבל, חּוׁשי יתּבלּבלּו ּבערּכֹו ּׁשאינֹו מה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּכל
יכֹול  עֹוד אּלא ההיא, ההׂשּכלה מּׂשיג ׁשאינֹו ּבלבד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָזה
אמרּו ולכן ההׂשּכלה, הפ ׁשהם ּבענינים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלטעֹות
ּבדר לתלמידֹו אדם יׁשנה "לעֹולם ז"ל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָרּבֹותינּו
אפס  רק לֹו ׁשּמגּלה זה אין הרי ּדבהּקּצּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָקצרה",

מ  ׁשאינֹו ּכיֿאם חצי קצהּו, ולא ּדבר לא מּמּנּו עלים ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ּומעלימּה ׁשּמלּביׁשּה רק ההׂשּכלה, ּכל לֹו ּומגּלה ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּדבר,
הּתלמיד  יכֹול ּבּקּצּור ׁשהּוא ּכמֹו והּׂשכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָּבהּקּצּור,
וכאׁשר  לקּבל, יכֹול המקּבל אין אריכּות ּכי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָלקּבלֹו,
ׁשהן, ּכמֹו הרב ּדברי ּבמכּון, הּדברים את מקּבל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהמקּבל
הּכּונה, ּופנימּיּות עמק על עֹומד הּוא הרי ּבהם, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומדּיק
ארּבעין  עד ּדרּביּה אּדעּתא אינׁש קאים "לא ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָּוכמאמר

קאים  הּוא ׁשנין מ' לאחר אבל ידי ז ׁשנין", על והּוא , ְְְְְֲִִִֵַַַָָ
והחּוׁשים  הּכחֹות ער לפי הּׂשכל את מקּבל ׁשּתחּלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹזה
ּופנימּיּות  עמק על לעמד יכֹול הּוא אז הּנה ְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּלֹו,
היה  לא ּׁשּבתחּלה מה ּולהּׂשיגֹו ולהבינֹו ההּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻהּמׂשּכל
ההתהּוּות, ּבענין הּוא כן ּוכמֹו ּכלל. לקּבל לֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָאפׁשר

עֹולמֹות  היּו לא עצמֹו, הוי' מּׁשם ההתהּוּות היתה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּדאם
היה  ׁשּלא ּכזֹו מציאּות ּבבחינת ׁשהיּו אֹו יׁש, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבבחינת
ׁשההתהּוּות  ידי ועל אלקי, והרּגׁש הּׂשגה ׁשּום ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבהם
הּנה  אלקים, ׁשם ידי ׁשעל הוי' ׁשם מהארת ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהיא
עבֹודה  ידי ּדעל יׁש, מציאּות ּבבחינת היא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָההתהּוּות
הוי' ׁשם ּגּלּוי ּגם לקּבלה ּכלי נעׂשה והדרגה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבסדר
ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות ענין אמּתית ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָעצמֹו,
ּוכמֹו ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף אֹור ּגּלּוי והינּו ְְְְִִֵַַַָּבּתחּתֹונים,
ׁשהּוא  הּזה", ּבּמקֹום הוי' "יׁש ּדכתיב הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבמקֹום
ּככתבֹו. הּׁשם את קֹורין היּו ּבּמקּדׁש ולכן הוי', ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּגּלּוי
ואלקים  הוי' ׁשם ׁשהם וכלים, אֹורֹות ,וחׁש אֹור ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹוזהּו
ּבקר, ּכ ואחר ערב ּתחּלה להיֹות וצרי והעלם, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּגּלּוי
הּוא  ּכ ואחר אלקים ּדׁשם ההעלם הּוא ּדתחּלה ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָֹוהינּו

עצמֹו. הוי' ּדׁשם ְְֲִֵַַָָהּגּלּוי
.¯ev˜ ׁשם ּגּלּוי לקּבל יכֹולים ההתהּוּות ּדלאחר יבאר ƒְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָ

א  וגּלּוי הּצמצּום ׁשּלאחר ּוכמֹו הּקו הוי', ֹור ְְְְֲִִֶַַַַַָָ
ּבמׁשל  ויּובן מּמׁש, הּבליּֿגבּול אֹור ּגם לקּבל ְְְְְְִִֵַַַַָָָָיכֹולים

ּומקּבל. ְְִִֵַַַמּמׁשּפיע
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עומד.ז. הוא שנה ארבעים לאחר אבל שנה, ארבעים עד רבו דעת על עומד אדם אין

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.Ê בן  נ"ע משה ר' הרה"ק של מרשימותיו באחת
אחת  פעם הרבי שדיבר ארוך ענין כותב הוא  הרבי
דבורה  הבת של הנשמה עילוי אודות תקנ"ה בשנת
רבה  באריכות בנה. של הלימוד ידי על שנתעלתה לאה
בנים  שגורמים הרוחנית הטובה הרבי אז הסביר

טובות  ובהנהגות בתורה בלימודיהם .להוריהם
.Á ביחידות אבהסבא עם הרבי שלמד בלימודים

מורה  הכוזרי, בספר לימודים היו שלו מצוה הבר אחרי
החסידות, דרך על הקודש ועבודת עיקרים נבוכים,

החקירה. דרך על למד חיים עץ והספר
y"z'd ,gqt n"deg zay
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ycew zexb`

תרצ"א  מנ"א, ו' ב"ה,

מאריענבאד 

אי"א... וו"ח הנכבד ידידי כבוד

וברכה. שלום

לי  היתה ומכופלת גדולה ושמחה קבלתי, מכתבו

לו  הזמין השי"ת אשר שי' מר... בנו של קשוה"ת מבשורת

לברכו  הנני ובזה מזה. מאד מאד ונהניתי טוב. שידוך

החתונה  שתהי' השי"ת יעזר קשוה"ת. בעד מז"ט בברכת

בריוח, פרנסתם השי"ת להם ויזמין בגו"ר, בשעטומ"צ

ובני  בניהם בכל נחת יראו תחי' וזוגתו שי' ידידי וכבוד

יבשה  בהנהגה יסתפקו ולא הישר, בדרך ילכו אשר בניהם

ויקבעו  להיות, כראוי הייזער אידישע אצלם יהי' רק לבד

לתורה. עתים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

המשך בעמוד רר
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æìàáLiåõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤

:ïrðká-òáL-ïa óñBé á÷ré úBãìz | älà §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©
àeäå ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´
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Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®
ì Bøac eìëé àìå:íìLäíBìç óñBé íìçiå §¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiååøîàiå ©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤
:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

æäãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà(ìàøùé)çeøîàiå £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«©³Ÿ§
ìLîz ìBLî-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà BìÆ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
-ìrå åéúîìç-ìr Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈§©

åéøác:èBúà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå §¨¨«©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−
äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì§¤¨®©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯
íéåçzLî íéáëBk øNr ãçàå çøiäå LîMä©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−

:éìéåéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå ¦«©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½
àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì øîàiå©´Ÿ¤½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´

éçàå Enàå éðà àBáðåçzLäì E:äöøà Eì ú ¨À£¦Æ§¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
àé:øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(161 'nr dl zegiy ihewl)

¯·c‰ ˙‡ ¯ÓL ÂÈ·‡Â(יא È˙Ó(לז, ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ ‰È‰ ¿»ƒ»«∆«»»»»«¿ƒ¿«∆»«

‡B·È(רש"י) אחיו על ימל ׁשּיֹוסף ּבזה העּלּוי מהּו לׁשאל, יׁש »ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ממּתין  היה ׁשּיעקב ּכ ּכדי ועד ארצה, לֹו יׁשּתחוּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהם

יֹוסף, ׁשל למלכּותֹו המּתין ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש .לכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצּפה

ּדוד.ÁÈLÓהיינּו ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ׁשּבא יֹוסף, ּבן ְַ»ƒ«ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùáéíäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−

:íëLaâééçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåE ¦§¤«©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧Æ
Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa íérøŸ¦´¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−

:éðpäãééçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiåE ¦¥«¦©´Ÿ¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ
÷îrî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL-úàå§¤§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤

:äîëL àáiå ïBøáçåèärú äpäå Léà eäàöîiå ¤§½©¨−Ÿ§¤«¨©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−
:Lwáz-äî øîàì Léàä eäìàLiå äãOa©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²¥−Ÿ©§©¥«

æèéì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½
:íérø íä äôéàæéék äfî eòñð Léàä øîàiå ¥−Ÿ¥¬Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³

øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð íéøîà ézrîL̈©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´
:ïúãa íàöîiå åéçàçéíøèáe ÷çøî Búà eàøiå ¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ

Búéîäì Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é:èéeøîàiå ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−©«£¦«©«Ÿ§−
:àa äælä úBîìçä ìra äpä åéçà-ìà Léà¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«

ëúBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì | äzrå§©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà ärø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìçàëøîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå £«ŸŸ¨«©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨®̈©¾Ÿ¤
:Lôð epkð àìáë-ìà ïáeàø | íäìà øîàiå ¬Ÿ©¤−¨«¤©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©

øLà äfä øBaä-ìà Búà eëéìLä íã-eëtLz¦§§¨¼©§¦´ŸÀ¤©³©¤Æ£¤´
Búà ìévä ïrîì Bá-eçìLz-ìà ãéå øaãna©¦§½̈§−̈©¦§§®§©À©©¦³ŸÆ

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr dl zegiy ihewl)

Ô˙„a Ì‡ˆÓiÂ ÂÈÁ‡ ¯Á‡ ÛÒBÈ CÏiÂ(יז הּׁשל"ה:(לז, ּכתב «≈∆≈««∆»«ƒ¿»≈¿…»ְַַָָ

לֹו. היתה ּגדֹולה ׁשּסּכנה אףֿעלּֿפי . . לאביו ׁשמע ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָיֹוסף

לא  ׁשּבת לחּלל ל אֹומר אבי אם רז"ל ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואףֿעלּֿגב

הּׁשּי ּבדבר זהּו - ּבכבֹודי חּיבים ואבי אּתה ּכי אליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּתׁשמע

אנפׁשיּה מחיל לעצמֹו הּנֹוגע אבל הּמקֹום, לבין אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלבין

ׁשל  נפׁשֹו אין ׁשהרי עּיּון, וצרי עכ"ל. אביו, רצֹון ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות

(ראה  הּנה לי והּנפׁשֹות ׁשּנאמר הקּב"ה, קנין אּלא קנינֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאדם

ס"ד). ונפש גוף נזקי הלכות חו"מ הזקן אדמו"ר ערוך שלחן

éùéìùâëeèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³
øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé-úà¤¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬

:åéìrãë÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå ¨¨«©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½
:íéî Ba ïéàäëíäéðér eàNiå íçì-ìëàì eáLiå ¥¬−¨«¦©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ

ãrìbî äàa íéìàrîLé úçøà äpäå eàøiå©¦§½§¦¥Æ«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§®̈
íéëìBä èìå éøöe úàëð íéàNð íäélîâe§©¥¤´«Ÿ§¦À§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−

:äîéøöî ãéøBäìåë-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå §¦¬¦§¨«§¨©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©
Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà âøäð ék òöa:æëeëì ¤À©¦³©«£ŸÆ¤¨¦½§¦¦−¤¨«§º



רכג iyily ,ipy ,oey`x - fl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áùéå úùøô
æìàáLiåõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤

:ïrðká-òáL-ïa óñBé á÷ré úBãìz | älà §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©
àeäå ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´
åéáà éLð ätìæ éða-úàå ääìá éða-úà ørð©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®
:íäéáà-ìà ärø íúac-úà óñBé àáiå©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤£¦¤«

âíéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNrå Bì àeä(éåì)ãåéçà eàøiå −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«©¦§´¤À̈

Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®
ì Bøac eìëé àìå:íìLäíBìç óñBé íìçiå §¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiååøîàiå ©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤
:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

æäãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà(ìàøùé)çeøîàiå £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«©³Ÿ§
ìLîz ìBLî-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà BìÆ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
-ìrå åéúîìç-ìr Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈§©

åéøác:èBúà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå §¨¨«©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−
äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì§¤¨®©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯
íéåçzLî íéáëBk øNr ãçàå çøiäå LîMä©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−

:éìéåéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå ¦«©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½
àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì øîàiå©´Ÿ¤½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´

éçàå Enàå éðà àBáðåçzLäì E:äöøà Eì ú ¨À£¦Æ§¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
àé:øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(161 'nr dl zegiy ihewl)

¯·c‰ ˙‡ ¯ÓL ÂÈ·‡Â(יא È˙Ó(לז, ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ ‰È‰ ¿»ƒ»«∆«»»»»«¿ƒ¿«∆»«

‡B·È(רש"י) אחיו על ימל ׁשּיֹוסף ּבזה העּלּוי מהּו לׁשאל, יׁש »ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ממּתין  היה ׁשּיעקב ּכ ּכדי ועד ארצה, לֹו יׁשּתחוּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהם

יֹוסף, ׁשל למלכּותֹו המּתין ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש .לכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצּפה

ּדוד.ÁÈLÓהיינּו ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ׁשּבא יֹוסף, ּבן ְַ»ƒ«ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùáéíäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−

:íëLaâééçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåE ¦§¤«©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧Æ
Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa íérøŸ¦´¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−

:éðpäãééçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiåE ¦¥«¦©´Ÿ¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ
÷îrî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL-úàå§¤§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤

:äîëL àáiå ïBøáçåèärú äpäå Léà eäàöîiå ¤§½©¨−Ÿ§¤«¨©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−
:Lwáz-äî øîàì Léàä eäìàLiå äãOa©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²¥−Ÿ©§©¥«

æèéì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½
:íérø íä äôéàæéék äfî eòñð Léàä øîàiå ¥−Ÿ¥¬Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³

øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð íéøîà ézrîL̈©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´
:ïúãa íàöîiå åéçàçéíøèáe ÷çøî Búà eàøiå ¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ

Búéîäì Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é:èéeøîàiå ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−©«£¦«©«Ÿ§−
:àa äælä úBîìçä ìra äpä åéçà-ìà Léà¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«

ëúBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì | äzrå§©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà ärø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìçàëøîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå £«ŸŸ¨«©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨®̈©¾Ÿ¤
:Lôð epkð àìáë-ìà ïáeàø | íäìà øîàiå ¬Ÿ©¤−¨«¤©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©

øLà äfä øBaä-ìà Búà eëéìLä íã-eëtLz¦§§¨¼©§¦´ŸÀ¤©³©¤Æ£¤´
Búà ìévä ïrîì Bá-eçìLz-ìà ãéå øaãna©¦§½̈§−̈©¦§§®§©À©©¦³ŸÆ

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr dl zegiy ihewl)

Ô˙„a Ì‡ˆÓiÂ ÂÈÁ‡ ¯Á‡ ÛÒBÈ CÏiÂ(יז הּׁשל"ה:(לז, ּכתב «≈∆≈««∆»«ƒ¿»≈¿…»ְַַָָ

לֹו. היתה ּגדֹולה ׁשּסּכנה אףֿעלּֿפי . . לאביו ׁשמע ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָיֹוסף

לא  ׁשּבת לחּלל ל אֹומר אבי אם רז"ל ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואףֿעלּֿגב

הּׁשּי ּבדבר זהּו - ּבכבֹודי חּיבים ואבי אּתה ּכי אליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּתׁשמע

אנפׁשיּה מחיל לעצמֹו הּנֹוגע אבל הּמקֹום, לבין אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלבין

ׁשל  נפׁשֹו אין ׁשהרי עּיּון, וצרי עכ"ל. אביו, רצֹון ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות

(ראה  הּנה לי והּנפׁשֹות ׁשּנאמר הקּב"ה, קנין אּלא קנינֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאדם

ס"ד). ונפש גוף נזקי הלכות חו"מ הזקן אדמו"ר ערוך שלחן

éùéìùâëeèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³
øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé-úà¤¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬

:åéìrãë÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå ¨¨«©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½
:íéî Ba ïéàäëíäéðér eàNiå íçì-ìëàì eáLiå ¥¬−¨«¦©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ

ãrìbî äàa íéìàrîLé úçøà äpäå eàøiå©¦§½§¦¥Æ«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§®̈
íéëìBä èìå éøöe úàëð íéàNð íäélîâe§©¥¤´«Ÿ§¦À§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−

:äîéøöî ãéøBäìåë-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå §¦¬¦§¨«§¨©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©
Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà âøäð ék òöa:æëeëì ¤À©¦³©«£ŸÆ¤¨¦½§¦¦−¤¨«§º

iriax - gl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàrîLiì epøkîðå§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçàçëeøáriå ¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«©©«©§Á

óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−
:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

èëøBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iåìãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå ©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́

:àá-éðà äðà éðàå epðéààìúðúk-úà eç÷iå ¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤

:ícaáì-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤
úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤

ða:àì-íà àåä Eâìéða úðúk øîàiå døékiå ¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½
:óñBé óøè óøè eäúìëà ärø äiçãìòø÷iå ©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³

-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷ré©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§®̈©¦§©¥¬©
:íéaø íéîé Bðaäìåéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå §−¨¦¬©¦«©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈

éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì ïàîéå Bîçðì§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáàåìeøëî íéðãnäå ¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬

øN äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà BúàŸ−¤¦§®̈¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−
:íéçahäô ©©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד LÈ(לז, ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈
Ba(רש"י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי

ּבֹו יׁש ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנחׁשים

‡ÏÈnÓ C¯„aּפרּוׁש ועלּֿדר לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפסּוק על ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ולא  זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד מהשי"ת, עצמֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממּצע". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàá-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§

äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé íL̄̈§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiåâBîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ©¨¬Ÿ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ørãBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå ¥«©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−
:ïðBàäBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå ¨«©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−

:Búà dzãìa áéæëá äéäå äìLåäãeäé çwiå ¥¨®§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²
:øîz dîLe BøBëa ørì äMàæøBëa ør éäéå ¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´

:ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéçøîàiå §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤
éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäédúà íaéå E §¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®

éçàì òøæ í÷äå:Eèäéäé Bì àl ék ïðBà òãiå §¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´
úçLå åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´

:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøàééðéra òøiå ©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬
:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéøîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤

éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäéC §¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãrà ©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàkáéeaøiå §¤®̈©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ
íçpiå äãeäé-úLà reL-úa úîzå íéîiä©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr ìriå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬

:äúðîz éîlãräâéäpä øîàì øîúì ãbiå ¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬
éîç:Bðàö æâì äúðîú äìò Cãééãâa øñzå ¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥¸

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−

:äMàìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå §¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§®̈¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäBúlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«

æéïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ
:EçìL ãr ïBáør ïzz-íà øîàzåçéøîàiå ©¾Ÿ¤¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤

Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáørä äî́̈¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzåèéäéìrî dôérö øñzå Cìzå í÷zå ©©¬©«©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨
:dúeðîìà éãâa Laìzåëäãeäé çìLiå ©¦§©−¦§¥¬©§§¨«©¦§©̧§¹̈

úç÷ì éîlãrä eärø ãéa íéfrä éãb-úà¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½¨©¬©
î àìå äMàä ãiî ïBáørä:dàöàëìàLiå ¨¥«¨−¦©´¨«¦®̈§−Ÿ§¨¨«©¦§©º

àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìr íéðérá̈«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷áëàì øîàiå äãeäé-ìà áLiå §¥¨«©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ
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äúéä-àì eøîà íB÷nä éLðà íâå äéúàöî§¨¦®¨§©̧©§¥³©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬
:äLã÷ äæáâëäéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå ¨¤−§¥¨«©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´

àì äzàå äfä éãbä ézçìL äpä æeáì̈®¦¥³¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ
:dúàöîãëìLîk | éäéåãbiå íéLãç L §¨¨«©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧

äpä íâå Eúlk øîz äúðæ øîàì äãeäéì¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬
:óøOúå äeàéöBä äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä̈−̈¦§¦®©Ÿ́¤§½̈«¦−¨§¦¨¥«

äëøîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ
ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì àð-økä©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−

:älàäåëépnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå ¨¥«¤©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦
ì äézúð-àì ïk-ìr-ékãBò óñé-àìå éðá äìL ¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−

:dzrãìæëíéîBàú äpäå dzãì úra éäéå §©§¨«©§¦−§¥´¦§®̈§¦¥¬§¦−
:dðèáaçëçwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå §¦§¨«©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´

àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìr øL÷zå úãléîä©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬
:äðLàøèëåéçà àöé äpäå Bãé áéLîk | éäéå ¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½

éìr zöøt-äî øîàzåBîL àø÷iå õøt E ©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´®̈¤©¦§¨¬§−
:õøtìøçàåéðMä Bãé-ìr øLà åéçà àöé ¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®

:çøæ BîL àø÷iåñ ©¦§¨¬§−¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr l zegiy ihewl)

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ . . ı¯t BÓL ‡¯˜iÂ(כט-ל –Á¯Ê(לח, «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«

ּבאפן  זֹורח ועבֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, לעבֹודת ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹרֹומז

וקבּוע. ׁשעבֹודתם ı¯tּתמידי ּתׁשּובה, ּבעלי לעבֹודת רֹומז – ְְִִַָ∆∆ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָ

האדם  ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ּפריצת ּבדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא

ׁשּנאמר  מׁשיח, זה "ּפרץ רז"ל ׁשאמרּו זהּו ה'. אל ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוהתקרבּות

עבֹודת  הּוא מׁשיח ׁשל חּדּוׁשֹו ּכי לפניהם", הּפֹורץ ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָעלה

ּבתיּובּתא". צּדיקּיא לאתבא אתא "מׁשיח ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּובה,

éùéîçèìàeäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§®̈§¨©¦§¥¿
éøöî Léà íéçahä øN äòøt ñéøñ øôéèBt«¦©Á§¦¸©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½

:änL eäãøBä øLà íéìàrîLiä ãiîáéäéå ¦©Æ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³
úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−

:éøönä åéðãàâìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå £Ÿ¨¬©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ
Bãéa çéìöî ýåýé äNò àeä-øLà:ãàöîiå £¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«©¦§¨̧

Búéa-ìr eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéra ïç óñBé¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëåäBúà ãé÷ôä æàî éäéå §¨¤−¨©¬§¨«©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹

-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé øLà-ìk ìrå Búéáa§¥À§©Æ¨£¤´¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤
ýåýé úkøa éäéå óñBé ììâa éøönä úéa¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

åBzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæriå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´

:äàøî äôéå øàú-äôé óñBé¥½§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr dk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ(א Ú„(לט, ÌiÓ c¯ÈÂ ‡"„Ó‰ ,ÔeL·k ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«
¯‰p‰ ¯·Ú ÏÎa ‰„B¯ ‡e‰ Èk ‡"„Ó‰ ,ÔB‰a ËÏL .ÌÈ»»«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

רבה) העּלּוי (בראשית היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּגאּולה. ידי על ּברכּוׁשeiÓL‚a˙ׁשּבא יצאּו כן "ואחרי - ְְֵֶַַָָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַ

ּבדברי eiÁe¯a˙ּגדֹול". רֹואים וכ הּתֹורה. לקּבלת הכנה - ָ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

אּתם  לא . . לפניכם אלקים ׁשלחני למחיה "ּכי לאחיו: ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיֹוסף

ּבפסּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר האלקים". ּכי הּנה אֹותי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשלחּתם

"הּורד", ׁשּנאמר מּמה נלמדת מצרים על יֹוסף ׁשל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשליטתֹו

זֹו. ירידה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ׁשּזֹוהי ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהיינּו

éùùæ-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤
:énr äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðér-úà åéðãà£Ÿ¨²¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

çéðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå | ïàîéå©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½
ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà òãé-àì«Ÿ¨©¬¦¦−©©®̈¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬

:éãéaèCNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà §¨¦«¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³
BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàî épnî¦¤̧¦Æ§½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®

éàåéúàèçå úàfä äìãbä ärøä äNrà C §¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦
:íéýìûìéíBé | íBé óñBé-ìà døaãk éäéå ¥«Ÿ¦«©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®

ì äéìà òîL-àìå:dnr úBéäì dìöà ákL §«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«
àéúBNrì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´

:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå Bzëàìî§©§®§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦
áéáæriå énr äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ

:äöeçä àöiå ñðiå dãéa BãâaâédúBàøk éäéå ¦§Æ§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨©«§¦Æ¦§½̈
:äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áær-ékãéàø÷zå ¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨©¦§º̈

eðì àéáä eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦¨²
ì éìà àa eða ÷çöì éøár Léàénr ákL ¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´¦¦½

:ìBãb ìB÷a àø÷àååèéúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«¤§−̈§¬¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦
àöiå ñðiå éìöà Bãâa áæriå àø÷àå éìB÷¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬

:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈
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äúéä-àì eøîà íB÷nä éLðà íâå äéúàöî§¨¦®¨§©̧©§¥³©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬
:äLã÷ äæáâëäéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå ¨¤−§¥¨«©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´

àì äzàå äfä éãbä ézçìL äpä æeáì̈®¦¥³¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ
:dúàöîãëìLîk | éäéåãbiå íéLãç L §¨¨«©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧

äpä íâå Eúlk øîz äúðæ øîàì äãeäéì¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬
:óøOúå äeàéöBä äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä̈−̈¦§¦®©Ÿ́¤§½̈«¦−¨§¦¨¥«

äëøîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ
ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì àð-økä©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−

:älàäåëépnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå ¨¥«¤©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦
ì äézúð-àì ïk-ìr-ékãBò óñé-àìå éðá äìL ¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−

:dzrãìæëíéîBàú äpäå dzãì úra éäéå §©§¨«©§¦−§¥´¦§®̈§¦¥¬§¦−
:dðèáaçëçwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå §¦§¨«©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´

àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìr øL÷zå úãléîä©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬
:äðLàøèëåéçà àöé äpäå Bãé áéLîk | éäéå ¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½

éìr zöøt-äî øîàzåBîL àø÷iå õøt E ©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´®̈¤©¦§¨¬§−
:õøtìøçàåéðMä Bãé-ìr øLà åéçà àöé ¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®

:çøæ BîL àø÷iåñ ©¦§¨¬§−¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr l zegiy ihewl)

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ . . ı¯t BÓL ‡¯˜iÂ(כט-ל –Á¯Ê(לח, «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«

ּבאפן  זֹורח ועבֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, לעבֹודת ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹרֹומז

וקבּוע. ׁשעבֹודתם ı¯tּתמידי ּתׁשּובה, ּבעלי לעבֹודת רֹומז – ְְִִַָ∆∆ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָ

האדם  ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ּפריצת ּבדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא

ׁשּנאמר  מׁשיח, זה "ּפרץ רז"ל ׁשאמרּו זהּו ה'. אל ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוהתקרבּות

עבֹודת  הּוא מׁשיח ׁשל חּדּוׁשֹו ּכי לפניהם", הּפֹורץ ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָעלה

ּבתיּובּתא". צּדיקּיא לאתבא אתא "מׁשיח ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּובה,

éùéîçèìàeäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§®̈§¨©¦§¥¿
éøöî Léà íéçahä øN äòøt ñéøñ øôéèBt«¦©Á§¦¸©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½

:änL eäãøBä øLà íéìàrîLiä ãiîáéäéå ¦©Æ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³
úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−

:éøönä åéðãàâìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå £Ÿ¨¬©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ
Bãéa çéìöî ýåýé äNò àeä-øLà:ãàöîiå £¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«©¦§¨̧

Búéa-ìr eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéra ïç óñBé¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëåäBúà ãé÷ôä æàî éäéå §¨¤−¨©¬§¨«©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹

-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé øLà-ìk ìrå Búéáa§¥À§©Æ¨£¤´¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤
ýåýé úkøa éäéå óñBé ììâa éøönä úéa¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

åBzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæriå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´

:äàøî äôéå øàú-äôé óñBé¥½§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr dk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ(א Ú„(לט, ÌiÓ c¯ÈÂ ‡"„Ó‰ ,ÔeL·k ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«
¯‰p‰ ¯·Ú ÏÎa ‰„B¯ ‡e‰ Èk ‡"„Ó‰ ,ÔB‰a ËÏL .ÌÈ»»«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

רבה) העּלּוי (בראשית היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּגאּולה. ידי על ּברכּוׁשeiÓL‚a˙ׁשּבא יצאּו כן "ואחרי - ְְֵֶַַָָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַ

ּבדברי eiÁe¯a˙ּגדֹול". רֹואים וכ הּתֹורה. לקּבלת הכנה - ָ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

אּתם  לא . . לפניכם אלקים ׁשלחני למחיה "ּכי לאחיו: ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיֹוסף

ּבפסּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר האלקים". ּכי הּנה אֹותי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשלחּתם

"הּורד", ׁשּנאמר מּמה נלמדת מצרים על יֹוסף ׁשל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשליטתֹו

זֹו. ירידה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ׁשּזֹוהי ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהיינּו

éùùæ-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤
:énr äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðér-úà åéðãà£Ÿ¨²¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

çéðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå | ïàîéå©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½
ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà òãé-àì«Ÿ¨©¬¦¦−©©®̈¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬

:éãéaèCNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà §¨¦«¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³
BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàî épnî¦¤̧¦Æ§½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®

éàåéúàèçå úàfä äìãbä ärøä äNrà C §¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦
:íéýìûìéíBé | íBé óñBé-ìà døaãk éäéå ¥«Ÿ¦«©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®

ì äéìà òîL-àìå:dnr úBéäì dìöà ákL §«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«
àéúBNrì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´

:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå Bzëàìî§©§®§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦
áéáæriå énr äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ

:äöeçä àöiå ñðiå dãéa BãâaâédúBàøk éäéå ¦§Æ§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨©«§¦Æ¦§½̈
:äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áær-ékãéàø÷zå ¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨©¦§º̈

eðì àéáä eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦¨²
ì éìà àa eða ÷çöì éøár Léàénr ákL ¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´¦¦½

:ìBãb ìB÷a àø÷àååèéúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«¤§−̈§¬¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦
àöiå ñðiå éìöà Bãâa áæriå àø÷àå éìB÷¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬

:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈

iriay - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Búéa-ìàæéøaãzåøîàì älàä íéøáck åéìà ¤¥«©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ
øárä ãárä éìà àa÷çöì eðl úàáä-øLà é ¨´¥©º¨¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤

:éaçéBãâa áæriå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå ¦«©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§®̈©©«£¬Ÿ¦§²
:äöeçä ñðiå éìöàèéåéðãà rîLë éäéå ¤§¦−©¨¬̈©«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈

øîàì åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ¥½Ÿ
:Btà øçiå Ecár éì äNr älàä íéøáck©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

ëøäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
-øLà íB÷îáéúëéøåñàéø÷Cìnä éøéñà §¾£¤£¦¥¬©¤−¤

:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñààëýåýé éäéå £¦®©«§¦−̈§¥¬©«Ÿ©©§¦³§Ÿ̈Æ
øN éðéra Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½§¥¥−©¬

:øäqä-úéaáëóñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå ¥«©«Ÿ©©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½
úàå øäqä úéáa øLà íøéñàä-ìk úà¥µ¨¨´£¦¦½£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧

:äNò äéä àeä íL íéNò øLà-ìkâë| ïéà ¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−¨¨¬Ÿ¤«¥´
Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½

àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàaýåýé äNò ©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬
:çéìöîô ©§¦«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh jxk zegiy ihewl)

dnÚ ÂÈÎ¯ˆ ˙BNÚÏ . . LnÓ BzÎ‡ÏÓ(יא לט, רב (רש"י ¿«¿«»«¬¿»»ƒ»ַ

לּמקֹום; אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה

לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל היה ׁשמּואל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹואּלּו

לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק ְְִִֵֵֶַָָֹ(רא"ש

מׁשמע  ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי אּסּור על לעבר ּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיֹוסף

ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָמהֹוספת

ּכאׁשר  ּדוקא עּמּה צרכיו לעׂשֹות ׁשּבא מה ימּתק ׁשמּואל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלפי

- לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכ ּכי ריק, היה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּבית

ּביתֹו". על ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשעּבּודֹו

éòéáùîàeàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²
Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî ä÷Lî©§¥¬¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤

:íéøöîáøN ìr åéñéøñ éðL ìr äòøt óö÷iå ¦§¨«¦©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´
:íéôBàä øN ìrå íé÷LnäâïziåøîLîa íúà ©©§¦½§©−©¬¨«¦«©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À

øLà íB÷î øäqä úéa-ìà íéçahä øN úéa¥²©¬©©¨¦−¤¥´©®Ÿ©§¾£¤¬
:íL øeñà óñBéãóñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå ¥−¨¬¨«©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²

:øîLîa íéîé eéäiå íúà úøLéå ízà¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®©¦«§¬¨¦−§¦§¨«
äãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈

Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöîåàáiå ¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©©¨¯Ÿ
:íéôræ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«

æøîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íérø íëéðt recî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

çBúà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®
íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½

:éì àð-eøtñèBîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå ©§−̈¦«©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça Bì øîàiå óñBéìéïôbáe §¥®©Ÿ́¤½©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«©¤−¤

ìLdvð äúìr úçøôë àåäå íâéøN äL §¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðr äéúìkLà eìéLáäàééãéa äòøt ñBëå ¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«§¬©§−Ÿ§¨¦®

ñBk-ìà íúà èçNàå íéáðrä-úà çwàå̈«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³Ÿ¨Æ¤´
:ärøt ók-ìr ñBkä-úà ïzàå äòøtáéøîàiå ©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬©§«Ÿ©³Ÿ¤

ìL Bðøút äæ óñBé BììL íéâøOä úLíéîé úL Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½§¬¤¨¦−
:íäâéìL | ãBòa-úà äòøô àOé íéîé úL ¥«§´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤

pk-ìr EáéLäå ELàøBãéa äòøt-ñBë zúðå E Ÿ¤½©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½
:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä ètLnkãéék ©¦§¨Æ¨«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«¦¯

àp-úéNrå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnr¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaäåèíéøárä õøàî ézápb ápâ-ék ©©¬¦©¤«¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNr-àì ät-íâå§©ŸÆ«Ÿ¨¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

æèóñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨®̈©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà-ìr éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©

:éLàøæéïBéìrä ìqáeäNrî äòøt ìëàî ìkî Ÿ¦«©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´
:éLàø ìrî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå äôàŸ¤®§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

çéìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïriåúLíélqä ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úLèéìL | ãBòaàOé íéîé úL §¬¤¨¦−¥«§´§´¤¨¦À¦¨̧

éìrî ELàø-úà äòøôõr-ìr EúBà äìúå E ©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®
éìrî EøNa-úà óBòä ìëàå:EëíBia | éäéå §¨©¬¨²¤§¨«§−¥«¨¤«©§¦´©´

äzLî Nriå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©¦§¤−
íé÷Lnä øN | Làø-úà àOiå åéãár-ìëì§¨£¨®̈©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãár CBúa íéôàä øN Làø-úàåàëáLiå §¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«©¨²¤
-ìr ñBkä ïziå eä÷Lî-ìr íé÷Lnä øN-úà¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−©

:ärøt ókáëøLàk äìz íéôàä øN úàå ©¬©§«Ÿ§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬



xihtnרכו - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:óñBé íäì øútâëíé÷Lnä-øN øëæ-àìå ¨©²¨¤−¥«§«Ÿ¨©¯©©©§¦²
:eäçkLiå óñBé-úà¤¥−©¦§¨¥«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÈ·Ú ‰È˙BÏkL‡ eÏÈL·‰ ,dv ‰˙ÏÚ(י dv(מ, ‰˙ÏÚ »¿»ƒ»ƒ¿ƒ«¿¿∆»¬»ƒ»¿»ƒ»

ÌÈ·Ú ‰È˙BÏkL‡ eÏÈL·‰ .Ï‡‚ÈÏ Ï‡¯NÈ ÏL ÔpÓÊ ÚÈb‰ Yƒƒ«¿«»∆ƒ¿»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿¿∆»¬»ƒ
‰ÏÚ¯z‰ ÒBk ˙BzLÏ ÌÈ¯ˆÓ ÏL dpÓÊ ÚÈb‰ Y(א צב, (חולין ƒƒ«¿«»∆ƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»

ׁשֹותה  ּתחּלה :הפּו להיֹות צרי הּסדר היה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלכאֹורה

יׂשראל  נגאלים מּכן ּולאחר הּתרעלה, ּכֹוס את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצרים

על  יׂשראל מתּגּברים הראׁשֹון ׁשּבּׁשלב לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּמצרים.

מּמּנה ויֹוצאים מצרים ‚„מצרים הּׁשני ּבּׁשלב ואּלּו רצֹונּה. ְְְִִִִֶַָ∆∆ְְְִִִִֵַַַָָָ

לׁשכרּות  מביאה יין ׁשּׁשתּית ּכׁשם לטֹוב: הֹופכת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָעצמּה
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אגרות קודש

ב"ה, ח' כסלו, ה'תשי"א

שלום וברכה!

...עוה"פ הנני לכתוב לו מה שכבר אמרתי לו כמה פעמים, אשר לחינם מרבה הוא במרה שחורה 

ומבזבז מעותיו, מנוחת נפשו וכפשוטו די נערוון שלו, על חששות שאין להן יסוד. ויהי רצון שבקרוב 

זו בהתמדה בלימוד ולא רק בתורת הנגלה אלא גם בתורת החסידות  ממש ישקיע את תכונת נפשו 

לו  ישלח  והשי"ת  בעניניו.  שחורה  המרה  תתמעט  בתורה  בהתמדה  בשיעבודו  יאמץ.  מלאום  ולאום 

רפואה בקרוב, וגם המרה שחורה בכלל זה.

אתענין לדעת על דבר הקביעות עתים שיש לו בתורת הנגלה והחסידות, ובטח יודיע בשורות 

טובות גם בזה.

בברכ]ת[ רפואה ובריאות הנכונה לו ולכב"ב שי',

מנחם שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם רל
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:2006:2508:1608:2008:5208:5609:4609:4916:3816:3817:0617:0616:1817:17באר שבע )ח(

06:2206:2708:1708:2008:5308:5709:4609:4916:3716:3717:0217:0216:0717:13חיפה )ח(

06:1906:2408:1508:1808:5108:5509:4409:4816:4016:4017:0317:0316:0017:14ירושלים )ח(

06:2206:2608:1708:2008:5308:5709:4609:5016:3716:3717:0517:0516:1717:16תל אביב )ח(

07:2107:2808:4208:4609:3009:3510:1510:1916:0416:0116:4216:4015:4416:54אוסטריה, וינה )ח(

05:5305:5108:4308:4209:2909:2910:4310:4420:2520:3120:5721:0320:1221:16אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:1707:2408:4308:4709:2909:3410:1610:2016:1316:1116:4916:4715:5317:01אוקראינה, אודסה )ח(

06:5407:0208:1608:2009:0409:0809:4909:5315:3915:3616:1716:1515:1916:29אוקראינה, דונייצק )ח(

07:0707:1508:2708:3209:1509:2010:0110:0515:4915:4616:2616:2415:2816:39אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:4007:4808:5408:5909:4509:5010:2910:3316:0716:0416:4716:4415:4616:59אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:3307:4108:4708:5209:3809:4310:2210:2615:5915:5516:3916:3615:3816:51אוקראינה, קייב )ח(

07:4007:4709:0909:1309:5409:5810:4110:4516:4516:4317:1817:1616:2517:30איטליה, מילאנו )ח(

05:5806:0108:2808:3008:5809:0110:0110:0318:0618:0918:3018:3217:5018:42אקוואדור, קיטו )ח(

05:3405:3408:2408:2409:0609:0710:2010:2119:5119:5620:2020:2619:3720:39ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:0806:0608:5908:5809:4909:4911:0511:0620:5921:0621:3421:4120:4721:56ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0507:1108:4808:5109:2809:3210:1810:2116:4416:4317:1617:1516:2517:27ארה״ב, בולטימור )ח(

06:5807:0408:3808:4209:1909:2310:0910:1216:3016:2817:0217:0116:1117:13ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:5907:0508:3808:4209:1909:2410:0910:1316:3016:2917:0217:0116:1117:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:3907:4509:1509:1909:5810:0210:4710:5017:0117:0017:3517:3316:4217:46ארה״ב, דטרויט )ח(

06:5807:0208:5609:0009:3209:3510:2610:2917:2317:2317:4917:4917:0418:00ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3706:4208:3008:3309:0709:1009:5910:0216:4316:4317:1217:1216:2517:23ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:4906:5308:5308:5609:2709:3010:2210:2517:3017:3017:5617:5617:1218:07ארה״ב, מיאמי )ח(

06:5607:0208:3408:3809:1609:2010:0510:0916:2416:2216:5616:5516:0517:08ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:2207:2809:0209:0609:4309:4710:3310:3616:5516:5317:2717:2616:3517:38ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:5607:0208:3408:3709:1509:2010:0410:0816:2116:2016:5416:5316:0217:05ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5005:5108:3008:3209:0409:0510:1110:1218:5218:5519:1719:2018:3619:30בוליביה, לה-פס )ח(

08:2108:2909:3209:3710:2410:2911:0711:1116:4016:3617:2117:1816:1917:33בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:2008:2809:3209:3710:2310:2811:0711:1116:4116:3817:2217:1916:2117:35בלגיה, בריסל )ח(

05:1105:1207:5507:5608:3108:3209:4009:4218:4318:4819:0519:1018:2919:20ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0105:0107:4507:4608:2008:2109:2909:3118:2518:2918:5218:5618:1119:07ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:4007:4908:5108:5509:4209:4810:2610:3015:5815:5516:3816:3515:4016:50בריטניה, לונדון )ח(

07:5808:0709:0109:0509:5610:0110:3710:4215:5615:5116:3916:3615:3716:53בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:5107:5908:5709:0209:5109:5610:3310:3816:0015:5616:4016:3715:3816:53גרמניה, ברלין )ח(

07:5908:0709:1409:1910:0410:0910:4910:5316:2716:2417:0717:0516:0717:20גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:0705:0707:5207:5308:2908:3009:3909:4118:5218:5619:1219:1718:3719:28דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5406:5809:0609:0909:3809:4110:3610:3817:5918:0018:2418:2517:4218:35הודו, מומבאי )ח(

06:4906:5309:0209:0509:3409:3710:3110:3417:5617:5718:2118:2217:3918:32הודו, פונה )ח(

07:0707:1508:3108:3509:1809:2210:0410:0815:5615:5316:3316:3115:3616:45הונגריה, בודפשט )ח(

07:0307:0908:4308:4609:2409:2810:1310:1716:3416:3217:0617:0516:1417:17טורקיה, איסטנבול )ח(

07:2007:2509:0509:0909:4409:4810:3510:3917:0717:0517:3717:3716:4817:48יוון, אתונה )ח(

07:2707:3408:5108:5509:3809:4210:2410:2816:1916:1616:5516:5315:5817:07מולדובה, קישינב )ח(



רלי לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:2006:2508:1608:2008:5208:5609:4609:4916:3816:3817:0617:0616:1817:17באר שבע )ח(

06:2206:2708:1708:2008:5308:5709:4609:4916:3716:3717:0217:0216:0717:13חיפה )ח(

06:1906:2408:1508:1808:5108:5509:4409:4816:4016:4017:0317:0316:0017:14ירושלים )ח(

06:2206:2608:1708:2008:5308:5709:4609:5016:3716:3717:0517:0516:1717:16תל אביב )ח(

07:2107:2808:4208:4609:3009:3510:1510:1916:0416:0116:4216:4015:4416:54אוסטריה, וינה )ח(

05:5305:5108:4308:4209:2909:2910:4310:4420:2520:3120:5721:0320:1221:16אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:1707:2408:4308:4709:2909:3410:1610:2016:1316:1116:4916:4715:5317:01אוקראינה, אודסה )ח(

06:5407:0208:1608:2009:0409:0809:4909:5315:3915:3616:1716:1515:1916:29אוקראינה, דונייצק )ח(

07:0707:1508:2708:3209:1509:2010:0110:0515:4915:4616:2616:2415:2816:39אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:4007:4808:5408:5909:4509:5010:2910:3316:0716:0416:4716:4415:4616:59אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:3307:4108:4708:5209:3809:4310:2210:2615:5915:5516:3916:3615:3816:51אוקראינה, קייב )ח(

07:4007:4709:0909:1309:5409:5810:4110:4516:4516:4317:1817:1616:2517:30איטליה, מילאנו )ח(

05:5806:0108:2808:3008:5809:0110:0110:0318:0618:0918:3018:3217:5018:42אקוואדור, קיטו )ח(

05:3405:3408:2408:2409:0609:0710:2010:2119:5119:5620:2020:2619:3720:39ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:0806:0608:5908:5809:4909:4911:0511:0620:5921:0621:3421:4120:4721:56ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0507:1108:4808:5109:2809:3210:1810:2116:4416:4317:1617:1516:2517:27ארה״ב, בולטימור )ח(

06:5807:0408:3808:4209:1909:2310:0910:1216:3016:2817:0217:0116:1117:13ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:5907:0508:3808:4209:1909:2410:0910:1316:3016:2917:0217:0116:1117:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:3907:4509:1509:1909:5810:0210:4710:5017:0117:0017:3517:3316:4217:46ארה״ב, דטרויט )ח(

06:5807:0208:5609:0009:3209:3510:2610:2917:2317:2317:4917:4917:0418:00ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3706:4208:3008:3309:0709:1009:5910:0216:4316:4317:1217:1216:2517:23ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:4906:5308:5308:5609:2709:3010:2210:2517:3017:3017:5617:5617:1218:07ארה״ב, מיאמי )ח(

06:5607:0208:3408:3809:1609:2010:0510:0916:2416:2216:5616:5516:0517:08ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:2207:2809:0209:0609:4309:4710:3310:3616:5516:5317:2717:2616:3517:38ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:5607:0208:3408:3709:1509:2010:0410:0816:2116:2016:5416:5316:0217:05ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5005:5108:3008:3209:0409:0510:1110:1218:5218:5519:1719:2018:3619:30בוליביה, לה-פס )ח(

08:2108:2909:3209:3710:2410:2911:0711:1116:4016:3617:2117:1816:1917:33בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:2008:2809:3209:3710:2310:2811:0711:1116:4116:3817:2217:1916:2117:35בלגיה, בריסל )ח(

05:1105:1207:5507:5608:3108:3209:4009:4218:4318:4819:0519:1018:2919:20ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0105:0107:4507:4608:2008:2109:2909:3118:2518:2918:5218:5618:1119:07ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:4007:4908:5108:5509:4209:4810:2610:3015:5815:5516:3816:3515:4016:50בריטניה, לונדון )ח(

07:5808:0709:0109:0509:5610:0110:3710:4215:5615:5116:3916:3615:3716:53בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:5107:5908:5709:0209:5109:5610:3310:3816:0015:5616:4016:3715:3816:53גרמניה, ברלין )ח(

07:5908:0709:1409:1910:0410:0910:4910:5316:2716:2417:0717:0516:0717:20גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:0705:0707:5207:5308:2908:3009:3909:4118:5218:5619:1219:1718:3719:28דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5406:5809:0609:0909:3809:4110:3610:3817:5918:0018:2418:2517:4218:35הודו, מומבאי )ח(

06:4906:5309:0209:0509:3409:3710:3110:3417:5617:5718:2118:2217:3918:32הודו, פונה )ח(

07:0707:1508:3108:3509:1809:2210:0410:0815:5615:5316:3316:3115:3616:45הונגריה, בודפשט )ח(

07:0307:0908:4308:4609:2409:2810:1310:1716:3416:3217:0617:0516:1417:17טורקיה, איסטנבול )ח(

07:2007:2509:0509:0909:4409:4810:3510:3917:0717:0517:3717:3716:4817:48יוון, אתונה )ח(

07:2707:3408:5108:5509:3809:4210:2410:2816:1916:1616:5516:5315:5817:07מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:5206:5609:0409:0709:3609:3910:3310:3617:5617:5718:2118:2217:3918:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:3804:3507:2707:2508:2608:2609:4409:4519:5720:0520:3620:4419:4521:01ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:3506:4008:3708:4009:1109:1510:0610:0917:0817:0817:3517:3616:5017:46נפאל, קטמנדו )ח(

06:5106:5309:1909:2109:5009:5210:5210:5418:5418:5719:1819:2018:3819:30סינגפור, סינגפור )ח(

07:1907:2808:2708:3109:2009:2510:0210:0715:2915:2516:1116:0815:0716:24פולין, ורשא )ח(

05:3305:3508:1108:1208:4308:4509:4909:5118:2018:2318:4418:4718:0418:57פרו, לימה )ח(

07:5808:0509:2609:3010:1110:1610:5911:0216:5916:5717:3517:3316:3917:47צרפת, ליאון )ח(

08:2008:2709:3909:4310:2710:3211:1211:1617:0016:5717:3617:3416:3917:48צרפת, פריז )ח(

05:4805:5108:1408:1608:4508:4709:4609:4817:4117:4318:0518:0717:2418:16קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2907:3509:0209:0609:4509:5010:3310:3716:4616:4417:1717:1516:2617:28קנדה, טורונטו )ח(

07:1107:1808:4008:4409:2509:2910:1210:1616:1516:1216:4916:4715:5517:01קנדה, מונטריאול )ח(

06:3306:3808:2408:2709:0109:0509:5309:5616:3416:3417:0417:0316:1617:15קפריסין, לרנקה )ח(

08:5209:0209:4909:5410:4610:5211:2711:3216:3616:3117:2217:1816:1417:35רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:3108:4009:2309:2810:2210:2811:0211:0716:0816:0316:5216:4815:4617:05רוסיה, מוסקבה )ח(

07:4407:5109:0809:1209:5409:5910:4110:4516:3416:3217:1117:0916:1417:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:4907:5609:1309:1709:5910:0410:4610:5016:4316:4117:1617:1316:2317:28שוויץ, ציריך )ח(

06:2406:2808:4208:4509:1309:1610:1210:1517:4817:4918:1218:1417:3118:23תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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