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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

שכל עניני תלמידי הישיבה  ...בענין עסקנות התלמידים, הנה כבר גליתי דעתי כמה פעמים, 

צריכים להתנהג ע"י הנהלת הישיבה ובהסכמתם, אשר כפי ששמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר, ובמילא 

בנדון זה הוא כן, אלא שעל ההנהלה להתחשב עם חושי התלמיד הפרטי ניט איבערציען די סטרונע, 

וכן להתחשב עם הענינים אשר מפני המצב הרי זה נכנס לפעמים בגדר ענין מצוה שא"א לעשותה ע"י 

אחרים שאז מבטלין ת"ת, ואז יש להזהר און באווארענען שלא יפעול זה חלישות ביתר התלמידים 

שאין פסק זה שייך להם...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל בהקדם.

נ"ב: מהנכון שבמקום שכותבים שמי, יכתבו מענדל מלא בעי"ן.



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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י  ............................  ח"מתש'ה -יהפך לשמחה  –בטבת  עשרה
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  נביאים וכתובים   )טז
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  מגילהמסכת  –משניות   )יז

קסט  .......................................................ביאור קהתי

קעז  ..................................................  תעניתמסכת  יעקבעין   )יח
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ה

,igie 't 'b meil xe` .c"qa
dgnyl jtdi ,zaha dxyr

*Á"Ï˘˙'‰ Y Â¯„Á· Y
Y ‰Á‰ Y

‰„e‰È'וגֹו אחי יֹודּו ּכבֹוד 1אּתה ּומבאר , ¿»ְְְֵֶַַָָ

ריׁש אֹור' ּב'תֹורה הּזקן אדמֹו"ר ְְְֵֵַַַָָֻקדּׁשת

את 2ּפרׁשתנּו אֹודה הּפעם ׁשם על הּוא ׁשּיהּודה , ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נׁשמֹות 3הוי' ׁשּבכללּות הֹודיה ּבחינת הּוא ְְְֲִִִֶַָָָָָ

הּוא  ּבהתּגּלּות ּתהיה זֹו ׁשהֹודיה ּובכדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָיׂשראל,

ׁשל  [האחים ולוי  ׁשמע ֹון ראּובן ,אחי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָעלֿידי

ׁשאחי ,אחי יֹודּו וזהּו לפניו]. ׁשּנֹולדּו ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָיהּודה

ּומביאים  הּגֹורמים הם ולוי] ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֵֵַ[ראּובן

ּבהתּגּלּות). (ׁשּתהיה ּדיהּודה ההֹודיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּבחינת

ב' ענין הּוא וׁשמע ֹון ׁשראּובן ׁשם, ְְְְְִִֵֵֶָָָּומבאר

אמת  ענין הּוא ולוי ׁשמע , ּדקריאת ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָּפרׁשיֹות

לׁשמֹונהֿעׂשרה, אחרּֿכ ּבאים זה ועלֿידי ׁשמע), קריאת (ׁשּלאחרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָויּציב

יהּודה. ּדבחינת והּבּטּול ההֹודיה ְְְְִִִִַַַַָָָּבחינת

ּכי ÔÈÚ‰Âב) ׁשם על הּוא ראּובן ּדהּנה ׁשם), אֹור' ּב'תֹורה (ּכּמבֹואר הּוא ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

גֹו' גֹו'4ראה ׁשמע ּכי ׁשם על ׁשמעֹון (ּבכל 5, ה' ּבעבֹודת וענינם . ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

ּבבחינת  לא היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו הּוא ראּובן ּבחינת מּיׂשראל), ואחד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד

היא  ּבאלקּות ׁשּלֹו ׁשההתאּמתּות והינּו ראּיה. ּבבחינת ּכיֿאם לבד ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשגה

אצלֹו ׁשּיהיה ׁשּי ׁשאין ּדבר איזה ׁשרֹואה אדם ּבדגמת ּגדֹולה, הכי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבוּדאּות

הּדבר  את ראה עצמֹו ׁשהּוא מּכיון ּבזה, ספק ּבעבֹודת 6ׁשּום הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּפרטית  ּדהׁשּגחה ּבענין [ּובפרט ׁשּלֹו ׁשההתּבֹוננּות ּבאֹופן 7ה', היא [ ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָ

מּמׁש.8(ּדהסּתּכלּות  חּוׁשית ּבראּיה רֹואה הּוא ּכאּלּו אצלֹו מתאּמת ׁשהענין ( ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
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ב  לאור יצא (*hpewg"lyz'd ± zaha dxyr qx" ,g"lyz'd zah eh."1(.ח מט, וראה )2ויחי ואילך). א (מה, זה ד"ה

ע' תרפ"ח [סה"מ תרפ"ח זה ד"ה ואילך). ב תתשלח, ואילך. א תתקצז, ואילך. ב (שסא, באוה"ת הצ"צ וביאורי הגהות

ואילך]. לה.)3מח כט, לב.)4ויצא כט, לג.)5שם כט, [תורת )6שם תשי"ג בשלום פדה ד"ה א. קד, וירא אוה"ת ראה

(הוצאת  תרס"ג [סה"מ תרס"ג מאמינים כל ד"ה גם וראה .121 ע' ח"ו לקו"ש ואילך]. 199 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם

סי"ט. מאגה"ק ג"כ ולהעיר ואילך]. מד ע' תש"ט [סה"מ תש"ט חלק כי ואילך]. יב ע' רואים )7תשנ"ד) זה שענין מכיון

ygena.(פרטית בהשגחה לההתבוננות מאין יש בענין ההתבוננות שבין החילוק 119 ע' תש"ג סה"ש בארוכה )8(ראה ראה

" הוא ראובן שענין א), (מה, תו"א גם וראה שם]. תרפ"ח [סה"מ תרפ"ח אתה יהודה דמלכא".lkzq`l`ד"ה ביקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È1¯"BÓ„‡ ˙M„˜ „B·k ¯‡·Óe , ¿»«»«∆¿¿»≈¿¿À««¿

LÈ¯ '¯B‡ ‰¯B˙'a Ô˜f‰[תחילת=]e˙L¯t2‡e‰ ‰„e‰iL ,- «»≈¿»≈»»»≈∆¿»
- לאה אמו ‰ÌÚtכדברי ÌL ÏÚ(ולוי שמעון ראובן את שילדתי (אחרי «≈«««

'ÈÂ‰ ˙‡ ‰„B‡3'יהודה' eÏÏÎaL˙ולכן ‰È„B‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ∆∆¬»»¿ƒ«»»∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ישנה יהודי שבכל ƒ¿ƒ¿»≈

לה' ההודי' תכונת È„Î·eבהעלם ,ƒ¿≈
˙elb˙‰a ‰È‰z BÊ ‰È„B‰L∆»»ƒ¿∆¿ƒ¿«

EÈÁ‡ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ הפסוק כלשון «¿≈«∆
אחיך" ÔBÚÓL"יודוך Ô·e‡¯ ,¿≈ƒ¿

‰„e‰È ÏL ÌÈÁ‡‰] ÈÂÏÂ¿≈ƒ»«ƒ∆¿»
Ee„BÈ e‰ÊÂ .[ÂÈÙÏ e„ÏBpL∆¿¿»»¿∆
ÔBÚÓL Ô·e‡¯] EÈÁ‡L ,EÈÁ‡«∆∆«∆¿≈ƒ¿
ÌÈ‡È·Óe ÌÈÓ¯Bb‰ Ì‰ [ÈÂÏÂ¿≈ƒ≈«¿ƒ¿ƒƒ
‰„e‰Èc ‰È„B‰‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»»ƒ»

(˙elb˙‰a ‰È‰zL) כמו ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«
לשמו  הביאו אחיו לידת ֶָשהקדמת

בעבודת  כך - אודה" "הפעם - "יהודה"

המביאים  שלבים ג' ישנם האדם

אלו  שלבים בג' והעבודה להודי',

ההודי' בחינת להתגלות מביאה

ÌL,שבפנימיותו. ¯‡·Óe¿»≈»
'· ÔÈÚ ‡e‰ ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯L∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»
ÈÂÏÂ ,ÚÓL ˙‡È¯˜c ˙BÈL¯t»»ƒƒ¿ƒ«¿«¿≈ƒ
·ÈvÈÂ ˙Ó‡ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»¡∆¿«ƒ
ÏÚÂ ,(ÚÓL ˙‡È¯˜ È¯Á‡lL)∆¿«¬≈¿ƒ«¿«¿«
CkŒ¯Á‡ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„È¿≈∆»ƒ««»
˙ÈÁa ,‰¯NÚŒ‰BÓLÏƒ¿∆∆¿≈¿ƒ«
˙ÈÁ·c Ïeha‰Â ‰È„B‰‰«»»¿«ƒƒ¿ƒ«

.‰„e‰È¿»
פירושה  אין כאן המבוארת זו 'הודיה'

אלא  והודי'. שבח מלשון כפשוט

המודה  (כאדם וביטול 'הודאה' מלשון

יהודי  שכל חבירו), מפני דעתו ומבטל

העולם, את מחי' שהקב"ה מודה

לך  אנחנו 'מודים' התפילה: כלשון

אלקינו. הוא שאתה

¯‡B·nk) ‡e‰ ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»«¿»
‰p‰c ,(ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a¿»»¿ƒ≈

‡e‰ Ô·e‡¯ אמו לאה ¯‡‰כדברי Èk ÌL ÏÚ יאהבני עתה כי בעניי ה' ¿≈«≈ƒ»»
B‚4ÚÓL'אישי  Èk ÌL ÏÚ ÔBÚÓL את , גם לי ויתן אנכי שנואה כי ƒ¿«≈ƒ»«

B‚5,(Ï‡¯NiÓ'זה „Á‡Â „Á‡ ÏÎa) '‰ ˙„B·Úa ÌÈÚÂ .¿ƒ¿»»«¬«¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‰‚M‰ ˙ÈÁ·a ‡Ï ‡È‰ BB˜Ï B˙„B·ÚL ‡e‰ Ô·e‡¯ ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈∆¬»¿ƒ…ƒ¿ƒ««»»
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BlL ˙e˙n‡˙‰‰L eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿«¿∆
ÈÎ‰ ˙e‡cÂa ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒ¿«»¬ƒ
‰‡B¯L Ì„‡ ˙Ó‚„a ,‰ÏB„b¿»¿À¿«»»∆∆
‰È‰iL CiL ÔÈ‡L ¯·c ‰ÊÈ‡≈∆»»∆≈«»∆ƒ¿∆
ÔÂÈkÓ ,‰Êa ˜ÙÒ ÌeL BÏˆ‡∆¿»≈»∆ƒ≈»

¯·c‰ ˙‡ ‰‡¯ BÓˆÚ ‡e‰L6. ∆«¿»»∆«»»
˙„B·Úa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¬«
BlL ˙eBa˙‰‰L ,'‰∆«ƒ¿¿∆
‰ÁbL‰c ÔÈÚa Ë¯Ù·e]ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»»

˙ÈË¯t7 לבו השם "האדם שהרי ¿»ƒ
לו  ומסביב עמו הנעשה כל על ודעתו

('היוםֿיום' במוחש" אלקות הוא רואה

תשרי) ÔÙB‡aז' ‡È‰ [ƒ¿∆
˙eÏkzÒ‰c)8ÔÈÚ‰L ( ¿ƒ¿«¿∆»ƒ¿»

‡e‰ el‡k BÏˆ‡ ˙n‡˙Óƒ¿«≈∆¿¿ƒ
.LnÓ ˙ÈLeÁ ‰i‡¯a ‰‡B¯∆ƒ¿ƒ»ƒ«»
˙ÈÁ·Ï ‡a ‡e‰ BÊ ‰i‡¯Óe≈¿ƒ»»ƒ¿ƒ«
·e˙kL BÓÎe ,'ÈÂ‰ ˙·‰‡4 «¬«¬»»¿∆»
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  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

טזר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו
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טזר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו
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יזר  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו
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יטר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"שת-ת"ש'ספר השיחות ה  )כח

כאר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו
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כגר  ........................................  חומש לקריאה בציבור   )ל
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ebe'ו jig` jecei dz` dcedi

ּפרׁשה  ענין והּוא יאהבני. עּתה ּכי גֹו' ראה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּכי

אלקי הוי' את ואהבּת ׁשמע, ּדקריאת ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָֹראׁשֹונה

.9גֹו'

˙ÈÁ·e הּוא גֹו') ׁשמע ּכי ׁשם (על ׁשמעֹון ¿ƒ«ְִִֵַַָ

ׁשמיעה  ּבבחינת היא ׁשּלֹו ְְֲִִִִֶֶַָָָׁשהעבֹודה

ׁשאז  ּומּכיון ראּיה. ּבבחינת ולא לבד ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוהׂשגה

הּׁשֹומע  אדם [ּבדגמת רחּוק ּבבחינת עדין ְְְֲִִִִֵַַַַַָָֻהּוא

לא  עצמ ֹו הּוא אבל לֹו, ׁשּמסּפרים ּדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹאיזה

והּוא  הּיראה. ּבקו העבֹודה אצלֹו לכן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָראה],

ׁשמֹוע  אם והיה ׁשמע, ּדקריאת ׁשנּיה ּפרׁשה ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָענין

גֹו' יפּתה ּפן לכם הּׁשמרּו גֹו' ּדמּכיון 10ּתׁשמעּו . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָ

ׁשמיעה  ּבבחינת רק הּוא אצלֹו האלקּות ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָֹׁשענין

עבֹודתֹו להיֹות צריכה לכן ּתׁשמעּו), ׁשמֹוע ְְְְֲִִִִֵַָָָָ(אם

גֹו'). לכם (הּׁשמרּו הּיראה ְְְִִֶַַָָָּבקו

˙ÈÁ·e אלי איׁשי ילוה ׁשם על מה 11לוי הּוא ¿ƒ«ִִִִֵֵֵֶַַַָ

אמת  אֹומרים ׁשמע קריאת ְְְֱִִֶֶַַַַׁשאחר

על  קאי הּזה הּדבר עלינּו, הּזה הּדבר וכּו' ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָויּציב

אלי  איׁשי  יּלוה נעׂשה הּתֹורה עלֿידי ּכי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹורה,

ְְִַָ(ּכדלקּמן).

(ראּובן e‡·e¯ג) הּנ"ל ּבחינֹות ג' הנה הענין, ≈ְְְִִִֵֵַַָָ

ׁשעליהם  הּקּוין ג' הם ולוי) ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַׁשמעֹון

עֹומד  האדם 12העֹולם זה קטן העֹולם ,13[ּגם ֵֶַָָָָָָָָָ

אדם  קרּוין ּוגמילּות 14אּתם עבֹודה ּתֹורה [ ְְֲִִֶַָָָָ

לֹו יׁש ּכאׁשר ּכי הּגמילּותֿחסדים. קו הּוא (אהבה) ראּובן ּבחינת ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָחסדים.

ּכלא  הם יׂשראל ואהבת ה' אהבת [ׁשהרי יׂשראל אהבת ּגם לֹו יׁש ה' ְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻאהבת

היא 15חד  אהבה ּכי ֿ חסדים, הּגמילּות ּבקו היא עבֹודת ֹו ולכן, החסד 16], סּבת ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

קו  הּוא (יראה) ׁשמעֹון ּובחינת למטה. מּלמעלה המׁשכה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָּופנימיּותּה,

ׁשנּיה  ּפרׁשה ענין הּוא ּגּופא [ּובתפּלה הּׂשמאל קו הּתפּלה, ענין ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָָֹהעבֹודה,

איׁשי  יּלוה ׁשם על לוי ּובחינת למעלה. מּלמּטה העלאה ּכּנ"ל], ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּדקריאת

חד  ּכלא וקדׁשאּֿבריֿהּוא יׂשראל אֹוריתא ידי על ּכי הּתֹורה, קו הּוא .17אלי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻֻ
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ה.)9 ו, טז.)10ואתחנן שם, יג. יא, לד.)11עקב כט, מ")12ויצא פ"א ובכ"מ.)13ב.אבות ג. פקודי יבמות )14תנחומא

רע"א. ועוד.)15סא, .3 ע' ה'ש"ת קיץ לקו"ת )16סה"ש גם וראה ואילך. סע"א צז, ב. יב, דרמ"צ א). (קכג, סט"ו אגה"ק

ד. לב, א.)17ראה עג, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰BL‡¯ ‰L¯t ÔÈÚ ‡e‰Â .È·‰‡È ‰zÚ Èk 'B‚ ‰‡»̄»ƒ«»∆∆»«ƒ¿ƒ¿»»»»ƒ»

'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â ,ÚÓL ˙‡È¯˜c9.'שראי כשם ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»≈¬»»¡…∆
ואחרי  לבבכם אחרי תתורו "ולא הוזהרנו זו (ומסיבה לאהבה מביאה גשמית

שכלו  בעין היהודי מתבונן כאשר כך חומד), והלב רואה שהעין עיניכם"

עליו  ומשגיח העולם את ברא שהקב"ה

ה' לאהבת בזה מגיע פרטית בהשגחה

בכל  "ואהבת.. כשאומר בקריאתֿשמע

בבחינת  העבודה היא זה וכל לבבך".

"ראובן".

Èk ÌL ÏÚ) ÔBÚÓL ˙ÈÁ·e¿ƒ«ƒ¿«≈ƒ
ÓL‰„B·Ú‰L ‡e‰ ('B‚ Ú »«∆»¬»

‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·a ‡È‰ BlL∆ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
˙ÈÁ·a ‡ÏÂ „·Ï ‰‚N‰Â¿«»»¿«¿…ƒ¿ƒ«
ÔÈ„Ú ‡e‰ Ê‡L ÔÂÈkÓe .‰i‡¿̄ƒ»ƒ≈»∆»¬«ƒ
Ì„‡ ˙Ó‚„a] ˜eÁ¯ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿À¿«»»
ÌÈ¯tÒnL ¯·c ‰ÊÈ‡ ÚÓBM‰«≈«≈∆»»∆¿«¿ƒ
‡Ï BÓˆÚ ‡e‰ Ï·‡ ,BÏ¬»«¿…
‰„B·Ú‰ BÏˆ‡ ÔÎÏ ,[‰‡»̄»»≈∆¿»¬»

.‰‡¯i‰ Â˜a הוא האדם שכאשר ¿««ƒ¿»
ריחוק  של פירוד,במצב והרגשת

להיות  צריכה לאלקות התקשרותו

– שיראה כיון היראה. במידת בעיקר

את  לחבר תכונתה – מאהבה בשונה

של  כשמצבו גם אלקות עם הנברא

שכיון  וחיבור, בדבקות אינו הנברא

יעשה  והאזהרה האיום פחד שמתוך

אינו  כאשר גם המלך רצון את הוא

אליו. קירבה ÔÈÚמרגיש ‡e‰Â¿ƒ¿»
,ÚÓL ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«
'B‚ eÚÓLz ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â¿»»ƒ»«ƒ¿¿

'B‚ ‰zÙÈ Ôt ÌÎÏ e¯ÓM‰10. ƒ»¿»∆∆ƒ¿∆
BÏˆ‡ ˙e˜Ï‡‰ ÔÈÚL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆ƒ¿»»¡…∆¿
Ì‡) ‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·a ˜¯ ‡e‰«ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ
‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ ,(eÚÓLz ÚBÓL»«ƒ¿¿»≈¿ƒ»
‰‡¯i‰ Â˜a B˙„B·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿¬»¿««ƒ¿»

.('B‚ ÌÎÏ e¯ÓM‰)ƒ»¿»∆
‰ÂÏÈ ÌL ÏÚ ÈÂÏ ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈ƒ«≈ƒ»∆

ÈÏ‡11[=בעלי]‡ÈLÈ[=יצטרף] ƒƒ≈«
ÚÓL ˙‡È¯˜ ¯Á‡L ‰Ó ‡e‰«∆««¿ƒ«¿«
'eÎÂ ·ÈvÈÂ ˙Ó‡ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¡∆¿«ƒ¿
‰f‰ ¯·c‰ ,eÈÏÚ ‰f‰ ¯·c‰«»»«∆»≈«»»«∆

È‡˜[מוסב=]‰ÂlÈ ‰NÚ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,‰¯Bz‰ ÏÚ »ƒ««»ƒ«¿≈«»«¬∆ƒ»∆
ÈLÈ‡[הקב"ה=].(Ôn˜Ï„k) ÈÏ‡ הן כי יקדים אלו, בחינות ג' להבנת ƒƒ≈«¿ƒ¿«»

(ראובן). גמילותֿחסדים (שמעון), עבודה (לוי), תורה הקוין: ג' הם

(ÈÂÏÂ ÔBÚÓL Ô·e‡¯) Ï"p‰ ˙BÈÁa '‚ ‰‰ ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ««¿≈ƒ¿¿≈ƒ
ÔÈew‰ '‚ Ì‰ ב'פרקי המוזכרים ≈««ƒ

‰ÌÏBÚאבות' Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆»»
„ÓBÚ12‰Ê ÔË˜ ÌÏBÚ‰ Ìb] ≈«»»»»∆
Ì„‡‰13,Ìz‡[בניֿישראל=] »»»«∆

Ì„‡ ÔÈe¯˜14‰„B·Ú ‰¯Bz [ ¿ƒ»»»¬»
˙ÈÁa .ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«
Â˜ ‡e‰ (‰·‰‡) Ô·e‡¿̄≈«¬»«
¯L‡k Èk .ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb‰«¿ƒ¬»ƒƒ«¬∆
Ìb BÏ LÈ '‰ ˙·‰‡ BÏ LÈ≈«¬«≈«
˙·‰‡ È¯‰L] Ï‡¯NÈ ˙·‰‡«¬«ƒ¿»≈∆¬≈«¬«
‡Ïk Ì‰ Ï‡¯NÈ ˙·‰‡Â '‰¿«¬«ƒ¿»≈≈À»

„Á[אחד ÔÎÏÂ,15[=דבר ,[ «¿»≈
B˙„B·Ú'ה את האוהב ‰È‡של ¬»ƒ

Èk ,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb‰ Â˜a¿««¿ƒ¬»ƒƒ
‡È‰ ‰·‰‡16„ÒÁ‰ ˙aÒ «¬»ƒƒ««∆∆
,d˙eÈÓÈÙe השפעה הוא ו'חסד' ¿ƒƒ»

- ÏÚÓlÓ‰לתחתון ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»
ÔBÚÓL ˙ÈÁ·e .‰ËÓÏ¿«»¿ƒ«ƒ¿
,‰„B·Ú‰ Â˜ ‡e‰ (‰‡¯È)ƒ¿»«»¬»
Ï‡ÓO‰ Â˜ ,‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿»«¿ƒ»««¿…
ÔÈÚ ‡e‰ ‡Ùeb ‰lÙ˙·e]ƒ¿ƒ»»ƒ¿»
,ÚÓL ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«

,[Ï"pk נמצא האדם שבתפילה ««
ולהתעלות  מענייניו לצאת בתנועה

- hÓlÓ‰למעלה ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»
ÌL ÏÚ ÈÂÏ ˙ÈÁ·e .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ«≈ƒ«≈
Â˜ ‡e‰ ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈƒ»∆ƒƒ≈««
‡˙È¯B‡ È„ÈŒÏÚ Èk ,‰¯Bz‰«»ƒ«¿≈«¿»
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ז g"lyz'd ,zaha dxyr ,igie 'xt 'b meil xe`

הּתֹורה  עלֿידי ּכי אלי, איׁשי יּלוה ענין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוזהּו

ׁשּיׂשראל  עד הּקּב"ה, זה איׁשי עם חּבּור ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָנעׂשה

ׁשּבחינת  מה וזהּו חד. ּכלא ְְְְְִִֶֶַַַָָֻֻוקדׁשאּֿברי ֿהּוא

ׁשּקאי  הּזה הּדבר כּו' ויּציב אמת ענין הּוא ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלוי

הּתֹורה. על ַַַַָ(ּכּנ"ל)

ׁשהעבֹודה e‰ÊÂד) ,אחי יֹודּו אּתה יהּודה ¿∆ְֲֶֶַַָָָָ

ולוי, ׁשמעֹון ראּובן (אחי) ְְְְִִִִֵֵֶַַּדבחינת

היא  ויּציב, ואמת ׁשמע ּדקריאת ּפרׁשיֹות ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַב'

העבֹודה  יהּודה, לבחינת והכנה ְְְְֲִִַַַָָָָָָָהקּדמה

קּמי  ּכעבדא ּובּטּול, הֹודיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּדׁשמֹונהֿעׂשרה,

ּבּטּול 18מריּה הּוא העמידה ּדתפּלת ׁשהּבּטּול . ְֲִִִִִֵֶַַָָָ

ׁשמע. ּדקריאת מהּבּטּול ּגם למעלה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָּבתכלית

וכּו') הפסק (ּבענין הּדינים מחּלּוקי ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָוכּמּובן

לׁשמֹונהֿעׂשרה  קריאתֿׁשמע זה 19ּבין וענין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ׁשמעֹון  ראּובן ּדבחינת העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ[מה

(ּבן  יהּודה לבחינת אחרּֿכ מּגיעים ְְְִִִִִֵֵַַַַָָולוי

הּידּוע  עלּֿדר הּוא ג'20הרביעי)] ּבענין ְְְִִִֶֶַַַָָָ

מלכּות, וכתר ּכהּנה ּכתר ּתֹורה [ּכתר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻהּכתרים

חסדים  ּוגמילּות עבֹודה ּתֹורה הּקּוין ּבג' ]21ׁשהם ְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

גּביהן  על ׁשעֹולה טֹוב ׁשם להּגיע 22וכתר ׁשּבכדי מהם], למעלה [ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

עֹולה הּכתרים, ג' עלֿידי הּוא טֹוב ׁשם ּכתר odiAbלבחינת lr. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ©©¥¤
ׁשמעֹון p‰Â‰ה) ראּובן ּדבחינת העבֹודה להקּדמת צרי יהּודה ׁשּבחינת זה ¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

אבל  ּבגּלּוי. ּתהיה יהּודה ּדבחינת ׁשההֹודיה ּבכדי הינּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָולוי,

אֹור' ּב'תֹורה וכּמבאר ּבתמידּות. היא זֹו הֹודיה הרי ּובפנימּיּות 23ּבהעלם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

הּימים  ּכל אּיֹוב יעׂשה ּככה ּכמֹו והּתמידּות ההוה על מֹורה ּדיהּודה ,24ׁשהּיּו"ד ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּׁשּכתּוב  ּדמה ּבתמידּות. היא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ׁשההֹודיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדהינּו

mrRd מּצד להּגּלּוי, ּבנֹוגע רק הּוא ׁשוֹות) העּתים ּכל (ׁשּלא הוי' את אֹודה ©©©ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אבל  הּגלּות), והסּתר העלם מּצד (ּובפרט הּבהמית ונפׁש הּגּוף והסּתר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעלם

ּתמיד  היא האמּתי] מהּותֹו [ׁשהיא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל האלקית ְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹנפׁש

אּתֹו ׁשּנּוי 25ּבאמנה ׁשּום ּבזה ׁשּי ואין ּבתמידּות, אצלֹו הּוא הוי' את ואֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
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א.)18 י, הערה )19שבת 18 ע' חט"ז לקו"ש וראה לתפלה). (בנוגע קד וסי ' לק"ש) (בנוגע ס"אֿב סס"ו אדה"ז שו"ע ראה

ואילך.)5820. 1214 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה בתחלתו.)21ראה תער"ב מי"ג.)22המשך פ"ד הדרוש.)23אבות בתחילת

רפ"ד.)24 שעהיוה"א וראה ה. א, ספכ"ד.)25איוב תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Á„[=תורה] ‡Ïk ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„˜Â Ï‡¯NÈ והקב"ה [=ישראל ƒ¿»≈¿À¿»¿ƒÀ»«

הקב"ה  עם היהודי את מקשרת שהתורה אחד] 17ÔÈÚדבר e‰ÊÂ .¿∆ƒ¿»
ÌÚ ¯eaÁ ‰NÚ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈƒ»∆ƒƒ≈«ƒ«¿≈«»«¬∆ƒƒ

‰"aw‰ ‰Ê ÈLÈ‡'ל'אשה וישראל ל'איש' נמשל Ú„שהקב"ה , ƒƒ∆«»»«
‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜Â Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿À¿»¿ƒ
˙ÈÁaL ‰Ó e‰ÊÂ .„Á ‡ÏkÀ»«¿∆«∆¿ƒ«

ÔÈÚ ‡e‰ ÈÂÏ תפילת˙Ó‡ ≈ƒƒ¿»¡∆
È‡wL ‰f‰ ¯·c‰ 'eÎ ·ÈvÈÂ¿«ƒ«»»«∆∆»ƒ

.‰¯Bz‰ ÏÚ (Ï"pk)'ג וכל ««««»
הקדמה  הם אלו עבודה אופני

'יהודה'. מדריגת להתגלות

Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È e‰ÊÂ („¿∆¿»«»
L ,EÈÁ‡˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ «∆∆»¬»ƒ¿ƒ«

,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL Ô·e‡¯ (EÈÁ‡)«∆¿≈ƒ¿¿≈ƒ
ÚÓL ˙‡È¯˜c ˙BÈL¯t '·«¿ƒƒ¿ƒ«¿«
‰Óc˜‰ ‡È‰ ,·ÈvÈÂ ˙Ó‡Â∆¡∆¿«ƒƒ«¿»»
,‰„e‰È ˙ÈÁ·Ï ‰Î‰Â¿«»»ƒ¿ƒ«¿»
,‰¯NÚŒ‰BÓLc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿∆∆¿≈
Èn˜ ‡„·Úk ,Ïeh·e ‰È„B‰»»ƒ¿«¿»«≈

dÈ¯Ó[אדונו בפני .18[=כעבד »≈
‰„ÈÓÚ‰ ˙lÙ˙c Ïeha‰L∆«ƒƒ¿ƒ«»¬ƒ»
‰ÏÚÓÏ ˙ÈÏÎ˙a Ïeha ‡e‰ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
.ÚÓLŒ˙‡È¯˜c Ïeha‰Ó Ìb«≈«ƒƒ¿ƒ«¿«
ÌÈÈc‰ È˜elÁÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«≈ƒ≈«ƒƒ

˜ÒÙ‰ ÔÈÚa) בשאילת (להפסיק ¿ƒ¿»∆¿≈
˜¯ÚÓLŒ˙‡Èשלום) ÔÈa ('eÎÂ¿≈¿ƒ«¿«

‰¯NÚŒ‰BÓLÏ שבתפילת ƒ¿∆∆¿≈
כיון  להפסיק, כלל אסור שמונהֿעשרה

מוחלט  בביטול  לעמוד  .19שצריך
È„ÈŒÏÚL ‰Ó] ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«∆«¿≈
Ô·e‡¯ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«¿≈
CkŒ¯Á‡ ÌÈÚÈbÓ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒƒ««»
[(ÈÚÈ·¯‰ Ôa) ‰„e‰È ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿»≈»¿ƒƒ

Úe„i‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰20ÔÈÚa «∆∆«»«¿ƒ¿»
¯˙k ‰¯Bz ¯˙k] ÌÈ¯˙k‰ '‚«¿»ƒ∆∆»∆∆
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ebe'ח jig` jecei dz` dcedi

ראּובן  ּדבחינת העבֹודה והקּדמת ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָחסֿוׁשלֹום.

לעֹורר  ּבכדי הּוא ולוי ההֹודיה 26וׁשמעֹון את ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

ׁשּתצא ׁשּב ועד ּבּגּלּוי, ׁשּתהיה הּלב פנימּיּות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

ּדּבּור  ּבמחׁשבה מּמׁש הּפֹועל אל מהּכח ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹּפעּולתּה

ֲֶַּומעׂשה.

ֿ CÈLÓÓeו) ׁשעל ,אֹויב ּבעֹורף יד ּבּכתּוב «¿ƒְְְֶֶֶַַָָ

יהּודה  ּדבחינת ההֹודיה ּגּלּוי ְְְִִִֵַַָָָידי

(ּכּמבאר  ּברּוחנּיּות אֹויב ּבעֹורף יד ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹנעׂשה

אֹור' ּב'תֹורה ּדאין 27הענין ּבּגׁשמּיּות, וגם ( ְְְְְְִִֵַַָָָ

ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא ּבעֹורף 28מקרא יד ּולאחרי . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

ׁשבט  יסּור לא גֹו' יהּודה אריה ּגּור נאמר ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָֹאֹויב

גֹו' ׁשּבזה 29מיהּודה אפׁשר ּבדר לֹומר ויׁש , ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

לפני  עֹוד הּוא אֹויב ּבעֹורף ׁשיד ְְְְְִֵֶֶֶָָֻמרּמז

ׁשבט 30הּגאּלה  יסּור לא גֹו' אריה ּגּור ּדהּנה . ְְְִֵֵֵֶַַָָֹֻ

יהיה  ׁשּמּזרעם ּוׁשלמה, ּדוד על קאי ְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹֹמיהּודה

הּמׁשיח  ׁשבט 31מל וקם נאמר ׁשעליו ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליהם 32מּיׂשראל  מל ּדוד ועבדי יהיה להם 33[ׁשאז נׂשיא עבּדי ודוד , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּכּלהּו34לעֹולם  מתּברכין ׁשּמיניּה העבר, ּדׁשּבת ּבהפטרה ּׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

הּגלּות 35יֹומין  זמן ּבסיּום זה, ולפני איבי 36]. ׁשּכל ,אֹויב ּבעֹורף יד יהיה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יהּודה  ׁשם על נקראים יׂשראל [ׁשּכל ופחד 37יׂשראל אימתה עליהם ּתּפֹול [38. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבמחׁשבה  ּבפֹועל ׁשּבאה ועד יׂשראל, נׁשמֹות ׁשּבכללּות ההֹודיה ּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעלֿידי

גֹו' ּתׁשמרּו מצֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי ּומעׂשה, יהיה 39ּדּבּור זה עלֿידי הנה , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֻ

ּבחּקֹותי  ּבפרׁשת הּכתּובים וגֹו'.40(ּכהמׁש לפניכם אֹויביכם ונפלּו ( ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

אֹויבLÈÂז) ּבעֹורף יד אחי יֹודּו אּתה ּדיהּודה קׁשר ּגם ּדזהּו לֹומר ¿≈ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(ׁשּכל  ּבגלּות נמצאים ּכׁשּיׂשראל ׁשּגם מצרים, ּבארץ יעקב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלויחי

הּמלכּיֹות  לּמּוד 41הּגלּוּיֹות, עלֿידי ויחי ּבבחינת הם מצרים ׁשם) על נקראת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָֻ

נאמר  עליהם מצֹותיה וקּיּום ּתֹורתֿחּיים, ּכבֹוד 42הּתֹורה [ּוכפרּוׁש ּבהם וחי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

על  צדק' ה'ּצמח אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד לנכּדֹו ׁשאמר הּזקן אדמֹו"ר ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֻֻקדּׁשת
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א).)26 (ס, פמ"ב בתניא המבואר ג.)27וע"ד וש"נ.)28מה, א. סג, טֿיו"ד.)29שבת מט, בגלות )30ויחי שגם להעיר

גו' מצרים בעיני הזה העם חן את ונתתי ליצי"מ: קדם עתה) בגאולתנו – נפלאות אראנו מארמ"צ צאתך (שכימי מצרים

שם). ובמרז"ל כא ג, 215)31(שמות ע' ח"ח לקו"ש וראה דוקא". שלמה "ומזרע הי"ב יסוד חלק פ' להרמב"ם כבפיה"מ

וש"נ. .53 ה"א.)32הערה פי"א מלכים הל' רמב"ם יז. כד, כד.)33בלק לז, כה.)34יחזקאל ב.)35שם, סג, זח"ב ראה
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כו'. ישראל נדחי וקבץ כו' במקומו מקדש שדמ,)37ובנה ויחי אוה"ת וראה אחיך). יודוך אתה יהודה (עה"פ ו פצ"ח, ב"ר

טז.)38א. טו, בחוקותי.)39בשלח ח.)40ר"פ ה.)41כו, פט"ז, ה.)42ב"ר יח, אחרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.ÌBÏLÂŒÒÁ ÈepL ÌeL ‰Êa CiL ÔÈ‡Â ,˙e„ÈÓ˙a BÏˆ‡ ‡e‰∆¿ƒ¿ƒ¿≈«»»∆ƒ«¿»
È„Îa ‡e‰ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰Â¿«¿»«»¬»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿≈

¯¯BÚÏ26„ÚÂ ,Èelba ‰È‰zL ·l‰ ˙eiÓÈÙaL ‰È„B‰‰ ˙‡ ¿≈∆«»»∆ƒ¿ƒƒ«≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«
¯eac ‰·LÁÓa LnÓ ÏÚBt‰ Ï‡ Ák‰Ó d˙ÏeÚt ‡ˆzL∆≈≈¿»»≈«…«∆«»«»¿«¬»»ƒ

.‰NÚÓe שבפנימיותו זו ש'הודיה' «¬∆
שתעורר  עד מהעלמה ותתעורר תתגלה

בפועל. המצוות למעשה גם אותו

·e˙ka CÈLÓÓe (Â אתה (יהודה «¿ƒ«»
אחיך) ‡E·ÈB,יודוך Û¯BÚa E„È»¿¿∆¿∆

‰È„B‰‰ Èelb È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»»
E„È ‰NÚ ‰„e‰È ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿»«¬∆»¿
˙eiÁe¯a E·ÈB‡ Û¯BÚa¿∆¿∆¿»ƒ
'¯B‡ ‰¯B˙'a ÔÈÚ‰ ¯‡·nk)«¿…»»ƒ¿»¿»
וצריך  העולם, עניני הם ש'אויביך'

('פנים') ורצון בחשק לא עמם להתעסק

('עורף') כרחו בעל כמו 27Ì‚Âאלא (¿«
‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡c ,˙eiÓLba¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

BËeLt È„ÈÓ28E„È È¯Á‡Ïe . ƒ≈¿¿«¬≈»¿
‰È¯‡ ¯eb ¯Ó‡ E·ÈB‡ Û¯BÚa¿∆¿∆∆¡««¿≈
Ë·L ¯eÒÈ ‡Ï 'B‚ ‰„e‰È¿»…»≈∆

'B‚ ‰„e‰ÈÓ על נבואה שהיא ƒ»
העתידה  ÓBÏ¯29הגאולה LÈÂ ,¿≈«

‰ÊaL ¯LÙ‡ C¯„a זה שפסוק ¿∆∆∆¿»∆»∆
אויביך" בעורף "ידך לאחרי נאמר

E·ÈB‡ Û¯BÚa E„ÈL Ên¯Ó¿À»∆»¿¿∆¿∆
‰l‡b‰ ÈÙÏ „BÚ ‡e‰30. ƒ¿≈«¿À»

¯eÒÈ ‡Ï 'B‚ ‰È¯‡ ¯eb ‰p‰c¿ƒ≈«¿≈…»
È‡˜ ‰„e‰ÈÓ Ë·L[מוסב=]ÏÚ ≈∆ƒ»»ƒ«

‰È‰È ÌÚ¯fnL ,‰ÓÏLe „Âc»ƒ¿……∆ƒ«¿»ƒ¿∆
ÁÈLn‰ CÏÓ31¯Ó‡ ÂÈÏÚL ∆∆«»ƒ«∆»»∆¡«

Ë·L Ì˜Â[ורודה מושל [=מלך ¿»≈∆
Ï‡¯NiÓ32È„·ÚÂ ‰È‰È Ê‡L] ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿∆¿«¿ƒ

Ì‰ÈÏÚ CÏÓ „Âc33„Â„Â , »ƒ∆∆¬≈∆¿»ƒ
ÌÏBÚÏ Ì‰Ï ‡ÈN Èc·Ú34, «¿ƒ»ƒ»∆¿»

˙aLc ‰¯ËÙ‰a ·e˙kM BÓk¿∆»¿«¿»»¿«»
ÔÈÎ¯a˙Ó dÈÈnL ,¯·Ú‰∆»»∆ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓBÈ e‰lk כל מתברכים [=משבת À¿ƒ
35ÌeÈÒaהימים] ,‰Ê ÈÙÏÂ .[¿ƒ¿≈∆¿ƒ

˙eÏb‰ ÔÓÊ36Ï‡¯NÈ È·È‡ ÏkL ,E·ÈB‡ Û¯BÚa E„È ‰È‰È , ¿««»ƒ¿∆»¿¿∆¿∆∆»…¿≈ƒ¿»≈
‰„e‰È ÌL ÏÚ ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈ ÏkL]37Ì‰ÈÏÚ ÏBtz [ ∆»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«≈¿»ƒ¬≈∆

„ÁÙÂ ‰˙ÓÈ‡38˙BÓL ˙eÏÏÎaL ‰È„B‰‰ Èelb È„ÈŒÏÚ . ≈»»»«««¿≈ƒ«»»∆ƒ¿»ƒ¿
L „ÚÂ ,Ï‡¯NÈזו NÚÓe‰,הודי' ¯eac ‰·LÁÓa ÏÚBÙa ‰‡a ƒ¿»≈¿«∆»»¿«¿«¿»»ƒ«¬∆

È˙BˆÓ ˙‡Â eÎÏz È˙BwÁa¿À«≈≈¿∆ƒ¿«
'B‚ e¯ÓLz39ŒÈ„ÈŒ ÏÚ ‰‰ , ƒ¿¿ƒ≈«¿≈

ÌÈ·e˙k‰ CLÓ‰k) ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆¿∆¿≈«¿ƒ
È˙BwÁa ˙L¯Ùa40eÏÙÂ ( ¿»»«¿À«¿»¿

.'B‚Â ÌÎÈÙÏ ÌÎÈ·ÈB‡¿≈∆ƒ¿≈∆¿
¯L˜ Ìb e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«¿∆«∆∆
E„È EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰Ècƒ»«»«∆»∆

Ï E·ÈB‡ Û¯BÚa הפרשה תחילת ¿∆¿∆¿
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ«¿ƒ«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk ÌbL∆«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

,˙BieÏb‰ ÏkL) ˙eÏ‚a שאנו ¿»∆»«»
בשעבוד  BiÎÏn‰41˙נמצאים ««¿À

Ì‰ ÌÈ¯ˆÓ (ÌL ÏÚ ˙‡¯˜ƒ¿≈«≈ƒ¿«ƒ≈
„enÏ È„ÈŒÏÚ ÈÁÈÂ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿ƒ«¿≈ƒ
Ìei˜Â ÌÈiÁŒ˙¯Bz ‰¯Bz‰«»««ƒ¿ƒ

¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ‰È˙BˆÓ42ÈÁÂ ƒ¿∆»¬≈∆∆¡«»«
˙M„˜ „B·k Le¯ÙÎe] Ì‰a»∆¿≈¿¿À«
BcÎÏ ¯Ó‡L Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈∆»«¿∆¿
ÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡ ˙M„˜ „B·k¿¿À««¿«∆«
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zereay(ipy meil)
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ט g"lyz'd ,zaha dxyr ,igie 'xt 'b meil xe`

ׁשעלֿידי  מצרים, ּבארץ יעקב ויחי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּפסּוק

לפניו dcEdiׁשּואת להֹורֹות גֹו' לפניו ׁשלח ְֶֶ§¨ְְְַָָָָָ

כּו' ּתלמּוד ּבית לֹו להתקין ּבחינת 43ּגׁשנה היה ְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבמצרים  ּגם נעׂשה 44"וחי" זה ועלֿידי ,[45 ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

,אֹויב ּבעֹורף יד (אחי יֹודּו אּתה ְְְְֶֶֶַַָָָ(יהּודה

רז"ל  עׂשו 46ּוכמאמר ידי אין מּדרׁשֹות ּובּתי ּכנסיֹות ּבבּתי יעקב קל ּכׁשהּקֹול ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

הענינים  ּבכל ליׂשראל מסּיעים עצמם העֹולם ׁשאּמֹות מּזֹו, ויתירה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻׁשֹולטֹות,

ּדמֹוסיף  ּובאֹופן הרחבה, מּתֹו מצֹות ּולקּים ּתֹורה ללמֹוד ׁשּיּוכלּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמּיים

עלֿיד  הּגאּלה את ּומביא הּגלּות חֹוׁש את ּדֹוחה זה ואֹור ואֹור. מֹוסיף י והֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָמׁשיח
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שם).)43 (פרש"י שם תנחומא כח. מו, יב.)44ויגש ע' יום בתו"א )45היום הסדרה שהתחלת בזה גם מרומז דזה וי"ל

זה. בפסוק כ.)46היא פס"ה, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ '˜„ˆ ֿ ב"היום כמסופר ∆∆««»«¿ƒ«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒ

מצרים  בארץ יעקב "ויחי הכתוב את ולמד ילד צדק" ה"צמח בהיות יום":

אבינו  יעקב - בעלֿהטורים פירוש פי על - מורו לו תירגם שנה", עשרה שבע

מה'חדר' הביתה כשבא במצרים. ביותר הטובות השנים שבעֿעשרה את חי

היתכן  הזקן: אדמו"ר זקנו את שאל

יהיו  האבות, בחיר אבינו, שיעקב

בארץ  שגר שנה י"ז - חייו שנות מבחר

אדמו"ר  לו ענה הארץ'? 'ערות מצרים

e‰È„‰הזקן: ˙‡eL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿∆¿»
ÂÈÙÏ ˙B¯B‰Ï 'B‚ ÂÈÙÏ ÁÏL»«¿»»¿¿»»
„eÓÏz ˙Èa BÏ ÔÈ˜˙‰Ï ‰L‚…¿»¿«¿ƒ≈«¿
השבטים  ושיהיו תורה שם שתהא
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zereay(ipy meil)

`vnp .zeyxd xaca `id drxd mb ok m` ,dfl df dahde drxd
weqtdy dgiken drxdd ,drxdl dahd ly ywidd ici lry
xacn epi` weqtdy dgiken dahdde ,devn meiwa xacn epi`

.zeyxd xaca wx xacn weqtdy gkene ,devn lehiaa
:`xnbd dywnéëä éàdahdde drxdd z` yiwn dz`y jk m` ± ¦¨¦

,efl efdì úçkLî àì énð úeLøä øáãai` zeyxd xaca mb - ¦§©¨§©¦Ÿ©§©©¨
myk ,dahdl drxd yiwdl yi ixdy ,weqtd z` cinrdl xyt`
s` ,sebl aehy xac lek`l raype ,eteb mr aihny epiid dahdy
,sebl rxy xac lek`l `ly raype ,eteb mr aihny epiid drxd
dxn`p xak dahd ixde ,`id dahd dnvr drxddy `vnpe
epiid drxdy myk ,drxdl dahd yiwdl il yi oke .weqta
lek`l raype ,etebl rxny epiid dahd s` ,etebl rxdl raypy
drxd ixde ,`id drxd dnvr dahdy `vnpe ,sebl rxy xac
oi` ,dfl df drxde dahd yiwp m`y xg`ne .weqta dxn`p xak
,dahdl drxd yiwdl oi`y epigxk lr ,weqtd z` cinrdl dna

.devn xaca mb weqtd z` cinrdl lkepe
aezkdy jkl xg` xewn d`iane ,ywiddn da zxfeg `xnbd

:`xnbd zvxzn .zeyxd zreaya wqeréøèöéàcî ,àlàCjkn ± ¤¨¦§¦§§¦
zaiz siqedl dxezd dkxvedy'Bà''aihidl e` rxdl' weqta

ickúBaøìlr dreaydpéî òîL ,íéøçà úáèäy gken -øáãa §©£¨©£¥¦§©¦¨¦§©
Czòc à÷ìñ éàc ,éáéúk úeLøäy,éáéúk äåöî øáãaraypde ¨§§¦¦§¦¨§¨©§¨¦§©¦§¨§¦¦

,dyw ok m` ,ezreay dlg devnd z` lhalíéøçà úòøä àzLä©§¨£¨©£¥¦
éaøúéàelit` epiide ,devnd z` lhal zreay dzaxzdy dzr ± ¦§©¥

,mixg`l rxn `edy ote`aíéøçà úáèädevn miiwl raypd ± £¨©£¥¦
,ezreay lr xare mixg`l aihidleY àéòaéîdkxved ike ¦¨§¨

dlgy heyt ixde ,iehia zreay meyn aiigziy ycgl dxezd
weqtdy gkene .'e`' zaiz ly ieaixa jxev yi recne ,ezreay
mixg` zahd zeaxl weqt jixv okle zeyxd xaca `weec xacn

devn `idy.
:`xnbd dywnéàäåzaiz `lde ±'Bà'ixdy ,zxzein dpi`éòaéî §©¦¨¥

÷lçì déìlre cegl dahd lr aiigle wlgl ick zkxvp `id ± ¥§©¥
lr aiign iziid ,'aihidle rxdl' aezk did m`y .cegl drxd
rxdl zg` ,cgi zereay izy rayp m` `weec iehia zreay

:`xnbd zvxzn .aihidl zg`eéøö àì ,÷lçì,àø÷ Cm`y oeik §©¥Ÿ¨¦§¨
rxdl' xne` weqtd did ,odizy lr rayiy dzid weqtd zpeek

.'eicgi aihidle
:dywne `xnbd dkiynnàçéðäoaen df uexiz ±ìzhiyïúðBé éaø ¨¦¨§©¦¨¨
,oldl `ziixaa z`aendì àlàzhiyäiLàé éaø,myàkéà éàî ¤¨§©¦Ÿ¦¨©¦¨

,øîéîì.xzein 'e`'d oi` eixacl ixde,àéðúcweqta xn`pk `xwie) §¥©§©§¨
(hBnà úàå åéáà úà ìl÷é øLà Léà'.'ebe 'znEi zFnéì ïéàcenll ¦£¤§©¥¤¨¦§¤¦©¥¦

dzin aeigàlàz` mb lliw m`å åéáàz` mb,Bnàlliw m` j` ¤¨¨¦§¦
z`àìå åéáàz`,Bnàz` e`àìå Bnàz`ïépî ,åéáà,dzin aiigy ¨¦§Ÿ¦¦§Ÿ¨¦¦©¦

ìl÷ Bnàå åéáà' øîBì ãeîìzoeyld z` weqtd o`k jnqe ,'FA einC ©§©¨¦§¦¦¥¨¨
'eia` z` llwi' xn`p weqtd zligza eli`e ,en`l 'dllw'

xy`k dzin aeig jcnll ,eia`l dllwd dfa dknqpe,ìl÷ åéáà̈¦¦¥
xy`ke,øîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác ,ìl÷ Bnàjxev oi` ¦¦¥¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥

y oeik ,cegl mdn cg` lk llwnl cgein ieaixaòîLîweqta ©§©
zllw lr aiiglòîLîe ,ãçàk íäéðLllwnyk dzin aiigl mb §¥¤§¤¨©§©

lk,Bîöò éðôa ãçà¤¨¦§¥©§
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,igie zyxt 'd mei zgiy .c"qa
g"nyz'd - dgnyl jtdi - zaha dxyr

- dgpn zlitz ixg`l -
מוגה  בלתי

התענית ‡. ביום כבושין' 'דברי אמירת למנהג יום 1בנוגע לכל השייך הכללי הענין מלבד הרי, -
זה  תענית ליום השייך פרטי ענין גם יש העשירי"2תענית, "צום - ובנידוןֿדידן בטבת 3, עשרה "זה ,

העשירי" בחודש .4שהוא

השנה: בכללות המיוחדת המעלה מצד - זו בשנה נוסף וענין

"ּתׂשמח" שסימנה - בשטרות) מונין שאנו (למנין תשמ"ח שנת (ב) "הקהל", שנת (א) היא: זו ְִַשנה
השמחה. ענין ְַַו"ּתׂשמח",

"הקהל" מעניני וההוראה הלימוד הדגשת אודות השנה במשך פעמים כמה המדובר ועלֿפי
לכללות 5ו"שמחה" בנוגע הן התענית, ליום גם ו"שמחה" ד"הקהל" והשייכות הקשר את למצוא יש -

כדלקמן. העשירי", ל"צום בנוגע - ובמיוחד - והן התענית, יום ענין

התענית:·. יום ענין כללות

התשובה" דרכי לפתוח הלבבות "לעורר - הוא התענית יום של העם 6ענינו ש"כל עלֿידיֿזה ,
בתפילות"7מתקבצים" במדרש 8ו"זועקין וכדאיתא וכינוס 10"כתיב 9, כינוסו קיבוציך.. יצילוך בזעקיך

שבג  הבלתיֿרצויים  מהענינים ("יצילוך") ההצלה נעשית שעלֿידיֿזה כו'", הציל יום בניו נקבע ללם
ושמחה  ששון וימי טובים לימים והפיכתם הצומות לביטול עד .11התענית,

ו"שמחה": ל"הקהל" והשייכות הקשר מודגש ובזה

העם" את "הקהל ענין שזהו בניו", וכינוס "כינוסו מתקבצים", העם "כל "קיבוציך", - .12"הקהל"

עד  שמחה, של רגש פועלת שההצלה מובן הרי קיבוציך", יצילוך ש"בזעקיך דמכיון - ו"שמחה"
שירה  סתם 13לאמירת משמחה האמיתית 14(למעלה ה''הצלה" אודות כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה (

השמחה. לשלימות עד ושמחה, ששון וימי טובים לימים והפיכתם הצומות ביטול - והעיקרית

העשירי":‚. ו"צום

ירושלים" אל בבל מלך "סמך שבו - העשירי" נקבעו 15ב"צום שבגללם המאורעות שאר כל התחלת ,
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שו"ע 1) ה"ב. פ"ד תעניות הל' רמב"ם רפ''ב. תענית ראה
.352 ע' ח"כ לקו"ש וראה תקע"ט). (ר''ס תקע"ו סו''ס או"ח

וש"נ.
צד,2) (זח"ג עבידתי"' עביד ויומא יומא "כל - הידוע ובלשון

רע"ב).
יט.3) ח, זכרי'
ה"ד.4) פ"ה שם רמב"ם
אלא 5) בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל שהרי

השייכים  ענינים ועאכו"כ העולם. עניני כל - ספ"ו (אבות לכבודו"
- מישראל כאו"א לעבודת הדבר נוגע ולכלֿלראש לתומ"צ,
רואה  שיהודי דבר שמכל אייר) ט' יום" ("היום הבעש"ט כתורת
ההכרח  גודל ומובן לקונו. בעבודתו הוראה ללמוד צריך שומע, או
היא  לקונו העבודה כי - שבדבר גדולה) הכי זכות (וגם והחיוב
בסופה). (קידושין קוני" את לשמש נבראתי "אני בריאתו תכלית

רפ"ה.6) שם רמב"ם

רפ"ד.7) שם
ה"ד.8) פ"א שם
וישב.9) ר"פ ב"ר

יג.10) נז, ישעי'
בסופן.11) תעניות הל' רמב"ם ראה
יב.12) לא, וילך
שמצינו 13) כפי - מוכרח הכי הו"ע שירה שאמירת ובפרט

לא  לכן לו, שנעשו הנסים על שירה אמר שלא שבגלל בחזקי'
צד, (סנהדרין משיח" חזקיהו לעשות הקב"ה ש"ביקש מה נתקיים

הזה! היום עד בגלות בנ"י נמצאים מזה וכתוצאה א),
אחד 14) - תפילה מלשון גם היא ("רינה") ש"שירה" להעיר,

המדובר  אבל ואתחנן). ר"פ (דב"ר תפילה של לשונות מעשרה
ענין  גודל מצד שהיא כפשוטה, ל"שירה" בנוגע הוא כאן

סתם. משמחה למעלה השמחה,
ב,15) כד, יחזקאל
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הצומות  הצומות 16שאר שאר לגבי מיוחד חומר מצינו בו 17- שנאמר קבלה), שמדברי הצומות 15(ארבעה

ירושלים אל בבל מלך סמך הזה, היום עצם את היום שם את לך dfd"כתב meid mvra שכתב כמו ,"
יוסף' בשבת 18ה'בית חל היה היום 19ש"אפילו בעצם בו שנאמר מפני אחר, ליום לדחותו יכולין היו לא

mixetikdהזה, meia enk."

- הזה" היום "בעצם נאמר שבהם - בטבת ועשרה הכיפורים שביום המשותפים מהענינים והנה,
לחודש" "בעשור - הכיפורים יום עשר: מספר שלימות עם קשורים "בחודש 20ששניהם - בטבת ועשרה ,21

לחוד  בעשור 22ש"העשירי

ושמחה: "הקהל" עניני עם קשור עשר מספר וגם

המספר  שלימות הוא - עלֿדרך 23"עשר" המספרים, כל את הכולל וסךֿהכל וחותם סיום כלומר, ,
והטף". והנשים ד"האנשים הפרטים כל שכולל "הקהל", ענין ובדוגמת

מלשון גם הוא - לו"zexiyr24ו"עשר" יחסר אשר מחסורו "די רק לא כלומר, מזה,25, יותר גם אלא ,
לידי גם ומביאה קשורה שעשירות ומובן, עשירות. של לאופן .dgnyעד

המוסגר:„. מאמר

ה  לדברי sqei'בהמשך zia' ששנה פעם עוד להזכיר יש - בטבת עשרה צום של המיוחד החומר אודות
ה  של להולדתו החמשֿמאות שנת היא sqei'זו zia' כולל תורתו, בלימוד ההוספה אודות לעורר יש ולכן ,

הקודמת  בהתוועדות בארוכה (כמדובר ערוך' ה'שולחן בלימוד הוספה - ).26ובמיוחד

ושמחה: "הקהל" עם זה גם לקשר ויש

לעשות  ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו למען גו' והטף והנשים האנשים העם, את "הקהל "הקהל",
הזאת" התורה דברי כל וטף.12את נשים לאנשים פסקיֿדינים, ערוך', ה'שולחן לימוד עלֿידי –

ערוך' ה'שולחן ו'ראש' להתחלת בנוגע בוראו",27ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לעבודת . . כארי "יתגבר -
המשנה  מאמר בביאור ה'טור' דברי על יוסף' 'בית הארוך בחיבורו - יותר כנמר 28ובפרטיות עז "הוי

ד  ארבעה "פרט כארי", וגיבור כצבי רץ כנשר, יתברך"וקל הבורא בעבודת בהגהת 29ברים שכתוב וכמו ,
תמיד" לנגדי ה' "שויתי מודגשת 30הרמ"א זה שבענין - כו'" השםֿיתברך בפחד וההכנעה היראה . .
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ע'16) חכ"ה .528 .354 ע' ח"כ .421 ע' חט"ו לקו"ש ראה
.464 .449 .436 .267

(17- התעניות שבכל המשותף הענין שגם מובן ומזה
מצד  - ושמחה "קיבוציך", - (הקהל קיבוציך" יצילוך "בזעקיך

התעניות. מבשאר יותר בו מודגש - "יצילוך") ההצלה,
תעניות.18) הל' מאבודרהם - סתק"נ או"ח
הראי'.19) ע"פ מקדשין שהיו בזמן

שאפשר  להדעות - המשיח ביאת לפני גם ששייך ולהעיר,
סנהדרין  (הל' הרמב"ם ממ"ש ולהעיר הזה*. בזמן גם לסמוך
ביאת  (לפני תחילה לחזור עתידין ש"בטבריא הי"ב) פי"ד
(לפני  בטבריא שגם ופשוט, למקדש". נעתקין ומשם המשיח**)
ש"אדם  מזה וק"ו במכ''ש - הראי' ע''פ יקדשו למקדש) שנעתקין
כמותו, בא"י הניח ולא לחו"ל ויצא בא"י ונסמך בחכמה גדול
הל' (רמב"ם בחו"ל" שנים ומעבר חדשים וקובע מחשב ה"ז
- עצמה ובא"י ישראל, בארץ ועאכו"כ ה"ח), פ"א קדוה"ח

א). ו, (מגילה ראייתה" ש"טובה בטבריא,
ז.20) כט, פינחס כז. כג, אמור
א.21) כד, יחזקאל ד. נב, ירמי' א. כה, מ"ב

מודגשת22) בטבת שבעשרה יותר וי"ל עשר מספר שלימות
העשירי  "בחודש אלא לחודש", "בעשור רק לא - מביוהכ"פ
דברי  וחביבין שחמורין מפני - שבעשירי עשירי לחודש", בעשור
ברכות  ירושלמי ב. פח, סנהדרין (ראה תורה מדברי יותר סופרים

ועוד). ה"ד. פ"א
טו.23) ג, שמות ראב"ע ש"ב. פרד"ס ראה
קיט,24) (שבת שתתעשר" בשביל "עשר ממארז"ל גם להעיר

וש"נ). א.
הי'25) אם - לפניו" לרוץ ועבד עליו לרכב "סוס גם כולל

ב). סז, מכתובות - ח טו, ראה עה"פ (פירש"י בכך רגיל
ס"ח.26) טבת ה' ויגש, ש"פ שיחת
(27- השו"ע חלקי ד' שבכל הדינים לכל היסוד שהוא

כו'. ומנהיגם הגוף אברי כל חיות שכולל ה"ראש" בדוגמת
מ"כ.28) פ"ה אבות
אמור.29) ר"פ עמוקות מגלה (ראה הוי' שם אותיות ד' כנגד

וש"נ). .370 ע' ח"ו לקו"ש
ח.30) טז, תהלים

.(g"alxdn z"ey seqay dkinqd qxhpew dkex`a d`x) ax ia i"xdn i"r eknqedy minkg 'cn cg` 'id 'sqei zia'dy xirdle (*
c"t oixcdpq 'ld f"acx) dfd onfa jenql xyt`Îi`y ezhiyl lif`c - "lecbd c"a jenqi (giyn) `edy xyt`"y f"acxd y"nk `lce (**

.(74 dxrd 105 'r h"g y"ewl d`xe .`"id
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משנתם  כשניעורים שמיד קטנים, לקטני עד וטף, נשים אנשים מישראל, ואחד אחד לכל השייכות ביותר
לפניך" אני "מודה אלקיכם"31אומרים ה' את ליראה גו' "הקהל ענין תוכן שזהו ,12.

למעשה  הלכה פסקיֿדינים (ובפרט התורה לימוד שהרי - כמו 32ו"שמחה" שמחה, לידי מביא (
לב".33שכתוב  משמחי ישרים ה' "פיקודי

שיש ‰. - ושמחה "הקהל" לעניני ושייכותו בטבת, עשרה של והעילוי החומר - לעניננו ונחזור
יותר: בעומק זה בכל להוסיף

" כמו הוא - הכיפורים ביום כמו בטבת בעשרה שנאמר - הזה" היום יום"enevir"בעצם היינו,34של ,
העצם mvrdבחינת בבחינת ומתגלה שנמשך יתברך, ומהותו עצמותו שלמעלה, העצם בחינת עם הקשור ,

קשורים  העצמיים הענינים כל שהרי כו', ומקום זמן של העצם לבחינת עד שבנפש', 'יחידה ישראל, של
בזה. זה

ומתגלה  שנמשך שלמעלה העצם העצם, בחינת בו שמאיר - בטבת עשרה של העילוי גודל מובן ומזה
כו' שלמטה הכיפורים.35בעצם ביום כמו ,

.Â לכל המשותף הכללי בענין גם בו נוסף - העצם בחינת עם קשור בטבת שעשרה מכיון והנה,
התעניות:

לה" רצון "יום - הוא התענית יום של אבחרהו"36ענינו "צום - מזה ויתירה גם 37, שקשור היינו, ,
הרצון  מענין שלמעלה הבחירה ענין כשבחינת 38עם יום", של "עיצומו הזה", היום ש"בעצם ומובן, .

בעילוי  הוא למטה) גם ובמילא (למעלה, אבחרהו" ו"צום לה'", רצון "יום ענין אזי, - בגילוי מאיר העצם
שבאיןֿערוך.

התשובה" דרכי "לפתוח התענית של שענינו - התשובה לענין בנוגע שמצד 6ועלֿדרךֿזה תשובה -
מכפר" יום של "עיצומו הכיפורים, ביום התשובה ובדוגמת עלֿדרך .39העצם,

עבודה  תורה הקוין: בשלושת ההוספה ובכללות, - התענית ביום העבודה עניני לשאר בנוגע וכן
העצם: בחינת בגלוי בהם שניכר - חסדים וגמילות מריה"dlitz(תפילה) קמי "כעבדא עצם 40- חיבור ,

הידוע  ובלשון שלמעלה, העצם עם ומהותו 41הנפש  לעצמותו היינו, התינוק", זה לדעת מתפלל "אני
נפלא" "יחוד נעשה שעלֿידה – תורה יתברך 42יתברך. ומהותו לעצמותו התורה לומד של העצם בין

יהבית" כתבית נפשי "אנא ראשיֿתיבות "אנכי" בתורה, (כביכול) עצמו את .43שהכניס

בתניא  כמבואר - חסדים הצדקה 44וגמילות נתינת eytp"נותן45שעלֿיד iig מתאחד ועלֿידיֿזה לה'",
ממש" ה' מצות "היא הצדקה שמצות מכיון הקב"ה, .46עם
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ס"ה).31) ומהדו"ק ס"ו, (מהדו"ב שם אדה"ז שו"ע
שלא 32) זמן כל כי כו', שקו"ט של באופן בלימוד משא"כ

ה"ה  דהלכתא", אליבא שמעתא "אסוקי המסקנא, לבירור הגיע
גדולה  הכי שמחה היא שהתרתם כו'. מהספיקות ומבולבל טרוד
עומדים  ש"אין ולהעיר, בתחילתו). תרל"ו רבים מים (המשך

לפ  שאין פסוקה הלכה מתוך אלא . . ולא להתפלל כלום בה לפל
שנאמר  מצוה, של שמחה ג"כ נקראת והיא בתפילה, בה יטרד

ס"ג). סצ"ג או"ח אדה"ז (שו"ע לב" משמחי ישרים ה' פקודי
ט.33) יט, תהלים
ה"גֿד.34) פ"א תשובה הל' רמב"ם
בענין 35) ג) מג, (בשלח לאדהאמ"צ הזוהר מביאורי ולהעיר

"ירח  - טבת חודש מעילוי גם ולהעיר כו'. הנברא ויש האמיתי יש
דלמעלה, שהגוף היינו, א). יג, (מגילה הגוף" מן נהנה שהגוף
חט"ו  לקו"ש (ראה דלמטה מהגוף (כביכול) נהנה דמלכא", "גופא

ואילך). 382 ע'
וראה 36) יוהכ"פ). (בהפטרת ה נח, ישעי' - הכתוב לשון

פ"ב. אגה"ת
ו.37) שם, ישעי'
(38.463 ע' חכ"ה לקו"ש - תשמ"ו בטבת עשרה שיחת ראה

הרי 39) - דוקא לשבים" "מכפר התשובה, ענין שצ"ל ואף
גילוי  יום", של "עיצומו מצד כיֿאם התשובה מצד אינה הכפרה
גם  כשישנה רק מכפר יום של שעיצומו אלא העצם, בחי'

ועוד). .1150 ע' ח"ד לקו"ש (ראה התשובה
א.40) יו"ד, שבת
שורש 41) להצ"צ בסהמ"צ ונת' הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת

פ"ח. התפילה מצות
פ"ה.42) תניא
הע"י).43) גירסת (ע"פ א קה, שבת
לז.44) פרק
כו"כ 45) בנתינת ועאכו"כ אחת, פרוטה בנתינת אפילו

פעמים" מאה "אפילו תתן", "נתון תפתח", "פתוח - פרוטות
פעמים  מאה - מזה ויתירה חֿי), טו, ראה עה"פ ופירש"י (ספרי
שלמעלה  מבחי' ממשיך שעי"ז ורגילותו, מטבעו למעלה ואחת,
המקבל, בכלי שנמשך ובאופן בחושבן", ולא "חד מהשתלשלות,
- שרכם") ("מיכאל מיכאל מלאך של בחינתו החסד, בחי' ע"י

.(99 הערה ויגש ש"פ שיחת (ראה ק"א בגימטריא
רסי"ז.46) אגה"ק
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העצם  גילוי יהיה שאז - ושמחה ששון וימי טובים לימים והפיכתם הצומות ביטול שפועלים ועד
שלמטה בעצם zenilydשלמעלה, zilkza.

.Ê:ושמחה ל"הקהל" והשייכות הקשר בביאור גם להוסיף יש עלֿפיֿזה

כיצד  לשאלה: מקום יש - אלקיכם" ה' את ליראה גו' והטף והנשים האנשים העם, את "הקהל בציווי
ה"הקהל" ענין את לפעול אמת"),ezzin`lשייך ב"תורת `zizin(ציווי zecg` שמודגש בשעה בה ,

והטף"? והנשים ד"האנשים החילוק בפסוק

מצד הוא לאמיתתו ה"הקהל" שענין - בזה mvrdוההסברה zelbzd האנשים" בין לחלק שייך לא שאז ,
בכולו" תופס אתה במקצתו תופס כשאתה "העצם כי  בפניֿעצמם), סוגים (שלושה והטף" הן 47והנשים ,

אלקיכם  ה' את "ליראה - שלמעלה בעצם לתפיסה בנוגע והן ישראל, עם כללות בעצם לתפיסה בנוגע
הימים". כל

לאמיתתו, ה"הקהל" ענין נעשה - הזה" היום "בעצם בטבת, בעשרה העצם' 'התגלות שמצד ונמצא,
שלמעלה. העצם עם שלהם, העצם מצד ישראל, בני כל ואחדות חיבור

כידוע  - השמחה לענין בנוגע עם48ועלֿדרךֿזה קשורה אמיתית mvrdששמחה zelbzd לשלימות ועד ,
בעושיו" ישראל "ישמח - הקב"ה של והעצם ישראל של העצם עם הקשורה ה'49השמחה ו"ישמח

.50במעשיו 

*

.Á ו'שנת הקהל' 'שנת זו בשנה והמיוחד בטבת, עשרה ענין כללות אודות לעיל האמור על נוסף
בחומש  היומי לשיעור השייכות על גם להתעכב יש - בטבת 51תשמח' שעשרה זו שנה לקביעות בהתאם .

הח  ביום "ויחי".חל בפרשת מישי

כזו  קביעות שהיתה האחרונה בפעם זה בענין דובר שכבר - פרשת 52ובהקדמה לכללות בנוגע הן ,
לחלק  בנוגע והן כיֿאם 53"ויחי", הדברים, על לחזור צורך אין ולכן ששי, עד מחמישי זה, ביום הפרשה

כו'. בזה להוסיף

בתורה, מהשמחה החל השמחה, ענין על מיוחדת הדגשה יש - תשמח' 'שנת – זו שבשנה ובפרט
בדיבור  שמוסיפים עלֿידיֿזה ובנידוןֿדידן, לב", משמחי ישרים ה' כדלקמן.54"פיקודי התורה, בעניני

.Ë מיוחדת ברכה - לבניו יעקב של ברכתו אודות מדובר היומי חומש שבטים:55בשיעור לארבעה
ויוסף. נפתלי אשר, גד,

אלה  שבטים ארבעה בברכת המשותפת הנקודה מקרא 56והנה, של פשוטו ענין 57(עלֿפי - היא (
הזריזות:

cb"עקב יגוד והוא יגודנו גדוד "גד - היא גד לשבט הברכה "גדודים 58: שיעברו 59, הימנו, יגודו
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וש"נ.47) סקט"ז. הוספות כש"ט
ואילך.48) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ב.49) קמט, תהלים
לא.50) קד, שם
השבוע 51) פרשת הזמן", עם לחיות ש"יש אדה"ז כתורת

חשון). ב' יום" ("היום והיום
ע'52) חכ"ה בלקו"ש נדפסה - תשמ"ה בטבת עשרה שיחת

ואילך. 443
כולו.53) בעצם תופסים שעלֿידו העצם, מן חלק
דוקא.54) בגילוי צ"ל שהשמחה כשם - בגילוי
כברכתו",55) אשר "איש עח) מט, (פרשתנו הכתוב ובלשון

שלאח"ז  אף - (פירש"י) ואחד" אחד כל על לבוא העתידה "ברכה

(פירש"י  אותם" "ברך הכתוב כסיום הברכות", בכל כולם "כללן
שם).

(כמובן 56) שונות פרטיות ברכות ארבע אודות שמדובר דאף
של  לשיעור שייכות שארבעתן מכיון מ"מ, הכתובים), מפשטות
אחת  בברכה אחד, לקרוא נקראות השבת ביום ובקרה"ת אחד, יום
ונקודה  השוה צד ביניהן יש בודאי לאחריהן, אחת וברכה לפניהן

משותפת.
"האנשים 57) מישראל, לכאו"א בפשטות המובן באופן

והטף". והנשים
יט.58) מט, ויחי
(59- "הקהל" ענין עם גם קשור ה"גדודים" שענין להעיר

"גדוד". של אחת מציאות מהם ועושים אנשים כו"כ שאוספים
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הארץ" שנכבשה עד חלוץ כל למלחמה אחיהם עם -60הירדן והמהירות הזריזות ענין מודגש שבזה ,
חושים" מהירים"61"נחלץ "נזדיין ,62.

xy`"'גו לחמו שמנה "מאשר - היא אשר לשבט הברכה כמעין"63: שמן "מושך של 64, תכונתו והרי ,
שנובע  מכיון מים"), מקוה "בור (כמו כו' ולשמרו אחריו לחפור והשתדלות ביגיעה צורך שאין - מעיין

המתגבר" ("כמעין התגברות של ובאופן (ומכזב)65מעצמו, פוסק ואינו בתמידות שנובע ועיקר, ועוד ,(
זריזות. של ענין שזהו -

ilztp"'גו שלוחה אילה "נפתלי - היא נפתלי לשבט הברכה משולחת 66: לרוץ.. קלה שהיא זו "כאילה ,
והזריזות.67לרוץ" הריצה ענין ,

sqeie מזדרז אלא הקיים, במצב מסתפק אינו שלכן הזריזות, תכונת מצד שבאה הוספה, מלשון -
נבון  "אין פרעה כדברי - יוסף של גדלותו אודות מסופר שלפניֿזה בפרשיות ועוד: זאת כו'. ומוסיף

וגו'" עמי כל ישק פיך ועל ביתי על תהיה אתה כמוך, הזריזות,68וחכם בענין ופעולתו עצתו עלֿידי –
שכתוב  "כתרגומו69כמו מצרים", ארץ את .fxfie"70"וחמש ִ

.È ובפרט בכלל, התענית ליום היומי) השיעור ונקודת (תוכן הזריזות ענין ושייכות הקשר לבאר ויש
העשירי" .71ל"צום

הזקן  רבינו של הביאור הנאמר 72ידוע המצוות בכל הזריזות מעלת "גודל - הזריזות לענין בנוגע
ז"ל  רבותינו בדברי עליוֿהשלום 73ונשנה אבינו דאברהם וזריזותיה כו', מצוה לדבר אדם יקדים לעולם

ליוצרו". נחתֿרוח ולעשות קונו רצון למלאות וחפצו שמחתו להראות . . לעד העומדת היא

הרצון ו  גילוי אבחרהו", ו"צום לה'", רצון "יום הוא התענית שיום ו) (סעיף לעיל האמור עלֿפי
בכל  זריזות  נוספת התענית שביום מובן, הרי - למטה האדם אצל גם ועלֿידיֿזה שלמעלה, והבחירה

ליוצרו", נחתֿרוח ולעשות קונו רצון למלאות וחפצו "שמחתו מצד העבודה, עניני

מצד כי - העשירי" ב"צום יתירה בהדגשה הוא זה mvrdוענין zelbzd עילוי נוסף הזה", היום "בעצם ,
ב  בעניןutgוה dgnyשבאיןֿערוך ועילוי הוספה - מזה וכתוצאה כו', קונו רצון .zefixfdלמלאות

.‡È.דוקא העשירי" ל"צום הזריזות ענין ושייכות הקשר בביאור להוסיף ויש

ובהקדמה:

" הלשון בכתוב נאמר - העשירי" ב"צום למאורע הלשון jnqבנוגע ולכאורה, ירושלים". אל בבל מלך
העיר "ותבוא - הוא זה לענין המתאים "xevna"74הרגיל הלשון ואילו ,jnq הוא ירושלים" אל בבל מלך

תוכן שמבטא - מזה ויתירה בלתיֿרגיל, שהריjetdלשון חיזוק,dkinqמ"מצור", מלשון הוא ("סמך")
נופלים"?! "סומך כמו

בזה  הביאור לומר לתוכן75ויש לרמז הכתוב שכוונת -iniptd שאירע המאורע של והתכלית) (המטרה
של ענין הוא דבר של שלאמיתתו בטבת, wefigeבעשרה dkinq" ירושלים":jnqלירושלים, אל בבל מלך

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

עה"פ.60) פירש"י
יז.61) לב, מטות
עה"פ.62) פירש"י
כ.63) שם,
בשמן 64) וטובל משה ברכו "וכן וממשיך, עה"פ. פירש"י

שאין  לחמו", "שמנה לפירוש והוכחה ראי' שמכאן - רגלו"
כפשוטו  ל"שמן" כיֿאם פנג"), ("לחם משובח ללחם הכוונה
יהא  אשר, של מחלקו הבא ש"מאכל היינו, רגלו"), בשמן ("טובל
שמן  מושך והוא בחלקו מרובים זיתים שירדו (מפני) שמן

כמעין".
מ"ט.65) פ"ב אבות
כא.66) שם,
נתנבא,67) סיסרא מלחמת על "ד"א וממשיך, עה"פ. פירש"י

שם  והלכו וגד, נפתלי מבני איש אלפים עשרת עמך ולקחת
יעקב  קבורת יום על דרשוהו "ורבותינו ומוסיף, בזריזות".
"דקליל  - נפתלי את שלחו שאז כו'", המערה על עשו כשערער

א). יג, (סוטה כו' למצרים בזריזות שילך - איילתא" כי
לטֿמ.68) מא, מקץ
לד.69) שם,
עה"פ.70) פירש"י
סט"ו.71) לקמן ראה - ושמחה ל"הקהל" השייכות
סכ"א.72) אגה"ק
וש"נ.73) ב. לח, ב"ק
ה.74) נב, ירמי' ב. כה, מ"ב
ואילך.75) 268 ע' חכ"ה ואילך. 518 ע' ח"כ לקו"ש ראה

.464 .458 ס"ע
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מצור  של מצב יניח שהקב"ה היתכן - במצור" העיר ש"ותבוא מצב יתכן כיצד מובן: אינו לכאורה
"בנים  ישראל, בני על "בני 76כו' אלקיכם", לה' ישראל"?!77אתם בכורי

הכי  לעילוי יבואו שעלֿידיֿזה – היא וכו' המצור של האמיתית שהכוונה לומר, צריך ועלֿכרחך
ענין  אפילו כדאי כזה גדול עילוי שבשביל כך, כדי עד שלפניֿזה, ומצב המעמד לגבי באיןֿערוך גדול,

(עזבתיך)" קטן ל"רגע - גוים) אצל כו' וגלות לחורבן (עד מצור באים 78של ועלֿידו שלאחריו - בלבד
והשלימה. האמיתית בגאולה העילוי, לתכלית

" הלשון בדיוק מרומז זה מלך jnqוענין של בפעולתו הפנימית שהכוונה - ירושלים" אל בבל מלך
ז"ל  חכמינו (ובלשון סמיכה 79בבל של מצב לפעול כדי היא חזי"), מזליה חזי, לא דאיהו "אףֿעלֿגב

ירושלים" אל גו' "סמך בירושלים, הענין 80וחיזוק להיות הוצרך כו', נפילה של במצב שהיתה דמכיון ,
כו'.jneqד'' הנפילה שלפני המצב לגבי אפילו (באיןֿערוך) יותר גדול לעילוי שתבוא עד נופלים",

 ֿ ועלֿאחתֿכמה ירושלים, של בשלימותה עדיין נגרע לא - במצור" העיר "ותבוא כאשר ובפשטות:
היו  אילו ולכן, כו'). ומחצה שנתיים לאחרי (כיֿאם ביתֿהמקדש של בשלימותו עדיין נגרע שלא וכמה

מבטלים היו כו', בתשובה לחזור במצור") העיר ("ותבוא הקב"ה של האזהרה את cineמנצלים skiz את
המצור" שהי 81ענין dligzklnו(ובוודאי mirpen.(הצומות לשאר שהביאו המאורעות המשך את

(כנ"ל  שלאחריֿזה המאורעות המשך לכל ההתחלה להיותו - דוקא בטבת בעשרה זה ענין מרומז ולכן
הכוונה  שכל יותר מודגש הענין בתחילת אשר התעניות), שאר לגבי בטבת עשרה לחומר בנוגע ג סעיף 

שלאחריֿזה. המאורעות להמשך יבואו שלא מלכתחילה למנוע כדי בתשובה, לעורר כדי אלא אינה

.·È:הזריזות ענין ביותר מודגש בטבת שבעשרה לבאר יש עלֿפיֿזה

שלא  אלא (כנ"ל), וחיזוק סמיכה לפעול כדי הוא ירושלים" אל גו' "סמך של והאמיתי הפנימי התוכן
של באופן מלמעלה ההתעוררות את ב zefixfניצלו ומיד תיכף ,zligz המשך בא זה ובגלל הענין,

- ירושלים") אל גו' ("סמך והסמיכה החיזוק ענין ואילו כו', שלאחריֿזה זמן dgcpהמאורעות למשך
בתכלית. הזריזות ענין היפך בא!), לא עדיין צדקנו שמשיח השתא, העשירי" ל"צום (עד ארוך הכי

שאירעו  ("הצרות אלו דברים ש"בזכרון כדי בטבת, עשרה של המאורע בתוכן שההתבוננות ונמצא,
להיטיב" נשוב את6בהם") (לכלֿלראש) לעורר צריכה -fexifd ירושלים לנפילת שהביא המצב בתיקון

ב  נמצאים שכאשר כך ירושלים"), אל גו' "סמך ענין להיות הוצרך זה התעניות zligz(שבגלל ארבעת
זוכים שלאחריֿזה), למאורעות שהביא המצור, התחלת בטבת, cine(עשרה skiz של באופן ,zefixf לקיום ,

ששון  וימי טובים ימים להיות שעתידים אלא עוד ולא ליבטל.. עתידים האלו הצומות ש"כל ההבטחה
.11ושמחה"

- "ויחי" בפרשת החמישי ביום חל בטבת שעשרה זו, שנה בקביעות יתירה בהדגשה הוא זה וענין
" צריכים (שבה בתורה היום שבפרשת השבטים zeiglמכיון לארבעה הברכות אודות מדובר זה) ביום "

ענין - היא בהם המשותפת שהנקודה ויוסף) נפתלי אשר .zefixfd(גד

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

א.76) יד, ראה פ'
כב.77) ד, שמות
ז.78) נד, ישעי'
וש"נ.79) א. ג, מגילה
בא"80) ואין יוצא ש"אין באופן המצור ע"י יותר: ובפרטיות

("עיר  ירושלים יושבי כל והגלות) החורבן סיבת (היפך נתאחדו -
יראת  בעניני אחדותם - ובמיוחד כולל יחדיו"), לה שחוברה
שלימות  שלם", וע"ש יראה "ע"ש - ירושלים שזהו"ע שמים,

וש"נ). .268 ע' חכ"ה לקו"ש (ראה היראה
ליראה  גו' העם את "הקהל - ל"הקהל" מהשייכות גם ולהעיר

לקו"ש  גם (וראה ה' ביראת ישראל של אחדותם אלקיכם", ה' את
ואילך). 532 ע' ח"כ

(עילוי 81) והשלימה האמיתית לגאולה שזוכים - מזה ויתירה
ע"י  שלפנ"ז, במצור שמצינו ע"ד - המצור) שלפני המצב לגבי
זמן  שבמשך ב) לו, ישעי' יג. יח, מ"ב (ראה אשור מלך סנחריב
פ"ז  (תדא"ר אחת" וברגע אחת ובשעה אחת "בלילה  קצר, הכי
גדול, הכי נצחון שנעשה ועד המצור, נתבטל - לסופו)) (קרוב
והשלימה, האמיתית הגאולה את להביא יכול שהי' נצחון
משיח". חזקי' לעשות הקב"ה "ביקש א) צד, (סנהדרין כמארז"ל
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.‚È:הזריזות בענין דרגות חילוקי - גופא השבטים ארבעת בברכות החילוקים פרטי ולבאר להוסיף ויש

לסוג בנוגע - היא גד של השלימות xacndהזריזות גד, שבט של הגדודים אצל זריזות ובפשטות, ,
אדם" קרויין ("אתם המדבר ).82בסוג

סוג 'מעיין', של זריזות היינו, כמעין", שמן "מושך - היא אשר של הזריזות זאת, ,mnecdולעומת
"שמן" וכן "מים" הדומם.83שהרי לסוג שייכים

לזריזות  עד המדבר, סוג של מהזריזות הקצה, אל הקצה מן - הוא ל'אשר' 'גד' בין שהחילוק ונמצא,
הדומם  סוג .84של

וצומח: חי - שבינתיים הסוגים גם באים ואחרֿכך

בסוג`dli"נפתלי  הזריזות ענין על מורה - בו igdשלוחה" שנאמר ו"יוסף" בן 85. יוסף פורת "בן
" עין", עלי דמיא"otbkפורת עינא על רובצת 86דנציב תהום ברכות מעל, שמים "ברכות הברכה ובהמשך ,

הארץ 87תחת" צמיחת עם הקשורות ברכות בסוג88, זריזות -gnevd89.

- בפרטיות גם אלא) בכללות, רק (לא הזריזות ענין אודות מדובר היומי החומש שבשיעור ונמצא,
דומםֿצומחֿחיֿומדבר. הסוגים ארבעה בכל שחודר כפי

.„È שמסיים - (יוסף) ו'צומח' (נפתלי) 'חי' (אשר) 'דומם' (גד) 'מדבר' – זה לסדר הטעם ובביאור
תחתון)gnevdבסוג הכי הדומם, בסוג (ולא את90דוקא להדגיש כדי היא שהכוונה לומר, יש ,zlrn

dginvd:

 ֿ ועלֿאחתֿכמה מ'חי', למטה דומםֿצומחֿחיֿמדבר, הסוגים מארבעה השלישי הוא הצומח שסוג אף
שתכונת מפני 'מדבר', לגבי ואפילו 'חי', לגבי גם עילוי בו יש מכלֿמקום – מ'מדבר' למטה lecibdוכמה

dginvdeבו וגדלים xzeiניכרת שצומחים כו' ואילנות בצמחים במוחש כנראה ו'מדבר', ב'חי' מאשר
cinz.וגידול צמיחה 'צומח', – היא מציאותם שכל ועד הפסק, ללא ,

האדם: בעבודת וענינו

במעמד 91כתיב  שהיא למטה, ירידתה קודם הנשמה על דקאי לפניו", עמדתי אשר ישראל אלקי ה' "חי
הביטול. תכלית עמידה, של ומצב

הנשמה  ירדה מכלֿמקום – ביותר גדולה מעלה היא למטה ירידתה קודם הנשמה שמעלת אף והנה,
עמיקתא  לבירא רמה מאיגרא ד"92למטה, העילוי אצלה שיתווסף כדי ,dkild כמו וגידול), (צמיחה "

לך93שכתוב  העילוי mikldn"ונתתי אצלה נוסף למטה ירידתה שעלֿידי היינו, האלה", העומדים בין
בבחינת  שהן למטה, ירידתן קודם הנשמות וכן המלאכים, של העמידה דרגת לגבי ("מהלכים") ד"הליכה"

.94"עומדים"

צדיקים" של בנשמותיהם נמלך "במי - אחר בבחינת 95ובסגנון הן ההמלכה בבחינת שבהיותן היינו, ,
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וש"נ.82) רע"א. סא, יבמות
מהזית.83) כתישתו לאחרי
בתחילתן,84) וסופן בסופן תחילתן דנעוץ מהענין ולהעיר

ראה  - (תחילתן) המדבר בחי' עם קשורה (סופן) הדומם שבחי'
א. ד, בראשית תו"א

כב.85) מט, פרשתנו
שלכן 86) מקרא, של לפשוטו הקרוב - אונקלוס תרגום כפי'

פסוקים. בריבוי מקרא של בפשוטו רש''י מביאו
כה.87) שם,
השבטים 88) בכל מוצא "אתה - משה של בברכתו וכמפורש

ארצו  ה' "מבורכת - יעקב" של ברכתו מעין משה של ברכתו
ואילך  יג לג, (ברכה וגו'" תחת רובצת ומתהום מטל שמים ממגד

ובפירש"י).
ועוד)89) אוה"ת תו"ח, (בתו"א, ויגש פ' מדרושי גם להעיר

עיי"ש. הצומח. לבחי' ד"יוסף" והשייכות הקשר בביאור
(מדבר 90) הקצוות שני תחלה שמדגיש הפשוט להטעם נוסף

- חשיבותם סדר לפי שבינתיים, הפרטים מוסיף ואח"כ ודומם).
צומח. ואח"כ חי

א.91) יז, מ"א
ב.92) ה, חגיגה - חז"ל ל' ע"פ
ז.93) ג, זכרי'
כ,94) שה"ש לקו"ת ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א ראה

ובכ"מ. ב.
רפ"ב.95) רבה רות
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בעליֿתשובה  בבחינת נעשות למטה ירידתן ועלֿידי (יוסף 96צדיקים, הוספה של ענין שזהו בחינת 97, ,
הבריאה. שמצד ומצב המעמד לגבי ה'צומח')

יוסף  של בענינו הוא והחותם שהסיום מובן והמטרה 98ועלֿפיֿזה שהתכלית מכיון - ה'צומח' בחינת ,
ישראל" ("בשביל ההשתלשלות סדר כל שמצד 99של השלימות לגבי הוספה והגידול, הצמיחה ענין היא ,(

של בתנועה תמיד שנמצא - העובד באדם ודוגמתו עצמה, lecibeהבריאה dginv ילכו" אל 100, מחיל
.101חיל"

.ÂË הפרטים ובכל הזריזות, (מעלת היומי החומש שיעור ושייכות הקשר בביאור להוסיף יש עלֿפיֿזה
הזה": היום "בעצם בטבת, עשרה של המיוחדת למעלתו דומםֿצומחֿחיֿמדבר)

כי  העצם, גילוי עלֿידי) (ונעשה עם קשור - הזריזות :102ענין

למעשה  עד וממדות למדות, משכל וההשתלשלות ההמשכה מצד היא הזריזות, בענין החסרון סיבת
וצמצום  הפסק עלֿידי זה הרי מונע כשאין גם הנה כו', למניעה אפשרות שיש לכך נוסף אשר בפועל,

הזריזות. בענין חסר ולכן כו',

באופן  זה הרי - הפרטיים הכחות של והחילוקים מההגבלות שלמעלה העצם, גילוי ישנו כאשר אבל,
בכל  עצמו), שבאדם דומםֿצומחֿחיֿמדבר הדרגות פרטי (כל למטה עד מלמעלה הדרגות, בכל שנמשך

של ובאופן והשלימות, .zefixfהתוקף

ל" הזריזות ענין ושייכות הקשר גם מובן ו"ldwdועלֿפיֿזה "dgny ענין את שפועל העצם גילוי כי - "
בשלימותה  השמחה ענין את גם פועל ועד 103הזריזות, ז), סעיף (כנ"ל ה"הקהל" ענין את גם ופועל ,

שבו), והטף" והנשים "האנשים גם (כולל והטף" והנשים ל"האנשים בנוגע רק לא - ה"הקהל" לשלימות
בנוגע גם elekאלא mlerd lkl ומתגלה נמשך בו שגם ממנו, למטה שאין תחתון הדומם, לבחינת עד ,

משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בגילוי יתברך, ומהותו עצמותו שלמעלה, העצם בחינת
צדקנו.

.ÊË של באופן ועבודתינו במעשינו ההוספה שעלֿידי ,zefixfויהיֿרצון

קיבוציך" יצילוך ד"בזעקיך מהענין החל -dzr הקויןֿעמודים בשלושה ההוספה עלֿידי ובפרט ,
עומד  העולם (מבשר 104שעליהם ש"אליהו המנחה, תפילת - תפילה תורה, בעניני הדיבור - תורה :

המנחה" בתפילת אלא נענה לא שטרות 105הגאולה) בחלוקת לסיים כגוןֿדא בכינוסים כרגיל - וצדקה ,
הגאולה" את שמקרבת צדקה ("גדולה לצדקה וזירוז 106לתת בקירוב יותר עוד יתווסף - משלו בהוספה ,(

"אחישנה" - ד"107הגאולה הענין מתגלה ומיד שתיכף היינו, גופא, ירושלים"jnqב"אחישנה" אל גו'
ezzin`l שאר של גם - ממילא (ובדרך העשירי" "צום של הבלתיֿרצוי הענין ובטל וחיזוק, סמיכה -

ולשמחה. לששון שנהפך - ואדרבה הצומות),
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רעז).96) ע' ריש ח"א מלוקט (סה"מ ספ"ה רבים מים ד"ה
יוסף 97) עם קשורה כפשוטה התשובה עבודת שגם ולהעיר

אוה"ת  (ראה "בן" עושים מ"אחר" שגם אחר", בן לי ה' "יוסף -
ועוד). ואילך. א שסו, פרשתנו

ישראל 98) "כל יוסף", כצאן "נוהג מ"ש ע"פ יותר ויומתק
הרעב" בימי וכלכלם פרנסם שהוא לפי יוסף, ע"ש נקראים
הו"ע  הצמיחה, תכונת יוסף, של שענינו - ובפירש"י) ב פ, (תהלים

בישראל. עיקרי
וכלכלם  ש"פרנסם לאופן בנוגע גם הוא שכן להוסיף, ויש

בישראל. עיקרי ענין זה שגם - ויזרז" "וחמש", - הרעב" בימי
ועוד.99) בתחילתו. עה"ת פירש"י

וש"נ.100) רסקנ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע וראה ח. פד, תהלים
והולך"101) "מוסיף - אזלינן דמינייהו - חנוכה ימי וכהוראת

("בתלת  פעמים ג' אפילו או אחת, פעם רק ולא ב), כא, (שבת
יום  עד שני (מיום ימים שבעה במשך אלא חזקה"), הוי זימני

הזמן. היקף כל הכוללים בראשית ימי שבעת שמיני),
(102.36 ע' ח"ז לקו"ש גם ראה
כו'".103) שמחתו "להראות היא שהזריזות לכך נוסף
מי"ז.104) פ"א אבות
ב.105) ו, ברכות
ב).106) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
א.107) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
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הרמב"ם  התשובה 108וכלשון שעלֿידי – להלכה פסקֿדין -109" התענית) יום נגאלין",cin(תוכן הן
נגאלין  - נוספת פעם מתי" "עד לצעוק שמספיקים לפני - מתי" "עד כשצועקים ומיד שתיכף ובפשטות,

הרמב"ם" דברי כהמשך יקראו 110מיד, "טרם - מזה ויתירה מיד", ונענה "צועק - התשובה למעלת בנוגע
אענה" ש"111ואני עלֿידיֿזה ממש, בפועל הגאולה באה מתי", "עד הצעקה לפני שעוד ,ip`"אני" אענה",

יתברך  ומהותו עצמותו .112דייקא,

.ÊÈ ויחי" "ויחי", פרשת מכללות ההוראה עלֿפי מתנהגים - האחרונים הגלות ברגעי - לפניֿזה ועוד
שנה": שבעֿעשרה מצרים בארץ יעקב

ז"ל  חכמינו אמרו עליו - כל 113יעקב על ומרמז מורה בחיים", הוא אף בחיים זרעו מה מת.. ש"לא
מישראל  ואחד "114אחד להיות צריך אצלו שגם ,igie חיים - מצרים" בארץ נמצאים) כאשר (גם יעקב

צדיקים"115אמיתיים  כולם ("ועמך הצדיק "חיי היינו, ואהבה"116, ויראה אמונה . שחודרים 117). כפי ,
כפשוטם. בשריים בחיים גם ונמשכים

"טוב" בגימטריא עשרה" "שבע - שנה" ד"שבעֿעשרה (זמן 118ובאופן מצרים בארץ שגם היינו, ,
ו"שנה" גשמי, וטוב רוחני טוב ש"טוב", באופן יעקב" "ויחי נעשה הגלות) שינוי 119ומקום מלשון ,120,

(טוב) שבעֿעשרה'' גו' יעקב ד"ויחי הענין ישנו האחרונים, הגלות שברגעי השינויים שבכל ,121היינו,

כולכם" הכן "עמדו - ומיד והנשים 122ותיכף האנשים העם, את "הקהל יגודנו", גדוד "גד של באופן ,
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו לסוג 123והטף", עד העולם, בבירור העבודה שלימות עם ביחד ,

של  "הקהל" שבינתיים, יוסף) (עבודת וצומח נפתלי) (עבודת 'חי' בסוג וגם אשר), (עבודת הדומם
שדֿי", במלכות עולם "לתקן - כולה הבריאה מציאות

שם "על מצרימה", הבאים ישראל בני שמות "ואלה - שמות לפרשת l`xyiובאים zle`b נזכרו
(שזהו 124כאן" ומצוותיה תורה יהדות, עניני כל על בתוקף עומדים הגלות בזמן שגם שעלֿידיֿזה היינו, ,

ושמעון  ש"ראובן לכך זוכים כו'", לשונם ואת שמם את שינו "שלא גו'"), מצרים בארץ יעקב "ויחי ענין
ושמעון ראובן .oiwlq125נחתין,

גבולך" את אלקיך ה' ד"ירחיב ובאופן ישראל, לארץ מצרים מארץ ש"סלקין" אשר 126ובפשטות ,
השלימות  לגבי גם יותר נעלה באופן הארץ, ביושבי והרחבה הוספה גם פועלת בארץ, וההרחבה ההוספה

1
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17
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19

20

21

22

23

24

ה"ה.108) פ"ד תשובה הל'
העשירי",109) ד"צום התשובה - התשובה שלימות ועאכו"כ

של  "עיצומו דיוהכ"פ, התשובה ובדוגמת ע"ד הזה", היום "בעצם
ס"ו). (כנ"ל מכפר" יום

ה"ז.110) שם
שם.111) רמב"ם כד. סה, ישעי'
דא"ח 112) סה"ל (ראה המלכות ספירת על קאי ש"אני" דאף

"היינו  הגלות, בזמן העבודה ע"י מ"מ, וש"נ) אניֿאנכי. ע' להצ"צ
זה  ש"חלום כו"', הפכים ב' שמחבר החלום "כדמיון כחולמים",
העצם  בחינת עליון", קודש בהררי ויסודתו למעלה שרשו
אחת" בהשוואה הכל "רק ומטה דמעלה מהחילוק שלמעלה
כ"ף  אות המלכות) (בחי' ב"אני" ממשיכים - ד) כח, וישב (תו"א
נעשה  שעי"ז כחולמים"), (ד"היינו הדמיון כ"ף  - הכתר (בחי'
אות  בשום אתרמיז "דלא שאנכי", מי "אנכי "אנכי", מ"אני"

ממש. העצמות לבחי' עד ב), פ, פינחס (לקו"ת כלל" וקוצא
לג.113) מט, פרשתנו פירש"י וראה כ. ה. תענית
ואילך).114) סע"ב (קיא, ס"ז אגה"ק ראה
לאמת 115) עד האמת, מדת - יעקב של למידתו בהתאם

ס"ו). אגה"ק פי"ג. (תניא לאמיתו
חלק.116) ר"פ סנהדרין כא. ס, ישעי'
לסז"ך.117) ביאור אגה"ק
ובכ"מ.118) טבת. ח"י יום" "היום פרשתנו. ריש בעה"ט ראה
(119- כפשוטה שנה" "(שבעֿעשרה) לפרש איֿאפשר שהרי

שהגאולה  מכיון ממש, האחרונים הגלות רגעי אודות מדובר שהרי
אפילו  להמתין צורך שאין עד חדא, וברגעא חדא בשעתא היא

רגעים! שבעֿעשרה
סע"ב.120) שלח, מקץ אוה"ת פי"ט. ח"ד הקודש עבודת

.1323 ע' ח"ד לקו"ש וראה
שמבריח 121) האמצעי, קו - האמת מדת - יעקב של מדתו כי

בהשוואה. סופו ועד מראשו הקצה, אל הקצה מן
וש"נ.122) רעט. ע' ריש ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ט.123) יו"ד, בא
ה.124) פ"א שמו"ר
ה.125) פל"ב, ויק"ר
ובפירש"י.126) ח יט, שופטים
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מקום 127ד"הקהל" של העצמית בנקודה גם ומתבטאת ניכרת ממש, בעצם ישראל כל של שאחדותם ועד ,
השלישי  שבביתֿהמקדש הקדשים קודש ידיך 128- כוננו אדנֿי "מקדש ,129.

של באופן צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה - לנו" תהיה "zefixfו"כן ,cin הן
ממש. בפועל טפחים, מעשרה למטה ממש, ומיד תיכף נגאלין",

1

2

3

4

ס"127) לךֿלך ש"פ שיחת גם ח.ראה
פח,128) (פסחים בית" שקראו "כיעקב - יעקב עם הקשור

מהרש"א). ובחדא"ג א.
אביך  "ברכות היומי: השיעור בסוף מפירש"י גם ולהעיר
הקב"ה  שברכני הברכות עולם, גבעות תאוות עד גו' גברו

(אברהם  הורי את שבירך הברכות על והלכו גברו (ליעקב)
קצוות  ד' עד מגעת מצרים בלי פרוצה ברכה לי שנתן . ויצחק).
שאמר  זהו . . ונגבה וצפונה וקדמה ימה ופרצת שנאמר העולם,

אביך". יעקב נחלת והאכלתיך ישעי'
ובפירש"י.129) יז טו, בשלח

•

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

øeáñëe ,'ïéhç út ìëBà àlL äòeáL' øîàc ïBâkjk xg`eìëBàL §§¨©§¨¤Ÿ©©¦¦§¨¤©
øîà÷,oihg zt lk`iy raypy ±øéëc àöôç éLpéà déúòeáLc± ¨¨©¦§£¥¦§¥¤§¨§¦

,eilr raypy utgd z` `ed xkef la` ezreay z` gkyyàlà¤¨
mlrdàìa õôçmlrd,äòeáL`edy `ziixad eilr dcnily ¥¤§Ÿ§¨
,xehtøeáñëe ,'ïéhç út ìëBà àlL äòeáL' øîàc ïBâk ,éîc éëéä¥¦¨¥§§¨©§¨¤Ÿ©©¦¦§¨

déì øéëc déúòeáLc ,øîà÷ íéøBòN ìL,dreayd z` `ed xkefy ± ¤§¦¨¨©¦§£¥§¦¥
éLpéà àöôçlr raypy utgd z` gky j` ±xnel oi` ixde .ei ¤§¨¦§¥

c ,ok,äòeáL íìòä eðééä eäì éLpéà àöôçc ïåékgkyy ici lry ¥¨§¤§¨¦§¥§©§¤§¥§¨
.ezreay `id dn epnn mlrp rayp dn lr

àãå àc ,øæòìà éaø øîà àlàmlrde utg mlrd xnelk ,dfe df ± ¤¨¨©©¦¤§¨¨¨§¨
dreay,àéä úçàmlrd `la utg mlrd `ven dz` oi` mlerle ©©¦

dpyp `le ,oekp epi` `ziixad ly df wlg jgxk lre ,dreay
.mi`pzd ici lr mlern

:`ziixad z` ayiin sqei axé÷úîdì ódywd ±àîìà ,óñBé áø ©§¦¨©¥©§¨
mlrdy ,l`xyi ux` inkg x`ye xfrl` iax ixacl `vnp ±õôç¥¤

àìamlrdå ,dì úçkLî àì ,äòeáLmdixac lr dywúçkLî àä §Ÿ§¨Ÿ©§©©¨§¨©§©©
ìBhéì ìqì Bãé èéLBäå ,'ïéhç út ìëBà àlL äòeáL' øîàc ïBâk dì̈§§¨©§¨¤Ÿ©©¦¦§¦¨©©¦

àéä íéøBòN øeáñëe ,ïéhç ìL Bãéa äúìòå ïéøBòN útrayp `ly ©§¦§¨§¨§¨¤¦¦§¨§¦¦
,dilrdéì øéëc déúòeáLc ,dìëàå,ahid xkef `ed ezreay z` ± ©£¨¨¦§£¥§¦¥

edéì òãé àìc àeä àöôçmlrd df ixde ,el slgzp utgdy `l` ± ¤§¨§Ÿ¨©¥
xehty `ziixaa xn`py `ed df lre ,dreay mlrd `la utg

.oaxwn
:sqei ax ixac z` dgec iia`éiaà déì øîà,sqei axlíeìk ¨©¥©©¥§

déì úáéiçîaiigl `a dz` oi` `ld ±ñéôúã éànà àlà ïaø÷ §©§©¥¨§¨¤¨©©¦§¦
déãéaeciay ef zt iable ,ecia qtezy dn lr ±,àeä äòeáL íìòä ¦¥¤§¥§¨

oi`y `vnp .dilr rayp zn`ae dilr rayp `ly `ed xeaqy
`gqep d`ian `xnbd .dreay mlrd `la utg mlrd `ven dz`

:iia` ziigc ly zxg`,óñBé áøì éiaà déì øîà ,àðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨¨©¥©©¥§©¥
éúééî à÷c ïaø÷ óBñ óBñ`ian `edy ±úäéî út éàäc dìòlkn ± ¨§¨§¨©§¥£¨§©©¦©

ef zt iable ,eciay zt lr `ed `a mewn,àeä äòeáL íìòä¤§¥§¨
.dilr rayp zn`ae dilr rayp `ly `ed xeaqy

:sqei ax zxaq z` zyxtn `xnbdòãé éëc ïåék ,Cì øîà óñBé áøå§©¥¨©¨¥¨§¦¨©
àeä ïéhçc déì,`id mihg zt ,eciay ztdy rcei did m`y oeik ± ¥§¦¦

dépéî Léøty ixd ,dpnn yxet did ±,àeä õôç íìòäzerhdy ¨¥¦¥¤§¥¥¤
.dxiarl znxebd cala `id utga

utg mlrd mr dreay mlrd da zllekd dbby oica dpc `xnbd:
dépéî àòaepnn l`y ±,Bãéa äæå äæ íìòä ,ïîçð áøî àáøoebke §¨¦¥¨¨¥©©§¨¤§¥¤¨¤§¨

dpi` eciay ztdy xaq oke mihg zt lk`i `ly raypy gkyy
,mixery ly `l` mihg ly,eäîdreay mlrd oick aiig m`d ©

.utg mlrd oick xeht e`
déì øîà,ongp ax,áéiçå Bãéa äòeáL íìòä éøädreay mlrdy ¨©¥£¥¤§¥§¨§¨§©¨

,`ax el aiyd .oaxw aiign,øeèôe Bãéa õôç íìòä éøä ,äaøcà©§©¨£¥¤§¥¥¤§¨¨
xhet utg mlrdy.

:mlrd beq z` xxal jxc `ian iy` axïðéæç ,éMà áø øîàyi ± ¨©©©¦¨¦©
ze`xl epléà[m`-],Léøt à÷ äòeáL úîçîxy`k m`y xnelk ¦¥£©§¨¨¨¥

on yxit [mihg ly `idy ,ztd lr `le] ezreay lr el ericed
,dxiardéøädf,áéiçå Bãéa äòeáL íìòäeà÷ õôç úîçî éà £¥¤§¥§¨§¨§©¨¦¥£©¥¤¨

,Léøt`le] `id mihg ly ef zty el exn` xy`k m`y xnelk ¨¥
,dxiard on yxit [dreayd lr edexikfdéøädfBãéa õôç íìòä £¥¤§¥¥¤§¨

.øeèôe¨
:iy` ax ixac z` dgec `piaxíeìk ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦§

äòeáMî Léøt`ld dxiard on yxite dreay lr edericedyk ± ¨¥¦§¨
yxit `l i`ceõôç íeMî àlàdn xnel eal l` myy meyn ± ¤¨¦¥¤

zt eciay ztdy xkfp jk jezne ,mihg zt lr izraypy jka
,ecia mdipy mlrdy `vnpe ,dpnn yxit okle `id mihgíeìk§

õôçî Léøtdpnn yxite `id mihg zt efd ztdy el exn`yk ± ¨¥¥¥¤
yxit `l i`ce `ldäòeáL íeMî àlàjk jezn xkfpy meyn ± ¤¨¦§¨

.ecia mdipy mlrdy `vnpe ,mihg zt lek`l `ly raypyàlà¤¨
àðL àìoiay ,yextl el dnxb drced efi` dpin `wtp oi` `l` ± Ÿ§¨

.xehte `ed mdipy mlrd jk oiae jk
:xaryl dreay lr oaxw aiig ea ote`d edn zxxan `xnbdàòa§¨

dépéîepnn l`y ±,ïîçð áøî àáø ¦¥¨¨¥©©§¨
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  אשר 1מן בקברי לאמר... השביעני "אבי

את  רש"י מצטט תקברני", שמה כנען בארץ לי  כריתי

(א) פירושים: שלושה ומביא לי", כריתי "אשר המילים
(חפירה) וכו' ומדרשו 2כפשוטו (ב) על 3. מתיישב עוד

מדרשו 4הלשון  ועוד (ג) וכו'. קניתי אשר לשון 5כמו
כרי, אותו ועשה וזהב... כסף כל יעקב שנטל דגור, כרי

כו' זה טול לעשו .6ואמר

אלו  פירושים שלושה מציין שרש"י לכך ההסבר
את  מביא הוא בתחילה בפשטות: מובן זה, בסדר דוקא

" –eheytkהפירוש מכן לאחר ."yxcn בכל הוא אך ,
אשר  – לי" כריתי ("אשר הלשון" על "מתיישב זאת

מדרש – מכן ולאחר בשבילי). "מתיישב eppi`yקניתי

הלשון" מתקבל 7על אין הפשט דרך לפי כי ש"אשר 8,
"כרי" מלשון הוא לי" .9כריתי

נסביר  אם הסדר מובן "ועוד 10[במיוחד שהפירוש ,
אלא  עצמו, בפני פירוש אינו כרי..." לשון מדרשו

על  – המתיישב" ל"מדרשו... והסבר תוספת – "ועוד"

קניתי" אשר "כמו כריתי" "אשר – השני –11הפירוש
בביטוי  ולא "כריתי", בביטוי כאן משתמשת שהתורה

לכאן  שקשור משום "לקחתי", או "קניתי" הנפוץ

"כריתי"ixk"לשון של באופן היה שהקנין נרמז בכך :"
וזהב..."]. כסף כל יעקב "נטל –

להבין: צריך אך

" בפירוש מסתפק רש"י אין מדוע ",eheytk(א)
מדרשו" "ועוד ואם "מדרשו", לפי נוסף פירוש ומביא
גם  מסתפק הוא שאין יוצא, הרי שלישי, פירוש הוא
פירוש  מביא אלא הלשון", על ש"מתיישב ב"מדרשו"

כיון הפשט, מדרך יותר הרחוק מדרשו, לפי oi`yנוסף
הלשון"? על מתיישב הוא

הוא  כריתי" ש"אשר – השני הפירוש מדוע (ב)
מספר  ישנם והרי "מדרשו", הוא – קניתי" אשר "כמו
מבוארת  "כירה" משורש מילה שבהם פסוקים

דברים  בפרשת קניה: כלשון "מים12בפשטות –exkz
בכסף...", לשון i"yxyמאתם "תכרו, זאת מפרש

בהושע  וכן כסף",13מקח...". עשר בחמשה לי "ואכרה
i"yxy."...סחורה "לשון כך על מבאר

שאותם  הללו, המקומות בשני תמוה: מכך יותר
בפשטות, רש"י הוא oi`eמפרש "מדרשו", אומר הוא

– לי" כריתי "אשר – פסוקנו את דוקא כהוכחה מביא
זאת מפרש הוא !eyxcnk14שבו

להוכיח  אין הללו הפסוקים מן אם אף (ג)
מזה  זאת בכל אך וסחורה, מקח מלשון הוא ש"כריתי"
הרי  כירה", עקיבא... רבי מ"אמר הוכחה מביא שרש"י
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ה.1) נ, פרשתנו
לא:2) מט, (וברמב"ן כאן ראב"ע לי. דחפרית כאן: בתיב"ע וכ"ה

(בספר  רד"ק בו). להחזיק הקבר לו כרה שכבר לי כריתי אשר בקברי
כרה. שרש השרשים)

שם 3) ברד"ק וכ"פ וש"נ א. יג, סוטה גם וראה א. כו, מר"ה מקורו
אתקנית  די בקברי אחר: באופן ובת"א .51 הערה לקמן וראה י"מ. בשם

– זה פי' בסוף איתא דפוסים בכמה – כמדובר b"rvgaלי. אבל "ב"ר" –
ולא  הזעצער?) (הבחור הוספות הם כולם) – (ואולי אלה מ"מ רוב כ"פ

מכוונות. תמיד
רש"י.4) כת"י ובכו"כ ושני), ראשון דפוס (כולל רש"י בדפוסי כ"ה

הים  לכרכי כשהלכתי עקיבא ר' אמר ד"א רמב): (ה"א רש"י מכת"י ובא'
כו'.

ותו 5) למעלה" שמפורש כמו כרי לשון "ומדרשו הנ"ל: רש"י בכת"י
.(58 הערה לקמן וראה ו. מו, ויגש לפרש"י בפשטות (וכוונתו לא

עלי'".6) "הכרתי מסיים ה) (פ"ק, ובב"ר ו. פרשתנו תנחומא ראה
דנרין". של "כרי מסיים יז) (פל"א, ובשמו"ר שם. בהנסמן וראה

שם: wgviבתנחומא znykהביא עשה מה etqkכו' lk ועד"ז וזהבו.
ממון  וכל מימיו שסיגל זהב "כל א') (פ' רבתי ובפסיקתא שם. בשמו"ר
וצאנו  בניו שהעבירו כיון (יא): וישלח באבער בתנחומא אבל לו". שהי'

כו'. לעשו אמר כו' לארץ מחוצה בידו שהביא מה כל ומכר עמד לא"י
הבכורה". "כשמכרת זבינתי' ד"ה שם סוטה מפרש"י ולהעיר

ולאגדה 7) כו' באתי לא ואני ח: ג, בראשית מפרש"י להעיר
xwnd`המיישבת ixac על מתיישב כאן: אבל אופניו. על דבור דבר

oeyld.
"לשון 8) (הג') הפירוש רק (4 (הערה הנ"ל רש"י כת"י דע"פ להעיר

בפשוטו. "ד"א" כ"א דרש אינו הב' פי' משא"כ "ומדרשו", הוא כו'" כרי
(9.58 הערה לקמן וראה

וראה 10) כאן. כתיב אין לי לקחתי (אשר שם מב"ר קצת משמע וכן
הגדול  מדרש וראה כאן). כתיב אין (קניתי שם ובשמו"ר שם). מהרז"ו פי'

כאן. ובחיי
(11" מלשונו משמע כ"כ cereוכן הרגיל לשון שאינו – מדרשו"

בו. נדרש ועוד ב): (לז, וישב פרש"י וראה ברש"י.
"כפשוטו" פי' שולל (אינו "ומדרשו" הב' פי' גם דלפרש"י י"ל, ועוד
"ומדרשו  לשון יומתק ועפ"ז הא'. פי' על מוסיף אלא) חפירה, ענין שהוא

cer.4 הערה לעיל וראה כו'".
ו.12) ב,
ב.13) ג,
(14.24 ובהערה ד' קושיא ב' סעיף לקמן וראה
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כפי מובן, מקרא, של פשוטו אלא דרש זה שאין
הפסוק  על כן: לפני אומר 15שמוצאים קשיטה" "במאה

לכרכי  כשהלכתי עקיבא רבי אמר מעה. "קשיטה רש"י
זה  שפירוש אומר ואינו קשיטה", למעה קורין היו הים

בא  בפרשת – יותר מאוחר וכן "מדרשו". לפי 16הוא

ואתחנן  המילה 17ובפרשת על רש"י מפרש –
שתים", באפריקי פת שתים בכתפי "טט – "טוטפות"

"מדרשו". שזהו אומר ואינו

מילה  לביאור הוכחה יש שכאשר מזה, רואים
ב"כתפי" או הים", ב"כרכי השגור מביטוי בתורה

פירוש 18וכדומה  לפי הפשט, בדרך הוא זה ביאור הרי ,
כאן, זה ביאור על רש"י אומר אפוא, ומדוע, רש"י.

"מדרשו"? שזהו

.·

È"˘¯ ÔÂ˘Ï· ÌÈ˜ÂÈ„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

רש"י: של בלשונו דיוקים מספר להבין יש כן

את  גם המתחיל" ב"דיבור מצטט הוא מדוע א)
רק  מפרש הוא לכאורה, והרי, – לי" "אשר... המילים

"כריתי" המילה .19את

כי  "כמו הוכחה רש"י מביא הראשון לפירוש ב)
איש" את 20יכרה מביא הוא אין מדוע (א) מובן: ולא .

מפסוק באר"?mcew21ההוכחה יצחק עבדי שם "ויכרו
יכרה  "כי המילה את גם רש"י מצטט מדוע (ב)

yi`"22:ממהֿנפשך ההוכחה. להבנת מוסיפה שאינה ,
המילה  הכרחית אינה כוונתו, פסוק לאיזה לציין אם
"כי  הביטוי מופיע שבו היחיד המקום זהו כי "איש",
היא  שם הכריה שמשמעות להסביר כדי ואם יכרה",
את  גם לצטט צורך והיה "איש" במילה די אין חפירה,

שלאחריה. "בור" המילה

קניתי", אשר "כמו רש"י אומר השני בפירוש ג)

המילה  את לבאר ברצונו אם ממהֿנפשך: ולכאורה,
ללא  קניתי", "כמו רק לומר היה צריך בלבד, "כריתי"
להמשך  בהתאם זאת אומר הוא ואם "אשר", המילה
להוסיף  היה צריך – לי" כריתי "אשר – כולו הביטוי

קניתי אשר ("כמו "לי" המילה את ?il("23גם

הוא  ש"כריתי" לכך כהוכחה רש"י מביא מדוע ד)
עקיבא  רבי ש"אמר ממה קניתי" אשר "כמו

ולא – miheytכשהלכתי..." miweqtn כבפירוש ,
ב'?24הראשון  קושיא א' בסעיף כדלעיל ,

אינם  אלו שפסוקים לכך סיבה נמצא אם אף ה)
חז"ל, מדברי להוכחה רש"י זקוק ולכן הוכחה, מהוים
פרטי  את גם רש"י מביא מדוע להבין קשה הרי

(כשהלכתי midההוכחה ikxkl למכירה קורין היו
דמכירה  קניתי, אשר "כמו בקצרה אומר ואינו כירה),

וכדומה? השנה", בראש כדאיתא כירה נקרא

.‚

˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á Y "È˙È¯Î"

הוא: האמור לכל ההסבר

בלבד, "כריתי" המילה את לפרש אינה רש"י כוונת
כריתי  "אשר במילים בכלל צורך יש מדוע לבאר אלא

" נאמר אילו היה די לכאורה, בארץ ixawaלי". אשר
בקבר "בקברי", המילה כי תקברני", שמה ,ilyכנען

תקברני". ש"שמה יעקב רוצה מדוע מבהירה כבר

ענין  נרמז לי" כריתי "אשר שבתוספת לומר, הכרחי
קבר של  בקשר לקבר dfמיוחד יש בגללו אשר ליעקב,

"שמה  הורה הוא כך ומשום מרובה, חשיבות זה
תקברני".

רוצה  שפרעה ידעו ויוסף שיעקב כיון כלומר,
במצרים  יקבר דברי 25שיעקב על יעקב סמך לא כן ועל ,

את 26יוסף  להשביע צריך והיה כדבריך" אעשה "אנכי
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יט.15) לג, וישלח
טז.16) יג,
ח.17) ו,
שכז.18) ע' ואתחנן באוה"ת הובא ב. תט, של"ה ראה
"קשיטה".19) תיבת רק שמביא שם וישלח פרש"י וע"ד
כאן.20) בראב"ע וכ"ה לג. כא, משפטים
שם.21) ראב"ע וראה כה. כו, תולדות
ובכמה 22) רש"י. כת"י וכו"כ וב', א' דפוס כולל הדפוסים, ברוב כ"ה

שלאחרי' התיבה גם ומביא עוד מוסיף (4 הערה הנ"ל (כולל רש"י כת"י
בפנים. לקמן וראה "בור".

(בירמי'23) הכתוב מלשון דוגמא אינה שבפרש"י קניתי" "אשר דהרי
כ"א לי") "קניתי יו"ד ד, וברות קנית". "אשר ד דכתוב it'יג, "כריתי"

זה.

עשר 24) בחמשה לי ואכרה "כמו כירה: ואין ד"ה שם סוטה בפרש"י
לומר  בא שרש"י אלא הים מכרכי הוא הראי' דעיקר שם: ובחדא"ג כסף",

כו'. זרה מלה שהיא תימא דלא כאן
ראי' מביא שרש"י במקום כי עה"ת, בפירשי עד"ז לפרש קשה אבל
ובנדו"ד  וכיו"ב. חבר" לו מצאתי "לא כותב מקרא, ולא מדחז"ל לפירושו
לשלול  כוונתו ובאם ובהושע). דברים (בפ' כנ"ל פעמים ב' עוד נאמר הרי
הפסוקים  מביא הי' אז דוקא אדרבה הרי זרה, מלה שהיא תימא שלא

כו'". חבר לו "ומצאתי וכותב
ע"א".f"ptlוכפרש"י25) מצרים יעשוני "ושלא כט): מז, (פרשתנו

וכלה  לזרוע והתחילו לרגליו ברכה באה למצרים יעקב שבא "מכיון והרי
) יט).i"yxtהרעב" מז, ויגש
ל.26) מז, פרשתנו
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המפרשים 27יוסף  כדברי יוכל 28, הוא שעלֿידיֿזה כדי ,
"אבי  לפרעה יוסף אמר ולפיכך פרעה, על להשפיע

ipriayd היה חשוב כמה עד בכך בהביעו לאמר",

זאת  עם יחד אמר הוא מדוע מובן הרי – ליעקב הדבר
פרעה  של דעתו על גם שתתקבל הסיבה ,29את

כנען  בארץ קבורתו של הגדולה .30לחשיבות

– הראשון הפירוש את רש"י מביא כך ועל

כיון  חפרתי. היא "כריתי" של שהמשמעות "כפשוטו",

הקבר envrשזהו `edy לו שיש מובן בחפירתו, טרח
בעיניו  מיוחדת .31חשיבות

מן  דוקא הוכחה רש"י מביא מדוע מובן בכך
איש" המילה) את גם (ומצטט יכרה "כי מזה 32הפסוק :

אומרת  ואינה "איש", המילה את שם מוסיפה שהתורה

בלבד  בור" יכרה כי מובן 33"או היא 34, יכרה" ש"כי ,
מיוחדת  והשתדלות מאמץ בה משקיע שהאדם פעולה

איש  מבוגר 35של אדם בעניננו,36, גם מובן ומזה .
במאמץ  כרוכה "כריתי" של שהפעולה שמשום

יעקב 37מיוחד  חשיבות 38של של להרגשה הדבר גרם ,

.39רבה 

.„

‰Ê ¯·Ò‰ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

ומהם: קשיים, מספר יש זה בפירוש אך

oiprd(א) okeza40 בארץ היא המכפלה מערת :
של  האחרונות השנים בשבעֿעשרה חי ויעקב ישראל,
יותר  הקבר את יעקב חפר זה ולפי במצרים, חייו
אינו  זה ודבר פטירתו, לפני שנה משבעֿעשרה

הדעת 41מתקבל  .42על

את  עצמו יעקב חפר מדוע – "כריתי" מדוע (ב)
וכדומה  עבדים ידי על ולא בדוחק 43הקבר, כי אם ?

באמצעות  גם היא הכוונה ש"כריתי" להסביר ניתן
.44עבדיו 

"לי"oeyla(ג) המילה זה פירוש לפי הפסוק:
ומזה  כריתי", "אשר לומר היה צריך לכאורה. מיותרת,

"בשבילי"? – "לי" זה שהיה מאליו מובן

אשר  "ומדרשו... נוסף: פירוש רש"י מביא לפיכך
הוא  זה פירוש אמנם, עקיבא...". רבי אמר קניתי,
"מתיישב  הוא זאת בכל אך "פשוטו", ולא "מדרשו"
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כט.27) שם, וראה לא. שם,
ועוד.28) לא). (שם, יקר וכלי רמב"ן ראה
(29.57 הערה לקמן וראה
זה 30) נאמר לא להשבטים בדבריו וגם ליוסף יעקב שבדברי ובפרט

אל  אותי "קברו  ל), (שם, – אבות) (של בקבורתם" "וקברתני ורק בקרא,
izea` ח"ש רמב"ן (ראה לפרעה מספיק טעם לכאורה שג"ז – כט) (מט, "

ומזה  אבותיו), לבית איש קברות בתי להם להיות המנהג הי' ד: כג,
ואמר לפנ"ז שבקרא אביו דברי אמר לא כריתי oiprשיוסף "אשר אחר*
פרעה. שיקבלו יותר חזק טעם שבזה מובן, לי"

"חפרתי"31) מפורש ולא "כפשוטו" רש"י שכתב זה יומתק ועפ"ז
לפרש (רק) כוונתו אין כי –zaiz תוכן (גם) כ"א חפרתי), (שפי' "כריתי"

וכרה  טרח בעצמו שיעקב – כפשוטו שהוא לי" כריתי "אשר הכתוב
יכרה כי "כמו הבאה).`yiהקבר ובהערה בפנים (כדלקמן "

לקח 32) בשחפר, אלא לי אין ה"ו) (פ"ה ב"ק דבירושלמי ולהעיר
מצד  שהוא וי"מ בור. איש יכרה כי או שנאמר מנין, במתנה לו ניתן ירש
משפטים  תו"ת פולדא. ר"א פי' (ראה וכו' מכירה לשון "יכרה " הלשון
לא  הוא רש"י שכוונת בפנים, המבואר ביותר יומתק הנ"ל וע"פ שם).

"יכרה".zaizl(רק)
בור".33) איש יפתח "וכי לפנ"ז נאמר דהרי
כ.34) ט, נח פרש"י יד. ב, שמות מפרש"י להעיר
הכתוב 35) שדבר אלא – חייב (איש) זה באופן שרק הכוונה שאין

משפטים. בפ' כתובים בכמה רש"י כפי' בהווה,
"יפתח36) שבפעם `yiוגם או בכח. בהשתדלות שקשור – יל"פ "

למיעוטי הוא א.ohwהא' נא, מב"ק ולהעיר .
מנין 37) פ"מ: בראשית אגדת ז, תולדות (באבער) מתנחומא להעיר

כו'. חפר בורות כמה ראה בכח, גבור יצחק שהי'
ה 38) שלא מה ביותר יומתק ויכרו עפ"ז תולדות: שבפ' הכתוב ביא

גו'.icarשם יצחק
היא 39) בהחפירה ההדגשה ,(2 (הערה הנ"ל ברמב"ן משא"כ

בו". "להחזיק
למה 40) הקברות לבית ומוכן מערה שהי' מכיון להקשות: אין אבל

בפ"ע  קבר לכל חלל לעשות שצריך י"ל כי – קבר לחפור יעקב הוצרך
במשנה). ב ק, ב"ב (ע"ד

(41" שם מרד"ק okziלהעיר ik קברו וחפר כרה כו' אבינו שיעקב
eiiga."

חמש 42) ידאג אבותיו לפרק אדם מגיע "אם ב) (כז, תולדות בפרש"י
כשהי' ולפי"ז כו'", אמי לפרק שמא כו' כן לאחרי וחמש לפניהם שנים
שנה  קל בן שהי' למצרים בואו (קודם שנה קכח עד שנה קיח בן יעקב

שדאג  יתכן ט)) מז, (ויגש
כשהי' שהרי כשמתה, (בערך) שנה קכג בת רבקה הי' לפרש"י [כי
ח), לה, וישלח (פרש"י שמתה אמו על לו הוגד לבן מבית בדרך יעקב
ורבקה  תולדות), ס"פ רש"י (ראה יעקב לידת אחר בערך שנה צט והי'

כו)] שם כ. כה, תולדות פרש"י (ראה יעקב כשנולד שנה כג בת היתה
קבר. לחפירת לכאורה שייכת אינה דאגה אבל – קבר וחפר

חי כשני – חייו שני צ"ל הי' יעקב לדעת ועיקר: (ויגש `eizeaועוד
שנה. קע"ה ועכ"פ ק"פ, – ט) מז,

חופר43) "וכי שם תנחומא יעקב".zexawראה הי'
(כו,44) בתולדות ומפורש הבאר" את "חפרתי ל) (כא, מוירא להעיר

עבדי חפרו אשר "הבארות ".`eiaטו)

.n"ka epivny enk ,aezka yxetn epi`y `l` awri xn` f"by oaeny s` (*
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והן  "כריתי" המילה משמעות לגבי הן – הלשון" על
זה  פירוש מכנה ורש"י "לי". במילה הצורך לגבי
הכתוב", "לשון מפני ולא תוכנו, מפני "מדרשו"
חשיבות  את מדגיש זה פירוש – ועיקר ועוד כדלהלן.

– יעקב אצל "לקחתי"izipwהקבר או "ירשתי" ולא ,
כך  על שולם אלא מ"אבותי", שהוזכר 45כירושה וכפי ,

ok iptl המכפלה מערת את אברהם קניית לגבי –46,
יעקב  קניית לגבי (חורפן).47וכן מלא בכסף זה שהיה ,

.‰

‰¯ÈÎ˙ÂÏÚ· ˙¯·Ú‰ Y

שמביא  ההוכחה ביאור ידי על זאת להבין ניתן
מ"אמר  קניתי" אשר "כמו כריתי" "אשר לפירוש רש"י
כירה". למכירה קורין היו כשהלכתי... עקיבא רבי

הוכחה זוהי רש"י zxzeqdולכאורה, הרי הפירוש: את
של  במשמעות "כריתי" המילה את כאן לפרש רוצה

"izipw היא ש"כירה" יוצא עקיבא רבי מדברי ואילו ,"
קניה? ולא "מכירה",

קורין  ש"היו עקיבא רבי מדברי הוא: לכך ההסבר
dxiknl של שהמשמעות להוכיח רש"י רוצה כירה"

אלא סתם, "לקחתי" אינה והעברת dtlgd"כריתי"
אחת  מרשות המוכר של הקבר וקרקע הלוקח של כספו

להיפך 48לאחרת  או "כריתי"49, המילה יכולה ולכן ,

של  במשמעות והן "קניתי" של במשמעות הן לשמש
.50מכרתי"

"כריתי בפסוק מודגש מדוע מובן כיון ilוכך כי ,"
של  במשמעות דוקא אינה כשלעצמה "כריתי" שהמילה

התורה  צריכה הבעלות, ושינוי החלפה אלא "קניתי",

הקבר) (את "כריתי" של שהמשמעות היא o`kלהוסיף
המשתמש  רש"י בפירוש ואילו "קניתי". כלומר, "לי".

"לי" המילה את להוסיף מיותר "קניתי" .51בביטוי

מהפסוקים  הוכחה להביא יכול לא רש"י ולכן

למצוא  היה ניתן משם כי הושע, ובספר דברים בפרשת

יש zxzeqdהוכחה שם שבפסוקים מכך פירושו: את
מאתם "תכרו ליsqkaתוספת "ואכרה ,"xyr dynga

sqkהיא כשלעצמה שכריה להבין, ניתן ,"dgiwl
תמורתה. נתינה בלי בלבד,

.Â

"ÌÈ‰ ÈÎ¯Î"· ·Â˘Á ÔÈ˜ Y "‰¯ÈÎ"

קשה: עדיין זה לפי אך

מדוע  ג'): בסעיף (לעיל שצויינה הקושיא (א)
"אשר  – לי" כריתי "אשר הקבר שזהו לספר חשוב

אשר  עד ב"קניתי", המיוחדת החשיבות מהי קניתי"?
תקברני"? "שמה של החשיבות לפרעה תודגש בזה
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קנין):45) ענין הוא כריתי" ש"אשר י"מ (להפי' שם ברד"ק משא"כ
dpwואע"פ mdxa`yהוא הרי קנהו.eli`kאותו

ובפרש"י.46) טז. ט. כג, שרה חיי
ואילך.47) 182 ע' חכ"ה לקו"ש וראה ובפרש"י. יט. לג, וישלח
"לשון48) שכתב שם בדברים פרש"י גם מובן סתם,gwnועפ"ז "

"לשון בהושע לקיחה.dxegqוכן שהוא מדגיש ואין ,"
מקומו 49) משנה שהעפר ע"י הוא – כפשוטו "כריתי" אשר להעיר

שנים: הקרקע.ixkeבקרקעxeaועושה ע"ג
קנין".50) ול' מכר לשון "שבר נו) (מא, מקץ מפרש"י להעיר
"אר"ע*51) דר"ה המאמר רש"י שהביא מה יובן הנ"ל וע"פ

יוחנן  ר' מאמר שם דסוטה ולא כו'" קורין היו הים לכרכי כשהלכתי
מביא: שם דברים בפ' [משא"כ כו'" כירה "אין יהוצדק בן ר"ש משום
בסוטה  הסוגי' תוכן שזהו ובפרט – כירה] למכירה קורין הים בכרכי שכן
– בר"ה** משא"כ מעשו), וקנייתו המכפלה במערת יעקב (קבורת שם

" מסיים דבר"ה הפשוט, על [נוסף iyextlכי n"p i`nl כריתי אשר
כריתי  אשר בקברי הכתוב מפרש שם שגם (אף שם בסוטה משא"כ לי"

ע"ד (א) הרי]: – "hytdגו') כבסוטה לומר (בכ"מ`oiאין )dxezaכירה
`l`מפני מכירה" midלשון ikxka oky לומר אין (ב) כירה. למכירה קורין

"oi`כירה`l` בנדו"ד (וכן חפירה – פירושו מקומות בכמה שהרי כו'"

רשות לפי' שינוי שהוא כאן רש"י כוונת (ג) (11 הערה לעיל וראה הא'.
למכירה  קורין היו הים לכרכי כשהלכתי בר"ה (גם) לפרש אפשר (וזה
בהמשך  שהוא בסוטה משא"כ בכלל). מקח לשון פי' כי כירה,

מי כו'ipiafל"פשיטותא יוחנן וא"ר כריתי אשר בקברי דכתיב אין א"ל
oi`כירה`l`אינו זה דכתוב שכירה שמפרש כו'", מכירה `l`לשון

***.dxiknלשון
שבא  דוקא דר"ה המאמר נוגע אין (א) בדברים****: משא"כ

"iyextl התיבה שמוש להגדיל וצריך אחר פירוש אין (ב) לי". כריתי אשר
" – להמעיטו ולא קורין", הים בכרכי "שכן – זה (פעם)izkldykבפי'

כו'". קורין היו הים לכרכי
" הנוסחאות): (ברוב שם לדברים מת"א מנהון".oexkz[ולהעיר
" הכתוב בתחילת מתרגומו שמשנה (ובפרט י"ל מנהון")oipafzולפ"ז

ת"א  כה) (כו, שבתולדות מזה גם [וכדמוכח חפירה מלשון שפירושו
(וכ"פ  שלהם בקרקע המים שיכרו "יכרה"] שם במשפטים וכן "וכרו".
הוא, גדול דוחק אבל הפשט). ע"ד לא אבל – שם דברים עה"ת בש"ך
כיון  משנה שהתרגום י"ל עפ"ז, מתיישב אינו "מאתם" דלשון ע"ז דנוסף

ואכ"מ]. "תכרו". (ואח"כ) "תשברו" – משנה שהכתוב
.54 ,53 הערה לקמן וראה

.my q"wca `aedke .`xnba zxg` `qxib i"yxly l"ve ."iax xn`" d"xa (*
.miyp xcqay dheq iptl ± cren xcqa `edy d"xn `iady xnel wgec h"dne (**

i"yx oi`y oaen k"`e il izixk xy` ixawa xn`py dxikn oeyl `l` dxik oi` :mye ,(` ,av) oilega mb `aed wcvedi oa y"x meyn i"x xn`n :l"i eheytae (***
.24 dxrd lirlc b"`cg d`xe .df aezkn 'i`x `ian i"x ixdy o`k e`ian

."'ek oky" xeviwa my azk "'ek r"x`" epzyxta `iad xaky xg`ly l"i e` (****
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רכישות  שתי לגבי שמוצאים שכיון כך, על בהסתמך
ידע  בודאי עצומים, בסכומים בוצעו שהן האבות של

drxt– דומה באופן היתה זו קניה שגם מזה ויבין
ביותר. דחוק זה הסבר

שמשמעותו  "כירה" הביטוי כאן מופיע מדוע (ב)
המילה  את להוסיף יש כך ומשום בלבד, בעלות שינוי

ברור il"כריתי ביטוי לכתוב מלכתחילה היה ניתן והרי ,"
"לי" להוסיף צורך היה לא ואף וכדומה, ?52"קניתי"

הפירוש  את בהביאו מסתפק רש"י אין לפיכך
מציין  אף אלא "כירה", נקראת שמכירה כללי, באופן

midש" ikxka ערי הן כרכים כירה". למכירה קורין היו
והרכישות  המכירות נערכות בהן אשר גדולות, מסחר

מאד. גדולים בהיקפים

"אשר של המשמעות "אשר izixkוזוהי ולא לי",
את  לבטא יוסף רצה בזה בלבד: וכדומה קניתי"
אשר  יעקב, בעיני זה קבר של העצומה החשיבות
קנין  – "כריתי" של באופן תתבצע שהרכישה השתדל

הים" ב"כרכי שנעשה כפי .53חזק

משום jk[ומשום כ"מדרש", זה פירוש רש"י מביא
ב" שהקנין – זה midשהסבר ikxk ומצביע כירה" נקרא

חשוב, קנין את jkaeעל פרעה בפני להביע יוסף רצה
פשוטו  לפי הכרחי אינו – תקברני" "שמה של הנחיצות

מקרא  ].54של

.Ê
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"אשר  האמירה של תוכנה מפני קשה זה פירוש אך

הקבר  את קנה שיעקב בכך זאת, בכל כי לי". כריתי
מאמציו  מתבטאים אין עדיין "כירה", של באופן

וחשיבותו  הקבר, את להשיג יעקב של העצומים

בעל  שהוא דבר כל כי יעקב, בעיני הקבר של הגדולה
כלשהי  מכובד.55חשיבות בקנין קונים

כרי... לשון מדרשו, "ועוד רש"י מוסיף לפיכך

לבן...". מבית שהביא וזהב כסף כל יעקב שנטל

כדי  רק לא "כריתי" בביטוי הרכישה את מכנה התורה

התורה, רומזת בכך אלא כדלעיל, חשוב, לקנין לרמוז
וזהב  ה"כסף כל את זה קבר עבור נתן שיעקב

החביבות  על מצביעה זו ועובדה שהביא...".
פרעה  ואפילו יעקב, בעיני הקבר של הרבה והחשיבות

כך  משום תקברני"56יסכים .57ל"שמה

הוא  מכך, ויותר בלבד, "מדרשו" הוא זה פירוש אך
אשר  "כמו כפירוש הלשון", על "מתיישב אינו אף

הוא  כרי" "לשון הוא ש"כריתי" ההסבר כי קניתי",
ממש  .58דרש

כרי" לשון קניתי... אשר "כמו שהפירושים וכיון
הוא  והעיקרי הראשון הפירוש לכן, "מדרשו", הם

הן  "פשוטו", הוא זה פירוש איש". יכרה כי "כמו

המילה  של הפשוט הפירוש שזהו הפסוק, לשון משום
זה  שבפירוש משום הפסוק, תוכן משום והן "כריתי",

יעקב, בעיני זה קבר של והחביבות החשיבות מתבטאת

עצמו  הוא אשר עד עבורו, רבות כה השתדל אשר
.il–59חפרו 
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"בקברי 52) – עלי'" הכרתי "אשר לפי' שם בב"ר מהראי' להעיר
ilאשר izgwl."'כו כאן כתיב אין

כו'"53) כשהלכתי "אר"ע רש"י שהביא בזה ביאור להוסיף יש עפ"ז
ששמע  תיבות בפי' הוא דר"ה הסוגיא תוכן כי – דסוטה ולא דר"ה

midב" ikxka בכרכי שכן כו' כירה "אין שהמאמר בסוטה, משא"כ וכו'. "
שבחולין  (ובפרט, מכירה* לשון הוא שכירה כראי' רק הובא כו'" הים

כו'").zil`שם הים בכרכי "שכן דר"י במאמר
ע"ז 54) כתב לא ולכן כוונתו זה אין שם דברים בפ' משא"כ

,(51 הערה לעיל וראה שם. אחר פי' שאין הפשוט על (נוסף "מדרשו"
הים". "כרכי (ובהושע) שם כ' מדוע וצע"ק

(55" dcydוע"ד zwlg.(יט לג, (וישלח אהלו" שם נטה אשר
רש"י 56) שכתב מה יומתק ועפ"ז כאן. לדוד משכיל גם ראה

על  להורות גדול) ריבוי שהי' הפשוט על (נוסף לבן" מבית  "שהביא
שהביא  כסף שכל יעקב, בעיני שבא"י המכפלה מערת נתן l"egnחשיבות

פרעה  כלפי התנצלות (דא"ג) גם (ובזה ו מו, ויגש כפרש"י זה, בשביל
אלא  מצרים, שלילת מפני הוא בא"י לקוברו שצוה שמה יחשוב שלא

בכלל). חו"ל לגבי א"י מעלת מצד הוא
כאשר 57) ו) (נ, לאח"ז בפסוק רש"י שפי' י"ל אולי כהנ"ל לפי

(גם) כוונתו מניחך", הייתי לא השבועה בשביל לא "ואם השביעך,
לי". כריתי ד"אשר ההסברה קיבל לא שפרעה

בא 58) אינו שם כי ומדרשו, ע"ז כתב לא שם ויגש שבפרש"י וזה
"il izixk xy`" aezkd yxtl נתן ארם בפדן שרכש שמה ראי' להביא אלא

פי' ע"פ רק פסוק לפעמים רש"י מפרש – כמ"פ וכמדובר לעשו. הכל
אחר. בכתוב שפירש אחד

"דחפרית 59) ובתיב"ע לי" "דאתקנית כתב בת"א שלכן י"ל ואולי
תיב"ע  משא"כ התיבות, לפירוש יותר קרוב ת"א שבכלל אף – לי"
על  מתיישב אינו חפרתי כי – דרז"ל ע"פ וגם הכתובים תוכן שמפרש
מפרש  ובתיב"ע לי", "דאתקנית ת"א ולכן "לי") (תיבת כ"כ הלשון

לי"okezaההדגשה "דחפרית מתרגם ולכן לי" כריתי "אשר יוסף דברי
לי" "דאתקנית (משא"כ יעקב אצל הקבר חשיבות גודל מובן שעפ"ז
שם  ומשפטים שבתולדות ולהעיר מיוחדת). חשיבות על מורה שאינו

בהנ"ל. יונתן פי' וראה "יחפס". "וחפסו" בתיב"ע הגי') (לרוב

`ed "il izixk xy`"c 'itdl (eteqa) my w"cx d`x) 'ek miycr cifp liaya dxekac dxiknd 'id zehyta ixd ,"dxekad zxknyk" my dheq i"yxt t"r :cere (*
.'ek aeyg oipw f"i`y `hiyte .("miycr cifpa eyr wlg dpwy iptn" oipw oipr



כה

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

רמזים בשמות מלכי אדום הראשון והאחרון, דהם 
מגבורות — תהו

אחיזת הסט' דלעומת זה הוא בגבורות...

המלך הראשון דתהו הוא בלע בן בעור, שמספרו1 ב' 

פעמים גבורה.

)בע"ל  עכבו"ר,  ב"ן  חנ"ן  בע"ל  הוא  והאחרון 

פעמים  ב'  שמספרו4  כבעור(,  עכבור3  בל"ע,  אותיות2 

מנצפ"ך5.

בסוד  הם  כולם  כי  מלכות6,  פעמים  ב'  מספר  והם 

מלכים, מלכי אדום.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רכד

משם אלקים — תהו נמשך בחי' מיתה, זהו "דנהבה" — 
"דין הבה", מיתה ר"ל

משם אלקים שהוא בחי' גבורות ודינים, נמשך בחי' 

מיתה ר"ל, כי הרי בתהו שהי' בסוד הגבורות והדינים 

מלכי אדום, דנהבה דין הבה7 היא מיתה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד תיד

1( בלע )בגי' 102( + בן )52( + בעור )278( = 432, וכן ב' פעמים 

"גבורה" )2 × 216( = 432. )עיין לעיל סימן צז. קיב(.

2( ראה עוד לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רעג.

3( פירוש: השם "עכבור" הוא אותיות "כבעור", דהוא כ"בעור".

4( בעל )בגי' 102( + חנן )108( + בן )52( + עכבור )298( = 560, 

וכן ב' פעמים מנצפ"ך )2 × 280( = 560.

אותיות מנצפ"ך. פירוש: האותיות "מנצפך" הם מיוחדים, בסוג   )5

בפני עצמן, משאר כל האותיות דהאלף בית, דשאר כל האותיות באים 

בראש התיבה, באמצע, או בסוף, משא"כ האותיות מנצפך" — היינו 

האותיות הסופיות "ם', ן', ץ', ף', ך'" הם באים רק בסוף התיבה.

וראה במאורי אור ע' מנצפ"ך וז"ל: "מנצפך הם ה' גבורות, ולכן הם 

באים בסוף התיבה לתת גבול ומדה, כי כן טבע הגבורות". ובלקוטי 

לוי יצחק הערות לזהר שמות־דברים עמוד שמ וז"ל: "מדה וגבול הם 

מצד הגבורות, וכמו ה' אותיות מנצפך הבאים בסוף התיבה, שעד פה 

תבוא ולא יותר, וכל מדה וגבול מצד הגבורות".

ובאור התורה דרושים לפסח עמוד תשמח־ט וז"ל: ה' אותיות מנצפ"ך 

שהם מפרידים ומחלקים את הקול, כי הקול הוא פשוט כקול בהמה, 

ולהיות הקול מתחלה לה' מוצאות מהגרון בומ"פ וכו' הוא ע"י ה"ג 

דמצנפ"ך ע"ש. וראה גם בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רכז: מנצפך בגימטריא גבורה דין. ע"ש.

עיין ספר הערכים אותיות עמוד א' ואילך, ובעיקר שם עמוד סד.

6( מלכות ב' פעמים )2 × 496( = 992, וכן בלע בן בעור )בגי' 432( + 

בעל חנן בן עכבור )560( = 992. )ראה גם לקמן סימן קמג(.

7( ראה לעיל סימן צז.

קיט

רמזים בגמ' )גיטין נו.( "בריוני דירושלים" — מבחי' תהו — 
בגי' בעו"ר וכו'

קלינהו  קמו  בריוני...  הנהו  )בירושלים(  בהו  הוה8 

להנהו אמברי דחיטי ושערי.
גיטין נו, א

בריוני, אנשים ריקים ופוחזים למלחמה.
קמו, בריוני.

לאוצרות  אמברי,  להנך  באש(  )שרפו  קלינהו 
התבואה ועצים כדי שילחמו.

רש"י

בריוני הוא בנ"י רי"ו, רי"ו9 הוא גבור"ה, ובני רי"ו 
הוא שהם נמשכים מבחי' גבורות.

שם,  כפרש"י  למלחמה  ופוחזים  ריקים  הם  ובריוני 

מבחי'10  הוא  ומלחמה  גבורות,  מבחי'  שהם  היינו 

גבורות, בעל11 מלחמות.

ושרש הגבורות הוא מתהו. מתחלה12 עלה במחשבה 

כלים  כי  ריקים,  היינו  הדין,  במדת  העולם  את  לברוא 

דתהו נתרוקנו מאורותיהם, ותהו הי' בבהלה ובחפזון, 

נחלה13 מבוהלת, היינו פוחזים.

אמברי.  להנהו  שקלינהו  זהו  בעו"ר,  גי'  בריונ"י 

בן  בלע  כמו  הוא  שקלינהו,  מה  כנ"ל,  מתהו  ושרשם 

בעור דתהו.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד פו

8( ]תרגום ללה"ק[ הוו בהו הנהו בריוני )היו בירושלים בין העם — 

בזמן החורבן — בריונים, ]בני אדם פריצים, ריקים ופוחזים, שואפים 

מלחמה. רש"י[, שהשתלטו על העם . . קמו )עמדו הבריונים( קלינהו 

חיטים  של  ההם  האוצרות  את  )שרפו  ערי  וׁשַ דחיטי  אמּברי  להנהו 

ושעורים( והוה כפנא )והי' רעב בעיר(. )גיטין נו.(

שהיו  הקשר  יצחק  לוי  בתורת  בפנים  וראה  גבור"ה.  בגי'  רי"ו   )9

בירושלים.

10( ראה גם לעיל סימן ע. ובהערות 10. 20.

. מרום )כתר( וקדוש   . 11( הכוונה להתפלה בשחרית "לאל ברוך" 

)חכמה(, פועל גבורות )בינה(, עושה חדשות )חסד(, בעל מלחמות 

)גבורה( כו'.

12( בראשית רבה פרשה יב, טו. פירש"י בראשית א, א. ראה לעיל 

סימן קיא. לקמן סימן קמח.

תבורך".  לא  ואחריתה  בראשונה  מבהלת  "נחלה  כא.  כ,  משלי   )13

ראה במדבר רבה סוף פרשה כב.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כו

מח, ד – ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך 
ונתתי את הארץ הזאת  ונתתיך לקהל עמים 

לזרעך אחריך אחזת עולם

לזרעך אחריך, בעולם הזה. אחוזת עולם, אלו ימות  א. 
המשיח.

מדרש שוחר טוב – מובא בתו"ש

ויאמר  בניו  אל  יעקב  ויקרא   – א  מט, 
אתכם  יקרא  אשר  את  לכם  ואגידה  האספו 

באחרית הימים

להם  אמר  לבניו,  הקץ  לגלות  יעקב  שבקש  בשעה  ב. 
האספו ואראה אם אתם ]ראויים[ שאגלה לכם את הקץ, 
מיד עיין בשמותם ולא מצא בהם אותיות קץ, אמר ודאי לא 
אגלה להם את הקץ, אמרו לו אבינו בדוק אם הדבר תלוי 
בחטא, בדק ג"כ בשמותם ולא מצא בהם אותיות חט, אמר 
כיון שאין בהם שום חטא אבדוק עוד בשמותם, בדק עוד 
ִים,  ולא מצא ך ם ץ הרי שלשה אותיות כפולות שעולות ַאְלפַּ
אמר אגלה להם את הקץ, כענין זה אמר להם העולם הוא 

אלפים תורה אלפים ימות המשיח )סנהדרין צז.(.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל – מבעלי התוס'

הגלות  כי  יען  הוא  האחרון  קץ  הסתר  כל  כי  נודע  ג. 
נעלם  לכן  וגם  ט:(  )יומא  חנם  שנאת  לסיבת  הי'  ההוא 
אתם  שגם  כמו  בלבי  נקם  יום  כי  גליתי  וללבי  ההוא  הקץ 
עוברים על לא תשנא אחיך בלבבך, וזה נרמז בר"ת "יקרא 
חנם  שנאת  היא  איב"ה  ר"ת  "הימים  "באחרית  "אתכם 
אשר לסיבתה הי' גלות האחרון שעליו נאמר )דניאל ח, יב( 
יען כי איש ברעהו יהתלו, ואמנם לא  ותשלך אמת ארצה 
ידברו מרוב השנאת חנם ולכן נרמזו אותיות אמ"ת בס"ת 
ותשלך  בסוד  בר"ת  נרמז  ולא  באחרית"  אתכם"  יקרא" 

אמת ארצה.
וביאור התרופה למכה זו אשר היא התחברותם באהבה 
רבה וז"ש הקבצו, והטעם שתשמעו לקולי ותתקבצו הוא 
בני איש אחד ולמה תהי' איבה  יעקב  בני  כי הרי כולכם 
אם  והנה  אחד,  איש  בני  שכולכם  אחר  ביניכם  ושנאה 
לשתשמעום,  הכרח  כ"כ  אינו  מדעתי  נאמרים  אלה  דברי 
האמנם כל הדברים האלה הם נבואה מפי השכינה השורה 
ושמעו אל  עלינו עתה וראוי שתשמעום ותקבלום, וז"ש 

ישראל אביכם ישראל סבא.
עץ הדעת טוב

ממנו.  ונסתם  הקץ  לגלות  שביקש  פירש  רש"י  הנה  ד. 
וי"ל הטעם דהנה אמרו חז"ל )סנהדרין צח.( על פסוק אני 
והנה מדת  זכו בעתה.  זכו אחישנה לא  ה' בעתה אחישנה 
כן  להיות  מוכרח  הי'  הקץ  מגלה  הי'  ואם  אמת  הוא  יעקב 
יהי'  יזכו ישראל  כי תתן אמת ליעקב, והקב"ה רצה שאם 
הקץ קודם הזמן כי זכו אחישנה, ע"כ נסתם ממנו הקץ, לכן 
מרומז בס"ת יקר"א אתכ"ם באחרי"ת, אמת, לרמז שעי"ז 

נסתם ממנו הקץ כנ"ל.
צמח צדיק

מט, כז– בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד 
ולערב יחלק שלל

בנימין זאב יטרף וכמו שרז"ל דרשוהו בשאול דאתי  ו. 
מבנימין, וזהו זאב יטרף שחטף המלכות בחטיפה כי לא הי' 
ראוי לזה. וזהו הטעם בבוקר יאכל עד דדוקא בבוקר הוא 

שיזכה ואחר זה תחזור המלכות ליהודה.

פני דוד

אכלכל  אנכי  תיראו  אל  ועתה   – כא  נ, 
אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם

טפכם.  ואת  אתכם  אכלכל  אנכי  תיראו  אל  ועתה  ז. 
צ"ל לשון ועתה, ונ"ל הנה באמת בעו"ה כבר סבלנו צרות 
שיוסף  אלא  באגדות,  כמבואר  יוסף  מכירת  בשביל  רבות 
אמר להם התחת אלקים אנכי לענוש על המחשבה ואתם 
לי  עשיתם  ולא  לטובה  חשבה  אלקים  רעה  עלי  חשבתם 
בשביל  חיי  ימי  כל  אתכם  להעניש  מקום  לי  ואין  מאומה 
על  ה'  מאת  עונש  יקבלו  לעתיד  כי  ראה  אבל  המחשבה, 
ככה דור אשר יקומו אחריהם, ולכן עתה כל זמן שאני ואתם 
יגבה  ה'  לעתיד  אבל  אתכם  אכלכל  אנכי  תיראו  אל  חיים 

דילי' מזרעכם אחריכם כנ"ל.
ובזה יש להבין מה דאיתא במדרש אם יוסף שדיבר על 
לבם דברים רכים כך ניחמם, כשיבוא הקב"ה ויאמר )ישעי' 
מ, ב( דברו על לב ירושלים על אחת כמה וכמה, ועפ"י הנ"ל 
יובן כי מה שיוסף ניחם את אחיו לא הי' נחמה רק כי שלום 
יהי'  שלום  אך  כמו  רק  שלמה  נחמה  זו  ואין  ביניהם  יהי' 
בימי', אבל לעתיד שכבר סבלנו יסורים ועול הגלות וקבלו 
עונש מאת ה' כפלים ככל חטאתי' ולא יוסיף להגלות עוד 
תהי' נחמה כפולה על עתה ועל העתיד, והיינו דכתיב נחמו 
נחמו שיהי' נחמה להוה וגם על לעתיד, ואמרו דברו על לב 
ירושלים כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה וכו' וכבר 
סבלה כל הראוי' ואין לצפות עוד על הרעה רק על הטוב, 
יוסף שלא נחמם רק לשעה נחמו  כוונת המדרש אם  וזהו 
וקבלו תנחומים כשיבוא הקב"ה לעתיד לנחם אותנו שכבר 
יצאנו ידי חובותינו כי נרצה עונה קל־וחומר שתהי' הנחמה 

בשלימות ותהי' עולמית בב"א.

כתב סופר

מת  אנכי  אחיו  אל  יוסף  ויאמר   – כד  נ, 
ואלקים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן 
הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם 

ליצחק וליעקב

ח. פקוד יפקוד. בישרן בשתי פקודות, פקוד בימי משה, 
יפקוד בימי מלך המשיח.

מדרש הגדול

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויחי 
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i"yx£·˜ÚÈ ÈÁÈÂ∑?סתּומה זֹו ּפרׁשה ׁשּכיון לּמה לפי «¿ƒ«¬…ְְִֵֶָָָָָָָ

יׂשראל  ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנפטר
ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד, אחר:מּצרת ּדבר לׁשעּבדם. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

מּמּנּו ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות .(בב"ר)ׁשּבּקׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr eh zegiy ihewl)

סתסתסתסתּוּוּוּומהמהמהמה זזזזֹוֹוֹוֹו ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה כח)ללללּמּמּמּמהההה מז, ּפרּוׁש(רש"י מּובא ּבּמדרׁש ְְְְְִֵַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּמעת  (היינּו, ׁשּבעֹולם" צרֹות ּכל מּמּנּו "ׁשּסתם ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוסף:
רׁש"י  אבל ויּסּורים). צרֹות עֹוד סבל לא למצרים ְְְֲִִִִִִַַַָָָָֹּביאתֹו
רֹומזת  סתּומה' ׁש'ּפרׁשה נֹותנת הּדעת ׁשּכן זה, ּבפרּוׁש ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמאן

ּפטירתֹו - ׁשהּוא הּפרׁשה, ׁשל הּכללי לּתכן הּקׁשּור ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלדבר
קׁשּור  זה ּפרּוׁש ואּלּו ּבּה. הּקׁשּורים והמארעֹות יעקב ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשל

ּבלבד. הּפרׁשה ׁשל הראׁשֹונים ְְִִִִֶַַַָָָָלּפסּוקים
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ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה עעעעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ יעקביעקביעקביעקב כח)ויחיויחיויחיויחי (מז, ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמצרים  ׁשנה י"ז . . אּלא צער ּבלא  טֹובים ימים חי ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹלא

הטורים) (בעל

מּליּוּבאוויטׁש נ"ע מֹוהריי "צ אדמּו"ר כ"ק קודש'סּפר ('אגרות ְְְִִִֵַַַַָ
שעג) עמוד ה, נ"ע חלק צדק" ה"צמח ּבעל אדמּו"ר ְְִֶֶֶֶַַַַַׁשּבהיֹות

אבינּו, ׁשּיעקב היּתכן נ"ע, הּזקן אדמּו"ר זקנֹו את ׁשאל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹילד,
ּבארץ  ׁשּגר הּׁשנים י"ז חּייו, ׁשנֹות מבחר יהיּו האבֹות, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבחיר

הארץ"? "ערות – ְְִִֶֶַַָָמצרים
ּכתיב הּזקן: אדמּו"ר כח)וּיענהּו מו, ׁשלח (ויגש יהּודה "ואת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבּמדרׁש ואיתא ּגׁשנה", לפניו להֹורֹות יֹוסף אל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלפניו
הפסוק) על שמעוני וילקוט להתקין (תנחומא נחמיה רּבי ְְְְִִֶַַַָָ"אמר

הֹוגים  הּׁשבטים וׁשּיהיּו ּתֹורה ׁשם ׁשּתהא ּתלמּוד", ּבית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו
ּוכׁשּלֹומ  להיֹות ּבּתֹורה. יכֹולים ואז לה', מתקרבים ּתֹורה דים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

הּסּפּור. ּכאן עד ּד"ויחי". ּומּצב ּבמעמד ּבמצרים ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָּגם
ּכׁשּנמצאים  ּדגם לקֹונֹו, ּבעבֹודתֹו אחד לכל הֹוראה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּומּזה
ׁשם  רֹואים אין ולכאֹורה הארץ", "ערות ׁשהּוא ּכזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבמקֹום
את  לגּלֹות יכֹולים הּתֹורה, לּמּוד על ־ידי הּנה ּוקדּׁשה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻטֹוב

ההּוא. ּבּמקֹום ּגם ַַַַָה"טֹוב"
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מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ יעקביעקביעקביעקב כח)ויחיויחיויחיויחי (מז, ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
יעקב". "ויחי ּתחּלתּה: ׁשם על נקראת "ויחי" ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹּפרׁשת
ּבפטירתֹו יעקב: חּיי ׁשל ּבהּפּוכם עֹוסקת הּפרׁשה ,ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמאיד
לצרף  יֹותר מתאים היה לכאֹורה מּובן: ואינֹו לּה. ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָּובהכנֹות
חּייו  מתארים ׁשּבּה וּיּגׁש, לפרׁשת יעקב" "ויחי הּפסּוק ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹאת

יעקב? ׁשל ְֲֶַָֹֻּופעּלֹותיו
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּובכללּות  מׁשּתּנים. ׁשאינם החּיים הם החּיים ענין ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָאמּתּיּות
מׁשּתּנה", ׁש"אינֹו לֹומר אפׁשר ּברּו־הּוא הּבֹורא על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָרק
מּצד  יׂשראל, ׁשּבני אּלא "נפסדים", הּנם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּדהּנבראים
ּכמֹו "חּיים", ּכן ּגם נקראים לה', והתקּׁשרּותם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדבקּותם

ּכּלכם". חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם – ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּכתּוב
יֹום  עד ּבעצמ ּתאמין "אל ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָאּלא
והּצער  הּנסיֹונֹות ּכל ׁשעם אבינּו, יעקב ׁשאפילּו ,"ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹמֹות
עדין  יׂשראל, ּבארץ ּכׁשּגר ואפילּו ּבה', ּדבק עדין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעבר,
יֹום  "עד ׁשהרי יעקב", ׁש"ויחי ּולהחליט לסּכם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאי־אפׁשר
– וּיּגׁש ּבפרׁשת נכּתב לא הּפסּוק לכן ּתאמין". "אל "ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹמֹות

יעקב. חּיי ׁשל ְֲִֵֶַַָֹּבעּצּומם
ׁשּלמרֹו הּוכח לפטירתֹו), סמּו) ויחי ּבפרׁשת היֹותֹוורק ת ְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָ

יכֹולים  ּכאן ׁשלמה", "מּטתֹו עם־ּכל־זה מצרים, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָּבׁשעּבּוד
"ויחי  וקֹובעת מסּכמת הּתֹורה יעקב". "ויחי ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָֹֹלקּבע

ֲַֹיעקב".
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i"yx£˙eÓÏ Ï‡¯NÈŒÈÓÈ e·¯˜iÂ∑(ב"ר) ׁשּנאמר מי ּכל «ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ֱִֶֶַָ

אבֹותיו. לימי הּגיע לא למּות', 'קריבה חי (ּבֹו: יצחק ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

ת' חי אביו 'קריבה', נאמר: ּבדוד קמ"ז. ויעקב פ')ק"פ חי (ס"א והּוא ׁשנים ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

ÛÒBÈÏ.)ע' B·Ï ‡¯˜iÂ∑ּבידֹו יכלת ׁשהיה למי «ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְִֶֶָָָֹ
E„È.לעׂשֹות  ‡ŒÌÈN∑ והּׁשבע.˙Ó‡Â „ÒÁ∑ חסד ֲַƒ»»¿ְִַָ∆∆∆¡∆ֶֶ

אמת, ׁשל חסד הּוא הּמתים עם מצּפה ׁשעֹוׂשין ׁשאינֹו ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַ
ּגמּול  ÌÈ¯ˆÓa.לתׁשלּום È¯a˜˙ ‡ŒÏ‡∑סֹופּה ְְְַ«»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒָ

ּכּנים עפרּה ּגּופי (להיֹות ּתחת חּוצה .)ּומרחׁשין מתי וׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
יעׂשּוני  וׁשּלא מחּלֹות. ּגלּגּול ּבצער אּלא חּיים, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלארץ

עבֹודתֿאלילים  .(ב"ר)מצרים ְֱֲִִִִַַ

(ì)éðzøá÷e íéøönî éðúàNðe éúáà-íò ézáëLå§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ¦¦§©½¦§©§©−¦
:Eøáãë äNòà éëðà øîàiå íúøá÷a¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬¦§¨¤«

i"yx£È˙·‡ŒÌÚ Èz·ÎLÂ∑ למעלה מחּבר זֹו וי"ו ¿»«¿ƒƒ¬…«ְְְַָָָֻ
הּמקרא: והּׁשבע לתחּלת ירכי" ּתחת יד נא "ׂשים ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

מּמצרים. ּתּׂשאני ואּתה אבֹותי עם לׁשּכב סֹופי ואני ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַַַַַָָלי,
אבֹותי  עם הׁשּכיבני אבתי", עם "וׁשכבּתי לֹומר: ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָֹואין
מּמצרים  "ּונׂשאתני אחריו: ּכתיב ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבּמערה,

לׁשֹון  מקֹום ּבכל מצינּו ועֹוד, ּבקברתם". ְְְְְְִִִַַָָָָָֻּוקברּתני
ּכמֹו: הּקבּורה, ולא הּגויעה היא אבֹותיו', עם ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹ'ׁשכיבה

ב) א ואחרּֿכ:(מלכים אבֹותיו", עם ּדוד "וּיּקבר "וּיׁשּכב ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ
ּדוד  ."ּבעיר ְִִָ

(àì)eçzLiå Bì òáMiå éì äòáMä øîàiåìûøNé ©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬¦§¨¥−
:ähnä Làø-ìò©¬Ÿ©¦¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ eÁzLiÂ∑ּבעיּדניּה ליּהּתעלא .סגיד «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ
‰hn‰ L‡¯ŒÏÚ∑,הּׁשכינה לצד עצמֹו מּכאן הפ «…«ƒ»ְְְִִַַַַָָָ

חֹולה  ׁשל מראׁשתיו למעלה ׁשהּׁשכינה י אמרּו (שבת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מ) ׁשהיתה נדרים על הּמּטה", ראׁש "על אחר: ּדבר .ְִֵֶַַַַָָָָָֹ

מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ׁשלמה ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹמּטתֹו
עֹומד  הּוא והרי הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד ְְְֲִִֵֵֵֶַַָהּוא,

.ּבצדקֹו ְְִ
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יׂשראל", "וּיׁשּתחּו הּפסּוק על רׁש"י: ּבפירּוׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָהּביאּור
יׂשראל", "וּיתחּזק הּפסּוק ועל ליּה", סגיד ּבעידניּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ"ּתעלא
ּכבֹוד, לֹו אחּלק הּוא, מל ּבני, ׁשהּוא אף־על־ּפי ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ"אמר

לּמלכּות", ּכבֹוד ׁשחֹולקין ְְִִֶַַָָמּכאן
[לא  היתה ּבעידניּה" "ּתעלא ּבתֹור ליֹוסף ׁשההׁשּתחואה -ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מּיד  זאת לעׂשֹות צרי היה (ּדאם־ּכן מלכּות ּכבֹוד ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹמּטעם
(ולכן  ּבּקׁשתֹו למּלא ׁשּיתרּצה ּכדי לא וגם לפניו), יֹוסף ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכׁשּבא
ּבנֹוגע  כּו'" ּבעידניּה "ּתעלא לפרׁש רׁש"י הּוצר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹלא
חת), לבני אברהם הׁשּתחואת אֹו לעׂשו, יעקב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹלהׁשּתחואת
יֹוסף  היה ׁשּבוּדאי (אף ּבּקׁשתֹו למּלא לּׁשבּועה ּבהמׁש ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאּלא]
זקּוק  היה ׁשּיֹוסף ּכיון ׁשבּועה), ללא ּגם אביו ציּווי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמקּיים

ׁשּיּקבר  ּפרעה ׁשל רצֹונֹו על להתּגּבר ׁשּיּוכל מיּוחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלתֹוקף
ּכדי  אליו, הׁשּתחוה יֹותר, עֹוד לחּזקֹו ּכדי ולכן, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּבמצרים.
ּבענין  "ּכ"מל עצמֹו ׁשּירּגיׁש ההתנּׂשאּות מּדת אצלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלעֹורר
מּתֹו ּבּקׁשתֹו וימּלא ּכנגּדֹו, לעמֹוד יּוכל לא ּדבר ׁשּׁשּום ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹזה,

ׁשּבחּיֹות; הּפיקח ("ּתעלא") ׁשּועל ּכמֹו יתירה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהתחּכמּות
לצד  עצמֹו הפ" הּמּטה", ראׁש "על רׁש"י: ְְְִִִַַַַַַַָָֹּוממׁשי
- חֹולה" ׁשל מראׁשֹותיו למעלה ׁשהּׁשכינה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשכינה..
סגיד  ּבעידניּה ּד"ּתעלא להּפירּוׁש ּבהמׁש הּוא זה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּפירּוׁש
לצד  עצמֹו ׁש"הפ אּלא ליֹוסף, ׁשהׁשּתחוה היינּו, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָליּה".

ְִָׁשכינה";
הּמּטה, ראׁש על אחר, "ּדבר - נֹוסף ּפירּוׁש רׁש"י ְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומפרׁש
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כט igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy
יֹוסף  ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ׁשלמה, מּטת ֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹעל
עֹומד  הּוא והרי הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד, היה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמל
אּלא) ליֹוסף, (לא היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה היינּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּבצדקֹו",

והֹודיה  ׁשבח ּבתֹור ׁשלמה.להּקּב"ה, מּטתֹו ׁשהיתה על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לא  זה ׁשּבגלל הראׁשֹון ּבּפירּוׁש הּקֹוׁשי מהּו להבין: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוצרי
ואף־על־  נֹוסף, ּפירּוׁש לפרׁש צרי אּלא ּבֹו, רׁש"י ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמסּתּפק
הּפירּוׁש הּוא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו הּפירּוׁש עיקר ְְִִִִֵֵֵֶַַַָּפי־כן

ּדוקא? ְִַָָהראׁשֹון
ּבזה: הּביאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

הן  מקרא: ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשּמתעֹוררת ׁשאלה לבאר ּבא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָרׁש"י
ּכיון  ליֹוסף להׁשּתחוֹות סיּבה יׁש יעקב ׁשל ׁשּמּצּדֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאמת
הּׁשאלה  אף־על־ּפי־כן, אבל ליּה", סגיד ּבעידניּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁש"ּתעלא

אליו?! יׁשּתחוה אביו ׁשּיעקב הּניח ּכיצד יֹוסף: על ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהיא
מהר"ם  אֹודֹות מהּסיּפּור יֹודע לא אמנם למקרא' חמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹה'ּבן
רצה  ׁשּלא ּכיון אביו, עם ּביחד לדּור רצה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹמרֹוטנּבּורג,
ּבפׁשטּות, מּובן אף־על־ּפי־כן אבל אֹותֹו, יכּבד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשאביו

אליו. אביו הׁשּתחואת את למנֹוע צרי היה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיֹוסף
להם  להׁשּתחוֹות לאברהם ׁשהּניחּו חת לבני ּבנֹוגע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבׁשלמא
אליו  להׁשּתחוֹות ליעקב ׁשהּניח עׂשו וכן רׁשעים, היּו הרי -ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשּיעקב  הּניח ּכיצד צּדיק, ׁשהיה יֹוסף אבל רׁשע; היה הרי -ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אליו?! יׁשּתחוה ְֲִִֵֶַָָאביו
ראׁש "על הּתיבֹות על ּפירּוׁשֹו ּבהמׁש רׁש"י מתרץ זה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹועל

הּׁשכינה": לצד עצמֹו הפ" - ְְְִִַַַַַָָָהּמּטה"
הפ" ולכן אליו, להׁשּתחֹות לֹו יניח לא ׁשּיֹוסף ידע ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹיעקב
מּסביבֹו הּנמצאים וכל - ׁשּיֹוסף ּכדי הּׁשכינה", לצד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָעצמֹו
לּׁשכינה, אּלא) ליֹוסף, (לא ׁשּמׁשּתחוה לחׁשֹוב יּוכל -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  לאמיּתֹו אבל זֹו; הׁשּתחואה מּמּנּו ימנע לא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובמילא

להׁשּתחוֹות  נתּכּון אם ּכי ליֹוסף, יעקב הׁשּתחוה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹּדבר
וכיון  ּבתחילה, מּיד להׁשּתחֹות צרי היה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָלּׁשכינה,
ּבּקׁשתֹו, ׁשּיקּים נׁשּבע ׁשּיֹוסף לאחרי רק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהׁשּתחוה
("ּתעלא  ליֹוסף היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה לֹומר, צרי ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָעל־ּכרח
על־ידי  הענין ּבחיזּוק להֹוסיף ּכדי ליּה"), סגיד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָּבעידניּה
ורק  יג), סעיף (ּכּנ"ל מל ׁשל ההתנּׂשאּות מּדת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַהתעֹוררּות

הּׁשכינה". לצד עצמֹו הפ"ְְְִַַַַָָ
ענין  ׁשּכל ּכיון ּכי: מסּפיק, אינֹו זה ּפירּוׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאמנם,

ליֹוס  לעמֹוד ההׁשּתחואה ׁשּיּוכל ּבחיזּוקֹו להֹוסיף ּכדי היא ף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
ׁשכינה", לצד עצמֹו ׁש"הפ ּבׁשעה הרי הּבּקׁשה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבקּיּום
יכֹול  היה ׁשּיֹוסף ּכיון זֹו, ׁשּבהׁשּתחואה הּתֹועלת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבטלה

אליו?! ולא לּׁשכינה, ׁשּמׁשּתחוה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹלחׁשֹוב
(לא  היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה - נֹוסף ּפירּוׁש רׁש"י מפרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹולכן
ׁשהיתה  "על והֹודיה ׁשבח ּבתֹור להּקּב"ה, אּלא) ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָליֹוסף,
ּכ ּכדי עד ּבצדקֹו", עֹומד יֹוסף.. ׁשהרי ׁשלמה.. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָמּטתֹו
ּכל  למרֹות אביו ּבּקׁשת לקים עצמֹו על לקּבל ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּמּוכן
צדקּותֹו אֹודֹות ידע לכן מּקֹודם ׁשעֹוד (אף ׁשּבּדבר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקׁשים
ּבניו  את וׁשלח הּמקּדׁש, ּבית על ּבכה ׁשהרי יֹוסף, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

אצלֹו). ּתֹורה ְְִֶָללמֹוד
ׁשל  מּפׁשּוטֹו יֹותר רחֹוק זה ּפירּוׁש אף־על־ּפי־כן, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָאבל
ּבּכתּוב  נאמר לא ׁשהרי הּספר, מן חסר העיקר ּכי ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקרא,
ׁשּכתּוב  ּבמה ׁשּנרמז לֹומר ואין להּקּב"ה. הׁשּתחוה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּיעקב
ׁשל  מראׁשֹותיו למעלה "ׁשהּׁשכינה הּמּטה", ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"על
ראׁש "על הּתיבֹות מׁשמעּות ּכי הא', ּבּפירּוׁש ּכמֹו ְְִֵֵֶַַַַָָֹחֹולה",
ׁשלמה", מּטתֹו ׁשהיתה "על היא הּב' ּבּפירּוׁש ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּטה"
על  ּתיבֹות ּבאֹותן להׁשּתּמׁש אי־אפׁשר הּכתּובים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּובפׁשטּות

ׁשֹונים. ענינים ְִִִָּב'

çî(à)óñBéì øîàiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤§¥½
éáà äpääMðî-úà Bnò åéðá éðL-úà çwiå äìç E ¦¥¬¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−

:íéøôà-úàå§¤¤§¨«¦
i"yx£ÛÒBÈÏ ¯Ó‡iÂ∑ זה והרי הּמּגידים, מן אחד «…∆¿≈ֲִִִֵֶֶַַַָ

לפני  רגיל היה אפרים אֹומרים: ויׁש קצר. ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמקרא
ּגׁשן, ּבארץ יעקב ּוכׁשחלה ּבתלמּוד, הליעקב ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

לֹו להּגיד למצרים אביו אצל ‡˙ÈLŒ.אפרים ÁwiÂ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ«ƒ«∆¿≈
BnÚ ÂÈ·∑ לפני יעקב ׁשּיברכם .מֹותֹוּכדי »»ƒְְְְֲִֵֵֵֶַָֹ

(á)ða äpä øîàiå á÷òéì ãbiåéìà àa óñBé EE ©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®
:ähnä-ìò áLiå ìàøNé ÷fçúiå©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤©©¦¨«

i"yx£„biÂ∑ והרּבה מי, ּפרׁש ולא ליעקב, הּמּגיד ««≈ְְְְֲִִֵֵַַַַַֹֹ
לׁשֹון  קצרי Ï‡¯NÈ.מקראֹות ˜fÁ˙iÂ∑:אמר ְְִִֵָָ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ַָ

ּכבֹוד', לֹו אחלק הּוא, מל ּבני, ׁשהּוא ְֱִִֶֶֶֶַַָֹ'אףֿעלּֿפי

ּכבֹוד  חלק מׁשה וכן לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחֹולקים ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹמּכאן
אלי" אּלה עבדי כל "וירדּו יא)לּמלכּות: וכן (שמות , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ

וגֹו'" מתניו "ויׁשּנס יח)אלּיהּו: א .(מלכים ְְְִֵֵַַָָָ

ÛÒBÈÏא  ¯Ó‡Â ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«¬«¿≈
È‰Ba ÔÈ¯z ˙È ¯·„e Ú¯Ó ·ÈÎL Ce·‡ ‡‰»¬¿ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ ˙È dnÚƒ≈»¿«∆¿»∆¿»ƒ

‡˙‡ב  ÛÒBÈ C¯a ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿«¬…«¬«»¿»≈¬»
:‡Ò¯Ú ÏÚ ·È˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Û˜˙‡Â C˙ÂÏ¿»»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ≈««¿»

epxetq

çî(a).ähnä ìò áLiå"EPOn rf `le mw `le" Ktdde ,f` Fl xWt`d itM zEklOl cFaM wlgl(h ,d xzq`).b dxez ©¥¤©©¦¨©£Ÿ¨©©§§¦¨¤§¨¨§©¥¤§Ÿ¨§Ÿ¨¦¤
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(â)æeìa éìà-äàøð écL ìû óñBé-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−
:éúà Cøáéå ïòðk õøàa§¤´¤§¨®©©§−̈¤Ÿ¦«

(ã)ézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåìä÷ì E ©Ÿ́¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−¦§©´
éøçà Eòøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénòúfçà E ©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬

:íìBò¨«
i"yx£ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙e∑ לצאת ׁשעתידים ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְֲִִִִֵֶַָ

"ּגֹוי  לי: ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ועּמים, קהל עֹוד ְְִִִִִֶֶַַַַָָָמּמּני
ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר "ּגֹוי", ּגֹוים", ְְְִִִִִַַַַָָּוקהל

לּמדני, ּבן. לי נֹולד לא וׁשּוב מּבנימין, לבד ׁשנים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָֹהרי
ליח  מּׁשבטי אחד אני ׁשעתיד מּתנה אֹותּה ועּתה, לק, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ל .נֹותן ְֵ

(ä)éðá-éðL äzòåíéøöî õøàa Eì íéãìBpä E §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦
éìà éàa-ãòäMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî E ©Ÿ¦¬¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½

:éì-eéäé ïBòîLå ïáeàøk¦§¥¬§¦§−¦«§¦«
i"yx£EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑ ּבֹואי לפני «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְִִֵ

,ׁשּבאתי אלי עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו ּכלֹומר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אצל.Ì‰ŒÈÏ∑ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר ּבחׁשּבֹון ְְֶƒ≈ְְְִֵֵֶֶַָָֹ

ּכנגּדֹו איׁש .ּבארץ ְְִֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 435 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)

mixvnA clEdl dlrOd©©£¨§¦¨¥§¦§©¦

ל הּנֹולדים ּבני ׁשני "ועּתה ליֹוסף יעקב אמר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבפרׁשתנּו
ּומנּׁשה  אפרים הם, לי מצרימה אלי ּבֹואי עד מצרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבארץ

לי" יהיּו וׁשמעֹון ה)ּכראּובן .(מח, ְְְְִִִִֵ
הרמּב"ן ועוד)והקׁשה כאן, האלשיך הקשה וכן טו. מח, (פרשתנו ְְְִַַָָ

מצרים  ּבארץ ל "הּנֹולדים ּבאמרֹו "להארי הּוצר" ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָמּדּוע
ׁשני  ועּתה אמר "לא מּדּוע הם", לי מצרימה אלי ּבֹואי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹעד
לי"? יהיּו וׁשמעֹון ּכראּובן ּומנּׁשה אפרים ל הּנֹולדים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבני
להּגיד  "רק אּלּו ּבדברים יעקב ּבא ׁשּלא ּבזה, לבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹויׁש
הרמּב"ן) ׁשּתירץ (ּכמֹו לֹו־לי" ׁשּיכים יהיּו יֹוסף מּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאיזה
להיֹות  ּומנּׁשה אפרים ׁשּזכּו לזה הּטעם את לבאר ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

ל ׁש"נֹולדים ּגּופא ּבזה היתה ׁשּזכּותם ליעקב. ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיכים
מצרימה". אלי ּבֹואי עד מצרים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּבארץ

והתחּנכּו יעקב, ׁשל ּביאתֹו לפני ּבמצרים ׁשּנֹולדּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹּדאף
ּגם  התנהגּו מּכל־מקֹום נֹוכח, יעקב היה לא ׁשּבּה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבסביבה

ּדר  ּולפי אבינּו, יעקב ׁשל ּכנכדיו ּכזה ּומּצב כיו.ּבזמן ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּדוקא  ּביעקב ּכי הם", "לי ליעקב ׁשּיכים להיֹות זכּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולכן

ׁשלמה" ׁש"מּטתֹו ועוד)מצינּו ה. פל"ו, ׁשּגם (ויק"ר ועל־ידי , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשל  זֹו מעלתֹו ּבאה יעקב, ׁשל ּכנכדיו התנהגּו ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבמצרים

ׁשלמה". "מּטתֹו נׁשארה ּכי ׁשלימּות, לידי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹיעקב

(å)ìò eéäé Eì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe«©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´
:íúìçða eàøwé íäéçà íL¥¯£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â Ez„ÏBÓe∑,עֹוד ּתֹוליד ּבמנין אם יהיּו לא «¿¿¿ְְְִִִִַֹ
נכללים, יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבני

ואףֿעלּֿפי  הּנחלה, לענין ּבּׁשבטים ׁשם להם יהא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹולא
"לרב  ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, למנין הארץ ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשנחלקה

ÈÏג  ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ
:È˙È CÈ¯·e ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÊeÏ·¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CpbÒ‡Âד  CÏ LÈtÓ ‡‡ ‡‰ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»¿«¿ƒ»
‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡Â ÔÈË·L ˙LÎÏ Cpz‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»«¿»»»

:ÌÏÚ ˙ÒÁ‡ C¯˙a CÈ·Ïƒ¿»«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡a‡ה  CÏ e„ÈÏÈ˙‡c CÈa ÔÈ¯z ÔÚÎe¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»
Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«≈≈¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ
:ÈÓ„˜ ÔB‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰LÓe ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿√»»

ÏÚו  ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È¯˙a „ÈÏB˙ Èc CÈ·e¿»ƒƒ«¿≈ƒ»¿«
:ÔB‰zÒÁ‡a ÔB¯˜˙È ÔB‰eÁ‡ ÌeL¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

epxetq

(c)ézúðeúà ézúðå íénò ìä÷ì E §©¦¦§©©¦§¨©¦¤
.õøàämihaXd lM EclFp xaM f` dPd ¨¨¤¦¥¨§¨§¨©§¨¦

iz`vA il xn` xakE ,oinipAn uEg¦¦§¨¦§¨¨©¦§¥¦
dilr akW dY` xW` ux`d" oxgl§¨¨¨¨¤£¤©¨Ÿ¥¨¤¨

"LrxflE dPpY` Ll(bi ,gk lirl)oM m` , §¤§¤¨§©§¤¦¥
miOr lW ldw il oYIW dpEMd dzid̈§¨©©¨¨¤¦¥¦¨¨¤©¦

xn`W aWgl oi`e ,ux`d zXxi oiprA§¦§©§ª©¨¨¤§¥©§Ÿ¤¨©
ipW z`e LzF` il ozPW ,Lilr `N` df¤¤¨¨¤¤¨©¦§§¤§¥

.eCgi LipAd dxez ¨¤©§¨
(d)éðá éðL äzòåéì ..Eì íéãìBpä E §©¨§¥¨¤©¨¦§¦

.íä,LOr eCgi il ozp mCal mzF`W ¥¤¨§©¨¨©¦©§¨¦§
dPde ,iYlNt `l Lipt d`x" oiprM§¦§©§Ÿ¨¤Ÿ¦¨§¦§¦¥

"Lrxf z` mB midl` iz` d`xdweqt) ¤§¨Ÿ¦¡Ÿ¦©¤©§¤
(`i.e dxez

(e).íäéøçà zãìBä øLà EzãìBîe©§§£¤©§¨©£¥¤
LYclFn mi`xwPd ,LipA ipA mdW¤¥§¥¨¤©¦§¨¦©§§

.zn`A¤¡¤
.eéäé EìEkxAzie "sqFi ziA" E`xTi §¦§¦¨§¥¥§¦§¨§
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מן  חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש איׁש וכל נחלתֹו", ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּתרּבּו

ׁשבטים  נקראּו לא מּכלֿמקֹום אּלּוהּבכֹורֹות, אּלא ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
ּודגלים ( וׁשבט, ׁשבט לכל ונׂשיא הּׁשבטים, ׁשמֹות למנין הארץ ּגֹורל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהּטיל

ולזה  .)לזה ְֶֶָָ

(æ)éðàå|ïòðk õøàa ìçø éìò äúî ïctî éàáa ©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ
äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa Cøca©¤½¤§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨

:íçì úéa àåä úøôà Cøãa íM̈Æ§¤´¤¤§½̈¦−¥¬¨«¤
i"yx£'B‚Â ÔctÓ È‡·a È‡Â∑ ׁשאני ואףֿעלּֿפי «¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְֲִִֶַַ

ּכ ולא ּכנען ּבארץ להּקבר להֹוליכני עלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמטריח
לחם  לבית סמּו מתה ׁשהרי ,לאּמ .עׂשיתי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ı¯‡Œ˙¯·k∑ ּכמּדת אּמה, אלּפים והם ארץ, מּדת ƒ¿«∆∆ְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ּתאמר  ולא הּדרׁשן. מׁשה רּבי ּכדברי ׁשּבת, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֹּתחּום

עת ׁש ּבחברֹון. ּולקברּה מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּככברה  ּומנּקבת חלּולה ׁשהארץ היה, .הּגריד ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ÌM ‰¯a˜‡Â∑ לחם לבית אפּלּו הֹולכּתיה ולא »∆¿¿∆»»ְְְֲִִֵֶֶַָֹ
לארץ, עלי להכניסּה ּבלּב ׁשּיׁש ּדע וידעּתי אבל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לעזרה  ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ׁשעלּֿפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָל

ּדר עֹוברים והיּו נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָלבניה
עליהם  ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשם,

ׁשּנאמר: לא)רחמים, וגֹו'",(ירמיה נׁשמע ּברמה "קֹול ְְְֱֲִִֶֶַַָָָ
נאם ֿ והּקדֹוׁש לפעּלת ׂשכר  "יׁש מׁשיבּה: ּברּוֿהּוא ְְְְִִֵֵַָָָָָָֻֻ

וׁשבּו וגֹו' 'ּכרּוב ה' ּתרּגם: ואּונקלֹוס לגבּולם". ּבנים ְְְְְְְְִִִֵָָָ
יֹום חריׁשת ׁשעּור ּכדי ארץ (ארעא', אחרים: ואֹומר )ספרים , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

מחרׁשה  ּכדי אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו קצב להם ׁשהיה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאני,
'ּכריב ּכדאמרינן: ּבלע"ז, קוריאד"א 'ּכּמה אחת, ותני' ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

ּכרבא' מּבי ּתעלא .דמּסיק ְְֲִִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 239 'nr l"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

'ziAd zxwr' lW xEYiEd zpEkY§©©¦¤£¤¤©©¦

ּבבֹואי  "ואני ליֹוסף יעקב ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּבתחילת
"ּבּדר ׁשם ואקּברה גֹו' רחל עלי מתה ז)מּפּדן ּופירׁש(מח, . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לבניה, לעזרה ׁשּתהא ׁשם קברּתיה הּדּבּור "על־ּפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י
ּובֹוכה  קברּה על רחל יצאת כּו' נבּוזראדן אֹותם ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשּיגלה
ׂשכר  יׁש מׁשיבּה והּקּב"ה כּו', רחמים עליהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומבּקׁשת

."ְִֵָלפעּולת
נקּב ׁשרחל מה לבאר ּדהּנה ויׁש אבינּו, יעקב ולא ּבּדר רה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
רׁש"י ּכֹותב אּמנּו רחל ויקרא)על ד"ה ד לא, היתה (ויצא "היא ְִִִֵֵֵַַָָָ

ּבּמדרש איתא וכן הּבית". ב)עקרת ּפע"א, רבה "רחל (בראשית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבית". ׁשל עיקרֹו ְִִֶַָָָהיתה

מּמצֹות־עׂשה  ׁשּפטּורֹות יׂשראל, לנׁשי ּבנֹוגע מצינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָוהּנה
ּגרמא א)ׁשהּזמן כט, קידושין מּתלמּוד (משנה ּפטּורֹות וכן , ְְְְְִֵֶַַַָָ

ב)ּתֹורה שם, ּבראׁשֹונים(קידושין ּומבֹואר תפלות . סדר (אבודרהם ְִִָָָ
ע"ג) ר"ס כלבו חול. צרכי של מּטלים הּנׁשים ׁשעל מּפני ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהּוא

אּלּו. מּדברים ּפטּורֹות ולכן ְְְִִִֵֵַַָָהּבית,
ׁשּיּוכלּו ׁשּכדי ויּתּור, ׁשל נפלאה ּתכּונה יׁש ׁשּלּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונמצא,
על  מוּתרֹות הן הרי הּבית", ּכ"עקרת ּבתפקידן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלׁשּמׁש
לימּוד  ּכמֹו ּגלּויה, קדּוׁשה ּבּה ׁשּיׁש הּׁשם־יתּבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת
ה' את עֹובדֹות זה ּובמקֹום מצֹות־עׂשה, וקּיּום ְְְְֲִִִֵֶֶַָהּתֹורה
האנׁשים, מה־ּׁשאין־ּכן הּבית. ּבצרכי העיסּוק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל־ידי
ּבהם  ׁשּיׁש ּבדברים ּבעיקר היא הּקּב"ה את ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעבֹודתם

ּגלּויה. ְְָָקדּוׁשה
ולא  ּבּדר נקּברה אּמנּו ׁשרחל מה לבאר יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועל־ּפי־זה
מעלה  יׁש הּבית" "עקרת ׁשהיא לרחל רק ּכי אבינּו, ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעקב
הּקבּורה  על ׁשנים ואלפי מאֹות ּבמׁש מוּתרת להיֹותּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזֹו,
ׁשּכׁשּיהיּו ּכדי הּמכּפלה, מערת - ּגלּויה קדּוׁשה ׁשל ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמקֹום
ׁשּיתחּיבּו ּכ ּכדי עד רצּוי, ּבלּתי ּומּצב ּבמעמד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל

לבניה"! עזרה "ּתהא - ְְְֵֶֶָָָָּגלּות

Ú¯‡a‡ז  ÏÁ¯ ÈÏÚ ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«»≈¿«¿»
ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡·e¯k „BÚa ‡Á¯‡a ÔÚÎ„ƒ¿««¿»¿»¿¿»¿«¿»¿≈«
˙Èa ‡È‰ ˙¯Ù‡ Á¯‡a Ônz dz¯·˜e ˙¯Ù‡Ï¿∆¿»¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ≈

:ÌÁÏ»∆

epxetq

.LizFkxaAE`xTi mdig` mW lr §¦§¤©¥£¥¤¦¨§
`xTi dXpn ipAn cg` lM .mzlgpA§©£¨¨¨¤¨¦§¥§©¤¦¨¥
mOr lgpl ,dXpn mW lrW eig`M§¤¨¤©¥§©¤¦§Ÿ¦¨
mixt` ipAn cg` lM oke ,FzlgpA§©£¨§¥¨¤¨¦§¥¤§©¦
lgpl ,mixt` mW lr ,eig`M `xTi¦¨¥§¤¨©¥¤§©¦¦§Ÿ

.mixt` zlgpA mOrf dxez ¦¨§©£©¤§©¦
(f).éðàåil` xn`WM ,xn`Y `OW ©£¦¤¨Ÿ©§¤¨©¥©

"miOr ldwl LiYzpE" KxAzi l`d̈¥¦§¨©§©¦¦§©©¦
(c weqt)cFr cilF`W dpEMd dzid ,¨§¨©©¨¨¤¦

`l df - `hgd mxBW `N` ,mipÄ¦¤¨¤¨©©¥§¤Ÿ
iM ,okYi¦¨¥¦

,ïctî éàáal`d f` il` dlbPWM §Ÿ¦¦©¨§¤¦§¨¥©¨¨¥
KxAzi(ai `i ,dl). ¦§¨©

.ìçø éìò äúîmpFxkf mxn`M ¥¨¨©¨¥§¨§¨¦§¨
'Dlral `N` dzn dX` oi`' dkxal¦§¨¨¥¦¨¥¨¤¨§©£¨

(a ,ak oixcdpq).
àáì õøà úøák ãBòa ,Cøca©¤¤§¦§©¤¤¨Ÿ

.äúøôàFzF`n iYrqPWM skY ¤§¨¨¥¤§¤¨©§¦¥

,il` KxAzi l`d xACn didW mFwOd©¨¤¨¨§©¥¨¥¦§¨©¥©
.mgl zial iriBd mxh ,KxCA icFrA§¦©¤¤¤¤©¦¦§¥¤¤

.úøôà Cøãa íM äøa÷àåKM lke ¨¤§§¤¨¨§¤¤¤§¨§¨¨
iYxvr `NW ,ila`e izCxh ilr dxaB̈§¨¨©¦§¨¦§¤§¦¤Ÿ¨©§¦
,mgl ziA zFxaw zial DkilFdl gMŸ©§¦¨§¥§¨¥¤¤
llg iAl" did f`n iM wtq oi`e§¥¨¥¦¥¨¨¨¦¦¨©

"iAxwA(ak ,hw mildz)iA cFr hlW `le , §¦§¦§Ÿ¨©¦
x`Wp `le ,`hgA Klklzdl rxd xvi¥¤¨¨§¦§©§¥§¥§§Ÿ¦§©

.mipA cilFdl gM iAg dxez ¦Ÿ©§¦¨¦



igieלב zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ipy meil inei xeriy

(ç):älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
i"yx£ÛÒBÈ ÈaŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑,לברכם ּבּקׁש ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְִֵָָ

ׁשכ  ואחאב ונסּתּלקה ירבעם ׁשעתיד לפי מּמּנּו, ינה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ
מּמנּׁשה  ּובניו ויהּוא מאפרים, ŒÈÓ.לצאת ¯Ó‡iÂ ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ«…∆ƒ

‰l‡∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו .מהיכן ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

(è)éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå äæa íéýìû¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

i"yx£‰Êa∑ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו הראה »∆ְְְְִִֵֵֶַַָָֻ
הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים Ó‡iÂ¯.יֹוסף ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹ«…«

ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡ ‡ŒÌÁ˜∑ הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו :(הושע »∆»≈««¬»¬≈ֶֶַַָָ

אנכי  זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ"ואנכי
על  ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל ּביעקב רּוחי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָֹּתרּגלּתי

.זרֹועֹותיו  ְָ

ß zah 'f ipy mei ß

(é)Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³
íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà: Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«

(àé)éðô äàø óñBé-ìà ìàøNé øîàiåézìlô àì E ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦
:Eòøæ-úà íb íéýìû éúà äàøä äpäå§¦¥̧¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

i"yx£‡ÏÈzÏlÙ∑ עֹוד ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב לּבי מלאני ּכמֹו:∑ÈzÏlÙ.לא מחׁשבה, טז)לׁשֹון (ישעיה …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲַָָ
פלילה  עׂשי עצה, .""הביאי ְֲִִִִֵָָָ

(áé)åétàì eçzLiå åékøa íòî íúà óñBé àöBiå©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈
:äöøà̈«§¨

i"yx£Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑ הֹוציאם ׁשּנׁשקם, לאחר «≈≈…»ְְִֶַַָָָ
לׂשמאל, וזה לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיֹוסף

ּולברכם  עליהם ידיו לסמ.ÂÈt‡Ï eÁzLiÂ∑ ּכׁשחזר ְְְֲִֵֶָָָָֹ«ƒ¿«¿«»ְֶַָ
אביו  מּלפני .לאחֹוריו ְֲִִִֵַָָ

(âé)Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé çwiå©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ
-úàå ìàøNé ìàîOîìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®

:åéìà Lbiå©©¥−¥¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ BÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡∑ ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו חברֹו, לקראת הּבא ∆∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

לברכה  מיּמן .הּבכֹור, ְְְִַָָָֻ

‡ÔÈl:ח  ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ Èa ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

ÈÈט  ÈÏ ·‰Èc Ôep‡ Èa È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

ÈÊÁÓÏי  ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈ ÈÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈMÂ d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא  CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈa ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»

ÏÚיב  „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú¯‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

dÈÓÈaיג  ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e¿«≈»«¿≈»∆¿«ƒƒƒ≈
dÏ‡Óq· ‰MÓ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‡ÓqÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

epxetq

(g).óñBé éða úà ìàøNé àøiåd`x ©©§¦§¨¥¤§¥¥¨¨
in xiMd `l la` ,mc` ipA mdW¤¥§¥¨¨£¨Ÿ¦¦¦

.mdh dxez ¥
(h)à íä éða.äæa íéäìà éì ïúð øL ¨©¥£¤¨©¦¡Ÿ¦¨¤

mzF` md la` ,ipA ipA `le ,md ipÄ©¥§Ÿ§¥¨©£¨¥¨
,"dfA" midl` il ozp xW` mipAd©¨¦£¤¨©¦¡Ÿ¦¨¤
Ll miclFPd" Lxn`M ,dR iCal icFrA§¦§©¦Ÿ§¨§§©¨¦§
"dnixvn Lil` i`A cr ,mixvn ux`A§¤¤¦§©¦©Ÿ¦¥¤¦§©§¨

(d weqt)"md il" Yxn`e ,(my).i dxez §¨©§¨¦¥

(i).úBàøì ìëeé àìlEgYW icM ahid Ÿ©¦§¥¥§¥¤¨
oiprM ,mzF` FzF`xA FzkxA mdilr£¥¤¦§¨¦§¨§¦§©

"mXn EP`xY xW`"(bi ,bk xacna)oiprkE , £¤¦§¤¦¨§¦§©
"ux`d lM z` 'd Ed`xIe"(` ,cl mixac), ©©§¥¤¨¨¨¤

otIe" rWil`A oke ,DzF` KxaIW icM§¥¤§¨¥¨§¥¤¡¦¨©¦¤
"m`xIe eixg`(ck ,a a mikln). ©£¨©¦§¥

.íäì ÷açéå íäì ÷MiåwAcYW icM ©¦©¨¤©§©¥¨¤§¥¤¦§©
mdilr lEgze mdA FWtp©§¨¤§¨£¥¤

.FzkxA`i dxez ¦§¨

(`i).Eòøæ úà íbldw" xn` mkilre ©¤©§¤©£¥¤¨©§©
"miOr(c weqt)ipkxAWM il` xn` dfe , ©¦§¤¨©¥©§¤¥§©¦

Kxaie" dlrnl Fxn`M ,ux`d zXxiA¦ª©¨¨¤§¨§§©§¨©§¨¤
"iz`(b weqt)DzF`W iE`x oM m` , Ÿ¦¦¥¨¤¨

z` f` KxA okle ,mkilr lEgY dkxAd©§¨¨¨£¥¤§¨¥¥¥¨¤
sqFi(eh weqt)eipA z`e(k weqt).ai dxez ¥§¤¨¨
(ai).åékøa íòîwAgW eia` lW ¥¦¦§¨¤¨¦¤¦¥

.mzF`bi dxez ¨



לג igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ipy meil inei xeriy

(ãé)íéøôà Làø-ìò úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ
ìkN äMðî Làø-ìò BìàîN-úàå øéòvä àeäå§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà¤¨½̈¦¬§©¤−©§«
i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ ÏkN∑ היה יֹודע ּכי ּומּדעת, לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל 'אחּכימּנּון', ּכתרּגּומֹו: ƒ≈∆»»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

עליו  ימינֹו ׁשת לא ואףֿעלּֿפיֿכן הּבכֹור, מנּׁשה .ּכי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 432 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dede xar ± mixt`e dXpn§©¤§¤§¨¦¨©§Ÿ¤

והוהוהוהּוּוּוּוא א א א  אפריםאפריםאפריםאפרים עלעלעלעל־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשתתתת אתאתאתאת־־־־ימינימינימינימינֹוֹוֹוֹו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
מנמנמנמנּׁשּׁשּׁשּׁשהההה עלעלעלעל־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ואתואתואתואת־־־־ׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאלֹוֹוֹוֹו יד)ההההּצּצּצּצעירעירעירעיר (מח, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ַַַַֹֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹ

ׂשּכל  יֹוסף, ּבני את ּבברכֹו אבינּו, ׁשּיעקב מסּפר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּבפרׁשתנּו
מּמנּׁשה. הּצעיר אפרים ראׁש על ימינֹו את והּניח ידיו ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹאת
מּמּנּו" "יגּדל ׁשאפרים יעקב הׁשיב יֹוסף, ּתמיהת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹועל

ְִֶַ(מּמנּׁשה).
הּוא  יֹותר, ּגדֹולה ּברכה מקּבל ׁשהּבכֹור הּטעם ּבאּור: ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָּדרּוׁש
"יגּדל  ׁשאפרים ּומּכיון אחיו, ׁשאר לגּבי מעלה לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּצד
לכאֹורה  הּבכֹור, יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע מּדּוע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו",

הּבכֹור? יהיה ׁשאפרים להיֹות צרי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָהיה
ּבזה: ְְֶַַָָָוההסּברה

עבֹודתֹו אפן את מבּטאים לבניו קרא ּׁשּיֹוסף ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשמֹות
ּבמצרים: ְְְִִִַּבהיֹותֹו

ּכל  ואת עמלי ּכל את אלקים נּׁשני "ּכי מּלׁשֹון הּוא ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמנּׁשה
ּכתֹוצאה  ׁשאּבד העבר את ליֹוסף הזּכיר מנּׁשה אבי". ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבית
ּבעבֹודת  ויחלׁש עברֹו את חלילה יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּגלּותֹו.

'מנּׁשה'. ּבנֹו ׁשם את קרא הּוא ְְֵֶֶַָָה',
זהּו עניי". ּבארץ אלקים הפרני "ּכי מּלׁשֹון הּוא אפרים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹואּלּו

ּבעבֹודתֹו ּבֹו ׁשּנפעל והעּלּוי הּיתרֹון על והֹודאה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָׁשבח
ְְִִַּבמצרים.

על־ידי  ּדוקא ּכי מּמנּׁשה: "יגּדל" ׁשאפרים יעקב קבע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלכן
ּבמקֹום  ּגם ּבאֹור  מֹוסיפים יעקב ׁשּצאצאי ּבמצרים, ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּפרּיה
ׁשּבירידה  והּיתרֹון יעקב, ׁשל ׁשלמּותֹו מתּגּלה ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהחׁש
"אפרים" היא יעקב מּצד הרצּויה העבֹודה ולכן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלּגלּות,

.החׁש ּבמקֹום ּגם ּבאֹור ְִֶַַָָָֹהֹוספה
האיׁשית  ּבעבֹודתֹו ּכי הּבכֹור", "מנּׁשה יֹוסף ּבעבּור ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואּלּו

לנק  עליו מּפניו היה ּוׁשמירה מרע" "סּור ׁשל ּבקו ּתחּלה ט ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ
את  ולכן, אביו. ּבית את ׁשכח ׁשּלא – עברֹו זכרֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל־ידי
מנּׁשה. קרא עבֹודתֹו, ּתחּלת את וסּמל ׁשּנֹולד הּבכֹור, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹו
ּפעּלה  טֹוב", ּב"עׂשה להתחיל יכֹול היה מּכן לאחר ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻרק

'אפרים'. הּׁשני לבנֹו ולקרא – ְְְְִִִִֵֶַַַָֹּבּגלּות
אף  על ּכי הּבכֹור; יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָולכן
היינּו, והתּגּלּות, ּבלדה ּכׁשּמדּבר אפרים, ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּמעלה
– מרע" "סּור הּוא הראׁשֹון הּדבר ּבפעל, העבֹודה ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹסדר
אפרים, – טֹוב" "ועׂשה להיֹות יכֹול אחר־ּכ ורק ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ"מנּׁשה",

למעלהמה־ּׁשאין־ּכן נעלה.מצד יֹותר ׁשאפרים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

(åè)eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà Cøáéå©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸
éúà äòøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì éúáà£Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½

:äfä íBiä-ãò éãBòî¥«¦−©©¬©¤«

(æè)íéøòpä-úà Cøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼
ebãéå ÷çöéå íäøáà éúáà íLå éîL íäá àøwéå§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬

:õøàä áø÷a áøì̈−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤

¯LÈ‡יד  ÏÚ ÈeLÂ dÈÓÈ ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈¿«ƒ«≈»
‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ ‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„¿∆¿«ƒ¿¿≈»¿»¿»≈«≈»
‰LÓ È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰MÓ„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈¿«∆

:‡¯Îea¿»

‡·‰˙Èטו  eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e»ƒ»≈«¬»¿»ƒ¿»¬»»«
È˙È‡cÓ È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒƒ¿ƒ»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú«»»≈

È˙טז  C¯·È ‡LÈa ÏkÓ È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»ƒ»¿»≈»
È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰· È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ≈«»¿ƒ¿¿≈¿¿ƒ¿¬»»«
È· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ ÈeÎe ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L‡¡»»««¿»

epxetq

(ci).åéãé úà ìkNoiade liMUd ¦¥¤¨¨¦§¦§¥¦
.zE`x `lA eici WEXnAeh dxez §¦¨¨§Ÿ§

(eh).óñBé úà CøáéådfA Kxvd `le ©§¨¤¤¥§Ÿª§©¨¤
`le ,dwiWpl `le wEAgl `le dI`xl¦§¦¨§Ÿ§¦§Ÿ¦§¦¨§Ÿ

.dkxAd dzid dn xiMfd¦§¦¤¨§¨©§¨¨

.øîàiå.sqFi z` KxAW xg` ©Ÿ©©©¤¥¥¤¥
éúáà eëläúä øLà ,íéäìàä̈¡Ÿ¦£¤¦§©§£Ÿ©

.åéðôì`Ed dY` xW` midl` dY` §¨¨©¨¡Ÿ¦£¤©¨
.mzEkfA dUr ,eiptl izFa` EkNdzdW¤¦§©§£©§¨¨£¥¦§¨

.éúà äòøä íéäìàäziUrW dY` ¨¡Ÿ¦¨Ÿ¤Ÿ¦©¨¤¨¦¨

.cqg icOrfh dxez ¦¨¦¤¤
(fh)òø ìkî éúà ìàbä Càìnä©©§¨©Ÿ¥Ÿ¦¦¨¨

.CøáéizF` l`FBd K`lOdW ,dEv §¨¥©¥¤©©§¨©¥¦
miiE`x mpi` m` ,mixrPd z` Kxai§¨¥¤©§¨¦¦¥¨§¦

.irvn` iYlA Lzkxal§¦§¨§¦§¦¤§¨¦
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i"yx£È˙‡ Ï‡b‰ C‡Ïn‰∑ להׁשּתּלח הרגיל מלא ««¿»«…≈…ƒְְְִִֵַַַָָָ

מלא אלי "וּיאמר ׁשּנאמר: ּכענין ּבצרתי, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלי
אל" ּבית האל אנכי וגֹו' יעקב ּבחלֹום: .האלהים ְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֹֹ

ÌÈ¯Úp‰Œ˙‡ C¯·È∑ ואפרים ∑eb„ÈÂ.מנּׁשה ¿»≈∆«¿»ƒְְְִֶֶַַ¿ƒ¿
ׁשֹולטת  הרע עין ואין ורבים, ׁשּפרים הּללּו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּדגים

.ּבהם  ֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr gl mgpn zxez)

הארץהארץהארץהארץ ּבּבּבּבקרבקרבקרבקרב לרבלרבלרבלרב טז)וידוידוידוידּגּגּגּגּוּוּוּו 'עלמא ארץארץארץארץ(מח, היינּו – ְְְְְְְְִִִִָָָָֹֹ ְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבחסידּות,יםיםיםיםּדאתּגליא'. ּומבאר ּדאתּכּסיא'. 'עלמא היינּו – ְְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָָֹ

אֹורֹות  אֹותם יתּגּלּו ּדאתּגליא' ּב'עלמא ׁשּגם היא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשהּברכה

'יחּודא  המׁשכת ענין והּוא ּדאתּכּסיא'. ּב'עלמא ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּמאירים
ּתּתאה'. ּב'יחּודא ְִִַָָָָָעילאה'

ß zah 'g iyily mei ß

(æé)Làø-ìò Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©¬Ÿ
dúà øéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéòa òøiå íéøôà¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²

:äMðî Làø-ìò íéøôà-Làø ìòî¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
i"yx£ÂÈ·‡Œ„È CÓ˙iÂ∑ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹוהרימּה .ּותמכּה «ƒ¿…«»ƒְְְִֵֵַָָָָֹ

(çé)øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ
ðéîé íéN:BLàø-ìò E ¦¬§¦«§−©Ÿ«

(èé)àeä-íb ézòãé éðá ézòãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬
ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå íòì-äéäé¦«§¤§−̈§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´

:íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
i"yx£ÈzÚ„È È· ÈzÚ„È∑ הּבכֹור e‰ŒÌb‡.ׁשהּוא »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«

'B‚Â ÌÚlŒ‰È‰È∑,מּמּנּו לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶָָ
עלֿידֹו נס עֹוׂשה ‡ÂÈÁ.ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ÌÏe‡Â ֵֶֶַַָָָ¿»»ƒ

epnÓ Ïc‚È ÔËw‰∑,מּמּנּו לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד «»…ƒ¿«ƒ∆ְִִֵֶֶַָָֻ

ליׂשראל  ּתֹורה וילּמד הארץ את BÚ¯ÊÂ.ׁשּינחיל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ¿«¿
ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ ‰È‰È∑ׁשמעֹו ּבצאת יתמּלא העֹולם ּכל ƒ¿∆¿…«ƒְְְִִֵֵַָָָ

אּילֹון ּכׁשּיעמ ּוׁשמֹו, ּבעמק וירח ּבגבעֹון חּמה .יד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr i zegiy ihewl)

ההההּגּגּגּגֹוֹוֹוֹוים ים ים ים  מלאמלאמלאמלא יהיהיהיהיהיהיהיה וזרעוזרעוזרעוזרעֹוֹוֹוֹו ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו יגיגיגיגּדּדּדּדלללל ההההּקּקּקּקטןטןטןטן אחיואחיואחיואחיו ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹואואואואּוּוּוּולםלםלםלם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ִִִִַַַַֹֹ
יט) הּבכֹור,(מח, מנּׁשה, את יעקב ּבר לא מּדּוע לׁשאל: ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹיׁש

ּדהּנה  והענין, הּקטן. מאחיו ׁשּיגּדל – עצמּה זֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבברכה
ּבארץ"), הּגפן את הּמברי" (ּכמֹו 'המׁשכה' ּפרּוׁשּה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ'ּברכה'

ׁשענינּה ולאלהמלהמלהמלהמׁשׁשׁשׁשייייהיינּו מּמקֹורֹו, ׁשאינֹולחלחלחלחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּדבר ּדבר ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּמנּׁשה  ּבברכתֹו לפעל יעקב יכֹול היה לא לכן ּבּמקֹור. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹקּים

ּבּמקֹור. הּמּצב הּוא ּכ ׁשּלא מּכיון מאפרים, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיגּדל

ÏÚיז  dÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«
‡„È „ÚÒe È‰BÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¿»
ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„¿»ƒ¿«¬»»»«≈«≈»¿∆¿«ƒ

:‰MÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d˙eÁp‡Ï¿«»««≈»ƒ¿«∆

„ÔÈיח  È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ»≈«»¬≈≈
:dLÈ¯ ÏÚ CÈÓÈ ÂL ‡¯Îea¿»«¿ƒ»«≈≈

‡Ûיט  ‡Ú„È È¯· ‡Ú„È ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»¿ƒ¿«¿»«
È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â ‡nÚÏ È‰È ‡e‰¿≈¿«»¿«ƒ¿≈¿«»ƒ
ÔÈËÈlL ÔB‰È È‰B·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿«ƒƒ

:‡iÓÓÚa¿«¿«»

epxetq

íäøáà éúáà íLå éîL íäá àøwéå§¦¨¥¨¤§¦§¥£Ÿ©©§¨¨
.÷çöéåiM ,xFgpe gxY mW `l §¦§¨Ÿ¥¤©§¨¦

mzFa` mW mdilr `xTi `l miwiCSd©©¦¦Ÿ¦¨¥£¥¤¥£¨
mpFxkf mxn`M ,KtdA oke .mirWxd̈§¨¦§¥§¥¤§¨§¨¦§¨
xA ENt` ,`riWxl opixwC' dkxal¦§¨¨§©¦¨¦§¦¨£¦©

'`riWx xA `riWx ,`wiCv,ap oixcdpq) ©¦¨§¦¨©§¦¨
(`la` ,wiCSd eia`l qgizi `NW ,¤Ÿ¦§©¥§¨¦©©¦£¨

okle .mirWxd eizFa`n dfi`l qgizi¦§©¥§¥¤¥£¨¨§¨¦§¨¥
mixfrpe mipkEn EidIW mdilr lNRzd¦§©¥£¥¤¤¦§¨¦§¤¡¨¦
EidIW ot`A ,KxAzi l`d zcFarl©£©¨¥¦§¨©§Ÿ¤¤¦§
lr ,wgvilE mdxa`l qgizdl miiE`x§¦§¦§©¥§©§¨¨§¦§¨©

"LnW d`xil iaal cgi" KxC,et mildz) ¤¤©¥§¨¦§¦§¨§¤
(`i.fi dxez

(gi)ðéîé íéN ,øëaä äæ ékìò E ¦¤©§Ÿ¦§¦§©

.BLàøoEkY cIA dkinQd mpn` iM Ÿ¦¨§¨©§¦¨©¨§©¥
oiprM ,eilr KnqPX dn l` WtPd©¤¤¤©¤¦§¨¨¨§¦§©

"eilr eici z` KnqIe"(bk ,fk xacna)gke . ©¦§Ÿ¤¨¨¨¨§Ÿ©
xzFi oEkzE ,l`nVd gMn wfg oinId©¨¦¨¨¦Ÿ©©§Ÿ§©¥¥
oEkYX dOn oinId l` oinId zkinq§¦©©¨¦¤©¨¦¦©¤§©¥
l` l`nVd zkinq DzF`¨§¦©©§Ÿ¤

.l`nVdhi dxez ©§Ÿ



לה igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy

(ë)ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ
íNiå äMðîëå íéøôàk íéýìû EîNé øîàì¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤

:äMðî éðôì íéøôà-úà¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ C¯·È Ea∑ יברכם ּבניו, את לבר הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְֵֵֶַָָָָָ

ּכאפרים  אלהים יׂשימ" לבנֹו: איׁש ויאמר ְְְְְְְְֱִִִִִִֶַַָָֹֹּבברכתם
‡˙ÌÈ¯Ù‡Œ.וכמנּׁשה" ÌNiÂ∑ לפני מנּׁשה,ּבברכתֹו, ְְִֶַ«»∆∆∆¿«ƒְְְְִִֵֶַָ

הּנׂשיאים  ּובחנּכת ּבדגלים .להקּדימֹו ְְְְֲִִִִִַַַַָֻ

(àë)äéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënò íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

(áë)éçà-ìò ãçà íëL Eì ézúð éðàåøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
ãiî ézç÷ì:ézL÷áe éaøça éøîàä ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

i"yx£EÏ Èz˙ È‡Â∑ להתעּסק טֹורח ׁשאּתה לפי «¬ƒ»«ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָ
ואי ּבקבּורתי, ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ל נתּתי אני וגם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: ׁשכם, זֹו כד)זֹו? יֹוסף (יהושע עצמֹות "ואת ְְְֱֵֶֶֶֶַַ
ּבׁשכם" קברּו מּמצרים י ׂשראל ּבני העלּו ÌÎL.אׁשר ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָ¿∆

EÈÁ‡ŒÏÚ „Á‡∑ל ּתהיה היא מּמׁש, חלק ׁשכם ««««∆ְְְִִֵֶֶֶַָ
אחי על יתרה ÈzL˜·e.אחד Èa¯Áa∑ּכׁשהרגּו ְֵֶֶַַָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְֶָ

סביבֹותיהם  ּכל נתּכּנסּו ׁשכם, אנׁשי את ולוי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשמעֹון
ּדבר  ּכנגּדן. מלחמה ּכלי יעקב וחגר להם, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהזּדּוג
ׁשני  ּבניו ׁשּיּטלּו הּבכֹורה, היא אחד", "ׁשכם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאחר:
והרּבה  ּכתרּגּומֹו, הּוא, חלק לׁשֹון ּו'ׁשכם', ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָחלקים,

ּבּמקרא: ּדֹומים לֹו כא)יׁש ׁשכם",(תהלים תׁשיתמֹו "ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַָ

לחלקים. לפני ׂשֹונאי ס)ּתׁשית ׁשכם",(שם "אחּלקה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָ
ו) חלקֹו,(הושע איׁש ירּצחּוֿׁשכמה", ג)"ּדר (צפניה ְְְְִֶֶֶֶַָ

אחד" ׁשכם ‰‡È¯Ó."לעבדֹו „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡∑ ְְְֶֶָָ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒ
ׁשהיה  אחר: ּדבר אמֹורי. מעׂשה ׁשעׂשה עׂשו, ֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּיד

פיו  ּבאמרי אביו ÈzL˜·e.צד Èa¯Áa∑ חכמתי היא ְְִִִֵָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְִִָָ
ולוי,(ּותפּלתי ׁשמעֹון ׁשל חרּבם על לפרׁש ּדאיֿאפׁשר ׁשּכתב ּברא"ם ועּין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלאוֿהכי  ּדעּתי, ולענּיּות זה. על עליהם ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדהא

ׁשּלקחּוהּו מּפני ליֹוסף ׁשּנתנֹו על יהיה טעם ּנתינת ּדמה עליהם, לפרׁש ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאיֿאפׁשר

לׁשמעֹון  ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ּובקׁשּתם, ּבחרּבם ולוי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשמעֹון

ודֹוק  ליֹוסף, ולא .)ולוי, ְְְְִֵֵֹ

ß zah 'h iriax mei ß

èî(à)äãébàå eôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ§©¦´¨
:íéîiä úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì̈¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר),הּקץ את לגּלֹות אחרים ּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו .ונסּתּלקה ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

C¯·Èכ  Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈ¯·e¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰MÓÎÂ ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ CÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰MÓ Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆

È‰ÈÂכא  ˙È‡Ó ‡‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ·È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa ÈÈc ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰·‡c«¬»«¿

‡CÈÁכב  ÏÚ ¯ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ CÏ ˙È·‰È ‡‡Â«¬»¿»ƒ»«««ƒ««»
È˙BÏˆa ‰‡¯BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙È·ÈÒ Ècƒ¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚ··e¿»ƒ

ÈeÁ‡Âא  eLpk˙‡ ¯Ó‡Â È‰B·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

epxetq

(`k).úî éëðà äpädevn ippd ¦¥¨Ÿ¦¥¦§¦§©¤
.iYzPW dpYOd mIwnE dzin zrWA¦§©¦¨§©¥©©¨¨¤¨©¦

.õøà ìà íëúà áéLäåmIwzY mWe §¥¦¤§¤¤¤¤§¨¦§©¥
.izpYnak dxez ©§¨¦

(ak).Eì ézúð éðàåmpn` dPd "ip`e" ©£¦¨©¦§©£¦¦¥¨§¨
Ll iYzp"WM llM dlgp iYxard `lŸ¤¡©§¦©£¨§¨§¤¨©¦§
iR lr s` ,ux`A "Lig` lr cg` mkW§¤©©©©¤¨¨¤©©¦
iYzp iM ,icrlA mkizFa` ux` `idW¤¦¤¤£¥¤¦§¨©¦¨©¦
`EdW in "cIn iYgwN"X dn Ll§©¤¨©§¦¦©¦¤
lraE ,mirxd eiUrnA "ixFn`"¡¦§©£¨¨¨¦©©
hrn ENt`e dAxd xnF`W ,dxin £̀¦¨¤¥©§¥©£¦§©

,eUr `Ed dfe ,aihidl dUFr Fpi ¥̀¤§¥¦§¤¥¨
df `lEl iM ,EPOn dxFkAd izipTWM§¤¨¦¦©§¨¦¤¦¥¤
KM lM zFa`d zXxiA Lig`l did `lŸ¨¨§©¤¦ª©¨¨¨¨

.ux`A wlg¥¤¨¨¤
.ézL÷áe éaøça,izpiaE iznkgA §©§¦§©§¦§¨§¨¦¦¨¦

,miwiCv lW mYWwe mAxg mdW¤¥©§¨§©§¨¤©¦¦
"xFAB Kxi lr LAxg xFbg" Fxn`M§¨§£©§§©¨¥¦

(c ,dn mildz)mpFxkf Ex`A xakE .§¨¥£¦§¨
`Ed dxFY ixacA `Edd' ,dkxal¦§¨¨©§¦§¥¨

'aizkC(` ,bq zay)df Ktd lr oiprkE , ¦§¦§¦§¨©¥¤¤
axg mpFWlE ,miSge zipg mdiPW"¦¥¤£¦§¦¦§¨¤¤

"dCg(d ,fp mildz)z` EkxcIe" oiprkE , ©¨§¦§©©©§§¤
"xwW mYWw mpeWl(a ,h edinxi).` dxez §¨©§¨¤¤

èî(`).íéîiä úéøçàa,oinId uwl §©£¦©¨¦§¥©¨¦
zFO`d ini zixg` didIW ,l`FB `FaA§¥¤¦§¤©£¦§¥¨ª
mz`q `NnzYW ,mzEklnE 'd iaiF`§¥©§¨¤¦§©¥§¨¨
dUr` iM" Fxn`M ,D`Fln sFq cr©§¨§¨§¦¤¡¤
dUr` `l Lz`e ..miFBd lkA dlk̈¨§¨©¦§Ÿ§Ÿ¤¡¤

"dlk(gk ,en edinxi)mrlA xAC dfke . ¨¨§¨¤¦¥¦§¨
"minId zixg`A" Fxn`A(ci ,ck xacna), §¨§§©£¦©¨¦

ipA lM xwxwe" Fxn`A cirdW FnM§¤¥¦§¨§§©§©¨§¥
"zW(fi weqt my)mxn`A mi`iaPd oke , ¥§¥©§¦¦§¨§¨
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(á)ìûøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå eöáwä¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬
íëéáà: £¦¤«

(â)úàN øúé éðBà úéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−
:æò øúéå§¤¬¤¨«

i"yx£ÈB‡ ˙ÈL‡¯Â∑ ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה היא ¿≈ƒƒִִִֶֶָָֹ
מּימיו קרי ּכמֹו:∑‡ÈB.(ב"ר)ראה יב)ּכחי, "מצאתי (הושע ִִֶָָָָƒְִִָָֹ

לי", מ)אֹון אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", È˙¯."מרב ְִִִֵֵֹ∆∆

˙‡N∑ לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית ראּוי ¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּכּפים  ÊÚ.נׂשיאּות ¯˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א (שמואל ְִִַַ¿∆∆»ְְְַ

אּלה? ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז ."ויּתן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

(ã)éáà éákLî úéìò ék øúBz-ìà íénk æçtæà E ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬
:äìò éòeöé zìlç¦©−§¨§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈnk ÊÁt∑מהרּת אׁשר והּבהלה הּפחז ««««ƒְְֲִֶֶַַַַַָָָ
למרּוצתם, הּממהרים הּללּו ּכּמים ,ּכעס ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָלהראֹות

לכ.¯˙BzŒÏ‡∑הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ּתרּבה אל ְָ««ְְִֵֶַַַַָָֹ
ּפחזּת? אׁשר הּפחז ּומהּו ,ל ראּויֹות Èk.ׁשהיּו ְְְֲֶֶַַַַַָָָƒ

zÏlÁ Ê‡ EÈ·‡ È·kLÓ ˙ÈÏÚ∑ ׁשעלה ׁשם אֹותֹו »ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ«¿»ֵֶָָ
הּׁשכינה, והיא יצּועי, עֹולה על להיֹות ּדרּכּה ׁשהיה ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

יצּועי  למעלה ∑ÊÁt.על טעמֹו לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ְִַ««ְְְֲִֵַַָָָָ
נקּוד  היה עבר, לׁשֹון היה ואּלּו ּפּת"ח, נקּוד ְְְִַָָָָָָָָָֻוכּלֹו

למּטה  וטעמֹו ּפּת"ח וחציֹו קמ"ץ ∑ÈÚeˆÈ.חציֹו ְְְְְֲֶֶַַַַָָָ¿ƒ
לבדין  עלֿידי אֹותֹו ׁשּמּציעים ׁשּום על מׁשּכב, ְְְְִִִִֵֶַַַָָלׁשֹון

לֹו: ּדֹומים והרּבה סג)ּוסדינין, "אםֿזכרּתי(תהלים ְְְְְִִִִִֵַַ
קלב)עלֿיצּועי", יצּועי (שם עלֿערׂש .""אםֿאעלה ְְֱִֶֶֶֶַַָָ

(ä):íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑ ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְֵֶַַַַָ
לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל איׁש "וּיאמרּו ְְְְִִֵֶַַָָֹיֹוסף:
יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? מי ְְְְִִֵֵֵַַַָֹונהרגהּו",
הּׁשפחֹות, ּבני ּתאמר: אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהרי
נער  "והּוא ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׂשנאתן היתה לא ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי
ּוזבּולּון  יׂששכר וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָאתּֿבני
מהם, הּגדֹולים אחיהם ּבפני מדּברים היּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלא

אחים  אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון עלּֿכרח. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ÒÓÁ ÈÏk∑,ּבידכם הּוא חמס רציחה, ׁשל זֹו אּמנּות ¿≈»»ְְְִֶֶֶָָָָֻ

חמסּתם  ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּברּכת
הימּנּו ּבלׁשֹון ∑Ì‰È˙¯ÎÓ.אֹותּה ּסיף זין. ּכלי לׁשֹון ֵֶָ¿≈…≈∆ְְְִִֵַַָ

מכי"ר "מכרתיהם"(תנחומא)יוני אחר: ּדבר ּבארץ (ב"ר). ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּכמֹו:מגּורתם חמס, ּבכלי עצמן טו)נהגּו (יחזקאל ְְְְֲִֵַָָָָָָ

אּונקלֹוס  ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי מכרתי". ְְְְְְִִֶֶַַַֹֹֹֹ

‡ÔÙÏeב  eÏÈa˜Â ·˜ÚÈ Èa eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe·‡ Ï‡¯NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג  CÏ Èt˜z LÈ¯Â ÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz ·qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

Ì¯aד  ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡ Ï·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ««¬«¿»»√≈«»»¿«»¿«
È¯‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÈzÈ ˜ÏBÁ ‡˙È‰‡ ‡Ï»«¬≈»»«ƒ»ƒ»¬≈
‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce·‡ È·kLÓ ˙Èa ‡z˜ÏÒ¿∆¿»≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ È¯a ÈÈeeLÏ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»

Ú¯‡aה  ÔÈ¯ab ÔÈ¯·b ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»
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midl` mr ExxYUY iM ,mkia` `Ede§£¦¤¦¦§¨§¦¡Ÿ¦
aFHd mMn ca`i `le ,miWp`e©£¨¦§ŸŸ©¦¤©

.`Fal cizrd(c b) ¤¨¦¨
.æò øúéå úàN øúél` miOM fgR ¤¤§¥§¤¤¨©©©©¦©

xzFY l` ,"miOM fgR" ,dY` .xzFY©©¨©©©©¦©©

`idW ,"z`U xzi" oiprA Lig` lr©©¤§¦§©¤¤§¥¤¦
"xzi" wlg zlAwe "z`U" zlrn©£©§¥§©¨©¥¤¤¤
dY`W iR lr s` ,dxFkAaE dPdMA©§ª¨©§¨©©¦¤©¨
hRWn Ll iE`x dide "ipF` ziW`x"¥¦¦§¨¨¨§¦§©
"Fp` ziW`x `Ed iM" Fxn`M ,dxFkAd©§¨§¨§¦¥¦Ÿ

'Eke(fi ,`k mixac). §
.æò øúéåzlrnA xzFY `l oM mB §¤¤¨©¥Ÿ©§©£©

fr xzFi `EdW ,KlOd `EdW ,"fr"d̈©¤©¤¤¤¥©
,FzEklnA FzlEf xg` lMn siTze§©¦¦¨©¥¨§©§
`N` "fr" oi` :dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨¥©¤¨

zEkln(e ,hv dax ziy`xa)zF`i oM mB dfe , ©§§¤©¥¥
ozp dklnOd z`e" Fxn`M ,xFkAl©§§¨§§¤©©§¨¨¨©

"xFkAd `Ed iM ,mxFdil,`k a minid ixac) ¦¨¦©§

(b.b dxez

(c).äìò éòeöé zìlç æà"YlNg f`" ¨¦©§¨§¦¨¨¨¦©§¨
xaMW ,dpikW cFaM F` ,Lia` cFaM§¨¦§§¦¨¤§¨
lNgi df cbpkE ,"irEvi lr" "dlr"¨¨©§¦§¤¤¤§ª©
FzbxcnA didi `le ,LcFaM§§§Ÿ¦§¤§©§¥¨

.dpFW`xdd dxez ¨¦¨
(d).íéçàoaE`xl iE`xd cFaMd dide ©¦§¨¨©¨¨¨¦§¥

mpn` ,EPOn FltpA mdl iE`ẍ¨¤§¨§¦¤¨§¨
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לז igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy

(å)éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà íãña§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®
:øBL-eøwò íðöøáe Léà eâøä ítàá ék¦³§©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«

i"yx£ÈLÙ ‡·zŒÏ‡ Ì„Òa∑(ב"ר),זמרי מעׂשה זה ¿…»«»…«¿ƒְֲִִֵֶַ
הּמדינית  את להביא ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָּכׁשּנתקּבצּו
אם  מּתרת'? אֹו אסּורה 'זֹו לֹו: ואמרּו מׁשה, ְְְֲִִֵֶֶֶָָֹֻלפני

?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ׁשמי ּתאמר יּזכר אל ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
ביתֿאב  נׂשיא ּבןֿסלּוא "זמרי ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּדבר,

יעקב  ּבן ּכתב ולא ּכׁשּיקהיל ∑ÌÏ‰˜a.לּׁשמעֹוני" ְְֲִִֶַַַָֹֹƒ¿»»ְְִֶַ
מׁשה קר  על העדה ּכל את לוי, ׁשל מּׁשבטֹו ׁשהּוא ח, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

אהרן  È„·k.ועל „ÁzŒÏ‡∑ עּמהם יתיחד אל ׁשם ְֲַַֹ«≈«¿…ƒְִִֵֶַַָָ
ולא  ּבןֿלוי", ּבןֿקהת ּבןֿיצהר "קרח ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשמי,
ּבני  ּכׁשּנתיחסּו הּימים ּבדברי אבל יעקב', 'ּבן ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמר:

נאמר: הּדּוכן, על ו)קרח א הימים ּבןֿיצהר,(דברי "ּבןֿקרח, ְֱִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי È„·k.ּבןֿקהת „ÁzŒÏ‡∑ ּכבֹוד ְְִִֵֵֶֶֶָָ«≈«¿…ƒָ

ּכמדּבר  לפרׁש צרי אּתה ועלּֿכרח הּוא, זכר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלׁשֹון
הּכבֹוד  עּמהם,אל ּתתיחד אל ּכבֹודי, אּתה, ואֹומר: ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

יד)ּכמֹו: ּבקבּורה"(ישעיה אּתם ·‡Ìt."לאֿתחד Èk ְְִִֵַָָֹƒ¿«»
LÈ‡ e‚¯‰∑ חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור אּלּו »¿ƒְְְְֲֲִֵֵֵֶַָ

ּבגדעֹון: אֹומר הּוא וכן אחד. ּכאיׁש אּלא (שופטים ּכּלם ְְְְִִֵֵֶֶָָָֻ
"סּוס ו) ּבמצרים: וכן אחד", ּכאיׁש מדין את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ"והּכית

הרּבה  אנׁשים ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זהּו בּים", רמה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָורֹוכבֹו
'איׁש' ּכל הרגּו' 'ּבאּפם לעצמֹו, אחד ּכל איׁש, ְְְְִִֵֶַַָָָָָקֹורא

וכן: עליו, יט)ׁשּכעסּו אדם (יחזקאל טרף לטרף "וּילמד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
BLŒe¯wÚ¯.אכל" Ìˆ¯·e∑ י את לעקר ֹוסף רצּו ַָƒ¿…»ƒ¿ֲֵֶַָֹ

עּקרּו, לֹו". הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ׁשֹור, ְְְֱִִֶֶֶַָָָׁשּנקרא
לׁשֹון ּבלע"ז, יא)אשריטו"ר ּתעּקר (יהושע סּוסיהם .""את ְְְֵֵֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 251 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

Fnvr mkW `l K` ± mkW iWp`e xFng EN ¥̀£§©§¥§¤©Ÿ§¤©§

איאיאיאיׁשׁשׁשׁש הרגהרגהרגהרגּוּוּוּו באבאבאבאּפּפּפּפםםםם ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָּכּכּכּכיייי
ׁשכם ואנׁשי חמֹור רש"י)אּלּו ובפירוש ו. (מט, ְְְֲֵֵֶַ

ׁשּנכלל  אף לבּדֹו, חמֹור את רׁש"י ּׁשּפרט ּדמאחר לעּין, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַיׁש
ׁשכם, את ּגם ּפרט לא מּדּוע אם־ּכן ׁשכם", ּב"אנׁשי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכבר

ּבּמעׂשה? עּקרי חלק לֹו היה ֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
רק  היתה יעקב ׁשּתֹוכחת מׁשמיענּו, ּגּופא ּדהא לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויׁש
עצמֹו. ׁשכם הריגת על ולא ׁשכם, ואנׁשי חמֹור הריגת ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַֹעל
ׁשעל־ידי  מּׁשּום היתה ׁשכם אנׁשי הריגת על הּתֹוכחה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדהּנה

גֹו'" הארץ  ּביֹוׁשב להבאיׁשני אֹותי "עכרּתם (וישלח הריגתם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לה) מה־ּׁשאין־ּכן לד, ׁשכם, אנׁשי הריגת על רק זהּו א .ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

האּמֹות, אצל ּגם ּומחּיבת מּתרת היתה עצמֹו ׁשכם ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻהריגת
כּו'" העריֹות מן עצמם ּגדרּו "האּמֹות שם,ׁשהרי וישלח (רש"י ְְֲֲִֵֶַָָָָָֻ

האּמֹות.ז) ּדיני על־ּפי ּגם מיתה, חּיּוב ׁשכם על היה ואם־ּכן ,ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
היה  לא חּסרֹון, ׁשּום היה לא עצמֹו ׁשכם ׁשּבהריגת ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּומּכיון
הֹוכיחם  לא ּכן ועל הארץ", ּביֹוׁשב "להבאיׁשני ּגֹורם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹזה

זה. על ֲֶַַֹיעקב

(æ)í÷lçà äúL÷ ék íúøáòå æò ék ítà øeøà̈³©¨Æ¦´½̈§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´
:ìàøNéa íöéôàå á÷òéa§©«£½Ÿ©«£¦¥−§¦§¨¥«

i"yx£ÊÚ Èk Ìt‡ ¯e¯‡∑ לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו »«»ƒ»ְֲִִֵַָֹ
אּקֹוב  "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו אּפם, את אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקּלל

אל" ק ּבה ÚÈa˜·.לא Ì˜lÁ‡∑,מּזה זה אפרידם ֵַֹֹ¬«¿≈¿«¬…ְִִֵֶֶַ
חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ּבמנין לוי יהא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּלא

ּתינֹוקֹות  ּומלּמדי וסֹופרים ענּיים ל אין אחר: ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָּדבר
לוי  ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָאּלא
נתן  ּולמעׂשרֹות, לתרּומֹות הּגרנֹות על מחּזר ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָעׂשאֹו

ּתפּוצתֹו ּכבֹוד לֹו ּדר. ְֶֶָָ

(ç)äãeäééçà EeãBé äzàéáéà óøòa Eãé EE §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®
éáà éða Eì eåçzLé:E ¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«

C‰ÓÏו  ÔB‰Lpk˙‡a ÈLÙ ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Ê¯a¿»¿»¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
eÏË˜ ÔB‰Ê‚¯· È¯‡ È¯˜È ÔÓ ˙È˙Á ‡Ï»¿»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»

:‰‡Ò ¯eL eÚ¯z ÔB‰˙eÚ¯·e ÏBË¿̃ƒ¿¿«»«¿»

‡¯Èז  ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È¯‡ ÔB‰Ê‚¯ ËÈÏƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈
:Ï‡¯NÈa Ôep¯c·‡Â ·˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL«̃¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ¿ƒ¿»≈

Ôe„BÈח  Ca ‡˙˙È‰· ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôe¯ca˙È C··„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰È C‡Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ

:Ce·‡ Èa CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»

epxetq

(f).ítà øeøàmzEltWA mR` xqgi ¨©¨¤§©©¨§¦§¨
.dvEtzE wENg ici lr mdizFpFfn iWwE§¦§¥¤©§¥¦§¨

,f`nM zFxFkAl dx`Wp dPdMd mpn`̈§¨©§ª¨¦§£¨©§§¥¨
zrA" Fxn`M ,iel ipA DA EkGW cr©¤¨¨§¥¥¦§¨§¨¥

"ieNd haW z` 'd liCad `eddmixac) ©¦¦§¦¤¥¤©¥¦
(g ,i.g dxez



igieלח zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy
i"yx£EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑ את ׁשהֹוכיח לפי ¿»«»«∆ְִִֶֶַ

לאחֹוריו  לּסֹוג יהּודה התחיל ּבקנטּורים, ְְְְֲִִִִִִִַָָָהראׁשֹונים
ּתמר ( מעׂשה על יֹוכיחּנּו רּצּוי:)ׁשּלא ּבדברי יעקב ּוקראֹו , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּכמֹותם' אּתה לא ‡EÈ·È.(ב"ר)'יהּודה, Û¯Úa E„È∑ ְְַָָָֹ»¿¿…∆…¿∆

ּדוד: כב)ּבימי ב ערף"(שמואל לי ּתּתה Èa."ואֹויבי, ְְִִִֵֶַַָָֹ¿≈
EÈ·‡∑ ּבני' אמר: לא הרּבה, מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם על »ƒְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

יצחק  ׁשאמר ּכדר ,'אּמ. ְְִִֶֶֶֶַָָ

(è)õáø òøk úéìò éða óøhî äãeäé äéøà øeb³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯
:epîé÷é éî àéáìëe äéøàk§©§¥²§¨¦−¦¬§¦¤«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb∑:'ּגּור' ּבתחּלה, נתנּבא: ּדוד על «¿≈ְְִִִִֵַַָָ
ה) ב הּמֹוציא (שמואל היית אּתה עלינּו, מל ׁשאּול ְִִִֵֶֶַַָָָָָ"ּבהיֹות

ּכׁשהמליכּוהּו 'אריה', ּולבּסֹוף, יׂשראל", את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּמביא
ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָעליהם,

טרף ∑Û¯hÓ.ּבתחּלתֹו ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי מּמה ְִִָƒ∆∆ְְֲִִֶַַַָֹֹ

ׁשּנמׁשל  יהּודה וזהּו אכלתהּו", רעה חּיה ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָיֹוסף,
ÈÏÚ˙.לאריה  Èa∑:ואמרּת עצמ את סּלקּת ְְֵַ¿ƒ»ƒ»ְְְְְִֶַַַָָָ

ּתמר, ּבהריגת וכן וגֹו'", "צדקה "מהּֿבצע ׁשהֹודה: ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
לפיכ B‚Â'.מּמּני", ı·¯ Ú¯k∑:ׁשלמה (מלכים ּבימי ְִִִֶָ»«»«¿ְִֵֹֹ

ה) וגֹו'"איׁשא ּגפנֹו ."ּתחת ְְִַַַ

(é)ãò åéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì«Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ
:íénò úäwé Bìå äìéL àáé-ék¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬©¦«

i"yx£‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï∑,ואיל אּלּומּדוד …»≈∆ƒ»ִִֵֵָָָ
ּבּׁשבט, העם את ׁשרֹודים ׁשּבבבל, ּגלּיֹות ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשי

הּמלכּות עלּֿפי ה)ׁשּממּנים ÔÈaÓ.(סנהדרין ˜˜ÁÓe ְְִִֶַַַֻ¿…≈ƒ≈
ÂÈÏ‚¯∑ יׂשראל ארץ נׂשיאי אּלּו Ú„.ּתלמידים, «¿»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ«

‰ÏÈL ‡·ÈŒÈk∑ ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח, וכן מל ׁשּלֹו, ƒ»…ƒ…ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ
לֹו, ׁשי "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. ְְְְִִִֵַַַָָּתרּגם

עו)ׁשּנאמר: לּמֹורא"(תהלים ׁשי wÈ‰˙."יֹובילּו BÏÂ ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿«
ÌÈnÚ∑,ּביסֹוד היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת «ƒְֲִִִִֶַַַַָָ

אֹותּיֹות  וכּמה מּמּנּו, ׁשּנֹופלת ּופעמים ,"יפעת" ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָּכמֹו:
ּכגֹון  נֹופל, עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָמׁשּמׁשֹות

ואל"ף  ,נֹוׁש וׁשל נֹוגף, ׁשל ׁשּב"אחותי נּו"ן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
יג)ּבאזניכם" וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב כא). לׁשֹון ((יחזקאל והּוא ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָ

זין  לׁשֹון והּוא חרב', 'אימת ּופרּוׁשֹו: ד),)חרב ב ׁשמן".(מלכים ואסּו" ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר: עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, (ישעיה אף ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַ

לֹו:יא) ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים ל)"אליו ּתלעג (משלי "עין ְְְִִִִֵֶַַָֹ
מּפני  ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻלאב

אקהתא  ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: ּבׁשּוקי זקנתּה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ
יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', קי)דנהרּדעא ויכל (דף . ְְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

עּמים  קהּית לֹומר: .היה ְִִַַַָָ

a¯˙È‡ט  ‡ÙBÒ·e ‡Èe¯L· È‰È ÔBËÏLƒ¿¿≈¿≈»¿»ƒ¿«»
È¯a ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È¯‡ ‰„e‰È ˙È·cÓ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ
‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ ‡z˜ÏÒ CLÙ«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»

:dpÚÊÚÊ˙„ eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe¿≈»¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈

ÙÒÂ¯‡י  ‰„e‰È ˙È·cÓ ÔËÏL „·Ú È„ÚÈ ‡Ï»«¬≈»≈»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»
‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B· ÈaÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»

epxetq

(g).äzà äãeäéiE`xd `Ed "dY` " §¨©¨©¨¨¨
iM ,Ll mincFTd EPOn lFtpA ,zEklnl§©§¦§¦¤©§¦§¦

KlOn Lqi`nIW mbR LA `vnp `llr) Ÿ¦§¨§§¨¤©§¦§¦§Ÿ
(` ,fh ` l`eny it.

éçà EeãBé.ELEcFi iM ,Klnl LElAwi ©¤§©§§¤¤¦
.Klnl iE`xl§¨¦§Ÿ

éáéà óøòa Eãé.E,LipRn EqEpIW ¨§§Ÿ¤Ÿ§¤¤¨¦¨¤
Lil` Liai` lM z` iYzpe" oiprM§¦§©§¨©¦¤¨Ÿ§¤¥¤

"sxr(fk ,bk zeny). Ÿ¤
éáà éða Eì eåçzLé.ElM lr KlnY ¦§©£§§¥¨¦¦§Ÿ©¨

iM cr" zFO`d lr `l la` ,Lia` ipA§¥¨¦£¨Ÿ©¨ª©¦
Lia` ipA lr `l f` iM ,"dliW `aïŸ¦Ÿ¦¨Ÿ©§¥¨¦
Fle" Fxn`M ,zFO`d lr mB la` calA¦§¨£¨©©¨ª§¨§§

."miOr zdTih dxez ¦§©©¦

(h).äãeäé äéøà øebs` dcEdi dPd ©§¥§¨¦¥§¨©
Fl oi`W ,dix` Fpi` `EdW iR lr©¦¤¥©§¥¤¥
xaFB ,"dix` xEB" mpn` `Ed ,zEkln©§¨§¨©§¥¥

ok iR lr s`e ,Klnl cizre ,eig`A§¤¨§¨¦¦§Ÿ§©©¦¥
.úéìò éða óøhî,"ipA" sqFi ,dY` ¦¤¤§¦¨¦¨©¨¥§¦

`A LzF` sxh `NW ,FRxHn "zilr"FR ¨¦¨¦¨§¤Ÿ¨©§§©
dfe ,L`pFU didW iR lr s` ,Lzindl©£¦§©©¦¤¨¨©£§¤

iM¦
,äéøàk õáø òøkdix`d FnM f` did ¨©¨©§©§¥¨¨¨§¨©§¥

f` `Ed oM ,wiGn iYlA uaFxe rxFMd©¥©§¥¦§¦©¦¥¨
.Lzindl dEv `lŸ¦¨©£¦§

.epîé÷é éî àéáìëeFzEklnA didi oM §¨¦¦§¦¤¥¦§¤§©§
in didi `le ,`ialM uAxIW ,cizrl§¨¦¤¦§©§¨¦§Ÿ¦§¤¦
EPniwIW icM dni` eilr liHdl lkEIW¤©§©¦¨¨¥¨§¥¤§¦¤

.d`xi zngn FnFwOni dxez ¦§¥£©¦§¨
(i).äãeäéî èáL øeñé àìdidYWM Ÿ¨¥¤¦¨§¤¦§¤

in `ialkE" xn`W FnM ,zEklOd Fl©©§§¤¨©§¨¦¦
EPOn zEklOd haW xEqi `l ,"EPniwi§¦¤Ÿ¨¥¤©©§¦¤
Fxn`M ,l`xUi ihaXn cg` l ¤̀¤¨¦¦§¥¦§¨¥§¨§
izxqd xW`M ,EPOn xEqi `l iCqge"§©§¦Ÿ¨¦¤©£¤£¦Ÿ¦
"LiptNn izxqd xW` ,lE`W mrn¥¦¨£¤£¦Ÿ¦¦§¨¤

(eh ,f a l`eny)zEklOd dltPWM la` .£¨§¤¨§¨©©§
'dxqd' oin df did `l ,zFO`d ciA§©¨ªŸ¨¨¤¦£¨¨
la` ,mFwnl mFwOn xaCd xEqIW¤¨©¨¨¦¨§¨£¨
l`xUi haW xq `l iM ,ixnbl cqtp¦§©§©§¥¦Ÿ¨¥¤¦§¨¥
,ixnbl ca` la` ,df l` dGn FzEklnE©§¦¤¤¤£¨¨©§©§¥
`vnp iYlAd lr dxqd lRY `le§Ÿ¦Ÿ£¨¨©©¦§¦¦§¨

.llM§¨



לט igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(247Î249 'nr ,l jxk (`"kyz'd) mgpn zxez)

. . ּפסח ׁשל אחרֹון ּבׂשיחת ּפעם ּדיּבר אדמֹו"ר מו"ח ְְֲִִֵֶֶַַַַַַכ"ק
– "ׁשילה" ואמר ׁשילה", יבא ּכי "עד הּפסּוק ְִִִַַַָָָֹֹֹאֹודֹות
"יבא" . . מׁשיח ּבּגימטרּיה – ׁשילה" "יבא מׁשה, ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹּבּגימטרּיה
ענין  ׁשּיהיה ׁשעל־ידי־זה ּכלֹומר אחד, ּבּגימטרּיה –ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
את  יתּבר הּׁשם ּברצֹון ימׁשיכּו . . ּבבני־יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהאחדּות
ּבימינּו ּבמהרה צדק ּגֹואל מׁשיח על־ידי הּׁשלימה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּגאּולה

ֵָאמן.
על־ידי  ׁשּניּתנה ּבּתֹורה ּכבר יׁשנֹו הּׁשלֹום ענין ּכללּות [..]ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מׂשים  לׁשמּה ּבּתֹורה העֹוסק "ּכל רז"ל ּכמאמר רּבינּו, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמׁשה

ׁשּלמּטה". ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָׁשלֹום
ּבאדם  הּוא הּתֹורה על־ידי הּנפעל הּׁשלֹום ׁשענין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא,
ׁשל  "ּפמליא ענין ּבפירּוׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבֹואר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבלבד,
האלקית  הּנפׁש ּבין ׁשלֹום נעׂשה הּתֹורה ׁשעל־ידי ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּטה",

ּבלבד; ּבאדם הּוא זה ׁשּכל הּבהמית, ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָלּנפׁש
עם  זאב "וגר – החי ּבעֹולם ּגם ׁשלֹום יפעל הּמׁשיח ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָואילּו
אּלא  ׁשאינֹו מפרׁשים ּכהּיׁש אינֹו ּבזה [ׁשהּפירּוׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכבׂש"

מקֹומֹות ּבד  ּבכּמה החסידּות ּבתֹורת ּכמבֹואר אּלא מׁשל, ר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

הּוא  הּכתּוב ׁשּפירּוׁש תרל"ז), וככה המׁש ּבסּיּום – ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ(ּומהם
ׁשל  הּׁשֹורׁש ׁשהּוא – הּקדמֹוני ּבּנחׁש ׁשּגם ועד ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָּכפׁשּוטֹו],

ׁשלֹום. הּמׁשיח יפעל ּבֹו ּגם – והּפירּוד הרע ענין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּכל
ּכמֹו רּבינּו, מׁשה על־ידי ׁשּניּתנה ּבּתֹורה ניּתן על־זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוהּכח
ו"אין  ּבּׁשלֹום", עּמֹו את יבר ה' יּתן לעּמֹו עֹוז "ה' ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכתּוב
ענין  על ּכֹוח נתינת היא ׁשהּתֹורה ּדהיינּו ּתֹורה", אּלא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָעֹוז
ּבכח  העניין יׁשנֹו עּתה ׁשהיא ּכפי ׁשּבּתֹורה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשלֹום,
זה  ענין להמׁשי היא ּבני־יׂשראל ׁשל ועבֹודתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבלבד,

ְַּבפֹועל.
אינּה הּמׁשיח על־ידי ּבעֹולם הּׁשלֹום ענין ׁשהמׁשכת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָונמצא,
אּלא  ּבּתֹורה; ּכבר ּׁשּנמצא ענין ּגילּוי אּלא חדׁש, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָענין
הּוא  ּבני־יׂשראל ׁשל ותפקידם ּבהעלם, הּוא זה ענין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשעּתה
ּבביאת  יהיה זה ּגילּוי ּוגמר ּבגילּוי, זה ענין ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָלהמׁשי

ִַַָהּמׁשיח.
ּבתיבת  נרמזּו ּומׁשיח ׁשּמּׁשה הּטעם יּובן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹועל־ּפי־זה
ענין  ניתוּסף ׁשּבּמׁשיח אּלא אחד, ענינם ּכי – ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ׁשילה"

.[..] הּגילּוי אל מההעלם יבֹוא זה ׁשענין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹה"יבא",

(àé)ïéia ñak Bðúà éða ä÷øOìå Bøéò ïôbì éøñà«Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ
:Búeñ íéáðò-íãáe BLáì§ª½§©£¨¦−«

i"yx£‰¯ÈÚ ÔÙbÏ È¯Ò‡∑ יהּודה ארץ על נתנּבא …¿ƒ«∆∆ƒ…ְְִֵֶֶַַָ
לּגפן  יאסר יהּודה איׁש ּכמעין, יין מֹוׁשכת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּתהא
אתֹון  ּבן אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו אחד, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעיר

ּבלע"ז ∑N¯˜‰.אחד  קורייר"א ארּכה, .זמֹורה ֶָ≈»ְְֲַַָָֻ
ÔÈia Òak∑ יין רּבּוי לׁשֹון זה מין לׁש∑eÒ˙‰.ּכל ֹון ƒ≈««ƒְִִֶַָ…ְִ

ּבּמקרא  ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, אֹוסר,∑‡È¯Ò.ּבגד ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַָ…¿ƒְֵ
קיג)ּדגמתֹו: ּדל",(תהלים מעפר קכג)"מקימי "הּיֹוׁשבי (שם ְְְִִִֵַָָָָֻ

ואּונקלֹוס  זה. ּכענין אתנֹו", "ּבני וכן: ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹּבּׁשמים",
ּבמל זֹוּתרּגם עירה, יׂשראל. הם ּגפן, הּמׁשיח: ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

יׂשראל אּלּו ׂשרקה, ב)ירּוׁשלים. נטעּתי(ירמיה "ואנכי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

‡˙BB.ׂשֹורק" Èa∑ ׁשער" לׁשֹון: היכלּה, יבנּון ֵ¿ƒ¬ְְְִֵֵַַ
יחזקאל ּבספר ּבפנים (מ)האיתֹון" ּתרּגמֹו ועֹוד , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָ

אֹוריתא  עבדי אתֹונֹו, ּבני צּדיקים. אּלּו ּגפן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָאחרים:
אתֹונֹות "רֹוכבי ׁשם: על ּכּבס ּבאלפן, צחֹורֹות". ְְְְֲִֵֵֵַַֻ

ליין, ּדֹומה ׁשּצּבּועֹו לבּוׁשּוהי, טב ארּגון יהא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּבּיין,
ּומסיתה  לֹובׁשּתן ׁשהאּׁשה סּותה, לׁשֹון הּוא ְְְְְִִִִֶַָָָָֹוצבעֹונין
ּפרׁשּו רּבֹותינּו ואף ּבּה. עיניו ליּתן הּזכר את ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהן

ּכתּבֹות ּבמּסכת ׁשכרּות הסתת לׁשֹון קיא)ּבּגמרא, :(דף ְְְְְֲִֶֶַַַָָָֻ
לֹומר: ּתלמּוד מרוה'? אינֹו ּתאמר ׁשּמא הּיין, ְְְִֵֶֶַַַַַַַָֹ'ועל

.""סּותה  ֹ
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(áé):áìçî íépL-ïáìe ïéiî íéðéò éìéìëç©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦¥«¨¨«

i"yx£ÈÏÈÏÎÁ∑:וכן ּכתרּגּומֹו, אדם, כג)לׁשֹון (משלי «¿ƒƒְְְְֵֶַֹ
עיניהם  יין, ׁשֹותי ּדר ׁשּכן עינים", חכלילּות ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ"למי

מרעה ∑ÏÁÓ·.מאדימין  ּבארצֹו ׁשּיהא חלב, מרב ֲִִַ≈»»ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
עינים  אדם הּמקרא: ּפירּוׁש וכן צאן, לעדרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹֹטֹוב
ּולפי  חלב. מרב יהא ּולבןֿׁשּנים יין, מרב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיהא

למרחֹוק. צֹופים ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּתרּגּומֹו:
וקּלּוח  מעינֹות לׁשֹון אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָועֹוד
הּוא  ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָהּיקבים:

זרה עבֹודה עד)ּבמּסכת יחורן (דף ארּתחּו'. 'נעוה : ְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָ
"ׁשּנ ּתרּגם: הּסלעים ּבקעתּה, ׁשּני לׁשֹון: .ים", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ

(âé)Búëøéå úiðà óBçì àeäå ïkLé íéné óBçì ïìeáæ§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−
:ïãéö-ìò©¦«Ÿ

i"yx£ÌÈnÈ ÛBÁÏ ÔÏe·Ê∑ארצֹו ּתהיה יּמים חֹוף .על ¿À¿«ƒְְִִֶַַַ
ÛBÁ∑,ּבלע"ז מרק"א 'ספר', מח)ּכתרּגּומֹו: והּוא (יבמות ְְְְְַַַַ

ׁשאנּיֹות  הּנמל ּבמקֹום אנּיֹות, חֹוף על ּתדיר מצּוי ְְֳֳִִִִִֶֶַַָָָָיהיה
עֹוסק  זבּולן ׁשהיה ּפרקמטיא, ׁשם ְְְְְִֵֶַַָָָָֻמביאֹות

יּׂששכר, לׁשבט מזֹון ּוממציא והם (תנחומא)ּבפרקמטיא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מׁשה: ׁשאמר הּוא ּבּתֹורה. לג)עֹוסקים "ׂשמח (דברים ְְִֶֶַַַָָֹ
יֹוצא  זבּולן ,"ּבאהלי ויּׂששכר ּבצאת ְְְְְִֵֵֶֶָָָֹֻֻזבּולן

ּבאהלים  ּבּתֹורה עֹוסק ויּׂששכר B˙Î¯ÈÂ.ּבפרקמטיא, ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹ¿«¿»
Ô„ÈˆŒÏÚ∑ לצידֹון סמּו יהיה ּגבּולֹו ∑B˙Î¯ÈÂ.סֹוף «ƒ…ְְְִִֶָ¿«¿»

הּמׁשּכן  "ּולירּכתי ּכמֹו: ."סֹופֹו, ְְְְְִֵַַָ

(ãé):íéútLnä ïéa õáø íøb øîç øëùOé¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦

i"yx£Ì¯b ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ∑ סֹובל עצמֹות, ּבעל חמֹור ƒ»»¬…»∆ֲֲֵַַָ
ּכבד  מּׂשא אֹותֹו ׁשּמטעינין חזק ּכחמֹור ּתֹורה .על ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ÌÈ˙tLn‰ ÔÈa ı·¯∑,ּובּלילה ּבּיֹום הּמהּל ּכחמֹור …≈≈«ƒ¿¿»ƒְְֲֵַַַַַַָ

רֹובץ  לנּוח, רֹוצה ּוכׁשהּוא ּבּבית, לינה לֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָואין
ׁשם  ׁשהֹולי העירֹות ּבתחּומי הּתחּומין, ְְֲִִִֵֵֶַָָָּבין

.ּפרקמטיא  ְְְַַָ

È‰BÂÚיב  ÔeÙeËÈ È‰BÓ¯Îa È‰B¯eË Ôe˜nÒÈ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ
:‡Ú È¯„Ú·e ¯e·ÈÚa d˙Ú˜a Ô¯eÁÈ ¯ÓÁa«¬»¿«¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿∆¿≈»»

LaÎÈיג  ‡e‰Â È¯LÈ ‡iÓÓÈ ¯ÙÒ ÏÚ ÔÏe·Ê¿À«¿««¿«»ƒ¿≈¿¿«≈
dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ ·eËÂ ÔÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ¿ƒƒ¿ƒ«¿«»≈¿≈

:ÔB„Èˆ ÏÚ ÈËÓ È‰È¿≈»≈«ƒ

ÔÈaיד  dzÒÁ‡Â ÔÈÒÎa ¯ÈzÚ ¯Î˘OÈƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈
:‡iÓeÁz¿«»

epxetq

(` ,avmxk iM" Fxn`A `iaPd cird oke .§¥¥¦©¨¦§¨§¦¤¤
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FnM ,dxFYA wqrIW icM FxFqgn©§§¥¤©£Ÿ©¨§
l`d zcFar dPd ,oElEafA Exn`W¤¨§¦§¦¥£©¨¥
dxFYA wqFrd zElCYWdA KxAzi¦§¨©§¦§©§¨¥©¨
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,dIelE dPdM zFpYnA dxFYd zpEM©¨©©¨§©§§ª¨§¦¨
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,Ewpii miOi rtW iM" Fxn`A aEzMd©¨§¨§¦¤©©¦¦¨
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(ci).øîç øëùOéokEn iYlA ¦¨¨£Ÿ¦§¦¨
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(a ,fi dxf dcear).

.íøbFwfgaE ,wfg ,mvr lrA xFng ¨¤£©©¤¤¨¨§¨§
.íéútLnä ïéa õáø,dpFg `EdWM Ÿ¥¥©¦§§¨¦§¤¤
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(åè)èiå äîòð ék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³
:ãáò-ñîì éäéå ìañì BîëL¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«

i"yx£·BË Èk ‰ÁÓ ‡¯iÂ∑ מברכת ארץ לחלקֹו ראה ««¿¿À»ƒְְְֶֶֶֶֶָָֹ
ּפרֹות  להֹוציא ÏaÒÏ.וטֹובה BÓÎL ËiÂ∑ ּתֹורה .על ְְִֵָ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ

È‰ÈÂ∑ יׂשראל אחיו BÚ·„.לכל ÒÓÏ∑ להם לפסק «¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְִֶָֹ
ׁשּנאמר: עּבּורין, וסדרי ּתֹורה ׁשל הימים הֹוראֹות (דברי ְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

יב) לדעת א לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"ּומּבני
ראׁשי  מאתים מאתים", ראׁשיהם יׂשראל, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמהּֿיעׂשה

א  וכל העמיד, עלּֿפיהם סנהדראֹות ËiÂ.חיהם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈
BÓÎL∑הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָאזנכם".
על  יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות ְְְְְְִִִִֵֶַָֹֹלסּבל",

עֹובד  למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב ויהיה .הּספר ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

(æè):ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BnÚ ÔÈ„È Ôc∑,מּפלׁשּתים עּמֹו נקמת ינקם »»ƒ«ְְְְִִִִִַַֹ
עּמֹו" ה' ידין "ּכי Ï‡¯NÈ.ּכמֹו: ÈË·L „Á‡k∑ ְִִַָ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈

עּמֹו ּכאחד יהיּו יׂשראל ועל ּכל ידין, ּכּלם ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

"ּכאחד  לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ְְְְְִִֵֵַַָָָׁשמׁשֹון
ׁשּבא  ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, ּכּמיחד יׂשראל", ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשבטי

.מיהּודה  ִָ

(æé)CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò Lçð ïã-éäé§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwò¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

i"yx£ÔÙÈÙL∑ על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֶַָָָ
נֹוׁשף, ׁשהּוא ג)ּכמֹו:ׁשם עקב"(בראשית ּתׁשּופּנּו ."ואּתה ְְְֵֵֵֶֶַָָ

ÒeÒŒÈ·wÚ CLp‰∑לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ׁשל ּדרּכֹו ּכ «…≈ƒ¿≈ְְְִֶַָָָָָָ
סּוס" עּקבי הּנֹוׁש".¯BÁ‡ B·Î¯ ÏtiÂ∑ נגע ׁשּלא ְִֵֵַ«ƒ……¿»ֶַָֹ

ּבׁשמׁשֹון: מצינּו ודגמתֹו טז)ּבֹו, וגֹו'(שופטים "וּילּפת ְְְְְְִִִַָָֹֻ

ואּונקלֹוס  מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָאת
רפּואה  ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּתרּגם:

צפעֹוני, והּוא ׁשעֹוׂשה לנׁשיכתֹו, ׁשם על חּורמן וקרּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
יארב  'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', חרם. .הּכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹ

(çé):ýåýé éúée÷ EúòeLéì¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑:לֹומר וסֹופֹו עיניו, את ּפלׁשּתים ׁשּינּקרּו א(שם)נתנּבא נא וחּזקני נא "זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

."הּפעם  ַַַ

‡¯Èטו  ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ·Ë È¯‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e ÔB‰È¯ic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז  ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙È Ôc ˙È·cÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iË·L ‡„Ák ÔeÁeÈ È‰BL·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈

Ôcיז  ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈
¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯ ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈
:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

ÈÈ:יח  ˙È¯aÒ C˜¯eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»
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ß zah 'i iying mei ß

(èé):á÷ò ãâé àeäå epãeâé ãeãb ãb̈−§´§¤®§−¨ª¬¨¥«

i"yx£ep„e‚È „e„b „b∑וכ הם, 'ּגדּוד' לׁשֹון ּכּלם »¿¿∆ְְְֵָָֻ
ּדלתי"ן, ּב' ּבלא 'ּגדּוד' אין ּתאמר: ואם מנחם. ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹחּברֹו
ׁשּכן  ּדלתי"ן, ׁשני צרי ּדבר, ׁשם 'ּגדּוד', לֹומר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש
ואין  ּבסֹופּה, להּכפל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּדר

אמר: וכן אֹותּיֹות. ׁשּתי אּלא כו)יסֹודּה "ּכּצּפר (משלי ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
מּגזרת: ז)לנּוד", נדּודים".(איוב ה)"וׂשבעּתי (שופטים ְְְְִִִִַַָָ

'יגּוד', אף צהרים". "יׁשּוד מּגזרת: ׁשדּוד", נפל ְֳִִִַַַָָָָָָָ"ׁשם
מדּבר  ּוכׁשהּוא הם. אחת מּגזרה ּו'גדּוד', ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ'יגּודּנּו'

יג  ּכמֹו: ּכפּול, אינֹו יפעל ירּום,ּבלׁשֹון ינּוד, ּוד, ְְְִִֵַָָָָ
אחרים, מפעיל אֹו מתּפעל, ּוכׁשהּוא יׁשּוב. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָיׁשּוד,
יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, יתּגֹודד, ּכמֹו: ּכפּול, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָהּוא

מפעיל: ּובלׁשֹון קמו)יתעֹודד. ואלמנה (תהלים "יתֹום ְְְְְִִִֵַַָָָ

מט)יעֹודד", אליו",(ישעיה יעקב נח)"לׁשֹובב "מׁשֹובב (שם ְְְֲֵֵֵֵַָֹ
לׁשֹון  אינֹו ּכאן, האמּור יגּודּנּו אף ְְִֵֶַָָָָנתיבֹות".

ּכמֹו: הימּנּו, יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, (ירמיה ׁשּיפעילּוהּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
יגּודּנּו",י) ּגדּוד "ּגד מּמּני. יצאּו יצאּוני", ְְְְִִִֶֶַָָָָ"ּבני

אחיהם  עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, יגּודּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּגדּודים
הארץ  ׁשּנכּבׁשה עד חלּוץ ּכל e‚È„.לּמלחמה ‡e‰Â ְְְִִֶֶַַָָָָָָָ¿»

·˜Ú∑ׁשּלקחּו לנחלתם עקבם על יׁשּובּו ּגדּודיו ּכל »≈ְְְֲֲֵֶַַָָָָָָָ
איׁש מהם יּפקד ולא הּירּדן, ּבדרּכם ∑Ú˜·.ּבעבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ»≈ְְַָ

ּכמֹו: יׁשּובּו, ׁשהלכּו, עז)ּובמסּלֹותם "ועּקבֹותי(תהלים ְְְְְִִִֶֶָָָ
וכן נֹודעּו", א)לא השירים ּבלׁשֹון (שיר הּצאן", "ּבעקבי ְְְְִִֵֵַָֹֹ

תרציא"ס  .לע"ז ַַ

(ë):Cìî-épãòî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàî¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

i"yx£BÓÁÏ ‰ÓL ¯L‡Ó∑ ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְֲֵֶֶַַָָ
והּוא  ּבחלקֹו מרּבים זיתים ׁשּיהיּו ׁשמן, יהא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֻאׁשר
ּבּׁשמן  "וטבל מׁשה: ּברכֹו וכן ּכמעין, ׁשמן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמֹוׁש

ּב'מנחֹות' ׁשּׁשנינּו ּכמֹו פה)רגלֹו", אחת (דף ּפעם : ְְְִִֶַַַַַָָ
וכּו'הצר  לׁשמן לּודקּיא אנׁשי .כּו ְְְְְְִֵֶֶַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr ek zegiy ihewl)

לחמלחמלחמלחמֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשמנה מנה מנה מנה  כ)מאמאמאמאׁשׁשׁשׁשרררר יצחק',(מט, לוי ּב'לּקּוטי מבאר ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבת  ׂשרח ׁשהרי 'אׁשר', ּבחינת על־ידי היתה מצרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּגאּלת
עצמֹות  את לקח ואז קבּור, יֹוסף היכן למׁשה הראתה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאׁשר

ּו לצאת,יֹוסף, יכלּו לא זה ּובלי מּמצרים, יצאּו יׂשראל בני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ׁשאף  להֹוסיף, ויׁש .ּכ על יֹוסף אֹותם הׁשּביע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
צאת (ּכימי 'אׁשר' ּבחינת על־ידי ּתבֹוא העתידה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻהּגאּלה
מעינֹות  הפצת היינּו נפלאֹות), אראּנּו מצרים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמארץ
אׁשר. ׁשל ענינֹו ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ה'ּׁשמן' הּתֹורה, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּפנימּיּות

(àë):øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôð©§¨¦−©¨¨´§ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤

i"yx£‰ÁÏL ‰Ïi‡∑ קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו «»»¿À»ְִִִֶַַָָ
"אּילה  לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו ּכאּילה ּפרֹותיה, ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלבּׁשל

לרּוץ  מׁשּלחת אּילה ‡ÙLŒÈ¯Ó¯.ׁשלחה", Ô˙p‰∑ ְְַַַָָָָֻֻ«…≈ƒ¿≈»∆
נתנּבא: סיסרא מלחמת על אחר: ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכתרּגּומֹו.

ד) נפּתלי (שופטים מּבני איׁש אלפים עׂשרת עּמ ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ"ולקחּת
ׁשּלּוח  לׁשֹון ׁשם נאמר וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָוגֹו'"

ּברגליו" ׁשּלח ‡ÙLŒÈ¯Ó¯."ּבעמק Ô˙p‰∑ עלֿידם ְְֵֶַַָָֻ«…≈ƒ¿≈»∆ַָָ
יֹום  על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ׁשירה. - ּוברק ּדבֹורה ְְְִֵַַָָָָָָׁשרּו
ּבמּסכת  הּמערה, על עׂשו ּכׁשערער יעקב: ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹקבּורת

יג)סֹוטה חבלֹו(דף יּפל עדביּה', 'יתרמי ותרּגּומֹו: , ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
וׁשבח  נאים אמרים חלקֹו על יֹודה .והּוא ְְְֲִִֶֶֶַַָָ

È˙יט  Ôe¯·ÚÈ „k ÔÈiÊÓ ˙È¯MÓ „b ˙È·cÓƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ«««¿»
ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎ·e ‡·¯˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡c¯È«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

:ÔB‰Ú¯‡Ï Ôe·e˙È¿¿«¿¬

È˜eÙ˙aכ  ‡È·¯Ó ‡e‰Â dÚ¯‡ ‡·Ë ¯L‡c¿»≈»»«¿≈¿¿«¿»¿«¿≈
:ÔÈÎÏÓ«¿ƒ

d·„Úכא  ÈÓ¯˙È ‡·Ë Ú¯‡a ÈÏzÙ«¿»ƒ¿««»»ƒ¿¿≈«¿≈
Ô„BÓ ÔB‰È ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ È‰z dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈¿≈¿«¿»≈ƒ¿«

:ÔB‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe¿»¿ƒ¬≈

epxetq
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(áë)äãòö úBða ïéò-éìò úøt ïa óñBé úøt ïa¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥¨®¦¨¾¨«£−̈
:øeL-éìò£¥«

i"yx£˙¯t Ôa∑ אּפרין ארּמי: לׁשֹון והּוא חן, ּבן ≈…»ְְֲִִֵֶַַָָ
מציעא' 'ּבבא ּבסֹוף ׁשמעֹון, לרּבי קיח)נמטּיּה Ôa.(דף ְְְְְִִִִֵַַָָָ≈

ÔÈÚŒÈÏÚ ˙¯t∑אֹותֹו הרֹואה העין על נטּוי .חּנֹו …»¬≈»ƒִִַַָָָָ
¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba∑ צֹועדֹות היּו מצרים ּבנֹות »»¬»¬≈ְְֲִִַָ

צעדה  הרּבה, ּו'בנֹות' ּביפיֹו, להסּתּכל החֹומה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָעל
ואחת  אחת מּׁשםּכל לראֹותֹו ׁשּתּוכל ּדבר (ּבמקֹום ְְְִִֶַַַַַָָָָָ

וקלֿלהבין  חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון לפרּוׁש ּכי לֹומר, צרי ּכן .)אחר, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

ראּיתֹו, על כד)ּכמֹו:"עליֿׁשּור", ולא (במדבר "אׁשּורּנּו ְְְֲֲִֵֶַָֹ
ליּׁשב  נֹוטה וזה רּבים, יׁש אּגדה ּומדרׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָקרֹוב",

ׁשּבֹו∑t¯˙.הּמקרא  ּכמֹו:ּתי"ו הּלׁשֹון, ּתּקּון הּוא ְִַָ…»ְִֶַָָ
ג) האדם"(קהלת ּבני לׁשּור,∑eL¯."עלּֿדברת ּכמֹו ְְְִֵַַָָָָ

ׁשל  ותרּגּום לׁשּור. ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּדבר
ׁשבטין  'ּתרין עליֿׁשּור", צעדה "ּבנֹות ְְְְֲֲִִֵֵָָָאּונקלֹוס:
ּבנֹות  ׁשם על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי ְְְְְִִִֵַַָָיּפקּון

הּירּדן. עברי ּבׁשני חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמנּׁשה,
ויׁש ּורבּיה. ּפרּיה לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֹ'ּברי
ׁשּבא  ּבׁשעה הּלׁשֹון: על המתיּׁשבים ּבֹו אּגדה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמדרׁשי
לפני  ללכת האּמהֹות קּדמּו ּבכּלן יעקב, לקראת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻעׂשו
ורחל  יֹוסף "נּגׁש ּכתיב: ּוברחל להׁשּתחוֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּבניהם
ׁשּמא  רמה, עינֹו זה, 'רׁשע יֹוסף: אמר ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוּיׁשּתחוּו".
לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה יצא ּבאּמי', עיניו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיּתן
יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוהּוא

לגדּלה  זכית ,לפיכ עׂשו, ׁשל Ba˙."עליֿעין" ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֻ»
¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ∑.מצרים על ּבצאת ּב להסּתּכל »¬»¬≈ְְְְְְִִִֵֵַַַ

יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו הרע,ועֹוד עין ּבזרעֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹ
עין  ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואף

ּבהם  ׁשֹולטת .הרע ֶֶֶַָָ

(âë):íévç éìòa eäîèNiå eaøå eäøøîéå©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«

i"yx£ea¯Â e‰¯¯ÓÈÂ∑וימררּוהּו אחיו, וימררּוהּו «¿»¬À»…ְְֲֲֶַַָָָ
חּייהם" את "וימררּו לׁשֹון: לאסרֹו, ואׁשּתֹו .ּפֹוטיפר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

ea¯Â∑ הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו נעׂשּו »…ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו היה ׁשאםּֿכן ּפעלּו, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָלׁשֹון
רבּית  לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו אׁשר מריבה מי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ"הּמה
ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ליּנקד. לֹו היה ּכן הּוא, ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֻחּצים

ב)ּכמֹו: וכן (ירמיה הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", "ׁשּמּו ְְְִֵֶַָָֹ

הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא הּורמּו, לׁשֹון ׁשהּוא מעט", ְְְְְֶֶֶַָֹ"רּמּו
רּבּו,ו  רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים. עלֿידי הּוׁשמּו, ְְְְֲִֵֵַֹֹֹ

נתרֹוממּו עצמם, את מׁשֹוממים הם הּוא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָמאליהם
ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹמעצמם,

'ונקמֹוהי' אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ÌÈvÁ.נדּמּו, ÈÏÚa∑ ְְְְְְִִֵֵַַָ«¬≈ƒƒ
"וּתהי  לׁשֹון: פלּגֹותא', 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָׁשּלׁשֹונם

נחלה  עּמֹו לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן .הּמחצה", ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָֹ

(ãë)øéáà éãéî åéãé éòøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´
:ìàøNé ïáà äòø íMî á÷òé©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«

Èˆc·כב  ÔÙ‚k C¯a˙È„ È¯a ÛÒBÈ ÈbÒÈ„ È¯a¿ƒ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿…∆ƒ¿≈
È‰BaÓ Ôe˜tÈ ÔÈË·L ÔÈ¯z ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

:‡zÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ ÔeÏa˜È¿«¿»»¿«¬«¿»

ÔÈ¯·bכג  dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓwÂ d˙È e¯¯Ó˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈ¯abƒ»ƒ«¬≈«¿»

‡È¯B˙‡כד  Ìi˜„ ÏÚ d˙e‡È· ÔB‰a ˙·˙Â¿»«¿¿ƒ≈«¿«««¿»
‡Ó¯˙È ÔÎa dˆÁB¯ ‡Ù˜e˙· ÈeLÂ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¬»≈¿≈ƒ¿¿»
ÛÈ˜˙e ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡Â È‰BÚ¯c ÏÚ ·‰„¿««¿»ƒ¿«¬ƒ«¿»¿≈
Èc ·˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯Ê ÔÈ·e Ô‰·‡ ÔÊ d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈

epxetq

(ak).óñBé úøt ïaoA `Ed sqFi dPd ¥Ÿ̈¥¦¥¥¤
dUFrd dIxFR otB lW spr ,zxFR otB¤¤¨¨¨¤¤¤¦¨¨¤
EqM" Fxn`M ,otBd KxcM miAxl lv¥¨©¦§¤¤©¤¤§¨§¨

"DNv mixd(`i ,t mildz)ig FNvA iM dfe , ¨¦¦¨§¤¦§¦©
.mixvnA eipaE awri miiFBA©¦©£Ÿ¨¨§¦§©¦

.úBða ïéò éìò úøt ïadid Fpipre ¥Ÿ̈£¥¨¦¨§¦§¨¨¨
,oirOl KEnq dIxFR otB lW spr oiprM§¦§©¨¨¤¤¤¦¨¨©©£¨
mdW "zFpA" zlCbnE "zxFR" `idW¤¦¨§©¤¤¨¤¥

.mitpr£¨¦
.øeL éìò äãòöotBd DzF`W ot`A ¨£¨£¥§Ÿ¤¤¨©¤¤

iptl xW` xcBd F` dnFgd lr dcrv̈£¨©©¨©¨¥£¤¦§¥

okl mcTW ot`A ,oirddzid `l ¨©¦§Ÿ¤¤Ÿ¤¨¥Ÿ¨§¨
dzide ,dnFgl ipXd cSn zi`xp¦§¥¦©©¥¦©¨§¨§¨
,mW miaWFIl ixnbl zrcFp iYlA¦§¦©©§©§¥©§¦¨
`id drcFp dnFgd lr dcrSW xg`e§©©¤¨£¨©©¨§¨¦
sqFi oiprA awril dxw oke .dizFpaE§¤¨§¥¨¨§©£Ÿ§¦§©¥
,sqFi zE`ivn rcFi did `NW ,eipaE¨¨¤Ÿ¨¨¥©§¦¥
oiprM ,eipaE `Ed eil` Elbp rbx FnkE§¤©¦§¥¨¨¨§¦§©
d`xd dPde ,iYlNt `l Lipt d`x"§Ÿ¨¤Ÿ¦¨§¦§¦¥¤§¨

"Lrxf z` mB midl` iz`,gn lirl) Ÿ¦¡Ÿ¦©¤©§¤
(`i.bk dxez

(bk).íévç éìòa eäîèNiåilrA ©¦§§ª©£¥¦¦©£¥

"mpFWl hEgW ug" oiprM ,rxd oFWl̈¨¨§¦§©¥¨§¨
(f ,h edinxi)miwWOd xU did mdnE ,¥¤¨¨©©©§¦

"car ixar xrp" Fxn`A(ai ,`n lirl), §¨§©©¦§¦¤¤
ExRQW ,drxR icar zvw mdnE¥¤§¨©§¥©§Ÿ¤¦§
:KlOl Exn`W dkxal mpFxkf EpizFAx©¥¦§¨¦§¨¨¤¨§©¤¤
sqM mixUrA FAx FzF` dpTW car'¤¤¤¨¨©§¤§¦¤¤

!?'Epilr EdkilnY(a ,el dheq).ck dxez ©§¦¥¨¥
(ck).BzL÷ ïúéàa áLzåmpn` ©¥¤§¥¨©§¨§¨

ixRqn lr ug zFxil sqFi lW FYWw©§¤¥¦¥©§©§¥
`Ede - "ozi`A" daWi rxd oFWl̈¨¨¨§¨§¥¨§
`vnpd" :eicar l` Fxn`A - KlOd©¤¤§¨§¤£¨¨£¦§¨



igieמד zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iying meil inei xeriy
i"yx£BzL˜ Ô˙È‡a ·LzÂ∑ ּבחזק ∑˜BzL.נתיּׁשבה «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿

ÂÈ„È.חזקֹו ÈÚ¯Ê efÙiÂ∑ על טּבעת נתינת היא זֹו ְָ«»…¿…≈»»ְִִַַַַַ
מידי  לֹו היתה זאת מּופז". "זהב לׁשֹון: ְְִֵָָָָָָֹידֹו,
עלה  ּומּׁשם יעקב, אביר ׁשהּוא ֲֲִִֶַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
לׁשֹון  יׂשראל, ׁשל עּקרן יׂשראל", אבן "רעה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלהיֹות
ּכ הּוא אף ואּונקלֹוס, מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, ְְְְְֶֶַַָָָֹאבן
אׁשר  החלֹומֹות נביאּותּה' ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָּתרּגמֹו:
הּוא, ּתֹוספת ּבסתרא', אֹוריתא דקּים 'על להם ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָחלם

רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ׁשּבּמקרא, עברי מּלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻולא
על  הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", "ּבאיתן ׁשל ְְְְְְֵֶַַַַַָָּתרּגּום
 ֿ הּקדֹוׁש ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו וּתׁשב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהעברי:
יתרמא  'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת לֹו היתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָּברּוֿהּוא
לׁשֹון  ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', על ְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹדהב

Ï‡¯NÈ.ּפז  Ô·‡∑ אבהן' ּובן, אב נֹוטריקֹון: לׁשֹון ָ∆∆ƒ¿»≈ְְֲִֵָָָ
ּובניו  יעקב .ּובנין': ְֲִַָָֹ

(äë)éáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæòéå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦¨´£¤½¨¦§³Ÿ
íéãL úëøa úçz úöáø íBäz úëøa ìòî íéîL̈©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ¨©−¦

:íçøå̈¨«©
i"yx£EÈ·‡ Ï‡Ó∑יעזרּך והּוא זאת, ל Â‡˙.היתה ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈
ÈcL∑ׁשמעּת ּכׁשּלא ,לּב היה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ועם ««ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

יברכּך והּוא ,אדֹונת ÌÁ¯Â.לדברי ÌÈ„L ˙Î¯a∑ ְְְְְֲֲִֵֶָָָƒ¿…»«ƒ»»«
הּמֹולידים ' יתּברכּו ּכלֹומר ּודאּמא', ּדאּבא ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָּברּכתא

הראּויה  טּפה מזריעים הּזכרים ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָוהּיֹולדֹות,
להּפיל  ׁשּלהן, רחם את יׁשּכלּו לא והּנקבֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלהריֹון,

'איׁשּתדאי ∑ÌÈ„L.עּבריהן  מתרּגמינן: יּירה" "ירה ֵֶָֻ»«ƒְְְְְִִִֶַַַָָֹ
ּכאן, "ׁשדים" אף ּכחץ יׁשּתדי', יֹורה ׁשהּזרע ׁשם .על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(åë)éáà úëøaúåàz-ãò éøBä úëøa-ìò eøáb E ¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb¦§´Ÿ¨®¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a∑ ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַָ
ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ּגברּו ְְְְֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,

הֹורי  ÌÏBÚ.את ˙Ú·b ˙Â‡zŒ„Ú∑ ׁשהּברכֹות לפי ֶַ««¬«ƒ¿…»ְְִֶַָ
לי  ׁשּנתן עֹולם, ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּלי

קצֹות  ארּבע עד מּגעת מצרים, ּבלי ּפרּוצה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּברכה
ּׁשּלא  מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולם,
לֹו: אמר לאברהם ּוליצחק. אבינּו לאברהם ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָאמר
אׁשרֿאּתה  הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ"ׂשא

ÈcLכה  ˙ÈÂ CcÚÒ· È‰È Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Ác ÔÎ¯a CpÎ¯·ÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡Ú¯‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÎ¯a ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»¿ƒ»

„ÈÏÈכו  ‡˙k¯a ÏÚ ÔÙÒBzÈ Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»ƒ¿»«ƒ¿¿»ƒƒ
ÔÓc ‡i·¯·¯ Ô‰Ï e„ÈÓÁc È˙‰·‡ eÎÈ¯a»ƒ¬»»««¬ƒ¿∆«¿¿«»¿ƒ
ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ Ïk ÔÈÂ‰È ‡ÓÏÚ»¿»∆∆¿«»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡¯·‚Ïe¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

epxetq

"FA midl` gEx xW` Wi` ,dfklirl) ¨¤¦£¤©¡Ÿ¦
(gl ,`n"LFnM mkge oFap oi`" Fxn`aE ,§¨§¥¨§¨¨¨
(hl my).

.åéãé éòøæ eæôiådrxR zrAh zpizpA ©¨Ÿ§Ÿ¥¨¨¦§¦©©©©©§Ÿ
.Fci lr©¨

.á÷òé øéáà éãéîdlSdd z`f mpn` ¦¥£¦©£Ÿ¨§¨Ÿ©©¨¨
lW FxiA` icin Ll dzid dglvdde§©©§¨¨¨§¨§¦¥©¦¤
zFO`d oial eipA z` mIwOW awri©£Ÿ¤§©¥¤¨¨§¥¨ª
mW oiprM ,mNM sFqA mxi`Wdl§©§¦¨§ª¨§¦§©¥
sFqaE awrA x`XIW dxFOd "awri"©£Ÿ©¤¤¦¨¥©£¥§
LliSde LzF` mIw oke ,zFO`d lM̈¨ª§¥¦¥§§¦¦§
Edxxnie" LEnhU xW` miSgd ilrAn¦©£¥©¦¦£¤§¨©§¨£ª

."EAxëŸ
.íMî.df FaEh KxCnEïáà äòø ¦¨¦¤¤¤Ÿ¤¤¤

øNé.ìà"l`xUi drFx" `Ed ¦§¨¥¤¦§¨¥
"oa`" FnM zFO`d oial minIwzOd©¦§©§¦§¥¨ª§¤¤
Kx`l znIwzOd dxwi iYlA F` dxwi§¨¨¦§¦§¨¨©¦§©¤¤§Ÿ¤
`l iC oa` zxfBzd" oiprM ,minï¦§¦§©¦§§¤¤¤¤¦¨

"idFlbx lr `nlvl zgnE ,oicial`ipc) ¦©¦§¨§©§¨©©§¦
(cl ,amidl` mr ExEUi iM ,l`xUi mde ,§¥¦§¨¥¦¨¦¡Ÿ¦

mFwn lkA' mxn`M ,miWp` mre§¦£¨¦§¨§¨§¨¨
'mdipFc`l mixU EUrp EkldWoixcdpq) ¤¨§©£¨¦©£¥¤

(a ,cw.dk dxez

(dk)éáà ìàî.Edf Ll did oM mbe ¥¥¨¦§©¥¨¨§¤
l`" `Ed xW`A ,KxAzi l`d z`n¥¥¨¥¦§¨©©£¤¥
didY dlrOdW il xn`W ,"Lia`̈¦¤¨©¦¤©©£¨¦§¤
Fxn`M ,oFxg`d zEltXd xg` irxfl§©§¦©©©¦§¨©£§¨§

"YvxtE ,ux`d xtrM Lrxf dide"lirl) §¨¨©§£©£©¨¨¤¨©§¨
(ci ,gk.

.jøæòéå.cFr lRY `NW §©§§¤¨¤Ÿ¦Ÿ
.écL úàåil xn`W ,iCW l` z`nE §¥©©¥¥¥©©¤¨©¦

ldwE iFB ,daxE dxR ,iCW l` ip`"£¦¥©©§¥§¥§©
"JOn didi miFB(`i ,dl lirl)FY`n , ¦¦§¤¦¤¨¥¦

.dlrOd z`f Ll dzid̈§¨§Ÿ©©£¨
.jëøáéå`l ,irvn` iYlA ,`Ed ¦¨£¤¨¦§¦¤§¨¦Ÿ

lr dzidW mixt`lE dXpnl FzkxaM§¦§¨¦§©¤§¤§©¦¤¨§¨©

"l`Bd K`lOd" ici(fh ,gn lirl)`le , §¥©©§¨©Ÿ¥§Ÿ
dWn zMxaE ,eUrl wgvi zMxaM§¦§©¦§¨§¥¨¦§©Ÿ¤
la` ,mc` iRn dzidW ,ux`d i`al§¨¥¨¨¤¤¨§¨¦¦¨¨£¨
wgvi xn`W FnM ,Kxand didi `Ed¦§¤©§¨¥§¤¨©¦§¨

"Lz` Kxai iCW l`e" :awril,gk lirl) §©£Ÿ§¥©©§¨¥Ÿ§
(bm`hg mcw l`xUil dWn oke .§¥Ÿ¤§¦§¨¥Ÿ¤¤§¨

mkz` Kxaie" Fxn`M ,milBxnA©§©§¦§¨§¦¨¥¤§¤
"mkl xAC xW`M(`i ,` mixac). ©£¤¦¤¨¤

.ìòî íéîL úëøaxRqOW ot`A ¦§Ÿ¨©¦¥¨§Ÿ¤¤¦§©
`Nni Lini(ek ,bk zeny it lr). ¨¤§©¥

.úçz úöáø íBäz úëøamde ¦§Ÿ§Ÿ¤¤¨©§¥
.oFnOaE zFpFfOA zFkxA§¨©§©¨
.íçøå íéãL úëøazFkxA mde ¦§Ÿ¨©¦¨¨©§¥§¨

micWe liMWn mgx" Ktd lr ,mipaA§¨¦©¥¤¤¤©§¦§¨©¦
"miwnv(ci ,h ryed).ek dxez Ÿ§¦

(ek)éáà úëøa.EoM mB Lkxaie ¦§Ÿ¨¦¦¨¤§©¥
dni YvxtE" Fxn`M mde ,Lia` zFkxA¦§¨¦§¥§¨§¨©§¨¨¨

"dAbpe dptve dncwe(ci ,gk lirl)`idW , ¨¥§¨§¨Ÿ¨¨¤§¨¤¦



מה igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iying meil inei xeriy
יׂשראל  ארץ אּלא הראהּו ולא אּתנּנה", ל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹראה
אּתן  ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּבלבד.
וגֹו'", אתֿהּׁשבּועה והקימתי האל ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹאתּֿכלֿהארצֹות

יׁשעיה: ׁשאמר נח)זהּו יעקב (ישעיה נחלת והאכלּתי" ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַָָֹ
אברהם' 'נחלת אמר: ולא ,"אבי.˙Â‡z∑ ְְֲִַַַַָָָָֹ«¬«

סרּוק  ּבן מנחם חּברֹו ּכ לׁשֹון ∑‰È¯B.אשמול"ץ, ְְִֵֶַָָ«ְ
ּכמֹוהריֹון, אּמי, ּבמעי ג)ׁשהֹורּוני ּגבר"(איוב ."הרה ְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ

˙Â‡zŒ„Ú∑:ּכמֹו קצֹות, לד)עד "והתאּויתם (במדבר ««¬«ְְְְִִֶַַ
קדמה", לגבּול ח)לכם חמת"(שם לבא "ּתתאּו :. ְְְְֲִֵֶָָָָֹ

ÔÈÈ‰z∑ יֹוסף לראׁש ‡ÂÈÁ.ּכּלם ¯ÈÊ∑ ּפריׁשא' ƒ¿∆»ְֵָֹֻ¿ƒ∆»ִָָ
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`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)
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מז
ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬

:LãwäãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²

:íéîé áøî Bãéaäeàìné øéòä úBáçøe §¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåøîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ

äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«

æénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéúàáäå ¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´

éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúàŸ½̈§¨§−§´§¨®̈¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàè-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ

íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ

étî älàä íéøácä úà älàä íéîia©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²

:úBðaäì ìëéääéøëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³

àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä̈«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®̈§©¥̧

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå-ìk-úà §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨

:eäòøa Léà íãàäàéíéîië àì äzòå ¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³

ì éðà íéðLàøäýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤

âéäãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ

äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìàãéøîà äë ék ©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§¨®©

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½

:íëéøòLa eèôLæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«

çé:øîàì éìà úBàáö äåäé-øác éäéåèé-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ

éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà̈©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëäëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³

ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä̈Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´

:éðà-íb äëìà úBàáöáëíéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ

úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëøîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»

äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´

ì ìkî íéLðàðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLLéà ó £¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧

íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬

:íënò¦¨¤«
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ß zah `"i iyiy mei ß

(æë)÷lçé áøòìå ãò ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¤̈−¤§©¥¬
:ììL̈¨«

i"yx£Û¯ËÈ ·‡Ê ÔÈÓÈa∑יטרף,זאב אׁשר נּבא הּוא ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲִִֵֶָָ
חטפנין: להיֹות עתידין ׁשּיהיּו כא)על "וחטפּתם (שופטים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָ
ּבּגבע  ּבפילגׁש אׁשּתֹו", איׁש ׁשאּול לכם על ונּבא ה. ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ׁשּנאמר: סביב, ּבאֹויביו נֹוצח יד)ׁשּיהיה א (שמואל ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָ
וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב, וּיּלחם הּמלּוכה לכד ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָ"וׁשאּול

ירׁשיע" יפנה אׁשר Ú„.ּובכל ÏÎ‡È ¯˜aa∑ לׁשֹון ְְְֲִִֶֶַַָ«…∆…««ְ
ּדֹומה  לֹו יׁש ועֹוד 'עדאה', הּמתרּגם וׁשלל, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָֻּבּזה

עברית: לג)ּבלׁשֹון ועל (ישעיה עדֿׁשלל", חּלק "אז ְְְִִִַַַָָָֻ

ּבקרן ּבתחּלת ׁשעמד אֹומר, הּוא אחרים:(ׁשאּול ספרים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

יׂשראל )ּפריחתן  ׁשל ÏÏL.ּוזריחתן ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ∑ ְְְִִִֵֶָָָָָ¿»∆∆¿«≈»»
נבּוכדנּצאר, עלֿידי יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאף

לבבל  ÏÏL.ׁשּיגלם ˜lÁÈ∑ ׁשהם ואסּתר מרּדכי ְְֵֶֶַָ¿«≈»»ְְְְֵֵֶֶַָ
בית  "הּנה ׁשּנאמר: המן, ׁשלל את יחּלקּו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּבנימין
הּכהנים  ׁשלל על ּתרּגם ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹהמן

הּמקּדׁש .ּבקדׁשי ְְְִֵַָָ

(çë)úàæå øNò íéðL ìàøNé éèáL älà-ìk̈¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ
Cøáéå íäéáà íäì øac-øLàøLà Léà íúBà £¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤½̈¦²£¤¬

:íúà Cøa Búëøák§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«
i"yx£Ì˙B‡ C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ∑ ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»

ּכ אּלא קנטרן? אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹוהלא
ּׁשּנאמר  מה אביהם", להם אׁשרּֿדּבר "וזאת ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּפרּוׁשֹו:
ּתלמּוד  ולוי? ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּבענין.

ּבמׁשמע  ּכּלם אֹותם", ויבר" ‡L¯.לֹומר: LÈ‡ ְְְֶַַַָָָָֻƒ¬∆
B˙Î¯·k∑ ואחד אחד ּכל על לבא העתידה .ּברכה ¿ƒ¿»ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ

Ì˙‡ C¯a∑ אׁשר "איׁש אּלא לֹומר, לֹו היה לא ≈«…»ֲִֶֶַָָָֹ
ּבר" לֹומר: ּתלמּוד מה אֹותֹו". ּבר ְְְִֵֵַַַַַָּכברכתֹו
ּולבנימין  ארי, ּגבּורת ליהּודה ׁשּנתן לפי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹאתם"?
יכל  אּילה, ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב, ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹחטיפתֹו
ּבר" לֹומר: ּתלמּוד הּברכֹות? ּבכל ּכּלם ּכללן ְְְְֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּלא

."אתם  ָֹ

(èë)énò-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½
äãNa øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúà eøá÷¦§¬Ÿ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−

:ézçä ïBøôò¤§¬©«¦¦«
i"yx£ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡∑ הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְִִֵֶַַַָ

ׁשהיא  עברי ּבלׁשֹון אסיפה ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָאל
ּכגֹון: הכנסה, יט)לׁשֹון אֹותם (שופטים מאּסף איׁש "ואין ְְְְְִֵֵַַָָָ

כב)הּביתה", ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו (ויקרא ְְֲֵֶֶַַַַָ

מּפני  לּבית הכנסתם הארץ", ּתבּואת את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּבאסּפכם
'א  וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם סיפה'הּגׁשמים. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

הכנסה  לׁשֹון היא אף ּבמיתה, ∑‡È˙B·‡ŒÏ.האמּורה ְְְֲִִַַָָָָָ∆¬»
אבֹותי  .עם ֲִַ

dzÒÁ‡·eכז  ‡zÎL È¯Lz dÚ¯‡a ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¬«¿≈
ÔÈ·¯˜Ó ÔB‰È ‡ÈÙ·e ‡¯Ùˆa ‡Lc˜Ó Èa˙Èƒ¿¿≈«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ¯ ÔcÚ·e ‡a¯˜ ‡i‰k«¬«»»¿»»¿ƒ««¿»¿¿«¿ƒ

:‡iL„˜ ¯‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁ ¯˙BÓ«¿¿ƒ¿«»¿«»

Â„‡כח  ¯ÒÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc ¯·b ÔB‰˙È CÈ¯·e ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È C¯a d˙k¯·Î¿ƒ¿¿≈»≈»¿

Lk˙Óכט  ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡z¯ÚÓa È˙‰·‡ ˙ÂÏ È˙È e¯·˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ Ï˜Á·«¬«∆¿ƒ»»

epxetq

(fk).óøèé áàæ`Ed FRxhe a`Gd swY §¥¦§¨Ÿ¤©§¥§¨§
Fxn`M ,xF`d hErn mr axraE xwAA©Ÿ¤¨¤¤¦¦¨§¨§

"axr ia`Gn ECge"(g ,` wewag)did oke . §©¦§¥¥¤¤§¥¨¨
zNgzA FzEkln dzid iM ,oinipA oipr¦§©¦§¨¦¦¨§¨©§¦§¦©
xg`e ,lE`W iniA eig` zEkln zgixf§¦©©§¤¨¦¥¨§©©
iM ,xYq`e ikCxn iniA mzEkln oca`̈§©©§¨¦¥¨§§©§¤§¥¦
,rbx FnM did ipW ziA zEkln mpn`̈§¨©§©¦¥¦¨¨§¤©

.axd lr cEArW mregk dxez §¦¦§©¨Ÿ
(gk).ìàøNé éèáL älà ìkdN` ¨¥¤¦§¥¦§¨¥¥¤

mihaW a"id md o`M awri xiMfdW¤¦§¦©£Ÿ¨¥©§¨¦
cFt`de oWgd lr EaYkp xW` ,zn`A¤¡¤£¤¦§§©©Ÿ¤§¨¥

"'d iptl oxMfl"(hk ,gk zeny)Eide , §¦¨Ÿ¦§¥§¨
mCbpkE ,lair xde mifixB xd zixaA¦§¦©§¦¦§©¥¨§¤§¨

xUr miYW dWn miwd,daSn d ¥¦Ÿ¤§¥¤§¥©¥¨
,lBlBaE oCxIA mipa` miwd rWFdie¦ª©¥¦£¨¦©©§¥©¦§¨
dXpn la` .gAfOA mipa` EdIl`e§¥¦¨£¨¦©¦§¥©£¨§©¤
izlEf ,mihaXd oipnA Eid `l mixt`e§¤§©¦Ÿ¨§¦§©©§¨¦¨¦
,dil` KWnPde ux`d zXxi oiprA§¦§©§ª©¨¨¤§©¦§¨¥¤¨

.iel haW xCrdA§¤§¥¥¤¥¦
.íúBà Cøáéåxn`X dn zlEfA ©§¨¤¨§©©¤¨©

.dlrnl§©§¨
.íúà Cøa Búëøák øLà Léàlkl ¦£¤§¦§¨¥©Ÿ¨§¨

,cEgiA Fl dkixv dkxA ozp mdn cg ¤̀¨¥¤¨©§¨¨§¦¨§¦
,zEklOd oiprA dcEdil oFbM§¦¨§¦§©©©§
oiprA iellE ,dxFYd oiprA xkyVilE§¦¨¨§¦§©©¨§¥¦§¦§©

.dcFardhk dxez ¨£¨
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(ì)éðt-ìò-øLà äìtënä äãNa øLà äøòna©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤©§¥¬
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà ïòðk õøàa àøîî©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À

:øá÷-úfçàì ézçä ïøôò úàî¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

(àì)änL BzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨
ézøá÷ änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦

:äàì-úà¤¥¨«

(áì):úç-éða úàî Ba-øLà äøònäå äãOä äð÷î¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«

(âì)-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷òé ìëéå©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤
:åénò-ìà óñàiå òåâiå ähnä©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡iÂ∑ רגליו ÛÒ‡iÂ.הכניס ÚÂ‚iÂ∑:זכרֹונםֿלברכה רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה «∆¡…«¿»ְְִִַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
לא  אבינּו ה)מתיעקב .(תענית ֲִֵַָֹֹ

ð(à):Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìò óñBé ìtiå©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«

(á)-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò-úà óñBé åöéå©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤
:ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiå åéáà̈¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«

i"yx£ÂÈ·‡Œ˙‡ ËÁÏ∑ הּוא ּבׂשמים מרקחת .ענין «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

(â)íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

i"yx£BÏŒe‡ÏÓiÂ∑ עד חניטתֹו, ימי לֹו הׁשלימּו «ƒ¿¿ְְֲִִִֵַָ
יֹום  ארּבעים לֹו ‡˙B.ׁשּמלאּו ek·iÂ'B‚Â∑ ארּבעים ְְִֶַָָ«ƒ¿…¿ְִַָ

ּברכה  להם ׁשּבאה לפי לבכּיה, ּוׁשלׁשים ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹלחניטה
מתּברכין  נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה .לרגלֹו, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

(ã)äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáòiå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ
éðæàa àð-eøac íëéðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬

:øîàì äòøô©§−Ÿ¥«Ÿ

‡Ètל  ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á· Èc ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡¯ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

‡d˙zלא  ‰¯N ˙ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»«¿»»¿»»»ƒ¿≈
Ôn˙Â d˙z‡ ‰˜·¯ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«»

:‰‡Ï ˙È ˙È¯·¿̃»ƒ»≈»

Èaלב  ÔÓ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ÈÈ·Ê¿ƒ≈«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

LÎeלג  È‰Ba ˙È ‡„wÙÏ ·˜ÚÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈«¬…¿«»»»¿ƒ¿«
:dnÚÏ LÈk˙‡Â „È‚˙‡Â ‡Ò¯ÚÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

È‰BlÚא  ‡Î·e È‰e·‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙe¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜Le¿≈≈

ËÁÓÏב  ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰Bc·Ú ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡¯NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eËÁÂ È‰e·‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

eÓÈÏLג  Ôk È¯‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚ·L È‡¯ˆÓ d˙È BÎ·e ‡ihÁ ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

Èa˙ד  ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ· ÈÓBÈ e¯·ÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

epxetq

(l).íäøáà äð÷ øLàEaWIW ipRn £¤¨¨©§¨¨¦§¥¤¨§
z` mricFd ,mipWe mini zxg` ux`A§¤¤©¤¤¨¦§¨¦¦¨¤
"oxtr z`n xaw zGg`l mdxa`" oipw¦§©©§¨¨©£ª©¨¤¥¥¤§Ÿ
`Ed mW Exaw xaMWe ,zg ipA z`nE¥¥§¥¥§¤§¨¨§¨
lkEi `NW ot`A ,mincFw zFxFC ipWE§¥§¦§Ÿ¤¤Ÿ©

.xrxrl mc``l dxez ¨¨§©§¥
ð(bÎa)..ìàøNé úà íéàôøä eèðçiå©©§§¨Ÿ§¦¤¦§¨¥

.íéøöî Búà ekáiåcFakl calA `l ©¦§Ÿ¦§©¦Ÿ¦§©¦§
`EdX dn cSn la` ,FzevnaE sqFi¥§¦§¨£¨¦©©¤
cFakle dxxUl iE`x ,"l`xUi"¦§¨¥¨¦§¨¨§¦§

.zEklnc dxez ©§
(c).äòøt úéa ìà óñBé øaãéåiM ©§©¥¥¤¥©§Ÿ¦

"wU WEalA KlOd xrW l` `Fal oi`"¥¨¤©©©¤¤¦§¨
(a ,c xzq`).d dxez



igieנ zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy

(ä)øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì éðòéaLä éáà̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧
äzòå éðøa÷z änL ïòðk õøàa éì éúéøk̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå àp-äìòà¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
i"yx£ÈÏ È˙È¯k ¯L‡∑:ּכמֹו כא)ּכפׁשּוטֹו, (שמות ¬∆»ƒƒƒְְִ

הּלׁשֹון, על מתיּׁשב עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". ְְְִִִִִֵֶַַַָָ"ּכיֿיכרה
קניתי", "אׁשר כו)ּכמֹו: עקיבא:(ר"ה רּבי אמר ְֲֲִִִִֶַַָָָ

ּכירה. למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכׁשהלכּתי

ּדגּור, ּכרי לׁשֹון מדרׁשֹו ּכסף ועֹוד ּכל יעקב ׁשּנטל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ואמר  ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוזהב

'ט  ּבּמערה'לעׂשו: חלק ּבׁשביל זה .ל ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

(å)éáà-úà øá÷e äìò äòøt øîàiåøLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬
:EòéaLä¦§¦¤«

i"yx£EÚÈaL‰ ¯L‡k∑,הּׁשבּועה ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְִִִַָֹ
על  'עבר לֹומר: ירא אבל ,מּניח הייתי ֲֲֲִִִֵַַַָָָֹֹלא
הּׁשבּועה  על אעבר ּכן, אם יאמר: ׁשּלא ְְֱִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשבּועה'!

ׁשאני  הּקדׁש, לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנׁשּבעּתי
ּבֹו, מּכיר אינ ואּתה לׁשֹון, ׁשבעים על עדף ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמּכיר

סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא .(דף ְְִִֶֶַָָ

(æ)éãáò-ìk Bzà eìòiå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìòiå©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøô©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦

(ç)íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
:ïLb õøàa eáæò íø÷áe§¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

(è)ãák äðçnä éäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnò ìòiå©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

(é)-eãtñiå ïcøiä øáòa øLà ãèàä ïøb-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§
ìáà åéáàì Nòiå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî íL̈½¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«
i"yx£„Ë‡‰ Ô¯b∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין מּקף …∆»»»ְְֲִֵַָָָָָֻ

יג) ּונׂשיאי (סוטה ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו הּמארע, ׁשם ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
ּתלּוי  יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָיׁשמעאל

ּכתריהם, ּבֹו ותלּו ּכּלן עמדּו יעקב, ׁשל ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֻּבארֹונֹו
קֹוצים והּקיפּוהּו ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן .ּכתרים  ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֻ

(àé)ïøâa ìáàä-úà éðòðkä õøàä áLBé àøiå©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ
àø÷ ïk-ìò íéøöîì äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä̈«¨½̈©Ÿ́§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³

:ïcøiä øáòa øLà íéøöî ìáà dîL§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«

È‡Ó˙ה  ‡‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÈÏ ˙È˜˙‡c È¯·˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
‡a‡ ˙È ¯a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe Èp¯a˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«»«»

:·e˙È‡Â¿≈

Ók‡ו  Ce·‡ ˙È ¯B·˜e ˜Ò ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¿»»¿»
:CÏÚ ÌÈi˜„¿«ƒ¬»

e˜ÈÏÒeז  È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe¿≈≈¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ
È·Ò ÏÎÂ d˙È· È·Ò ‰Ú¯Ù È„·Ú Ïk dnÚƒ≈»«¿≈«¿…»≈≈≈¿…»≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

BÁÏ„ח  È‰e·‡ ˙È·e È‰BÁ‡Â ÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ¿…≈≈«¬ƒ≈»ƒ¿
‡Ú¯‡a e˜·L ÔB‰È¯B˙Â ÔB‰ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»¿«¿»

:ÔL‚„¿∆

Â‰Â‰ט  ÔÈL¯t Û‡ ÔÈk˙¯ Û‡ dnÚ e˜ÈÏÒe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»
:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»«ƒ»«¬»

Úa·¯‡י  Èc „Ë‡„ È¯„‡ ˙Èa „Ú B˙‡Â«¬«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»
‡„ÁÏ ÛÈw˙Â ·¯ „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡„¯È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«¿«ƒ«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡Ï·‡ È‰e·‡Ï „·ÚÂ¿»««¬ƒ∆¿»«¿»ƒ

È·a˙יא  ‡Ï·‡ ˙È ‰‡ÚÎ ‡Ú¯‡ ·˙È ‡ÊÁÂ«¬»»≈«¿»¿«¬»»»∆¿»¿≈
È‡¯ˆÓÏ ÔÈc ÛÈwz Ï·‡ e¯Ó‡Â „Ë‡„ È¯„‡ƒ¿≈¿»»«¬»»≈«ƒ≈¿ƒ¿»≈
‡¯·Úa Èc ÌÈ¯ˆÓ Ï·‡ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»

:‡c¯È„¿«¿¿»

epxetq

(f).Bzà eìòiå.Fzevn iYlA ©©£¦¦§¦¦§¨
.íéøöî õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ¦§¥¥§Ÿ¦§¥¤¤¦§¨¦
inkg ipirA mkgl aWgp FzFidl¦§¤§¨§¨¨§¥¥©§¥

"mMgi eipwfE" Fxn`M ,xFCd,dw mildz) ©§¨§§¥¨§©¥
(ak.g dxez

(h).íéLøt íb áëø íbaWgp didW ©¤¤©¨¨¦¤¨¨¤§¨

iWp` ipirA lig Wi`l§¦©¦§¥¥©§¥
.dnglOdi dxez ©¦§¨¨



ני igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy

(áé):íeö øLàk ïk Bì åéðá eNòiå©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
i"yx£Ìeˆ ¯L‡k∑?צּום אׁשר .מהּו «¬∆ƒ»ֲִֶַָ

(âé)úøòîa Búà eøa÷iå ïòðk äöøà åéðá Búà eàNiå©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà äìtënä äãN§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹
:àøîî éðt-ìò ézçä ïøôò úàî øá÷-úfçàì©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«

i"yx£ÂÈ· B˙‡ e‡NiÂ∑:צּום ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא «ƒ¿…»»ְְִֵֶָָָָֹ
מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש לא מּטתי יּׂשא ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ'אל

אּתם', אּלא ּכנען, מּבנֹות מקֹום:(ב"ר)ׁשהם להם וקבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשל  מחנה למּסע ּוכסדרן רּוחֹות, לד' וכן למזרח ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָג'

לׂשאת  עתיד ׁשהּוא יּׂשא, לא לוי ּכאן. נקּבעּו ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹּדגלים
ואפרים  מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ויֹוסף הארֹון, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

עלּֿדגל  "איׁש וזהּו: ּתחּתיהם. ּבאֹות יהיּו ּבאתת", ֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַֹֹ
מּטתֹו ליּׂשא אביהם להם .ׁשּמסר ֲִִִֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 193 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)

?wgvi cil gpEn eUr W`xW okYi Ki ¥̀¦¨¥¤Ÿ¥¨¨§©¦§¨

ּבמערת  אֹותֹו "וּיקּברּו יעקב לקבּורת ּבנֹוגע הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָֹעל
הּמכּפלה" יג)ׂשדה עּוזיאל (נ, ּבן יֹונתן ּבתרּגּום איתא , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ליֹוסף  ׁשביק הוה ולא כּו' רׁשיעא לעׂשו ּפתּגמא ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ"ּוׁשמיע
ריׁשיּה וקטע סיפא [חּוׁשים] ונטל כּו' אבֹוי ית ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָלמיקּבּור
ּבגֹו ואתנח כּו' מתּגלּגל ּדעׂשו ריׁשא והוה רׁשיעא, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּדעׂשו

אבֹוי". ּדיצחק ְְְִִֵָָעיטפיּה
רׁשע  קֹוברין ׁש"אין הּוא הּדין הרי ּביֹותר, ּתמּוּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָולכאֹורה

צּדיק" ס"ה)אצל שסב סי' יו"ד טושו"ע א. מז, ואם־ּכן (סנהדרין , ְִִֵֵֶַ
ּדעׂשו ׁש"ריׁשיּה יּתכן עיטפיּהררררׁשׁשׁשׁשיעא יעא יעא יעא ּכיצד "ּבגֹו מּונח " ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ְְִָּדיצחק"?
הּפנימּיּות: ּבדר זה לבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָויׁש

לא  הּצּדיק ׁשּביצחק ּופׁשּוט, הּוא. ּביצחק - עׂשו ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשרׁשֹו
ּכאׁשר  רק היה רׁשע, עׂשו ׁשהיה וזה ורׁשעּות. רע ׁשּום ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיה
ּבענינים  והתעּסק - יצחק - מּׁשרׁשֹו עצמֹו את ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָהבּדיל

וחֹומרּיים. ְְִִִִָּגּופנּיים
א ּגמּור, רע היה עׂשו ׁשל וחמרּיּותו "ּגּופֹו" ׁשרק ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹונמצא,
היה  ביצחק, ׁשהּוא ּכפי ׁשּלֹו וׁשרׁש הּמקֹור ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשֹו"

טֹוב. ַרק
ונׁשאר  עׂשו, ׁשל "ּגּופֹו" את וניתקּו הפרידּו ּכא ׁשר ּכן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָועל
ׁשּי ולכן ּגמּור. טֹוב ּכי־אם רע, ּבֹו אין אזי "ריׁשיּה", ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָרק

ּדיצחק". עיטפיּה "ּבגֹו מּונח ְְְְְִִִֵֶֶָָׁשּיהיה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 235 cenr ,k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

awri zzinA mixvn cEArW¦§¦§©¦§¦©©£Ÿ

אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיקקקקּבּבּבּבררררּוּוּוּו ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען ארצהארצהארצהארצה בניובניובניובניו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו יג)ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו (נ, ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
ּבנׂשיאת  הּסדר רׁש"י מפרׁש ּבניו" אֹותֹו "וּיּׂשאּו הּפסּוק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
לׂשאת  עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי ּומסּים יעקב, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹארֹונֹו
יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא לא ויֹוסף הארֹון, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

ְֵֶַּתחּתיהם".
הּוא  הארֹון נׂשיאת הרי יּׂשא, לא ׁשּלוי הּטעם ּבאּור ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוצרי
על־ידי  אּלא על־ידֹו לא ּגּופא ּובזה הרחֹוק, ׁשּבעתיד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹענין
ארֹונֹו ּדנׂשיאת הּמצוה את זה ּבגלל מּמּנּו יּקחּו ּומּדּוע ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבניו,

אביו? ִֶָׁשל
ּבזה: ְֶַַָָָההסּברה

ׁשרׁש"י  ּכפי ּבמצרים, הּׁשעּבּוד התחיל יעקב ׁשל ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָֹּבמיתתֹו
נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר "ׁשּכיון הּפרׁשה ּבתחּלת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכֹותב
ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ׁשל ולּבם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעיניהם

מּמצרים  יעקב ׁשל ׁשהֹוצאתֹו מּובן ּומּזה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹלׁשעּבדם".
וׁשעּבּוד  ּגלּות להיֹות ׁשּיּוכל ּגרמה יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָלקבּורה

ְִִַמצרים.
למעלה  היה לוי ׁשּכן הארֹון, את לוי נׂשא לא זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּומּטעם
לוי  ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו "לּמה רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמהּׁשעּבּוד,
מן  ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא
על  ימים הארי ולוי . . ׁשעּבּוד היה לא קּים ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשבטים
ׁשעּבּוד  "מלאכת לוי לׁשבט ּבנֹוגע אפילּו מּזֹו: ויתירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻּכּלם".

לוי". ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא ְְְִִִִֵֶַַָָֹמצרים
"ׁשבטֹו ׁשּכן הארֹון, לׂשאת ׁשעתיד זה עם קׁשּור זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָוענין

ׁש לפי עבֹודה לעׂשֹות רצּו לא . . לוי ׁשעתידין ׁשל ּידעּו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את (הדר לׂשאת (תוספות ְִִֵֵֶָָָָָ

יג) א, שמות .זקנים)

Ôep„wÙ:יב  È„ ‡Ók Ôk dÏ È‰B· e„·ÚÂ«¬»¿ƒ≈≈¿»ƒ«≈ƒ

e¯·˜eיג  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï È‰Ba d˙È eÏËe¿»»≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓa d˙È»≈ƒ¿»«¬«»∆¿»ƒ¿««¿»»»
ÏÚ ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‡Ï˜Á«¿»¿«¬»«¿»ƒ∆¿…ƒ»»«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈
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(ãé)íéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬
:åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

i"yx£Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑,ּכאן ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒֲַָָָָ
הקּדים  ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים לּמצרים אחיו ְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָהקּדים
פרעה  עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: לאחיו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמצרים

לפי  אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ואחרּֿכ ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוגֹו'"
ּכתריהם  ׁשּתלּו ּכנען, מלכי ׁשעׂשּו הּכבֹוד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראּו

ּכבֹוד  ּבהם נהגּו יעקב, ׁשל .ּבארֹונֹו ֲֲֲֶֶַַָָָֹ

(åè)eì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà eàøiå©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬
øLà äòøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬

:Búà eðìîb̈©−§Ÿ«
i"yx£Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡¯iÂ∑מהּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ַ

רגילים  ׁשהיּו יֹוסף, אצל ּבמיתתֹו הּכירּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ"וּיראּו"?
ּכבֹוד  ּבׁשביל מקרבן והיה יֹוסף ׁשל ׁשלחנֹו על ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻלסעד

קרבן לא יעקב ּומּׁשּמת eÓËNÈ.(ב"ר)אביו, eÏ∑ ְֲִִֵֵֶַָָֹֹƒ¿¿≈
'לּו' יׁש הרּבה: לענינים מתחּלק 'לּו' יׂשטמנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּמא
יהי  "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ּולׁשֹון ּבּקׁשה ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָמׁשּמׁש
מתנּו". "לּו הֹואלנּו", "ולּו ׁשמעני", "לּו ,"ְְְְְִִֵֶַַָָכדבר
"לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ְְְְְִִֵֵַַויׁש

ׁשקל  אנכי "ולּו למצותי", הקׁשבּת "לּו ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֹחכמּו",
"לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש ְְְִֵֵֶַַַַָעלּֿכּפי".

ּבּמקרא, ּדֹומה עֹוד לֹו ואין לׁשֹון יׂשטמנּו", והּוא ְְְְְְִִֵֵֶַָ
לׁשֹון  אחרי", האּׁשה לאֿתל "אלי ּכמֹו: ְְֲִֵֵַַַָָָֹֻ'אּולי',

ּבּקׁשה, לׁשֹון 'אּולי' ויׁש הּוא. "אּולי 'ׁשּמא' ּכגֹון: ְְְֵֶַַַָָָ
הּוא  הרי אֹותי", ה' יׁשיב "אּולי ּבעניי", ה' ְְְֲִִִִֵֶַָָיראה
"אּולי  'אם': לׁשֹון 'אּולי' ויׁש ."כדבר יהי "לּו ְְְְְִִִֵֶַַָּכמֹו:

צּדיקם  חמּׁשים ."יׁש ֲִִִִֵַ

(æè)éáà øîàì óñBé-ìà eeöéåBúBî éðôì äeö E ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑,"יׂשראל אלּֿבני "ויצּום ּכמֹו «¿«∆≈ְְְְִֵֵֵֶַַָ
יׂשראל, ּבני אל ׁשלּוחים להיֹות ּולאהרן למׁשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹצּוה
יֹוסף  אל ׁשליח להיֹות ׁשלּוחם, אל "ויצּוּו" זה: ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאף
ׁשהיּו ּבלהה, ּבני את צּוּו? מי ואת ּכן. לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָלֹומר

בלהה" ּבני את נער "והּוא ׁשּנאמר: אצלֹו, .רגילין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָ
‰eˆ EÈ·‡∑(סה יבמות ּכי (ב"ר. הּׁשלֹום, מּפני ּבּדבר ׁשּנּו »ƒƒ»ְִִִֵַַָָָ

ּבעיניו  יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, יעקב צּוה .לא ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

(æé)éçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkE Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
òLôì àð àN äzòå Eeìîâ äòø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

éáà éýìû éãáò:åéìà íøaãa óñBé jáiå E ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
i"yx£EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ ‡ ‡N∑ עבדיו והם קּים אלהיו מת, אבי .אם »»¿∆««¿≈¡…≈»ƒְֱֲִִֵֵַָָָָָֹ

(çé)Eì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−
:íéãáòì©«£¨¦«

i"yx£ÂÈÁ‡ŒÌb eÎÏiÂ∑ הּׁשליחּות על .מּוסף «≈¿«∆»ְִַַָ

ÏÎÂיד  È‰BÁ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ·˙Â¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿»
¯·˜c ¯˙a È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ dnÚ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«

:È‰e·‡ ˙È»»ƒ

e¯Ó‡Âטו  ÔB‰e·‡ ˙ÈÓ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ«¬¬≈≈¬≈ƒ¬«¬»
·È˙È ‡·˙‡Â ÛÒBÈ e··„ ‡Ï ¯hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈

:d˙È ‡ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

˜„Ìטז  „wt Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:¯ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»

ÔÚkיז  ˜B·L eÚ·a ÛÒBÈÏ Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k¿≈≈¿¿≈¿»¿¿«
‡˙LÈ· È¯‡ ÔB‰‡ËÁÏÂ CÈÁ‡ ‡·BÁÏ¿»«»¿«¬»¬¬≈ƒ¿»
‡‰Ï‡ È„·Ú ‡·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe CeÏÓ‚¿»¿«¿¿«¿»«¿≈¡»»

:dnÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÛÒBÈ ‡Î·e Ce·‡„¿»¿»≈¿«»¿ƒ≈

e¯Ó‡Âיח  È‰BÓ„˜ eÏÙe È‰BÁ‡ Û‡ eÏÊ‡Â«¬»«¬ƒ¿»√»ƒ«¬»
:ÔÈc·ÚÏ CÏ ‡Á‡ ‡‰»¬«¿»»¿«¿ƒ

epxetq

(fh).óñBé ìà eeöéåawri icarl EEv ©§©¤¥¦§©§¥©£Ÿ
mEvie" FnM ,sqFi zFcF` lr mzlEf F`¨¨©¥§©§©¥

"l`xUi ipA l`(bi ,e zeny). ¤§¥¦§¨¥
éáà øîàì.äeö E:sqFil Exn`IW dEv ¥Ÿ¨¦¦¨¦¨¤Ÿ§§¥

,EpCSn Lil` xn`PW ,Epl dEv Lia`'¨¦¦¨¨¤Ÿ©¥¤¦¦¥
,llM LzF` cWFg Fpi`W ,FCSn `lŸ¦¦¤¥¥§§¨
Lil` xn`p Lig` E`xii m`W la £̀¨¤¦¦§©¤Ÿ©¥¤

.mixaCd dN ¥̀¤©§¨¦

.BúBî éðôì`le ,dEv wxRd FzF`A ¦§¥§©¤¤¦¨§Ÿ
.f` Lil` xAcl i`pR Epl didfi dxez ¨¨¨§©§©¥¥¤¨

(fi).óñBé jáiåz`e eia` z` mxiMfdA ©¥§§¥§©§¦¨¤¨¦§¤
.FcWg `NW ,FzAggi dxez ¦¨¤Ÿ£¨
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(èé)íéýìû úçúä ék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−
:éðà̈«¦

i"yx£È‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑?אני ּבמקֹומֹו ׁשּמא ƒ¬««¡…ƒ»ƒְֲִִֶָ
יכֹול? אני ּכלּום לכם, להרע רֹוצה הייתי אם ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּבתמיהה,

 ֿ והּקדֹוׁשּֿברּו רעה, עלי חׁשבּתם ּכלכם אּתם ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוהלא
לכם? להרע יכל לבּדי אני והיא לטֹובה, חׁשבּה .הּוא ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

(ë)ç ízàåäáèì dáLç íéýìû äòø éìò ízáL §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈
:áø-íò úéçäì äfä íBik äNò ïòîì§©À©£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 48 dxrd 247 'nr 'd jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

miaFh mixacl mxFB wfid mB©¤¥¥¦§¨¦¦

הּתניא ּבספר לּמֹוח (פי"ב)איתא מהּלב לֹו "עֹולה ּדכאׁשר : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
אֹו ּכעס אֹו קנאה איזֹו אֹו חס־וׁשלֹום וׂשנאה טינא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָאיזֹו
ועליו  מּמֹוחֹו, להסירן האדם על חבירֹו, על ודֹומיהן" ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָקּפידא
חסד" ּבמּדת חבירֹו עם להתנהג מּמׁש, ההפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ"לעׂשֹות
וגם  חס־וׁשלֹום, לכעֹוס ולא האחרֹון קצה עד מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹו"לסּבֹול
לגמֹול  אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ְְְְְֳִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
אחיו". עם מּיֹוסף ללמֹוד ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלחיבים
האדם  ׁשעל להבין ׁשאפׁשר ּדאף הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָולכאֹורה
רחמנא־  ּכפעלֹו לחבירֹו לׁשּלם ולא מּדֹותיו על ְְְְֲֲֲֳִִֵֵַַַַַָָָָֹלהעביר
הּׁשני  הרי טֹובֹות", לחיבים "לגמֹול עליו מּדּוע א ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָליצלן,
ּבטֹובה? ּכ על לֹו לׁשּלם עליו ּומּדּוע רעה, לֹו עׂשה ְְֵַַַַַַָָָָָָָָָהחיב
יׁש זה ׁשּדבר ׁשם, ׁשּכתב מה על־ּפי הּדברים לבאר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש

אחיו". עם מּיֹוסף ְִִִֵֶָ"ללמֹוד
רעה", עלי "חׁשבּתם ׁשהאחים אף הּצּדיק, יֹוסף אצל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּדהּנה
עׂשה  למען לטֹובה חׁשבּה ׁש"אלקים ּכּולם ראּו ְְֱֲֲִִֶַַָָָָָָָֹֹמּכל־מקֹום

רב" עם להחיֹות הּזה, כ)ּכּיֹום נ, ויחי הכתוב ונמצא,(לשון . ְְְֲִֶַַַַָָ
חס־  ליֹוסף הּזיקּו ׁשהאחים נראה היה ׁשּמתחילה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדהגם

לדבר  ּגרמה ׁשּפעּולתם האמת נתּבררה לבּסֹוף הּנה ְְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָָָוׁשלֹום,
ׁשילם  לכן יֹוסף, ׁשל לטֹובתֹו ׁשּגרמּו אּלּו ׁשהם ּומּכיון ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָטֹוב.

טֹובֹות. להם וגמל מעׂשיהם, על יֹוסף ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָלהם
וכּמבֹואר  הּדברים, הן הן ּכי ּבּנּדֹון־ּדידן, ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּזה

הּתניא כה)ּבספר סימן הקודש ׁשהּוא (אגרת אדם ּדכ"ׁשּבן ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
האדם  על ממֹונֹו" מּזיק אֹו מּכהּו אֹו מקּללֹו ּבחירה ְְְִִֵַַַַַַָָָָָּבעל
ׁשלּוחים  והרּבה הּׁשמים מן נגזר ּכבר הּניזק ׁש"על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלדעת

לֹו". זאת היתה ה' ּו"מאת ְֵֵַָָָֹלּמקֹום"
לט  רחמנא ּדעביד מה ׁש"ּכל מּכיון עביד"ּומעּתה, (ברכות ב ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ב) מלמעלה"ס, יֹורד רע ּדבר ו"אין וראה , ג. פנ"א, רבה (בראשית ְְְִֵֵַַָָָ
יא) סימן הקודש אגרת - ׁשחבירֹותניא נראה אם אף אם־ּכן, ,ְֲִִִֵֵֶֶַ

ּברּור  לֹו", זאת היתה ה' ׁש"מאת מּכיון מּכל־מקֹום לֹו, ְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהּזיק
הּטֹובה  ועל ּומֹועיל. טֹוב ּדבר חבירֹו לֹו ּגרם אּלּו ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבמעׂשיו
יׁש מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּבמעׂשיו חבירֹו לֹו ׁשּגרם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּזאת

ּב"טֹובֹות". ְְִלגמֹול
ׁשם  הּקדׁש' ּב'אּגרת זה מבֹואר - 'חיב' נקרא ׁשחבירֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ[וזה

ואין־ּכאן־מקֹומֹו]. ּבחירתֹו. רֹוע מּצד ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶַַַָָָּבארּוּכה,

ß zah a"i ycew zay ß

(àë)-úàå íëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzòå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤
:íaì-ìò øaãéå íúBà íçðéå íëtè©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

i"yx£ÌaÏŒÏÚ ¯a„ÈÂ∑:הּלב על הּמתקּבלים ּדברים «¿«≈«ƒ»ְְְִִִֵַַַַָ
עבד, ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ירדּתם ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעד
אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני נֹודע ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַועלֿידיכם
ונׁשּתּבח  ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? הּברּיֹות ְְְְִִִֶַַַַַַָָמה

אח  ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף הם, אחי ואמר ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָּבהן,
נרֹות  עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את יכלּוׁשהֹורג לא ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

וכּו' אחד נר .לכּבֹות ְְֵֶַָ

ÏÁc‡יט  È¯‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»ƒ«¬¬≈«¬»
:‡‡ ÈÈ„«¿»¬»

ÈÈכ  Ì„˜ ÔÓ ‡LÈa ÈÏÚ Ôez·LÁ Ôez‡Â¿«¬«¿¬«ƒ»ƒ√»¿»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk „aÚnÏ ÏÈ„a ‡·ËÏ ˙·MÁ˙‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿∆¿«¿»»≈

:ÈbÒ ÌÚ ‡Ói˜Ï¿«»»««ƒ

ÈÂ˙כא  ÔBÎ˙È ÔeÊ‡ ‡‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒ«¬¬»≈»¿¿»
ÏÚ ÔÈÓeÁz ÏlÓe ÔB‰˙È ÌÁÂ ÔBÎÏÙË«¿¿¿«≈»¿«≈«¿ƒ«

:ÔB‰aÏƒ¿

epxetq

(hi).éðà íéäìà úçúäip` mpn`d £©©¡Ÿ¦£¦©¨§¨£¦
,eizFxfB xg` oEc`W eiYgY oIC©¨©§¨¤¨©©§¥¨
FY`n gilW didW in Wipr`e§©£¦¦¤¨¨¨¦©¥¦
ixaC lHand oiC ziA' FnM ,mzFUrl©£¨§¥¦©§©¥¦§¥
mziid mpn` iM ,'Fxag oiC ziA¥¦£¥¦¨§¨¡¦¤

mY` `l" oiprM ,wtq ilA dfA eigElW§¨¨¤§¦¨¥§¦§©Ÿ©¤
"midl`d iM ,dPd iz` mYglWlirl) §©§¤Ÿ¦¥¨¦¨¡Ÿ¦

(g ,dn.k dxez

(k).äòø éìò ízáLç ízàådPd §©¤£©§¤¨©¨¨¦¥
mYaWgW ,dbbWA dzid mkzNrR§ª©§¤¨§¨¦§¨¨¤£©§¤

did ,zn`d df did m`e ,scFxl izF`¦§¥§¦¨¨¤¨¡¤¨¨
.oicA mklrR̈¨§¤§¦

.äáèì dáLç íéäìàmkA `ivnd ¡Ÿ¦£¨¨§Ÿ¨¦§¦¨¤
.aFh zilkzl dbbXd z`f`k dxez Ÿ©§¨¨§©§¦



igieנד zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i ycew zayl inei xeriy

(áë)óñBé éçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé áLiå©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½
:íéðL øNòå äàî¥¨¬¨¤−¤¨¦«

(âë)lL éða íéøôàì óñBé àøiåøéëî éða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ
:óñBé ékøa-ìò eãlé äMðî-ïa¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«

i"yx£ÛÒBÈ Èk¯aŒÏÚ∑ ּברּכיו ּבין ּגּדלן .ּכתרּגּומֹו, «ƒ¿≈≈ְְְְִִֵַָָ

(ãë)ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ
úàfä õøàä-ïî íëúà äìòäå íëúà ã÷ôé¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ
:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

(äë)ã÷ôé ã÷t øîàì ìûøNé éða-úà óñBé òaLiå©©§©´¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ
:äfî éúîöò-úà íúìòäå íëúà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«

(åë)Búà eèðçiå íéðL øNòå äàî-ïa óñBé úîiå©¨´¨¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½
:íéøöîa ïBøàa íNéiå©¦¬¤¨«¨−§¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 474 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zElBd KWgn lrRzdl `NW gMd©Ÿ©¤Ÿ§¦§©¥¥Ÿ¤©¨

ּבּבּבּבמצריםמצריםמצריםמצרים:::: ּבּבּבּבארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן פרשתנו)ווווּיּיּיּיייייׂשׂשׂשׂשםםםם (סיום ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבטֹוב" ּד"מסּיימין הּכלל ועוד)ידּוע נדה, סוף תוספות ,(עיין ְְְְִִַַַָָ

ׁשּיֹוסף  ּבזה הּוא ּבראׁשית ספר סּיּום מּדּוע ּתמּוּה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואם־ּכן
זכה  ׁשּלא הּׁשבח, הפ זהּו לכאֹורה הרי ּבמצרים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנקּבר

ּבמצרים? ונׁשאר יׂשראל ּבארץ מּיד ליקבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיֹוסף
הּתֹורה על "ּבּׁש ּׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה לֹומר (פרשתנו ויׁש ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כט) ּבארץ מז, ולא ּבמצרים יֹוסף ׁשּנקּבר לזה ׁשהּטעם ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
עליהם  ׁשּתגן צרי "אּתה ליֹוסף אמר יעקב ּכי הּוא, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל
ּבּגלּות, ׁשהם זמן ּכל וחסד חן להם למׁש צרי ואּתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹכּו'

ּבּמדּבר". ּולמׁשכם עּמהם ְְְְִִֶֶֶַָָָָָוללכת
יׂשראל  ּבני ׁשאבּו ּבמצרים יֹוסף מּקבּורת ׁשאּדרּבה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָונמצא,
ּבידעם  הּנה קׁשה, ּגלּות ּבתֹו ׁשהיּו ּדאף וחּזּוק, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָעּדּוד

מּזה  נתעֹודדּו ּגלּותם, ּבצרת אּתם נמצא הּצּדיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיֹוסף
ּבדבקּותם  חזקים ולהיֹות מהּסביבה, להתּפעל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשּלא

ְַָָלהקּב"ה.
קבּורה  ׁשל הּמעלה ּגדל אף ּׁשעל מה לבאר יׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
יׂשראל  מרֹועי וכּמה ּכּמה נטמנּו מּכל־מקֹום יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבארץ
עם  יחד ּבּגלּות ׁשּנׁשארּו על־ידי־זה ּכי לארץ, ּבחּוץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדוקא
ה'. ּבעבֹודת וחּזּוק עּדּוד ׁשֹואבים מּזה הּנה מרעיתם, ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹצאן
ּבארֹון  "וּייׂשם ּבּפסּוק הּוא ּבראׁשית ספר ׁשּסּיּום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוזהּו
החזק  ׁשהּוא ונתחּזק", חזק "חזק מכריזים ותכף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבמצרים",
אׁשר  עד הּגלּות, ּבמצר ּבהיֹותנּו יׂשראל, מרֹועי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּמקּבלים

ּבימינּו. ּבמהרה הּגֹואל ְְִֵֵֵַָָָיבֹוא

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

‡·È‰eכב  ˙È·e ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓa ÛÒBÈ ·È˙ÈÂƒ≈≈¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ
:ÔÈL ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ÛÒBÈ ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬«¿ƒ

Èaכג  Û‡ ÔÈ‡˙ÈÏz ÔÈa ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈
:ÛÒBÈ Èa¯Â e„ÈÏÈ˙‡ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈

k„Ó¯כד  ÈÈÂ ˙È‡Ó ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»»ƒ«»ƒ¿«
‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔBÎ˙È ˜qÈÂ ÔBÎ˙È ¯ÈÎc¿ƒ»¿¿ƒ«»¿ƒ«¿»»»
:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

k„Ó¯כה  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÛÒBÈ ÈÓB‡Â¿≈≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿«
:‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»

eËÁÂכו  ÔÈL ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ¯a ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈«¿»«¬«¿ƒ«¬»
˜ÊÁ :ÌÈ¯ˆÓa ‡B¯‡· È‰eÓNÂ d˙È»≈¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

çëø ¯ æëø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

epxetq

(ek).ïBøàa íNéiå ,Búà eèðçiå©©§§Ÿ©¦¤¨¨
FA ,dhpgd dzidW oFx`d FzF`A§¨¨¤¨§¨©£¨¨

EdExaw `le ,eizFnvr EgiPd¦¦©§¨§Ÿ§¨
zFxFcl oFx`d rcFp dfaE ,rwxTA©©§©¨¤©¨¨§

"sqFi zFnvr z` dWn gTIe"zeny) ©¦©Ÿ¤¤©§¥
(hi ,bi.



נה

יום ראשון - ו' טבת
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום רביעי - ט' טבת
מפרק מט 

עד סוף פרק נד

יום שני - ז' טבת
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום חמישי - י' טבת
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שלישי - ח' טבת
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שישי - י"א טבת
מפרק ס 

עד סוף פרק סה

שבת קודש - י"ב טבת
פרק כ

מפרק סו עד סוף פרק סח

לשבוע פרשת ויחי 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 
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טבת  ו' ראשון יום
פרק ז  ,ai 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä êà,24 'nr cr:íãå øùá

ä"äâä
àá÷åðã ãåñéá äèì÷ðù éðôî)
úåéçä úèìå÷å úìá÷îä äôéì÷ã
ïéàù äìèáì òøæá ë"àùî äùåã÷äî
äéúåçëù ÷ø äôéì÷ã àá÷åð 'éçá íù
úåôèáù úåéçì íéùéáìî äéúåìééçå

:(ç"éì òåãéë

äãøiL óà ,äìháì epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä Cà©©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©¨¨©¤¨§¨
ìLa äììëðåéøä ¯ úBàîhä úBtì÷ LíMî äìBò Bæ §¦§§¨§¨Ÿ§¦©§¥£¥¨¦¨

,äðBëð äáeLúa,dpk j` "dlibx" -äîeöò äðeëáe ¦§¨§¨§©¨¨£¨
,ì"æ é"øàäî òãBpk ,ähnä ìòL òîL úàéø÷a"dpeek"y - ¦§¦©§©¤©©¦¨©©¥¨£¦©

dhnd lry rny z`ixwa
,df `hg owzl zlbeqn

àøîba ænøîe8:- §ª¨©§¨¨
:zxne`dàøBwä ìk"¨©¥

Búhî ìò òîL úàéø÷§¦©§©©¦¨
ìL áøç æçBà elàk§¦¥¤¤¤

,"'eë úBit ézLizye - §¥¦
,ick od el` zeitâøäì©£Ÿ
íéðBöéçä úBôebly - ©¦¦

,zetilwdLeáì eNòpL¤©£§
,úBthaL úeiçì- ©©¤©¦

zetilwd zeteb zbixd
zeitd zg` iciÎlr dyrp
rny z`ixw ly axgdn

,dhind lryäìBòå§¨
,íäî úeiçäici lr - ©©¥¤

,axgd ly ipyd dtd
.ïç éòãBéì òeãik- ©¨©§§¥¥

)gdnkpznkg ,(dxzq
.dlawdøkæä àì ïëìå§¨¥Ÿª§©

äøBza äìháì òøæ ïBò£¤©§©¨¨©¨
,úBøeñà úBàéa ììëa¦§©¦£

,ïäî øeîçL óàs` - ©¤¨¥¤
oer xeng miieqn hxtay
ze`ian dlhal rxf

,zexeq`,BðBò ìBãâå§¨£
äaøîe ãéìBnL úBtìwäå äàîhä éeaøå úeìãbä úðéçáa¦§¦©©©§§¦©ª§¨§©§¦¤¦©§¤

,zetilwd z` -øúBé ,äìháì òøæ úàöBäa ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ§¨©¤©§©¨¨¥
.úBøeñà úBàéaîdxiar iciÎlr xvei `ed zenka xnelk -ef ¦¦£

,zexeq` ze`ia iciÎlr xy`n zetilw xzei daxd÷ø©
éñBî úBøeñà úBàéáaL,øúBéa äàîè ätì÷a úeiçå çk ó ¤§¦£¦Ÿ©§©¦§¦¨§¥¨§¥

,äáeLúa úeiçä íMî úBìòäì ìBëé BðéàL ãòdaeyza - ©¤¥¨§©£¦¨©©¦§¨
,dlibxääâä)recn ,owfd epax xiaqn ,d`ad "ddbd"a -

wx ,zetilwdn zeigd z` zelrdl xyt` i` zexeq` ze`iaa
dlhal rxfa eli`e ,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr

:"dpekp daeyz" iciÎlr mb z`f zeyrl xyt`äèì÷pL éðtî¦§¥¤¦§§¨
ätì÷c àá÷eðc ãBñéazeigd dhlwp ,zexeq` ze`iaa ,oky - ¦§§¨¦§¦¨

,dtilwd ly "dawp"d "ceqi"aúeiçä úèìB÷å úìa÷îä©§©¤¤§¤¤©©
,äMãwäîjk ,ef dxiar ly inybd cva xacdy myk ,oky - ¥©§ª¨

,dtilwd ly "dawp"a zeigd zhlwp ,zeipgexa mb-ïéàM- äî©¤¥
,äìháì òøæa ïk,dlhal rxfa xacd dpey -íL ïéàL ¥§¤©§©¨¨¤¥¨

,ätì÷c àá÷eð úðéçaly inybd oaena ,llk zniiw `l - §¦©§¨¦§¦¨
,dtilw ly "dawp" zpiga ,dxiardäéúBìéçå äéúBçkL ÷ø©¤Ÿ¤¨§¥¤¨

,dtilwd ly -íéLéaìî,mitiwne -òeãik ,úBthaL úeiçì ©§¦¦©©¤©¦©¨©
ïç éòãBéìdlawd znkg irceil -äNòé ïk-íà-àlà :( §§¥¥¤¨¦¥©£¤

äaø äáäàî äáeLz§¨¥©£¨©¨
úBðBãfL ãò ,Ck-ìk̈¨©¤§

.úBiëæk Bì eNòð- ©£¦§ª
xkfp `l jk meyne
rxf ly ,df `hg ,dxeza
ze`ia llka ,dlhal
rxf z`veda ik ,zexeq`
mc`l xyt` dlhal
zeigd z` zelrdl
daeyz" iciÎlr dyecwl
,dpk j` dlibx ,"dpekp
rny z`ixwa "dpeek"e
ila mb ,dhnd lry
dad`n zraepd daeyz

.daxøîàî ïáeé äæáe¨¤¨©£©
:ì"æødn ceqi lr - ©©

ze`iaay epxn`y
livdl xyt` ,zexeq`
Îlr zetilwdn zeigd z`
,dax dad`n daeyz ici
l"f epizeax xn`n oaei9:

ìëeé àlL úeòî eäæéà"¥¤§ª¨¤Ÿ©
ï÷úì10ìò àaL äæ ¯ ¦§Ÿ¤¤¨©

,"øæîî ãéìBäå äåøòä̈¤§¨§¦©§¥
æàLciled xakyk - ¤¨

,xfnnäNòé íà íb©¦©£¤
Ck-ìk äìBãb äáeLz,dax dad`n daeyz oebk -øLôà éà §¨§¨¨¨¦¤§¨

äfä íìBòì äãøé øákL øçàî ,äMã÷ì úeiçä úBìòäì Bì§©£©©¦§ª¨¥©©¤§¨¨§¨¨¨©¤
:íãå-øNa óeâa äLaìúðå.clepy xfnnd ly -z`fmb oi` §¦§©§¨§¨¨¨¨

xyt` i`y dxiar idef okle ,lhal dax dad`n daeyz geka
`id daeyzdyky ,xg` mewna xaqen ,z`f zexnl .owzl
,zeni xfnndy jk icil `iadl dgeka ,cgein ote`a dwfg

reciy itk .lhazi - mceÎxyad seby xnelk11oe`ba xetiqd
zeyridl eilr deeiv owfd epaxy uiaewpyian sqei iax ciqgd
,eizeriqpn zg`a ,sqei iax oqk`zdyk :"dlbr lra"l
- ax ika jezn lltzde "zevg oewiz" jxr ,znieqn dipqk`a
,dxyid jxcd on dhqy ,cg` icedi dry dze`a my gkp
lk excg sqei iax ly eizeika .cli mdl clepe dieb mr ozgzd
xefgl eal wnern hilgdy cr ,icedi eze` ly eytpe eall jk
,jk lk dlecb dzid icedi eze` ly ezaeyz .zecdid jxcl

.rah - el clepy xfnndy jk icil d`iady
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íéøîà éèå÷éì
äìèáì åðîî åàöéù òøæ úåôèáù úåéçä êà
äìåò åæ éøä úåàîèä úåôéì÷ ùìùá äììëðå äãøéù óà
òîù úàéø÷á äîåöò äðååëáå äðåëð äáåùúá íùî
ìë àøîâá æîåøîå ì"æ é"øàäî òãåðë äèîä ìòù
ìù áøç æçåà åìàë åúèî ìò òîù úàéø÷ àøå÷ä
ùåáì åùòðù íéðåöéçä úåôåâ âåøäì 'åë úåéô éúù

24.ç"éì òåãéë íäî úåéçä äìåòå úåôèáù úåéçì
úåàéá ììëá äøåúá äìèáì òøæ ïåò øëæåä àì ïëìå
úåìãâä 'éçáá åðåò ìåãâå ïäî øåîçù óà úåøåñà
ãàî ãàîá äáøîå ãéìåîù úåôéì÷äå äàîåèä éåáøå
÷ø úåøåñà úåàéáî øúåé äìèáì òøæ úàöåäá

éñåî úåøåñà úåàéááùäàîè äôéì÷á úåéçå çë ó
*äáåùúá úåéçä íùî úåìòäì ìåëé åðéàù ãò øúåéá

äáåùú äùòé ë"àà
ãò êë ìë äáø äáäàî
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù
ì"æø øîàî ïáåé äæáå
ìëåé àìù úååòî åäæéà
äåøòä ìò àáù äæ ïå÷úì

äìåãâ äáåùú äùòé íà íâ æàù øæîî ãéìåäå
äùåã÷ì úåéçä úåìòäì åì øùôà éà êë ìë
óåâá äùáìúðå äæä íìåòì äãøé øáëù øçàî

:íãå øùá
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א.8. ה, א.9.ברכות ט, טו.10.חגיגה א, עורים".11.קהלת "פוקח לספר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק הקדמת
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טבת  ז' שני יום
פרק ח  ,24 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ç ÷øô,bi 'nr cr.ùåã÷ä

íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦
,"øeqà" íLa,xeyw xnelk -éî óàL éðtî §¥¦¦§¥¤©¦

òãBä àìa øeqà ìëàî ìëàLzpeeke ,zrcl ilan - ¤¨©©£©¦§Ÿ©
,dzid dlik`dì,àéää äìéëà çëa 'ä ãáòì ,íéîL íL §¥¨©¦©£Ÿ§Ÿ©£¦¨©¦

ly lk`n df did el -
dlik`d dzid ,xzid
aehd z` dcixtn dnvr
,xaqed xaky itk ;rxdn
myl dlik` iciÎlry
rxd on aehd cxtp miny
,mxa .lk`nd zeigay
zlik` lr xaecn o`k

ly lk`nxeqi`myl
,minyäNòå ìòt íâå§©¨©§¨¨

çëa ìltúäå àø÷å ,ïk¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©
àéää äìéëàm`ay - £¦¨©¦

qgia xaecnd did
,xzend xac zlik`l
`ed dlik` dze` gekae
dzid - lltzne cnel
dler lk`nd ly zeigd
lk`nd zeida ,dyecwl
;dltzle cenill lvepn
äìBò daL úeiçä ïéà¥©©¤¨¨
úBáúa úLaìúîe¦§©¤¤§¥
Bîk älôzäå äøBzä©¨§©§¦¨§

,øzää?dnl jk lke - ©¤¥
døeqà éðtî,xnelk - ¦§¥¦¨

df lk`n zexywzd iptnìMî àøçà-àøèqä éãéaL ¦¥©¦§¨¨¢¨¦¨Ÿ
.úBàîhä úBtì÷lk`nay zeigl dyxn dpi`y ,ixnbl - §¦©§¥
.dyecwl zelrzdl,ïðaøc øeqà àeä elôàåminkgdy - ©£¦¦§©¨¨

,`ziixe`cn xeqi` `ed oi`e ,ezeyrl exq`éøác íéøeîçL¤£¦¦§¥
'eë äøBz éøácî øúBé íéøôBñ1.minkgy xac mb ,`linne - §¦¥¦¦§¥¨

ezelrdl xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd zetilwa xeyw edexq`
xacdy rciy ilan ,miny myl ea ynzyd m` mb ,dyecwl

xeq`.íéøácì äeàúnä çëå òøä øöiä íb ,ïëìå§¨¥©©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦
,ïéàøëð ïéãMî ãL àeä ,íéøeñàä,ieb ly cy -øöé àeäL ¨£¦¥¦¥¦ª§¨¦¤¥¤

ìMî íäéúBLôpL ,íìBòä úBnà ìL òøäúBtì÷ L ¨©¤ª¨¨¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦
.úBàîhämixacl ,mdly rxd xvide ,md miee`zn okle - ©§¥

zxrd] ze`nhd zetilwd ylyn mzeig milawnd ,mixeq`
.["cere bpx b"gfa xaecn mday" :epiax w"køöiä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¥¤

,Búåàz úàlîì íéøznä íéøáãì äeàúnä çëå òøä- ¨©§Ÿ©©¦§©¤¦§¨¦©ª¨¦§©Ÿ©£¨
xaky itke ,eytp ze`z `lnl ick z`f dyer `edy zexnl

ylyny rxd l` ,xzend xacd mb dfÎiciÎlr "cxei" ,xaqed
z`f zexnl ,mxa ;ixnbl ze`nhd zetilwdïéãMî ãL àeä¥¦¥¦

ïéàãeäé2,,"icedi" rxdÎxvi -äMãwì øæçì ìBëiL éôì §¨¦§¦¤¨©£Ÿ©§ª¨
ìéòìãk3.,oeikn ,j` ,eytp ze`z `lnl ick lk`yk mby - §¦§¥

ly lk`na xaecny
zeigd dlrzn ,xzid
xfeg mc`dyk ,dyecwl
z` cearle dxez cenll
rxdÎxvid eli`e ;z"iyd
epi` ,xeqi` ly xacl
`l` ,llk icedi rxdÎxvi
df rxdÎxvi .xf rxdÎxvi
llba ,mc`d lawn
zee`za ezerwzyd
`ed oci lr ,"zexzen"
oevx ea xvepe ,mybzn
xac ,xeqi` ly xacl

.icedil irah epi`yCà©
,íB÷î-ìkîmb - ¦¨¨

,xzid ly milk`na
`lnl ick mze` lk`yk
zniiwy ,eytp ze`z
exifgdl zexyt`d oiicr

la` ,dyecwlíã÷Ÿ¤
,äMãwì øæçLiptl - ¤¨©©§ª¨

,daeyza mc`d zxfg
àøçà-àøèñ àeä¦§¨¨¢¨

,Ck-øçà íâå .ätì÷e- §¦¨§©©©¨
lk`nd zeig z` xifgde daeyza xfg mc`dy xg`l s`

,dyecwlepnî eîéLøä,jkn myexd -,óeba ÷eác øàLð ¨§¦¦¤¦§¨¨©
,mc`d -ä÷Lîe ìëàî ìkî ék úBéäìlke` mc`y - ¦§¦¦¨©£¨©§¤
,dzeye.BøNaî øNáe íc óëz äNòðdryay oeikne - ©£¤¥¤¨¨¨¦§¨

xyae mc eteba sqezip - rx did xacdyk - de`z myl lk`y
z` xifgde daeyza xfgy ixg`l mb ,jkn "myex" ea x`yp -

.dyecwl lk`nd zeigéøö ïëìåøáwä èeaçì óebä C4,- §¨¥¨¦©§¦©¤¤
,sebl cgein yper `edyìawL Búàîhî Bøäèìe BúBwðì- §©§©£¦ª§¨¤¦¥

,sebddâð útì÷ úàîhî åéâeðòúå äfä íìBò úàðäa©£¨©¨©¤§©£¨¦ª§©§¦©Ÿ©
.ïéàãeäé ïéãLåmc`d z` dxbnd icedid rxdÎxvid - §¥¦§¨¦

.mixzen mibeprzläfä íìBòî äðäð àlL éî ïk-íà-àlà¤¨¦¥¦¤Ÿ¤¡¤¥¨©¤
åéîé ìkdzid `l ez`pdy e` ,zn`a dpdp `l ok`y e` - ¨¨¨

ndfdÎmlerddid dyry dn lky meyn ,wxdevn myl
,dyecwe.LBãwä eðaøkxn`y `iypd dcedi iax -5zrya §©¥©¨

Îmlerdn dpdp `ly ,ezewlzqddfd.dphw rav`a `l s`
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íéøîà éèå÷éì
ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ

óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä

âéø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
íâå äôéì÷å à"ñ àåä äùåã÷ì øæçù íãå÷ î"î êà
ìëî éë úåéäì óåâá ÷åáã øàùð åðîî åîéùøä ë"çà
ïëìå åøùáî øùáå íã óëéú äùòð ä÷ùîå ìëàî
åúàîåèî åøäèìå åúå÷ðì øá÷ä èåáéçì óåâä êéøö
úôéì÷ úàîåèî åéâåðòúå äæä íìåò úàðäá ìáé÷ù
ìë æ"äåòî äðäð àìù éî ë"àà ïéàãåäé ïéãùå äâåð

.ùåã÷ä åðéáøë åéîé
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יב.1. יד, רבה במדבר ב. פ"ח, סנהדרין א.2.משנה רעז, א. רנג, ג. חלק ז.3.זהר קנא,4.פרק ב. חלק זוהר רבי ראה ובמיוחד א.
ב. נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף וויטאל א.5.חיים קד, כתובות



zahנח 'g iyily mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ח' שלישי יום
פרק ח  ,bi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen:ïäá å÷ñòù ,26 'îò ãò ...íéøáã ìòå

,eiig ini jyn lka dfdÎmlerdn dpdp `ly in ,ixd`edepi`
in eli`e ;eteb z` zewpl ick xawd heaig ly df yperl wewf
ick ,"xawd heaig" yperl eteb wewf - efk dbxca epi`y

dfdÎmlerd ze`pd iciÎlr ,ea dwacpy d`nehdn ezewpl
,xeaicd yeal oipr owfd epax xiaqn ,oldl .eibeprze

:miny myl `ly mixzen mixeaic mixacnyk

,øzäa íéìèa íéøác ìòå,mxeaica xeqi` oi`yk -íò ïBâk §©§¨¦§¥¦§¤¥§©
ãîìì ìBëé BðéàL õøàäzlhen ,cenll lekiy in ,oky - ¨¨¤¤¥¨¦§Ÿ

mixaca `le ma zxace" ly dyrdÎzevn zaeg cinz eilr
"milha6mixac `le dxez ixac wx xacl cinz aiig `ed ,

meyn yi eiable ,milha
xeqi`mixac xacl

,ux`d mr ,eli`e .milha
yi ,cenll leki epi`y
ely milha mixacdy
`ed s`e .xeqi`a mpi`

éøöBLôð øäèì C ¨¦§©¥©§
,Bæ ätì÷c Bæ äàîhî¦ª§¨¦§¦¨
óëa dìebìb éãé-ìò©§¥¦§¨§©

òìwä7,df yperl qgia - ©¤©
`aen "rlwd sk" ly
z` mirlewy ,iehiad
ly cg` dvwn mc`d
e` ,ipyd dvwl mlerd
uegl l`xyi ux`n
jka melbd oeirxd .ux`l
ytpd z` mixiarn :`ed
,zeipeviwl zeipeviwn
z` ytpd d`ex dlgza
zelcbd z`e zn`d
cine ,zewl`ae dyecway
,dze` "miwxef"

jka yie ;dfdÎmlera dxaice daygy ,mixeaicle zeaygnl
dnypl lecb xrv meyn8,çlLa úLøt øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©¨¨©§©©

ìå úeðöéì Bîk ,íéøeñà íéøeaãì ìáà .èð ócòøä ïBL ©£¨§¦¦£¦§¥¨§¨¨©
ìMî ïäL ,íäa àöBiëåïéà ¯ éøîâì úBàîhä úBtì÷ L §©¥¨¤¤¥¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¥

,Lôpäî Búàîè øéáòäìe øäèì ìéòBî [Bcáì] òìwä ók©©¤©§©¦§©¥§©£¦ª§¨¥©¤¤
.ípäéâì ãøéì äëéøö ÷ømeyne ,xzei xeng yper `edy - ©§¦¨¥¥§¥¦Ÿ

.ytpd z` zewpl xzei rityn `ed jkBì øLôàL éî ïëå§¥¦¤¤§¨
Bcáì òìwä ók ïéà ¯ íéìèa íéøáãa ÷ñBòå äøBza ÷ñòì©£Ÿ©¨§¥¦§¨¦§¥¦¥©©¤©§©

÷ø ,dëkæìe d÷øîì BLôðì ìéòBî`id -l dwewfíéLðò ¦§©§§¨§¨§©§¨©¢¨¦
Lðò ãálî ,úeèøôa äøBz ìeha ìò íéLéðònL íéøeîç£¦¤©£¦¦©¦¨¦§¨¦§©Ÿ¤
ìL ípäéâa úeìöò úîçî äNò-úåöî ìeha ìëì éììkä©§¨¦§¨¦¦§©£¥¥£©©§§¥¦Ÿ¤

øçà íB÷îa øàánk ,âìL9.dcn" eizexiar lr yprp mc` - ¤¤©§Ÿ¨§¨©¥
yperd zxneg ,"dcn cbpk
lr :okle ,`hgd zxnegk
jezn dzyrpy dxiar
miyiprn - zeninge meg
lre ,"y` ly mepdib"a
- devn meiwa zexixw

"bly ly mepdib"a10,ixd .
yperd lr sqep
lehia lr miyiprny
,dxez cenlz zevn
lr miyiprny yperk
- dyrÎzevn lk lehia
lr cgein yper miiw

."dxez lehia"ïëå§¥
úBnà úBîëça ÷ñBòä̈¥§¨§ª
íéøác ììëa ¯ íìBòä̈¨¦§©§¨¦
ïBò ïéðòì áLçé íéìèa§¥¦¥¨¥§¦§©£

,äøBz ìehamby - ¦¨
zeillk zenkg cenila
lehia `hg lr mixaer

,dxezáeúkL Bîk§¤¨
äøBz ãeîìz úBëìäa11. §¦§©§¨

ãBòåúàîè ìò úBnàä úîëç ìL dúàîè äøúé úàæ §Ÿ§¥¨ª§¨¨¤¨§©¨ª©ª§©
ànèîe Léaìî BðéàL ,íéìèa íéøácmixac iciÎlr - §¨¦§¥¦¤¥©§¦§©¥

,milha,úBcnä ÷øody -BLôðaL LBãwä çeøä ãBñéî ©©¦¦¨©©¨¤§©§
,úéäìàäzeceqi drax`n zakxen ziwl`d ytpd mb ,oky - ¨¡Ÿ¦

,dnecke cgt ,dad`k ,zecnd .xtr ,min ,gex ,y` :miipgex
z` mda riwyn `ed milha mixac ici lre - gexd ceqin ze`a
,day gexd ceqin zeraepd ,ziwl`d ytpd ly zecnd ray

,oze` jlklneíéàaä ,íéìèa íéøáãaL dâð útì÷ úàîèa§ª§©§¦©Ÿ©¤¦§¨¦§¥¦©¨¦
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íéøîà éèå÷éì
ïåâë øúéäá íéìèá íéøáã ìòå
äàîåèî åùôð øäèì êéøö ãåîìì ìåëé åðéàù ä"ò
'ô øäæá ù"îë òì÷ä óëá äìåâìâ é"ò åæ äôéì÷ã åæ
úåðöéì åîë íéøåñà íéøåáéãì ìáà .è"ð óã çìùá
úåàîèä úåôéì÷ ùìùî ïäù íäá àöåéëå òøä ïåùìå
øéáòäìå øäèì ìéòåî [åãáì] òì÷ä óë ïéà éøîâì
éî ïëå .íðäéâì ãøéì äëéøö ÷ø ùôðäî åúàîåè
ïéà íéìèá íéøáãá ÷ñåòå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù
÷ø äëëæìå ä÷øîì åùôðì ìéòåî åãáì òì÷ä óë
úåèøôá äøåú ìåèéá ìò íéùéðòîù íéøåîç íéùðåò
úåìöò úîçî ò"î ìåèéá ìëì éììëä ùðåò ãáìî
úåîëçá ÷ñåòä ïëå à"îá øàåáîë âìù ìù íðäéâá
ïåò ïéðòì áùçé íéìèá íéøáã ììëá íéìåìâ éãáåò úåîåà
äøúé úàæ ãåòå äøåú ãåîìú úåëìäá ù"îë äøåú ìåèéá
úàîåè ìò íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëç ìù äúàîåè
ãåñéî úåãîä ÷ø àîèîå ùéáìî åðéàù íéìèá íéøáã
äâåð úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ùåã÷ä çåøä
äôéì÷áù òøä çåøä ãåñéî íéàáä íéìèá íéøáãáù
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ב.6. יט, ב.7.יומא קנב, שבת שאמירת 8.ראה הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה כאן, להוסיף כדאי
ומטהרים  תורה תלמוד מצות מקיימים שבכך נוסף - תניא או משניות תהלים, החומש, מלות פה בעל לומר למשל: פה, בעל תורה דברי

הקלע. כף מעונש להיפטר לאדם עוזר זה - האויר ב;9.את סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה לקוטי
א-ב. קנ, ב. חלק ב; שלג 10.רלז, שפשוף שעל-ידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג של שבגיהנם כאן, ללמוד שרוצים יש

משמע  לא להאריז"ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי ברם, הרגיל. הדם הילוך להחזרת עוזר קפוא, אבר על
העיר: הוא ˘Ì".כך. ˙"Ï·˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰ ÔÈÏÊÂ‚ ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰ ÔÂÎ Ì‡ ‚"Úˆ".11 הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעיף ג, פרק

שלו. ערוך בשולחן ונכלל צורף - מכן ולאחר בשקלוב, תקנ"ד, בשנת הזקן, מרבנו שנדפס הראשון הספר



נט zah 'h iriax mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט' רביעי יום
פרק ט  ,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå è ÷øô,26 'nr cr.ïéçåîáù

,ìéòìãk úéîäaä BLôða Bæ ätì÷aL òøä çeøä ãBñéî- ¦¨©¨©¤¦§¦¨§©§©§¥¦§¦§¥
.oey`xd wxta xaqedy enkúòc-äðéa-äîëç úðéça àìå§Ÿ§¦©¨§¨¦¨©©

,BLôðaL,dnypay lkyd z` mi`nhn mpi` milha mixac - ¤§©§
õøàä énòå íéèBMä íbL ,úeøBáe úeèL éøác íäL øçàî¥©©¤¥¦§¥§¤©©¦§©¥¨¨¤

.ïk øaãì íéìBëéoi` - §¦§©¥¥
elky z` riwyn `ed
`linne ,milha mixaca
ly lkyd z` `nhn epi`

.ziwl`d eytp-ïéàM-äî©¤¥
,úBnàä úîëça ïk- ¥§¨§©¨ª

zenkgl qgia xacd dpey
,mlerd zene`

oda ezewqrzdayàeä
úBðéça ànèîe Léaìî©§¦§©¥§¦

úòc-äðéa-äîëç- ¨§¨¦¨©©
,lkydBLôðaL¤§©§

útì÷ úàîèa úéäìàä̈¡Ÿ¦§ª§©§¦©
änL eìôpL ,elà úBîëçaL dâðjezl "eltp" zenkg oze` - Ÿ©¤§¨§¥¤¨§¨¨

,dbep ztilwíéìkä úøéáLa"milkd zxiay" ly jildza - ¦§¦©©¥¦
,d`ixad ziy`xa,äMã÷c äîëç ìL íéøBçà úðéçaî¦§¦©£©¦¤¨§¨¦§ª¨
.ïç éòãBéì òeãik,(dlawd znkg) dxzqp dnkg irceil - ©¨©§§¥¥

micnelyk ,okae .dlitpd ote`e xen`d jildzd x`azn day
dfe ,ziwl`d ytpd ly lkyd z` mi`nhn ,zeillk zenkg

ilha mixacn rexb`le zecnd z` wx `nhn `ed mciÎlr ,m
.lkyd z`ïúBà äNBò ïk-íà-àlà,zenkgd z` -íBcø÷ ¤¨¦¥¤¨©§

Bà ,'ä ãáòì çåøa ïäî ñðøtúäì éãk eðéäc ,ïäa Cúçì©£Ÿ¨¤§©§§¥§¦§©§¥¥¤§¤©©£Ÿ
,BúøBúì Bà 'ä úãBáòì ïäa LnzLäì òãBiL`ed :lynl - ¤¥©§¦§©¥¨¤©£©§¨

,ycegd yeciw ipic z` ahid oiadl ick ,oeaygd znkg cnel
.dneckee÷ñòL ïúòéñå ì"æ ï"aîøå í"aîøä ìL Bîòè eäæå§¤©£¤¨©§©§©§©©§¦¨¨¤¨§

:ïäazene` zenkga - ¨¤
erci md ,oky ,mlerd
zceara el` zenkg lvpl
xywda .dxezae 'd
xacy ,df wxta xen`dl
exeqi` m` mb ,xeqi` ly
xeyw ,cala opaxcn `ed
ze`nhd zetilwd ylya
xyt` i`e ,ixnbl
m` mb ,dyecwl ezelrdl
ilan eze` lke` `ed
ly `ed xacdy rciy
lk`p dfyk s`e ,xeqi`
i`ck - lltzne cnel `ed dlik` dze` gekae ,miny myl
epax ipta mrt ope`zd cg` ciqg :`ad xetiqd z` o`k `iadl
el xn` .dpen` ipipra miwetwte zeaygn zeltep epzgly ,owfd
did `l icediy ,m"ekr alg ziizya lykp jpzg :owfd epax
lr sqepe ,icedi alg edfy ayg `edy s`e .dailgd zrya gkep
xacd el wifd - cala opaxcn xeqi` `ed m"ekr alg jk
,"oewiz" el ozp owfd epax .dpen`a eizewitq o`kne ,zeipgexa

.zipgexd ezlgnn `txidl el xfry

è ÷øtziwl`d ytpd ihxt z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ihxt z` .diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg` lkay

zxyr lr ,l`xyin cg` lkay ,dtilwdny ytpd ,zindad ytpd

dnglnd z` xiaqi ,iriyzd wxta .diyeal dylye dizegek

izy oia mc`a zllegznd

:el` zeytp

Lôð ïkLî íB÷î ,äpäå§¦¥§¦§©¤¤
dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©
àeä ìàøNé Léà ìëa§¨¦¦§¨¥

,áladlbzn ,ala ,my - ©¥
ritydl ,zindad ytpd
itk ,ixdy ,sebd lr
miwxta xkfedy
ytpd zakxen ,mincewd

,dnecke zex`tzd ,de`z ,qrkk - "zecn"n xwira zindad

,ala `ed ,el` zecn ly onewneéìàîN ììça,alay - ¤¨¨§¨¦
áéúëe ,íc àìî àeäL1."Lôpä àeä ícä ék" :o`kny - ¤¨¥¨§¦¦©¨©¤¤

,mc `lnd ,alay il`nyd llga z`vnp ytpdy ,oaen,ïëìå§¨¥
,ala zindad ytpd ly dnewin llba -úBåàzä ìk̈©©£

ñòëå úeøàtúäå§¦§¨£§©©
ïäéîBãåx`y lke - §¥¤
,zecndáläîe ,ála ïä¥©¥¥©¥

ìëa úBèMtúî ïä¥¦§©§§¨
çnì äìBò íâå .óebä©§©¤©Ÿ©

LàøaL2áMçì , ¤¨Ÿ§©¥
íkçúäìe ïäa øäøäìe§©§¥¨¤§¦§©¥

,ïäazxxerzny ixg` - ¨¤
dler `id ,eala de`z
aeygl ,egen l`

ef eze`z yeninl ribdl ji` mkgzdle3,BøB÷î ícäL Bîk§¤©¨§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øçàî åùôðáù ã"áç 'éçá àìå ìéòìãë úéîäáä åùôðá åæ
øáãì íéìåëé ä"òå íéèåùä íâù úåøåáå úåèù éøáã íäù
ùéáìî àåä íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëçá ë"àùî .ïë
úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ã"áç 'éçá àîèîå
'éçáî 'éìëä úøéáùá äîù åìôðù åìà úåîëçáù äâåð
ë"à àìà ïç éòãåéì òåãéë äùåã÷ã äîëç ìù íééøåçà
ñðøôúäì éãë åðééäã ïäá êåúçì íåãø÷ ïúåà äùåò
úãåáòì ïäá ùîúùäì òãåéù åà 'ä ãåáòì çåéøá ïäî
ì"æ ï"áîøå í"áîøä ìù åîòè åäæå åúøåúì åà 'ä

:ïäá å÷ñòù ïúòéñå

äðäå è ÷øôúôéì÷îù úéîäáä ùôð ïëùî íå÷î
ììçá áìá àåä ìàøùé ùéà ìëá äâåð
ïëìå ùôðä àåä íãä éë áéúëå íã àìî àåäù éìàîù
áìäîå áìá ïä ïäéîåãå ñòëå úåøàôúäå úåàúä ìë
ùàøáù çåîì äìåò íâå óåâä ìëá úåèùôúî ïä
åøå÷î íãäù åîë ïäá íëçúäìå ïäá øäøäìå áùçì
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כג.1. יב, בביטוי2.דברים משתמש והשכל "ÏÂÚ‰הוא המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח
בקשר  להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה"שכל" כי, אם -

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, עולה שהדם אומר הוא ‡„ÂÓ"¯3.ל"דם", ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."בנה"א לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת על הטעם - "וכמובן
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טבת  י' חמישי יום
,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áéúë äðä êà,28 'nr cr:÷"äæáù

çnäì äìBò íâå ,íéøáàä ìëì èMtúî áläîe ,ála©¥¥©¥¦§©¥§¨¨¥¨¦§©¤§©Ÿ©
.LàøaLlkl hytzn `ed myne ,ala exewn mcdy myk - ¤¨Ÿ

- mc`d mca zyaelnd - ef ytp mb jk ,sebd iwlg x`y
.sebd iwlg x`y lkl zhytzn `id aldne ,ala dxewnCà©

Lôð ïkLî íB÷î§¦§©¤¤
ïéçîa àeä úéäìàä̈¡Ÿ¦§Ÿ¦

,LàøaLly dnewin - ¤¨Ÿ
gena `ed ziwl`d ytpd
xkfedy itk ,y`xay
xwiry ,mincewd miwxta
ytpd ly dzedn
,"lky"d `ed ziwl`d
`ed "lky"d mewne

,y`xaíMîegendn - ¦¨
,y`xayìëì úèMtúî¦§©¤¤§¨

ála íâå ,íéøáàä- ¨¥¨¦§©©¥
ytpd dlbzne zpkey

ziwl`déðîéä ììça- ¤¨¨©§¨¦
,alay,íc Ba ïéàL¤¥¨

áeúkL Bîëe4."Bðéîéì íëç áì" :ytpl fnex "mkg" - §¤¨¥¨¨¦¦
."liqk" z`xwpd ,(rxd xvid) zindad ytpl cebipa ,ziwl`d
`ed ,zindad ytpa enk ,o`k .alay ipnid llgd - "epinil"
ytpdy ,oiivn `edy ixg`l :mixa`d x`yl ald oia lican
mbe" cgeina siqen `ed ,mixa`d lka zhytzn ziwl`d
enk ala zhytzn `idy wx `l ziwl`d ytpd ik - "ala

mb `id `l` ,mixa`d x`yadlbzn.zecna :xnelk ,ala
àéäå- ?ala - gendny ziwl`d ytpd dlbzn cvik - §¦

iciÎlríéìékNî áìa úáäìúî úáäìL étLøk 'ä úáäà©£©§¦§¥©§¤¤¦§©¤¤§¥©§¦¦
,mznkg geka miynzynd -íéððBaúîe íéðéáîä- ©§¦¦¦§§¦

,eihxtl xac lk oiadl ,"dpiad gek"a mb miynzyneízòãa§©§¨

íçîa øLàwnrzdl ,"zrcd geka" mb miynzyn md - £¤§Ÿ¨
jk myl miynzyn md ,xnelk ;mipian mdy dn z` yibxdle

,zrce dpia ,dnkg :zegekd zyly lkaíéøøBònä íéøáãa¦§¨¦©§§¦
.äáäàä úà,iyilyd wxta xaqedy itk ,z"iyd zlecba - ¤¨©£¨

zlecba zeppeazddy
dad` zxxern ,z"iyd
ala ef dad` ,ixd .eil`
ytpd zehytzd `id
:gendn ziwl`d
d`ian gena zeppeazdd

.ala dad`d z`ïëå- §¥
ybxl ,xzei inipt lyn
gendn raepd ald

,y`xayááì úçîN¦§©¥¨
øãäå 'ä úøàôúa§¦§¤¤©£©

,BðBàbalÎzgny mb - §
xzei inipt ybx `idy ,ef
gendn `a ,dad` xy`n

,ald l`éðéò øLàk©£¤¥¥
íëçä,ziwl`d ytpd -øLàBúîëç çîa ,BLàøa ¤¨¨£¤§Ÿ§Ÿ©¨§¨

íéìkzñî ,Búðéáe,inipt hana -àkìîc àø÷éaeceaka - ¦¨¦§©§¦¦¨¨§©§¨
,d"awd ,jlnd lyBúlãb úøàôúå,`idy -ø÷ç ïéà ãò §¦§¤¤§ª¨©¥¥¤

,eyxyl cr exwgl xyt` i` -,úéìëúå óBñ ïéàå`ed - §¥§©§¦
,laben izlae iteqÎoi`.øçà íB÷îa øàáîkopeazn `ed - ©§Ÿ¨§¨©¥

d"awd zlecbaipiraelkya oian `edy wx `l :xnelk .elky
- di`x ly dxeva `id ezpad `l` ,d"awd ly ezlecb z`
zxxern ,ef zilky di`x ,ixd - eipira d`ex `ed eli`k

.gendn zraep ef dgny mbe .ala dgnyúBcî øàL ïëå§¥§¨¦
,álaL úBLBã÷,dnecke 'd z`xi enk --äðéa-äîëçî ïä §¤©¥¥¥¨§¨¦¨

.ïéçîaL úòc.genay - ©©¤©Ÿ¦

áéúk äpä Cà5,"õîàé íàìî íàìe" :] -xirn epiax w"k ©¦¥§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
'ek j`" :o`kelya wqer '` lky mpipr oi` zeytpd 'ac 'it -

un`i me`ln me`l `"k ,'ad zelerta zepiprzde wqr el oi`e
ipa ly mzeipgexay ,eyre awri lr xn`p df weqt - ["'ek

lr - 'awri' fnex ,l`xyi
- eyre ,ziwl`d ytpd
mde ,zindad ytpd lr
dnglna micner
mdn cg`yk ,zicinz
xabzdl un`zne wfgzn

.ipyd lràø÷ð óebä ék¦©¦§¨
"äpè÷ øéò"6Bîëe , ¦§©¨§

äöBø ãçà ìkL ,úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðML¤§¥§¨¦¦§¨¦©¦©©¤¨¤¨¤
dLáëì,dpevx cbp mb -,äéìò Cìîìådkelnl ribdle - §¨§¨§¦§Ÿ¨¤¨

.xird iayez oevxae znkqda xnelk ,oevxa `idy ,dilr
ìëa BzòîLîì íéøñ eéäiLå BðBöøk äéáLBé âéäðäì eðéäc§©§§©§¦§¤¨¦§§¤¦§¨¦§¦§©§§¨

,íäéìò øæâé øLà- £¤¦§Ÿ£¥¤
`ed xacdy myk
mikln ipy oia dnglna
,zg` xir ly dyeaik lr
,úBLôpä ézL Ck̈§¥©§¨
úéðeiçäå úéäìàä̈¡Ÿ¦§©¦¦

,ätìwänL úéîäaä- ©§¥¦¤¥©§¦¨
zindad ytpd
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çåîäì äìåò íâå íéøáàä ìëì èùôúî áìäîå áìá
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôð ïëùî íå÷î êà .ùàøáù
ììçá áìá íâå íéøáàä ìëì úèùôúî íùîå ùàøáù
úáäà àéäå åðéîéì íëç áì ù"îëå íã åá ïéàù éðîéä
íéðéáîä íéìéëùî áìá úáäìúî úáäìù éôùøë 'ä
íéøøåòîä íéøáãá íçåîá øùà íúòãá íéððåáúîå
åðåàâ øãäå 'ä úøàôúá ááì úçîù ïëå .äáäàä úà
åúðéáå åúîëç çåîá åùàøá øùà íëçä éðéò øùàë
ø÷ç ïéà ãò åúìåãâ úøàôúå àëìîã àø÷éá íéìëúñî
úåãî øàù ïëå øçà íå÷îá øàåáîë úéìëúå óåñ ïéàå

.ïéçåîáù ã"áçî ïä áìáù úåùåã÷

äðä êàáéúë
åîëå äðè÷ øéò àø÷ð óåâä éë õîàé íåàìî íåàìå

úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðùùäöåø ãçà ìëù
åðåöøë äéáùåé âéäðäì åðééäã äéìò êåìîìå äùáëì

åúòîùîì íéøñ åéäéùåêë .íäéìò øåæâé øùà ìëá
äôéì÷äîù úéîäáä úéðåéçäå úéäìàä úåùôðä éúù
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ב.4. י, כג.5.קהלת כה, ב.6.בראשית לב, נדרים יד; ט, קהלת ראה
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zewl`l cbepnd cvd `idy sebd z` dignd dtilwdny
,dyecwe,åéøáà ìëå óebä ìò Bæ íò Bæ úBîçìð`ed sebd - ¦§¨¦©©§¨¥¨¨

,"miayez"d - mixa`de "dphwd xir"dúéäìàäLytpd - ¤¨¡Ÿ¦
,ziwl`dåéìò úìLBnä dcáì àéä àäzL dðBöøe döôç¤§¨§¨¤§¥¦§©¨©¤¤¨¨

,sebd lr -,ezâéäðîe©§¦©
íéøñ eéäé íéøáàä ìëå§¨¨¥¨¦¦§¨¦

dzòîLîì,xnelk - §¦§©§¨
lreta ebdpzi mixa`dy
ytpd ze`xed itl

,ziwl`ddìöà íéìèáe§¥¦¤§¨
,éøîâìwx `l - §©§¥

lreta ebdpzi mixa`dy
,ziwl`d ytpd zyixck
mpevx z` exqniy `l`
xzeie .ziwl`d ytpl
:ziwl`d ytpd dvex jkn

,äéìà äákøîe- ¤§¨¨¥¤¨
milha eidi mixa`dy
iabl "dakxn" enk dil`
dl oi`y ,dilr akexd
,xnelk .llk invr oevx
,mzq zelhazda enk `l
`l` ,invr oevx dl yiy
Îik ,eze` zlhan `idy

j` didi mpevx lke ,llk invr oevx didi `l mixa`ly m`
,ziwl`d ytpd ly dpevx wxeäéúBðéça øNòì Leáì eéäéå§¦§§§¤¤§¦¤¨

,ziwl`d ytpd ly -äéLeáì 'âå,dyrne xeaic ,daygn - §§¤¨
ìéòì íéøkæpä7íìk eLaìúiL ,ly diyeale dizegek - ©¦§¨¦§¥¤¦§©§ª¨

,eyalzi ziwl`d ytpdàìî Blk óebä äéäéå ,óebä éøáàa§¥§¥©§¦§¤©ª¨¥
,ícáì íäîzegeka eyalzi ok` mixa`dy ,okzi ,oky - ¥¤§©¨

la` ,ziwl`d ytpd iyealeminrtlzegeka mb eyalzi
didi elek sebdy :xne` `ed okl ,zindad ytpd iyealae`ln

llk mewn x`yi `le ,ziwl`d ytpd iyeale zegeka wxe j`
,zindad ytpd iyeale zegekløæ øáòé àìåzindad ytpd - §Ÿ©£Ÿ¨

,"xf" z`xwpíëBúa,mixa`a -,íBìLå-ñçxaec o`k cr - §¨©§¨
didi sebd lky `ed ziwl`d ytpd ly dpevxy ,zillk dxeva

:xzei hexita mixacd e`eai ,oldl .dpnn wx `lnúìz ,eðéäc§©§§¨
LàøaL ïéçî,zrc ,dpia ,dnkg ,y`xay oigend zyly - Ÿ¦¤¨Ÿ

àéäL ,úéäìàä LôðaL úòc-äðéa-äîëçî íéàlîî eéäé¦§§ª¨¦¥¨§¨¦¨©©¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤¦
,Búðéáe 'ä úîëç,d"awd ly ezlecb oiadle mkgzdl - ¨§©¦¨

,óBñ ïéàå ø÷ç ïéà ãò øLà Búlãâa ïðBaúäì,ezlecbl - §¦§¥¦§ª¨£¤©¥¥¤§¥
,ezilkzl exwgl xyt` i`e,ïäî ãéìBäìe,dpiae dnkgdn - §¦¥¤

,úòcä éãé-ìòzybxdl cr ,zrcd geka zewnrzd ici lr - ©§¥©©©
,micilen dfÎiciÎlry ,lkydäàøiä,d"awdn -ãçôe Bçîa ©¦§¨§Ÿ©©

,Baìa 'äzeppeazdd iciÎlry ,iyilyd wxta xkfedy itk - §¦
iehiad - gena d`xi zclep ,d"awd ly ezlecba zewnrzdde

oian wx `ed ,wegxn `vnp mi`xi epnn xacdyk ,xn`p "d`xi"
epnn xacdyk ,xn`p "cgt" iehiad - ala cgte - elkya eze`
cgt epnn mi`lnzne eze` mi`ex ,eil` aexw `vnp micgtn
ly ezlecba zewnrzdde zeppeazddn :o`k mb jk .ala
dlgz zxxerzn ,d"awd
okn xg`le ,gena d`xi

,ala cgt'ä úáäàå§©£©
Baìa äøòBa Làkok - §¥¥¨§¦

iciÎlr ,zclep
zewnrzdde zeppeazdd
,d"awd ly ezlecba
,ala zxrea dad`
úBéäì ,úáäìL étLøk§¦§¥©§¤¤¦§
BLôð äúìk íâå äôñëð¦§§¨§©¨§¨©§

äöéôçå ä÷éLça,ick - ©£¦¨©£¦¨
óBñ-ïéàa Ba ä÷áãì§¨§¨§¥
áì ìëa àeä-Ceøä§¨¥

ãàîe Lôðåzylya - ¨¤¤§Ÿ
lka ,jaal lka :zepigad
enk ,jc`n lkae jytp

weqta xn`py8lka" ,
didi aldy - "jaal
,d"awdl dad`a `lenn
ef dad`y - "jytp lka"
mleky ,mixa`d x`y lka hytzze ald zecb z` xearz
dad`dyk :oebk .dad` dze` zeyixcl m`zda ebdpzi
zexidna milbxd f` zevx - mc`d ilbxa mb dribn d"awdl
ezad` llba ,ytp zexiqnl cr - "jc`n lka"e ,devn miiwl

,eytp z` xeqnl oken `ed d"awd l`àaìc à÷îòî- ¥¨§¨§¦¨
,ald wnern,éðîéä ììçaL,ziwl`d ytpd okyn my - ¤§¨¨©§¨¦

dl dad`d zxeve:`id ,da dvex ziwl`d ytpdy d"aw
äáäà óeöø BëBz äéäiL9lr wx oiicr `id dad`d dlgz - ¤¦§¤¨©£¨

,llgd lk z` d`lnn dpi`e "sq"dàìî`ln mb didiy - ¨¥
,mina `ln ilkd llg lk ixd ,mina `lenn `edyk ilkk ,elek

,'d zad`a `lenn ald llg lk didi jkLeãâåwx `l - §¨
llga wx `l ,eizecb lr xaere yecb mb `l` ,`ln didiy

`l` ,alay ipnidéìàîOä ììçì íb èMtúzL ãò- ©¤¦§©¥©¤¨¨©§¨¦
ick z`fe ,rxdÎxvid lye zindad ytpd ly dnewn ,alay

,daL íéòøä íénä ãBñé àøçà-àøèñì àéôkàìzetkl - §¦©§¨§¦§¨¨¢¨§©©¦¨¨¦¤¨
ceqi `idy ,dyecwd on `ly xg`d cvd ,"`xg` `xhq"d z`

,zindad ytpay "mirxd min"dútìwnL äåàzä àéäL¤¦©©£¨¤¦§¦©
,dâð,zindad ytpay mind ceqiny ,oey`xd wxta xaqenk - Ÿ©

,"dbep" ztilwn mdy ,miipteb mibeprzl de`zd zcn d`a
ì,'ä úáäàì äfä íìBò éâeðòzî dëôäìe dúBpL- §©¨§¨§¨¦©£¥¨©¤§©£©

mibeprzl zindad ytpd dzee`zd dzr cry mewnay
zewl` dzrn ad`ze de`zz - dfdÎmlerdny miinyb
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íéøîà éèå÷éì
íò åæ úåîçìðäöôç úéäìàäù åéøáà ìëå óåâä ìò åæ

ìëå åúâéäðîå åéìò úìùåîä äãáì àéä àäúù äðåöøå
éøîâì äìöà íéìèáå äúòîùîì íéøñ åéäé íéøáàä

äéúåðéçá øùòì ùåáì åéäéå äéìà äáëøîåäéùåáì 'âå
åìåë óåâä äéäéå óåâä éøáàá íìåë åùáìúéù ì"ðä

øåáòé àìå íãáì íäî àìîúìú åðééäã å"ç íëåúá øæ
úéäìàä ùôðáù ã"áçî íéàìåîî åéäé ùàøáù ïéçåî
ãò øùà åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå 'ä úîëç àéäù
äàøéä úòãä éãé ìò ïäî ãéìåäìå óåñ ïéàå ø÷ç ïéà
åáìá äøòåá ùàë 'ä úáäàå åáìá 'ä ãçôå åçåîá

åùôð äúìë íâå äôñëð úåéäì úáäìù éôùøëä÷éùçá
ãàîå ùôðå áì ìëá ä"á ñ"àá åá ä÷áãì äöéôçå

äéäéù éðîéä ììçáù àáìã à÷îåòîäáäà óåöø åëåú
àéôëàì éìàîùä ììçì íâ èùôúúù ãò ùåãâå àìî

íéòøä íéîä ãåñé à"ñìúôéì÷îù äåàúä àéäù äáù
'ä úáäàì äæä íìåò éâåðòúî äëôäìå äúåðùì äâåð
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וד'.7. ג ה.8.בפרקים ו, י.9.דברים ג, השירים שיר



zahסב 'i iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dyecwe"Eááì ìëa" :áeúkL Bîkmiyxec l"f epinkge -10, §¤¨§¨§¨§
lka xn`p `ly dnnjal`l`jaal,mi"zia" izya ,éðLa"¦§¥

éøöé."Ead`i aehdÎxvid wx `ly ,rxdÎxviae aehdÎxvia - §¨¤
ziwl`d ytpd dvex z`fe .rxdÎxvid mb `l` ,d"awd z`

ezad`y ,seba rval
dbixcna didz d"awdl
ytpd lr mb lrtzy ,efk
,dze` jetdl ,zindad
Îmlerd ibeprzl mewnay
dad` dl didz ,dfd

:d"awdläìòiL ,eðéäå§©§¤©£¤
úâøãîì òébéå àáéå§¨Ÿ§©¦©§©§¥©

äaø äáäàdbxc - ©£¨©¨
,dad`a c`n dlecb
úâøãnî äøúé äaçå§¦¨§¥¨¦©§¥©
,Là étLøk äfò äáäà©£¨©¨§¦§¥¥

.lirl xkfpy -àéäå- §¦
,ef dax dad`úàø÷pä©¦§¥

áeúka11äáäà" : ©¨©£¨
ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©

;àaä íìBò ïéòî 'ä- ¥¥¨©¨
qqean ixd `adÎmlerd

,zewl`a beprz lrâðòäå§¨Ÿ¤
çîa àeäly -äîëç §Ÿ©¨§¨

âpòúnä ,ìëNå̈¥¤©¦§©¥
,Búòéãéå 'ä úìkNäa§©§¨©¦¦¨
BìëN úâOä éôk§¦©¨©¦§

;Búîëçålceb itk - §¨§¨
.beprzd lceb jk ,dbydd

àeäå,mibeprza dad`d -òeøæ øBà òøæå íénä úðéça §§¦©©©¦§¤©¨©
íénä úðéça úà áBèì úëtäîä ,úéäìàä Lôð úMã÷aL¤¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦©§©¤¤§¤§¦©©©¦

íänL ,úéîäaä LôpaL,zindad ytpay "min"d zpigan - ¤©¤¤©§¥¦¤¥¤
;älçzî äfä íìBò éâeðòz úBåàz eàaytpdy iptl - ¨©£©£¥¨©¤¦§¦¨

.'d z` aed`l dktdp zindad'íéiç õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦
øeîb áBè úBéäì Ctäð òøäL ,øäfä íLa â ÷øt ð øòL©©¤¤§¥©Ÿ©¤¨©¤§©¦§¨

,Lnî áBè øöé Bîk- ?xacd ixyt` cvike -øéñäa §¥¤©¨§¨¦
,epnî "íéàBvä íéãâaä"mi`evd micbad zxqd iciÎlr - ©§¨¦©¦¦¤

,zindad ytpd ly beprzd gex lyäfä íìBò éâeðòz íäL¤¥©£¥¨©¤
.íäa Laìî àeäLgek" wx `id dnvrlyk zindad ytpd - ¤§ª¨¨¤

cv dfi`l ezehdl xyt`y ,de`z ly wfg gek ,"de`znd
df gek dhep ,seba zyaeln zindad ytpd zeida ,`l` .`edy
`ed oda ,dfdÎmlerd zee`ze .dfdÎmlerd zebeprzl de`zne
zlert iciÎlre .de`znd gekl "miyeal" zeyrp ,rweyn
Îmlerd ibeprz z` jetdl ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd
,zindad ytpd ly de`znd gek hytzn - 'd zad`l dfd

,zevxl ,miaeh miyeala yalzne ,miklkelnd eiyealn
,dvex ziwl`d ytpd .zewl`e dyecw ly mixac ,dwfgae
dad`e d"awdn d`xi cilei ,elky iciÎlr ,mc`dy ,`eti`
zad`l jtdiz ,zindad ytpd mby ,efk dcna dpiidzy ,eil`

.'dïëådvex ok enk - §¥
mby ,ziwl`d ytpdøàL§¨

ïäL ,álaL úBcnä ìk̈©¦¤©¥¤¥
,äáäàäå äàøiä éôðò©§¥©¦§¨§¨©£¨

.Bcáì 'äì eéäélk - ¦§©§©
gendy xaecn ,xen`d
mi`lenn eidi alde
z`f .ziwl`d ytpdn
ytpd dvex ,cere

:ziwl`døeacä çk ìëå§¨Ÿ©©¦
äáLçnäå ,ätaL¤©¤§©©£¨¨
ïî íéàlîî eéäé ,çnaL¤©Ÿ©¦§§ª¨¦¦
äáLçnä éLeáì§¥©©£¨¨
Lôð ìL øeacäå§©¦¤¤¤

ïäL ,dcáì úéäìàä- ¨¡Ÿ¦§©¨¤¥
xeaic ,daygnd iyeal
ytpd ly ,dyrne

,ziwl`d'ä úáLçî©£¤¤
,BúøBúå,xnelk - §¨

'd zlecba aeygl
yeal" - ezxezae

,"daygndúBéäì¦§
àì ,íBiä ìk BúçéN¦¨¨©Ÿ

.àñøbî déîet ÷éñt- ¨¦¥¦¦§¨
ceniln lcgi `l eity

,"xeaicd yeal" - dxezç"îø øàLe åéãéaL éiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦¤§¨¨§¨§¨
åéøáà,sebd ly -,ãáì úBönä äNòîa äéäé,xnelk - ¥¨¨¦§¤§©£¥©¦§§©

zeevn meiwl lvepi ,eixa` x`yae eicia ,dyrnd gek lky
,calaàeäL,dyrnd gek -Lôð ìL éLéìMä Leáì ¤§©§¦¦¤¤¤

.úéäìàä.elek seba leynz ziwl`d ytpdy ,zxne` z`f - ¨¡Ÿ¦
ly zecnae lkya wxe j` mi`lenn eidi ,eixa` lk mr sebdy

.dly dyrne xeaic ,daygnd iyealae ,ziwl`d ytpdCà©
úéîäaä Lôð,Lnî Côäì dðBöø ,ätìwänLdvex `id - ¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¨§¥¤©¨

sebdye seba leynz `idy - ziwl`d ytpd on jtidd z`
:`ed ,dtilwd ly df dpevx la` .dpnn wx `lenn didi

,äpçvðéå äéìò øabúiL íãàä úáBèì.dtilwd z` - §©¨¨¨¤¦§©¥¨¤¨¦©§¤¨
jtidl ,dpnn dztzi mc`dy llk dvex dppi` dtilwd :xnelk

,dze` gvpie dilr xabzi mc`dy dvex `idäðBfä ìLîk¦§©©¨
LBãwä øäfaL12:dpef xkyy jlna "xdef"a `aend lynk - ¤©Ÿ©©¨

ly zizin`d ezpeek .dxiar xacl epa z` zeztl dqpzy
.dpefdn dztzi `le ezxeabe eznkg z` gikei epay ,`id jlnd
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íéøîà éèå÷éì
ìëá ù"îëàáéå äìòéù åðééäå êéøöé éðùá êááì

úâøãîî äøúé äáéçå äáø äáäà úâøãîì òéâéå
äáäàùà éôùøë äæòäáäà áåúëá úàø÷ðä àéäå

âðòäå àáä íìåò ïéòî 'ä ìò âðòúäì íéâåðòúáàåä
éôë åúòéãéå 'ä úìëùäá âðòúîä ìëùå äîëç çåîá

íéîä 'éçá àåäå åúîëçå åìëù úâùäòåøæ øåà òøæå
'éçá úà áåèì úëôäîä úéäìàä ùôð úùåã÷áù

åàá íäîù úéîäáä ùôðáù íéîäéâåðòú úåàú
øäæä íùá 'â ÷øô 'ð øòù ç"òá ù"îëå äìçúî æ"äåò

áåè úåéäì êôäð òøäùùîî áåè øöé åîë øåîâ
àåäù æ"äåò éâåðòú íäù åðîî íéàåöä íéãâáä øéñäá

íäá ùáåìîéôðò ïäù áìáù úåãîä ìë øàù ïëå
äôáù øåáãä çë ìëå åãáì 'äì åéäé äáäàäå äàøéä
äáùçîä éùåáì ïî íéàìåîî åéäé çåîáù äáùçîäå

úáùçî ïäù äãáì úéäìàä ùôð ìù øåáãäå'ä
àñøéâî äéîåô ÷éñô àì íåéä ìë åúçéù úåéäì åúøåúå

ç"îø øàùå 'éãéáù ééùòîä çëåäùòîá äéäé åéøáà
úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì àåäù ãáì úåöîä

äôéì÷äîù úéîäáä ùôð êàùîî êôäì äðåöø
äðåæä ìùîë äðçöðéå äéìò øáâúéù íãàä úáåèì

:÷"äæáù
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א.10. נד, דן 11.ברכות הוא אהבה, של ואחרות אלו מדריגות על באהבה. שונות במדריגות כאן דן הזקן רבנו ז. ז, השירים שיר
מט. מו, מא, מ, יח, טז, טו, בפרקים בהרחבה א.12.להלן קסג, ב חלק זהר



סג zah `"i iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"א שישי יום
פרק י  ,28 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå é ÷øô,eh 'nr cr.øåîâ åðéàù

,rvazi jlnd ly epevxy dvex dnvr dpefd mby ,oaen ixde
,`l` .dpnn dztzi `le ezxeabe eznkg z` dlbi oadye
zeyrl dilry ixd - jlnd oa z` zeztl dciwtzy xg`n
xabzi mc`dy dvex dnvr dtilwd mb jk .dpen`a dzcear
iezit ly dfd oeiqpd lke ,ea leynz `idy dyxi `le dilr

.ezaehl wx `ed - mc`d
ytpay rxd zkitd lr ,df wxta mi`aend mixacd zpadl
x"enc` w"k ixac siqedl i`ck - dyecwle aehl ,zindad
,"zewlzqdd xn`n"a ,ocrÎeznyp yhiee`aeiln v"iixden
.mihy ivr ly miyxwn mwed okyndy xacd xaqd edfy
"zehy" dpyi .lky itÎlr `ly ,"zehy" oeyln - "mihy"
rewy mc`y dn - epiide ,dyecwd cbpky ,"df znerl" ly

zxne` `xnbdy enk ,oeibdd on dhnl ody zee`za13oi`"
dpyie ."zehy gex ea qpkp okÎm`Î`l` dxiar xaer mc`

dlrnl dyecw ipiprl zexqnzdd - dyecw ly "zehy"
zxne` `xnbdy enk ,aizkn lkydy itkn14'il 'ipd`"

zcear idef .(el dlired `aqd ly "ezehy"=) "`aql 'izehy
aezky enk ,eaxwa opekl icedi lk lry okynd15izpkye"

Îlry ,hay c"ei xn`na `hazd epiax w"ky enke ,"mkeza
okynd mwene jled - eaxwa miwn icedi lky okynd ici
dyrp cvik .mlerd lka dpikyd z`xyde illkd ycwnde
zindad ytpd ly "zehy"d zkitd iciÎlr - ?xacd
dlrnl ,dyecw ipiprl xqnzdl ,dyecw ly "zehy"l

.lkyd zpadn
l"f epinkg xn`n xaqen zeciqgd zxeza16,aeh xvi df aeh"

Îxvide zindad ytpd z` miktedyk - "rxd xvi df c`n
aehdn dlrnl `ed df aeh ,"c`n aeh" df ixd - "aeh"l rxd

.aehÎxvid ly

.é ÷øtdnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia zldpznd

eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl `a `ed - icedi ly

`ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`d ytpd z` dilr hilyne zindad

" `xwpwicvmipte` ipye ,"

- :ipydn dhnl cg` ,jka

jtdp elek rxdy ,cg` ote`

wicv" `ed f`e ,aehlxenb,"

wicv - "el aehe wicv" `xwpe

,ipy ote` .aeh wx ea yiy

rxdy ,dkenp xzei dbixcne

elek lk jtdp `l oiicr eay

wicv" `ed f`e ,aehlepi`y

xenb- "el rxe wicv" `xwpe ,"

on edyn oiicr ea yiy wicv

- miletkd mix`zd .rxd

mpd - "el rxe wicv - xenb epi`y wicv"e ,"el aehe wicv - xenb wicv"

,"xenb epi`"e "xenb" :"wicv"d ly zebixcnd oze`a mieey mix`z

"d ribd okid cr mix`znwicv`xwp `ed jk llbay) 'd zad`a "

rx"e "el aeh" mix`zd eli`e ;`l e` d`elna `id dad`d m` ,(wicv

dktdp dnk cr ,mix`zn - "elzindad ytpd`id m` ,"aeh"l "rx"n

eil`n oaen .da x`yp oiicr rxd on unyy e` ,dlek lk dktdp

iehia icil `ad rxd zece` `le ,ytpay rxd zece` o`k xaecny

:owfd epax xne` jke .dyrna e` xeaica ,daygna

íò Ck-ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpd -ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨

,éìàîOä,"rx"d ly iy`xd enewin ,alay -áeúkL Bîk1: ©§¨¦§¤¨

,"Eaøwî òøä zøòáe"icedi lk lry ,dxezd dyibcn jka - ¦©§¨¨¨¦¦§¤
rxd lr xabziy wx `l :xnelk ,eaxway rxd z` lilk yxyl
dyrz `le xacz `l ,aeygz `l zindad ytpdy ,ezelbzda
zegekay iniptd rxd z` "cari" s`y `l` ,rx ly miyrn
`ly ,zindad ytpd
yiy xacl llk dee`zi

.rxd on edyn eaïéàå§¥
Lnî áBèì Ctäð òøä̈©¤§©§©¨
`l oiicr rxdy ,`l` -
eli` ,aehl elek jtdp
elek jtdp rxd did

f` did ,aehllkelekly
j` ,jynp ,de`zdÎgek
,dyecwle zewl`l ,wxe
,rxl de`zd mewna
BðéàL ÷écö" àø÷ð¦§¨©¦¤¥

."Bì òøå ÷écö"å "øeîb:cin xiaqn `ede -,eðéäc- ¨§©¦§©§©§
:"el rxe" ly zernyndììça òø øòfî èòî ïéãò Ba LiL¤¥£©¦§©¦§¥©¤¨¨

àlà ,éìàîOäybxa iehia icil `a df rx hrn oi` recn - ©§¨¦¤¨
?dnecke de`zdóeôkL,rx hrn eze` -úîçî áBhì ìèáe ¤¨¨¥©©£©

Bì äîãð ïëìå ,Bèeòî,wicvl -Blk Bì Cìéå eäLøâéå ék ¦§¨¥¦§¤¦©§¨§¥©¥¤ª
òøä ìk ¯ éøîâì Bì Cìäå óìç elà úîàa ìáà ,éøîâì§©§¥£¨¤¡¤¦¨©§¨©§©§¥¨¨©

äéä BaLLnî áBèì Ctäð2,ïéðòä øeàáe .`a owfd epax - ¤¨¨¤§©§©¨¥¨¦§¨
yibxn epi` (xenb epi`y) wicvdy xg`n :dl`y lr zeprl
oi`e aehl elek jtdp eay rxd ok`y okzi ixd - rxd z` llk
epax xiaqn jk lr ?rx ea yiy epl oipne ,rxd on uny s` ea
eay rxdy dcaerd :"xenb wicv" zbixcnn oaei xacdy owfd
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íéøîà éèå÷éì
äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë

ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå
ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä

àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå
÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå

áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî
úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî

éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë
øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä
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א.13. ג, ב.14.סוטה יז, ח.15.כתובות כה, טו.16.שמות ג, רבה קהלת ט. ט, רבה כא.1.בראשית כא, Î"˜2.דברים ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ שמלבישו ע"י לטוב הכח להפך יכול הלבושים וכשמסיר הצואים: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח ענינים: ב' יש "...כי

בטוב".



zahסד `"i iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

itk) "mibeprza dad`"n d`vezk d`a ,aehl elek lk jtdp
(mxeba) daiqa xqg m`a - ixd ,(iriyzd wxta xaqedy
(d`veza) aaeqna mb xqgy gxkdd on ,"mibeprza dad`"a
"ogead oa`" `id "mibeprza dad`"d .aehl rxd zkitda -

ly elehiaa ,dbxc efi`a
,mc`d `vnp ,rxdék¦

CtäpL øeîb ÷écö äpä¦¥©¦¨¤¤§©
ïëìå ,áBèì BlL òøä̈©¤§§¨¥
,"Bì áBèå ÷écö" àø÷ð¦§¨©¦§

,aeh wx ea yi -àeä
íéãâaä" úøñä éãé-ìò©§¥£¨©©§¨¦
,òøäî éøîâì "íéàBvä©¦§©§¥¥¨©
ãàî ñàîì eðéäc§©§¦§Ÿ§Ÿ

äfä íìBò éâeðòúa- §©£¥¨©¤
dfdÎmlerd ibeprz
ly ybx ea mixxern
,ytp lrebe aeriz
úBâeðòúa ía âpòúäì§¦§©¥¨§©£

íãà éða,ick -úàlîì §¥¨¨§©Ÿ
àìå ,ãáìa óebä úåàz©£©©¦§©§Ÿ

,'ä úãBáòìixd ,oky - ©£©
ibeprz ly beq okzi
cvl jiiyd dfdÎmlerd
zevna :lynl ,dyecwd
xkfpy itk) zay bper
.dnecke (iriayd wxta

myl `ly ,dfdÎmlerd ly miinzq mibeprze ze`pd eli`e
- ?dnl jk lke .wicvd ipira ixnbl miqe`n - minyéðtî¦§¥

.àøçà-àøèñå ätìwäî íéòtLðå íéëLîð íúBéä- ¡¨¦§¨¦§¦§¨¦¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨
`xhq"ae "dtilw"a `ed dfdÎmlerd ibeprz ly mxewn

,"`xg`äî ìëåøeîb ÷écvä ¯ àøçà-àøèqäî àeäM §¨©¤¥©¦§¨¨¢¨©©¦¨
'äì Búáäà ìãb úîçî ,äàðOä úéìëúa BàðBN àeä§§©§¦©¦§¨¥£©Ÿ¤©£¨©

BúMã÷e3íéâeðòúa äaø äáäàadad`" z`xwpd dad` - §ª¨§©£¨©¨§©£¦
,"mibeprza dax,ìéòì íéøkæpä äøúé äaçåyi ef dad` - §¦¨§¥¨©¦§¨¦§¥

wxta xkfpy itk ,zead`d ibeq x`ya xy`n daig xzei da
dlibx izlae dlecb dad`a cner wicvdy oeikne .iriyzd
dtilwd z` jk lk `pey `ed okl - dyecwle zewl`l efk

:`xg` `xhqeék,`xg`Î`xhq licadle ,dyecw -äæ íä ¦¥¤
,äæ únòì,ea zxxern ,dyecw ipiprle d"awdl ezad` - §ª©¤

ezad` lceb ly dcn dze`a `xg`Î`xhql d`py ,`linn
.zewl`láéúëãk4eéä íéáéBàì ,íéúàðN äàðN úéìëz" : §¦§¦©§¦¦§¨§¥¦§§¦¨

,"'Bâå éááì òãå éðø÷ç ,éìitlk z`f xne` jlnd cec - ¦¨§¥¦§©§¨¦§
di`xk .dlecb d`py mze` `pey `edy ,dyecwd icbpn

rce ipxwg" :xne` `ed ,d`py dze`l"iaallcebn :xnelk -
dlecb dn ,`linn ,xikz - ialay ,d"awd ,jil` izad`

.dyecwd icbpnl iz`pyCk ,'äì äáäàä ìãb Cøò éôëe§¦¤¤Ÿ¤¨©£¨©¨
àøçà-àøèñì äàðOä ìãb Cøò,"`xg` `xhq" - ¥¤Ÿ¤©¦§¨§¦§¨¨¢¨

lk ly "zeig"de xewnd ,xen`k ,ody zeipgexd zetilwd
,miiptebd mibeprzd,úéìëúa òøa ñeànäåjxr itle - §©¦¨©§©§¦

lceb mb jk 'dl dad`d
ly rxd z` eqe`in
mibeprzde zee`zd
ipgex xac lr .miinybd
`edy ("`xg` `xhq")
mi`zn ,mc`dn wegx
lr eli`e ,"d`py" iehiad
("rx") zeinyb zee`z
mc`d l` zeaexwd
,eipir cbpl ze`vnpe
,"qe`in" iehiad mi`zn
xacn lrbpy mc`k
cbpl cnerd ,`pey `edy

.eipiràeä ñeànä ék¦©¦
Bîk Lnî äáäàä Côä¥¤¨©£¨©¨§

.äàðOä,`l` - ©¦§¨
,mi`zn "d`py" iehiady
"dtilw"l qgia ,xen`k
eli`e ,"`xg` `xhq"e
- zeipteb zee`zl qgia
."qe`in" iehiad mi`zn
,xaqen ixd ,mipt lk lr
zngn `id ,"rx"l xenbÎwicvl yiy d`pyd zilkzy
`ed jk meyne ,xzeia dpeilrd dbxca `id 'dl ezad`y
dad`"d - eay "wicv"d zbixcny ,"xenb wicv" `xwp
mb `ed .xzeia dpeilrde d`lnd dcna `id - "mibeprza
eay rxd lk :aeha wx yecb `edy - "el aehe wicv" `xwp
epi`y wicv"l qgia daeyzd z` oiap o`kn .aehl jtdp

yiy ixd ,mibeprza dad`a ea xqgy oeik - "xenboiicr ea
jk lre .llk df rxa yibxn `ed oi`y zexnl ,rxd on edyn

:jynda "`ipz"d xne`BðéàL àeä ,øeîb BðéàL ÷écöå§©¦¤¥¨¤¥
,äàðOä úéìëúa àøçà-àøèqä àðBNz` `pey epi`y - ¥©¦§¨¨¢¨§©§¦©¦§¨

,d`py zilkz ,zeipgexd zetilwd ,"`xg` `xhq"dBðéà ïëìå§¨¥¥
òøa ïk-íb ñàBî,miiptebd mibeprzae zee`za -.úéìëúa ¥©¥¨©§©§¦

,xzeia dlecbd dcna -ñeànäå äàðOä ïéàL ìëå§¨¤¥©¦§¨§©¦
ì âeðòúå äáäà õîL äæéà øàLð Eçøk-ìò ,úéìëúa,íL §©§¦©¨§£¦§¨¥¤¤¤©£¨§©£§¨

,rxl -,ìëå ìkî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" eøñeä àìå- §Ÿ§©§¨¦©¦§©§¥¦Ÿ¨Ÿ
`l oiicr ,dfdÎmlerd zee`z ,rxdÎxvid - "mi`ev micba"
`ed mb `xwpd ,"dbep" ztilwny zindad ytpd gekn exqed

."rx"äæéà Bì LiL øçàî ,Lnî áBèì Ctäð àì ïëìå§¨¥Ÿ¤§©§©¨¥©©¤¥¥¤
,"íéàBvä íéãâa"a ïéãò äæéçàyeal did de`zd geky - £¦¨£©¦©§¨¦©¦
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íéøîà éèå÷éì
áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå

ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò
ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá

éðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì
äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä

úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë

êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ
àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä

äáäàä êôäøåîâ åðéàù ÷éãöå .äàðùä åîë ùîî
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä

ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â
íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá
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סה zah a"i ycew zay mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ב קודש שבת יום
,eh 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãî äðäå,30 'nr cr:[à"îá

.mdaàlàoi` recne ?llk rxa yibxn `ed oi` ,jk m` ,recn - ¤¨
?dnecke zee`za iehia icil `a df rx hrnàeäLhrn eze` - ¤

,rx,áéLç àìëe Bèeòîa ìèaaygp df rx oi` aehd iabl - ¨¥§¦§¨¨¦
.llk.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö àø÷ð ïëìå,"el - rxe" - §¨¥¦§¨©¦§©¨¨¥

,wicvl ,el "oezp" rxd
aehdy iptn ,ezhilyle

.aexd `ed eayïk ìòå- §©¥
y fnex ,eay rxd hrníb©

,úéìëúa dðéà 'äì Búáäàdzcna dzid dad`d m` ,oky - ©£¨©¥¨§©§¦
.aehl ixnbl jtdidl rxd lr drityn dzid ,xzeia dpeilrd

.øeîb BðéàL ÷écö àø÷ð ïëìåmix`zd mipiivn ,xen`ke - §¨¥¦§¨©¦¤¥¨
dyre"l qgia ,xnelk ,ezad` zbixcn z` "xenb epi`"e "xenb"
"el aehe" mix`zde ;"aeh
xeq"l qgia - "el rx"e
jtdp dnk cr - "rxn

.aehl rxd

Bæ äâøãî ,äpäå,"el rxe wicv"e "xenb epi`y wicv" - §¦¥©§¥¨
úBâøãî úBááøì ú÷lçúî,ze`haznd -úðéça ïéðòa ¦§©¤¤§¦§©§¥§¦§©§¦©

øàLpä òøä èeòî,wicva x`ypy rx hrn eze` zeki` - ¦¨©©¦§¨
,íéòøä úBãBñé òaøàî úçàî,mind ceqin ea x`ypy yi - ¥©©¥©§©§¨¨¦

jke ,y`d ceqin - yie
efn ef zepey od ok .d`ld
x`ypy rxd zenka
yi .aehl elehia zcnae
`ed ea x`ypy rxd xy`
,xzei dlecb zvw dcna
lha" `edy `l`
it lecb aehd ,"miyya
rxdy jk ,rxd on miyy
enrh oi` ik ,miyya lha
,mb yi ,j` .llk ybxp
zegt `ed x`ypy rxdy
elehiae ,miyyd wlgn
,"sl`a lehia" `ed aehl
xzei e` ,sl` cbpk cg`

:jknBìeha ïéðòáe§¦§©¦
-ìò íéMLa Bèeòîa§¦§¦¦©
óìàa Bà ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¤
-Cøc-ìò àöBiëå äááøe§¨¨§©¥©¤¤

.ìLîlehiad zcna - ¨¨
miiwd ipeyd ielz ,dnecke daaxa ,sl`a ,miyya ,aehl

,xenb epi`y wicvd ly eizebixcnaíé÷écö úðéça íä ïäå§¥¥§¦©©¦¦
,úBøBcä ìëaL íéaøäwicv" zpigaa mdy miwicv mze` - ¨©¦¤§¨©

,"xenb epi`yàøîba àúéàãk`xnba mi`ven ep`y enk -5: ¦§¦¨©§¨¨
.àeä-Ceøa-LBãwä dén÷ éîéé÷ é÷écö éôìà øñéðîúc- ¦§¨¦©©§¥©¦¥¨§¥©¥©¨¨

daxd jk lk .d"awd iptl miniiw miwicv sl` xyr dpeny
."xenb epi`y wicv" zbxca dl` lk j` ,miwicva zebixcnCà©

b ÷écö úìòî ìòéàçBé ïa ïBòîL éaø øîàL àeä ,øeî6: ©©£©©¦¨¤¨©©¦¦§¤¨¦
:"xdef"d xagn -,"'eë íéèòeî íäå äiìò éða éúéàø"ipa" - ¨¦¦§¥£¦¨§¥¨¦

,mihren mde ,xzeia dlrp mzbxcy dl` - "dilrïëlL¤¨¥

,"äiìò éða" íéàø÷ðiptn -òøä ïéëtänL,aehl -íéìòîe ¦§¨¦§¥£¦¨¤§©§¦¨©©£¦
äîc÷äa øäfa àúéàãk ,äMã÷ì BúBà7,aezky enk - ¦§ª¨¦§¦¨©Ÿ©©©§¨¨

,"xdef"d xtq ly "dncwd"aúBìòì àiç éaø äöøLkL¤§¤¨¨©¦¦¨©£
,éàçBé ïa ïBòîL éaø ìëéäìxa oerny iax ly "elkid" - §¥©©¦¦§¤¨¦

ly dnewn ernyn ,i`gei
,"xenb wicv" zbixcn
:øîàå ÷éôð àì÷ òîL̈©¨¨¨¦§¨©
:fixkne `veid lew rny -
àëBLç éc ïBëpî ïàî"©¦§¦£¨
ïéîòèå àøBäðì ïëtäî§©§¨¦§¨§©£¦
àì ãò à÷úîì eøéøî§¦§¦§¨©¨

:'eëå "àëä ïeúééin - ¥¨¨§
jyeg z` jtdy mkn
,dyecw ly xe`l mlerd
ly) xnd mrhd z`e
(rxd exvie zindad eytp
zewiznle beprzl jtd
ribdy iptl ,(dyecwd)
qpkidl leki - o`kl
"xenb wicv"y ,ixd .o`kl
z` jtdny df `ed
dlrn `ed ,xe`l jyegd
xe`l zindad ytpd z`
siqen ,oldl .dyecwd
mi`xwp ,xzei dlrp beqa miwicvy dn lr sqep mrh owfd epax

"dilr ipa"8:
ãBòårecn ,sqep mrh -íbL éðtî ,äiìò éða íéàø÷ð §¦§¨¦§¥£¦¨¦§¥¤©

,äéúBöîe äøBzä íei÷a "áBè äNòå" úðéçáa íúãBáò£¨¨¦§¦©©£¥§¦©¨¦§¤¨
,úBìònä íeø ãò äìòî äìòîe dBáb Cøöì àeäzxhn - §Ÿ¤¨©©§¨©§¨©©©£

zebixcnle zelrnl cr cala d"awd myl `id mzcear
,xzeia zelrpdàìå,dpi` mzcear -áãì éãkCøaúé Ba ä÷ §Ÿ§¥§¨§¨¦§¨¥

ãáìa,ick -úBeøì,mzceara -äàîvä íLôð ïBàîö ¦§©§©¦§©§¨©§¥¨
,'äìdbixcna mpi`y dl`a `ed xacdy enk `l ,xnelk - ©

"mieexn" md jkay iptn ,dxez micnele zeevn miniiwnd ,ef
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
.øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

äðäå
äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ

íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå
àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá

íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä
ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë

úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö
äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù

äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä
ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø

àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷
åøéøî ïéîòèåãåòå :'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì

áåè äùòå 'éçáá íúãåáò íâù éðôî äéìò éðá íéàø÷ð
äìòî äìòîå äåáâ êøåöì àåä äéúåöîå äøåúä íåé÷á
úååøì ãáìá 'úé åá ä÷áãì éãë àìå úåìòîä íåø ãò
íéîì åëì àîö ìë éåä ù"îë 'äì äàîöä íùôð ïåàîö
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לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד ב' טעם גמור; צדיק התואר



zahסו a"i ycew zay mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,oky - d"awa "wacidl" dfrd mzweyze ,zewl`l mpe`nv z`
.d"awa icedid xagzne wac zeevne dxez meiw iciÎlrBîk§

áeúkL9,"íénì eëì àîö ìk éBä" :dl` lk :fixkn `iapd - ¤¨¨¨¥§©©¦
.minl dlynpy dxez ecnli - zewl`l mi`nvdáeúkL Bîëe§¤¨

,øçà íB÷îa- §¨©¥
`ed "oe`nv"d zernyny
m` ,oky .zewl`l
,dxezl `ed "oe`nv"d
`iapd jixv did `l
zxeva ynzydl
zexedle !"ied" dfxkdd
ik ,dxezl - "minl ekl"
ixd - dxezl `nvy in
eiptl dpken dxezd
dpeekd `l` !da cenll
,zewl`l `nvy in :`id
cenll ,`iapd el dxen
dfÎiciÎlr ik ,dxez
mr cg`zie waczi
ipa" eli`e .d"awd

z` mneiw :xzei zilrp dbxc md ,o`k xaecn mda "dilrd
mpe`nv zeexl ick wx mpi` dxezd z` mcenile zeevnd
invrd ybxd ieeix meyn dpicr dxeva yi jka ixdy ,zewl`l
- d"awdl aexiwd "gieexdl" icky ,zinvrd mzaehe mdly

- aexiw eze`l mi`iand mipipr mze` miyer mdàlà- ¤¨
,`id mzcear'íéðewz'a eLøôãk10:ipewiz"a eyxity enk - ¦§¥§©¦¦

:l"f epinkg xn`n z` "xdf,BðB÷ íò ãqçúnä ¯ ãéñç eäæéà¥¤¨¦©¦§©¥¦
:"mipewiz"a eyxite -ìéc ï÷ íò,dé,"ow" oeyln "epew" - ¦¥¦¥

,d"awd - exewn ,ely "ow"d mr cqga bdpzn ciqgd :xnelk
ickéøa-àLã÷ àãçéì,íéðBzçza dézðéëLe àeä-C- §©£¨ª§¨§¦§¦§¥©©§¦

df "cegii" xe`ye ,ezpiky mr d"awd ly "cegii"d z` `iadl
.mipezgzd zenlera mb xi`i'àðîéäî àéòø'a áeúkL Bîëe§¤¨§©§¨§¥§¨

,dénàå éeáà øúa ìczLàc àøák" :àöz úLøtenk - ¨¨©¥¥§¨¨§¦§©¥¨©£§¦¥
,en`e eia` zaehl lczynd oadéîøbî øéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦¦©§¥
,'eë déúîLðå déçeøå déLôðåxy`n xzei mze` ade`y - §©§¥§¥§¦§¨¥

,'eke eznype egex ,eytpe ,envr z`äúéîì déîøb øñîe¨©©§¥§¦¨
,"'eë ïBì ÷øôéîì eäéìòeia` z` zectl eytp z` xqene - £©§§¦§©

.iaydn en`e,øçà íB÷îa øàaúpL Bîëejxc idefy - §¤¦§¨¥§¨©¥
xiaqn oldl .d"awd ly enyl wx :"dilr ipa" ly dceard
cg` mixeywe min`ez ,"dilr ipa"a miyexitd ipyy owfd epax
iciÎlr dyrp ,dlawd zxeza xaqeny itk ,oky .ipya
ceair ici lr - "oixekc oiin" zkynd - "oiawep oiin z`lrd"
zeevna jynp ,("o"n z`lrd") dyecwl ezelrde rxd
iciÎlr rval miwicv ly mpevxa yi z`fe - ,"c"n zkynd"
ewnerl xaqend ,ilaw oipr `ed xaecndy oeikn .mzcear
jynda ,dxaqd xzia eze` oiap ,zeciqgd zxeza eagxle

:mi`ad mixacdíäéðLe],"dilr ipa"a miyexitd ipy -íéìBò §¥¤¦
,ãçà äð÷a,ipyd z` cg` min`ez -íéøeøaä éãé-ìò ék §¨¤¤¨¦©§¥©¥¦

dâpî íéøøánL,aehl zindad ytpd zkitd iciÎlr - ¤§¨§¦¦Ÿ©
,"ïéá÷eð ïéî" íéìòîzexxerzd - "o"n z`lrd" milret - ©£¦©¦§¦

ly ecvn zelrzde
,"lawn"díéNòðå§©£¦

íéðBéìò íéãeçé- ¦¦¤§¦
,mipeilrd zenlera

,"ïéøeëc ïéî" ãéøBäì- §¦©¦§¦
oiin" zrtyd jiyndl

Îmlerl "oixekc,dfdíäL¤¥
íä,"oixekc oiin"d - ¥

ìëaL íéãñçä éîéî¥¥©£¨¦¤§¨
ç"îøî äåöîe äåöî¦§¨¦§¨¥§¨

,äNò úBöîinin - ¦§£¥
lka milednd micqgd
mirax` miz`nn devn
,dyrÎzeevn dpenye

ïlkL,zeevnd lk -ïä ¤ª¨¥
ïéî"e íéãñç úðéça§¦©£¨¦©¦

,"ïéøeëc,zertyde micqg zpiga -úMã÷ úëLîä eðéäc §¦§©§©§¨©§ª©
,íéðBzçza Laìúäì ähîì äìòîlî Cøaúé Búeäìà- ¡Ÿ¦§¨¥¦§©§¨§©¨§¦§©¥©©§¦

,inybd epnlera ziwl`d dyecwd dlbzzyøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
:[øçà íB÷îamixeyw "dilr ipa"a miyexitd ipyy ,ixd - §¨©¥

.ipyd z` cg` ahid min`eze
ipa" ,milecbd miwicvd ly mzcear lky ,xen`l xywda

myl wxe j` `id ,"dilrd"awdmb ,md mzaehl `le ,
- d"awd l` xzei miaexw zeidl ,zipgexd mzaehl `l
minrt daxd bdep did owfd epax :`ad xetiql mewn yi
zryae ,dtvxd lr lblbzn didy cr ,ezewiaca wnrzdl

:mirhewn mixeaic epnn mirney eid dyrndvex ippi`"
wx dvex ip` ,jly ocrÎoba dvex ippi` ,jly `ad mlera

"cala (d"awa) ja,zeyecwd eizegiyn zg`a epiax w"k .
mileki ep` mby ixd ,df xetiq epl xteqy oeik :xn`
,d"awl dad` ,eznypa ,dpyi icedi lkl ik ,epnn cenll
icedi lka miiw - d"awdl ef dwenre zinipt dad` cvne
gex zgp zeeyl ick ,dxez cenlle zeevn miiwl ybxd
epiax w"k) .eia`l gex zgp `iadl dvexy oak ,d"awl
,114 cenr ,`"n wxt seqa "`ipz"a xaqen jky xirn
meyn jka yi ,ab` .("'ek zeidly s`e" dligznd dwqita
milrp mipipr cenila zlrezd dn :miprehy mze`l daeyz
jkn miwegx ep`y oeikn ,dnypde dxezd zebixcna dl`k
epax mrt dpry daeyzd dreci ,ziy`x ?wegix zilkz

xn`p giynd ly epnf lr :ef dl`y lr owfd11qde"izexi
,oexqgd epyi ,zrk :xnelk ,"mkxyan oa`d al z`
- xzeia zelrp zebixcn oiadl leki cg` lky zexnly
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íéøîà éèå÷éì
åùøéôãë àìà à"îá ù"îëåãéñç åäæéà íéðå÷éúá

'éúðéëùå ä"á÷ àãçééì äéìéã ï÷ íò åðå÷ íò ãñçúîä
íéðåúçúáàøáë àöú 'ô àðîéäî 'éòøá ù"îëå

äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá ìãúùàã
äéçåøå äéùôðååäééìò äúéîì äéîøâ øñîå 'åë 'éúîùðå

äð÷á íéìåò íäéðùå] .à"îá ù"îëå 'åë ïåì ÷øôéîì
ïééî íéìòî äâåðî íéøøáîù íéøåøéáä é"ò éë ãçà
íäù ïéøåëã ïééî ãéøåäì íéðåéìò íéãåçé 'éùòðå ïéá÷åð
úåöî ç"îøî äåöîå äåöî ìëáù íéãñçä éîéî íä
úëùîä åðééäã ïéøåëã ïééîå íéãñç 'éçá ïä ïìåëù äùò

äèîì äìòîìî êøáúé åúåäìà úùåã÷ùáìúäì
:[à"îá ù"îë íéðåúçúá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

א.9. נה, א.10.ישעי' רפח, שם ב. רכב, ח"ג ב. קיד, זח"ב ראה ב; א, כו.11.בהקדמה, לו, יחזקאל



סז zah a"i ycew zay mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

eli`e ."oa` al" oae`n eal ik ,llk eal lr dplrtz `l
- gena epiaiy dn lke ,df oexqg xqei giynd z`iaa
,jkl m`zda .zebixcn oze`l mikiiy eidiy ,ala hlwii
dpadd zeidl - ,giynd z`ia iptl ,zrk xak dkixv
mixacd ehlwii ,giynd z`iaa ,okn xg`ly ick ,gena
daeyz lr sqep .cenlle cenll mikixv jk myle - ala
:xen`d xetiqd on mb daeyz micnl ep` ,owfd epax ly ef
edyn cenll xyt` ,zeciqgd zxeza `aend oipr lkn

wxta epcnly dn :lynl .cg`e cg` lkl qgia lretl
mzcear miyerd ,xzeia milrpd miwicvd zebixcn lr df
"dcewp" ,zn`a ,jka dpyi ixd ,cala d"awd myl wx
xxerl icedi lk leki zniieqn dcna .icedi lkl zrbepd
`iadl dxhna zeevn meiwle dxez cenill df ybx ekeza
dze` dpyi ,icedi ly eznypa ,oky .d"awdl gex zgp
xxerl wx eilr ,d"awl gex zgp `iadl :dweyze dad`

.df oevx zelble
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יד.1. ז, קהלת

ו.2. א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, א.5.דברים מו, ד.6.כתובות ג, יומא.7.אבות סוף

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

áäæ éäìàå`lzcearl mzpeek didz m` ,jk meyne ,'mkl EUrz ¥Ÿ¥¨¨Ÿ©£¨¤
mzpeek ixdy 'd zeevn meiwa maiigl dreayd lirez `l miakek
zpeekk dlg dreayd df ote`ae ,dreayd oeyl z` zxzeq dpi`

.raypd
epeekzi md ef oeylay yyg dyn m` :zl`eye `xnbd zxfeg

,miakek zcear cearl'äøBz eîéi÷' eäì àîéìå,jk lr mriayie §¥¨§©§¨
mriayd `ly jkne .miakek zcear itlk dx`al oi` ef oeyle
zexiar exariy mzrca milrn eid m`y gken ,ef oeyla
dgec .mzpeekk dlg dreayd dzid ,mzreaya jkl mipeekzne
did m`y `l` ,ef oeyla mriaydy jkl mrhd edf `l :`xnbd

lr raydl mzpeek dzid ,'dxez eniiw' mriaynäøBz àãç- £¨¨
dfa oi` ixdy mzaygnk dlg dreayd dzide ,zg` dxez
lrae azka ,zexez izy yiy oeike .mditn e`ivedy dnl dxizq

.ezrc lre mewnd zrc lr mriayd jkl ,dt
dxezl epeekziy `ed ef oeyla yygd m` :zl`eye `xnbd zxfeg

,zg`àîéìådyn mdl xn`ie -'úBøBz ézL eîéi÷'dxez epiide §¥¨©§§¥
oeyla mriayd `ly jkne .jk lr mriayie dt lraye azkay
dzid zexiar xearl mpevxy mzrc lr milrn eid m`y gken ,ef
mriaydy mrhd edf `l :`xnbd dgec .mzpeekk dlg dreayd
dzid ,'zexez izy eniiw' mriayn did m`y `l` ,ef oeyla

l mzpeekúàhç úøBzeíLà úøBzmda xn`py zepaxwd mdy ©©¨©¨¨
lre mewnd zrc lr mriayd jkl ,zeevnd x`yl `le ,'dxez'

.ezrc
wx epeekziy `ed ef oeyla yygd m` :zl`eye `xnbd zxfeg

mriaydl dynl did ,el` zepaxw ipicl,'dlek äøBzä ìk eîéi÷'©§¨©¨¨
jkne .dt lraye azkay dxezd ipic lk z` zllek ef oeyle
xg` xacl mipeekzn eid m`y gken ,ef oeyla mriayd `ly
mrhd edf `l :`xnbd dgec .mzpeekk dlg dreayd dzid

n did m`y `l` ,ef oeyla mriaydydxezd lk eniiw' mriay
ecari `ly mzpeek dzid ,'dlek.íéáëBk úãBáòdpi` ef daygne £©¨¦

,dreayd oeyl z` zxzeqøî øîàcmya dreny dxn`py - §¨©©
,minkgdn cg`da øôBkä ìkL íéáëBk úãBáò äøeîç`ed ixd £¨£©¨¦¤¨©¥¨

,dlek äøBzä ìëa äãBîkda xn`py meyn(ak eh xacna)EBWz ike' §¤§¨©¨¨§¦¦§
zrc lr mriayd jkl ,'ebe 'dN`d zFvOd lM z` EUrz `le§Ÿ©£¥¨©¦§¨¥¤

.ezrc lre mewnd
epeekziy `ed ef oeyla yygd m` :zl`eye `xnbd zxfeg

,miakek zcear xeqi` lr wx raydl,'äåöî eîéi÷' eäì àîéìå§¥¨§©§¦§¨

`ly jkne .dreayd llka devne devn lke ,jk lr mriayie
lr raydl mzrc lr milrn eid m`y gken ,ef oeyla mriayd
edf `l :`xnbd dgec .mzpeekk dlg dreayd dzid xg` xac
eniiw' mriayn did m`y `l` ,ef oeyla mriaydy mrhd

miiwl mzpeek dzid ,'devnäåöî àãçdzide ,zg` devn - £¨¦§¨
oeyll zxzeq mzaygn oi`y oeik df ote`a dlg dreayd

.ezrc lre mewnd zrc lr mriayd jkl ,dreayd
epeekziy `ed ef oeyla yygd m` :zl`eye `xnbd zxfeg

mdl xnel dynl did ,zg` devnleîéi÷'z`úBöî'`xead ©§¦§
jkne .zeevnd lk z` zllek i`ce ef oeyle .jk lr mriaydle
raydl mzrc lr milrn eid m`y gken ,ef oeyla mriayd `ly
edf `l :`xnbd dgec .mzpeekk dlg dreayd dzid xg` xac lr
eniiw' mriayn did m`y `l` ,ef oeyla mriaydy mrhd

lr mzpeek dzid ,'zeevnézøzdreayd dzide ,zeevn izy - ©§¥
jkl ,dreayd oeyll zxzeq mzaygn oi`y oeik df ote`a dlg

.ezrc lre mewnd zrc lr mriayd
meiwl epeekziy `ed ef oeyla yygd m` :zl`eye `xnbd zxfeg

z` eniiw' mdl xnel dynl did ,zeevn izyïlek úBönä ìk' ¨©¦§¨
eid m`y gken ,ef oeyla mriayd `ly jkne .jk lr mriaydle
dlg dreayd dzid mixg` mixac lr raydl mzrc lr milrn
`l` ,ef oeyla mriaydy mrhd edf `l :`xnbd dgec .mzpeekk
mzpeek dzid ,'olek zeevnd lk z` eniiw' mriayn did m`y

meiwl,úéöéö úåöîmpeyl zernyn z` zxzeq dpi` ef daygne ¦§©¦¦
meyn,ïlek úBönä ìk ãâðk úéöéö úåöî äìe÷L ,øî øîàcixdy §¨©©§¨¦§©¦¦§¤¤¨©¦§¨

ziviv zevn iabl xn`p(hl eh xacna)lM z` mYxkfE Fz` mzi`xE' ,§¦¤Ÿ§©§¤¤¨
.ezrc lre mewnd zrc lr mriayd jkl ,''d zFvn¦§

meiwl epeekziy `ed ef oeyla yygd m` :zl`eye `xnbd zxfeg
,ziviv zevnìLe úBàî LL eîéi÷' eäì àîéìå'úBöî äøNò L §¥¨§©§¥¥§Ÿ¤§¥¦§

eid m`y gken ,ef oeyla mriayd `ly jkne ,jk lr mriayie
dlg dreayd dzid mixg` mixac lr raydl mzrca milrn

:oywnd lr dywne `xnbd zxfeg .mzpeekkéîòèìeC,jzhiyle - §©§¦
oaen m`d ,dreayd zrya raypd zpeekk `id dreayd zelgy
yi oiicr ixd ,ezrc lre mewnd zrc lr dyn mriaydy dn

,zeywdlézòc ìò eäì àîéì,ezrc lr mriayiy jka ic ixd - ¥¨§©©§¦
k m`emriaydy dn ,oéì änì ,íB÷nä úòc ìòjxvp recn - ©©©©¨¨¨¦

,ef zelitkl
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היום יום . . . סח

ה'תש"גו טבתיום שני

חומש: ויגש, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: וכן בכל . . . שנברא.

ִעְנָיִנים  ּבְ ֲאִפּלּו  ָגה,  ְוַהּשָׂ ְיִדיָעה  ִעְנַין  ל  ּכָ י  ּכִ ֵלם",  ׁשָ ֵלב  ּבְ ְוָעְבֵדהּו  ָאִביָך,  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  "ּדַ ִתיב  ּכְ
ִניִמית  ּפְ רּות  ְ ְוִהְתַקּשׁ ּדֹות  ַהּמִ ְוִזּכּוְך  ֵברּור  ּבְ ָבר  ּדָ ת  ֻעּלַ ּפְ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבַ ָלבֹוא  ָצִריְך  ים,  ֲעֻמּקִ ַהּיֹוֵתר 

ְלׁשֹון ַהֲחִסידּות ֲעבֹוָדה. ְקָרא ּבִ ַהּנִ

ה'תש"גז טבתיום שלישי

חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ולכן נקרא . . . סוף פ"ה.

אֹוִתּיֹות  יֹאַמר  ]=ַהְיָמָמה[  ֵעת־ְלֵעת  ֵמַהּמֵ י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵחֶלק  ׁשֶ הּוא,  ֶבר  ַהּקֶ ֵמִחּבּוט  ֵטר  ְלִהּפָ עּור  ִ ַהּשׁ
ה  ּמָ ּכַ ַהּיֹום,  ל  ּכָ ֲחָזָרה  ְיֵדי  ַעל  ַלע הּוא,  ַהּקֶ ף  ִמּכַ ֵטר  ְלִהּפָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְלִזּכּוְך  ִלְזכֹות  כּו'.  ים  ִהּלִ ּתְ ַהּתֹוָרה, 

ה. ַעל־ּפֶ ים ּבְ ִהּלִ ְנָיא ּתְ ָניֹות ּתַ יָכְלּתֹו, ִמׁשְ ׁש ּבִ ּיֵ ׁשֶ

ה'תש"גח טבתיום רביעי

חומש: ויגש, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ז. אך נפש . . . 22 ובדחי רבנן.

ַבד ִלּמּוִדים ָהְרִגיִלים,  ר ִמּלְ ים, ֲאׁשֶ ַטּנִ ְמדּו ִעם ְנָכָדיו ַהּקְ ּלָ ִדים ׁשֶ ל ַהְמַלּמְ ה ֶאת ּכָ ַמח ֶצֶדק" ִצּוָ ַה"ּצֶ
ַמח  ִאים ֶאל ַה"ּצֶ ֹחֶדׁש ָהיּו ּבָ ה. ּוַפַעם ּבְ ִפּלָ ל ֵסֶדר ַהּתְ ׁשּוט( ׁשֶ רּוׁש ַהּפָ ּלֹות )ּפֵ רּוׁש ַהּמִ ֶהם ּפֵ ִיְלְמדּו ִעּמָ

ֶזה. ֵחן ּבָ ֶצֶדק" ְלִהּבָ

ה'תש"גט טבתיום חמישי

חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך מי . . . יב לנצח.

ָנה  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ת מּוָסף ּדְ ְתִפּלַ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוָלִריק" – ְוַגם ּבִ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ח "ָעֵלינּו" לֹוַמר: "ׁשֶ ֻנּסָ נֹוֲהִגין ּבְ
ְלִלים כּו'". ָהְרִקיָקה ִהיא ַאַחר ָהֲאִמיָרה. ַטַעם ָהְרִקיָקה,  ּלֹא לֹוַמר "ּוִמְתּפַ ִקים ׁשֶ ן – ּוְמַדּיְ אֹוְמִרים ּכֵ

ה רֹק, ְוֵאין רֹוִצים ֵלָהנֹות ֵמרֹק ֶזה. ּבּור ִמְתַהּוֶ י ִמּדִ ּכִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סט היום יום . . . 

ה'תש"גי טבתיום ששי
נּו. ֲעִנית, ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: ויגש, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אך החיות . . . בשר ודם.

מענה הצ"צ על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו', און הוא 
מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר המוכרח, אשר 
בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש און, כלומר איש 
החזק בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו; ולא יאמר איך זָאג אזוי, איך הַאלט אזוי, - כי 

כל "איך"  ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.

ֹבָתיו ּגֹו'". ָאֶון הּוא  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ּדַ ע  ִתיב "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ַמח ֶצֶדק" ַעל ְיִחידּות: ּכְ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
לֹא  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְכָרח,  ַהּמֻ ָבר  ּדָ ֶזהּו  ְרּכֹו"  ּדַ ע  ָרׁשָ "ַיֲעֹזב  ּדְ ם  ּוְכׁשֵ ָוֹעז.  ּכַֹח  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ חֹוָלם,  ּבְ אֹון  ׁשֹון  ִמּלְ
ַדַעת ַעְצמֹו,  לֹוַמר ִאיׁש ֶהָחָזק ּבְ מֹו ֵכן ָצִריְך ָהִאיׁש ָאֶון, ּכְ ה ּכְ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ִהּנֵ ר ָלֶגׁשֶ ׁשּוָבה ִאי ֶאְפׁשָ ּתְ
ל "ֲאִני" ּוְמִציאּות הּוא ְמקֹור  י ּכָ ְך", ּכִ ְך", "ֲאִני סֹוֵבר ּכָ בֹוָתיו; ְולֹא יֹאַמר "ֲאִני אֹוֵמר ּכָ ַלֲעֹזב ַמְחׁשְ

רּוד ְלָבבֹות. ָהַרע ְוגֹוֵרם ּפֵ

ה'תש"גיא טבתשבת

חומש: ויגש, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק ח. ועוד זאת . . . שעסקו בהן.

דעם מענשענס לעבען איז תלוי אין דעם אויר וואו ער געפינט זיך. ָאהן אויר קען 
מען ניט לעבען, און אין ווָאס פאר א אויר מען לעבט, אזא לעבען איז דָאס. ווען 
מען לעבט אין א תורה ומצות אויר, איז דער לעבען א געזונטער. ווען מען לעבט אין 
כפירה-אויר, איז דָאס א קרַאנקער לעבען, און מען איז כסדר אין געפאהר קרַאנק צו 
ווערען מיט ָאנשטעקענדע מחלות. די ערשטע אלגעמיינע רפואה איז צו מאכען ריין 
די לופט. די ארבעט פון טהרת האויר ליגט אויף די יודעי ספר און יודעי תורה. טהרת 
האויר איז דורך אותיות התורה. ווען מ'שטעהט אין סטָאר, ָאדער ווען מען געהט אין 
גַאס, ָאדער ווען מ'פָאהרט אין סָאבוויי און מען זָאגט אותיות שבתורה, מַאכט מען 
מיט דעם ריין דעם אויר. יעדער איינער פון די יודעי ספר און יודעי תורה מוז הָאבען 
עּפעס אויסגעלערנט בעל פה: חומש, תהלים, משניות, תניא, אזוי, ַאז צו יעדער צייט 
און אין יעדען ָארט, זָאל ער קענען טרַאכטען און זָאגען די הייליגע אותיות שבתורה.

ְך  ּכָ ִנְמָצִאים –  ּבֹו  ּוְלִפי ָהֲאִויר  ר ִלְחיֹות,  ִלי ֲאִויר ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ ִביבֹו.  ּסְ ׁשֶ ֲאִויר  ּבַ לּוִיים  ּתְ י ָהָאָדם  ַחּיֵ
ִפיָרה –  ל ּכְ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ִריִאים; ּכַ ים ּבְ ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ַהַחּיִ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ים. ּכַ ֵהם ַהַחּיִ
ָלִלית ָהִראׁשֹוִנית  רּוָפה ַהּכְ קֹות. ַהּתְ ּבְ ַמֲחלֹות ִמּדַ ִמיִדית ַלֲחלֹות ּבְ ָנה ּתְ ים ִעם ַסּכָ ים חֹוָלִנּיִ ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיִ
ֶלת ַעל יֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא  ת ִטהּור ָהֲאִויר ֻמּטֶ ֻעּלַ ִהיא ְלַטֵהר ֶאת ָהֲאִויר. ּפְ
ֶבת־ ַרּכֶ ר נֹוְסִעים ּבָ ֲאׁשֶ ְרחֹוב, אֹו ּכַ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ֲחנּות, אֹו ּכַ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ׁשֶ ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ּכְ

ל ֶאָחד ִמּיֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה  ָכְך ֶאת ָהֲאִויר. ּכָ ל ּתֹוָרה, ְמַטֲהִרים ּבְ ית ְואֹוְמִרים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ְחּתִ ַהּתַ
ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום,  ּבְ ְך ׁשֶ ְנָיא, ּכָ ָניֹות, ּתַ ים, ִמׁשְ ִהּלִ ׁש, ּתְ ה: ֻחּמָ ַעל ּפֶ ַמד ּבְ ּלָ הּו ׁשֶ ֶ ְהֶיה לֹו ַמּשׁ ּיִ ב ׁשֶ ַחּיָ

ּתֹוָרה. ּבַ דֹוׁשֹות ׁשֶ יּוַכל ַלֲחׁשֹב ְולֹוַמר ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּקְ

יום 
חמישי

 יום 
שישי



היום יום . . . ע

ה'תש"גיב טבתיום ראשון

חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק ט. והנה מקום . . . 26 שבמוחין.

ְנָהג,  ַהּמִ ּוְכִפי  א.  יׁשָ ַקּדִ ֶחְבָרה  ּדְ אי  ְלַגּבַ "ּב[  ]ַהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִנְבַחר  תרמ"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲאָמר "ֵאין ַהּקָ ֶנֶסת. ָאַמר ָאז ַהּמַ ִלְוַית ַעם ָרב ְלֵבית ַהּכְ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ׂשִ הֹוִבילּו אֹותֹו ּבְ
ְכָלם  ׂשִ יַח  ְלַהּנִ ְצִריִכים  ה,  ַעּתָ ְמָצִאים  ַהּנִ מֹוִחין  ֲעֵלי  ּבַ ים  ָהֲאָנׁשִ ם  "ּגַ ָבָריו:  ּדְ ְוִסּיּום  ְטרּוְנָיא",  ּבִ א  ּבָ
ְהֶיה  ּתִ לֹום ָמָרה  י ַחס-ְוׁשָ ּכִ ְכָלם כּו' ַעד  ׂשִ י  ּפִ ְלַהּטֹות ַעל  ְיכֹוִלים  י  ּכִ ְוַדַעת,  ַעם  ַהּטַ ַאֲחֵרי  ֵליֵלְך  ְולֹא 
י  ּכִ ָוַדַעת,  ְוַטַעם  ֶכל  ַהּשֵׂ ֵליֵלְך ַאַחר  ּלֹא  ׁשֶ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקבֹות  ּבְ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ר  ָהִעּקָ ְוֶזהּו  ַאֲחרֹוָנה כּו',  ּבָ

ָרֵאל". אלֵֹקי ִיׂשְ ׁשּוָטה ּבֵ ְתִמימּות ֶוֱאמּוָנה ּפְ ְצֹות ּבִ ם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִאם ְלַקּיֵ

שבת 
קודש
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc zereay(iyiy meil)
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ה'תשע"ח  טבת ו' ראשון יום ככולו? היום מקצת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äøôqL äáæ̈¨¤¨§¨
ì Ceîñ elôà ¯ íc úàø éòéáMáe íéi÷ð éîé úLLúòé÷L ¥¤§¥§¦¦©§¦¦¨¨¨£¦¨¦§¦©

.ìkä äøúñ ¯ änçä©©¨¨§¨©Ÿ
משנה ' ה 'לחם  נזירות הקשה  ה"ד)(הל' :פ"ד

בסוף אפילו  דם שראתה  שזבה  נראה כאן  הרמב "ם מדברי 

הכל סותרת  השביעי, dxezיום oicnמקצת' אומרים ואין  ,

הרמב "ם לדברי סתירה זו הרי  ולכאורה  ככולו ' קרבן היום  (הל'

ה"ג) פ"ו וטבל פסח ימים  שבעת וספר ראיות  שתי  שראה "זב :

עליו שוחטין פסח]בשביעי , ראה[קרבן ואם  לערב . אוכל והוא

שני". פסח מלעשות  פטור  זה הרי הדם , שנזרק  אחר  זוב 

לאחר הפסח את  הקריב והרי ככולו' היום  'מקצת כי והטעם ,

היה ההקרבה  שבעת  וכיון  וטבל בטהרה היום  מקצת  שעבר

ואף  הפסח . חובת ידי  יצא למפרעopaxcnyטהור, מטמא 

ומושב  משכב  לראיה),טומאת הטבילה בין עליהם ישב או הרי(ששכב

מחייבת אינה מדרבנן  וטומאה  למפרע  מטמא  אינו תורה  מדין

שני ! פסח לעשות 

מישור ' ה 'אורח א)ומתרץ  טו, (נזיר

עליו ששחטו ראיות  שתי  שראה זב  גם  הרמב "ם , לדעת

הפסח נקיים)את שבעה בסוף שטבל מטמא(לאחר כך , אחר  דם  וראה 

dxezלמפרע  oicn ומכל ככולו' היום  'מקצת  אומרים  ואין

נסתר השביעי  יום  שנקיון אף  שני פסח מלעשות  פטור  מקום 

הגמרא  למסקנת כי ב)למפרע , שם, למפרע(שם, שהטומאה  אף 

ש "תהום משום  שני  פסח מלעשות פטור  מדאורייתא  היא 

בשעת ידועה  היתה  שלא זיבה  טומאת  כלומר , התירו". דזיבה 

כי שהוקרב, הפסח חובת ידי מלצאת  פוסלת  אינה  ההקרבה,

תורה , מדין למפרע  ונטמא  הפסח הקרבת  לאחר  דם  שראה  אף 

אלא ידועה  היתה  לא הטומאה  ההקרבה  ובשעת  הואיל

חובתו. ידי  יצא  למעשה  כך, אחר נתגלתה 

ה'תשע"ח  טבת ז' שני יום כתמים  ספק

:ÂÏ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íúk ìk̈¤¤
òãeiL ãò ,ànèî Bðéà ¯ äìzi äîa Bì ïéàL ãâaä ìò àöîpä©¦§¨©©¤¤¤¥§©¦¨¤¥§©¥©¤¦¨©
¯ íãà òáö Bà íc àeä ànL ïäì ÷tzñð íàå .íc àeäL¤¨§¦¦§©¥¨¤¤¨¨¤©¨Ÿ
ääk Bà øáò íà :øãqä ìò elà ïéðnñ äòáL åéìò ïéøéáòî©£¦¦¨¨¦§¨©¨¦¥©©¥¤¦¨©¨¨
äæ éøä ,àeäL úBîk ãîò íàå ;äàîèe íc íúk äæ éøä ,Bðéò¥£¥¤¤¤¨§¥¨§¦¨©§¤£¥¤

.äøBäèe òáö¤©§¨
עד  מטמא אינו שנמצא ... כתם  "כל  הרמב "ם : מלשון 

דם זהו אם  ספק  עוד  שכל  לכאורה  משמע  דם " שהוא שיודע

דם , שהוא  בבדיקה יתברר אם  ורק טהורה  אחר, כתם  או

טמאה .

שטהורה הרמב "ם  כוונת  שאין מבאר  משנה' ה 'מגיד אך

לא עוד שכל אלא  לבדוק , צריך  מה  לשם  כן אם  כי  מספק ,

סממנים , באמצעות  הבדיקה  ידי ועל מספק, טמאה  היא  בדקו 

טהורה . או בוודאי  טמאה  היא  אם  יתברר

אין כי  מספק , להקל אין  מדרבנן , כתמים  שטומאת  ואף 

לבררו, אפשר  שאי בספק אלא  לקולא ' דרבנן 'ספקא  אומרים 

או דם  זהו האם  הסממנים ) (באמצעות  לברר  ניתן כאשר  אך

בדיקה . ללא מספק  להקל אין  אחר, כתם 

ואין חז "ל  שאמרו בסממנים  בקיאים  אנו  אין בימינו אמנם,

כן ואם  אחר כתם  או  דם  הוא  הכתם האם  לבדוק  בידינו

מספק . להקל נוכל לכאורה 

הרשב "א  ב)אך סב, גמורה(נדה טומאה גזרו  שחז"ל כתב

הסירו שאם  בגמרא  מהמבואר  כן והוכיח  כתם , ספק  על  גם

או דם  היה  אם  לברר  אפשר ואי סבון באמצעות  הכתם  את 

טמאה . אחר, כתם 

חז"ל  טיבו , את לברר  אפשר שמלכתחילה  בכתם  זה , ולפי 

אם גם ולכן, יתברר . לא  הדבר עוד כל  גמורה , טומאה גזרו

שכתב ומה  טמא. הוא  הרי לברר , אפשר  שאי מצב  נוצר

כאשר כוונתו דם ' שהוא  שיודע  עד  מטמא  'אינו  הרמב "ם

כגון הכתם, של טיבו את לברר אפשרות  אין מלכתחילה 

אחר  לכלוך  או  דם  זהו האם  ravבספק epi`yלא זה  ואת  ,

דם גם  מסירים הם  שהרי  הסממנים  באמצעות  לבירור  ניתן

גזרו לא  ובזה  מסירים ) אינם  צבע  כתמי  (ורק אחר  לכלוך וגם 

או דם  הוא שמא להם  נסתפק 'אם  אך מספק , ravטומאה 
mec`מעבירין הסממנים ) באמצעות  לבירור ניתן  זה  (ואת

ידי על אלא  לטהרו  ואין הסדר ...' על  אלו סמנין שבעה עליו

לטהר אין זאת , לברר  אפשר שאי בזמנינו ולכן זו  בדיקה

ואילך)מספק  תטו ע' א, הטהרה .(משמרת

ה'תשע"ח  טבת ח' שלישי יום שבת? לשמור חייב - טבל שלא גר

:Â ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰àìå ìnL øb¥¤¨§Ÿ
.ìaèéå ìeîiL ãò ,øb Bðéà ¯ ìî àìå ìáh Bà ,ìáè̈©¨©§Ÿ¨¥¥©¤¨§¦§Ÿ

עד  טבילתו  דחה אך גירות  לשם שנימול  בגר מעשה 

לעשות שעליו  הרבנים  אחד לו  ופסק  מהמילה , שיתרפא

לו ואסור גוי הוא  עדיין  טבל , שלא  זמן  כל כי בשבת  מלאכה 

"ויום שנאמר מיתה , חייב ששבת "גוי שכן  שבת , לשמור 

ישבותו " לא ב)ולילה  נח, .(סנהדרין

והשיב  עטלינגר  הגר "י כך על צא)וכתב  סי' ציון :(בנין

קודם גם  שבת  מחלל אינו  שמל שגר  הוא  המקובל המנהג 

מברכים שהרי 'ברית ' היא הגר מילת  כי מסתבר  וכן  הטבילה ,

'ברית ' נקראת  השבת  וגם הברית', 'כורת ביני עלה  עולם, ("ברית

ישראל") בני להפרובין יוכל  המילה  לברית  שנכנס שאחר  יתכן ולא 

נבדל  הוא הרי  המילה ידי על לברית  ומשנכנס  השבת , ברית  את 

ישבותו '. לא  ולילה  'יום  הציווי  עליו חל ולא  נח מבני 
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ראיה : לכך והביא 

במרה ישראל נצטוו  השבת  תורהעל מתן ב)קודם פז, ,(שבת

במתן היה  (וקרבן) טבילה  ידי  על  לברית  ישראל כניסת וגמר 

ה"א)תורה  שעדיין(לעיל אף  השבת  על  נצטוו שישראל וכיון  ,

במצות חייב טבל ולא  שמל גר – לדורות  גם טבלו, לא 

נזר ' ה 'אבני וגם  שנא)השבת. סי' אך (יור"ד זו , ראיה הביא 

מלאכה לעשות  טבל ולא  שמל לגר נאסר האם  הסתפק להלכה 

בשבת .

עטלינגר : הגר"י ומחדש 

לפעול  הוא  יכול  שבת , לשמור חייב  טבל  שלא  גר  אם  אף 

יש כי לשבות , לו  שאסור  הסוברים  דעת  את  גם שיניח באופן

שהיו מלאכות ל "ט הן לישראל האסורות  שהמלאכות  לומר 

המשכן לפי נקבע אינו  לשבות  נח לבן האיסור ואילו  במשכן ,

המשכן) הקמת לפני נאמר ישבותו' לא ולילה 'יומם הציווי פי(שהרי על  אלא 

משא לשאת  יכול טבל  ולא  שמל  גר כן, ואם  והיגיעה . הטורח

שאינו אף השבת  את  מחלל שאינו כך – היחיד ברשות  כבד

בשבת שובת  האסורות "המלאכות תשא): (כי יפות' 'פנים בספר גם כתב (וכך

שנראה  אעפ"י ל"ט, בכלל שאינן מלאכות שאר בזה מתמעט הרי במשכן, דהוי כל

היחיד") ברשות משא לישא כגון כבידה מלאכה שהיא העם ומאידך,בעיני ,

ששבת '. 'גוי נחשב  אינו 

ה'תשע"ח  טבת ט' רביעי יום איסור  על חל איסור אין

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰àeä ìBãb ììk§¨¨
ïk íà àlà øeqà ìò ìç øeqà ïéàL ,äøBzaL íéøeqà ìëa§¨¦¦¤©¨¤¥¦¨©¦¤¨¦¥

.úçàk ïéàa ïéøeqàä éðL eéä̈§¥¨¦¦¨¦§©©
שמעון רבי ואילך)לדעת  א לב, חל (יבמות אינו השני  האיסור

איסור 'אין  הכלל יוסי  רבי ולדעת הראשון האיסור  על  כלל

על  נענש  אינו  שהעובר עונש  לענין  רק  נאמר  איסור ' על  חל

השני  אחד(במזיד)האיסור קרבן  רק  בדיני(בשוגג)ומביא  אבל ,

גמור ' 'רשע  הוא  עליו  והעובר  חל  השני האיסור  גם  שמים 

גמורים ' 'רשעים  בין  לקברו שצריך  הדין  הרוגי לענין (בקבורת

רש"י  - עבירות שתי שעבר רשע ליד אחת עבירה שעבר רשע קברו לא דין בית

אלא) ד"ה .שם

ביהודה ' ה 'נודע  לה)וכתב  סי' או"ח בין(מהדו"ק מינה ' 'נפקא

שתי על תשובה  לעשות  חייב יוסי רבי שלדעת  הדעות  שתי

כלל, חל  לא  השני  שהאיסור שמעון  רבי  ולדעת  העבירות ,

שלדעת והוסיף  הראשון . האיסור  על  רק  תשובה  לעשות  צריך

בין)התוספות  ד"ה שם שהאיסור(יבמות סובר שמעון  רבי גם 

עליו נענש  שאינו  אלא  חל יוסי)השני רבי לענין(כדעת וחולק 

רק שנענש  כיון  גמורים' 'רשעים  בין  נקבר שאינו  - הקבורה 

הראשון. האיסור  על

מגדים' ה'תבואות וה'פרי  דברי ע"פ סט"ז, פ"א ח"ב פסח, להל' (פתיחה

מינה ':שור') 'נפקא  עוד  כתב

חמישים כגון, זה', את זה  מבטלים  [שונים] 'איסורים 

מאיסורים זיתים שני לתוכם שנפלו  היתר של זיתים  ותשעה 

מהאיסורים אחד כל - טריפה  ואחד נבילה  אחד  שונים ,

בשישים השני האיסור  את  לבטל  ההיתר עם  יו"ד מצטרף  (ראה

ס"ט) צח טריפהסי וכזית  נבילה  כזית  ההיתר  לתוך  יפלו  ואם .

נבילה  איסור  חל לא שמעון רבי  לדעת  - נתנבלה  (האיסור שגם

הטריפההשני) כזית  הראשון)על שני(האיסור כאן  יש  כן ואם  ,

חל  יוסי  רבי לדעת אך  זה , את  זה  ומבטלים  שונים  איסורים

טריפה  על  נבילה  השני)איסור  האיסור על מענישים שאין וכיון(אף ,

זה מבטלים  אינם  ('נבילה '), האיסורים שני על  אחד ש 'שם '

זה . את 

ה'תשע"ח  טבת י' חמישי יום ליוחסין? מעלים מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰Bì eãéòäL éî¦¤¥¦
;ñçéî äæ éøä ¯ äøBz ìL äîeøz ìëBà äéäL eäeàøL ,íéãò¥¦¤¨¤¨¨¥§¨¤¨£¥¤§ª¨

.úBðøbä úéáa äîeøz ÷elçî ...ïéñeçéì ïéìòî ïéàå§¥©£¦§¦¦¥¦§¨§¥©§¨
לכהן צאצא  שהוא  העידו  עדים ששני הוא  מיוחס' 'כהן 

במזבח ה"א)ששימש  כדעה (לעיל פוסק והרמב "ם  כה,. (כתובות

אוכלא) ראוהו ואם ליוחסין, מתרומה  lyשמעלים  dnexz
dxez(ויצהר תירוש מיוחס(דגן לכהן רק  כי  'מיוחס', הוא  הרי

אוכל ראוהו אם  אבל תורה. של תרומה  לאכול dnexzמותר 
opaxc(הזה בזמן תרומה וכן וירקות פירות ליוחסין,(תרומת מעלים  אין 

'כהני שאינם  חזקה ' 'כהני גם  לאכול רשאים דרבנן  תרומה  כי

משנה)יוחסין ' .(מגיד

תרומה מחילוק  ליוחסין... מעלין ש "אין  הרמב"ם , והוסיף 

תרומה לו  שחילקו אדם  על העידו אם  כלומר, הגרנות ". בבית 

מיוחס . כהן  שהוא הוכחה  זו אין בגורן ,

טוב ' יום  ה'תוספות  מ"ח)והקשה  פ"ב :(כתובות

בגמרא  ב)אמרו  כח, של (שם שעבדו יוסי , רבי  לדעת רק  כי 

תרומה)כהן  לאכול בגורן,(הרשאי בחלוקתה  תרומה  ליטול יכול

לחשוש יש  כי בגורן, תרומה  מחלוקת  ליוחסין  מעלין  אין 

חולקין "אין  יהודה  רבי לדעת  אבל כהן . עבד אלא  כהן שאינו

שחילקו העידו  אם  ולכן  עמו ". רבו  כן אם אלא  לעבד תרומה 

עבד  שאינו הוכחה  זו הרי לבדו, כשהוא  בגורן תרומה  לו

ליוחסין. אותו  ומעלים 

הרמב "ם  לדעת  כן , הכ"ב)ואם  פי"ב תרומות חולקים(הל' שאין

ליוחסין מעלים  אין מדוע  הגרנות, בבית  תרומה  לעבד

הגרנות ? בבית  תרומה  מחילוק 

אפרים ' ה 'מחנה  כאן)ומבאר  הרמב"ם על :(חידושים

ולכן הגרנות, בבית  לעבד תרומה  חולקים שאין הדעה  לפי

הרי מיוחס , כהן  שהוא  קובעים  בגורן  תרומה  לו חילקו  אם 

חילוק אבל לו, שניתנה התרומה  את  שאכל ראו  אם  דוקא  זה

שמא כי  ליוחסין, הוכחה  אינו  האכילה ללא  בלבד גרנות 

למכרה כדי התרומה את לקחת  והתכוון לכהן התחזה 

הגרנות בבית  תרומות שמחילוק הרמב "ם  סובר ולכן  לאחרים .

ליוחסין. מעלים  אין מהתרומה , שאכל  עדות  ללא  לחוד ,
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ה'תשע"ח  טבת י"א שישי יום רופא  ידי על אשה בדיקת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìò àaä ìk̈©¨©
äðäðå äåàz Cøc ÷Mðå ÷açL Bà ,íéøáà Cøc úBéøòä ïî äåøò¤§¨¦¨£¨¤¤¥¨¦¤¦¥§¦¥¤¤©£¨§¤¡¨

.äøBzä ïî ä÷Bì äæ éøä ¯ øNa áeø÷a§¥¨¨£¥¤¤¦©¨
רופא ? ידי  על להיבדק לאשה  מותר האם

בביאת רק לא  מדאורייתא  איסור יש כי כותב הרמב "ם 

הרמב "ן  אך ונישוק, בחיבוק  אף אלא  לסהמ"צ ערווה  (בהשגות

שנג) זאתל"ת והוכיח  מדרבנן, אסור ונישוק  שחיבוק  סובר 

בגמרא  ב)מהמסופר  פא, שהושיב(קידושין רבא  בר  אחא  רב  על 

דברי פי  על הנהגתו את  וביאר בחיקו הגדולה  נכדתו  את 

לאנשי מותרת  זו שקירבה  היינו  שמים ', לשם  'הכל שמואל:

איסור בכך  יש  ואם  שמים . לשם מעשיהם  כל העושים מעלה 

אדם . לשום  זאת להתיר  יתכן  לא  דאורייתא 

האיסור כי  המפרשים  כתבו  הרמב"ם  דעת ובישוב

אך  ביאה', חיבת  'דרך זאת  כשעושה  רק  הוא  מדאורייתא 

מדרבנן נאסר  קורבה ' אהבת  ב'דרך משפחה  בנות  חיבוק 

מעשה  ואנשי לחסידים  שם)והותר אסתר והש "ך(מגילת קנז . (יו"ד

זו:סק"י) בהלכה הרמב "ם  בדברי מפורשים  שהדברים  הוסיף 

ונשק  שחבק xya"או  aexwa dpdpe de`z jxc."

יוסף' ה 'בית קצה)אמנם  סי' שלדעת(יו"ד לומר  נוטה 

אף אלא  חיבוק  רק  ולא  התורה מן  אסור  חיבוק  כל הרמב "ם

נפש פיקוח  במקום  אפילו  שמא  ומסתפק אסורה , נגיעה כל 

ואל  ב 'יהרג  שהוא  עריות  איסור בכלל זה  שהרי להתיר  אין 

יעבור '.

במילים  הרמב "ם  כוונת  יוסף' ה 'בית שלדעת  'jxcונראה ,
'xya aexiwa dpdpe de`zאדם של לבו  שאין  עריות  רק למעט

ונכדתו, וסב ובתו אב  או ובנה  אם  בדוגמת  כלל  להן מתאווה 

מהתורה  ואסור  נהנה בוודאי  אחרת  אשה בכל קרית אך (ראה

רסח) ע' ב, חכמה' צנועים 'את .ספר,

שהאיסור הש "ך  כדברי נוקטים  הפוסקים  רוב  למעשה ,

נגיעה ואילו ותאווה חיבה  בדרך בנגיעה  הוא  מדאורייתא 

משום גם  התירו חולי ובמקום  מדרבנן , אסורה  סתמית 

ל  שיבוא  חשש  ואין  באומנותו  עוסק ולכןשהרופא  איסור, ידי

שאין ובתנאי רופא, אצל להיבדק  לאשה  מותר  הצורך במקום 

רופאה  אצל  להיבדק  לרופא)אפשרות  לא(שווה שהרופא  וכן 

עריות על חשוד חומה'יהא אני 'אם קצה, סו"ס הלוי שבט שיעורי (ראה

ואילך) יז ע' .א,

ה'תשע"ח  טבת י"ב קודש שבת להתליע  שדרכם בפירות תולעים בדיקת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰éðéî ìk̈¦¥
÷cáiL ãò ìëàé àì ¯ ïéøaçî ïäLk òéìúäì ïkøcL úBøt¥¤©§¨§©§¦©§¤¥§ª¨¦ŸŸ©©¤¦§Ÿ
ø÷òpL øçà éøtä ääL íàå .úòìBz Ba Lé ànL ,BëBzî éøtä©§¦¦¤¨¥©©§¦¨¨©§¦©©¤¤¡©
BaL úòìBz ïéàL ,ä÷éãa àìa ìëBà ¯ Lãç øNò íéðL§¥¨¨Ÿ¤¥§Ÿ§¦¨¤¥©©¤

.Lãç øNò íéðL úîi÷úî¦§©¤¤§¥¨¨Ÿ¤
ערוך ' וה 'שלחן  הטור ס"ח)והוסיפו  פד סי' דברי(יו"ד פי על

היתה ואם חודש  עשר שנים  הפירות שהו אם אף הרא "ש :

מכל  בעלמא ', כ'עפרא  היא  והרי נרקבת  היתה  תולעת בהן

ופירשו בתלוש  שהתליעו תולעים יש  שמא בדיקה צריך מקום 

גביהן. על או הפירות  בין  ונמצאים  לחוץ 

שמא מועילה , הבדיקה  אין  הפירות  את  לבשל רוצה  ואם 

אלא כן, לפני  יצאו  שלא  תולעים  יצאו בקדירה  במים כשיתנם 

יותר , הקלים  המתולעים , שהפירות  כדי צוננים  במים יתנם

חמים מים  בקדירת  יתנם  כך ואחר  לזרקם . ויוכל  למעלה  יצופו 

פירשה שלא  וכיון  מיד , תמות  תולעת  בהם  נשארה  ואם 

מותרת .

הפירות כל  לא  כי בלבד , צוננים  מים  בבדיקת  די  ולא

ועולים  צפים  שם)המתולעים  הגולה מים(באר בדיקת  וגם  .

ימותו שהתולעים  וודאי  זה  אין כי  מועילה, לא  בלבד רותחים 

יחד  ושניהם  חיה , כשהיא לחוץ  אחת  תצא  שמא  לחשוש  ויש 

ויעלו, יצופו  התולעים לצוננים  הפירות  בנתינת  כי מועילים

מיד  תמות  הרותחים  המים  ידי על  תולעת , נשארה אם ואפילו 

כלל  תפרוש  סקכ"ד)ולא  שם .(ש"ך

ולא חודש  עשר שנים  בתוך הפירות  את  ובישל  עבר  ואם 

ערוך' ב 'שלחן כתב  - ס"ט)בדק  -(שם לבדקם אפשר  שאם ,

מעמידים כי באכילה , מותרים  לבדוק  אפשר  אי ואם יבדוק ,

לא שמא  ספיקות , שתי כאן  שיש  ועוד, היתר. בחזקת אותם 

והתבטלה  נימוחה  שמא היתה כן ואם  תולעת , שם היתה  (ש"ך

.סקכ"ט)

צדק' ה 'צמח  ב'תורת וביאר הרשב"א דברי ע"פ סקכ"ז שם יו"ד (פס"ד

הארוך') אומריםהבית אין  מצויים שהתולעים  במקום  גם  :

ואין נימוח') ('שמא  אחד ספק  רק ויש  תולעת , היתה  שוודאי 

לא שהפרי  זמן כל  אלא  שניwfgedלהתיר . כאן  יש  כמתולע 

שמא היתה  ואם  כלל , תולעת  היתה לא  שמא  ספיקות ,

ומותרים היתר בחזקת  הפירות את  ומעמידים  נימוחה ,

באכילה .
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ה'תשע"ח  טבת ו' ראשון יום

d`iA ixEQ` zFkld
-dyecwxtqd̀iAixEQìzFkld

¦§¦¥¦¨
¦§¥¦̈

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד;1) הכל טוהר ודם והיולדת והזבה הנדה שדם יבאר

זבה  ככה נקראו למה זיבה; וימי נדתה ימי הנקראים ימים
של  שביעי ביום גדולה זבה על הבא קטנה; וזבה גדולה
ובשביעי  נקיים שבעה שספרה זבה הטבילה; אחר ספירה
בשני  עצמה שבדקה נדה החמה; לשקיעת סמוך ראתה
ומצאה  רבים ימים עד בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לנדתה
אם  לידה וימי זבה; וספק נדה ספק שהיא האשה טמאה;

נקיים. לשבעה עולין

.‡ÈLw‰ Ì„Â ‰·f‰ Ì„Â ‰cp‰ Ìc2Ì„Â ˙„ÏBÈ Ì„Â ««ƒ»¿««»»¿««ƒ¿«∆∆¿«
¯B˜n‰ ÔÓe ,‡e‰ „Á‡ Ìc Blk - ˙„ÏBÈ ÏL ¯‰Ë…«∆∆∆À»∆»ƒ«»

‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÓe ,‡a ‡e‰3‡e‰ „·Ïa ÌÈpÓf·e , »«¿»∆»«¿«ƒƒ¿«
BÊÂ ,‰¯B‰Ë BÊ - Ì„ ‰‡B¯ ‰È‰˙Â ,BÈ„ ‰pzLiL∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿∆»»¿»¿

.‰·Ê BÊÂ ,‰cƒ»¿»»

לידה 2) חבלי ואחזוה להצטער שהתחילה "מעוברת
דם  הנקרא הוא הדם אותו שתלד, קודם לצאת הדם והתחיל

והתורה 3)הקושי". טמאתו התורה הוא, אחד "מעיין
טהרתו".

.·‰lÁz Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zLk ?„ˆÈk4‰‡¯zLk B‡ , ≈«¿∆ƒ¿∆»ƒ»»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
BÊ È¯‰ - d˙cÏ ‰Ú·wL ˙Ú‰ ‡e‰Â ,dzÒÂ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»¿»≈∆»¿»¿ƒ»»¬≈
ÔÈa ‰Ú·L Ïk ‰˙‡¯ ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cƒ»»ƒ¿««»ƒ≈»¬»»ƒ¿»≈

·Ïa ‰BL‡¯ ‰tË ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡lLÌc ‰˙‡¯ .„ ∆…»¬»∆»ƒ»ƒ»ƒ¿«»¬»»
‡Ïa ‡e‰L ÈtÓ ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ - ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ¬≈∆«ƒ»ƒ¿≈∆¿…

d˙c ˙Ú5. ∆ƒ»»

בחייה.4) הראשונה זבה.5)בפעם בעניין הנאמר

.‚ÌÈÓi‰ CB˙a ‰‡¯zL Ìc Ïk ÔÎÂ6‰c ˙ÒÂ ÔÈaL ¿≈»»∆ƒ¿∆¿«»ƒ∆≈∆∆ƒ»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .‰·ÈÊ Ì„ ‡e‰ È¯‰ - ‰c ˙ÒÂÏ¿∆∆ƒ»¬≈«ƒ»«¬»»¿∆
¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰c ÔÓÊÏ ‰c ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡L ,ÈÈqÓƒƒ«∆≈≈¿«ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»««»»

.„·Ïa ÌBÈƒ¿«

לקמן 6) וראה לנדה. נדה שבין עשר האחד ביום ואפילו
שלפניו. הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י"א בהלכה

.„- Ô˙lÁ˙a ˙ÒÂ dÏ ‰Úa˜pL ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆ƒ¿ƒ»»
‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…

Ìc Ô‰a ‰˙‡¯7ÈtÓ ?‰c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ ‰Ó ÈtÓe . »¬»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈
‰c Ìc - Ì‰a ‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ ,‰cÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»∆ƒ¿∆»∆«ƒ»

.·LÁÈ≈»≈

יומה 7) עד הווסת מהתחלת האשה ימי שכל רבינו, שיטת
אפילו  - זה אחרי זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון
הוא  הימים בשבעת רואה שהיא דם וכל דם. בהם ראתה לא

הימים  עשר אחד בתקופות רואה שהיא ודם נדה, דם
הוא. זיבה דם שלאחריהם,

.‰ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ‰Ú·M‰ ¯Á‡L ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ¿»««»»∆«««ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
‰nÏÂ .‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»¿»»
Ìc ÏÎÂ ,‰·ÈÊÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ?‰·ÈÊ ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»
˙BÓL ÈLa ¯‰f‰Â .·LÁÈ ‰·ÈÊ Ì„ - Ô‰a ‰‡¯zL∆ƒ¿∆»∆«ƒ»≈»≈¿ƒ»≈ƒ¿≈≈

.d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ :Ô‰L ,el‡≈∆≈¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»

.Â˙eÓzL „Ú ˙ÒÂ dÏ Ú·wiL ÌBiÓ ,‰M‡‰ ÈÓÈ Ïk»¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ»«»∆∆«∆»
‰Ú·L ÌÏBÚÏ ¯tÒz ,¯Á‡ ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚiL „Ú B‡«∆≈»≈«∆∆¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»
[Ô‰È¯Á‡Â] ,¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,˙Òe‰ ÌBÈ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««∆∆¿«¬≈∆««»»¿«¬≈∆
È„k ,ÔÈna ¯‰f˙Â .¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¬≈∆««»»¿ƒ»≈«ƒ¿»¿≈
B‡ ‰˙‡¯ ‰c ÈÓÈa Ì‡ Ì„ ‰‡¯zL ˙Úa Ú„zL∆≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒƒ≈ƒ»»¬»
ÈÓÈ ‰Ú·L :Ô‰ Ck ‰M‡ ÏL ‰ÈÓÈ ÏkL .‰·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»∆»»∆»∆ƒ»»≈ƒ¿»¿≈
‰˜ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â ‰cƒ»¿««»»¿≈ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ»

.¯‡a˙iL BÓk ,‰„l‰«≈»¿∆ƒ¿»≈

.ÊB‡ „·Ïa „Á‡ ÌBÈ d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ƒ»∆»¬»»ƒ≈ƒ»»∆»ƒ¿«
˙‡¯˜Â ,‰pË˜ ‰·Ê ˙‡¯˜ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ∆««∆ƒ¿≈»»¿«»¿ƒ¿≈
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL∆∆¿∆∆¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆
‰·Ê ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,‰¯eÓ‚ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»»¿»¿ƒ«ƒ¿≈»»
·eÊÈ Èk ‰M‡Â :¯Ó‡pL .Ì˙Ò ‰·Ê ˙‡¯˜Â ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ¿≈»»¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ»
'ÌÈa¯' ,ÌÈL - 'ÌÈÓÈ' ËeÚÓ .ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ»»»ƒ«ƒƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ

.‰LÏL -¿»

.Á˙¯ÈÙÒ ‡l‡ ‰pË˜ ‰·ÊÏ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÔÈa ÔÈ‡≈≈»»¿»¿»»¿«»∆»¿ƒ«
¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏB„‚ ‰·fL :Ôa¯˜ ˙‡·‰Â ‰Ú·Lƒ¿»«¬»«»¿»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿…
‡l‡ ˙¯ÙBÒ dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿«»≈»∆∆∆»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ»»¿»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ] ,¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¿»»¿«»≈»¿ƒ»»¿»
Ô‰ÈzL - ‰‡Èa ¯eq‡Â ‰‡ÓË ÔÈÚÏ Ï·‡ .[¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¬»¿ƒ¿«À¿»¿ƒƒ»¿≈∆

.˙BÂL»

.Ë‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»»ƒ≈ƒ»»≈∆»¬»
B˙B‡ È¯‰ - ÌBi‰ ÛBÒa ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»≈∆»¬»¿«¬≈
‰˙‡¯L ˙ÚÓ Ìc‰ ˜Òt ‡Ï el‡Îe ,‡ÓË Blk ÌBi‰«À»≈¿ƒ…»««»≈≈∆»¬»
‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈl‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú«∆»¿»««»¿«∆∆»««¿»¿ƒ…
¯Á‡ ˙Ï·BËÂ ¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰ÏÈla ÌeÏk ‰˙‡»̄¬»¿««¿»«¿∆∆¿»»¿∆∆««
‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ…»¬»
‡Óh‰ ÌBi‰ „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk8, ¿¬≈∆∆»»¿∆∆««»≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

יום.8) כנגד יום שומרת נקראת ולפיכך

.ÈBÓBÈa ÔÈa BÏÈÏa ÔÈa ,ÈM‰ ÌBia Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»«««≈ƒ≈¿≈≈¿
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Ïk ˙¯nLÓe ,‡ÓË ÈM‰ ÌBi‰ È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»¬≈««≈ƒ»≈¿«∆∆»
ÈLÈÏL ÏÈÏ9Ì‡ .¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰˙‡¯ ‡Ï ≈¿ƒƒƒ…»¬»«¿∆∆¿»»

Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ˙Ï·BËÂ¿∆∆««∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ
ÈL „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»¿¬≈∆∆»»¿∆∆¿≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÓÈ»ƒ«¿≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

למפרע.9) זבה תהא דם תראה שאם

.‡È- BÏÈÏa ÔÈa BÓBÈa ÔÈa ,ÈLÈÏMa Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»««¿ƒƒ≈¿≈¿≈
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê BÊ È¯‰¬≈»»¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

ÌÈ¯B‰Ë10ÌÈÓÈ ˙Ú·L dl ‰¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ;Ì„ ‡Ïa ¿ƒ¿…»∆∆¡«¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
È¯‰Â ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBia ˙Ï·BËÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿∆∆««¿ƒƒ««»≈««»«¬≈
‰‡È·Ó ÈÈÓM‰ ÌBi·e .·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆««¿ƒƒ¿ƒ»

.‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ ÈzL ,da¯»̃¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»

נקיים.10) שבעה התלמוד: בלשון

.·ÈB‡ ,¯eÓM‰ ÌBÈ ÏL ‰ÏÈla ‰Ï·hL ‰pË˜ ‰·Ê»»¿«»∆»¿»««¿»∆«»
,‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - ÈÚÈ·L ÏÈÏa ‰Ï·hL ‰ÏB„‚ ‰·Ê»»¿»∆»¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ…»¿»

.‰Ú·L CB˙a ‰Ï·hL ‰ck ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»

.‚È‰¯ÈÙÒ ÏL ÈÚÈ·L ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÏÚ ‡a‰«»«»»¿»¿¿ƒƒ∆¿ƒ»
¯Á‡ ¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·Ê ÏÚ B‡ ,‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»«»»¿«»««»««
ÔÓÊa ‰Ï·hL ÔÂÈk ;˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ‰Ï·hL∆»¿»»ƒ«»≈≈»∆»¿»ƒ¿«
dÏ ‰È‰È BÊ ‰M‡Ïe .‰¯B‰Ë - d˙ÏÈ·ËÏ Èe‡¯‰»»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

‰Ú¯ ˙ea¯z11ÔÈÈeÏz dÚbÓe d˙ÏÈÚa È¯‰L ,12. «¿»»∆¬≈¿ƒ»»«»»¿ƒ

רע.11) וחינוך לימוד עד 12)כלומר, ועומד תלוי
שיבורר.

.„È‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌBi‰ ÌÏL Ì‡ ?ÔÈÈeÏz Ô‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒƒƒ¿«««««¿ƒ»
d˙ÏÈ·Ë ¯Á‡ Ba ‰Ú‚pL Ïk È¯‰ - Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¬≈…∆»¿»««¿ƒ»»

Á‡ d˙ÏÈÚ·e ,¯B‰Ë‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·h‰ ¯ »¿ƒ»»«««¿ƒ»≈«»ƒ»∆»
ÌeÏk13- ‰Ï·hL ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; ¿¿ƒ»¬»»¿∆««∆»¿»

,‡ÓË - Ú¯ÙÓÏ Ba ‰Ú‚pL ÏÎÂ ,Ú¯ÙÓÏ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿«¿≈«¿…∆»¿»¿«¿≈«»≈
Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ dÏÚB·e ‡È‰Â14‰¯eÒ‡ ‡È‰ CÎÈÙÏe . ¿ƒ¬»«»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¬»

˜ÙÒ È„ÈÏ dÓˆÚ ‡È·z ‡lL ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï15. ¿«¿»«»∆∆∆…»ƒ«¿»ƒ≈»≈

בשוגג.13) קרבן ולא במזיד כרת הזבח.14)לא על כבא
חכמים 15) אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, "אחר

ספק". לידי תבוא שמא כן לעשות אסור

.ÂË‰˙‡¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙LL ‰¯ÙqL ‰·Ê»»∆»¿»≈∆»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ»¬»
,Ïk‰ ˙¯˙BÒ - ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ elÙ‡ ,Ìc»¬ƒ»ƒ¿ƒ«««»∆∆«…
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‡Óh‰ ÌBi‰ ¯Á‡Ó ˙BÓÏ ˙¯ÊBÁÂ¿∆∆ƒ¿≈««««»≈ƒ¿»»ƒ

.ÌÈi˜¿ƒƒ

.ÊË‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏt16˙¯˙BÒ - »¿»ƒ¿«∆«¿¿≈«¿ƒ»∆∆
ÌBÈ ¯˙BqL ,È¯˜ ‰‡¯L ·Êk ‡e‰L ÈtÓ ;„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈∆¿»∆»»∆ƒ∆≈

„Á‡17¯OÚ „Á‡·e d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚa Ìc ‰˙‡¯ . ∆»»¬»»»¬ƒƒƒ≈ƒ»»»««»»
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚ ÌÈM·e«¿≈»»««ƒ∆»¬»¿»»ƒ∆
˙e·ÈfÓ ˙‡ˆÈ ‡l‡ ,‰ÏB„‚ ‰·Ê dÈ‡ - ‰Ê ¯Á‡««∆≈»»»¿»∆»»»ƒƒ

,d˙c ˙ÏÁ˙Ó ¯OÚ ÌÈL ÌBiL ;‰cÏ ‰pË¿̃«»¿ƒ»∆¿≈»»«¿∆∆ƒ»»
e¯‡aL BÓk ,‰·Ê dÈ‡ - d˙c ÈÓÈa ‰‡B¯‰Â18. ¿»»ƒ≈ƒ»»≈»»»¿∆≈«¿

זרע.16) שכבת ממנו שיוצאת כאיש היא ומה 17)והרי
שבעה  ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר
השביעי, ביום אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים
כגון  אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם היינו

בזב  זרע שכבת פולטת או בזב הימים קרי את סותרת אינה ה
מיום  החל ספירתה את להמשיך ויכולה שעברו הנקיים

הזרע. שכבת לפליטת טבילתה אחרי למעלה 18)המחרת
ייחשב". נדה דם בהם, שתראה דם "וכל ד: הלכה

.ÊÈÏÚ ·eÊ˙ ÈÎ B‡ :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê ‡e‰ ‰Óe«∆∆»«»ƒ»«
È¯‰ - d˙cÏ CeÓÒ ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡L ?d˙cƒ»»∆ƒ»¬»¿»»ƒ»¿ƒ»»¬≈
ÈÚÈLz·e d˙cÏ ÈÈÓMa ‰˙‡¯L ÔB‚k .‰·Ê BÊ»»¿∆»¬»«¿ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
¯OÚ „Á‡‰Ó ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰L ,È¯ÈOÚ·e»¬ƒƒ∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ≈»««»»
ÈÓÈÓ ¯OÚ „Á‡a Ìc ‰˙‡¯ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ô‰L ÌBÈ∆≈¿≈ƒ»»»¬»»»««»»ƒ≈
,¯OÚ ÌÈL ÏÈÏ ‡e‰L ,·¯ÚÏ ‰Ï·ËÂ d˙·ÈÊƒ»»¿»¿»»∆∆∆≈¿≈»»
dÏÚB·e ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙hÓ ‰LnLÂ¿ƒ¿»ƒ»»««ƒ∆ƒ¿≈»¬»

˙¯k ÌÈ·iÁ ÌÈ‡ - ·LBÓe ·kLÓ ÔÈOBÚÂ ‡ÓË19; »≈¿ƒƒ¿»»≈»«»ƒ»≈
L ÌBÈ ÔÈ‡L ÈtÓ¯OÚ „Á‡ ÌBÈÏ Û¯ËˆÓ ¯OÚ ÌÈ ƒ¿≈∆≈¿≈»»ƒ¿»≈¿««»»

dÏÈv‰Ï ‰Ê ÏÈÏ ˙ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÈÚB‰ ,‰·Ê d˙BOÚÏ«¬»»»ƒ»»¿ƒ«≈∆¿«ƒ»
.Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»

אסורה 19) אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה ואם
מדרבנן. לשמש

.ÁÈ- ‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰Ï·Ë»¿»¿¿≈»»««∆»≈««»
‰·Ê Ïk ÔÈ„k ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰¬≈¬»¿«¿»«»∆∆¿ƒ»»»

‰pË˜20.ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - dÏÚ·e ¯·Ú Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»«¿»»¿≈∆¿ƒƒ¿
¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÈÏÚ ‡aL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»»««∆»»∆»¿¿≈»»

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ -21Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ‰c Ìc ‰fL ; ≈¿»¿∆∆«ƒ»¿≈ƒ¿»≈
.ÂÈÙlL ÌBiÏ«∆¿»»

התורה,20) מן שימור צריך לא עשר אחד שיום פי על אף
יום  כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך

טומאת 21)מדרבנן. פסקה אלא קטנה, זבה אינה כלומר
כנדה. וטמאה זיבה

.ËÈ˙BLÓM‰ ÔÈa d˙cÏ ÈÚÈ·L ÛBÒa Ìc ‰˙‡¯22, »¬»»¿¿ƒƒ¿ƒ»»≈«¿»
‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza ‰˙‡¯Â23‡nL ; ¿»¬»«¿ƒƒ»¬ƒƒ¬≈¿≈»»∆»

‰˙‡¯L ˙‡ˆÓÂ ,‰˙È‰ ÈÈÓL ÏÈÏa ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»¿≈¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿≈∆»¬»
Ì‡ ÔÎÂ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ ˙lÁzÓ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ∆««∆ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»»¿≈ƒ
‰˙‡¯Â ,d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza Ìc ‰˙‡»̄¬»»«¿ƒƒ»¬ƒƒƒ≈ƒ»»¿»¬»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒa¿««»»≈«¿»¬≈¿≈
,‰˙È‰ ¯OÚ „Á‡ ÌBÈa ‰B¯Á‡ ‰i‡¯ ‡nL ;‰·Ê»»∆»¿ƒ»«¬»¿««»»»¿»
.d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ È¯‰Â«¬≈»¬»¿»»ƒ∆««∆ƒ≈ƒ»»

בינונים 22) כוכבים שלושה שיראו עד החמה "משתשקע
"בי  הנקרא הזמן מן הוא ספק והוא מקום, בכל השמשות" ן

מקום". בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק היום
נאכל,23) ואינו קרבן ומביאה נקיים שבעה וסופרת גדולה,

הספק. על הבא קרבן ככל
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d`iaעו ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Î‰‡ˆÓe d˙c ÈÓÈ CB˙a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰cƒ»∆»¿»«¿»¿¿≈ƒ»»»¿»
d˙cÏ ÈMa ˜Òt elÙ‡Â ,Ìc‰ ˜ÒtL24B‡ ‰‚‚LÂ , ∆»««»«¬ƒ»««≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»
d˙c ¯Á‡Ï „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ‰„ÈÊ‰25,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ ≈ƒ»¿…»¿»«¿««ƒ»»»ƒ«ƒ

Ïk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰˜„aLÎe¿∆»¿»»¿»À¿»≈¿ƒ∆»»
Ë ‰˙È‰ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡Ô˙B‡ Ïk ‡l‡ ,‰·Ê ‰È‰˙Â ‰‡Ó »«»ƒ»¿»¿≈»¿ƒ¿∆»»∆»»»

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰˜„a ‡lL ÌÈÓi‰26dÓˆÚ ‰˜„a . «»ƒ∆…»¿»¿∆¿«»√»»¿»«¿»
ÔÈ·e ,d˙cÏ ÈÚÈ·Ma ‰˜„a elÙ‡ ,‰‡ÓË ‰‡ˆÓe»¿»¿≈»¬ƒ»¿»«¿ƒƒ¿ƒ»»≈
,‰c ˙‡ÓhÓ L¯ÙÏ È„k dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï ˙BLÓM‰«¿»…»¿»«¿»¿≈ƒ¿ƒÀ¿«ƒ»
‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰˜„a Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰ÈzÓ‰ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿««»»¿»»¿»¿»
‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ Ì‡Â .‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -¬≈¿≈»»¿ƒ»¿»¿≈»¬≈»»
ÛBq·Ïe ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰lÁzaL ÔÂÈkL ;˙È‡cÂ«»ƒ∆≈»∆«¿ƒ»»¿»¿≈»¿«
ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈÂ .˜Òt ‡lL ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË¿≈»¬≈¿∆¿«∆…»«¿ƒ∆
ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë B· ‰‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰cƒ»««ƒ∆»¿»¿»¬≈¿ƒ
ÔÈÚn‰ ˜ÊÁ‰ Blk ÔBL‡¯ ÌBiL ;‰‡ÓË ‰‡ˆnL∆»¿»¿≈»∆ƒÀÀ¿«««¿»

.Áe˙t»«

המעיין 24) הוחזק כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל
ההלכה. בסוף שמסיים כמו ימי 25)פתוח שבעת לאחר

אינה 26)נדתה. ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,
ותיטהר. לנדתה וטובלת זבה,

.‡Î‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰·Ê»»∆»¿»«¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
‰‡ˆÓe ÈÚÈ·L ÌBÈ „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»«¿ƒƒ»¿»
Ïk ‰˜„a el‡Îe ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿∆¿«»√»¿ƒ»¿»»

.¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰Ú·Lƒ¿»»¿»»

.·Î‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
ÈÈÓM‰ ÌBi·e ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe27È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe »¿»»««¿ƒƒ»¿»»¬≈

d˙·ÈÊÏ ÈLÈÏL ÌBÈa ‰˜„a .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿«»√»»¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»»
ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a ‡ÏÂ ,Ìc‰ ˜ÒtL ‰‡ˆÓe»¿»∆»««»¿…»¿»¿ƒƒ≈

‰˜„a ÈÚÈ·M·e ,‰¯ÈÙq‰28BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe «¿ƒ»«¿ƒƒ»¿»»¿»»¬≈
,˙B˜È„a‰ el‡ ÏÎa ·ÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa¿∆¿«»√»¿«ƒ¿»¿»≈«¿ƒ

.‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ BÏ eÏÚÂ ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿»¿≈¿ƒ»

ורק 27) הספירה ימי בסוף בשביעי בדקה שלא פי על אף
ולא 28)בתחילתם. הספירה ימי בסוף הייתה שהבדיקה
בתחילתם.

.‚Î‰ÎÈ¯ˆ - ‰·Ê ˜ÙÒ ‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈»»¿ƒ»
ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,˜ÙqÓ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·LÈÏ≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»≈¿∆∆¿≈

ÈÈÓL29‰‡È·Óe .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÏÎ‡ BÈ‡Â ‰·Ê Ôa¯»̃¿«»»¿≈∆¡»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביום.29) טובלת שאינה כנדה

ׁשביעי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
יולדת 1) היא זו ואי דינו; והיאך לידה של קשוי דם יבאר

ואחר  נקבה היולדת דמה; פסק שלא בזוב ויולדת בזוב;
בתוך  הקושי דם והתחיל נתעברה שלא עשר ארבעה
מן  דם יום עשר וארבעה מאה שתראה אפשר אם שמונים;

זבה. תהיה ולא יום אחר יום המקור

.‡‰„Ï ÈÏ·Á ‰eÊÁ‡Â ¯ÚËˆ‰Ï ‰ÏÈÁ˙‰L ˙¯aÚÓ2, ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¬»»∆¿≈≈»
‡e‰ Ìc‰ B˙B‡ - „ÏzL Ì„˜ ˙‡ˆÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈…∆∆≈≈«»
d˙c ÈÓÈa ‡a Ì‡ ?BÈc C‡È‰Â .ÈLw‰ Ì„ ‡¯˜p‰«ƒ¿»««ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ≈ƒ»»
‡a Ì‡Â ;‰c ‰‡ÓË BÊ È¯‰Â ,‰c Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«ƒ»«¬≈¿≈»ƒ»¿ƒ»
Ìc :‰·Êa ¯Ó‡pL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰˙·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»¬≈¿»∆∆¡«¿»»»

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .d¯O·a d·BÊ ‰È‰È3d·BÊ : ƒ¿∆»ƒ¿»»ƒƒ«¿»»¿»
„ÏÂ „ÏzL „·Ï·e .„ÏÂ ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿…≈¬«»»ƒ¿«∆≈≈»»

ÌÈÏÙÏ ÈL˜ ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁ4‰È‰ elÙ‡ . «¬»ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰ ÌÚ „¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰5 «»≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿««««¿»»»»
Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰ËÂ ÈL˜ Ì„ ‰Ê È¯‰ - „ÏzL Ì„˜ ÌBÈ…∆∆≈≈¬≈∆«ƒ¿»¬»ƒ
¯˙È B‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ‰„l‰ Ì„˜ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«»…∆«≈»«¬ƒ»»»»≈

·BÊa ˙„ÏBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ -6. ¬≈∆«ƒ»«¬≈ƒ∆∆¿

"חבלי 2) לידה, חבלי נקראים לילד העומדת אשה מכאובי
יג). יג, (הושע לו " יבאו ב.3)יולדה לו, שם 4)נדה

ב. ה),5)לח, יב, (ויקרא כנדתה שבועיים "וטמאה שם
וכמה? טהורה, דזיבתה מכלל כזיבתה. ולא כנדתה
יום  אחדֿעשר היא זיבה שתקופת ואףֿעלֿפי שבועיים".
שהוולד  התורה גילתה ביולדת ה"ג). פ"ו (למעלה בלבד

יום. ארבעהֿעשר ואם 6)מטהר זבה. דין לה יש כלומר,
הרי  הלידה, קודם יום ארבעהֿעשר לפני ימים שלשה ראתה
קטנה  זבה היא - שנים או אחד יום ואם גדולה, זבה היא
יולדת  דיני שאר הֿז בהלכות לקמן וראה (מגידֿמשנה).

בזוב.

.·ÌÈ¯Èv‰ e˜Òt ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»¿«ƒƒ
;‰„ÏiL „Ú ˙ÎÏB‰Â ‰M˜˙Ó ‡l‡ ,¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰Â¿«¬»ƒ¿«««∆»ƒ¿«»¿∆∆«∆»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¬»»¿»»ƒ»≈ƒ≈ƒ»»
ÔÓ dÏ ÁÂ¯Â ¯Úv‰ dÏ ˜ÒÙe ,ÌÈÏ·ÁÂ ¯Úˆa¿«««¬»ƒ»«»«««¿»«»ƒ
ÌÈ¯OÚ ˙Áa ‰„ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ«««¿»»ƒ¿»¿»¿««∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â7Ìc‰ ˜Òt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙È B‡8 ¿«¿«»»≈««ƒ∆…»««»
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰Â ¯Úv‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»««««¿«¬»ƒ««∆¿ƒ
˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰È‰ el‡L ;‰·Ê BÊ È¯‰ - ˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¬≈»»∆ƒ»»«»≈¬«
‰„ÏÈ Ì‡Â .ÌÈÏ·Á‰ ‡ÏÂ ¯Úv‰ ˜Òt ‡Ï - „Ïe‰«»»…»««««¿…«¬»ƒ¿ƒ»¿»

.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈¬≈∆∆¿

ב.7) לו, שם.8)שם

.‚,‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌÈLe ¯Úˆ ‡Ïa „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»∆»¿…««¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
B‡ ,‰„ÏÈÂ ÈL˜a „Á‡ ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌÈL B‡ÌBÈ ¿«ƒ¿…««¿∆»¿ƒ¿»¿»

dÈ‡ - ‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a¿ƒ¿¿…««¿¿ƒ¿»¿»≈»
ÌÈLe ÈL˜a „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¬»ƒ»¬»∆»¿ƒ¿«ƒ
¯Úˆ ‡Ïa „Á‡Â ÈL˜a ÌÈL B‡ ,‰„ÏÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa¿…««¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»¿…««
¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈ B‡ ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿…««¿¿ƒ¿¿…««
CeÓÒ ÈL˜ :ÏÏk‰ ‰Ê .·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ¿»¿»¬≈∆∆¿∆«¿»ƒ»

ÈÙL ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ‰„ÏÏ9- ‰„ÏÏ CeÓÒ ¿≈»≈∆∆¿…ƒ»¿≈»
.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰¬≈∆∆¿

הצער.9) מן נחה

.„Ïk elÙ‡ ,‰„l‰ ÌBÈa ˙BÈ‰Ï d˙i‡¯Ï ÈLÈÏL ÏÁ»¿ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ¿¿«≈»¬ƒ»
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עז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌBÈ È¯‰L ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ÈÙLa Blk ÌBi‰«À¿…ƒ≈∆∆¿∆¬≈
ÈLwÏ CeÓÒ ‰„l‰10ÈLÈÏM·e ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯ . «≈»»«ƒ»¬»¿≈»ƒ«¿ƒƒ

˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»¬≈¿≈∆∆
‰·Ê ˜ÙÒe11. ¿≈»»

לידי 10) המביא יום - השלישי שהיום צריכין שאנו מפני
קושי  לך אין - יום באותו שילדה ומכיון בשופי, יהא - זיבה

ספר'). ('קרית בזוב יולדת זו אין ולכן מזה, שם 11)גדול
זבה, וספק ולד, הפילה שמא יולדת ספק כלומר, ב. כא,
זבה  ונעשית לידה בלא הרחם בפתיחת דם ראתה שמא
ימים  שני רק ונשארו דם, ראתה לא ואולי גדולה,

הראשונים.

.‰ÌÈÓÈ ‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ?·BÊa ˙„ÏBÈ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ∆∆¿¿ƒ»≈≈ƒ¿»»ƒ
,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,·¯ÚÏ ˙Ï·BËÂ ÌÈi˜¿ƒƒ¿∆∆»∆∆¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

¯‰Ë Ìc dÏ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â12‰·Ê Ôa¯˜ ‰‡È·Óe , ¿««»ƒ¿∆»«…«¿ƒ»»¿«»»
˜Òt elÙ‡ ,¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙„ÏBÈ Ôa¯˜Â¿»¿«∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»»¬ƒ»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ ,‰„l‰ ÌBÈa Ìc‰«»¿«≈»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

˙Ï·BËÂ13ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰·˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¿∆∆¿ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿ƒƒ
- Ô‰È¯Á‡Ï B‡ ‰„Ï ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌÚ eÓÏLÂ¿»¿ƒ«¿»»»»∆≈»¿«¬≈∆
ÈÓÈ eÓÏL Ì‡Â ;dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰¬≈∆∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»¿¿≈
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ CB˙a ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿«¿»»»»¬≈¬»¿«¿»

.¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú«≈¬ƒ»»»

לנקבה.12) ושמונים לזכר, יום ארבעים לז,13)עד שם
לקמן  שמבואר כמו המנין, מן לה עולין לידתה וימי א.

בה"ו.

.Â˙Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰LÏL Ìc ‰˙‡¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¬»»¿»¿»¿»ƒ¿«
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ;‰¯OÚ È¯‰ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¬≈¬»»«¬«ƒƒ¬»¿«¿»

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏkL ,¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú14‡È‰ «≈¬ƒ»»»∆»«¿»»»»ƒ
‰ck15·BÊa ˙„ÏBi‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ . ¿ƒ»¿»»≈«¿ƒƒ∆«∆∆¿

‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿»∆»»¿«««¿»»
d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓiL ÈtÓ ?‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»

dÏ ÔÈÏBÚ Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L16BÓk ,‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ ∆≈»»»∆ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

נקיבה.14) ה"ב.15)ללידת פ"ד למעלה כמבואר
כרבא.16) שם,

.Ê¯‰Ë Ìc dÏ ÔÈ‡ - dÓc ˜Òt ‡lL ·BÊa ˙„ÏBÈ17, ∆∆¿∆…»«»»≈»«…«
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ‰·ÈÊ Ì„k - ‰‡¯zL Ìc Ïk ‡l‡∆»»»∆ƒ¿∆¿«ƒ»¬»ƒ
ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ eÓÏLÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»»»»∆
ÏL ÌÈÚa¯‡ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‰Ï·ËÂ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿«««»¬»»¿«¿»ƒ∆

.¯‰Ë Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe ¯ÎÊ»»¿ƒ∆¿≈»¬≈∆«…«

כדם 17) הוא הרי הדם, פסק שלא זמן שכל ב. לה, שם
זיבה.

.ÁCk ¯Á‡Â ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…»¿»¿«««
;„iÓ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - Ìc ‰˙‡»̄¬»»¬≈∆∆À∆∆¿«¿»ƒ»

‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡ ¯‰Ë ÈÓÈ ÏkL18. ∆»¿≈…«≈»¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»

‡nËÓe ‡ÓË - Ìc ÏL BÓˆÚ Ï·‡19,‰cp‰ Ìc ÔÈ„k , ¬»«¿∆»»≈¿«≈¿ƒ««ƒ»
.ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…

אינו 18) - וזבה נדה דמי שממנו מהמעין בא שהדם אע"פ
הטוהר. בימי -19)סותר בזוב שיולדת שם. כביתֿהלל

היא  טבלה שלא זמן וכל טהרתה, תלויה וטבילה בימים
טמא. ממנה היוצא הדם וממילא טמאה,

.ËdlL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰·˜ ˙„ÏBi‰«∆∆¿≈»¿«««¿»»»»∆»
ÌÈBÓL CB˙a dÏ ‡B·Ï ÈLw‰ Ìc ÏÈÁ˙‰Â ,‰¯aÚ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ««ƒ»»¿¿ƒ
ÈL˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰Ë Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«…«««ƒ∆≈ƒ

ÌÈÏÙpÏ20- ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯zL ÌÈÓc ÏkL ; «¿»ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿¿≈…«
„Ïe‰ ÏÈtzL „Ú ,‡e‰ ¯B‰Ë21‰È‰z - ÏÈtzLÎe . »«∆«ƒ«»»¿∆«ƒƒ¿∆

Ì‡Â ,¯ÎÊ ˙‡ÓË - ¯ÎÊ ‰ÏÈt‰ Ì‡ :‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒƒƒ»»»À¿«»»¿ƒ
ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ‰BÓe .‰·˜ ˙‡ÓË - ‰·˜ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»À¿«¿≈»»¿≈À¿»ƒ≈

ÌÈÓB‡z eÈ‰ elÙ‡ .ÈL „ÏeÓ ˙‡ÏÓ22‰ÏÈt‰Â , ¿…ƒ»»≈ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»
- ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ¯Á‡‰ ‰ÏÈt‰Â „Á‡ ÌBi‰«∆»¿ƒƒ»»«≈¬ƒ«««»»ƒ

.˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ÈMÏ ‰BÓ»«≈ƒ¿≈À¿»ƒ≈¿…

מפני 20) אלא קושי דם משום לא אותה שמטהרים שם,
טוהר. דם ב.21)שזה לח, ב.22)שם כה, שם

.ÈÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙BÓÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ,d·BÊ ˜ÒtL ‰·Ê»»∆»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ CB˙a ÈL˜ Ìc dÏ ‡·e ,ÌÈi˜¿ƒƒ»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈

¯˙BÒ23‰Ú·L ÔÈÓÏ ÌÈÏBÚ ÈLw‰ ÈÓÈÂ ,24Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ
˙¯˙BÒ ‰„l‰ ÔÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La ‰„ÏÈ25, »¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈«≈»∆∆

‰Ú·L ÔÈÓÏ dÏ ÔÈÏBÚ ‰„l‰ ÈÓÈÂ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ≈«≈»ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»««ƒ
Ô‰a ‰‡ÓË ‡È‰L27.d·BfÓ ‰¯‰Ë Ì‡Â :¯Ó‡pL . ∆ƒ¿≈»»∆∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»

‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d·BfÓ ‰¯‰hL ÔÂÈk≈»∆»¬»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»À¿»
˙‡ÓË B‡ ‰c ˙‡ÓË B‡ ‰„Ï ˙‡ÓË ÔB‚k ,˙¯Á‡«∆∆¿À¿«≈»À¿«ƒ»À¿«
el‡ ˙B‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ô‰a ˙¯ÙBÒ BÊ È¯‰ - ˙Ú¯»̂««¬≈∆∆»∆¿≈À¿≈

.‰¯ÈÙq‰ ÔÈ¯˙BÒ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ«¿ƒ»

א.23) לז, שזבה 24)שם הוא, גמור טהור זה שדם מפני
ולכן  ולד, מחמת לא עצמה, מחמת רואה היא אם רק טמאה
שראתה  דם מהֿשאיןֿכן השבעה, למנין הקושי ימי עולים
שיולדת  מפני מניינה, סותר סופרת, בעודה טהרה ימי בתוך
השגת  ראה טמא, הוא הדם וממילא טוהר, דם לה אין בזוב

לידתה,25)הראב"ד. בימי דם שראתה אפילו א. לד, שם
בהי"א. להלן דם.26)כמבואר ראתה שם 27)כשלא

כרבא. א. לז,

.‡È- Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ ,d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓÈ¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»ƒ…»¬»»∆»
Ì‡Â ;ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ dÏ ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ ‰i‡¯‰ ÈÓÈ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - Ìc Ô‰a ‰˙‡»̄¬»»∆»≈ƒ»¿≈»¿ƒ»¿…
‰¯ÙqL ÌÈÓi‰ ÏÚ ˙ÓÏLÓ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ Ïk ÔÈ¯˙BÒ¿ƒ»«»ƒ∆»«¿∆∆««»ƒ∆»¿»
,·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‡l‡ Ïk‰ ¯˙BÒ ÔÈ‡L .Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆≈≈«…∆»¿ƒ»∆

.„·Ïa ÔÓBÈ ÔÈ¯˙BÒ el‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»ƒ¿«

.·ÈEÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ÔÈ·zL ¯Á‡Ó≈««∆»ƒ»»ƒ»ƒ∆≈«¿ƒ¿»≈¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡M ‰Ó28Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zL ¯LÙ‡L , «∆»¿¬»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»
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d`iaעח ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ÏÂ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ‰‡Ó ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ¯B˜n‰ ÔÓƒ«»««≈»¿«¿»»»»¿…
‰·Ê ‰È‰z29d˙c ÈÙÏ ÌÈL ?„ˆÈk .30ÈÓÈ ‰Ú·LÂ , ƒ¿∆»»≈«¿«ƒƒ¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿≈

d˙c ÈÓÈ ¯Á‡Ï ÌÈLe ,d˙c31¯OÚ ‰Úa¯‡Â , ƒ»»¿«ƒ¿««¿≈ƒ»»¿«¿»»»»
ÈL˜32ÌÈLe ,‰c ÈÓÈ ‰Ú·LÂ ,‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe , ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ¯Á‡33‰M‡‰ ‰‡¯zL Ìc ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ««¿≈ƒ»»»«¿»∆»»∆ƒ¿∆»ƒ»
d˙c ˙lÁz ‡e‰ - ˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡34ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , ««¿…¿ƒ«ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

Ì„wnL ˙B˙ÒÂ ÏÚ35ÌBÈ ÛBÒa Ì„ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»∆ƒ…∆¿ƒ»»»»¿
˙‡ÏÓ36˙BLÓM‰ ÔÈa37‡nL ;‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿…≈«¿»¬≈¿≈ƒ»∆»

.d˙c ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,Ìc‰ ‰˙‡¯ ‰ÏÈla««¿»»¬»«»∆¿ƒ«¿≈ƒ»»

א.28) לח, של 30)גדולה.29)שם האחרונים ימים שני
זיבה. זיבה.31)ימי ימי של הראשונים ימים שני

(ה"א).32) למעלה של 33)כמבואר הראשונים ימים שני
זיבה. דעת 34)ימי לידה, שבלא המנין, מפסקת שהלידה

ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה הסדר: לפי מונה שהיא רבינו
אבל  ה"ו, פ"ו למעלה כמבואר חייה, ימי כל זיבה ימי

מפסקת. שלא 35)הלידה הטוהר ימי אחרי ראתה ואם
נדה. היא - (הקודם) וסתה ב.36)בשעת נג, שם

לח.37) הערה פ"ו, למעלה ראה

.‚Èe¯‡a ¯·k38- ‰Ú·L Ïk Ìc ‰˙‡¯L ‰cp‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ»∆»¬»»»ƒ¿»
‰pË˜ ‰·ÊÂ .ÏaËzL ¯Á‡ ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ««∆ƒ¿…¿»»¿«»
LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ -¿«∆∆∆»»¿∆∆À∆∆¿«≈
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ .·¯ÚÏ»∆∆¿»»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡Â .ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ¿∆∆À∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈≈¿«
„Á‡‰ Ô˙B‡·e ,„·Ïa ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰cÏ ‰cƒ»¿ƒ»∆»««»»ƒ¿«¿»»««

.‰ÏB„‚ B‡ ‰pË˜ ‰·Ê ‰È‰z ¯OÚ»»ƒ¿∆»»¿«»¿»

טֿיא.38) הלכות פ"ו ה"ו, פ"ד למעלה

.„È¯‡a˙È ,ÌÈ¯wÚ‰ el‡ Ïk ¯ÎBÊ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆≈»≈»ƒ»ƒƒ¿»≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê EÏ39‰ÈÓÈ Ïk ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰ : ¿∆∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆À¿¿»»»∆»

‰‡¯z ÌBÈ40‰lÁza - ‰‡¯z ‡Ï ÌBÈÂ Ìc41˙LnLÓ ƒ¿∆»¿…ƒ¿∆«¿ƒ»¿«∆∆
ÏÈÏa42ÈÈÓL ÌBÈ·e ÈÈÓL43¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L , ¿≈¿ƒƒ¿¿ƒƒ∆∆»««

‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ˙LnLÓe .d˙c ÈÓÈ¿≈ƒ»»¿«∆∆¿»¿»»»«¿»»
„·Ïa ˙BÏÈÏ44ÌÈÓia LnLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â . ≈ƒ¿«¿≈»¿»¿«≈«»ƒ

‡Óh‰ ÌBiÏ ¯ÓBL ‡e‰ ¯B‰h‰ ÌBi‰L ,ÌÈ¯B‰h‰45. «¿ƒ∆««»≈««»≈
˙lÁzÓ ‡ÓË ÌBÈ ÏÎa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»»«»¿»»≈ƒ¿ƒ«

„·Ïa ÈÈÓMa ‡l‡ ˙LnLÓ dÈ‡ - ‰ÏÈl‰46‡e‰L , ««¿»≈»¿«∆∆∆»«¿ƒƒƒ¿«∆
.d˙c ÈÓÈ ¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ∆»««¿≈ƒ»»

א.39) נד, ביום.40)שם רק בראיה 41)כלומר,
נדה. ימי שבעה לספור מתחילה שאז בכת"י 42)ראשונה,

שמיני. וביום בלילה טבלה 43)תימן: בשביעי שהרי
וביום  בלילה משמשת לפיכך תשיעי, עד תראה ולא לערב
כבר  הוא הראשונה לראייתה התשיעי והיום השמיני,
יום  הוא העשירי ויום הזיבה, ימי אחדֿעשר של בחשבון
הלילה. עד לשמש ואסורה התשיעי יום של השימור

אור 44) והיינו: שאמרנו, השמיני ויום השמיני ליל מלבד
וֿיז. טו יג, ה"י.45)לֿיא, פ"ו למעלה ששאר 46)ראה

היא  הרי ובערב הטמא, ליום שומרים הם הטהורים הימים
דם. תראה פן לשמש ואסור הלילה, מתחילת לראות רגילה

.ÂËÌÈÓÈ ÈLe ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ÈL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
¯OÚ ÌÈM·e ÈÈÓMa ˙LnLÓ - ÌÈ¯B‰Ë47‰MM·e ¿ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ«¿≈»»«ƒ»

.ÌÈ¯OÚ·e ¯OÚ»»»∆¿ƒ

ימי 47) מאחדֿעשר הם רואה, שהיא הימים - טֿי שימי
ביום  מותרת ולכן שימור, יום הוא האחדֿעשר והיום הזיבה,
רואה  שהיא יגֿיד והימים שלפניו, בלילה וגם השניםֿעשר
שימור, יום הוא חמשהֿעשר ויום זיבה, ימי הם בהם,
תשעהֿעשר  ויום זיבה, ימי הם יזֿיח וימי טז, ביום ומותרת
שלפניו  ובלילה העשרים ביום ומותרת השימור, יום הוא

למעלה. כאמור

.ÊËÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‡B¯ ‰˙È‰48‰LÏLe »¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯B‰h‰ ‰LÏM‰Ó ÌÈÓÈ ÈL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ≈«¿»«¿ƒ
ÌÈMÏ ¯eÓL Ô‰Ó „Á‡‰L ;d˙c ÈÓÈ ¯Á‡L∆««¿≈ƒ»»∆»∆»≈∆»«¿«ƒ
˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ .d˙cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆
˙Ú·L dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ;ÌÏBÚÏ¿»∆¬≈À¿¿»»»¿»¿≈»ƒ¿«

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ

כן 48) ואחר נדתה, בתחילת ג ב, א, בימים דם שראתה
ימים  שלשה התחילו השביעי וביום טהורים, ימים שלשה
ויום  זיבה, מימי הם האחרונים הימים ושני ט ח, ז, הטמאים

ויב. יא ביום ומותרת שימור, יום הוא העשירי

.ÊÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰‡B¯ ‰˙È‰49‰Úa¯‡Â »¿»»«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ50„Á‡ ÌBÈ ˙LnLÓ -51,d˙c ¯Á‡L »ƒ¿ƒ¿«∆∆∆»∆««ƒ»»

ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ52. ¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.49) לתחילת ד ג, ב, א, ח.50)בימים ז, ו, ה,
שמיני.51) נקיים.52)יום שבעה לה שאין

.ÁÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ‰‡B¯ ‰˙È‰53‰MÓÁÂ »¿»»¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ54Óq‰ ‰LÏM‰ ˙LnLÓ -ÌÈÎe »ƒ¿ƒ¿«∆∆«¿»«¿ƒ

d˙cÏ55ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,56. ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.53) לתחילת ה, ד, ג, ב, א, ט,54)בימים ח, ז, ו,
הטהורים.55)י. הימים ועשירי, תשיעי שמיני.

רצופים 56) ימים חמשה שרואה גדולה זבה כבר שהיא
זיבה. ימי אחדֿעשר בתוך

.ËÈÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ML ‰‡B¯ ‰˙È‰57ÌÈÓÈ ‰MLÂ »¿»»ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
‰MÓÁa ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë58d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓÈ ¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ»»ƒ«¿ƒ¿ƒ»»

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,‰lÁz¿ƒ»¿≈»¿«∆∆¿»

טהור.57) השביעי ליום 58)ונשאר מחוץ הטהורים
בנדתה. שהיתה השביעי

.Î‰‡B¯ ‰˙È‰59‰Ú·L60‰Ú·LÂ ÔÈ‡ÓË61ÔÈ¯B‰Ë »¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔBL‡¯‰ Úe·M‰ ˙LnLÓ -62CeÓq‰ ¯B‰h‰ ¿«∆∆«»«»ƒ«»«»
‡ÓË Úe·L ÂÈ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ,d˙cÏ63,‰·Ê Ba Ú·wz - ¿ƒ»»¿»«¬»»«»≈ƒ»«»»

ÂÈ¯Á‡ ‡B·iL ¯B‰h‰ Úe·M‰Â64‰¯eÒ‡Â ,‰¯ÈÙÒÏ - ¿«»««»∆»«¬»ƒ¿ƒ»«¬»
‰Úa¯‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Ba LnLÏ¿«≈ƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»

„Á‡ Úe·L ‡l‡ ˙BÚe·L65‰ÈÓÈ ÏÎÂ .66˙LnLÓ »∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆
?„ˆÈk .˙BÚe·L ¯OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL¿»»»¿»¿…»»»»≈«
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עט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈLÈÓÁ Úe·L67ÈML Úe·L .‰·Ê ‡È‰ È¯‰ -68‡È‰L , »«¬ƒƒ¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ
ÈÚÈ·L Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ - ‰¯B‰Ë Ba69Úe·L .‰·Ê - ¿»ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«

ÈÈÓL70ÈÚÈLz Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ -71Ba ‰‡B¯ ‡È‰L , ¿ƒƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»
ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ -¬ƒ»»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈

‰·ÈÊ72„Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ ;73È¯ÈOÚ‰ Úe·M‰ ÔÓ ƒ»¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ
¯B‰h‰74˙LnLÓe ,75¯OÚ „Á‡ Úe·L .‰ML76, «»¿«∆∆ƒ»»«««»»

d·BÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL - B· ‰‡B¯ ‡È‰L77‰MÓÁÂ , ∆ƒ»¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»
ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe ;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ78Úe·MÓ ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«
¯OÚ ‰LÏL Úe·L .¯B‰h‰ ¯OÚ ÌÈL79,‰·Ê - ¿≈»»«»»«¿»»»»»

¯OÚ ‰Úa¯‡ Úe·LÂ80‰MÓÁ Úe·L ÔÎÂ .‰¯ÈÙÒÏ - ¿»««¿»»»»ƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»
¯OÚ81¯OÚ ‰ML Úe·LÂ ,‰·Ê -82,‰¯ÈÙÒÏ - »»»»¿»«ƒ»»»ƒ¿ƒ»

¯OÚ ‰Ú·L Úe·LÂ83- ¯OÚ ‰BÓL Úe·LÂ ,‰·Ê - ¿»«ƒ¿»»»»»¿»«¿»»»
:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ˙¯ÙBÒÂ .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆¿»ƒ¿≈»≈
¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓL ÏÎaL∆¿»¿»»»»¿«∆∆¿»»»

ÌBÈ84‰c Úe·L ‰˙È‰Â ,‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡ ‡Ï el‡Â .¿ƒ…≈«»…ƒ∆¿»¿»»«ƒ»
ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰ - ‰¯B‰Ë ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿»»¿»¿«∆∆¿»

˙BÚe·L ¯OÚ „Á‡ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓM‰85Ô‰L , «¿»»»»««»»»∆≈
.ÌBÈ ÌÈÚ·LÂ ‰Ú·Lƒ¿»¿ƒ¿ƒ

פ"ו 59) למעלה המבואר הקבוע הסדר פי על זו, הלכה כל
ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה כך: אשה של ימיה שכל ה"ה,
מחזור  מחדש מתחיל יום, אחדֿעשר כל ואחר זיבה. ימי
לזבה. אותה עושה אינה אלה בימים שראייתה נדה, ימי
בכל  שמונהֿעשר למספר מתאים כאן השבועות וחשבון
שמונהֿעשרה  זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה ימי שבעה מחזור,
ארבעים  מהם: יום, וששה ועשרים מאה הם שבועות
מיום  הנדה: ימי זיבה. ימי ושבעה ושבעים נדה, ימי ותשעה
ימי  .115ֿ109 ,97ֿ91 ,79ֿ73 ,61ֿ55 ,43ֿ37 ,25ֿ19 ,1ֿ7
,108ֿ98 ,90ֿ80 ,72ֿ62 ,54ֿ44 ,36ֿ26 ,18ֿ8 זיבה:

ימים.60)126ֿ116. שבעה תימן: שם:61)בכתבֿיד
ימים. אפילו 62)ושבעה נדה, [שהרי ח מיום המתחיל

בֿי"ד  וגומר ומותרת] לערב טובלת - שבעה כל רואה
דם. ראתה לא בֿכא,63)שבהם וגומר טו ביום המתחיל

נקבעה  טוֿיח בימים וכשראתה זיבה. ימי הם יט יום ועד
לא 64)לזבה. שבהם כח, ביום וגומר כב, ביום המתחיל

ספירה. ימי הם דם, מי"ח 65)ראתה השני, השבוע
לטהרה. הראשון והוא שדרכה 66)השבועות אשה של

טהורים. ושבעה טמאים ימים שבעה זו: בדרך לראות
זיבה.67) ימי הם השבוע ימי וכל כט, ביום המתחיל
לו.68) ביום הֿמד 69)המתחיל וביום מג, ביום המתחיל

זבה. היא דם בהם וכשראתה הזיבה. ימי מתחילים
נ.70) ביום בֿסג,71)המתחיל וגומר נז ביום המתחיל

סא. ביום גומרים הנדה וֿסג.72)וימי סב לשני 73)יום
כנגד  יום שומרת כדין זיבה, של המתחיל 74)יום.הימים

סד. קטנה.75)ביום זבה כדין לערב טבילתה אחרי
נדה.76) ימי מתחיל עג וביום עא, ביום יום 77)המתחיל

וֿעב. השבוע,78)עא של הראשונים ימים ששני
לבעלה. ואסורה נדתה ימי לשבעת המתחיל 79)משלימים

צ. ביום נגמרים הזיבה וימי צא. ביום וגומר פה ביום
צח.80) ביום וגומר צב, ביום ביום 81)המתחיל המתחיל

זיבה. ימי שהם קה, ביום וגומר קו 82)צט ביום המתחיל
קיב. ביום בֿקיט.83)וגומר וגומר קיג, ביום המתחיל

בימי  ימים ארבעה וראתה קטז, מיום מתחילים הזיבה וימי
גדולה. זבה ונעשית שבועות 84)הזיבה, בארבעה

ששה  - העשירי בשבוע אחד, שבוע משמשת הראשונים
בסךֿהכל  נמצא ימים. חמשה עשר, השנים ובשבוע ימים.

יום. דם 85)שמונהֿעשר ראתה לא אם טהורה היא שבהן
הזיבה. בימי

.‡Î- ¯B‰Ë Úe·LÂ ‡ÓË Úe·L ‰‡B¯ ‡È‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆ƒ»»«»≈¿»«»
ÌÈÓi‰ ÚÈ·¯ BÓk Ì‰L ,ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ86. ¿«∆∆¿»»»∆≈¿¿ƒ««»ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‡È‰ BÊÂ87È·¯ ˙LnLÓ :‰ÈÓÈ Ú88. ¿ƒ∆»¿¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ«»∆»

שרביע 86) ורביע, אחד יום חסר שהרי בערך, כלומר,
יום. ורבע ימים יט הוא ושבעה א.87)משבעים נד, נדה

משנה'.88) 'מגיד ראה שם. בגמרא רבינו גירסת היא כך

.·ÎÌÈÓÈ ‰BÓLe ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿»»ƒ»≈¿»»ƒ
CBzÓ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿«∆∆¬ƒ»»»ƒ
‡ÓË ‰BÓL ?„ˆÈk .ÌÈÓÈ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»»ƒ≈«¿»»≈
˙e·ÈÊ „Á‡ ÌBÈÂ ,d˙c ÈÓÈ Ô‰Ó ‰Ú·L - ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿≈ƒ»»¿∆»ƒ
‰BÓM‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ BÏ ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ»¿ƒ»»¿«∆∆∆»ƒ«¿»
dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰Ú·L ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿««»»»

ÔÈ‡ÓË ‰BÓL89d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌÈL Ô‰Ó -90, ¿»¿≈ƒ≈∆¿«ƒ«¿¿≈ƒ»»
ÔÈ¯B‰Ë ‰BÓL e‡B·ÈÂ .d˙c ÈÓÈÓ ‰MLÂ91ÌBÈ - ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿»¿»¿ƒ

d˙c ÈÓÈ ÌeÏLz Ô‰Ó „Á‡92‰Ú·L ˙LnLÓe , ∆»≈∆«¿¿≈ƒ»»¿«∆∆ƒ¿»
ÌÈ‡ÓË ‰BÓL dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .˙BiL93Ô‰Ó - ¿ƒ¿««»»»¿»¿≈ƒ≈∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ‰Úa¯‡94.d˙c ÈÓÈÓ ‰Úa¯‡Â , «¿»»«¿¿≈ƒ»»¿«¿»»ƒ≈ƒ»»
e‡B·È .‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰Ë ‰BÓL dÏ»¿»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
ÌÈÚa¯‡ ÏÎa ÌBÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓ ˙‡ˆÓ .„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈¿«∆∆¬ƒ»¿»«¿»ƒ

.‰BÓLe¿»

עשר.89) השבעה ביום 90)מיום נשלם שהמחזור
וחמש.91)השמונהֿעשר. עשרים שביעי 92)מיום יום

עשר. התשעה ביום שהתחיל שלושים 93)למחזור אחרי
ימים. ושש.94)ושנים שלושים ביום הנגמרים

.‚ÎÌÈÓÈ ‰ÚL˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ÌÈÓÈ ‰BÓL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿»»ƒ¿»¿»»»
Ô‰Ó ‰Ú·L - ÌÈ‡Óh‰ ‰ÚLz ?„ˆÈk .ÌÏBÚÏ ÌBÈ¿»≈«ƒ¿»«¿≈ƒƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ô‰Ï ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ ˙e·ÈÊ ÌÈLe ,d˙cƒ»»¿«ƒƒ»¿ƒ»»¿«∆∆»∆
ÔÎÂ .‰BÓL ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰ ‰ÚLz‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«ƒ¿»«¿ƒ¿«∆∆¿»¿≈

.ÌÏBÚÏ¿»

.„Î,¯B‰Ë ‰¯OÚÂ ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¬»»»ƒ»≈«¬»»»
ÌBÈ ÛÏ‡Â ‡ÓË ÌBÈ ÛÏ‡ elÙ‡ ‰ÏÚÓÏe ‰¯OÚÓe≈¬»»¿«¿»¬ƒ∆∆»≈¿∆∆

dLenL ÈÓÈ ‰È‰È - ¯B‰Ë95d˙·ÈÊ ÔÈÓk96?„ˆÈk . »ƒ¿∆¿≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ»»≈«
;‰·ÈÊ ‰LÏLe ‰c ‰Ú·L Ì‰Ó - ÌÈ‡Óh‰ ‰¯OÚ¬»»«¿≈ƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿»ƒ»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰h‰ ‰¯OÚ¬»»«¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
˙e·Èf‰ ÈÓÈÂ ,‰LÏL LenM‰ ÈÓÈ e‡ˆÓ ;‰LÏL¿»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿»ƒ≈«ƒ
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ÔÎÂ .‰LÏL‰‡ne :ÔÈ¯B‰Ë ‰‡Óe ÔÈ‡ÓË ÌBÈ ‰‡Ó ¿»¿≈≈»¿≈ƒ≈»¿ƒ≈»
‰LÏLe ÌÈÚL˙Â ,‰cÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
,‰¯ÈÙÒÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ¯B‰h‰ ‰‡n‰ ;˙e·ÈÊƒ«≈»«¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÛÏ‡ ÔÎÂ .LenLÏ ‰LÏLe ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆¿≈»ƒ¿»

.BÊ C¯c ÏÚ ÔÈÓeƒ¿»«∆∆

הטהורים.95) טומאת 96)בימים ימי כמנין כלומר,
ימי  הם טהרה מימי הראשונים הימים ששבעת זיבתה,

הספירה.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וסת 1) לה; שאין אשה ויש וסת לה שיש אשה שיש יבאר

וסת  קובעת האשה אם וסת; הוא אם אונס מחמת שנקבע
לדילוגין; וסתות קפצה; זיבתה; בימי או נדתה ימי בתוך
ימים  ולאחר וסתה משעת עצמה בדקה שלא אשה ודין
עת  ידעה ולא שטעתה אשה ודין טמאה; ומצאה בדקה

וסתה. לתקן עושה היא וכיצד וסתה

.‡,˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ LÈÂ ,˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ LÈ≈ƒ»∆≈»∆∆¿≈ƒ»∆≈»∆∆
dÏ ÔÈ‡Â ,Ìc‰ ‡ˆiL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«»¿≈»

BÊÂ .d˙i‡¯Ï Úe·˜ ÌBÈ2dÏ LiL ‡È‰ ,˙ÒÂ dÏ LiL »«ƒ¿ƒ»»¿∆≈»∆∆ƒ∆≈»
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,Úe·˜ ÌBÈ»«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒ
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿∆¿ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ

.¯˙BÈ B‡ ˙BÁt»≈

וזו.2) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.·˙˜‰ÙÓ :dÓˆÚa LÈb¯z Ìc‰ ‡B·iL Ì„˜Â3 ¿…∆∆»«»«¿ƒ¿«¿»¿«∆∆
,‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ dÒ¯k Èt ˙LLBÁÂ ˙LhÚ˙Óeƒ¿«∆∆¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ≈≈∆»
‡ˆBiÎÂ ,d¯Oa ÌÁÈ B‡ d¯Oa ˙¯ÚO ¯nzÒÈÂ¿ƒ¿«≈«¬«¿»»≈«¿»»¿«≈

el‡ ˙BÚ¯‡Óa4Ô‰Ó „Á‡ B‡ el‡ ˙B˙ÒÂ dÏ e‡B·ÈÂ . ƒ¿…»≈¿»»¿»≈∆»≈∆
.dzÒÂ ÌBiÓ dÏ ‰Úe·w‰ ‰ÚMa«»»«¿»»ƒƒ¿»

א.3) סג, "כמו 4)נדה שם. ורותת, עליה כבד ראשה
כאב  ואחרת לבד, האצטומכא היפוך שימצא מי מהן שנמצא
הלב" דפוקת ואחרת נפש, והיפוך התנודדות ואחרת הראש,

שם). לרבינו המשניות (פירוש

.‚e¯‡a ¯·k5‰¯eÒ‡ - ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ»∆≈»∆∆¬»
˙ÒÂ dÏ LiLÂ ;‰lÁz dÓˆÚ ˜c·zL „Ú LnLÏ6- ¿«≈«∆ƒ¿…«¿»¿ƒ»¿∆≈»∆∆

- ÌBia dzÒÂ Ì‡ :˙Òe‰ ˙BÚ ÏÎa LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈¿»««∆∆ƒƒ¿»«
- ‰ÏÈla dzÒÂ Ì‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈»«¿ƒƒ¿»««¿»

˙lÁzÓe .‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡7˙Òe‰ ÌBÈ ¬»¿«≈»««¿»ƒ¿ƒ««∆∆
ÌÏBÚÏ d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ ¯tÒz8. ƒ¿…¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»¿»

הט"ז.5) פ"ד יבֿיג.6)למעלה הלכות בדפוס 7)שם,
וכשמתחיל. ימי 8)רומי: ואחדֿעשר נדה ימי שבעה

פ"ז. למעלה כמבואר לעולם. חוזר וכן זיבה,

.„Ú„zL „Ú ,˙B˙Òea ¯‰f‰Ï ÌÈLp‰ ˙BÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»≈«¿»«∆≈«
˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ .dzÒÂ da ‰Úa˜pL ‰ÚM‰Â ÌBi‰«¿«»»∆ƒ¿¿»»ƒ¿»»»«¿»ƒ¿
ÌBÈ ‡·e ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈa¿∆¿ƒ»∆¿ƒ¿…»¬»»
ÌBÈÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿»¬»¬≈∆¿ƒ¿

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL9ÌÚt ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ»¬»««

BÈa ‰iLÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL Ì ¿ƒ»¿¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ
ÌBÈa ˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ .ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿≈∆¬ƒ»¬»««¿ƒƒ¿
ÌBÈ ¯‰Ë - ÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ»«
ÔÈ‡L .ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚÂ ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿∆¡««∆∆¿¿»¿∆¿ƒ∆≈
,ÌÈÓÚt LÏL epÚa˜zL „Ú ˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰»ƒ»««∆∆«∆ƒ¿»∆»¿»ƒ
LÏL ‰pnÓ ¯˜ÚzL „Ú ˙Òe‰ ÔÓ ˙¯‰hÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆ƒ«∆∆«∆≈»≈ƒ∆»»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

שלש 9) הווסת נעקר שלא אסור העשרים יום ב. סג, שם
ביום  ראתה שלא מכיון - השלושהֿועשרים ויום פעמים,
ליום  לעבור הווסת התחיל שמא חוששים העשרים,

השניה. בפעם וכן ועשרים, השלושה

.‰˙ÒÂ Ïk10Ba ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ò‡ ˙ÓÁÓ Úa˜pL »∆∆∆ƒ¿«≈¬«…∆¬ƒ»¬»
.‰˙‡¯ Ò‡‰ ÈtnL ;˙ÒÂ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk«»¿»ƒ≈∆∆∆ƒ¿≈»…∆»¬»

‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜ ,‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜11˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜ - »¿»¿»¬»»¿»¿»¬»»¿»»∆∆
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ?„ˆÈk .˙BˆÈÙ˜ ‡Ïa ÌÈÓÈÏ¿»ƒ¿…¿ƒ≈«»¿»¿∆»««»
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««∆¿ƒ»¿»¿∆»««»
˙aM‰ ÌBÈa ‰ˆÙ˜ ¯OÚ ‰ÚLz ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««ƒ¿»»»»¿»¿««»
- ‰ˆÈÙ˜ ‡Ïa ‰˙‡¯ ˙aL ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¿«««»»¬»¿…¿ƒ»
Ú„B È¯‰L ;ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ˙aMa „Á‡ Úa˜ È¯‰¬≈ƒ¿«∆»««»««∆¿ƒ∆¬≈«

‰ˆÈÙw‰ ‡ÏÂ ˙B‡¯Ï dÏ Ì¯b ÌBi‰L12Úa˜ ¯·Îe , ∆«»«»ƒ¿¿…«¿ƒ»¿»ƒ¿«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ÌBÈ∆»¿»ƒ¿≈…«≈»∆

א.10) יא, פעמים 11)שם שתי הגירסא הספרים, [בכל
הושמטו  שבטעות נראה ואףֿעלֿפיֿכן וראתה", "קפצה
וראתה" "קפצה נכון יותר או ראתה", ולא "קפצה המלים
ראה  למחרתו. אלא ביום בו ראתה לא כלומר, בשלישית.

פעמיים]. רק גורס הוא שגם משנה' מפני 12)'מגיד שם.
וביום  קפיצה, בלא ראתה האחרון, בשבת האחד שביום
לא  נקבע שהווסת הוכח ראתה, ולא קפצה שלפניֿזה השבת

לראות. לה גרם היום ורק אונס, מחמת

.Â‰ML ÌBÈÂ ,‰Ê L„Áa ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»
ÏL L„Áa ¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡ ÏL L„Áa ¯OÚ»»«…∆∆«¬»¿ƒ¿»»»«…∆∆

ÂÈ¯Á‡ ÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰BÓL ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡13È¯‰ - «¬»¿¿»»»«…∆∆«¬»¬≈
‚el„Ï ˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜14ÌBÈa ‰˙‡¯Â ÈÚÈ·¯ L„Á ‡a . »¿»»∆∆¿ƒ»…∆¿ƒƒ¿»¬»¿

¯OÚ ‰Ú·L15˙ÒÂ dÏ Úa˜ ‡Ï ÔÈ„Ú -16ÌBÈ ÏÎÂ , ƒ¿»»»¬«ƒ…ƒ¿«»∆∆¿»
‡a‰Ï BÏ ˙LLBÁ Ba ‰˙‡¯L17B˙B‡ ÚÈbiL ÔÂÈk . ∆»¬»∆∆¿«»≈»∆«ƒ«

ÔÈ‡L ;˙Òe‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡ ¯‰Ë - ‰‡¯z ‡ÏÂ ÌBi‰«¿…ƒ¿∆»««ƒ«∆∆∆≈
LÏL Úa˜pL ÌBÈ ‡l‡ ÌÈÓÚt LÏL ˙¯È˜Ú CÈ¯»̂ƒ¬ƒ«»¿»ƒ∆»∆ƒ¿«»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

א.13) סד, ֿ 14)שם תשעה ליום לחשוש שיש כלומר,
הבא. החודש מן בפעם 15)עשר בו שראתה היום אותו

יז 16)השלישית. יום וגם שילוש, עוד אין לדילוג כי
פעמים. שתי רק תראה 17)ראתה אולי השבעהֿעשר ליום

הראיות  שתי ימי אבל הווסת, ויקבע שלישית פעם בו
האחרונות. עלֿידי נעקרו הראשונות

.Ê‰˙pLÂ ,¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»¬ƒ»»»¿ƒ¿»
ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¯OÚ ‰MLÏ18¯OÚ ‰Ú·LÏ ‰˙pL . ¿ƒ»»»¿≈∆¬ƒƒ¿»¿ƒ¿»»»
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¯OÚ ‰ML ¯z‰ -19‰MÓÁÂ ,¯OÚ ‰Ú·L ¯Ò‡Â À«ƒ»»»¿∆¡«ƒ¿»»»«¬ƒ»
„ÓBÚ B¯eq‡a ¯OÚ20¯OÚ ‰BÓLÏ ‰˙pL .21¯Ò‡ - »»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆¡«

¯OÚ ‰BÓL22.Ìlk e¯z‰Â , ¿»»»¿À¿À»

ח.18) ובהערה ה"ד, למעלה רק 19)כמו ראתה שהרי
שנקבע  יום אלא פעמים שלש עקירת צריך ואין אחת, פעם

הקודמת. בהלכה כמבואר פעמים, שהיה 20)שלש מפני
פעמים. שתי רק נעקר ולא וסת 21)קבוע, לה קבעה הרי

טו. מיום הוסת ונעקר לה 22)לדילוג, שקבעה אףֿעלֿפי
אסורה  יט, ביום אסורה תהיה הבא ובחודש לדילוג, וסת
פעם  שיעקר עד בו, לראות תחזור שמא יח ביום גם היא

(כסףֿמשנה). אחת

.ÁÌÈL ÌBÈÏ ‰˙pLÂ ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ .ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒƒƒ«∆¿ƒ¿…
.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ,‰˙‡»̄¬»¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»¬«ƒ¿≈∆¬ƒ
;ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌBÈ ¯‰Ë - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«∆¿ƒ¿»¬»»«¿«ƒ¿∆¿ƒ

Úe·w‰ dzÒÂÏ ‰¯ÊÁ È¯‰L23ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ¯˜ÚÂ , ∆¬≈»¿»¿ƒ¿»«»«¿∆¡«¿«ƒ¿∆¿ƒ
.ÌÈÓÚt LÏL Úa˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿«»¿»ƒ

פעמים.23) שלש נעקר שלא זמן כל

.Ëd˙c ÈÓÈ CB˙a ˙ÒÂ dÏ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡24 ≈»ƒ»««»∆∆¿¿≈ƒ»»
˙Ú·B˜ dÈ‡ - „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯L ÔÂÈk ;Ô‰a ‰˙‡¯L∆»¬»»∆≈»∆»¬»∆»≈»««
˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Ú·M‰ ÏÎa ˙ÒÂ dÏ»∆∆¿»«ƒ¿»¿≈≈»ƒ»««∆∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈa25¯OÚ „Á‡ Ô‰L ,26˙Ú·B˜ Ï·‡ .ÌBÈ ƒ≈ƒ»»∆≈««»»¬»««
Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L d˙c ÈÓÈa ˙ÒÂ ‡È‰27Úa˜ Ì‡Â . ƒ∆∆ƒ≈ƒ»»∆≈»»»∆¿ƒƒ¿«

dzÒÂÏ ˙LLBÁ BÊ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ˙ÒÂ dÏ28ÏÎÂ . »∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ú·wL ˙ÒÂ29ÌÚt elÙ‡ ‰¯˜Ú Ì‡ , ∆∆∆»¿»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆¿»¬ƒ««

,ÌÈÓÚt LÏL ¯˜Ú‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰¯˜Ú - ˙Á‡««∆∆¿»¿≈»¿ƒ»¿≈»≈»¿»ƒ
Ô‰ ÔÈ˜lÒÓ ÌÈÓc ˙˜ÊÁL30.el‡ ÌÈÓÈa ∆∆¿«»ƒ¿À»ƒ≈¿»ƒ≈

ב.24) לט, ובכת"י 26)שם.25)שם רומי, בדפוס
עשר. האחד ניסן,27)תימן: חודש בראש שראתה כגון

חודש  ובסוף באייר, וחמשה ובעשרים אייר, חודש ובראש
הראיות  ששתי מכיוון בראש―חודש, וסת לה קבעה סיון
ואףֿעלֿפי  בהם. ראתה שלא נדותה בימי היו הראשונות
וחמשה  בעשרים שהתחילו נדה בימי היתה שלישית שראיה

הסמוכה.28)באייר. בהלכה קבעה 29)כמבואר אפילו
פעמים. בימי 30)שלש וסתה קובעת האשה אין ולפיכך

למעלה. כמבואר זיבתה,

.È˙LLBÁ „ˆÈk31BÊ ˙ÒÂa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ?˙ÒeÏ32 ≈«∆∆«∆∆ƒ»¬»»¿∆∆
˜ÙqÓ d˙cÏ ·Lz - „Á‡ ÌBÈ elÙ‡33‰¯eÒ‡Â , ¬ƒ∆»≈≈¿ƒ»»ƒ»≈«¬»

ÌBi‰ B˙B‡a LnLÏ34ÈÓÈ ¯‡La ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡Â , ¿«≈¿««¬ƒ…»¬»ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙B˙Òe‰35.‰·Ê BÊ È¯‰ - «¿»¿ƒ»¬»¿»»ƒ¬≈»»

הקודמת.31) בהלכה שלש 32)הנזכר שראתה אחרי
זיבתה. בימי אינו 33)פעמים זיבה שבימי אףֿעלֿפי

נותנין  אנו כלומר, לוסתה. חוששת מכלֿמקום הוסת, נקבע
אפילו  שבעה טמאה שהיא נדה, חומר החומרות, שתי עליה
ראתה  אם נקיים שבעה שצריכה זיבה וחומר אחת, בראיה

ימים. סמוך 34)שלשה עונה כדין ראתה, לא אפילו

הוסת 35)לוסתה. שלפי מאחר זבה, חומר לה נותנים אנו
זבה. והיא זיבה, בימי היא עומדת הראשון

.‡ÈBÊ È¯‰ - „ÈÓz dÓˆÚ ˜c·Ï ‰a¯nL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆«¿»ƒ¿…«¿»»ƒ¬≈
˙ÁaLÓ36;‰Úe·˜ ˙ÒÂ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿À««¿««ƒ∆≈»∆∆¿»

¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ .˙Òe‰ ˙ÚL ‡Ïa Ì„ ‡B·iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆»»¿…¿««∆∆¿»««»»
ÊÁa Ô‰a ‡È‰ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÏL ÌBÈ‰¯‰Ë ˙˜37, ∆¿≈ƒ»»¬≈ƒ»∆¿∆¿«»√»

‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â38d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯Á‡ Ï·‡ ;39- ¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¬»««¿≈ƒ»»
.˜c·Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿…

א.36) יג, כמבואר 37)שם מסולקים, דמים שחזקת
ה"ט. א.38)למעלה לט, ימי 39)שם מתחילים ששוב

נדה.

.·È‰ÁÎL40È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˜„a ‡ÏÂ »¿»¿…»¿»≈¿…∆≈¿»¬≈
‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ41.‰‡ÓË ‡ˆÓ˙Â ˜c·zL „Ú , ¿∆¿«»√»«∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿≈»

במשנה.40) הגירסא וכן ישבה, תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
שם.41)

.‚È¯Á‡Ïe ,dzÒÂ ˙ÚLa dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…»¿»«¿»ƒ¿«ƒ¿»¿««
‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ»ƒ»¿»»¿»»≈««ƒ∆ƒ¿≈»

¯‡a˙iL BÓk ,dzÒÂ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ42‰‡ÓË ÔÈÚa ¿«¿≈««¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»
Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa ˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰¯‰ËÂ43. ¿»√»¬≈≈»¿«¿»∆¬»¿«¿≈«

Ìc ‰˙‡¯L ‰ÚMÓ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡Â44‰‡ˆÓ Ì‡Â . ¿≈»»∆»ƒ»»∆»¬»»¿ƒ»¿»
‰¯B‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë dÓˆÚ45. «¿»¿»¬≈¿∆¿«¿»

ה"ה.42) ומושב משכב מהל' כלומר,43)פ"ג א. ו, שם
כאן  - שבעה טמא הנדה את שהבועל כנדה, שבעה שיטמא

דרבנן. שווסתות מפני א.45)שם.44)הקילו, טז, שם

.„ÈdÏ LiL ‰kÓ ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»¬»»≈¬««»∆≈»
‡È‰ - dzÒÂ ˙ÚLa ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B˜na«»««ƒ∆»¬»ƒ¿«ƒ¿»ƒ

‰¯B‰Ë46¯B‰Ë Ìc‰Â ,47Ì‰È¯·cÓ ˙B˙Òe‰L .48BÓk , ¿»¿«»»∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿
·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL49. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»

במכה.46) מטמא.47)דתלינן ואינו נדה דם שאינו
לראות 48) שהוחזקה מפני בדיקה צריכה שהיא מה כלומר,

חוששים  אין התורה מן אבל הוא, מדרבנן וסתה, ביום
מכה, לה כשיש וכן טהורה. - בדקה לא אם ולפיכך לווסת,

טמאה. ואינה בה ה"ט.49)תולים פ"ג

.ÂËdz¯·ÁÏ ‰‡¯Óe dÓˆÚ ˙˜„Ba - ‡ÓBq‰50Ï·‡ . «»∆∆«¿»«¿»«¬∆¿»¬»
˙L¯Á‰51Ô˙B‡ ˜c·Ï ˙BÁ˜t ˙BÎÈ¯ˆ - ‰ËBM‰Â52 «≈∆∆¿«»¿ƒƒ¿ƒ¿…»

.Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓ eÈ‰È Ck ¯Á‡Â ,˙B˙ÒÂ Ô‰Ï Úa˜ÏÂ¿ƒ¿…«»∆¿»¿««»ƒ¿À»¿«¿≈∆

ב.50) יג, שדינה 51)נדה שומעת, ואינה מדברת שאינה
שם.52)כשוטה.

.ÊË‰˙‡¯Â ,dzÒÂ ˙Ú ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰˙ÚhL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¬»¿…»¿»≈ƒ¿»¿»¬»
˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - Ìc53„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»¬»∆»

ÈÓÈa ‰Ê Ì„ ‡nL ,‰Ú·L ÌeÏLz ˙·LBÈ - ÌÈL B‡¿«ƒ∆∆«¿ƒ¿»∆»»∆ƒ≈
˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â ;‡È‰ d˙cƒ»»ƒ¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆∆ƒ¿«

.˙„ÓBÚ ‡È‰ d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡nL ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆

לנדות.53) וגם מספק
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d`iaפב ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'f ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊÈdzÒÂ Ôw˙Ï ‰OBÚ ‡È‰ „ˆÈÎÂ54‡È‰ Ì‡ Ú„ÈÏÂ , ¿≈«ƒ»¿«≈ƒ¿»¿≈«ƒƒ
˙È‡cÂ ‰·Ê55‰·Ê ˜ÙÒ B‡56?d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ú„ÈÏÂ ,57 »»«»ƒ¿≈»»¿≈«¿≈ƒ»»

„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .Ô‰a ‰‡¯zL ÌÈÓÈ ÈÙÏ Ïk‰58 «…¿ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»∆≈«»¬»∆»
‰Ú·M‰ Ô‰ÈÏÚ ˙ÓÏLÓ - ÌÈL B‡59ÏÈÁ˙˙Â , ¿«ƒ«¿∆∆¬≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ

˙BÓÏ60.‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡‰ ƒ¿»««»»≈«««ƒ¿»

ימי 54) שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור יתחיל שממנו
זיבה. ימי ואחדֿעשר ה"כ.55)נדה לקמן מבואר

הסמוכה.56) בהלכה גמרא 58)להבא.57)יבואר
א. ח, כמבואר 59)ערכין היא, נדתה בימי זה דם שמא

הט"ז. מקולקלת 60)למעלה תשאר שלא טועה באשה
וקובעת  וסתה, שעוקרת כמי חכמים אותה דנו למניינה,
המנין  מתחיל ומאז (מגידֿמשנה). השני הוסת בהתחלת

החדש.

.ÁÈ‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡»̄¬»¿»»ƒ¬≈¿≈»»∆»
ÔÎÂ .‰cp‰ ˙lÁ˙a ÌÈLe ,d˙c Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ÌBÈ∆»≈∆…∆ƒ»»¿«ƒƒ¿ƒ««ƒ»¿≈
ÌÈLe ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL - ‰Úa¯‡ ‰˙‡¯ Ì‡ƒ»¬»«¿»»∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ÌeÏLz ‰MÓÁ ˙·LBÈÂ .‰cp‰ ˙lÁzÓ61, ƒ¿ƒ««ƒ»¿∆∆¬ƒ»«¿¿≈ƒ»
‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â62.‰MÓÁ‰ ¯Á‡ ¿««»»¿≈ƒ»«««¬ƒ»

שתים 61) או אחת ראיה אחרי נדתה ימי באו שמא מספק
לנדתה. ימים חמשה משלימה לכן נדה, ורווח 62)והיא

יום. טז - הנדה ימי עד הדם משפסק הזמן

.ËÈ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»»ƒ¬≈¿≈»»
˙ÏÁ˙Óe .‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰c ÈÓÈ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆¿≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»«¿∆∆

Ìc‰ ˜ÒtL ‰ÚLz‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ˙BÓÏ63. ƒ¿««»»≈«««ƒ¿»∆»««»
;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»««»»¬≈¿≈»»
ÏL ÌÈLe ,‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»¿«ƒ∆

.‰ÚLz d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡LÂ .‰cp‰ ¯Á‡«««ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ»»ƒ¿»

התשעה.63) מתוך לנדתה שבעה השלימה שכבר

.Î.˙È‡cÂ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ ÌÈL ‰˙‡»̄¬»¿≈»»¬≈»»«»ƒ
‰c ÏL ‰Ú·LÂ ‰cp‰ ÈÙÏ ÌÈL Ô‰Ó eÈ‰ elÙ‡L∆¬ƒ»≈∆¿«ƒƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»
d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡MÈÂ .‰cp‰ ¯Á‡Ï ‰LÏL È¯‰ -¬≈¿»¿«««ƒ»¿ƒ»≈»ƒ≈ƒ»»
dÏ ¯‡MÈ - ÌBÈ ¯OÚ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰BÓL¿»¿≈ƒ»¬»¿»»»ƒ»≈»

‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ Ô‰Â ,‰Ú·L d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ64. ƒ≈ƒ»»ƒ¿»¿≈¿≈«¿ƒ»

נדתה.64) ימי מתחילים ואחרֿכך

.‡Î- ÌBÈ ÛÏ‡ ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ìc‰ ˙i‡¯a ‰ÎLÓ»¿»ƒ¿ƒ««»¬ƒ»¬»∆∆
¯Á‡Â ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««

‰˙ÚhL BÊÏ ‰cp‰ ÈÓÈ eÏÈÁ˙È ‰Ú·M‰65. «ƒ¿»«¿ƒ¿≈«ƒ»»∆»¬»

החדש.65) המנין מתחיל נקיים, שבעה שאחרי

.·Î˜ÒÙiMÓ ‰BÓ dÈ‡ - ‰ÚBh‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆»«»≈»»ƒ∆ƒ¿…
‰Ú·MÓ ˙BÁt Ìc‰66¯OÚ ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ‡ÏÂ67, «»»ƒƒ¿»¿…≈«ƒ¿»»»

Ìc‰ ˜ÒÙe „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»≈«»¬»∆»»««»
„Á‡Â ,d˙c ÌeÏL˙Ï ‰ML :¯OÚ ‰Ú·L ‰BÓ -»ƒ¿»»»ƒ»¿«¿ƒ»»¿««
‰˙‡¯ Ì‡Â .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ»»¿≈ƒ»»¿»¿≈ƒ»»¿ƒ»¬»

‰Ú·L ‰BÓ - ¯˙È B‡ ¯OÚ ‰LÏL68Ìc‰ ˜ÒÙiMÓ ¿»»»»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»
.e¯‡aL BÓk ,d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»¿∆≈«¿

היא 66) נדה שמא שנים, או אחד יום ראתה שאפילו
למעלה. כמבואר שבעה, יום 67)ומשלמת ראתה שאם

לתשלום  ששה יום, שבעהֿעשר מונה הדם, ופסק אחד
בין  זמן רווח נמצא זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה, של שבעה
ימים, יותר ראתה ואם יום, שבעהֿעשר בטועה לנדה נדה
החשבון. לפי יום, משבעהֿעשר בפחות נדתה ימי באים אז

בה"כ.68) כמבואר נקיים,

ה'תשע"ח  טבת ז' שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

אם  בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו; הרגישה
אם  וזקנה בתולה ומניקה מעוברת ודין למפרע; מתטמאה
או  נדה עושין [כתמים] ואם כתמים; דיני וכל שעתן; דיין
השאילה  ודין טהור; בדבר כתמה לתלות שיכולה כל זבה;
עליו  ונמצא זו אחר זו חלוק שלבשו נשים  שלוש חלוקה;
ונמצא  וישנו המטה מרגלות דרך שעלו נשים שלוש כתם;
מה  אדום צבע הוא אם שנסתפק כתם האמצעית; תחת דם

להכירו. יעשו

.‡‰·ÈÊa B‡ ‰ca ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡nË˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ¿«¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ»
d¯O·a ‡ˆÈÂ Ìc ‰‡¯˙Â LÈb¯zL „Ú2BÓk , «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆»¿≈≈ƒ¿»»¿

e¯‡aL3.„·Ïa ‡a‰Ïe ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‰‡ÓË ‰È‰˙Â . ∆≈«¿¿ƒ¿∆¿≈»≈≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ¿«
ÌÈÙÏ Ìc‰ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e ,‰LÈb¯‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»»¿»«»ƒ¿ƒ
BÓk ,‰Lb¯‰a ‡aL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B„ÊB¯ta«¿¿¬≈∆¿∆¿«∆»¿«¿»»¿

e¯‡aL4. ∆≈«¿

לחוץ.2) יצא לא ב 3)ואפילו הלכה ה פרק למעלה
השיניים  מבין ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם

טמאה". זו הנמצא 4)הרי "ודם ה הלכה שם למעלה
שחזקתו  טמא זה הרי ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור

החדר. מן בהרגשה שבא בחזקת זו והרי המקור". מן

.·d¯Oa ÏÚ Ìc Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»∆∆»«¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÈb¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„‚a ÏÚ B‡«¿»∆»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»««ƒ
,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿…»¿»»¬≈¿≈»
,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓËÂ .d¯O·a ÌÈÙÏ Ìc ‰‡ˆÓ el‡Îe¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿À¿»¿»≈

.‡a ¯„Á‰ ÌcÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL∆»∆∆∆ƒ««∆∆»

.‚˙Ú ‡Ïa Ì„ ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»»¿…≈
ÓÏ ‰‡ÓË - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,dzÒÂÌÈ¯OÚ „Ú Ú¯Ù ƒ¿»¿»»»∆∆¿≈»¿«¿≈««∆¿ƒ

‰‡ˆÓe ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜„a Ì‡Â .˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¿ƒ»¿»¿¿«∆»¿»
‰˜È„a ÔÓÊ „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË - ¯B‰Ë5Èt ÏÚ Û‡Â . »¿≈»¿«¿≈««¿«¿ƒ»¿««ƒ

˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË ‡È‰L∆ƒ¿≈»¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿»∆
d˙cÏ ‰BÓ dÈ‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa¬»¿«¿≈«¿∆≈«¿¿≈»»¿ƒ»»
‰‡ˆnL B‡ Ìc‰ ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‡l‡ dÓ˙ÎÏ B‡¿ƒ¿»∆»≈≈∆ƒ¿∆«»∆»¿»
˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ .Ì˙k‰«∆∆¿»»»∆∆¬≈¿À¿∆∆

dzÒÂ ‰Ï˜Ï˜˙Â ‡a ¯„Á‰ ÔÓ ‡nL ,(dÈÓÏ)6. ¿ƒ¿»»∆»ƒ«∆∆»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»
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ומפקידה 5) לפקידה, מפקידה יד על ממעט לעת "מעת
משמעותה  פקידה לעת". מעת יד על ממעטת לפקידה
כשבדקה  בדיקה, זמן עד רק למפרע טמאה לפיכך בדיקה.

לעת. מעת יודעת 6)תוך ואינה ראייתה יום יודעת שאינה
היא  והרי לנדה נדה שבין יום עשר אחד בתוך היא אם

טועה.

.„,Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡ - dzÒÂ ˙ÚLa Ì„ ‰‡B¯‰»»»ƒ¿«ƒ¿»≈»¿«¿»¿«¿≈«
„·Ïa d˙ÚL· ‡l‡7‰Ïe˙a ,‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»»ƒ¿«¿≈¿À∆∆¿ƒ»¿»
Ô˙ÚL Ôic - ‰˜Êe8BÊÈ‡ .Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«≈

.ÌÈL„Á ‰LÏL ‡e‰Â ,d¯aÚ ¯kiMÓ ?˙¯aÚÓ ‡È‰ƒ¿À∆∆ƒ∆À«À»»¿¿»√»ƒ
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ïk - ‰˜ÈÓ9da ˙Ó elÙ‡ . ¿ƒ»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¬ƒ≈¿»

‰˜ÈÓÏ ez˙ B‡ ezÏÓ‚ B‡10. ¿»«¿»«ƒ¿ƒ»

וסת,7) לה שאין כאשה למפרע שעות כ"ד מטמאת ואינה
הקבוע  וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] [דם אורח שחזקה

קודם. דם ראתה קודם,8)ולא בדקה לא אם ואפילו
מסתלקים  הדמים ולפיכך מהן מסולקים הדמים אלו שנשים

שעתה. ודייה חודש 9)ממנה וארבעה עשרים אחר "אבל
ככל  למפרע טמאה זו הרי והולכת מניקה שהיא פי על אף

מתוך 10)הנשים". אלא הוולד ביניקת תלוי הטעם "שאין
כ"ד  עד חוזר ואינו מסתלק ודמה מתפרקין אבריה לידה צער

חי". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש,

.‰‰Ïe˙a11ÏÚ Û‡ ,‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk - ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»««
- ‰˜Ê .‰„Ï ˙ÓÁÓ B‡ ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»≈¬«ƒƒ≈¬«≈»¿≈»

ÌBÈ ÌÈÚLz ‰ÈÏÚ e¯·ÚL Ïk12È‡Â .d˙˜ÊÏ CeÓÒ …∆»¿»∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿≈
.˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰˜Ê dÏ ÔÈ‡¯BwL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊƒ¿≈»…∆¿ƒ»¿≈»¿≈»«¿∆∆
‡nËÓ BÈ‡Â ,Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k - ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈¿«≈
‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL ‰Ïe˙a .Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«¿»∆…»¬»»ƒ»∆»«¬«ƒƒ
.˙B˙ÒÂ LÏL Ìc ‰‡¯zL „Ú ,¯B‰Ë dÓ˙k - ‰pË¿̃«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»»¿»

זה,11) במובן כלומר, דם", "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי על אף בתולה עדיין היא דם בראיית

הרגיל 12) הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא
לראייה. ראייה בין יום שלושים - באשה

.ÂÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k ÔÈa ‰Ó«≈∆∆«ƒ¿»«¿»»¿∆∆«ƒ¿»«
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰L ?d„‚a13, ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«¿»»≈ƒ

ÒÈ¯bk ‰È‰iL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰Â¿«ƒ¿»««∆∆≈¿«≈«∆ƒ¿∆«»ƒ
È˜ÏÈw‰14‡e‰L ,15,˙BL„Ú ÚLz È„k Ba LiL Úa¯Ó «ƒ¿ƒ∆¿À»∆≈¿≈≈«¬»

.¯B‰Ë - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰È‰ .LÏL ÏÚ LÏL»«»»»»ƒƒ∆»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈtË ÔÈtË ‡ˆÓ16C¯‡ ‰È‰ ;17- ƒ¿»ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿»»»…
.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»≈

טמא.13) טהור, ספק טמא ספק בשרה, על כתם "הרואה
רבינו, וסובר טהור". טהור, ספק טמא ספק חלוקה, על
זה  אם ספק, הוא מכגריס, פחות הוא כשהכתם שבבגדים,
שכל  בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם
מהשיעור  בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק הגוף

טמא. הוא כגריס שזה 14)של ואמרו פול חצי "והוא
האמור  שכגריס רבינו ודעת קילקי". הנקרא מהמקום הפול

הקילקי. גריס פירושו כן גם כתם לא 15)בטומאת כלומר,

ולא  הריבוע עליו מוסיפין אלא מרובע, הוא הקילקי שהגריס
הכתם  שטח שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך
ארוך  רבינו: שכתב וזה מרובע. לכגריס להצטרף יוכל

על 16)מצטרף. הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא בכתם
שיעור. צריך אין בין 17)בשרה שיעורו אבל כרצועה,

הקילקי. כגריס - הכל

.Ê- ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k∆∆∆ƒ¿»«»»∆≈¿«≈À¿»
ÈÏk ÏÚ ‰·LÈ ?„ˆÈk .BÏ ˙LLBÁ dÈ‡Â ,¯B‰Ë»¿≈»∆∆≈«»¿»«¿ƒ
B‡ ,‚c‰ ¯BÚ ÏÚ B‡ ,ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎe ‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡¬»ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ««»

BabÓ O¯Á ÈÏk ÏÚ18LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a ÏÚ B‡ , «¿ƒ∆∆ƒ««∆∆∆≈»
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡19- Ìc Ô‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚaˆ‡ ∆¿»«»∆¿»¿ƒ¿»¬≈∆»

‡ˆÓÂ ,‰ÈÏÚ ‰·LÈÂ Ú˜¯w‰ ‰˜„a elÙ‡ .‰¯B‰Ë¿»¬ƒ»¿»««¿«¿»¿»»∆»¿ƒ¿»
ÏkL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰„ÓÚLk Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì˙k∆∆«««¿«¿∆»¿»¬≈¿»∆…
.Ba ‡ˆniL Ì˙k ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»…»¿«∆∆∆ƒ»≈

‰‡ÓË Ïa˜Óa ‡ÏÂ20Ï·‡ ;Ô·Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈À¿»∆»ƒ≈»»»»¬»
.Ô‰a ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈBÚ·ˆ ÈÏk¿≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»»∆
,ÔÈBÚ·ˆ È„‚a ‰M‡‰ LaÏzL ,ÌÈÓÎÁ ewz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

.ÌÈÓ˙k‰ ÔÈcÓ dÏÈv‰Ï È„k¿≈¿«ƒ»ƒƒ«¿»ƒ

מגבו.18) מטמא חרס כלי לשום 19)שאין ראוי שאינו
טומאה. מקבל ואינו לעני אפילו ואפילו 20)איש כלומר,

טומאה. שמקבל בדבר

.Á‡ÓËz d¯Oa ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓpL ÌB˜Ó ÏÎa ‡Ï…¿»»∆ƒ¿»«»«¿»»ƒ¿»
‰t¯z‰ ˙Èa „‚k ‡ˆniL „Ú ,Ì˙k ÌeMÓ21?„ˆÈk . ƒ∆∆«∆ƒ»≈¿∆∆≈«À¿»≈«

‰t¯z ˙È·a Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË - d·˜Ú ÏÚ ‡ˆÓƒ¿»«¬≈»¿≈»∆»»«¿≈À¿»
LÈ ˙ÚaÏÚ B‡ d˜BL ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .d˙·È ¿≈¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»«»«

BÊa BÊ ˙B˜a„p‰ ˙BÓB˜n‰ Ì‰Â ,ÌÈÙaÓ ‰È˙BÒ¯t«¿∆»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿«ƒ¿»»
È¯‰ - ˜BLÏ ˜BLÂ Ï‚¯Ï Ï‚¯ ˜a„˙Â „ÓÚzL ˙Úa¿≈∆«¬…¿ƒ¿«∆∆¿∆∆¿¿¬≈
,‰‡ÓË - dÏ‚¯ Ï„eb L‡¯ ÏÚ ‡ˆÓ .‰‡ÓË BÊ¿≈»ƒ¿»«…««¿»¿≈»
Ïk ÔÎÂ .‰ÎÏ‰L ˙Úa dÏ‚¯ ÏÚ ¯„Á‰ ÔÓ ÛË ‡nL∆»»«ƒ«∆∆««¿»¿≈∆»¿»¿≈»
,Cl‰zLk d˙c Ìc ÂÈÏÚ Ê˙piL ¯LÙ‡L ÌB˜Ó»∆∆¿»∆ƒ»≈»»«ƒ»»¿∆¿«≈
ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË - Ìc ÌL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»¿≈»¿≈ƒƒ¿»«»«

È¯L˜ ÏÚ elÙ‡ ,‰È„È22;‰‡ÓË - ‰È„È ˙BÚaˆ‡ »∆»¬ƒ«ƒ¿≈∆¿¿»∆»¿≈»
Ô‰ ˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L23ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆«»«ƒ«¿»ƒ≈¬»ƒƒ¿»«»«

ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ıeÁaÓ ‰È˙BÒ¯t ÏÚÂ d˜BL24ÔÈ‡Â , »¿««¿∆»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿≈
BÊ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe ÌÈÎ¯È‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒƒ¿»ƒ«¿≈«ƒ¿«¿»¬≈

‰¯B‰Ë25ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ ÊzpL Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ; ¿»∆≈∆∆»»∆ƒ«»∆»ƒ»
.¯Á‡«≈

הערווה.21) היד.22)בית בכוונה 23)גב שלא ונגעו
התורפה. שיטה 24)בבית מה או הפנים אל שיטה "מה

השדרה". מגופה.25)אל בא זה דם שאין

.ËB‡ ‰Úeˆ¯k C¯‡ ‡e‰L d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«¿»»∆»…ƒ¿»
ÏÚ Ì˙k‰ C¯‡ ‰È‰L B‡ ,ÔÈtË ÔÈtË eÈ‰L B‡ ,Ï‚Ú»…∆»ƒƒƒƒ∆»»…∆«∆∆«
‰hnÓ ‡e‰ el‡k ‰‡¯ ‰È‰L B‡ ,dÎ¯È ·Á…̄«¿≈»∆»»ƒ¿∆¿ƒƒ«»

‰ÏÚÓÏ26BÊ È¯‰ - ‰t¯z ˙Èa „‚k ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ¿¿∆∆≈À¿»¬≈
‰È‰ ‡Ï - Ûeb‰ ÔÓ ÛË el‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;‰‡ÓË¿≈»¿≈¿ƒƒ»«ƒ«…»»
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Ba ÔÈ¯ÈÓÁÓ - el‡ ˙BÓB˜Óa ‡ˆÓp‰ Ìc ÏkL .‰Êk»∆∆»»«ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒƒ
˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡27. ««ƒ∆»≈

למעלה 26) ונמשך למטה מתחיל כאילו נראה כלומר,
אף  למטה יורד היה מקום מאותו בא שאילו לומר, ואפשר

חכמים. החמירו כן פי ספק 27)על טמא ספק בשרה "על
טמא". טהור,

.È‰hÓÏe d¯B‚ÁÓ :dlL ˜eÏÁ‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«∆»∆»≈¬»¿«»
˙Èa ÏÚ ‡ˆÓ .‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏe d¯B‚ÁÓ ,‰‡ÓË -¿≈»≈¬»¿«¿»¿»ƒ¿»«≈

ÚÈbÓ Ì‡ :dlL „È28‰‡ÓË - ‰t¯z ˙Èa „‚k29, »∆»ƒ«ƒ«¿∆∆≈À¿»¿≈»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»

שוחה.28) שהיא בזמן אלא מגיע אינו אם אפילו
התורפה.29) בבית ונגעה שחתה שמא חוששין שאנו

.‡È˙Óe BzËLBt ‰˙È‰‰ÏÈla Ba ‰qk30ÌB˜Ó Ïk - »¿»««ƒ¿«»««¿»»»
ÌB˜Ó Ïk - dlL ¯BÊ‡‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ì„ Ba ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿≈»¿≈»≈∆»»»

‰‡ÓË Ìc‰ Ba ‡ˆniL31. ∆ƒ»≈«»¿≈»

ראשה.30) אלא בו כסתה לא שעשוי 31)ואפילו מפני
שם. ונגע נתהפך ואולי ואילך אילך להסתובב

.·È‰LÏL ‰ÈÏÚ ‰‰LÂ ,„Á‡ ˜eÏÁ ˙L·BÏ ‰˙È‰»¿»∆∆»∆»¿»»»∆»¿»
d˙c ˙Ú ‡Ïa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ32ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e , »ƒ»≈¿…∆ƒ»»»¿»»¿»»»

¯eÚL Ba LiL ÏB„b „Á‡ Ì˙k B‡ ,ÌÈÓ˙k ‰LÏL¿»¿»ƒ∆∆∆»»∆≈ƒ
ÌÈÓ˙k ‰LÏL33ÛË Ì˙k ‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈¿≈»»∆»∆∆»«

ÌÈ„‚a ‰LÏL ‰L·Ï Ì‡ ÔÎÂ .ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓƒ∆»¿»¿≈ƒ»¿»¿»¿»ƒ
ÌÈ˜e„a34,d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰ÈÏÚ e‰LÂ , ¿ƒ¿»»∆»¿»»ƒƒ≈ƒ»»

„‚k ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa Ì˙k ‰‡ˆÓe»¿»∆∆¿»∆»≈∆««ƒ∆∆¿∆∆
‰Ê35.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆¬≈¿≈»»

זיבתה.32) קילקי.33)בימי גריסי כשלושה כלומר,
אחת.34) בבת אותם לבשה אם לומר 35)ואפילו ואפשר

הבגדים. שלושת דרך חדר והדם הוא אחד כתם שהכל

.‚ÈÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ba ÔÈ‡L „Á‡ Ì˙k ‰‡ˆÓ36: »¿»∆∆∆»∆≈¿≈¿»¿»ƒ
Ïk dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡37ÔBL‡¯ ÌBÈ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ƒ»¿»«¿»»≈«¿»∆ƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»¬»««¿ƒƒ
dÈ‡ - ÌÈÓ˙k ‰LÏLk BÈ‡L Ì˙k‰ ‰Ê ‰‡ˆÓ»¿»∆«∆∆∆≈ƒ¿»¿»ƒ≈»
ÔÈa Ïk dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»«¿»»≈
‰ÈÏÚ ‰‰LÂ d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BLÓM‰«¿»ƒ¿…»¿»¬»¿»»»∆»
ÏÚ Û‡Â ,˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ≈ƒ»»∆∆¿ƒ¿««

.ÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ì˙k‰ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈«∆∆¿≈¿»¿»ƒ

קילקי.36) גריסי בין 37)כשלושה של הזמן שכל כלומר,
מהבדיקה. ידה סילקה לא השמשות

.„È¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,ÌBi‰ d˜eÏÁ ÏÚ Ì˙k ‰‡ˆÓ»¿»∆∆«¬»«¿»¬»»««
,ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯L B‡ ;‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL Ck»¿≈»ƒ∆««∆∆»¬»¿≈»ƒ
.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰˙‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e««¿ƒƒ»¬»∆∆¬≈¿≈»»

.ÂËdÓ˙k ‰ÏBz - Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆¿««»»¬»»»ƒ¿»
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ïk d˙i‡¯a38˙Úa dÓˆÚ ‰˜„aL ÔÈa , ƒ¿ƒ»»»≈≈¿≈≈∆»¿»«¿»¿≈

Ï·‡ .‰˜„a ‡lL ÔÈa ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe Ì˙k‰ ‰‡ˆnL∆»¿»«∆∆»¿»»≈∆…»¿»¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a Ì˙k ¯Á‡ Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆««∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«»
‰˜„a Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ì˙Îa Ì˙k ‰ÏBz dÈ‡ -≈»»∆∆¿∆∆∆»ƒ≈»¿»
ÔÈ‡ - ÌÈÓ˙k‰ ÔÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡L ;Ì‰ÈÈa≈≈∆∆ƒƒ¿ƒ»»√»≈«¿»ƒ≈

.˙e·ÈÊ ÔÈÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

בא 38) שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה אם
למפרע. טמאה ואינה מהדם

.ÊË‰BL‡¯ ‰ÚLa ˙aL ·¯Ú Ì˙k ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»∆∆∆∆«»¿»»ƒ»
‰Ú„È ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰ ÔÓƒ«««ƒ∆…»¿»«¿»¿…»¿»
„Ú Ck ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,‰‡ÓË Ì‡ ‡È‰ ‰¯B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒƒ¿≈»¿»¬»»««««
‡l‡ ,Ì˙kÏ ‰BÓ dÈ‡ - ˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚL»»ƒ»ƒ««»≈»»«∆∆∆»
ÈL·e ˙aMa „Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â .‰i‡¯a Ì˙k‰ ‰ÏBz»«∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬»¿∆»««»¿≈ƒ
‰ÚLa ˙aL ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ .‰·Ê ‰È‰z - ˙aMa««»ƒ¿∆»»»¬»»¿«»¿»»
‰‡ˆnL ˙aL ·¯Ú :ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰iL¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈»ƒ∆∆«»∆»¿»
Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L ;Ìc‰ ‰˙‡¯L ˙aM·e ,Ì˙k‰ Ba«∆∆««»∆»¬»«»∆¬≈≈¿≈∆
- ˙aMa „Á‡a Ìc‰ ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»«»¿∆»««»

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ

.ÊÈ¯Á‡ Ì˙k ‰˙‡¯ Ï·‡ ,˙aMa Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»««»¬»»¬»∆∆«≈
·¯Úa dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡ :˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ««»ƒ»¿»«¿»¿∆∆
,„Á‡ Ì˙ÎÏ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ˙aL«»»¿»»≈»»∆»¿∆∆∆»
;˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈLe ÏÈ‡B‰ ,˙aM‰ ÌBÈa ‡e‰L∆¿««»ƒ¿≈∆¿≈≈¿≈
Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ ,‰˜„a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»¿…»¿»ƒƒ¿ƒ»»√»≈≈∆
Ì‡Â ,˙aL ·¯ÚÏ ‰BÓ BÊ È¯‰ - ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿ƒ»¬≈»¿∆∆«»¿ƒ

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙aMa „Á‡a ‰˙‡»̄¬»¿∆»««»∆∆¿ƒ

.ÁÈÌBiÓ ‰iL ‰ÚLa ÈM‰ Ì˙k‰ ‰˙‡¯ÔÈa ,˙aL »¬»«∆∆«≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ«»≈
,ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˜„a ‡Ï ÔÈa ‰˜„a»¿»≈…»¿»¬≈¿≈»¿≈»ƒ
„Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈¿≈∆¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»¿∆»
‰˙‡¯ .˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ ˙aMa««»««≈≈¿≈∆∆¿ƒ»¬»
Ì‡ :ÈLÈÏL Ì˙k ˙aMa „Á‡ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ∆»««»∆∆¿ƒƒƒ
dÈ‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ»»√»≈≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»∆∆¿ƒ

.ËÈLÈ Ì‡ ,BÏÏ‚a ‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L Ì˙k Ïk»∆∆∆»«¿∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯·cÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL :¯ÓBÏÂ Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c dÏ»»»ƒ¿¿«∆»∆∆∆ƒ»»
;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt¿ƒƒƒ¿»««∆∆¬≈¿»
Ì‡Â .Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¬ƒ∆»¿»≈¿ƒ

‡ÓË B˜ÙÒ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓ39.B· ‰ÏBz dÈ‡Â , ƒ¿»«¿»»¿≈»≈¿≈»»
d¯O·a ˙BÏ˙Ï dÏ ‰È‰ Ì‡Â40Û‡ - d˜eÏÁÓ ¯˙È ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»»»≈≈¬»«

.¯B‰Ë B˜ÙÒe ,‰ÏBz d¯Oa ÏÚ«¿»»»¿≈»

ספק 39) חלוקה על טמא; טהור, ספק טמא ספק בשרה "על
טהור". טהור, ספק מכה.40)טמא בה שהייתה כגון

.ÎB‡ ,ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ‰ËÁL ?„ˆÈk≈«»¬»¿≈»«»
,Ô‰a ÔÈ˜ÒBÚ‰ „ˆa ‰·LiL B‡ ,ÌÈÓ˙Îa ‰˜qÚ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆»¿»¿«»¿ƒ»∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68



פה d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'f ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

d˜eÏÁ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·ÚL B‡∆»¿»¿∆«»ƒ¿ƒ¿»»«¬»
.Ì˙k‰ ‡a Ô‰nL el‡ ÌÈ¯·„a ‰ÏB˙Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿»ƒ¿»ƒ≈∆≈∆»«∆∆

.‡ÎÌ˙k‰ Ì‡ ,„·Ïa d¯Oa ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»»ƒ¿«ƒ«∆∆
‰hÓÏe ¯B‚ÁÓ41‰ˆÙ˜Â ‰Ît‰˙ Ì‡Â .‰‡ÓË -42- ≈¬¿«»¿≈»¿ƒƒ¿«¿»¿»¿»

ÔÓ ‰Ê Ì„ ‰È‰ el‡L .‰‡ÓË ‰ÏÚÓÏe ¯B‚ÁÓ elÙ‡¬ƒ≈¬¿«¿»¿≈»∆ƒ»»»∆ƒ
ÏÚ Ì‚ ‡ˆniL dÏ ‰È‰ - ˜eM‰ ÔÓ B‡ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»ƒ«»»»∆ƒ»≈««
- d„‚·a ‡ÏÂ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰Â ;‰È„‚a¿»∆»¿ƒ¿ƒ¿»«¿»»¿…¿ƒ¿»

.‰‡ÓË¿≈»

התורפה.41) בית כנגד דאזדקרא",42)שהוא "כגון
לאחוריה". עצמה "זקפה

.·Î‰ÏBÎÈ Ì‡ ,‰˙ÈÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰kÓ da ‰˙È‰»¿»»«»««ƒ∆»¿»ƒ¿»
‰ÏBz - d¯Oa ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,Ì„ ‡ÈˆB‰Ïe Úlb˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»»»

‰kna43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««»¿≈…«≈»∆

על 43) עצמה המכה מן הדם שנטף אפשרות שיש ודווקא
הכתם. מקום

.‚Î‰ÏBz - „Á‡k d¯O·e ‰È„‚a ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»∆»¿»»¿∆»»
˙BÏ˙Ï dÏ LiL ÏÎa44˙ÏÎ‡Óa ‰ÏB˙Â .45‡nL , ¿…∆≈»ƒ¿¿»¿«¬…∆∆»

˙ÏÎ‡Ó Ìc ‰Ê Ì„Â ,˙ÏÎ‡Ó ‰‚¯‰ ‰·LiL ˙Úa¿≈∆»¿»∆∆¿»«¬…∆¿»∆««¬…∆
Ì˙k‰ ‰‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÒÈ¯‚k „Ú ?‰nk „ÚÂ .‡e‰¿««»««»ƒ¬»ƒ»¿»«∆∆
‰˙È‰ elÙ‡Â .˙ÏÎ‡Óa ‰ÏBz dÈ‡ - ÒÈ¯bkÓ ¯˙È»≈ƒ«»ƒ≈»»¿«¬…∆«¬ƒ»¿»
- ÒÈ¯bkÓ ¯˙È ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ì˙ka ‰ˆeˆ¯ ˙ÏÎ‡Ó«¬…∆¿»«∆∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ

.˙ÏÎ‡na ‰ÏBz dÈ‡≈»»««¬…∆

על 44) נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
ממקום  הוא הדם שאם מפני טמא, ספקו אזי לבד, בשרה
אבל  לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר,
שיש  מה בכל תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא

שהרגה.45)לתלות. ראינו שלא פי על ואף

.„Î,Ì„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡ .dÏÚ··e d·a ‰ÏBz ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»¿«¿»ƒ»¬ƒ¿»
- ‰kÓ Ô‰a ‰˙È‰L B‡ ,˙BÎÏÎÏÓ Ô‰È„È eÈ‰L B‡∆»¿≈∆¿À¿»∆»¿»»∆«»
Ì„Â ,‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â da eÚ‚ Ô‰ :˙¯ÓB‡Â Ô‰a ‰ÏBz»»∆¿∆∆≈»¿»¿ƒ…»¿»¿»

.‡e‰ Ô˙ÓÁÓ ‰Ê∆≈¬»»

.‰Î.Ba ˙BÏ˙Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ»ƒ»¿»ƒ¿
ÏÚ Ì˙k ‡ˆÓÂ ,dÙ˙Îa ‰kÓ dÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ¿»∆∆«
‰kna ‰Ú‚ ‰È„Èa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - d˜BL»≈¿ƒ∆»¿»∆»»¿»««»
ÔÈÏBz ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ÌB˜Óa ‰Ú‚Â¿»¿»¿»∆¿≈…«≈»∆≈ƒ

.d˜eÏÁa ÔÈa dÙe‚a ÔÈa ,Ba≈¿»≈«¬»

.ÂÎ‡l‡ Ba ÔÈ‡Â ,„Á‡ ¯Btˆa e˜qÚ˙pL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»¿≈∆»
ÚÏÒk Ì˙k Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡ˆÓÂ ,Ìc ÚÏÒk¿∆«»¿ƒ¿»«»««ƒ¿≈∆∆∆¿∆«

˙B‡ÓË Ô‰ÈzL -46‰˜qÚ˙ .47Ì„a¯LÙ‡ È‡L ¿≈∆¿≈ƒ¿«¿»¿»∆ƒ∆¿»
Ì˙k ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÒÈ¯bÎ ‡l‡ Ì˙k epnÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆∆»«»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆∆
‰˜qÚ˙pL Ìca ÒÈ¯‚Î ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ¬≈»¿»ƒ«»∆ƒ¿«¿»

˙ÏÎ‡Óa ÒÈ¯‚ÎÂ ,Ba48ÈLkÓ ¯˙È Ì˙k‰ ‡ˆÓ . ¿¿»ƒ¿«¬…∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔÈÒÈ¯‚49. ¿ƒƒ¿≈»

רק 46) דם יש בציפור שהרי ציפור בדם לתלות אפשר שאי
מהן  באחת ולתלות סלעים, כשני נמצא שתיהן ועל כסלע
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם

אחת.47) במאכולת.48)אשה תולים אנו שבכגריס
לתלות.49) במה שאין

.ÊÎ‰˜qÚ˙ .¯ÁL Ba ‰ÏBz ÔÈ‡ - Ì„‡a ‰˜qÚ˙ƒ¿«¿»¿»…≈»»…ƒ¿«¿»
‰‡¯Ó ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰a¯‰ Ì„ ÈÈÓ Ba LiL ÛBÚa¿∆≈ƒ≈»«¿≈¿ƒ¿»»∆»«¿≈
‰LÏL ˙L·BÏ ‰˙È‰ .Ba ‰ÏBz - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆»»¿»∆∆¿»

˙B˜eÏÁ50,ÔBzÁza Û‡ ‰ÏBz - ˙BÏ˙Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ¬ƒ¿»ƒ¿»«««¿
˙BÏ˙Ï dÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â51.ÔBÈÏÚa Û‡ ‰ÏBz dÈ‡ - ¿ƒ≈»¿»ƒ¿≈»»«»∆¿

‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·Ú ?„ˆÈk≈«»¿»¿∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿»
‡Ï ;ÌÈÁah‰ Ì„a ‰ÏBz - Bc·Ï ÔBzÁz‰ ÏÚ Ì˙k‰«∆∆«««¿¿«»¿«««»ƒ…
‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁah‰ ˜eLa ‰¯·Ú»¿»¿««»ƒ¿«≈««ƒ∆ƒ¿»
‰¯·Ú ˜ÙÒ .‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Bc·Ï ÔBÈÏÚa Ì˙k‰52 «∆∆»∆¿¿«¬≈¿≈»»≈»¿»

- ‰˜qÚ˙ ‡Ï ˜ÙÒ ‰˜qÚ˙ ˜ÙÒ ,‰¯·Ú ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»¿»»≈ƒ¿«¿»»≈…ƒ¿«¿»
.‰ÏBz dÈ‡≈»»

זה.50) גבי על אחר.51)זה ממקום בא שהדם
לא.52) או לתלות יש אם שספק

.ÁÎÌÈ¯ÈÊÁ da LiL ¯ÈÚ53„ÈÓz dÏ ÔÈ‡a Ì‰L B‡ , ƒ∆≈»¬ƒƒ∆≈»ƒ»»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -54.d˜eÏÁa ÔÈ‡ˆÓp‰ ‰ÈÓ˙ÎÏ ≈¿ƒƒ¿»∆»«ƒ¿»ƒ«¬»

דם.53) ומתיזים שקצים אוכלים אומרים 54)חזירים כי
מהחזירים. בא שזה

.ËÎ˙„·BÚ ÔÈa ,‰cÏ d˜eÏÁ ‰ÏÈ‡L‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆∆
B˙B‡ ‰L·ÏÂ ‰¯ÊÁÂ ,˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿»

‰˜È„a Ì„˜55- Ì˙k ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ,‰ÏBz BÊ È¯‰ …∆¿ƒ»»¿»»»∆∆¬≈»
‰pË˜ ‰·ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .B˙B‡ ‰L·lL ‰cpa«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«»

dlL ‡Óh‰ ÌBia56B‡ ,¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÏ B‡ , ««»≈∆»¿∆∆««…«
ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈÓcL ‰Ïe˙·Ï57Ï·‡ .da ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ƒ¿»∆»∆»¿ƒ¬≈»»¬»

¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ Ì‡58B‡ , ƒƒ¿ƒ»¿»»¿«»««»
‰L·ÏÂ ‰¯ÊÁÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La ‰ÏB„‚ ‰·ÊÏ¿»»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»
Ô‰ÈzL - Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰˜È„a Ì„˜ B˙B‡…∆¿ƒ»¿ƒ¿»»»∆∆¿≈∆

˙BÏ˜Ï˜Ó59BfÓ ‡nL ,d˙B‡ ˙Ï‡Ln‰Â ˙Ï‡BM‰ : ¿À¿»«∆∆¿««¿∆∆»∆»ƒ
dÈ‡ - Ì˙k‰ ÏÚ ˙·LBÈÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .BfÓ ‡nL∆»ƒƒ¿ƒ»¿∆∆««∆∆≈»

.Ì˙Îa Ì˙k ÔÈÏBz ÔÈ‡L ;da ‰ÏBz»»∆≈ƒ∆∆¿∆∆

בדקה 55) לא החלוק את החזירה שהשואלת אחרי כלומר,
בדוק. בחזקת היה השאלה בזמן אבל ביום 56)אותו,

בתולים.57)ראייתה. לראייתה.58)דם בשני
לבד.כלומר,59) בשואלת תולה שאינה

.Ï,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„·e d˜eÏÁ ‰˜„a»¿»¬»»¿»«¿»»¿»»
ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ezL·Ïe dz¯·ÁÏ ˜eÏÁ‰ ‰ÏÈ‡L‰Â¿ƒ¿ƒ»∆»«¬∆¿»¿»«¿ƒ¿»»»
dÈ‡Â ;‰‡ÓË ˙Ï‡BM‰ - dÏ ez¯ÈÊÁ‰Lk Ì˙k∆∆¿∆∆¡ƒ«»«∆∆¿≈»¿≈»
Ì„˜ B˙B‡ ‰˜„a È¯‰L ,˜eÏÁ‰ ˙ÏÚ·a ‰ÏBz»¿«¬«∆»∆¬≈»¿»…∆

.dÏ e‰ÏÈ‡LzL∆«¿ƒ≈»

.‡ÏBa ‡ˆÓÂ ‰¯ˆ˜ ÏL d˜eÏÁ ‰L·lL ‰k¯‡¬À»∆»¿»¬»∆¿»»¿ƒ¿»
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d`iaפו ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'f ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰t¯z‰ ˙Èa „‚k ÚÈbÓ Ì‡ :Ì˙k60‰‡ÓË -61Ì‡Â , ∆∆ƒ«ƒ«¿∆∆≈«À¿»¿≈»¿ƒ
‰¯B‰Ë - Â‡Ï62.‡e‰ ‰¯ˆ˜ ÏL ‰Ê Ì˙kL ; »¿»∆∆∆∆∆¿»»

ארוכה.60) מזו 61)של שמא טמאות, שתיהן כלומר,
מזו. הארוכה.62)ושמא

.·Ï¯Á‡Â BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡ ˜eÏÁ eL·lL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»¿»∆»««¿««
˙Á‡ ‰hÓa ˙BLÈ Ì‡ ÔÎÂ ,Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ck»ƒ¿»»»∆∆¿≈ƒ¿≈¿ƒ»««

˙Á‡k63.˙B‡ÓË Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ¿««¿ƒ¿»»««««≈∆À»¿≈
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe „iÓ dÓˆÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡Â¿ƒ»¿»««≈∆«¿»ƒ»»¿»«¿»

˙B¯B‰Ë ÌÈzL‰ È¯‰ - ‰‡ÓË64. ¿≈»¬≈«¿«ƒ¿

"משולבות".63) בגמרא: יחד. ודבוקות ואף 64)צפופות
האחרות  השתיים טמאה ומצאה בדקה מהן אחת אם בחלוק

טהורות.

.‚ÏÈÓ ‰ÏBz - ˙B¯B‰Ë ÔÓˆÚ e‡ˆÓe Ôlk e˜„a»¿À»»¿«¿»¿»ƒ
‰È‰˙Â ,‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈÓa Ìc ˙B‡¯Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .‰‡ÓË ‰Èe‡¯‰Â ,‰¯B‰Ë ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿»¿»¿»¿≈»≈«
˙¯aÚÓ‰ - ˙¯aÚÓ dÈ‡ ˙Á‡Â ˙¯aÚÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««¿À∆∆¿««≈»¿À∆∆«¿À∆∆
dÈ‡LÂ ‰˜ÈÓ .‰‡ÓË ˙¯aÚÓ dÈ‡LÂ ,‰¯B‰Ë¿»¿∆≈»¿À∆∆¿≈»¿ƒ»¿∆≈»
- ‰˜Ê dÈ‡LÂ ‰˜Ê .‰¯B‰Ë ‰˜Èn‰ - ‰˜ÈÓ¿ƒ»«¿ƒ»¿»¿≈»¿∆≈»¿≈»
‰Ïe˙a‰ - ‰Ïe˙a dÈ‡LÂ ‰Ïe˙a .‰¯B‰Ë ‰˜f‰«¿≈»¿»¿»¿∆≈»¿»«¿»
,˙B˜ÈÓ Ôlk ,˙B˜Ê Ôlk ,˙B¯aÚÓ Ôlk eÈ‰ .‰¯B‰Ë¿»»À»¿À»À»¿≈À»¿ƒ

.˙B‡ÓË Ôlk È¯‰ - ˙BÏe˙a ÔlkÀ»¿¬≈À»¿≈

.„ÏeLÈÂ ‰hn‰ ˙BÏb¯Ó C¯„ eÏÚL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»∆∆«¿¿«ƒ»¿»¿
.˙B‡ÓË ÔzLÏL - ˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÔlkÀ»¿ƒ¿»»««»∆¿»ƒ¿»¿»¿≈

˙ÈÓÈt‰ ˙Áz65,˙B‡ÓË dcˆaLÂ ‡È‰ - «««¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ»¿≈
‰BˆÈÁ‰Â66dcˆaLÂ ‡È‰ - ‰BˆÈÁ‰ ˙Áz .‰¯B‰Ë ¿«ƒ»¿»«««ƒ»ƒ¿∆¿ƒ»

C¯„ eÏÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯B‰Ë ˙ÈÓÈt‰Â ,˙B‡ÓË¿≈¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ…»∆∆
Ì„ ‡ˆÓÂ ,¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,‰hn‰ ˙BÏb¯Ó«¿¿«ƒ»∆¬≈≈»∆≈∆¿ƒ¿»»

.˙B‡ÓË Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆À»¿≈

הקיר.65) החדר.66)שאצל לצד

.‰Ï‰nae‡ˆÓe Ôlk e˜„aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿À»»¿
BÓk ,dz¯·Áa ˙BÏ˙Ï Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎez ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…«««≈∆ƒ¿«¬∆¿»¿
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»ƒ»¿»««»¿»«¿»
BÊa ‰¯B‰h‰ ‰ÏBz - ‰˜„a ‡Ï dz¯·ÁÂ ,‰¯B‰Ë¿»«¬∆¿»…»¿»»«¿»»

.‰‡ÓË ‰˜„a ‡lL BÊ È¯‰Â ,‰˜„a ‡lL∆…»¿»«¬≈∆…»¿»¿≈»

.ÂÏ‰ÏzÈ ‰Óa BÏ ÔÈ‡L „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k Ïk»∆∆∆ƒ¿»««∆∆∆≈¿»ƒ»∆
˜tzÒ Ì‡Â .Ì„ ‡e‰L Ú„eiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈«∆ƒ»«∆»¿ƒƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ì„‡ Ú·ˆ B‡ Ì„ ‡e‰ ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»∆«»…«¬ƒƒ»»
BÈÚ ‰‰k B‡ ¯·Ú Ì‡ :¯„q‰ ÏÚ el‡ ÔÈnÒ ‰Ú·Lƒ¿»«»ƒ≈««≈∆ƒ»«»»≈
‡e‰L ˙BÓk „ÓÚ Ì‡Â ;‰‡ÓËe Ìc Ì˙k ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆»¿≈»¿ƒ»«¿∆

‰¯B‰Ëe Ú·ˆ ‰Ê È¯‰ -67. ¬≈∆∆«¿»

לבעלה.67) גם

.ÊÏ,ÏÙz ˜¯ :Ô¯„Ò ÏÚ ÌÈnÒ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»…»≈

,eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ,ÏBt ÏL ÔÈÒÈ¯b ˙ÒÈÚÏe¿ƒ«¿ƒƒ∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ
ÒkÒÎÏ CÈ¯ˆÂ .‚ÏL‡Â ,‡ÈBÓÈ˜Â ,¯˙Â ,˙È¯·e68 …ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÏÎa ‡È·Óe CÈÏBÓe ,ÌÒÂ ÌÒ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ«»«»«ƒ≈ƒ¿»
„Á‡k Ô¯È·Ú‰L B‡ ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL Ô¯È·Ú‰ .ÒekÒkƒ¿∆¡ƒ»∆…««≈∆∆∆¡ƒ»¿∆»
- ÌÈBL‡¯Ï ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈc˜‰ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒƒ
,BÏ eÏÚ ,ÌÈBL‡¯‰ Ô‰L ,‰B¯Á‡a ¯È·Ú‰L el‡≈∆∆¡ƒ»«¬»∆≈»ƒƒ»
„Ú ,ÌÈc˜‰L ÌÈB¯Á‡ Ì‰È¯Á‡ ¯È·ÚÓe ¯ÊBÁÂ¿≈«¬ƒ«¬≈∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«

.¯„q‰ ÏÚ ‰Ú·M‰ e¯·ÚiL∆««¿«ƒ¿»««≈∆

בגדים 68) כיבוס כדרך ידיו שתי "בין פעמים שלוש לשפשף
ומביא". ומוליך ומשפשף צידו עם צידו שכופל

.ÁÏ˙lÁzÓ ÌeÏk ÌÚË ‡lL ?ÏÙz ˜¯ e‰Ê È‡≈∆…»≈∆…»«¿ƒ¿ƒ«
¯ÁÓÏ ,ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁÓ ÔLÈ ‰È‰Â ,‰ÏÈl‰««¿»¿»»»≈≈¬ƒ««¿»»«¬¿»»
·¯ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .ÏÙz ˜¯ ‡¯˜ ÏÎ‡iL Ì„…̃∆∆…«ƒ¿»…»≈¿∆…»»…
‰LÂ ÌÈkL‰ Ì‡Â .ÌBia ˙BÚL LÏL „Ú B¯eacƒ«»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»
¯eac‰L ,ÏÙz ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙BÚL LÏL Ì„˜ B˜¯tƒ¿…∆»»≈∆…»≈∆«ƒ
˙ÒÈÚÏ ‡È‰ BÊ È‡Â .ÌÈÓk B¯ÈÊÁÓe ˜¯‰ ˜ÊÁ Ïh·Ó¿«≈…∆»…«¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«
ÏBt‰ ÌÚ ·¯Ú˙iL „Ú ÔÈÒÈ¯b‰ ÒÚÏiL ‡e‰ ?ÔÈÒÈ¯b¿ƒƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«
¯Á‡ ?eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓ e‰Ê È‡Â .ÂÈtÓ ‰a¯‰ ˜…̄«¿≈ƒƒ¿≈∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ««

.¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ»≈

.ËÏ‰‡ˆÓ Ì‡ ,Ì˙k ÌeMÓ ‰‡ÓË ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈»ƒ∆∆ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙·LBÈÂ ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d˙c ÈÓÈa Ì˙k‰«∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈ƒ»¿∆∆»»
‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆
È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa B˙B‡ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓÀ∆∆¿«¿»¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»¬≈
˜¯Ùa ¯‡a˙pL BÓk ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ˜ÙÒ BÊ¿≈»»¿»¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆∆

·LBÈÂ ,‰Ê˙Ú·L B‡ ,‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙ ∆¿∆∆∆»ƒ»¿»¿«»ƒ¿«
È¯·cÓ Ïk‰Â .˜ÙqÓ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒƒ»¿»¿»ƒ»≈¿«…ƒƒ¿≈
- ÔB„Êa ‰ÈÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ .e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«»»∆»¿»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ69Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe ,70. «ƒ«««¿¿ƒƒ»¿»

סופרים.69) דברי על  בשוגג.70)שעבר עליה  בא  אם

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הפילה 1) ואם יום מארבעים פחות לולד צורה שאין יבאר

ניכרת; ואינה ביותר דקה אדם צורת המפלת ארבעים; ביום
ודין  לידה; טמאה אם במעיה הולד נחתך או דופן יוצא ודין
ודין  אדם; כצורת ופניו ועוף חיה בהמה כמין המפלת
זכר  הפילה ודין אחת; וירד אחת בעין או נחש דמות המפלת
ודין  קיימא; של ולד ואח"כ שלייא הפילה או עמו; וסנדל
לזכר  תשב שאמרו מקום כל ודין מה; יודעת ואינה הפילה

כיצד. – ולנקבה

.‡‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ck ‰‡ÓË - ˙„ÏBÈ Ïk»∆∆¿≈»¿ƒ»¿««ƒ∆…»¬»
Ìc2˙Ó B‡ ÈÁ ˙„ÏBi‰ „Á‡Â .3B‡4ÏÙ elÙ‡5Ì‡ . »¿∆»«∆∆«≈¬ƒ≈∆ƒ

‡e‰Â .‰·˜Ï ˙·LBÈ ‰·˜ Ì‡Â ,¯ÎÊÏ ˙·LBÈ - ¯ÎÊ»»∆∆¿»»¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»¿
˙BÁÙÏ ˙¯Ó‚ „Ïe‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â .B˙¯eˆ ¯ÓbzL∆ƒ»≈»¿≈««»»ƒ¿∆∆¿»

‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ó6. ≈«¿»ƒ∆»«»»¿∆»«¿≈»

כא.).2) (נדה דם בלא הרחם לפתיחת 'ספרא'3)דאפשר
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המת". את לרבות "זכר, י פרשה רומי,4)תזריע, בדפוס
ואפילו. תימן: כל 5)ובכת"י . . . "וילדה שם: 'ספרא'

עמה  שאין אדומה חתיכה למפלת דומה זה ואין שתלד".
שם  כי טהורה, שהיא הי"ג פ"ה למעלה רבינו שפסק דם,

ולד. צורת לה שאין בחתיכה א.6)מדובר ל, נדה

.·‰‡ÓË dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a ˙Ïtn‰Â7.‰„Ï ¿««∆∆¿«¿»ƒ≈»¿≈»≈»
„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa ‰ÏÈt‰ .ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa elÙ‡¬ƒ¿«¿»ƒƒƒ»¿«¿»ƒ¿∆»

LÈÓLz‰ ¯Á‡Ó8˜ÙÒ BÊ È¯‰ -9¯ÎÊÏ ·L˙Â ,˙„ÏBÈ ≈««««¿ƒ¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»
‰cÏe ‰·˜ÏÂ10¯˙BÈa ‰wc Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‰˙È‰ . ¿ƒ¿≈»¿ƒ»»¿»«»»»«»¿≈

ÏÈÏÚa ˙¯k dÈ‡Â11.‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ¿≈»ƒ∆∆«¬ƒ¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ12. ¿∆«ƒ¿»»ƒ¿À»

טבילתה.8)שם.7) אחרי נתעברה 9)הראשון אולי
כבר  יום ובארבעים טבילתה, שלאחר הראשונה מהבעילה

וטמאה. היא ויולדת הולד, צורת כלומר,10)נגמרה שם.
שבועיים, טמאה שהיא נקבה יולדת של חומר עליה נותנין
הרי  47 עד 44 בימים ראתה שאם זכר. יולדת של וחומר
בימים  ראתה אם וכן זיבות. ספק נידות, דם ספק זה דם
אפילו  כנדה טמאה 43ֿ40 בימים ראתה אם אבל ,65ֿ62
נדה, של חומר וגם נדה. ימי הם אלה כי זכר, חומרת בלי
ימי  לה ואין כנדה, טמאה היא ארבעים תוך ראתה שאם

הכ"א. להלן ראה כיולדת. ומפורסם"11)טוהר "נגלה
ניכר  לא כלומר, פ"א). השנה ראש לרבינו, המשנה (פירוש

נקבה. או זכר זה ב.12)אם כד, נדה

.‚?Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡e‰ ‰Ê È‡13Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz ≈∆»ƒ¿À»¿ƒ«¿ƒ»∆»»
BÙeb -14·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÈÚ ÈzL ,‰L„Úk15 «¬»»¿≈≈»ƒ¿≈ƒ≈¿

·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÓËÁ ÈL ,BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒ¿≈√»»ƒ¿≈ƒ≈¿
CezÁÂ ,‰¯ÚO‰ ËeÁk Áe˙t ÂÈt ,BÊÏ BÊ ˙B·¯˜Ó¿…»»ƒ»«¿««¬»¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ,‰fÓ ¯˙È B˙¯eˆ ‰¯‡a˙ .BÏ ÔÈ‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È»«ƒ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»¬»»»≈ƒ∆«¬«ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈa ¯k BÈ‡16 ≈ƒ»≈»»ƒ¿≈»≈¿ƒ¿«ƒ

BL‡¯L ÌÒÈ˜ ‡È·Óe .BÁˆÁˆÓ ÔÓM‰L ,ÔÓLa ‡l‡∆»¿∆∆∆«∆∆¿«¿¿≈ƒ≈»∆…
ÌB˜Ó B˙B‡a ÚÚÓe ˜ÏÁ17Ì‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ »»¿«¿≈«¿»ƒ¿«¿»¿«»ƒ

CÒÎÒÓ18ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â .¯ÎÊ ‡e‰L Úe„Èa - ¿«¿≈¿»«∆»»¿ƒ»»»
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰·˜ BÊ È¯‰ - ‰˜e„Ò ‰¯BÚOkƒ¿»¿»¬≈¿≈»¿≈»¿ƒ»
ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈÏÙ ÏL ˙BÓÈ˜¯‰ el‡ ÏÎÂ .‰˜È„a¿ƒ»¿»≈»¿ƒ∆¿»ƒ≈¿ƒ

¯ÈÚOiL „Ú ¯‰Ë ÈÓÈ Ô‰Ï19.„Ïe‰ »∆¿≈…««∆«¿ƒ«»»

א.13) כה, רבינו 14)שם ודעת כעדשה", "וגויתו שם.
 ֿ יום וב'תוספות ברש"י שם וראה גופו. פירושו: שגוויתו,

מ"ז). פ"ו (נגעים זבוב"15)טוב' "עיני כלומר, שם.
(ר' הזבוב" שמשליך טיפין כשתי מפרשים, "ויש (רש"י).

ה"ד). פ"ד, נדה תוספתא הגר"א, בן שם.16)אברהם
את  ממחים הם כלומר, אותו". וטורדין עזים "שהמים

המין.17)השפיר. אברי המעכב,18)של דבר "שיש
(רש"י). גיד" שערות 19)והיינו לו שיהא "עד שם:

(רש"י). בראשו"

.„‰·Ï ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰20da ‡ˆÓÂ ‰Ú¯˜ Ì‡ , ƒƒ»¬ƒ»¿»»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿»»
‡ÏÓ ¯ÈÙL ‰ÏÈt‰ .‰„Ï ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ÌˆÚ∆∆¬≈¿≈»≈»ƒƒ»»ƒ»≈

ÌÈÓ21ÌÈe‚ ‡ÏÓ ,Ì„ ‡ÏÓ ,22ÏÈ‡B‰ ,¯Oa ‡ÏÓ , «ƒ»≈»»≈¿ƒ»≈»»ƒ
.„ÏÂÏ ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìw¯Ó BÈ‡Â¿≈¿À»≈»∆∆¿»»

ב.20) כא, ב.שם21)שם כאילו 22)כד, התולעת "מין
לרבינו  המשנה (פירוש התולעת" בתבנית חתוך, בשר הוא

שם).

.‰ÔÙ„ ‡ˆBÈ23ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡ - ≈…∆≈ƒ¿≈»≈»¿≈»¿≈
‰„ÏÈÂ ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ :¯Ó‡pL ;‰¯‰Ë ÈÓÈÂ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ≈»√»∆∆¡«ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»
‰„ÏÈÂ ‰M˜Ó‰ .˙Ú¯ÊnL ÌB˜nÓ „ÏzL „Ú - ¯ÎÊ»»«∆≈≈ƒ»∆«¿«««¿«»¿»¿»
ÌÁ¯‰ C¯„ ‡a‰ ÈLw‰ Ì„ È¯‰ - ÔÙc‰ C¯c „ÏÂ24 »»∆∆«…∆¬≈««ƒ«»∆∆»∆∆

˙e·ÈÊ25‰c B‡26‡ÓË - ÔÙc‰ C¯„ ‡ˆBi‰ Ì„Â .27. ƒƒ»¿»«≈∆∆«…∆»≈
,‰¯B‰Ë ‰M‡‰ È¯‰ - ÌÁ¯‰ C¯c Ì„ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»»∆∆»∆∆¬≈»ƒ»¿»

‡ÓË dÙcÓ ‡ˆiL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡28ÔÈ‡L ; ««ƒ∆«»∆»»ƒ»¿»»≈∆≈
d˙Â¯Ú C¯„ ‰Â„Ó ‡ˆiL „Ú ‰‡ÓË ‰M‡‰29. »ƒ»¿≈»«∆≈≈«¿∆∆∆∆¿»»

עליה 23) תקשה אם האשה חלצי שישוסע "והוא א: מ, שם
שם). המשנה (פירוש משם" העובר ויצא שם 24)הלידה

א. יולדת 25)מא, זו "הרי היא שם: זבה כלומר, בזוב".
זיבה  מטומאת הקושי דם התורה שטיהרה מה כי וטמאה,
(רש"י  לידה נקראת לא דופן דרך אבל בלידה, אלא אינו -

נדה.26)שם). בימי ואם 27)אם טמא, גופו שהדם
ערב. טומאת נטמא בו נגע מקומו 28)אחד "שמקור שם:

את  מטמאה אינה דופן דרך דם שראיית ואףֿעלֿפי טמא".
מפני  במגע, מטמא עצמו הדם אכל נדה, בטומאת האשה

שם). (רש"י טמא מקומו ומקור במקור, נגע שם.29)שזה
ערותה  את וגלה דוה, אשה את ישכב אשר ואיש "שנאמר
דרך  מדוה שיצא עד טמאה אשה שאין מלמד יח) כ, (ויקרא

ערותה".

.Â‡ˆiL ÔÈa ,¯·‡ ¯·‡ ‡ˆÈÂ ‰ÈÚÓa „Ïe‰ CzÁ∆¿««»»¿≈∆»¿»»≈∆≈∆≈∆»»
‰È¯Á‡Â Ï‚¯‰ ‰‡ˆiL ÔB‚k ,ÌÈ¯·È‡‰ ¯„Ò ÏÚ«≈∆»≈»ƒ¿∆»¿»»∆∆¿«¬∆»

¯„q‰ ÏÚ ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ,C¯i‰ ‰È¯Á‡Â ˜BM‰30- «¿«¬∆»«»≈≈∆»»∆…««≈∆
BL‡¯ ‡ˆÈ Ì‡Â .Ba¯ ‡ˆiL „Ú ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡≈»¿≈»≈»«∆≈≈À¿ƒ»»…

Blk31‡ˆÈÂ CzÁ ‡Ï Ì‡Â .Ba¯k ‰Ê È¯‰ - „Á‡k À¿∆»¬≈∆¿À¿ƒ…∆¿«¿»»
·¯ ‡ˆzMÓ - Bk¯„k32BzÁct33Û‡ ,„eÏÈk ‰Ê È¯‰ ¿«¿ƒ∆≈≈…««¿¬≈∆¿»«

.Ck ¯Á‡ CzÁpL Èt ÏÚ«ƒ∆∆¿«««»

א.30) כח, הוולד 31)שם שאם רבינו, ודעת א . כט, שם
כל  וצריכין ככולו, הראש רוב אמרינן: לא מחותך, יצא

(מגידֿמשנה). עד 32)הראש כדרכו "יצא א. כח, שם
ורבינו  פדחתו". משיצא ראשו, רוב ואיזהו ראשו, רוב שיצא
כלומר  פדחתו, על גם מכוון במשנה, השנוי ש"רוב" מפרש:

(כסףֿמשנה). פדחתו המשנה,33)רוב (פירוש מצחו
שם).

.Ê‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - d¯ÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ¿≈»≈»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ34„Ïe‰ ‡ˆiL „Ú ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»¿≈…««∆≈≈«»»

e¯Ó‡L BÓk ,Ba¯ B‡ Blk35. ÀÀ¿∆»«¿

שיצא 34) עד אלא לידה חשובה אינה התורה, ומדין שם.
הולד. הקודמת.35)רוב בהלכה

.ÁÂÈt eÈ‰ Ì‡ :ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÓk ˙Ïtn‰««∆∆¿ƒ¿≈»«»ƒ»»»
Ì„‡ ÈÙk36;¯ÎÊÏ ·Lz - ¯ÎÊ Ì‡ .„ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈»»¬≈∆»»ƒ»»≈≈¿»»

¯ÎÊ ÔÈa ¯k BÈ‡ Ì‡Â ;‰·˜Ï ·Lz ‰·˜ Ì‡Â¿ƒ¿≈»≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ»≈»»
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¯‡ML Èt ÏÚ Û‡ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ‰·˜Ïƒ¿≈»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»««ƒ∆¿»
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ï ‰ÓBc Ûeb‰«∆ƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ≈
Ûeb Ûeb‰ ¯‡ML Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ Èt ˙¯eˆk ÂÈt»»¿«¿≈»»»««ƒ∆¿»«

ÌÏL Ì„‡37ÈÏ‚¯Â È„È ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„ÈÂ ,38È¯‰Â ,Ì„‡ »»»≈¿»»¿«¿»¿≈¿«¿≈»»«¬≈
‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ - ‰·˜ B‡ ¯ÎÊ ‡e‰»»¿≈»≈»»¿≈ƒ¿≈»

.‰„Ï≈»

א.36) כא, ב.37)שם כג, ידי 38)שם תימן: בכת"י
ורגליו. אדם

.ËÁˆn‰ ‰È‰iL ?Ì„‡‰ Èt ˙¯eˆ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈»»»∆ƒ¿∆«≈«
˙¯eˆk Ô˜f‰ ˙Ba‚Â ˙B˙Òl‰Â ÌÈÈÚ‰Â ÔÈÈ·b‰Â¿«¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿«¿»¿««»»¿«

Ì„‡‰39Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Û‡‰Â ÌÈÊ‡‰Â ‰t‰ Ï·‡ ; »»»¬»«∆¿»»¿«ƒ¿»«««ƒ∆≈
.„ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏLk¿∆¿≈»¿«»¬≈∆»»

אינה 39) בהמה, כצורת הוא מהם אחד דבר אם אבל שם.
הוא  שנמנו הזוגיים הפנים מחלקי אחד אם וכן לידה, טמאה

בהמה. בצורת

.ÈÈtÓ ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - LÁ ˙eÓc ˙Ïtn‰««∆∆¿»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú ÂÈÈÚ ÏbÏbL40Ì„‡ ˙eÓc ˙Ïtn‰ . ∆«¿«≈»»…¿∆»»««∆∆¿»»

¯Oa ÏL ÌÈÙk BÏ LiL41‡¯· .‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - ∆≈¿»«ƒ∆»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»
‡ C¯ÈÂ ˙Á‡ ÔÈÚa˙Á42„v‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ :43È¯‰ - ¿«ƒ««¿»≈««ƒ»ƒ««¬≈

Bn‡Â ,Ì„‡ ÈˆÁk ‡e‰44‰„Ï ‰‡ÓË45eÈ‰ Ì‡Â ; «¬ƒ»»¿ƒ¿≈»≈»¿ƒ»
.˙¯Á‡ ‰i¯a BÊ È¯‰L ,‰¯B‰Ë Bn‡ - ÚˆÓ‡a»∆¿«ƒ¿»∆¬≈¿ƒ»«∆∆

מכיון 40) נחש, דמות שהמפלת רבינו, דעת ב. כד, שם
של  מעיניהם יותר אדם לשל דומה נחש של עין שגלגל
חיה  בהמה שאר מהֿשאיןֿכן ולד. חשוב ועוף, חיה בהמה
עד  ולד אינו אדם, לשל הדומה אבר שום בהם שאין ועוף
חֿט  בהלכה למעלה כמבואר אדם, כפני הצורה כל שתהא
משנה'. וב'מגיד הראב"ד' 'השגת ראה (כסףֿמשנה).

ב.42)שם.41) כג, שהרי.43)שם תימן: בכת"י
אמו.44) תימן: ובכת"י רומי, יסופק 45)בדפוס "ולא

שזכרתי, מה כל אדם שילד הטבע מצד נמנע שהוא בשכלך
הפילוסופים  וכתבו מזה. יותר העידו וכבר אפשר, זה אבל
כולם  הטבעיים, הענינים אלה, מכל יותר זר שהוא מה
(פירוש  והפליאה" הזרות בהם ויפול הרוב על הולכים

פ"ג). נדה המשנה,

.‡ÈÌeË‡ BlL ËLÂ ‡¯·46¯ÒÁ ‰È‰L B‡ , ƒ¿»≈∆∆»∆»»»≈
B¯eahÓ47‰hÓÏe48‰˙È‰L B‡ ,ÌeË‡ ‡e‰ È¯‰Â ƒƒ¿«»«¬≈»∆»¿»

‰ÓeË‡ BzÏbÏ‚49˙BÁeË ÂÈt eÈ‰L B‡ ,50Ô‰a ÔÈ‡Â À¿»¿¬»∆»»»¿≈»∆
˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚ ÈL BÏ LiL B‡ ,ÌÈt ¯k‰51B‡ , ∆≈»ƒ∆≈¿≈«ƒ¿≈¿»

Ce˙Á BÈ‡L L‡¯ ˙i¯a ‰ÏÈt‰L52BÈ‡L „È B‡ , ∆ƒƒ»¿ƒ«…∆≈»»∆≈
Ce˙Á53‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ el‡Ó ÏÙ Ïk - »»≈∆≈≈≈»»¿≈ƒ¿≈»

Ì‡ Ï·‡ .‰„Ï‰Îe˙Á Ï‚¯Â ‰Îe˙Á „È ‰ÏÈt‰54- ≈»¬»ƒƒƒ»»¬»¿∆∆¬»
ÂÈ¯·È‡ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÌÏL „ÏeÓ d˙˜ÊÁ È¯‰55. ¬≈∆¿»»ƒ»»»≈ƒ¿»¿ƒ¿…≈»»

סתום.46) כלומר, הבטן 47)שם, בעור השקוע שרר,
מטבורו,48)ככפתור. מלמטה חפר אם אבל א. כד, שם

לידה. וטמאה ולד נקרא זה הרי הארכובה, כל או נקביו כגון
אףֿעלֿפי  לידה, טמאה אמו טריפה שיולדת רבינו, [דעת

לקבלת  ראוי אינו שהוולד במקרה רק חיה, אינה  שטריפה
למעלה  חסר שאפילו כאן פסק לכן טמאה, אינה כלל חיות
כשחסר  רק ומטהר טמאה, אמו טריפה, שהוא הארכובה מן
'כסף  ראה כדבריו]. שלא משמע שם בסוגיה אולם מטבורו.

חוט 49)משנה'. עם קשר אין שלמוח כלומר, שם.
ברש"י. שם ראה ניכרת 50)השדרה. צורה "שאין שם.

(רש"י). לגמרי" "שאינו 52)שם.51)בהן ב: כד, שם
פ"ד  נדה לתוספתא פירוש זהב', ('זר כתיקונו" החיתוך ניכר
הראש  שבאברי החיתוך רק בו, יש פנים צורת כלומר, ה"ז).
למעלה  מבואר הפנים, צורת לו וכשאין כתיקונו, ניכר אינו

לידה. טמאה אינה שאמו ח) נדה 53)(הלכה תוספתא
מגוף  אומרים שאנו ולד", אינו . . . אטומה "יד ה"ז: פ"ד

היד. באה כצורתה 54)אטום "מחותכת א: יח, נדה
שם). (רש"י אצבעות" כבר 55)בחיתוך "שיצאו כלומר,

ללידה  (הנחשבת לרוב שמשלמת הזאת היד עם אברים רוב
אטום" לגוף חוששין אין חתוכה, שהיא ומתוך גמורה),
נדה  רנשבורג, בצלאל לרבי נדה פתחי - בצלאל' ('חכמת
אמו  חתוכה, יד המפלת שם: שאמרו מה מפרש רבינו כח.).
אחרים, גוף חלקי לפניֿכן שיצאו הכוונה לידה, טמאה

רו  יהיה זו יד עם משנה'.וביחד 'מגיד ראה אברים. ב

.·ÈÌ„‡‰ Ì‰Ó ¯ˆBpL ÌÈÓc‰ ¯‡MÓ ‰t˜È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿∆ƒ¿»«»ƒ∆«≈∆»»»
¯BM‰ ÔBLÏ BÓk ‰ÎÈ˙Á56˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Îe¯k ‰È‰˙Â , ¬ƒ»¿¿«¿ƒ¿∆¿»«ƒ¿»

ÏcÒ ‰OÚÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .ÏcÒ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â .„Ïe‰«»»¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»…≈»∆«¿»
„ÏÂ ÌÚ ‡l‡ ‰Ê57‡Ïa dc·Ï ‰¯ˆBpL ‰ÎÈ˙Á Ï·‡ . ∆∆»ƒ»»¬»¬ƒ»∆¿»¿«»¿…

‰È‰È ‡Ï ÌÈ¯aÚ‰ ·¯Â .ÏcÒ ˙‡¯˜ dÈ‡ - „ÏÂ»»≈»ƒ¿≈«¿»¿…»À»ƒ…ƒ¿∆
,dËa ÏÚ ¯·c ˙¯aÚÓ‰ ‰kÈ ÌÈÓÚÙe .ÏcÒ Ì‰nÚƒ»∆«¿»¿»ƒ«∆«¿À∆∆»»«ƒ¿»
Ba ¯‡MÈ ÌÈÓÚÙe .‰Ê ÏcÒk ‰OÚÈÂ ¯aÚ‰ „ÒtÈÂ¿ƒ»≈»À»¿≈»∆¿«¿»∆¿»ƒƒ»≈
e‡t˜ÈÂ ,‰pzLÈÂ „Ïe‰ L·ÈÈ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈt ¯k‰∆≈»ƒ¿»ƒƒ««»»¿ƒ¿«∆¿ƒ¿¿
,CÎÈÙÏ .ÌÈt ¯k‰ Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,ÌÈÓc‰ ÂÈÏÚ»»«»ƒ«∆…ƒ»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈt ¯k‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ ÏcÒÂ ¯ÎÊ ˙Ïtn‰««∆∆»»¿«¿»ƒ««ƒ∆≈∆≈»ƒ
‰Ê ÏcÒ ‡nL ,‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ÏcqÏ««¿»¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»∆»«¿»∆

‰È‰ ‰·˜58ÌeMÓ Ba d‡nËÏ Ba e¯ÈÓÁ‰ ‡¯ÓÁÂ . ¿≈»»»¿À¿»∆¿ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈt ˙¯eˆ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ „ÏÂ59‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , »»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒ

.BnÚL „Ïe‰ ÈtÓ ‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒ¿≈«»»∆ƒ

ב.56) כה, שם.59)שם.58)שם.57)שם

.‚È˙Ï˙BÁ‰60˙ÓÁ BÓk ‡È‰L ,‰·Ú‰61dÎB˙aL , «∆∆∆»»∆ƒ¿≈∆∆¿»
‰È‰ Ì‡ ,Ïcq‰ ˙‡Â B˙B‡ ˙ÙwÓ ‡È‰Â ,„Ïe‰ ¯ˆB»«»»¿ƒ«∆∆¿∆««¿»ƒ»»
‡ˆBÈÂ d˙B‡ Ú¯B˜ ˙‡ˆÏ BpÓÊ ÚÈbiLÎe ,ÏcÒ BnÚƒ«¿»¿∆«ƒ«¿«»≈≈«»¿≈
ËeÁÏ ‰ÓBc d˙i¯a ˙lÁ˙e .‡ÈÏL ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ -ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»»»¿

·¯Ú ÏL62Ô·˜¯˜k ‰·ÚÂ ,˙¯ˆBˆÁk ‰ÏeÏÁÂ ,63 ∆≈∆«¬»«¬∆∆¿»»¿À¿¿«
.ÁÙhÓ ‰˙eÁt ‡ÈÏL ÔÈ‡Â .ÌÈÏB‚¯z‰««¿¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ∆«

ט)60) לח, (איוב המקרא לשון העובר, את וכורכת העוטפת
חתלתו. מים.61)וערפל של פירוש:62)נאד א . כ, שם

אריג. של הרוחב כחוט ממנה".63)דקה יוצאין "שהדקין
שם. גמרא

.„È‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ‡ÈÏL ˙Ïtn‰64‡Ï . ««∆∆ƒ¿»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»…
„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡l‡ ,„ÏÂ ‡ÈÏM‰L65‰ÏÈt‰ . ∆«ƒ¿»»»∆»∆≈ƒ¿»¿…»»ƒƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46



פט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'f ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È¯‰Â ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ - ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â ÏÙ≈∆¿««»ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»«¬≈
ÔÈ‡L ;ÏÙp‰ ˙ÈÏL BÊ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .¯Á‡ „ÏÂk ‡e‰¿»»«≈¿≈¿ƒƒ¿««≈∆∆≈

‡Ói˜ ÏL „ÏÂa ‡l‡ ‡ÈÏM‰ ˙‡ ÔÈÏBz66,CÎÈÙÏ . ƒ∆«ƒ¿»∆»¿»»∆«»»¿ƒ»
¯Á‡ elÙ‡ ,‡ÈÏL ‰ÏÈt‰Â ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»»»∆«»»¿ƒƒ»ƒ¿»¬ƒ««

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL67B˙B‡ ÔÈÏBz -68ÔÈ‡Â ,„Ïea ¿»¿∆¿ƒƒ«»»¿≈
.‡ˆÈÂ ‡ÈÏM‰ Ú¯˜ „Ïe‰L ;¯Á‡ „ÏÂÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ¿»»«≈∆«»»»««ƒ¿»¿»»

ב.64) כד, א.65)שם כו, ב.66)שם שם 67)שם,
ושלושה  עשרים עד כולה השליא את ותלו "מעשה א: כז,
יציאת  מיום חוץ ושלושה עשרים רבינו, וכוונת ימים".
הולד  ללידת ימים ושלושה עשרים אחר שיצאה השליא,
קצד. סי' יוסף' וב'בית משנה' 'כסף ראה קצד). סי' (ב"ח
אחר  דהאי מהרש"ק, בשם כתב למשה' 'תפארת "ובספר
ופתח  האלף תחת בצירה אחר, לקראו צריך הרמב"ם ֵַשכתב
הולד  אחר השליא שנתעכבה לומר, רוצה החית, תחת
העשרים  שאלה לומר יש ומעתה יום, ושלושה עשרים
טהרה' ('סדרי הם" השליא יציאת יום עם ימים, ושלושה

טו). ס"ק קצד אותה.68)סי' תימן: בכת"י

.ÂËÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿««»»¿»»»∆
ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,¯Á‡ „ÏÂ ‡È‰L ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ - ‡Ói«̃»»¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»»«≈¿≈ƒ

‰È¯Á‡ ‡a‰ „Ïea d˙B‡69‡ÈÏL ÏL dk¯c ÔÈ‡L ; »«»»«»«¬∆»∆≈«¿»∆ƒ¿»
ÌBia ‡ÈÏM‰ ˙ˆ˜Ó ˙‡ˆÈ .„Ïe‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿≈«»»»»ƒ¿»«ƒ¿»«

ÔBL‡¯‰70ÔÈBÓ - ÈMa d˙ˆ˜Óe71ÌBiÓ dÏ »ƒƒ¿»»«≈ƒƒ»ƒ
ÔBL‡¯‰72ÌBiÓ ‡l‡ ‰¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , »ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»√»∆»ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï ,ÈL73. ≈ƒ¿«¿ƒ

ראשון.70)שם.69) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
ולד,71) בלא שליא מקצת שאין מפני א. יא, בבאֿקמא

להחמיר  וחוששין מקצת, באותו יצא הולד מיחוי רוב ושמא
ראשון. ביום שנגעה טהרות רומי,72)לטמא בדפוס

ראשון. תימן: רק 73)ובכת"י לה ונותנים להקל, לא אבל
טוהר. ימי ל"ט

.ÊË‰¯eL˜ ‡ÈÏLÂ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˙eÓ„ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿¿≈»«»»¿ƒ¿»¿»
„ÏÂÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ba74- Ba ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â . ≈¿ƒ¿»»¿ƒ≈»¿»

ÔÈÏÈhÓ75ÈzL ¯ÓÁ ‰ÈÏÚ76:¯ÓB‡ È‡L .˙B„ÏÂ «ƒƒ»∆»…∆¿≈¿»∆¬ƒ≈
‡nLÂ ,BÊ ‡ÈÏLa ‰È‰L Ìw¯Ó ¯ÈÙL ÁBn ‡nL∆»ƒ«»ƒ¿À»∆»»¿ƒ¿»¿∆»
‰Ó‰a ˙eÓ„ ‡e‰L ‰Ê ¯ÈÙL ÏL ‡ÈÏM‰ ‰ÁBnƒ»«ƒ¿»∆»ƒ∆∆¿¿≈»

.‰iÁÂ¿«»

ב.74) כו, עליהן 75)נדה "מטיל א: כז, ודף ב. כו, שם
ברוב  הוא (כן ולדות" "שתי גורס ורבינו ולדות". שני חומר
רש"י  גירסת היא וכן הסמוכה) בהערה וראה הספרים,
של  האחת לידה כלומר, לידות. שתי והכוונה: עז:). (חולין
(הלכה  למעלה כמבואר ולד שאינו ועוף, חיה בהמה דמות
גם  חוששין ואנו טוהר, ימי לה ואין יולדת דין לה ואין ח),
לכן  נקבה, ואולי ולד היה השליא שבתוך שניה, ללידה
נקבה  לידת של חומר הלידות, שתי חומר עליה מטילין
בהמה  דמות לידת של וחומר יום, ארבעהֿעשר וטמאה
ב. עז, חולין רש"י ראה כלל. טוהר ימי לה שאין

שני.76) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.ÊÈÈÓÈ Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿≈
¯‰Ë77¯ÈÙL B‡ ,„ÏÂ BÈ‡L ¯·„ ‰ÏÈt‰L ÈÓ ÏÎÂ . …«¿»ƒ∆ƒƒ»»»∆≈»»»ƒ

Ì‡ :B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»ƒ
L·È ‡ˆÈ Ì‡Â ,‰·Ê B‡ ‰c BÊ È¯‰ - Ìc BnÚ ‡ˆÈ»»ƒ»¬≈ƒ»»»¿ƒ»»»≈

Ì„ ‡Ïa78‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ -79. ¿…»¬≈¿»

יולדת.77) דין לה ואין ילדה לא שמא הוא, שספק
למעלה 78) כמבואר דם, בלי הרחם לפתיחת שאפשר

טמאה.79)(ה"א). אינה לידה זו שאין מכיוון

.ÁÈ‰·˜Ï ·Lz - ÌÈÓB‡z ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏiL ÈÓ80. ƒ∆»¿»»»¿≈»¿ƒ≈≈ƒ¿≈»
‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ‰„ÏÈ81. »¿»À¿«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»

B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â ¯ÎÊ „Á‡ ,ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆»»»¿«≈ƒÀ¿
‰·˜ ˙Á‡‰ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»»««¿≈»
‰·˜Ï ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â¿«≈ƒÀ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿≈»

„·Ïa82‡nL ,Ô‰ ˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L . ƒ¿«∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈≈∆»
 ‡nL Ô‰ ¯ÎÊ.‰·˜ »»≈∆»¿≈»

בה"ב.80) כמו זכר חומרת לה נותנים כח,81)ואין שם
ספק  והאנדרוגינוס "שהטומטום ההלכה בסוף כמבואר א.

נקבה". שמא הם, זכר שמא אם 82)הם, שאפילו שם.
ונקבה  זכר ילדה הרי זכר, הוא האנדרוגינוס או הטומטום

ההלכה. בתחילת כמבואר בלבד, לנקבה ותשב תאומים,

.ËÈ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆À¿¿»¿À∆∆¿»¿»¿≈»««
¯‰a ‰¯·ÚL ÔB‚k ,‰„Ïi83B‡ ,ÌL ‰ÏÈt‰Â »¿»¿∆»¿»¿»»¿ƒƒ»»

BÊ È¯‰ - ‰iÁ ez¯¯‚e ‰ÏÈt‰L B‡ ,¯B·Ï ‰ÏÈt‰L∆ƒƒ»¿∆ƒƒ»¿»««»¬≈
„ÏÂ ‰ÏÈt‰L ˙˜ÊÁa84Ï·‡ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·L˙Â , ¿∆¿«∆ƒƒ»»»¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¬»

‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰Â ,˙¯aÚÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…À¿¿»¿À∆∆¿ƒƒ»¿≈»««
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰85‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·L˙Â , ƒƒ»¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
‰cÏe86. ¿ƒ»

בנהר.83) תימן: נשים 84)בכת"י שרוב מפני א. כט, שם
מפילות. הן שלמים ולדות רוח 85)המפילות, שמא כי

דם. ממנה ביצא והמדובר ועוף, חיה בהמה דמות או הפילה
הכ"א.86) להלן כמבואר שם,

.Î„ˆÈk - ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»≈«
- ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈcƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

È‡cÂ ÌÈBL‡¯‰ ‰Ú·L .‰·˜ ˙„ÏBÈk87‰Ú·M‰Â , ¿∆∆¿≈»ƒ¿»»ƒƒ««¿«ƒ¿»
ÌÈB¯Á‡‰88˜ÙÒ89‡l‡ ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . »«¬ƒ»≈¿≈¿ƒ»¿≈…«∆»

¯ÎÊ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú90Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â . ««¿»ƒ¿∆∆»»¿ƒ»¬»»
‡l‡ ,¯‰Ë Ì„ BÈ‡ - ÌÈBÓL „Ú ÌÈÚa¯‡‰ ¯Á‡««»«¿»ƒ«¿ƒ≈«…«∆»

‰c Ìc ˜ÙÒ91˙e·ÈÊ Ìc ˜ÙÒ B‡92ÈÓÈa ‡a Ì‡ , ¿≈«ƒ»¿≈«ƒƒ»ƒ≈
‰·Èf‰93e¯‡aL BÓk ,94„Á‡ ÌBÈ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿∆≈«¿¿≈ƒ»¬»»∆»

„·Ïa ÌÈBÓLe95˙Ú·L ·L˙Â ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿ƒƒ¿«¬≈¿≈ƒ»¿≈≈ƒ¿«
˙ec ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ,‰„ÏÈ ‰·˜ ‡nL ;‰cp‰ ÈÓÈ¿≈«ƒ»∆»¿≈»»¿»∆≈»∆∆ƒ

e¯‡aL BÓk ,˙‡ÏÓ ¯Á‡ „Ú96. «««¿…¿∆≈«¿

ימים.87) שבעת טמאה זכר יולדת גם שהרי טמאה,
השניים.88) תימן: נקבה.89)בכת"י ילדה שמא
זכר.90) ילדה שמא הספק, טוהר,91)מפני דם וספק
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נקבה. ילדה היא 92)שמא הרי פעמים, שלש ראתה ואם
הכ"ג. פ"ו למעלה נתבאר ודינה גדולה, זבה ספק

ימי 93) שבעת ולאחר יום, הארבעים אחר שראתה [כגון
טוהר, דם ספק זיבה, דם ספק זה הרי וראתה, חזרה הנדה
עומדת  היא זכר ילדה אם שהרי כאן, אין נדות ספק אבל

הזיבה]. בתקופת חשבון 94)כבר לפי ה"ה. שם למעלה
ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור

זיבה. ובכתה"י 95)ימי הדפוסים, בכל הגירסה היא [כך
זו, גירסה לקיים אפשרות שום אין אבל לידינו. שהגיעו
ראשונה  בראיה נדה ודאי היא זכר, ילדה אם גם שהרי
הי"ב, ופ"ז ה"ו בפ"ו למעלה רבינו לדעת הלידה, שאחר
ונראה  ילדה"? נקבה שמא . . . נדה "ספק כאן כתב ולמה
"בלבד", התיבה את כאן למחוק ויש לפנינו, שטעותֿסופר
הוא  זה ודין צב*). הערה (ראה כא להלכה ולהעבירה
מ' אחר אחת פעם שראתה במקרה שלמעלה הדין המשך
שאע"פ  רבינו ומשמיענו פ"א. ביום ראתה ושוב יום,
פ"א  יום חל המחזור חשבון ולפי אחת, פעם כבר שראתה
"שמא  ההלכה בסוף כמנומק נדה, ספק זו הרי זיבה, בימי
יום  שומרת אלא נדה אינה - ילדה זכר אם כי ילדה", נקבה

יום]. המנין,96)כנגד מפסקת שהלידה שם. פ"ז למעלה
נדתה  תחילת היא מלאת היא ואחר ולכן ילדה, נקבה ושמא ,

מספק. נדה

.‡Î‰cÏe ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¿ƒ»
¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈc „ˆÈk -≈«ƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

‰·˜ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ97„Á‡ ÌBÈa Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡Â . ¿∆∆¿≈»¿ƒ»¬»»¿∆»
ÌÈBÓLe98‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -99ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈¿≈ƒ»¿≈ƒ»¬»¿

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈ·e ÌÈÚ·LÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈¿≈
‰c100ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚa¯‡Â „Á‡ ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ»¬»¿∆»¿«¿»ƒ««

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»¿«¿»»¿ƒ¬≈¿≈
‰c101- ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÏÈÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â , ƒ»«¬»¿«¿»«≈¿»¿«¿»ƒ

- ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .¯ÎÊ ˙„ÏBÈk¿∆∆»»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»
‰ck102‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ .‰„ÏÈ ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ∆…»¿»¿»»∆ƒ¿∆

ÈÓÈa ‡a Ì‡ :ÌBÈ ÌÈBÓL „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»ƒ≈
d˙c103‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó104ÌBiÓ ƒ»»¬≈¿≈ƒ»≈«««ƒ¿»ƒ

d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡a Ì‡Â ,‰ÏÈt‰L105˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈
‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÒÂ Ô‰a ÔÈ‡ ˙‡ÏÓ ÈÓÈ ÏkL ;‰·Ê»»∆»¿≈¿…≈»∆∆∆¿≈ƒ»¬»
‰È‰˙Â ,˙Ï˜Ï˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¬«ƒƒ¿À¿∆∆¿ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰c ˜ÙÒ106‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿∆≈«¿««ƒ∆…»¬»
˙Òe‰ dÏ Ú·wiLÎe .„Á‡ ÌBÈ ‡l‡107ÌÈBÓM‰ ¯Á‡ ∆»∆»¿∆ƒ»«»«∆∆«««¿ƒ

˙È‡cÂ ‰c ˙BÈ‰Ï ¯ÊÁ˙Â ,dÏe˜Ï˜ ¯eÒÈ -108‰·Ê B‡ »ƒ¿»¿«¬…ƒ¿ƒ»«»ƒ»»
˙È‡cÂ109ÌÈÓÈ ‰Ú·L „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ¿»»ƒ
‰È‰˙Â110˙È‡cÂ ‰c111,d˙c ÈÓÈ CB˙a ‰ÏÈt‰ Ì‡ , ¿ƒ¿∆ƒ»«»ƒƒƒƒ»¿¿≈ƒ»»

e¯‡aL BÓk112. ¿∆≈«¿

נקבה.97) הפילה המלה 98)שמא את להוסיף יש [כאן
כ  להלכה ונשתרבבה ממקומה בטעות שנעקרה "בלבד",
מפני  נדה? ודאי ולא "ספק" ולמה צ*). הערה (ראה
ויוצא  פ"א. לפני ראתה נדות ודם כלל, ילדה שלא שאפשר
(ארבע  הזיבה בתקופת נופל פ"א שיום המחזור חשבון לפי

ימי  שבעה ולאחריהם ימים, ושנים שבעים הם יח  פעמים
הזיבה) תקופת מתחילה ואחריהם ותשעה, שבעים הרי נדה

קטנה]. זבה ככל אחד יום רק טמאה כלומר,99)והיא
כלל, יולדת דין לה אין אם שהרי קטנה, זבה ספק נדה ספק
חשבון  לפי זיבה בימי עומדת שהיא נמצא היתה, נדה אלא

התחילו 100)המחזור. ע"ד ביום אומרים אנו אין כלומר,
ימי  מתחילים פ"א ביום כן ואם פ'. ביום ונשלמו נידות, ימי

יום. כנגד יום כשומרת ודינה זכר,101)זיבה, ילדה שמא
הארבעים  ויום מלאת, בתוך היתה וארבעה השלושים וביום
יום  שומרת שהיא אומרים אנו ואין נדתה. תחילת ואחד
ימים. שבעת נדה כספק טמאה שהיתה אחרי יום כנגד

כלל.102) ילדה לא של 103)שמא המחזור חשבון לפי
יום. ודאי,104)שמונהֿעשר טמאה היא השבעה שבתוך

כנדה. או כיולדת המחזור.105)או חשבון לפי
אלא 106) כלל לידה כאן אין שמא כט, הלכה למעלה

שומרת  היא והרי זיבה, בימי הוא פ"א יום כן ואם נידות.
אחד. יום רק וטמאה יום כנגד פעמים.107)יום שלש

הוסת.108) אחרי ימים שבעה בתוך תראה אם
שמונהֿעשר.109) עד הנדה, ימי שבעה אחרי כשתראה
תהיה.110) תימן: או 111)בכת"י ודאית, טמאה היא

נדה. משום או יולדת כ.112)משום הלכה למעלה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שכל 1) שגזרו הגדול; דין בית יד על הדמים הכרת יבאר

בנות  שהחמירו מה ודין זבה; ספק תהיה האשה שתראה דם
ספירה  אחר טוהר בימי שראתה דם ודין עצמן; על ישראל
מכה  בה היה ואם חימוד; ודם בתולים דם ודין וטבילה;
אחד  יום אלא דם ראתה שלא מי ודין ממנה; שותת דם היה
אם  הראשו[ן](נים); מלבד נקיים שבעה [צריכה] (צריך) אם
שהנדה  המלאכות שתטבול; עד מטומאתה עולה האשה

לבעלה. עושה

.‡e¯Ó‡L Ïk2ÔÈ„ ‡e‰ - ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰ca …∆»«¿¿ƒ»¿»»¿∆∆ƒ
‰¯Bz3ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ÔÈOBÚ eÈ‰ el‡ ÌÈËtLÓÎe . »¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»≈ƒ

ÌL eÈ‰Â ,ÔÈÈeˆÓ ÏB„b‰4ÌÈ¯ÈknL ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ «»¿ƒ¿»»¬»ƒ¿ƒ∆«ƒƒ
Ì‰Ï „ÏB Ì‡Â ,ÌÈÓc‰5˙Bi‡¯a ˜ÙÒ6‰c ÈÓÈa B‡ «»ƒ¿ƒ«»∆»≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ»

‰·ÈÊÂ7eÏÚÈ -8ÔÈc ˙È·Ï9‰ÁÈË·‰L BÓk .eÏ‡LÈÂ ¿ƒ»«¬¿≈ƒ¿ƒ¿¬¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ‰¯Bz10ËtLnÏ ¯·„ EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL , »¬≈∆∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿»»«ƒ¿»

.‰·ÈÊ Ì„Ï ‰c Ìc ÔÈa - ÔÈ„Ï ÔÈc ÔÈa Ì„Ï Ìc ÔÈa≈»¿»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ»¿«ƒ»
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e11¯·cÓ ˙B¯‰Ê Ï‡¯OÈ ˙Ba eÈ‰ ¿»«»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»

‰Ê12Ô‰È˙B˙ÒÂ ˙B¯nLÓe ,13ÈÓÈ „ÈÓz ˙B¯ÙBÒÂ , ∆¿«¿ƒ¿≈∆¿¿»ƒ¿≈
‰·Èf‰ ÈÓÈÂ ‰cp‰14. «ƒ»ƒ≈«ƒ»

הקודמים.2) קודם 3)בפרקים המקורי, התורה דין כלומר,
גֿו). (הלכות להלן כמבואר החכמים, שהחמירו

דבר 4) בנמצא או בעולם שיש לומר החכמים "כשירצו
המציאות, אל שם במלה רומזים . . . שם שיש יאמרו אחד,
דברי  אחר (רבינו) נמשך . . . . עברי בלשון נמצא זה ואין
בפתיחתו  תיבון אבן שמואל (ר' הערבי" בלשון החכמים
ה"א, התורה יסודי מהל' פ"א וראה נבוכים'). ל'מורה

שם. משנה' הדמים.6)לחכמים.5)וב'כסף במראות
וזבה.7) נדה בדיני הספק 8)כלומר, את מעלים החכמים
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הגדול. א.9)לביתֿדין פו, כלומר,10)סנהדרין
ההוראות  שכל הוראותיהן, על ונשענה הסתמכה שהתורה
"ביתֿדין  תורה. לגופי נחשבות הגדול מביתֿדין היוצאות
עמודי  והם שבעלֿפה, תורה עיקרי הם שבירושלים הגדול
ועליהן  ישראל, לכל יוצא ומשפט חוק ומהם ההוראה,
אשר  התורה פי על יא) יז, (דברים שנאמר תורה, הבטיחה
ובתורתו, רבינו במשה המאמין וכל מצותֿעשה, זו יורוך,
מהל' (פ"א עליהם" ולישען עליהם הדת מעשה לסמוך חייב

ה"א). קיים.11)ממרים היה הגדול כשביתֿדין
זיבה.12) ודם נדה ובקביעות.13)מדם בדייקנות כלומר,
יום.14) שמונהֿעשר של מחזור כל

.·˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓa LÈ ÏB„b Á¯ËÂ¿…«»≈¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«
‰„l‰ ÌBÈa Ìc ˙a‰ ‰˙‡¯ elÙ‡L .˜ÙÒ È„ÈÏ e‡B·È»ƒ≈»≈∆¬ƒ»¬»««»¿«≈»
ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ dÏ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌBi‰ B˙B‡Ó -≈««¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ»ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‰·ÈÊ15‰·ÈÊa ˙a‰ ‡ÓËz ‡Ï CÎÈÙÏe . ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ»…ƒ¿»««¿ƒ»
‰„ÏBpL ÌBi· ‰˙‡¯ Ì‡L .ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙a ‡l‡16 ∆»«¬»»»ƒ∆ƒ»¬»¿∆¿»

CeÓÒ ÌÈÓÈ ˙LÏLe ;ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰c BÊ È¯‰ -¬≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿∆»ƒ»
OÚ È¯‰ - ‰˙cÏ˙lÁznL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈÓÈ ‰¯ ¿ƒ»»¬≈¬»»»ƒƒ≈»«¿»∆ƒ¿ƒ«

‰ÈÓÈ Ïk ‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ˙ÏÁ˙Ó ‰i‡¯17, ¿ƒ»«¿∆∆ƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»»»∆»
.‰pË˜ ‡È‰Â ‰˙‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»¿ƒ¿«»

ה"ד.15) פ"ד תימן:16)למעלה ובכת"י רומי, בדפוס
הנכונה. היא זו וגירסה נדה,17)שתולד. ימי שבעת אחרי

ו. הלכה ו פרק למעלה כמבורק זיבה, ימי עשר אחד

.‚ÈÓÈ·e18‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ19‰a¯‰ ¯·c‰ ˜tzÒ ƒ≈«¿≈«¿»»ƒ¿«≈«»»«¿≈
˙i‡¯a20˙B˙Òe‰ eÏ˜Ï˜˙Â ÌÈÓc‰21‰È‰ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ∆…»»

CÎÈÙÏ .‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ÌÈLp‰ ÏÎa Ák…«¿»«»ƒƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÓÎÁ e¯ÈÓÁ‰22ÈÓÈ Ïk e‰iL :e¯Ê‚Â ,‰Ê ¯·„a ∆¿ƒ¬»ƒ¿»»∆¿»¿∆¿»¿≈

Ìc ˜ÙÒ ‰‡¯zL Ìc Ïk ‰È‰ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈk ‰M‡‰»ƒ»ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆¿≈«
.˙e·ÈÊƒ

כ:18) התלמוד.19)נדה תימן: ובכת"י רומי בדפוס
הדמים.20) הלכות 21)במראות פ"ב, (שבועות, הרי"ף

. בקיאי (שהיו) דהוה רבנן (נתמעטו) דאימעוט "וכיון נדה)
בין  (להבדיל) לאפרושי יכולים) היו (ולא יכלי הוו ולא . .
נשי  ידעי דלא גם) (וראו נמי וחזו . . . טהור לדם טמא דם
. . . הוסתות) (חשבון וסתות תיקון יודעות) אינן (שהנשים
למיתב  ואצריכו לדבר) רבנן (חששו למילתא רבנן חשו

דם". כל על נקיים שבעה לישב) סו,22)(והצריכו נדה
א.

.„e¯ÈÓÁ‰ „BÚÂ23‡¯ÓÁ ÔÓˆÚ ÏÚ Ï‡¯OÈ ˙Ba ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»≈««¿»À¿»
:Ï‡¯OÈ LiL ÌB˜Ó ÏÎa Ìlk e‚‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«∆¿»¬À»¿»»∆≈ƒ¿»≈
‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,Ì„ ‰‡B¯L Ï‡¯OÈ ˙a ÏkL∆»«ƒ¿»≈∆»»¬ƒ…»¬»∆»
‰Ú·L dÏ ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙe „·Ïa Ïc¯Ák ‰tËƒ»««¿»ƒ¿«»««»∆∆»ƒ¿»
‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙c ˙Úa ‰˙‡¯ elÙ‡Â .ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»¬»¿≈ƒ»»≈∆»¬»
- ¯˙È B‡ Ôlk ‰Ú·M‰ B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ«ƒ¿»À»»≈
‰·Êk ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒtiMÓƒ∆ƒ»≈«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÏB„‚24ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ .25‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÈÓL ¿»¿∆∆¿≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ

‰·Ê ˜ÙÒ26BÓk ,˜Ác ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÈÈÓL ÌBÈa B‡ , ¿≈»»¿¿ƒƒƒ»»»…«¿
e¯Ó‡L27.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ∆»«¿¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

הספיק 23) ולא כך, ישראל בנות החמירו מה "ומפני שם.
מנין  מונות זמן בכל שיהיו כדי חכמים, של בתקנתן להן
הרי  ימים, לשלשה אחת ראיה בין מנהגן תשתנה ולא אחד,
עד  וספרה התחילה זבה, ונעשית (ימים) שלשה שראתה
צריכה  ודאי כחרדל, טיפה בשביעי וראתה נקיים, ששה
המנין. כל סתרה שהרי נקיים, שבעה (שוב) עליהן לישב
ויבוא  הספירה לסתירת ראיה תחילת בין בקיאות שאינן ויש

הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה טעות" לכלל שמן 24)הדבר
נקיים. שבעה לספור צריכה היא ב.25)התורה סז, שם

כמבואר 26) השביעי, ביום גם לטבול יכולה הרי וזבה
השביעי  ביום לטבול אסרו שחכמים אלא הי"א, פ"ו למעלה
ונמצאת  תשמיש, לאחר מיד ותראה ביום, בו תשמש "שמא
שם). (רש"י פסולה" וטבילתה שלפניה, מה כל סותרת

ה"ח.27) פ"ד למעלה

.‰˙„ÏBÈk ‡È‰ È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ˙„ÏBi‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆∆«¿««∆¬≈ƒ¿∆∆
·BÊa28e¯‡aL BÓk ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰ÎÈ¯ˆe ,29. ¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿∆≈«¿

ËeLt ‚‰Óe30¯ÚLa31È·v‰ ı¯‡·e32„¯ÙÒ·e ƒ¿»»¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«
·¯Ún·e33˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ì‡L :34Û‡ , ««¬»∆ƒ»¬»»¿¿≈¿…«

ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙqL ¯Á‡ ‰˙‡¯L Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»««∆»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
¯Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ BÊ È¯‰ - ‰Ï·ËÂ¿»¿»¬≈∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««
‡l‡ ;ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .Ìc‰ ˜ÒÙiL∆ƒ¿…«»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»∆»
- ¯‰Ë Ìc ÔÈa ÈL˜ Ìc ÔÈa ,‰M‡‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk»»∆ƒ¿∆»ƒ»≈«ƒ≈«…«
˜ÒÙiL ¯Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒÂ ,‡ÓË Ïk‰«…»≈¿∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««∆ƒ¿…

.Ìc‰«»

הרחם 28) בפתיחת דם טיפת ראתה שמא חוששין שאנו
אחרֿכך  והלידה עליהן, שקיבלו החומרא לפי זבה, ונעשית
קמ"ל  דיבורֿהמתחיל לח. נדה רש"י (ראה בזוב יולדת הויא

ה"ה.29)דאפשר). פ"ז שנתפשט.30)למעלה כלומר,
ישראל.32)בבל.31) צפון 33)ארץ וכל מרוקו

-34)אפריקה. לנקבה והשמונים לזכר יום הארבעים
טהרה" ימי "ובמלאת המקרא לשון מלאת, ימי נקראים

ו). יב, (ויקרא

.Â‰Ê ÔÈ„Â35Á˙ ÌÈB‡b‰ ÈÓÈae¯Êb Ì‰Â ,Lc36‡lL ¿ƒ∆ƒ≈«¿ƒƒ¿«≈¿≈»¿∆…
ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰L ‰fL .ÏÏk ¯‰Ë Ìc ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»«…«¿»∆∆∆∆¿ƒ««¿»

‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa37‡e‰L Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡ BÈ‡ - ƒ≈«¿≈«¿»»≈∆»¿»»∆
‰‡¯zL Ìc Ï·‡ ;ÌÈi˜ ‰Ú·L ÂÈÏÚ ˙·LBiL ,‡ÓË»≈∆∆∆»»ƒ¿»¿ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆
ÔÈ‡L ,BÏ LeÁÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·Ëe ‰¯ÈÙÒ ¯Á‡ ¯‰Ë ÈÓÈaƒ≈…«««¿ƒ»¿ƒ»≈»∆≈

e¯‡aL BÓk ,‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ¯‰Ë ÈÓÈ38. ¿≈…«¿ƒ…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿∆≈«¿

טמאה 35) היא מלאת ימי בתוך שאפילו הדין כלומר,
נקיים. שבעה שגזרו.36)וצריכה תימן: בכת"י

תלמוד.37) תימן: ובכת"י רומי, פ"ז 38)בדפוס למעלה
ה"ז.

.ÊÔÈ„k ¯‰Ë Ìc ÏÚ ÌÈÏÚBa ˙Ù¯ˆaL ,eÚÓLÂ¿»«¿∆¿»¿«¬ƒ««…«¿ƒ
‡¯Ób‰39ÌBi‰ „Ú40˙‡ÓhÓ ‰ÏÈ·Ëe ‰¯ÈÙÒ ¯Á‡ , «¿»»««««¿ƒ»¿ƒ»ƒÀ¿«

.‚‰na ÈeÏz ‰Ê ¯·„Â .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¿»»∆»«ƒ¿»
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התלמוד.39) תימן: ובכת"י רומי, קבלו 40)בדפוס  שלא
הגאונים. חומרת עליהם

.ÁÔÎÂ41‰˙È‰ elÙ‡L :‰f‰ ÔÓfa ÌÈÏe˙a Ìc ÔÈc ¿≈ƒ«¿ƒ«¿««∆∆¬ƒ»¿»
˙B‡¯Ï dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ‰pË˜42Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ¿«»∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿…»¬»»

ÔÓÊ ÏÎÂ .L¯BÙe ‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa ÏÚBa - ‰ÈÓiÓƒ»∆»≈¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿«
‰kn‰ ˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰‡¯zL43.‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ∆ƒ¿∆«»≈¬«««»¬≈ƒ¿≈»

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙiL ¯Á‡Â¿««∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

פ"ה 41) (למעלה משנה' 'כסף ראה הגאונים. בימי נאסר
בבית 42)הי"ח). כבר ראתה אם אפילו - דגמרא שמדינא

פ"ה  (למעלה המכה שתחיה עד לבעלה מותרת - אביה
זמנה  ובהגיע הבעילה. אחר לפרוש החמירו והגאונים הי"ח),
ואם  דגמרא, מדינה טמאה היא - אביה בבית וראתה - לראות
אפילו  ימים ארבעה עד לבעלה היא מותרת ראתה, לא עדיין

הי"ט). (שם, שותת הבתולים.43)הדם השרת של

.Ë¯˙È44- ‰˙ˆ¯Â ‡Op‰Ï ‰eÚ·zL ˙a Ïk :‰Ê ÏÚ »≈«∆»«∆¿»»¿ƒ»≈¿»¿»
‰‰BL45Ck ¯Á‡Â ,‰˙ˆ¯L ¯Á‡Ó ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L »ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»

ÏÚa‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z46‰˙‡¯ LÈ‡Ï d„enÁÓ ‡nL ; ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈∆»≈ƒ»»ƒ»¬»
‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔÈa .da ‰LÈb¯‰ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰tË Ìc»ƒ»««¿…ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»»ƒ»

‰pË˜ ‰˙È‰L ÔÈa ‰ÏB„b47‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»≈∆»¿»¿«»¿ƒ»≈≈ƒ¿»
.ÏÚa˙Â ÏaËz Ck ¯Á‡Â ,‰˙ˆ¯L ¯Á‡Ó ÌÈi˜¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»ƒ¿…¿ƒ»≈

החמירו.44) יותר א.45)עוד סו, טבילה,46)נדה אחר
ההלכה. בסוף שם.47)כמבואר

.È˙Ba da e‚‰pL ‰¯˙È ‡¯ÓÁ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈À¿»¿≈»∆»¬»¿
‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈÓ Ï‡¯OÈ48‰pnÓ ¯eÒÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈«¿»»¿≈»ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ49Ïk ,50‰eÚ·zLk ‰˙ˆ¯L ‰M‡ ¿»¿ƒ»»ƒ»∆»¿»¿∆¿»»
˙‡O Ì‡Â .ÏaË˙Â ¯tÒzL „Ú ‡Opz ‡Ï - ‡Op‰Ï¿ƒ»≈…ƒ»≈«∆ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒƒ≈

‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï51¯tÒ˙Â ,„iÓ52 ¿«¿ƒ»»À∆∆¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿…
‡È‰L Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL ;ÏaË˙Â ez‡OpL ¯Á‡Ó≈««∆¿»«¿ƒ¿…∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ

·¯˜È ‡ÏÂ ,‰fÓ ¯‰ÊÂ ,‰¯eÒ‡53dÏ54.ÏaËzL „Ú ¬»¿ƒ¿»ƒ∆¿…ƒ¿«»«∆ƒ¿…

תלמוד.48) תימן: ובכת"י רומי, מפני 49)בדפוס כלומר,
ישראל. תפוצות בכל נתקבלה זו ארץ 50)שחומרא מאיזו

ב.51)שהיא. לז, נקיים.52)יבמות כוונת 53)שבעה
ראה  (כסףֿמשנה). עמה מלהתייחד אפילו שיזהר רבינו,

הראב"ד. אליה.54)השגת

.‡Èe¯‡aL BÓk - ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓ˙k‰ ÔÈc55ÔÈ‡Â , ƒ«¿»ƒ«¿««∆¿∆≈«¿¿≈
LecÁ ¯·ca56e¯Ó‡L Ì˙k Ïk ‡l‡ .‚‰Ó ‡ÏÂ «»»ƒ¿…ƒ¿»∆»»∆∆∆»«¿

e¯Ó‡L Ì˙k ÏÎÂ ;‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¬≈ƒ¿»¿»∆∆∆»«¿
Ì‡) :‰‡ÓË57(˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k ¯eÚL Ì˙ka ÔÈ‡ ¿≈»ƒ≈«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ -58Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBiÓ59; ∆∆ƒ¿«»ƒƒ∆ƒ¿»«∆∆
˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k Ì˙k‰ ¯eÚL ‰È‰ Ì‡Â60˙¯ÙBÒ - ¿ƒ»»ƒ«∆∆¿≈»¿ƒ∆∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L61¯Á‡Ó62ÔÈ‡L .Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBÈ ƒ¿«»ƒ≈««∆ƒ¿»«∆∆∆≈
Ì˙k ‰‡B¯k Ì„ ‰‡B¯‰63. »»»¿»∆∆

פ"ט.55) על 56)למעלה חומרא כל נתחדשה לא כלומר,
הגאונים, מגזירת ולא התלמוד חכמי מתקנת לא הכתמים,
עליהן  קיבלו ישראל שבנות 'קבלה' עלֿידי לא וגם

גֿה). הלכה למעלה לא 57)(כמבואר בסוגריים, המוקף
תימן. ובכת"י רומי בדפוס מהם 58)נמצא ששה ורק

נקיים. להיות אחד,59)צריכים יום "ראתה א: סו, נדה
נשארה  כתם שבמציאת רבינו, ודעת והוא", ששה תשב
הכתם  מציאת ויום טהרה, הפסק צריכה ואינה זו, תקנה
הראב"ד. השגת ראה ימים. השבעה בכלל נחשב

גריסין,60) שלשה כגודל והוא כתמים, שלשה כשיעור
הי"ב. פ"ט למעלה כמבואר ימים, שלשה הבגד ולבשה

זבה.61) כדין היום.62)נקיים שברואה 63)ממחרת
לשבת  ישראל בנות עליהן קיבלו כחרדל, טיפה אפילו דם
נקיים, ששה רק צריכה אינה כתם הרואה אבל נקיים, שבעה
לא  הכתמים שעל טהרה, הפסק צריכה שאינה רבי, כתקנת

הקבלה. היתה

.·È- ‰¯B‰Ë Bn‡L ˙„ÏBia e¯Ó‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»«¿«∆∆∆ƒ¿»
‰f‰ ÔÓfa ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰64‰˙‡¯L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¬≈ƒ¿»«¿««∆¿≈»ƒ»∆»¬»

˜¯È Ì„ B‡ Ô·Ï65‰n„‡ ‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈÏL‰L B‡66 …∆»»…∆ƒ¿ƒ»¬ƒ»¬À»
Ìc dnÚ ÔÈ‡L67;‰f‰ ÔÓfa Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ∆≈ƒ»»¬≈ƒ¿»««¿««∆

Ìc ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡ e¯ÈÓÁ‰ ‡lL∆…∆¿ƒ∆»¿»»»≈¿≈∆»
‡ÓË68. »≈

הגאונים.64) חומרת ולא נשים קבלת חומרת לא ואין
(מגידֿמשנה).65) כזהב ירוק בין ככרתי ירוק בין
הי"ג).66) פ"ה (למעלה אדומה שהיא אףֿעלֿפי כלומר,
ראה 67) דם. בלא הרחם לפתיחת שאפשר רבינו, שדעת

משנה'. וב'מגיד הראב"ד רומי,68)בהשגת בדפוס
טמא. דם רואה זו ואין תימן: ובכת"י

.‚È,‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ ‰È‰Â ‰kÓ da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«»¿»»«»≈ƒ∆»
.‰¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÌÚ Ìc‰ ‡aL B‡∆»«»ƒ≈≈«¿«ƒ¬≈∆¿»

¯·c LcÁ˙ ‡ÏÂ69ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈»»∆»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
Ïk eÈ‰iLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯ ÏÎÏ¿»»»»≈¿∆»«¿¿∆ƒ¿»

.ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó«¿≈»ƒ¿≈ƒ

אחרת.69) חומרא שום

.„È˙·LBÈ ‰cp‰L ,˙BÓB˜n‰ ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¿∆«ƒ»∆∆
‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ d˙ca ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿ƒ»»««ƒ∆…»¬»»∆»
- ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·Lz ‰Ú·M‰ ¯Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«««ƒ¿»≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
,Ck Ì‰Ï ‰¯B‰L ÈnÓ ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»ƒƒ∆»»∆»
ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ‡l‡ .ÏÏk ‰Ê ¯·„Ï ˙BÙÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿»»∆¿»∆»ƒ»¬»

˙Ï·BËÂ ,(ÌÈi˜) ‰Ú·L ÂÈ¯Á‡ ˙¯ÙBÒ - „Á‡ÏÈÏa ∆»∆∆«¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆¿≈
ÈÈÓL70˙¯zÓe ,d˙c ¯Á‡lL ÈL ÏÈÏ ‡e‰L , ¿ƒƒ∆≈≈ƒ∆¿««ƒ»»À∆∆

.dÏÚ·Ï¿«¿»

נדה.70) כדין

.ÂË‡ˆÓ˙Â ,˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»
LnLz ‡Ï ¯ÎÊ ˙„ÏBiL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B·eLz¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»»…¿«≈
,ÌÈBÓL ¯Á‡ ‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÌÈÚa¯‡ ÛBÒ „Ú d˙hÓƒ»»««¿»ƒ¿∆∆¿≈»««¿ƒ
- ‰Ú·M‰ CB˙a ‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¬»»∆»¿«ƒ¿»
,˙B·eLz‰ Ô˙B‡a ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»¿»«¿

˙eÒB¯B˜Èt‡ C¯„Â71˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a72ÔÓe , ¿∆∆∆ƒ¿»«¿ƒ
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‡ÈˆB‰Ï È„k ÔÙBÎÏ ‰ÂˆÓe .‰Ê ¯·„ e„ÓÏ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈¿ƒ
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒzL ÌÈÓÎÁ È¯·„Ï Ô¯ÈÊÁ‰Ïe ,ÔalÓƒƒ»¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈¬»ƒ∆ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈi˜¿ƒƒƒ¿«¿∆≈«¿

מינות.71) תימן: ובכת"י רומי, מנהג 72)בדפוס שנוהגים
זה.

.ÊËd˙‡ÓhÓ ‰ÏBÚ ‰M‡‰ ÔÈ‡73‰Â¯Ú È„ÈÓ ‡ˆBÈÂ ≈»ƒ»»ƒÀ¿»»¿»ƒ≈∆¿»
ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ,¯Lk ‰Â˜Ó ÈÓa ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…¿≈ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆»»≈
¯‡a˙È ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰·e .ÌÈn‰ ÔÈ·e d¯Oa ÔÈa≈¿»»≈««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
ÈËtLÓe ,‰ÏÈ·h‰ C¯„Â ,ÏeÒt‰Â ¯Lk‰ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆«»≈¿«»¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿¿≈
‰ÈÏÚ eÏÙ elÙ‡ ,ıÁ¯Óa ‰ˆÁ¯ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆÈˆÁ‰«¬ƒ»¬»ƒ»¬»¿∆¿»¬ƒ»¿»∆»
˙BÓk ‰ˆÈÁ¯‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰ - ÌÏBÚaL ˙BÓÈÓ Ïk»≈∆»»¬≈ƒ««»¿ƒ»¿
‰ÏÚnL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L .˙¯Îa ‰ˆÈÁ¯‰ Ì„˜ ‰˙È‰L∆»¿»…∆»¿ƒ»¿»≈∆≈¿»»∆«¬∆
ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓƒÀ¿»¿»√»∆»¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿«¿»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈÚÓk Ì‰L ÌÈnÈa B‡¿«ƒ∆≈¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.˙B‡Â˜Óƒ¿»

ה"ג.73) פ"ד למעלה כמבואר

.ÊÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓfaL ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ∆«¿««∆««ƒ
‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - Ô‰a ‰Ï·Ë Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰L74Ì‡Â . ∆≈»≈ƒ»¿»»∆¿ƒ…»¿»¿ƒ

Ôk ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚÈ·Ma ‰Ï·Ë»¿»«¿ƒƒ««ƒ∆»«¬≈
,‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma ÏÚ·Ï ‡B·È ‡nL ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿…«¿ƒƒ«««¿ƒ»
È¯‰ - ˙È‡cÂ ‰·Ê ‰˙È‰ elÙ‡ dpÓÊa ‰Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ¿«»¬ƒ»¿»»»«»ƒ¬≈

‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ BÊ75. »¿»»¿ƒ»

אין 74) הימים שבעת בתוך טבלו אם וזבה נדה שהרי
טבילה. כדין,75)טבילתן טבלה הרי - זבה היא שאם

נדה, היא ואם לספירתה. השביעי ביום לטבול יכולה שזבה
צריכה  אינה שנדה יותר, או השמיני כיום אצלה, זה יום הרי
הלא  והיא טהורים, בין טמאים בין ימים שבעה אלא לספור
לה  עלתה ולכן הטמאים, מלבד נקיים ימים שבעה ספרה

טבילתה.

.ÁÈÌÈÓÈ ˙Ú·La BzL‡a ˜a„iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
d˙eÒÎa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,el‡ ÌÈi˜76‡e‰Â ¿ƒƒ≈¿««ƒ∆ƒƒ¿»¿

dÏ ·¯˜È ‡ÏÂ ,B˙eÒÎa77Úaˆ‡a elÙ‡ da ÚbÈ ‡ÏÂ ƒ¿¿…ƒ¿«»¿…ƒ«»¬ƒ¿∆¿«
‰pË˜78˙Á‡ ‰¯Ú˜a dnÚ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,79ÏL BÏÏk . ¿«»¿……«ƒ»ƒ¿»»««¿»∆

;‰c ÈÓÈa ‚‰iL BÓk ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈa dnÚ ‚‰È :¯·c»»ƒ¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ≈ƒ»
e¯‡aL BÓk ,ÏaËzL „Ú ˙¯Îa ‡È‰ ÔÈ„ÚL80. ∆¬«ƒƒ¿»≈«∆ƒ¿…¿∆≈«¿

ב.76) יג, אליה.77)שבת יתקרב לא שם.78)כלומר,
הראב"ד.79) השגת ראה הט"ז.80)שם. למעלה

.ËÈ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Ó ıeÁ ,dÏÚ·Ï ‰OBÚ81, »¿«¿»≈«¿»«»»»»¿«¿»

ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe82‡nL ‰¯Êb .ÂÈÙa ‰hn‰ ˙Úv‰Â , ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿»»¿≈»∆»
‰¯Ú˜a BnÚ ÏÎ‡z ‡Ï ‰Ê ÈtÓe .‰¯·Ú ¯·„Ï ‡B·È»ƒ¿«¬≈»ƒ¿≈∆……«ƒƒ¿»»
ÔÎÂ .‰¯·Ú Ïb¯‰ ÈtÓ ,d¯O·a ÚbÈ ‡ÏÂ ,˙Á‡««¿…ƒ«ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»¿≈
˙BÎ‡ÏÓ LÏL BÏ ‰OÚz ‡Ï ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ…«¬∆»¿»

¯zÓe .el‡83‡lL È„k ,d˙c ÈÓÈa ËM˜˙‰Ï ‰M‡Ï ≈À»¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ»»¿≈∆…
.dÏÚa ÏÚ ‰pb˙zƒ¿«∆««¿»

מים 81) מצקת והיא רוחץ שהוא בו, נוגעת אינה אפילו
ה"ח). אישות מהל' פכ"א אבל 82)(מגידֿמשנה, יין, של

(מגידֿמשנה). מותר מים ב.83)של סד, שבת

ה'תשע"ח  טבת ח' שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הגויה 1) על הבא זנות; או אישות דרך הגויה על הבא יבאר

וגדול  הקנאי; את שהרג הבועל כיצד; – בו פוגעים שקנאין
שהטבילו  עבדים בתורה; כתוב שאינו אע"פ גויה בועל עוון
שנתערב  ישראל ולד השפחה; על והבא עבדות לשם אותם
כשיתגיירו. האומות ושאר עממין שבעה דין שפחה; ולד עם

.‡˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚaL Ï‡¯OÈ2¯‡MÓ ƒ¿»≈∆»«∆∆»ƒ«»ƒ¿»
˙Bn‡‰3„·BÚÏ ‰ÏÚ·pL ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ,˙eLÈ‡ C¯c »À∆∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿¬»¿≈

ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - ˙eLÈ‡ C¯c ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk4ÔÓ »ƒ«»∆∆ƒ¬≈≈ƒƒ
Ìa ÔzÁ˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰5B·Ï Ôz˙ ‡Ï Eza , «»∆∆¡«…ƒ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈ƒ¿

Ïk „Á‡Â ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L „Á‡ .E·Ï Áw˙ ‡Ï Bz·eƒ…ƒ«ƒ¿∆∆»ƒ¿»¬»ƒ¿∆»»
‰Ê ¯eq‡a ˙Bn‡6‡¯ÊÚ È„È ÏÚ L¯ÙÓ ÔÎÂ .7¯L‡Â : À¿ƒ∆¿≈¿…»«¿≈∆¿»«¬∆

Áw ‡Ï Ì‰È˙a ˙‡Â ,ı¯‡‰ ÈnÚÏ eÈ˙a Ôz ‡Ï…ƒ≈¿…≈¿«≈»»∆¿∆¿…≈∆…ƒ«
.eÈ·Ï¿»≈

ונשים 2) בגברים ביאה באיסורי מדובר הקודמים בפרקים
האחרות. באומות עוסק זה ופרק הוא 3)מישראל כן

- הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק כשיש הלשון, מדרכי
"בשאר  "שאר", בשם - גדול היותר החלק הוא אם ואף
איסטניס  אדם כל כשאר "איני עשו"; מה המלך מדינות
ולפני  האומות בכל נוהג חיתון שאיסור רבינו [דעת אני".
שישבו  האומות שבע שרק וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור.
בחיתון  נאסרו יהושע ידי על כיבושה בזמן בארץ
אין  כי חיתון, כלל שייך לא גיור לפני אבל כשנתגיירו,
לא  אומות שבשאר יוצא, כך ומתוך בהם. תופסים קידושין
לכל  כישראל הם שנתגיירו אחרי כי כלל, חיתון איסור שייך

בהם.4)דבר]. התרו זה 5)אם פסוק מפרש רבינו
את  גם רבינו מביא ולכן אישות, ובדרך בגירותן ולא בגיותן
שזה  לבנך". תקח לא ובתו לבנו תיתן לא "בתך הפסוק: סוף

בם". תתחתן ל"לא יסיר 6)כביאור "כי לו: זרה עבודה
המסירין". כל בספר 7)לרבות הוא שהפסוק למרות

ספר  את גם כולל עזרא ספר כי "עזרא", רבינו כתב נחמיה
הזכיר  לא ט"ו הלכה ז' פרק תורה ספר ובהלכות נחמיה,
אמרו: וכן התנ"ך. ספרי 24 בין נחמיה ספר את כלל רבינו
אנו  אין שמיה", על ספרא איקרי לא טעמא מאי "ונחמיה

לשניים. עזרא ספר נתחלק מי ידי ועל מתי יודעים

.·ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙e˙Á C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆»∆∆«¿¬»«»«
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙eÊ C¯c ˙È˙ek‰8È¯·cÓ «ƒ∆∆¿«ƒ«««¿ƒƒ¿≈

BÏ d„ÁÈ Ì‡Â .ÔzÁ˙‰Ï ‡·È ‡nL ‰¯Êb .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»∆»»…¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¬»
˙eÊa9‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ -10,‰ÁÙL ÌeMÓe , ƒ¿«»»∆»ƒƒ»ƒƒ¿»

‰BÊ ÌeMÓe ,˙È˙ek ÌeMÓe11,BÏ d„ÁÈ ‡Ï Ì‡Â . ƒƒƒ»¿ƒ…ƒ¬»
.˙È˙ek ÌeMÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯˜Ó ˙‡¯˜ ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ¿∆≈«»∆»ƒƒ

.Ô‰È¯·cÓ el‡ ÔÈ·eiÁ ÏÎÂ¿»ƒƒ≈ƒƒ¿≈∆

תורה 8) בדברי שמרד מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
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d`iaצד ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'g iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ונמסר  המכות מספר חכמים קבעו ולא סופרים". ובדברי
דעתם. שיקול לפי ומקרה מקרה בכל להחליט דין לבית

חייב 9) גוייה על הבא ישראל גזרו: חשמונאי של "ביתֿדין
הגמרא  ומסקנת זונה). גוייה, שפחה, (נדה, נשג"ז" משום
כלומר, לה". דמייחד "התם - רבינו גירסת לפי - שם
קבוע. באופן זה אם רק הייתה החשמונאים של שהגזירה

אתי 10) בנדתה, עליה ובא הואיל בכך הרגיל "וישראל
(לקחת) למנסב ואתי ישראלית, נדה (גם) נמי למבעל (יבוא)
לגוייה  למנסבה ואתי קדש יהיה לא משום ועבר שפחה

תתחתן". לא על כהן 11)ועבר אבל ישראל, הוא אם
התורה. מן לוקה

.‚;Ï‡¯OÈ ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»≈
ÌeMÓ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ï·‡¬»…≈«»««ƒ∆ƒ«»ƒ
.˙ÈÏ‡¯OÈ ‰BÊ „Á‡Â ˙È˙ek ‰BÊ „Á‡Â .‰BÊ»¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ¿¿≈ƒ

‰ÏÈÚ··e12.ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È¯‰L ,‰˜BÏ „·Ïa ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆∆¬≈≈»«ƒƒ

אינו 12) זנות דרך ישראלית זונה על הבא כהן אבל בגוייה,
ויבעול. שיקדש) (פירוש, שיקח עד אלא זונה משום לוקה
מישראל. גרע דלא קדשה תהיה לא משום לוקה הוא אמנם

.„,˙eÊ C¯c ÔÈa ˙e˙Á C¯c ÔÈa ,˙È˙ek ÏÚBa‰ Ïk»«≈ƒ≈∆∆«¿≈∆∆¿
‡ÈÒ‰¯Ùa dÏÚa Ì‡13‰¯OÚ ÈÈÚÏ ÏÚ·iL ‡e‰Â , ƒ¿»»¿«¿∆¿»¿∆ƒ¿«¿≈≈¬»»

È¯‰ - e‰e‚¯‰Â ÔÈ‡p˜ Ba eÚ‚t Ì‡ ,¯˙È B‡ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈»≈ƒ»¿«»ƒ«¬»¬≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÊÈ¯Êe ÔÈÁaLÓ el‡≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

.È¯ÓÊa ÒÁÈt ‰OÚÓ :‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ .‡e‰¿»»¿»»∆«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."xzi e` l`xyin dxyr ipirl leraiy `ede"

המשך  ב: מיותרות. יתר" "או המילים א: קשה ולכאורה
- לדבר וראיה הוא, מסיני למשה הלכה זה "ודבר ההלכה
מסיני  למשה הלכה של גדרה הרי בזמרי", פנחס מעשה
בפרשה  הדבר נכתב כאן והלא בכתוב, רמז לה שאין הוא
מעשה  והלא מסיני, למשה הלכה צריך מה לשם ג: שלמה.

פנחס. מעשה - הוא רב
בפני  הבועל על היא מסיני למשה ההלכה בזה: והביאור
יותר  היו בפנחס כי רב, מעשה אין זה ועל מישראל, עשרה
עשרה  על כי יתר" או "עשרה הרמב"ם כתב ולכן מעשרה,
שמה  ועוד, רב. מעשה יש מעשרה יתר ועל הלל"מ, צריך
ביאור  גם הוא בזמרי" פנחס מעשה לדבר "ראיה שמזכיר
בשעת  אלא בהן לפגוע רשאי הקנאי "ואין שאח"כ להלכה

כזמרי". מעשה
(254 cenr b"i wlg y"ewl itÎlr)

ישראל".13) וכולהו אדם בני מעשרה פחותה פרהסיא "אין

.‰,‰OÚÓ ˙ÚLa ‡l‡ Ô‰a ÚbÙÏ È‡M¯ È‡pw‰ ÔÈ‡Â¿≈«««««ƒ¿…«»∆∆»ƒ¿««¬∆
Ì‡ Ï·‡ .d˙·˜ Ï‡ ‰M‡‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ;È¯ÓÊk¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆»ƒ»∆√»»¬»ƒ

L¯t14B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -15‚¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ; ≈≈≈¿ƒ¿ƒ¬»∆¡»
ÂÈÏÚ16B‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏhÏ È‡pw‰ ‡a Ì‡Â . »»¿ƒ»«««ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»¿

BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ -17.‰OÚÓ ˙ÚLa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ¿««ƒ∆ƒ¿««¬∆

,ÏÚBa‰ ˙‡ ‚¯‰Ï È‡pw‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»ƒ»««««¬…∆«≈
ËÓLÂ18B„iÓ BÓˆÚ ÏÈv‰Ï È„k È‡pw‰ ‚¯‰Â ÏÚBa‰ ¿ƒ¿««≈¿»««««¿≈¿«ƒ«¿ƒ»

ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÏÚBa‰ ÔÈ‡ -19·LBz ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰Â .20 ≈«≈∆¡«»»¿«»««≈»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ;Ba ÌÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -≈««»ƒ¿ƒ¬»«ƒ««

˙ec¯Ó21. «¿

האשה.14) בשעת 15)מן אלא זו הלכה נאמרה "שלא
כרוצח.16)מעשה". בו, התרו ניתנה 17)אם "שלא

עצמו, עלֿידי מעשה דעושה מעצמו, למקנא אלא רשות
ומימלך  שבא) (וזה אתי כי והאי לא, שליח עלֿידי אבל
והרוג) (לך קטול זיל לו) נאמר (אם ליה אמרינן אי (ושואל),

שלהם). שליח שהוא (נמצא שלוחן" להו על 18)הוה אף
פירש. שלא נהרג 19)פי אין לפינחס והרגו זמרי "נהפך

[=לזמרי] להרגו מצוה אין שהרי הווה, רודף דפינחס עליו".
[=לפינחס], לו מורין אין שהרי הוא, בעלמא רשות אלא
רשות  ניתנה כך לזמרי, להרוג לפינחס רשות שניתן וכשם

פינחס". של בנפשו עצמו את להציל "איזהו 20)לזמרי
עם  זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר
נקרא  ולמה טבל... ולא מל ולא נח בני של המצוות שאר
ישראל". בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר לפי תושב? שמו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב, גר ובת

זרה. מכין 21)עבודה דין בית אסורה ביאה הבא שכל
מרדות. מכת אותו

.ÂÌÈ‡p˜ Ba eÚ‚t ‡Ï22ÔÈc ˙Èa e‰e˜Ï‰ ‡ÏÂ ,23- …»¿«»ƒ¿…ƒ¿≈ƒ
‰Ïa˜ È¯·„a L¯ÙÓ BLÚ È¯‰24.˙¯Îa ‡e‰L ¬≈»¿¿…»¿ƒ¿≈«»»∆¿»≈

˙a ÏÚ·e ·‰‡ ¯L‡ ÈÈ L„˜ ‰„e‰È ÏlÁ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈¿»…∆¿»¬∆»≈»««
Ì‡ .‰BÚÂ ¯Ú ‰pOÚÈ ¯L‡ LÈ‡Ï ÈÈ ˙¯ÎÈ ,¯Î Ï‡≈≈»«¿≈¿»»ƒ¬∆«¬∆»≈¿∆ƒ

¯Ú BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ï‡¯OÈ25‰BÚ ‡ÏÂ ÌÈÓÎÁa ƒ¿»≈…ƒ¿∆≈«¬»ƒ¿…∆
LÈbÓ BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ô‰k Ì‡Â ;ÌÈ„ÈÓÏza««¿ƒƒ¿ƒ…≈…ƒ¿∆«ƒ
- ˙È˙ek ÏÚBa‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .˙B‡·ˆ ÈÈÏ ‰ÁÓƒ¿»«»¿»ƒ≈»«¿»∆«≈ƒ
:¯Ó‡pL ;˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔzÁ˙ el‡k¿ƒƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆∆¡«

.'‰ L„˜ ÏlÁÓ ‡¯˜Â .¯Î Ï‡ ˙a ÏÚ·e»««≈≈»¿ƒ¿»¿«≈…∆

מעשה.22) הלקוהו 23)בשעת אם אבל מרדות. מכת
אחר. מעונש דברי 24)נפטר הנקראים נביאים בספרי

החכמים".25)קבלה. בין ולהורות להבין "חריף

.ÊÏ‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔBÚ»∆««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ«
„ÒÙ‰ Ba LÈ ‡l‡ ;EÈÈÚa Ï˜ È‰È26ÏÎa ÔÈ‡L ¿ƒ«¿≈∆∆»≈∆¿≈∆≈¿»

ÏÎÏ ‡e‰ Ba - ‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ôa‰L .B˙BÓk ˙BÈ¯Ú‰»¬»¿∆«≈ƒ»∆¿»¿¿»
;¯ÊÓÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·LÁ Ï‡¯OÈ ÏÏÎ·e ,¯·c»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆¿»««ƒ∆«¿≈
˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯Ó‡pL ,Ba BÈ‡ - ˙È˙ek‰ ÔÓ Ôa‰Â¿«≈ƒ«ƒ≈¿∆∆¡«ƒ»ƒ∆

Ea.ÈÈ È¯Á‡ ˙BÈ‰lÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ - È¯Á‡Ó ƒ¿≈«¬«≈ƒƒƒ¿«¬≈¿»

ãycew zegiyn zecewpã

lw idi l` ,oicÎzia zzin ea oi`y itÎlrÎs` df oeer"
."ezenk zeixrd lka oi`y cqtd ea yiy `l` jipira

עניין  היא שביאה הוא אסורות ביאות חטא של חומרתו
למעלה  שהיא מהנפש ונלקח האדם, כל את ש"תופס"
כל  את בו שיש בן להוליד אפשר שלכן הגלויים, מהכוחות
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הנפש. מעצם נמשכת ההולדה כי הנפש, כוחות עשר
הנפש  עצם את לוקחים אסורה ביאה שעל־ידי ונמצא

ר"ל. הקליפה למקום
הפסד  בו ש"יש ארמית" "בועל של החטא הוא מזה חמור
עצם  את האדם מוציא בו כי כמותו" העריות בכל שאין
ואפילו  מהערוה שנולד בן כי ישראל, לכלל מחוץ נפשו
בנו" אינו הכותית מן "הבן אבל המצוות, בכל חייב ממזר

ישראל. עם לגבולות מחוץ ויוצא יהודי אינו
(154 cenr 'g wlg y"ewl itÎlr)

כולו.26) ישראל לעם

.Á,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ˜·c‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈¿ƒ«≈¿¿≈»ƒ«»
È¯Á‡Ó ·eLÏÂ ,Ì‰Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ eÏÈc·‰L∆ƒ¿ƒ»«»»≈∆¿»≈«¬≈

.Ba ÏÚÓÏÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿…

.ËÌ‡ :Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»≈ƒ
BÈ‡ - ‡È‰ ‰Èet Ì‡Â ;‰ÈÏÚ ‚¯‰ - ‡È‰ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒƒ∆¡»»∆»¿ƒ¿»ƒ≈

.‚¯‰∆¡»

.ÈLÏL ˙a ‰pË˜ ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ï‡¯OÈ Ï·‡¬»ƒ¿»≈«»««ƒ≈¿«»«»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL27˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa »ƒ¿∆»≈¿»≈¿»≈≈∆

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â ,LÈ‡28, ƒ«¬ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»
ÔB„Êa ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡aL ÔÂÈk29˙‚¯‰ BÊ È¯‰ -30, ≈»∆»««ƒ¿»¬≈∆¡∆∆

¯·„Â .‰Ó‰ak ,‰È„È ÏÚ ‰Ï˜z Ï‡¯OÈÏ ‡aL ÈtÓƒ¿≈∆»¿ƒ¿»≈¿»»«»∆»«¿≈»¿»»
Ï‡¯OÈ È·Ï eÈ‰ ‰p‰ Ô‰ :¯Ó‡pL ,‰¯Bza L¯ÙÓ ‰Ê∆¿…»«»∆∆¡«≈≈»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
¯ÎÊ ·kLÓÏ LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ ÏÎÂ ,ÌÚÏa ¯·„aƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ»…««ƒ¿ƒ¿«»»

.e‚¯‰¬…

לביאה.27) ראוייה ביאה.28)שהיא שביאתו
אין 29) בשגגה... הבהמה עם "והשוכב תקלה. אין דבשוגג

נסקלת". קנאים 30)הבהמה ידי על נהרג - הבועל - והוא
כרת. שעונשו או מעשה. בשעת בו, שפוגעין

.‡ÈeÏa˜Â ,˙e„·Ú ÌLÏ Ì˙B‡ eÏÈaË‰L ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈«¿¿ƒ¿
Ì‰a ÌÈ·iÁ ÌÈ„·Ú‰L ˙BˆÓ Ì‰ÈÏÚ31ÏÏkÓ e‡ˆÈ - ¬≈∆ƒ¿∆»¬»ƒ«»ƒ»∆»¿ƒ¿«

.e‡a ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ¿»≈…»
‰ÁÙM‰ CÎÈÙÏ32‰¯eÒ‡33B˙ÁÙL „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ô·Ï ¿ƒ»«ƒ¿»¬»¿∆ƒ∆»ƒ¿»

B¯·Á ˙ÁÙL „Á‡Â34ÔÈkÓ - ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰Â . ¿∆»ƒ¿«¬≈¿«»««ƒ¿»«ƒ
L¯ÙÓ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈¿…»
È¯·Ú‰ Bc·ÚÏ ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ô˙B ÔB„‡‰L ‰¯Bza«»∆»»≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â35.‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :¯Ó‡pL , ¿ƒÀ∆∆∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»

חייבת.31) שהאשה המצוות כנענית.32)היינו
בן 34)מדרבנן.33) חציו שכבר אפשר אי שפחה "לישא

התורה,35)חורין". מן עברי לעבד אסורה הייתה שאם
לאשה. כנענית שפחה האדון לו נותן איך

.·È‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚ ‡ÏÂ36‰¯Bz ‰·iÁ ‡ÏÂ . ¿…»¿¬»ƒ¿»»∆¿…ƒ¿»»
LÈ‡Ï ˙Ù¯Á ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÁÙLa ˙e˜ÏÓ37, «¿¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»∆¡∆∆¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

עברי.36) חורין 37)בעבד בת וחצייה שפחה חצייה
עברי. לעבד המקודשת

.‚È˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ EÈÈÚa Ï˜ ‰Ê ÔBÚ È‰È Ï‡«¿ƒ»∆«¿≈∆ƒ¿≈∆≈«¿
.ÈÈ È¯Á‡Ó ¯eÒÏ ÔaÏ Ì¯B‚ ‰Ê ÌbL ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆«∆≈«≈»≈«¬≈¿»
‡ˆÓÂ ,Ï‡¯OiÓ BÈ‡Â „·Ú ‡e‰ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa‰L∆«≈ƒ«ƒ¿»∆∆¿≈ƒƒ¿»≈¿ƒ¿»
È¯‰ .ÌÈ„·Ú Ì˙BÈ‰ÏÂ ÏlÁ˙‰Ï L„w‰ Ú¯ÊÏ Ì¯B‚≈¿∆««…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»ƒ¬≈

ÒBÏ˜‡38ÏÏÎa ‰ÁÙLÂ „·Ú ˙ÏÈÚa ÏÏk Ìb¯˙Ó‰ À¿¿«¿«¿≈»«¿ƒ«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿«
.‰L„˜ ‰È‰˙ ‡ÏÂ L„˜ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆¿≈»

שהלאו 38) - אונקלוס של לדעתו מסכים אינו רבינו אמנם
ושפחה  עבד בעילת כולל קדשה" תהיה ולא קדש יהיה "לא
על  מסתמך רבינו אולם חכמים, גזירת רק זו ולדעתו, -
עבד  ו"קדשה" "קדש" המלים: שמבאר - בזה - אונקלוס
"גורם  שפחה או עבד המוליד שישראל כהוכחה ושפחה,

להתחלל". הקודש לזרע

.„È‰¯·Ú ˙ÚL·e ‡ÈÒ‰¯Ùa elÙ‡Â ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰«»«ƒ¿»«¬ƒ¿«¿∆¿»ƒ¿«¬≈»
Ba ÔÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -39C¯„ ‰ÁÙL Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ . ≈««»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿»∆∆

‰Ï·hL ˙ÚnL .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙e˙Á«¿≈∆ƒ«»∆≈≈∆»¿»
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÏkÓ ‰˙ˆÈ ˙BˆÓ ‰Ïa˜Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿≈»ƒ«»

וזו 39) (גוייה) ארמית בבועל אלא ההלכה נאמרה שלא
הגויים. מכלל יצאה

.ÂËÔ‰ÈL È¯‰ - ‰ÁÙL „ÏÂa ˙ÈÏ‡¯OÈ „ÏÂ ·¯Ú˙ƒ¿»≈¿«ƒ¿¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»¬≈¿≈∆
ÔÈÙBÎÂ ;„·Ú ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˜ÙÒ40ÏÚa »≈¿»∆»≈∆¿≈∆∆¿ƒ««

‡e‰‰ Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ì‰ÈL ˙‡ ¯¯ÁLÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿«¿≈∆¿≈∆¿ƒ»»«≈«
ÔB„‡‰ Ôa41eÏc‚iLk - „·Ú ÏL42˙‡ ‰Ê e¯¯ÁLÈ ∆»»∆∆∆¿∆ƒ¿¿¿«¿¿∆∆

.Ï‰˜a ‡·Ï ÔÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿À»ƒ»…¿»»

לא 40) לישא יכולים שאינם ורביה, פריה מצות ביטול מפני
חורין. בן וחצי עבד בחצי כמו חורין, בת ולא שפחה

בן 41) עם ונתערב בן, והניח מת השפחה שבעל כלומר,
השני. של האדון הוא הוולדות משני שאחד ונמצא השפחה,

אינו 42) שקטן לשחרר, יכולים אינם קטנים בהיותם אבל
לשחרר. יכול

.ÊË˜ÙÒ Ô‰ÈzL È¯‰ - ˙Ba ˙B·B¯Úz‰ eÈ‰»««¬»¬≈¿≈∆¿≈
˙BÁÙL43.„·Ú ˜ÙÒ „Ïe‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡a‰Â , ¿»¿«»«»««≈∆«»»¿≈∆∆

„ÏÂa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»≈¿«∆∆»ƒ«»ƒ¿«
˙ÈÏ‡¯OÈ44Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈÏÈaËÓ -45ÏÎÂ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿¿≈ƒ«¿ƒƒ∆¿≈∆¿≈≈¿»

˙¯Bib ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡46. ««≈∆¿≈ƒ∆

שהאשה 43) שתיהן, את שישחרר האדון את כופין ואין
שפחה אינה חצייה כדין ודינן ורביה, פריה על מצווה

לשחררה. האדון את כופין שאין חורין בת והן 44)וחצייה
הוולדות.45)בנות. לכהן.46)שני ואסורה

.ÊÈeÏa˜ÈÂ e¯ib˙iLk Ìlk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk»»¿≈»ƒÀ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿
e¯¯ÁzLiLk ÌÈ„·Ú‰Â ,‰¯BzaL ˙Bˆn‰ Ïk Ô‰ÈÏÚ47 ¬≈∆»«ƒ¿∆«»¿»¬»ƒ¿∆ƒ¿«¿¿

‰wÁ Ï‰w‰ :¯Ó‡pL ;¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿»≈¿»»»∆∆¡««»»À»
.„iÓ ÈÈ Ï‰˜a Òk‰Ï ÔÈ¯zÓe .ÌÎÏ ‰È‰È ˙Á‡««ƒ¿∆»∆À»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ»

‡e‰Â48‡OÈÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ¯¯ÁLÓ‰ B‡ ¯b‰ ‡OiL ¿∆ƒ»«≈«¿À¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»
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ÔÈÓÓÚ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ .˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bib ÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒƒ∆¿À¿∆∆≈«¿»»¬»ƒ
˙Bn‡‰L ;Ì„‡Â ÌÈ¯ˆÓe ·‡BÓe ÔBnÚ :Ì‰Â ,„·Ïaƒ¿«¿≈«»ƒ¿«ƒ∆¡…∆»À
ÏÎÏ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ¯ib˙iLk ,el‡‰»≈¿∆ƒ¿«≈∆»≈∆¬≈¿ƒ¿»≈¿»

‡l‡ ,¯·c49.Ï‰wa ‰‡Èa ÔÈÚÏ »»∆»¿ƒ¿«ƒ»«»»

"שכבר 47) כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא עבד
עבדות". לשם כשטבל חוץ.49)היינו.48)הודיעוהו

.ÁÈ.ÌÏBÚ ¯eq‡ Ô¯eq‡ - ·‡BÓe ÔBnÚ ?ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«»ƒ»ƒ»
È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙B·˜ ‡ÏÂ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿…¿≈∆∆¡«…»…«ƒ»ƒ
ÈBnÚ‰L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ .¯ÓB‚Â ÈÈ Ï‰˜aƒ¿«¿»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«∆»«ƒ

·‡Bn‰Â ¯Îf‰¯Îf‰ È50˙a ‡OÏ ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡L ‡e‰ «»»¿«»ƒ«»»∆»¿»ƒ»«
˙ÈBnÚ Ï·‡ ;ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,Ba Ôa elÙ‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¬ƒ∆¿«»»¬»«ƒ

.˙Bn‡‰ ¯‡Lk „iÓ ˙¯zÓ ˙È·‡BÓe»ƒÀ∆∆ƒ»ƒ¿»»À

ולא 50) עמוני הרמתי: שמואל של דינו מבית מקובלני "כך
מואבית". ולא מואבי עמונית,

.ËÈ¯Bc :˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,ÈÓB„‡Â È¯ˆÓƒ¿ƒ«¬ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈
¯B„Â ,Ï‡¯OÈa ‡·Ï ÔÈ¯eÒ‡ - ÈL ¯B„Â ÔBL‡ƒ̄¿≈ƒ¬ƒ»…¿ƒ¿»≈¿
Ì‰Ï e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL ;¯zÓ - ÈLÈÏL¿ƒƒÀ»∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿»∆

.¯ÓB‚Â¿≈

.ÎÈL È¯ˆÓ .ÈL da - ‰¯ib˙pL ˙¯aÚÓ ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ
‡OpL ÔBL‡¯ È¯ˆÓ B‡ ,‰BL‡¯ ˙È¯ˆÓ ‡OpL∆»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ∆»»
e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL .ÈL „Ïe‰ - ‰iL ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»«»»≈ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿

‰„Ïa Ô‡Ïz ·e˙k‰ - Ì‰Ï51. »∆«»¿»»¿≈»

רק 51) אמר שהוא פי על ואף שם. יוחנן ר' בשם דימי כרב
הדין  שהוא רבינו, סובר ראשונה, מצרית שנשא שני במצרי
"הכתוב  שם שאמרו מה ומפרש שנייה, שנשא ראשון במצרי
וכל  ואם, אב בלא ללידה אפשר אי הכוונה: בלידה" תלאן

בקהל. לבוא אסור לשניהם שלישי שאינו

.‡ÎÈBnÚ „Ïe‰ - ˙È¯ˆÓ ‡OpL ÈBnÚ ¯b52¯b . ≈«ƒ∆»»ƒ¿ƒ«»»«ƒ≈
È¯ˆÓ „Ïe‰ - ˙ÈBnÚ ‡OpL È¯ˆÓ53:ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿ƒ∆»»«ƒ«»»ƒ¿ƒ∆«¿»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ˙Bn‡a54¯Á‡ Cl‰ - e¯ib˙ ; »À«≈«««»»ƒ¿«¿«≈««
.˙eÁt‰«»

איסור 52) - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
דור  עד ואסורה כמצרית דינה היא, נקבה אם אבל עולם,

להחמיר. הולכים שלעולם דור 53)שלישי, עד ואסור
הפגום. הוא שהזכר כיוון בא 54)שלישי, עמוני גוי אם

וכשיתגייר  כעמוני דינו בן, והוליד אחרת מאומה גוייה על
עמונית  גוייה על שבא אחרת מאומה גוי בקהל, לבוא אסור

בקהל. לבוא מותר וכשיתגייר עמוני, אינו בן, והוליד

.·ÎÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÔÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ ¯ib˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»¬»ƒ≈»¬ƒƒ
Ô‰Ó e¯ib˙ ‡lL ,Úe„È ¯·c‰Â .Ï‰wa ‡B·Ï ‰¯Bz‰«»»«»»¿«»»»«∆…ƒ¿«¿≈∆
ÌÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ ¯Êb ÚLB‰ÈÂ ,ÌÈBÚ·b‰ ‡l‡∆»«ƒ¿ƒƒÀ«»«¬≈∆∆ƒ¿¬ƒ
¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ï‰w· ‡·Ï»…«»»∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿…»«
ÌÈˆÚ È·ËÁÂ :¯Ó‡pL ;Lc˜Ó LiL ÔÓÊa ‡l‡ Ì˙B‡»∆»ƒ¿«∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿…¿≈≈ƒ
.Lc˜na Ì˙˜Á¯‰ ‰Ïz - È‰Ï‡ ˙È·Ï ÌÈÓ È·‡LÂ¿…¬≈«ƒ¿≈¡…»»»«¿»»»«ƒ¿»

.‚Î˙„B·ÚÏ Ì˙pL ÈÙÏ ,ÌÈÈ˙ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿»»«¬«
Ï‰wa eÒkÈ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Â „Â„ ‡a .Lc˜n‰«ƒ¿»»»ƒ¿»«¬≈∆∆…ƒ»¿«»»
L¯ÙÓ ÔÎÂ .Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊa elÙ‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿«∆≈ƒ¿»¿≈¿…»
˙„·ÚÏ ÌÈ¯O‰Â „ÈÂc Ô˙pL ÌÈÈ˙p‰ ÔÓe :‡¯ÊÚa¿∆¿»ƒ«¿ƒƒ∆»«»ƒ¿«»ƒ«¬…«

.Lc˜na Ì˙B‡ ‰Ïz ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ»»«¿»∆…»»»«ƒ¿»

.„Î‰‡¯L ÈÙÏ ?BÈc ˙È·e ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚ ‰nÏÂ¿»»»«¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆»»
Èa ˙Ú·L eL˜aL ˙Úa Ì‰a ‰˙È‰L ˙ei¯ÊÎ‡Â ˙efÚ«¿«¿¿ƒ∆»¿»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿«¿≈
eÓÁ¯ ‡ÏÂ Ìe‚¯‰Â ,Ì˙BÏ˙Ï '‰ ¯ÈÁa Ïe‡L»¿ƒƒ¿»«¬»¿…ƒ¬

Ì‰ÈÏÚ55. ¬≈∆

ראיין 55) אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) "והני
דוד". עליהן גזר מיד בהן, לידבק

.‰Î˙Bn‡‰ Ïk ÏaÏa ,¯eM‡ CÏÓ ·È¯ÁÒ ‰ÏÚLk¿∆»»«¿≈ƒ∆∆«ƒ¿≈»»À
el‡Â .ÌÓB˜nÓ Ì˙B‡ ‰Ï‚‰Â ,‰Êa ‰Ê Ì·¯ÚÂ¿≈¿»∆»∆¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ - ‰zÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡aL ÌÈ¯ˆn‰«ƒ¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿«ƒ«»¬»ƒ¬≈ƒ

Ì‰56e·¯Ú˙Â ÏÈ‡B‰Â .ÌB„‡ ‰„OaL ÌÈÓB„‡‰ ÔÎÂ , ≈¿≈»¬ƒ∆ƒ¿≈¡¿ƒ¿ƒ¿»¿
Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÎa ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿«À»¬ƒ¿»À»»∆≈
- ¯ib˙‰Ï Ô‰Ó L¯Bt‰ ÏkL ;Ïk‰ ¯z‰ - ÌÈ¯zÓÀ»ƒÀ««…∆»«≈≈∆¿ƒ¿«≈
ÔÓfa ¯b‰ ¯ib˙iLk ,CÎÈÙÏ .·¯‰ ÔÓ L¯tL B˙˜ÊÁ∆¿»∆≈≈ƒ»…¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«≈«¿«
ÔÈa ÈBnÚ ÔÈa ,È¯ˆÓ ÔÈa ÈÓB„‡ ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰«∆¿»»≈¬ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ≈
ÌÈ¯Îf‰ „Á‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÔÈa ÈLek ÔÈa ,È·‡BÓ»ƒ≈ƒ≈¿»»À∆»«¿»ƒ

.„iÓ Ï‰wa ‡·Ï ÔÈ¯zÓ - ˙B·˜p‰ „Á‡Â¿∆»«¿≈À»ƒ»…«»»ƒ»

סנחריב 56) משעלה הלכה, טעית, בנימין עקיבא ר' לו "אמר
ולא  במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל

במקומן". ואדומי מצרי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קטן 1) גר דמים; והרצאת וטבילה מילה צריך שהגר יבאר

וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין מי דעת על
מלין  אם פלוני; דין בבית נתגיירתי ואמר שבא מי ודין
שיטבול  צריך ואם הגויים; מן הנלקחים העבדים ומטבילין
וששלמה  טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד

שנשאו. הנשים גיירו ושמשון המלך

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏLa2˙È¯·Ï Ï‡¯OÈ eÒÎ3‰ÏÈÓa : ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿ƒ»
.Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oaxwe dliahe dlina ,zixal l`xyi eqpkp mixac dyelya"
."'ek

צריך  קרבן, שם שאין הזה "ובזמן שאח"כ בהלכה וממשיך
ומשמע  קרבן". יביא בית־המקדש וכשיבנה וטבילה. מילה
שיש  ורק בלבד, וטבילה מילה על־ידי גמור גר שנעשה
ובביאור  קרבן. להביא בית־המקדש לכשיבנה חיוב עליו
גר  עדיין מקרי לא לקדשים ש"רק הרוגוצו'בי כתב הדבר
בזמן  וא"כ דבר, לכל כישראל הוה דברים לשאר אבל גמור,

הקרבן". בשביל כלל מחסר לא הזה
בזמן  שייכת אינה קדשים שאכילת אמת הן להבין, וצריך
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בזמן  קדשים באכילת אסור שגר הטעם ואעפ"כ הזה,
עליו  ואין גמור, ישראל עדיין מקרי שלא כיון הוא הבית
שגם  מוכח וא"כ לקדשים, נח בן כמו ומקרי ישראל דין
על  לומר יתכן איך וא"כ בשלימות, אינה הזה בזמן הגירות
עליהם  שאין בית־המקדש שחרב מאז שהתגיירו הגרים כל

גמור. ישראל דין
הגר, עובדיה לר' הרמב"ם תשובת שידועה ובפרט
המתייחסים  ישראל שאר ממעלת ביותר גדולה שמעלתו
שאמר  "למי מתייחסים הגרים ואילו ויעקב, יצחק לאברהם
הם  הרי הזה שבזמן לעיל האמור ועל־פי העולם". והיה
שמעלתו  הרמב"ם כותב כיצד נח, כבן מסויים) (לעניין
יכתוב  לא שהרמב"ם ופשיטא ישראל, שאר ממעלת גדולה
את  לעודד בכדי רק אמת", ל"תורת מכוון שאינו דבר ח"ו

הגר. עובדיה ר'
לברית, ישראל נכנסו דברים שבשלושה הגם בזה: והביאור
הם  וקרבן שמילה קרבן, לבין וטבילה מילה בין הבדל יש
קרבן  אבל בברית, הכניסה את הפועלים חיוביים עניינים
שעל־  על־דרך הכניסה, את והמעכב המניעה הסרת הוא
את  המעכב הדבר את להסיר גם צריך לבית, להכנס מנת
הזה  בזמן וממילא עלי'", דרביע הוא "ארי' בבחינת הכניסה
ידי  ועל מעכב, הדבר אין תורה שעל־פי הרי קרבן כשאין
מחסר  לא הרוגוצו'בי (ובלשון גמור גר נעשה וטבילה מילה
גר  להיות עיכבו "שקרבנו הלשון הרמב"ם נקט ולכן כלל).
או  גמור" גר אותו "עושה - חיוב של בלשון ולא גמור"

בזה. וכיוצא "מגיירו"
(` oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.2) ט, משאר 3)כריתות וליבדל המקום "בברית
שם). ('תוספות' אומות"

.·‰ÏÈÓ4,ÌÈ¯ˆÓa ‰˙È‰‡Ï Ï¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿»»≈…
Ba ÏÎ‡È5‰LÓ Ì˙B‡ ÏÓ .6ÌlkL .ea¯7˙È¯a eÏha …«»»∆«≈∆À»ƒ¿¿ƒ

ÈÂÏ Ë·MÓ ıeÁ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰ÏÈÓ8:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ»¿ƒ¿«ƒƒ≈∆≈ƒ¿«∆∆¡«
.e¯ˆÈ E˙È¯·e¿ƒ¿ƒ¿…

ישראל 4) בני סידרו דברים השלושה שכל מבאר, רבינו
לברית. שנכנסו לפני כלומר, מתןֿתורה. ואיך 5)לפני

במצרים  בהיותם שעוד ומוכח, הפסח? את במצרים אכלו
ובפקודתו.6)נימולו. רבינו משה עלֿידי כלומר,

למול 7) ישראל ביקשו "לא ה: יט, פרשה רבה' 'שמות
משבטו  חוץ במצרים המילה את ביטלו כולם אלא במצרים,
ואוריך", תומיך אמר "וללוי ט) לג, (דברים שנאמר לוי, של
והיה  במצרים. - ינצורו" ובריתך אמרתך שמרו "כי למה?
מה  זכות, להם היה ולא לגאלן מבקש הקדושֿברוךֿהוא
אותם". ומהול לך לו: ואמר למשה קרא הקב"ה? עשה

רבינו 8) שמשה לומר שאין המוהלים, היו לוי שבט ובני
כמליון  ימול יחידי שמוהל אפשר איך כי אותם, מל לבדו
פסולים  - המילה את שביטלו ישראל וכל קצר, בזמן איש

רסד, סי' (יו"ד כגוי" דינו לערלות, "שמומר לימול, היו
ברמ"א). ס"א,

.‚:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ ¯a„na ‰˙È‰ ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»»¿»«ƒ¿»…∆««»∆∆¡«
Ì˙ÏÓO eÒaÎÂ ¯ÁÓe ÌBi‰ ÌzLc˜Â9,Ôa¯˜Â . ¿ƒ«¿»«»»¿ƒ¿ƒ¿…»¿»¿»

.˙ÏÚ eÏÚiÂ Ï‡¯OÈ Èa È¯Ú ˙‡ ÁÏLiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«∆«¬≈¿≈ƒ¿»≈««¬……
Ï‡¯OÈ Ïk È„È ÏÚ10.Ìe·È¯˜‰ «¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mzycwe xn`py ,dxez ozn mcw xacna dzid dliahe"
."mzelny eqake xgne meid

של  הקס"ד רק היה זה מפסוק הלימוד הלא להבין: וצריך
בלא  הזאה ש"שאין מזה נלמד למסקנה אבל הגמרא,
הגמרא  שכוונת פירש רסח) סי' (לטויו"ד ובב"ח טבילה".
אולי  כי לטבילה, שהכוונה זה מכתוב להוכיח שאין רק היא
טבילה  שהיתה המסקנא לאחר אבל לנקיות, היתה
מוכח  טבילה", בלא הזאה "ואין הזאה שהוזכרה מהטעם
טבילה. לעניין הוא שמלותם" ב"וכבסו הכתוב כוונת שגם
(4 dxrd 26 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

צריך)9) (שאינו טעון שאין במקום "ומה  ב: מו, יבמות
יכבס  כתב ולא במים, ורחץ דכתיב . . . קרי ("בעל כיבוס
(בקיבול  כיבוס שטעון מקום טבילה, טעון רש"י) בגדיו".
שטעון  דין אינו רש"י), שמלותם. וכבסו דכתיב תורה,

ישראל.10)טבילה. כל שלוחי

.„‰ ‰ˆ¯iLk ,˙B¯B„Ï ÔÎÂ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¿≈¿¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ«»
Ïa˜ÈÂ ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÛÙBzÒ‰Ïe ˙È¯aÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«««¿≈«¿ƒ»ƒ«≈

‰¯Bz ÏÚ ÂÈÏÚ11CÈ¯ˆ -12˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓ »»…»»ƒƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‰·˜ Ì‡Â .Ôa¯˜13‡È‰14:¯Ó‡pL .Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ë - »¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»∆∆¡«

,Ôa¯˜ ˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓa - Ìz‡ ‰Ó .¯bk ÌÎk»∆«≈»«∆¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»
‰ÏÈÓa - ˙B¯B„Ï ¯b‰ Û‡15.Ôa¯˜ ˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ««≈¿¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»

הי"ד.11) להלן א.12)כמבואר ט, יבמות 13)כריתות
ב. צריכה.14)מו, תימן: קודמת 15)בכת"י מילה

לטבילה.

.‰‰Ó‰a ˙ÏBÚ ?¯b‰ Ôa¯˜ e‰Óe16ÌÈ¯B˙ ÈzL B‡ , «»¿««≈«¿≈»¿≈ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡17‰ÏBÚ Ì‰ÈLe ,18‰f‰ ÔÓf·e . ¿≈¿≈»¿≈∆»«¿««∆

‰aiLÎe ,‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓ CÈ¯ˆ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L19 ∆≈»»¿»»ƒƒ»¿ƒ»¿∆ƒ»∆
Ôa¯˜ ‡È·È Lc˜n‰ ˙Èa20. ≈«ƒ¿»»ƒ»¿»

ב.16) ח, א 19)שם.18)שם.17)כריתות ט, שם
קרבנו.20) תימן: בכת"י

.Â,¯‚ BÈ‡ - ÏÓ ‡ÏÂ Ï·Ë B‡ Ï·Ë ‡ÏÂ ÏnL ¯b≈∆»¿…»«»«¿…»≈≈
ÏaËÈÂ ÏeÓiL „Ú21‰LÏL ÈÙa ÏaËÏ CÈ¯ˆÂ .22. «∆»¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿»

ÔÈc ˙Èa CÈ¯ˆ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â23B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ≈«¿ƒƒ
·BË ÌBÈa ‡ÏÂ ˙aLa24‰ÏÈla ‡ÏÂ25Ì‡Â . ¿«»¿…¿¿…««¿»¿ƒ

e‰eÏÈaË‰26¯‚ ‰Ê È¯‰ -27. ƒ¿ƒ¬≈∆≈

א.21) מו, שלשה,22)יבמות צריך "גר ב: מו, שם
(במדבר  ולגר" לכם יהיה אחד ("משפט ביה" כתיב משפט
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(רש"י). משלשה פחות משפט ואין טז) זה 23)טו, והרי
הי"ד)24)דין. שבת מהל' (פכ"ג בשבת" דנין ש"אין שם.

מהל' (פ"א ביוםֿטוב" אסור . . . בשבת שאסור "כל
יא). אות רסח, סי' (יו"ד ט"ז ראה הי"ז). יוםֿטוב

סנהדרין 25) מהל' (פ"ג בלילה" הדינין את מתחילין "שאין
דמי,27)בלילה.26)ה"ג). דין כגמר בדיעבד "דטבילה

יבמות). מס' (רשב"א ומל" (המצוות) קיבל שכבר כיון
הדין  לגמור מותר ביום, התחילו אם ממונות "ובדיני

ה"ד). סנהדרין (הל' בלילה"

.Ê˙eÎfL ,ÔÈc ˙Èa ˙Úc ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ÔË˜ ¯b≈»»«¿ƒƒ«««≈ƒ∆¿
BÏ ‡È‰28CÈ¯ˆ da ÔÈ‡ - ‰Ï·ËÂ ‰¯ib˙pL ˙¯aÚÓ . ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»≈¿»»ƒ
‰ÏÈ·Ë29Ï·Ë .30¯ib˙Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa31ÔÈ·Ï BÈa ¿ƒ»»«≈¿≈«¿¿ƒ¿«≈≈¿≈

ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â ,BÓˆÚ32:¯Ó‡Â ‡a .¯‚ BÈ‡ - «¿«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ≈≈»¿»«
Ë‰Â ÈBÏt ÏL BÈc ˙È·a Èz¯ib˙BÈ‡ - ÈeÏÈa ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú Ï‰wa ‡·Ï ÔÓ‡33. ∆¡»»…«»»«∆»ƒ≈ƒ

מדעתו.28) ושלא בפניו שלא לאדם וזכין א. יא, כתובות
לו.29) עולה האם שטבילת א. עח, מז,30)יבמות שם

הגירות,31)א. וגם הטבילה גם - הדברים שני כלומר,
שהיו  "דכיון עצמו, לבין בינו היו - מצוות עול קבלת היינו
- שנים בפני או עצמו לבין בינו המצוות וקבלת הטבילה
ביתֿדין  בלא מהן אחד רק היה לא דאם . . . גר הוי לא
מהני, - לחוד שלשה) (בפני דטבילה בדיעבד; (מועיל) מהני
המצוות, קבלת ממילא הוי דטבילה (הי"ז), להלן כמבואר
דהיינו  ביתֿדין, בפני נתגייר אם וכן גירות. לשם שטבל כיון
היתה  לא אם אף בדיעבד, כן גם מהני המצוות, קבלת
כט). סי' יו"ד שלמה', ('חמדת בביתֿדין" הטבילה

סנהדרין 32) מהל' (פ"ב דין" דיניהם אין שדנו, ש"שנים
(ה"ט).33)ה"י). להלן כמבואר לגוי, והוחזק הואיל שם.

.Á,ÌÈa BÏ LÈÂ ˙¯Bi‚Ï B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈÏ ÈeO ‰È‰»»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»ƒ
˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ - ÈÓˆÚ ÔÈ·Ï ÈÈa Èz¯ib˙ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿««¿ƒ≈ƒ¿≈«¿ƒ∆¡»ƒ¿…∆

BÓˆÚ34ÌÈa‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡Â ,35¯ÊBÁÂ . «¿¿≈∆¡»ƒ¿…∆«»ƒ¿≈
ÔÈc ˙È·a Ï·BËÂ36. ¿≈¿≈ƒ

הישראלית,34) האשה עם לדור לו ואסור א. מז, שם
עצמו. על אסרה כשרים.35)שבהודאתו שהוחזקו מכיון

בפני 36) והטבילה הגירות היו לא דבריו שלפי מכיון שם.
ברית  דם הטפת אבל הקודמת. בהלכה וכמבואר שלשה,
סי' יו"ד בב"ח ראה שלשה. צריכה אינה שמילה צריך, אינו

רסח.

.ËÔB‚k ,„ÈÓz Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ˙‚‰B ‰eÈ‡¯L ˙¯Bibƒ∆∆¿ƒ»∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿
d˙cÏ ÏaËzL37‡ˆBiÎÂ d˙qÚÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù˙Â ∆ƒ¿…¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

BÈ¯˜Ï Ï·BhL ,Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ‚‰BpL ¯b ÔÎÂ ;‰Êa»∆¿≈≈∆≈¿«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿ƒ¿
Û‡Â ,˜„ˆ È¯b ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙Bˆn‰ Ïk ‰OBÚÂ¿∆»«ƒ¿¬≈≈¿∆¿«≈≈∆∆¿«
.e¯ib˙pL ÈÓ ÈÙÏ ÔÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿
ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈa ·¯Ú˙‰Ï e‡a Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
eÏaËiL „Ú B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ»«∆»ƒ≈ƒ«∆ƒ¿¿

.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ;eÈÙÏ¿»≈ƒ¿À¿¿¿≈»ƒ«»

טבל 37) לא "מי לנידותה", טבלה לא "מי ב: מה, שם

ותרומת  לנדותה טבילה דברים: שני פירט רבינו לקריו".
מוכיחות  אינן מקיימת שהיא המצוות יתר כי מעיסתה, חלה
וכאינה  כגויה אותן שומרת היא שאולי ישראלית, שהיא
נשארת  היא שאם נדותה, בטבילת אבל ועושה. מצווה
מן  כי בגויים, כלום מועילה אינה הטבילה הלא בגיותה,
ולא  בנידות ולא בזיבה לא מטמאין אין "הגוים התורה
"ואין  ה"י) ומושב משכב מטמאי מהל' (פ"ב בלידות"
משום  ולא זבה משום ולא נדה משום עליהם חייבים
אם  אפילו טמאות הן ומדרבנן ה"ד), פ"ד (למעלה יולדת"
שיהיו  והנקבות הזכרים הגוים כל על גזרו "וחכמים ראו לא
לגוים  והטבילה (שם), ראו" לא בין ראו בין  תמיד, כזבים
הוכחה  זו הרי בטבילה, זהירה וכשהיא כלום; אינה
מעיסתה, חלה תרומת בהפרשת הדבר ואותו שנתגיירה,
אינה  . . . חלה שהפריש "גוי מחלה פטורה גוי שעיסת
"שכבת  בגר, והואֿהדין ה"י). ביכורים מהל' (פ"ו חלה"
ומושב  משכב מטמאי מהל' (פ"ב טהורה" גוי של זרעו
שלמה' 'חמדת (לפי שנתגייר גמורה הוכחה וטבילתו ה"י).

כט). סי' יו"ד

.È¯Ó‡Â ‡aL ÈÓ Ï·‡38˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰L ¬»ƒ∆»¿»«∆»»≈»ƒ«»
¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡ - ÔÈc ˙È·a ¯ib˙Â39‰t‰ ‡e‰ ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ∆¡»∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L40Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41 ∆ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e42Ï‡¯OÈ ˙˜ÊÁa ÌL Ïk‰ ˙˜ÊÁL ,43; ¿»«»ƒ∆∆¿««…»¿∆¿«ƒ¿»≈

Ck ¯Á‡Â ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡¬»¿»»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿««»
BfL :¯ÓB‡ È‡Â .˙ÈÏ‡¯OÈ ‡OÈ44ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ45. ƒ»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ≈∆«¬»¿¬ƒ

כגוי.38) מוחזק היה לא שמעולם גוי 39)כלומר, שאמר:
נתגיירתי.40)הייתי. ישראל 41)שאמר: ארץ "חביבה

אותו  מקבלין - אני גר ישראל בארץ האומר גרים, שמכשרת
עדיו  אלאֿאםֿכן אותו מקבלין אין לארץ ובחוצה מיד,

פ"ד). גרים, (מסכת תקיפה,42)עמו" ישראל שיד
מהל' (פ"י בינינו" עבודהֿזרה עובד גוי להניח לנו ש"אסור
ישראל  בחזקת הוא סתם שבא דכל ה"ו). עבודהֿזרה

המשנה'). גדולות'43)('מרכבת 'הלכות בעל דעת וכן
עוז'). ביוחסין.44)('מגדל עשו מעלה רומי: בדפוס

הוא 45) שאסר שהפה נאמן, לארץ בחוצה גם הדין שמן
שהתיר. הפה

.‡ÈÌLk46ÔÈÏÓ Ck ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe ÔÈÏnL ¿≈∆»ƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ»»ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ïp‰ ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ

Á˜Bl‰ .˙e„·Ú ÌLÏ ˙BÏÊÓe47„·BÚ‰ ÔÓ „·Ú «»¿≈«¿«≈«∆∆ƒ»≈
Ì„˜Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk48ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ï·ËÂ „·Ú‰ »ƒ«»¿»«»∆∆¿»«¿≈∆ƒ

BÓˆÚ ‰˜ -49‡e‰Â ;50ÈÈ¯‰ :‰ÏÈ·Ë ˙Úa ¯Ó‡iL »»«¿¿∆…«¿≈¿ƒ»¬≈ƒ
BÈ‡ - Ba¯ ÈÙa Ï·Ë Ì‡Â .˙e¯b ÌLÏ ÌÎÈÙa Ï·BË≈ƒ¿≈∆¿≈≈¿ƒ»«ƒ¿≈«≈

L¯ÙÏ CÈ¯ˆ51CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL Ï·hL ÔÂÈk ‡l‡ , »ƒ¿»≈∆»≈»∆»«ƒ¿«¿≈¿ƒ»
BÙ˜˙Ï Ba¯ CÈ¯ˆ52˙Áz ‡e‰Â ‰ÏÚiL „Ú ÌÈna »ƒ«¿»¿««ƒ«∆«¬∆¿««

˙e„·Ú ÌLlL ÔÈic‰ ÈÙa BÚÈ„BÓe ,B„eaÚLƒ¿ƒƒ¿≈««»ƒ∆¿≈«¿
,ÌBi·e ‰LÏL ÈÙa ‡l‡ Ï·BË „·Ú‰ ÔÈ‡Â .BÏÈaËÓ«¿ƒ¿≈»∆∆≈∆»ƒ¿≈¿»«

‡e‰ ˙e¯b ˙ˆ˜nL ;¯‚k53. ¿≈∆ƒ¿»≈

א.46) מח, לפני 48)הקונה.47)יבמות כלומר,
עבדות. לשם הכהן שהמוכר 49)שהטבילו ב. מה, שם
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צט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'g iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להקנות  בכוחו ואין אחר, גוי של בגופו קנין לו אין עצמו
לעבודה, השעבוד היינו לו, שיש ממה יותר הקונה לישראל
הוציא  חורין, בן לשם וטבל עצמו הקדים שהעבד ומכיון

שקנאו. הישראל של משעבודו א.50)עצמו מו, שם
שרבו 51) לפני לטבול ומיהר אצלו, עומד דרבו כיון שם.

גירות. לשם טובל שהוא פירש כאילו הוי שם.52)יטבלנו,
כטבילת  נראית שתהא כדי במים, מלאכה עול עליו "לתת

שם). (רש"י כאשה.53)עבדות" במצוות חייב שהעבד

.·È˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ - „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk54ÈÙa ¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆»ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
daL ,ÌBia ‰LÏL55.Ï‡¯OÈk ‰È‰ÈÂ B˙e¯b ¯Óbz ¿»«∆»ƒ»≈≈¿ƒ¿∆¿ƒ¿»≈

,˙c‰ È¯wÚ BÚÈ„B‰Ïe ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«≈»»ƒ¿¿ƒƒ»≈«»
.˙e„·Ú ÌLÏ Ï·hLk e‰eÚÈ„B‰ ¯·kL∆¿»ƒ¿∆»«¿≈«¿

(מגידֿמשנה).54) ובכת"י 55)מדרבנן רומי, בדפוס
בטבילה. כלומר שבה, תימן:

.‚ÈÌL - ‰c ˙ÏÈ·ËÏ ¯Lk‰ ‰Â˜n·e56ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ¿∆«»≈ƒ¿ƒ«ƒ»»«¿ƒƒ
¯·c ÏÎÂ .ÌÈ¯¯ÁLÓ‰ ˙‡Â ÌÈ„·Ú‰ ˙‡Â ÌÈ¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆«¿À¿»ƒ¿»»»

ıˆBÁ - ‰ca ıˆBÁL57ÌÈ„·Ú·e ÌÈ¯‚a ∆≈¿ƒ»≈¿≈ƒ«¬»ƒ
.ÌÈ¯¯ÁLÓ·eƒ¿À¿»ƒ

ב.56) מז, שם.57)שם

.„È˙‡ ÚÈLBn‰ ÔBLÓML ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡««¬∆««¿¿∆ƒ¿«ƒ«∆
‡¯˜pL Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ÓÏL B‡ Ï‡¯OÈ58ÈÈ „È„È59 ƒ¿»≈¿……∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»
„BÒ ‡l‡ .Ô˙ei‚a ˙Bi¯Î ÌÈL e‡O60Ck ¯·c‰ »¿»ƒ»¿ƒ¿«»∆»«»»»

˙¯Bib‰ B‡ ¯b‰ ‡·iLk ,‰BÎp‰ ‰Âˆn‰L :‡e‰∆«ƒ¿»«¿»¿∆»…«≈«ƒ∆
B‡ ÏhiL ÔBÓÓ ÏÏ‚a ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - ¯ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ«¬»∆»ƒ¿«»∆ƒ…
Òk‰Ï ‡a „Át‰ ÈtÓ B‡ dÏ ‰kÊiL ‰¯¯O ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿∆»ƒ¿≈«««»¿ƒ»≈
Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - ‡e‰ LÈ‡ Ì‡Â .˙cÏ«»¿ƒƒ¿ƒ«¬»∆»≈»»«
‰ÈÈÚ ‡nL ÔÈ˜„Ba - ‡È‰ ‰M‡ Ì‡Â ;˙È„e‰È ‰M‡a¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ∆»≈∆»

Ï‡¯OÈ È¯eÁaÓ ¯eÁ·a ‰˙61Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ . »¿»¿»ƒ«≈ƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»∆
‰lÚ62Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ -63LiL Á¯ËÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ „·k ƒ»ƒƒ»…∆…«»¿…«∆≈

eÏa˜ Ì‡ .eL¯ÙiL È„k ,˙Bˆ¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ d˙iOÚa«¬ƒ»»««≈»¬»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈÏa˜Ó - ‰·‰‡Ó e¯ÊÁL Ô˙B‡ e‡¯Â ,eL¯t ‡ÏÂ¿…≈¿¿»»∆»¿≈«¬»¿«¿ƒ

Ô˙B‡64dz‡ ˙ÎÏÏ ‡È‰ ˙ˆn‡˙Ó Èk ‡¯zÂ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««≈∆ƒƒ¿«∆∆ƒ»∆∆ƒ»
.‰ÈÏ‡ ¯a„Ï ÏcÁzÂ«∆¿«¿«≈≈∆»

תימן:5)8 ובכת"י ווינציא, שונצין קושטא, רומי, בדפוס
"שנקרא". המלה הגירסא:59)חסרה אחרים, בדפוסים

רומי  בדפוס ושלמה. שמשון שניהם כלומר, ה', ידידי
ידידיה" שמו את "ויקרא ידידיה, הגירסה: תימן ובכת"י

כה). יב, מהל'60)(שמואלֿב פי"א השווה הדבר, ענין
העיבור". "סוד ה"ד, החודש ב.61)קידוש כד, יבמות

הגירות.62) רצון לתלות במה סיבה א.63)שום מז, שם
שם.64)

.ÂËeÏa˜ ‡Ï CÎÈÙÏ65„Â„ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯b ÔÈc ˙Èa ¿ƒ»…ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ
ÈÓÈ·e ;e¯ÊÁ „Át‰ ÔÓ ‡nL - „Â„ ÈÓÈa .‰ÓÏLe¿……ƒ≈»ƒ∆»ƒ«««»¿ƒ≈
‰l„b‰Â ‰·Bh‰Â ˙eÎÏn‰ ÏÈ·La ‡nL - ‰ÓÏL¿……∆»ƒ¿ƒ««¿¿«»¿«¿À»
˙„B·Ú ÔÓ ¯ÊBÁ‰ ÏkL .e¯ÊÁ Ï‡¯OÈ da eÈ‰L∆»»ƒ¿»≈»¿∆»«≈ƒ¬«
BÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰Ó ¯·c ÏÈ·La ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿ƒ»»≈«¿≈»»≈

˜„v‰ È¯bÓ66‰a¯‰ ÌÈ¯‚ eÈ‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .67 ƒ≈≈«∆∆¿««ƒ≈»≈ƒ«¿≈
˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‰ÓÏLe „Â„ ÈÓÈa ÌÈ¯ib˙Ó68eÈ‰Â . ƒ¿«¿ƒƒ≈»ƒ¿……ƒ¿≈∆¿¿»

¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁB„ ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«»¿ƒ»∆…ƒ»««
ÌB˜Ó ÏkÓ eÏ·hL69‰‡¯zL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ·¯˜Ó ‡ÏÂ , ∆»¿ƒ»»¿…¿»¿ƒ»«∆≈»∆

.Ì˙È¯Á‡«¬ƒ»

ב.65) כד, שם 66)שם ראה גרורים. גרים אלא
דוד. בימי דיבורֿהמתחיל א.67)ב'תוספות' עט, שם

אלו.68) בימים גרים מקבלים שאין ההלכה, ידעו שלא
גרים.69) הם והרי אופן, בכל

.ÊË¯ib ÔBLÓL ÔÎÂ ,Ô‡Oe ÌÈL ‰ÓÏL ¯ibL ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ≈¿……»ƒ¿»»¿≈ƒ¿ƒ≈
ÏÈ·La ‡l‡ el‡ e¯ÊÁ ‡lL Úe„È ¯·c‰Â ,‡OÂ¿»»¿«»»»«∆…»¿≈∆»ƒ¿ƒ

ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,¯·c70·e˙k‰ Ô·LÁ - Ìe¯ib71 »»¿…«ƒ≈ƒƒ¿¬»»«»
.ÔÈ„ÓBÚ Ô¯eq‡·e ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙B„·BÚ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ

Ô˙lÁz ÏÚ ÔÙBÒ ÁÈÎB‰L ,„BÚÂ72˙B„·BÚ Ô‰L , ¿∆ƒ«»«¿ƒ»»∆≈¿
ÂÈÏÚ ‰ÏÚ‰Â .˙BÓa Ô‰Ï e·e ,Ô‰lL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»∆»∆»»∆»¿∆¡»»»

‡e‰ el‡k ·e˙k‰73‰ÓÏL ‰·È Ê‡ :¯Ó‡pL ,Ô‡a «»¿ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆¿……
.‰Óa»»

בהלכה 70) כמבואר להם, חוששין הגדול שביתֿדין
ג;71)הקודמת. יד, ד.שופטים יא, מלכיםֿא,

אחריתן.72) ב.73)נראה נו, שבת

.ÊÈ˙Bˆn‰ e‰eÚÈ„B‰ ‡lL B‡ ,ÂÈ¯Á‡ e˜„a ‡lL ¯b≈∆…»¿«¬»∆…ƒ«ƒ¿
‰Ê È¯‰ - ˙BËBÈ„‰ ‰LÏL ÈÙa Ï·ËÂ ÏÓe ,ÔLÚÂ¿»¿»»¿»«ƒ¿≈¿»∆¿¬≈∆
ÏÈ‡B‰ ,¯ib˙Ó ‡e‰ ¯·c ÏÈ·LaL Ú„B elÙ‡ .¯‚≈¬ƒ«∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÏkÓ ‡ˆÈ - Ï·ËÂ ÏÓe»¿»«»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«»

ÔÈLLBÁÂ74¯ÊÁ elÙ‡Â .B˙e˜„ˆ ¯‡a˙iL „Ú BÏ ¿¿ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒ»«
¯ÓeÓ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÂ75, ¿»«»ƒ«»¬≈¿ƒ¿»≈»

ÔÈLec˜ ÂÈLecwL76B˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓe77¯Á‡Ó . ∆ƒ»ƒƒƒ¿»¿«¬ƒ¬≈»≈««
ÔBLÓL eÓi˜ CÎÈÙÏe .Ï‡¯OÈk ‰OÚ - Ï·hL∆»««¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ¿

Ô‰È˙BL ‰ÓÏLe78Ô„BÒ ‰Ï‚pL Èt ÏÚ Û‡Â ,79. ¿……¿≈∆¿««ƒ∆ƒ¿»»

אחריתו,74) שתראה עד אותו מקרבים ולא אותו דוחים לא
בהט"ז. למעלה 75)כמבואר שכתב למה נמשך [זה

אמנם  (כסףֿמשנה). הגוים" מכלל יצא וטבל, ומל "הואיל
לסורו  בחזר שהמדובר משמע משנה' ה'מגיד של מלשונו
דבריו, וליישב לדחוק עלינו אבל עבודהֿזרה, ועבד
אם  כי עבודהֿזרה, עבד לא אבל לסורו, לחזור שהתכוון
רגילותו. מחמת עובד הוא שגם מגוי עדיף לא הרי - עבד
כאן  ואין אחר, באופן משנה' ה'מגיד דברי ליישב גם ואפשר

להאריך]. ב.76)המקום מז, כו,77)יבמות זרה עבודה
גמורות.78)ב. ישראליות הן הדין שמן יתכן 79)מפני

כלומר, אמשטרדם. בדפוס וכן "סורן", להכתב שצריך
עבודהֿזרה, ועבדו הרע) (מנהגן לסורן שחזרו אףֿעלֿפי

כישראליות. הן נחשבות

.ÁÈÌÈ¯b Ì‰Ï ÌÈL˜ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆≈ƒ
˙Ú¯ˆ Ú‚k Ï‡¯OÈÏ80¯·c ÏÈ·La ÔÈ¯ÊBÁ Ôa¯L .81, ¿ƒ¿»≈¿∆«»««∆À»¿ƒƒ¿ƒ»»

¯Á‡ Ì‰Ó L¯ÙÏ ¯·c‰ ‰L˜Â ,Ï‡¯OÈ ˙‡ ÔÈÚËÓe«¿ƒ∆ƒ¿»≈¿»∆«»»ƒ¿≈∆««
Ï‚Ú‰ ‰OÚÓa ¯a„na Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .e¯ib˙pL∆ƒ¿«¿≈¿«»≈««ƒ¿»¿«¬≈»≈∆
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˙BBÈÒp‰ ·¯ ÔÎÂ ,‰Â‡z‰ ˙B¯·˜·e82ÛeÒÙÒ‡‰83eÈ‰ ¿ƒ¿««¬»¿≈…«ƒ¿»¬«¿»
.‰lÁz Ô‰a»∆¿ƒ»

ב.80) מז, שהוא.81)יבמות מקרה ככתוב:82)איזה
כב). יד, (במדבר פעמים עשר זה אותי רב.83)וינסו ערב

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ואם 1) תושב גר הוא זה ואי הצדק; גרי מקבלין כיצד יבאר

אומרים  הגויים מן שנלקח עבד הזה]; [בזמן אותו מקבלין
וכיצד  דמי; שנולד כקטן שנתגייר גר שבאתה; ראית מה לו

ובשניות. בעריות הגרים דין

.‡„Á‡ ‡B·iLk ?˜„v‰ È¯b ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk2¯ib˙‰Ï ≈«¿«¿ƒ≈≈«∆∆¿∆»∆»¿ƒ¿«≈
e˜c·ÈÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ3‡ÏÂ ÂÈ¯Á‡ ƒ»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿¿«¬»¿…

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰lÚ e‡ˆÓÈ4˙‡aL ˙È‡¯ ‰Ó : ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»∆»»
ÌÈÈeÂc ‰f‰ ÔÓfa Ï‡¯OiL Ú„BÈ ‰z‡ È‡ ?¯ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈«∆ƒ¿»≈«¿««∆¿ƒ

ÔÈÙÁÒÓe ÌÈÙeÁ„e5?Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÔÈ¯eqÈÂ ÔÈÙ¯ËÓe ¿ƒ¿À»ƒ¿…»ƒ¿ƒƒ»ƒ¬≈∆
È‡„k ÈÈ‡Â Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡ Ì‡6B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ƒ»«¬ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿«¿ƒ

.„iÓƒ»

ליתא.2) "אחד" תימן: ובכת"י רומי, כמבואר 3)בדפוס
הי"ד. פי"ג א.4)למעלה מז, "שפלים 5)יבמות

(רש"י). ומי 6)וכפויין" בצרתם, להשתתף ראוי "ואיני
(רש"י). לכך" ואזכה יתן

.·ÌM‰ „eÁÈ ‡e‰L ,˙c‰ È¯wÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒƒ»≈«»∆ƒ«≈
ÔÈÎÈ¯‡Óe ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯eq‡Â7¯·ca ¿ƒ¬«»ƒ«»«¬ƒƒ«»»

˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰f‰«∆ƒƒƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈÚÈ„BÓe .‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ÔÈ‡Â ,˙B¯eÓÁ ˙BˆÓƒ¿¬¿≈«¬ƒƒ¿»»∆ƒƒ

Ë˜Ï ÔBÚ B˙B‡8‰ÁÎL9‰‡Ùe10ÈL ¯OÚÓe11. ¬∆∆ƒ¿»≈»«¬≈≈ƒ
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ
·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,BÊ ˙„Ï ˙‡a ‡lL „ÚL ,Ú„BÈ ÈÂ‰¡≈≈«∆«∆…»»¿»ƒ»«¿»≈∆
‰z‡ È‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙¯k LeÚ ‰z‡ È‡ -ƒ«»»»≈ƒƒ«¿»«»ƒ«»
·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,¯ib˙zL ¯Á‡ ÂÈLÎÚÂ ;‰ÏÈ˜Ò LeÚ»¿ƒ»¿«¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»≈∆
LeÚ ‰z‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙¯k LeÚ ‰z‡ -«»»»≈ƒƒ«¿»«»«»»

ÂÈÏÚ ÔÈa¯Ó ÔÈ‡Â .‰ÏÈ˜Ò12ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,13,ÂÈÏÚ ¿ƒ»¿≈«¿ƒ»»¿≈¿«¿¿ƒ»»
.‰Ú¯ C¯„Ï ‰·BË C¯cÓ B˙Bh‰Ïe B„¯ËÏ Ì¯‚È ‡nL∆»ƒ¿…¿»¿¿«ƒ∆∆»¿∆∆»»
ÔBˆ¯ È¯·„a ‡l‡ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ ÔÈ‡ ‰lÁzaL∆«¿ƒ»≈¿ƒ∆»»»∆»¿ƒ¿≈»

ÌÈk¯Â14,ÌÎLÓ‡ Ì„‡ ÈÏ·Áa :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿«ƒ¿≈≈¿«¿≈»»∆¿¿≈
.‰·‰‡ ˙B˙B·Úa Ck ¯Á‡Â¿««»«¬«¬»

ותשתרש 7) ה' את להכיר שידע כדי בהרחבה, לו להסביר
הייחוד. אמונת השבלים 8)בו ילקט לא ומאלם "כשקוצר

(ויקרא  שנאמר לעניים, יניחם אלא הקציר בשעת הנושרות
אותם" תעזוב ולגר לעני . . . תלקט לא קצירך ולקט כב) כג,

ה"ד). עניים מתנות מהל' אלומה 9)(פ"א ושכח "המעמר
יט) כד, (דברים שנאמר יקחנה, לא זה הרי בשדה, אחת
ה"ה). (שם לקחתו" תשוב לא בשדה, עומר ושכחת

אלא 10) כולה השדה כל את יקצור לא שדהו, את "הקוצר
כב) כג, (ויקרא שנאמר השדה, בסוף לעניים קמה מעט יניח
"לקט  סידר רבינו ה"א). (שם בקוצרך" שדך פאת תכלה לא
שנוי  נמצא זה סדר (שם). בגמרא הוא וכן ופאה", שכחה

ומן  השכחה ומן הלקט "מן מ"ו) פ"ד, (פאה במשנה
שכן  להיות, שרגיל בסדר וסדרם) (אחזם "נקטינהו הפאה".
שכחת  אבל נושר, להיות ושכיח אפשר הקצירה, בתחילת
והדר  הקצירה, בתחילת שישכח רגיל אינו קמה או עומר
השדה" בסוף שמקומה פאה, (למד) תנא (ואחרֿכך)

שם). יוםֿטוב', כאן,11)('תוספות טעותֿסופר כנראה,
ובכת"י  (שם) בגמרא הגירסא וכן "עני". מעשר להגיה ויש
השלישית  (בשנה השבוע מן ובשישית "בשלישית תימן.
ראשון, מעשר שמפרישים אחר השמיטה) מן והששית
הנקרא  והוא לעניים, ונותנו אחר מעשר השאר מן מפריש
רק  פירט רבינו ה"ד). עניים מתנות מהל' (פ"ז עני" מעשר
ומעשר  תרומות חשב ולא בגמרא), (וכן אלו עניים מתנות
שונות  אלו שמתנות מפני צדקה, מצות לא גם ראשון
"הם  ולויה כהונה מתנות וצדקה. ראשון ומעשר מתרומות
י) ה, (במדבר שנאמר שירצו, כהן לכל ליתנן בעלים של
וכן  הט"ו), תרומות מהל' (פי"ב יהיו" לו קדשיו את ואיש
מהל' (פ"ז אדם" לכל קודם קרובו שהוא "עני בצדקה,
עניים  מתנת "כל עניים: במתנות כן לא הי"ג). עניים מתנות
אלא  לבעלים, הנייה טובת בהן אין ופאה) שכחה (לקט אלו
פ"א  (שם בעלים" של כרחן על אותן ונוטלין באין העניים
הנאה  טובת בו אין בגורן, המתחלק עני "ומעשר ה"ח);
פ"ו  (שם כרחו" על ונוטלין באים העניים אלא לבעלים
עניים  מתנות רק - להתגייר הבא לגוי - מודיעים לכן ה"י).
זו  ידיעה אולי לגמרי, מהן הבעלים זכות שנפקעה אלו,
מקפידין  והן "הואיל גירות: מרצון להתחרט עליו תשפיע
. . . פרוטה משוה פחות על דנהרג . . . כך כל הממון על

שם). (רש"י מלהתגייר" בו יחזור עונשין 12)שמא הזכרת
אין 13)(סמ"ג). עונשין, מקצת באותן "דאף שם.

רסח). סי' יו"ד ל'טור' (ב"ח העונשין" דקדוקי כל להודיעו
"רכים".14) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.‚Ck ,˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL ÌLÎe¿≈∆ƒƒ»¿»∆ƒ¿»
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ15B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎO ƒƒ¿»»∆ƒ¿ƒƒ

ÔÈ‡LÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈ el‡ ˙BˆÓ ˙iOÚaL∆«¬ƒ«ƒ¿≈ƒ¿∆¿«≈»»«»¿∆≈
ÌeL16˙BˆÓ ‰OBÚL ‰ÓÎÁ‰ ÏÚa ‡l‡ ¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»∆»«««»¿»∆∆ƒ¿

ÔÚ„BÈÂ el‡17. ≈¿¿»

כלומר 16)שם.15) "שם", תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
ג). אות יא, (פרק למעלה ביאורנו ראה במציאות.

גמורה 17) דעה ויודעו (בתורה) בה הכתוב כל העושה "וכל
תשובה  מהל' (פ"ט הבא" העולם לחיי בה זוכה נכונה,

ה"א).

.„ÈÂ‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â18BÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L ,Ú„BÈ ¿¿ƒ¡≈≈«∆»»«»≈
ÔeÙˆ19‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ï‡¯OÈ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÈcvÏ ‡l‡ »∆»««ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿∆

,Ì‰Ï ‰eÙˆ ‡È‰ ‰·BË - ‰f‰ ÌÏBÚa ¯Úˆa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿««»»«∆»ƒ¿»»∆
‰f‰ ÌÏBÚa ‰·BË ·¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L20,˙Bn‡k ∆≈»¿ƒ¿«≈…»»»«∆»À

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ¯ÎO e„ÈÒÙÈÂ eÚ˙ÈÂ ÌaÏ Ìe¯È ‡nL∆»»ƒ»¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«»»«»
.ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ ÔÓLiÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿À«ƒ¿»

הבא 19)שם.18) בעולם מקומם כלומר שמור, גנוז,
הזה, בעולם לישראל שיש שהצער שמבאר, כמו מובטח,
ויפסידו  ותורתו, מה' לבם יסיר לא הטובה שרוב בכדי הוא
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הגויים, אבל לישראל, רק זה אכן הבא. בעולם שכרם
לעולם  חלק להם יש העולם אומות ש"חסידי אףֿעלֿפי
וגנוז, שמור אינו חלקם - ה"ה) תשובה מהל' (פ"ג הבא"
ושלא  יבעטו שלא עליהם שומרת אינה העליונה ההשגחה
שם. חיות, צבי רבי בהגהות ראה הבא. עולם שכר יפסידו

שם.20)

.‰·¯ Ô‰ÈÏÚ ‡È·Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡Â¿≈«»»≈ƒ¬≈∆…
˙eÚ¯t21È„·BÚ‰ Ïk ‡l‡ ;e„·‡È ‡lL È„k , À¿»¿≈∆……¿∆»»»¿≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,ÔÈÏk ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk22¯·ca ÔÈÎÈ¯‡Óe . »ƒ«»»ƒ¿≈¿ƒ«¬ƒƒ«»»
- Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô·aÁÏ È„k ,‰f‰«∆¿≈¿«¿»ƒ»«¿…»»¿«≈

Bk¯„Ï CÏB‰23‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Ïa˜ Ì‡Â ; ≈¿«¿¿ƒƒ≈≈«¿ƒ∆»
„iÓ B˙B‡ ÔÈÏÓ24epnÓ ÔÈÙÈhÓ - Ïe‰Ó ‰È‰ Ì‡Â . »ƒƒ»¿ƒ»»»«ƒƒƒ∆

˙È¯a Ì„25‰‡eÙ¯ ‡t¯˙iL „Ú B˙B‡ ÌÈ‰LÓe . «¿ƒ«¿ƒ«∆ƒ¿«≈¿»
‰ÓÏL26.B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ Ck ¯Á‡Â , ¿≈»¿««»«¿ƒƒ

ישראל 22)שם.21) "אבל נצבים: פרשת 'תנחומא'
ועומדין". ב.23)נופלין פ"א, גרים יבמות 24)מסכת

עשיית  מעכבים (אין משהינן" לא מצוה "שהויי ב: מז,
מהל'25)מצוה). פ"א משנה' 'כסף ראה א. קלה, שבת

ה"ז. אותו".26)מילה מטבילין "נתרפא שם: יבמות,
(רש"י). המכה" חולי את "מכבידין שהמים

.Â‰LÏLe27˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÂÈab ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ¿»¿ƒ««»ƒƒƒ¿»
‰iL ÌÚt ˙B¯eÓÁ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ28, ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬««¿ƒ»

‰M‡ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈna „ÓBÚ ‡e‰Â29ÌÈL - ¿≈««ƒ¿ƒ»¿»ƒ»»ƒ
ÌÈna d˙B‡ ˙B·ÈLBÓ30,ıeÁaÓ ÔÈic‰Â ,d¯‡eˆ „Ú ƒ»««ƒ««»»¿««»ƒƒ«

‡È‰Â ,˙B¯eÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó d˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»ƒ¿»ƒ¿««¬¿ƒ
˙·LBÈ31Ô‰Â .Ì‰ÈÙa ˙Ï·BË Ck ¯Á‡Â .ÌÈna ∆∆««ƒ¿««»∆∆ƒ¿≈∆¿≈

d˙B‡ e‡¯È ‡lL È„k ,ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿»
.ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚzLk¿∆«¬∆ƒ««ƒ

גירות,28)שם.27) לכלל נכנס הוא טבילה "עלֿידי שם.
מצוות" עול עליו לקבל צריך - מצוה טבילת בשעת הילכך

שם). ייראה.30)שם.29)(רש"י לא שגופה
צוארה.31) עד במים יושבת נשארת היא כלומר,

.Ê˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ê ?·LBz ¯‚ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆≈»∆≈»ƒ«»
ÏawL32¯‡L ÌÚ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÈ ‡lL ÂÈÏÚ ∆ƒ≈»»∆…«¬…»ƒ«»ƒ¿»

‰Ê È¯‰ - Ï·Ë ‡ÏÂ ÏÓ ‡ÏÂ ,Á Èa eeËˆpL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿…»¿…»«¬≈∆
‰nÏÂ .ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ ‡e‰Â ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈À»»¿»»
eÈÈa B·ÈLB‰Ï eÏ ¯znL ÈÙÏ ?·LBz BÓL ‡¯˜ƒ¿»¿»¿ƒ∆À»»¿ƒ≈≈
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

˙BÏfÓe33. «»

ב.32) סד, זרה ה"ו.33)עבודה פ"י

.ÁÏ·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ ·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B34‰¯Bz‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜ elÙ‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ; ≈¬»«¿««∆¬ƒƒ≈»»»«»

B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ˜ec˜cÓ ıeÁ dlk35. À»ƒƒ¿∆»≈¿«¿ƒ

נראה 34) רבינו "ולדעת הראב"ד. השגת ראה א. כט, ערכין
שאינן  מצוות שבע עליו קיבל מעצמו שאם . . . לומר

שאין  אלא לומר בא ולא הארץ, מישיבת אותו מונעין
עבודהֿזרה  מהל' פ"י (כסףֿמשנה, אותו" מקבלין ביתֿדין

חוץ 35)ה"ו). תורה דברי לקבל שבא "נכרי ב: ל, בכורות
אחד". דקדוק ואפילו . . . אותו מקבלין אין . . . אחד מדבר
בגיותו  להשאר הרוצה בנכרי מדברת שהגמרא רבינו, ודעת
מקבלין  אין לכן נוהג, היובל שאין ובזמן תושב, גר ולהיות

אותו.

.Ë˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜Ïp‰ „·Ú‰36ÔÈ‡ - »∆∆«ƒ¿»ƒ»≈»ƒ«»≈
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ?˙‡aL ˙È‡¯ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿ƒ
ÔÓ ‰È‰˙Â Ï‡¯OÈ È„·Ú ÏÏÎÏ ÒkzL EBˆ¿̄¿∆ƒ»≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆ƒ

‰ˆ¯ Ì‡ ?‡Ï B‡ ÌÈ¯Lk‰37BÏ ÔÈÚÈ„BÓ -38È¯wÚ «¿≈ƒ…ƒ»»ƒƒƒ»≈
,Ô¯ÎOe ÔLÚÂ ,˙B¯eÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ,˙c‰«»ƒ¿»ƒ¿««¬¿»¿»¿»»
,¯‚k B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe .¯b‰ ˙‡ ÔÈÚÈ„BnL BÓk¿∆ƒƒ∆«≈«¿ƒƒ¿≈
- Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈna ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿∆««ƒ¿ƒ…»»¿«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó39L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk40B¯ÎBÓe ¿«¿¿ƒ»»»¿≈»»…∆¿
Ôk ÏÚ ¯˙BÈ BÓi˜Ï ¯eÒ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ41. ¿≈»ƒ«»¿»¿«¿≈«≈

‡l‡ ÏaËÈ ‡ÏÂ ÏBnÈ ‡lL ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿…ƒ¿…∆»
·LBz ¯‚ ‰È‰È42¯‚ ‡e‰Lk B˙„B·Úa BÓi˜Ï ¯zÓ - ƒ¿∆≈»À»¿«¿«¬»¿∆≈

Ï·Bi‰ ÔÓÊa ‡l‡ ‰Êk „·Ú ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz43. »¿≈¿«¿ƒ∆∆»∆∆»ƒ¿««≈

עצמית.36) מהתעוררות מאליו בא לא יבמות 37)שהרי
א. "אותו".38)מח, תימן: ובכת"י רומי, יש 39)בדפוס

(פ"ח  עבדים ובהל' תימן, ובכת"י בגמרא וכן "עמו", להגיה
ב.40)הי"ב). שבע 42)שם.41)שם, עליו מקבל אם

(מגידֿמשנה). לקיימו מותר ואז נח, בני מצוות
הקודמת.43) בהלכה כמבואר

.È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰44Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ »¿≈»ƒ«»≈¬ƒ¬≈∆
Bn‡ ‡l‡ ‰Â¯Ú ÌeMÓ45B˙BÁ‡Â ,ÂÈ·‡ ˙L‡Â , ƒ∆¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ«¬

¯‡a˙iL BÓk ,‰Ó‰·e ,¯ÎÊÂ ,LÈ‡ ˙L‡Â ,Bn‡Ó≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»≈
Ô‰È˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰a46- ˙BÈ¯Ú ¯‡L Ï·‡ ; ¿ƒ¿¿»ƒƒ¿¬≈∆¬»¿»¬»

.Ô‰Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ»∆

קצרה.44) הקדמה ניתן יֿטו, בהלכות רבינו דברי להבין
שאינן  א) דרגות: לארבע נחלקות לישראל האסורות העריות
(3) נדה. (2) איש. אשת (1) ארבע: והן כלל, קורבה מצד
ב) מנדה. חוץ לגוים, גם אסורות אלו כל בהמה. (4) זכור.
(3) בתו. בת (2) בתו. (1) שבע: והן עצמו, מצד קרובות
אחות  (7) אביו. אחות (6) אחותו. (5) אמו. (4) בנו. בת
ג) מאמו. ואחותו מאמו חוץ לגוים מותרות והן אמו.
(3) בתה. בת (2) בתה. (1) הן: ושבע אשתו, מצד קרובות
אחותה. (7) אביה. אם (6) אמה. אם (5) אמה. (4) בנה. בת
אשת  (1) ארבע: והן קרובים, נשי ד) נח. לבני מותרות וכולן
אחיו. אשת (4) בנו. אשת (3) אביו. אחי אשת (2) אביו.
האסורות  העריות אביו. מאשת חוץ לגוים מותרות וכולן
מהן  שש ורק ושתים. עשרים הן התורה מדין לישראל,
ואחת  ב, מֿדרגה שתים א, מֿדרגה שלש לגוים: אסורות
מן  לגר אסורות א, מֿדרגה הארבע כל ובגרים: ג. מֿדרגה
שיש  אלו הדרגות, מֿשלש העריות יתר נדה. ואף התורה
הערוה  אפילו מדרבנן. אפילו לגרים מותרות אב צד בהן
ובזה  אביו, אשת כגון בגיותו, בהיותו עליו אסורה שהיתה
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שהיו  אלו אם: צד רק בהן שיש והעריות מגוי, קל הוא
לו  אסורות מאמו, ואחותו אמו כמו בגיותו, גם עליו אסורין
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא מהטעם מדרבנן,
בגיותו, באיסור אותן נשא אם ואפילו קלה, לקדושה
לו  מותרות שהיו והעריות אותם. מפרישין כשמתגייר
לטעות  יבואו שלא מהטעם מדרבנן, לו אסורות בגיותו,
הקרובות  ועל העריות, באלו מותר ישראל שגם ולומר,
שבאו  כבר יאמרו לא כי רבנן, גזרו לא האב, שמצד
האם  מצד שקרובות מאחר קלה, לקדושה חמורה מקדושה
הכלל, ידוע כי בישראל, להתיר יבואו לא וגם אסורות, כן
לגר  האסורות העריות הגויים. של לזרע אפקריה שהתורה
מקדושה  באנו יאמרו שלא מהטעם שתים תשע: הן מדרבנן,
מהטעם  ושבע מאמו. ואחותו אמו קלה, לקדושה חמורה
בת  (1) והן: מותרות, לישראל שגם ויחשבו יטעו שלא
(5) אמה. אם (4) אמה. (3) בתה. בת (2) הגויה. אשתו
אחיו  אשת (7) האם. מן אמו אחות (6) האם. מן אחותה

ב.45)מאמו. נח, ה"ה.46)סנהדרין פ"ט

.‡È¯ib˙pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ47„·ÚÂ ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆
¯¯ÁzLpL48¯‡L ÏÎÂ ,„ÏBpL ÔË˜k ‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ¿«¿≈¬≈¿»»∆»¿»¿≈

B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk BÏ eÈ‰L ¯Oa»»∆»¿∆≈»ƒ«»
Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙ Ì‡Â ,¯Oa ¯‡L ÔÈ‡ - „·Ú ‡e‰Lk¿∆∆∆≈»¿≈»»¿ƒƒ¿«≈¿≈

·iÁ BÈ‡ -49.ÏÏk ‰Â¯Ú ÌeMÓ Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ≈«»«««≈∆ƒ∆¿»¿»

א.47) כב, ב.48)יבמות צז, התורה.49)שם מן

.·È‰¯Bz ÔÈc50˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯znL ,51 ƒ»∆À»¿≈»ƒ«»
ÌÈÓÎÁ Ï·‡ ;e¯ib˙pL Bn‡Ó B˙BÁ‡ B‡ Bn‡ ‡OiL∆ƒ»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«¿¬»¬»ƒ

e¯Ò‡52‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,‰Ê ¯·„ »¿»»∆¿≈∆……¿»ƒ¿À»
LÓ‡L ;‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ53BÊ BÏ ‰˙È‰ ¬»ƒ¿À»«»∆∆∆»¿»

‰¯eÒ‡54ÌBi‰Â ,55B‡ Bn‡ ÏÚ ‡aL ¯b ÔÎÂ .˙¯zÓ ¬»¿«À∆∆¿≈≈∆»«ƒ
˙È¯Îp‰ ÏÚ ‡·k ‰Ê È¯‰ - d˙ei‚a ‡È‰Â B˙BÁ‡56. ¬¿ƒ¿«»¬≈∆¿»««»¿ƒ

א.50) כב, לשון 51)שם הוא וכן "לגר", תימן: בכת"י
ס"א. רסט סי' יו"ד ערוך' שם.52)ה'שולחן

שנתגיירו.53) לפני ה"י.54)כלומר, למעלה כמבואר
מדרבנן.56)משנתגיירו.55) לישראל שאסורה

.‚ÈÌ‡ ?¯Oa ¯‡L ÏL ˙BÈ¯Úa ÌÈ¯b‰ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«≈ƒ«¬»∆¿≈»»ƒ
B‡ Bn‡Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk ÈeO ‰È‰»»»¿∆≈»ƒ«»¿ƒ

B˙BÁ‡Ï57e¯‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - e¯ib˙Â58; «¬¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ»¿∆≈«¿
˙BÈ¯Ú ¯‡LÏ ÈeO ‰È‰ Ì‡Â59- BzL‡Â ‡e‰ ¯ib˙Â ¿ƒ»»»ƒ¿»¬»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿

Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡60¯Á‡ Ì‡‰ ¯‡La ¯eÒ‡ ¯b . ≈«¿ƒƒ»≈»ƒ¿≈»≈««
·‡‰ ¯‡La ¯zÓe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ib˙pL61ÏÚ Û‡ . ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ¿≈»»««

ÌÈÓB‡z ÔB‚k ,ÂÈ·‡Ó B¯‡L ‰fL È‡cÂa Ú„BiL Èt62, ƒ∆≈«¿««∆∆¿≈≈»ƒ¿¿ƒ
Û‡ ,‰Ê ÏL ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡L ¯e¯a ¯·cL∆»»»∆»ƒ∆∆»ƒ∆∆«
¯b‰ ‡OB CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ¯‡L ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈…»¿«¿≈»ƒ¿ƒ»≈«≈
,ÂÈ·‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
B‡ ÂÈ·‡Ï B‡ ÂÈÁ‡Ï ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ˙L‡Â¿≈∆¿««ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ
Bn‡ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .e¯ib˙pL ¯Á‡ B·Ï B‡ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Ï«¬ƒ»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿≈¬ƒ
.BÏ ˙¯zÓ - ‰¯ib˙pL Bz·e ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ,‰È·‡Ó≈»ƒ»«¬≈»ƒƒ∆ƒ¿«¿»À∆∆
Bn‡ ˙BÁ‡ ‡ÏÂ ,Bn‡Ó B˙BÁ‡ ‡Ï ‡OB BÈ‡ Ï·‡¬»≈≈…¬≈ƒ¿…¬ƒ

Bn‡Ó ÂÈÁ‡ d‡OpL Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡ÏÂ ,dn‡Ó≈ƒ»¿…≈∆»ƒ≈ƒ∆¿»»»ƒ≈ƒ
˙pL ¯Á‡„·BÚ ‡e‰Lk ÂÈÁ‡ d‡O Ì‡ Ï·‡ ;¯ib ««∆ƒ¿«≈¬»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk63.BÏ ˙¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ«»¬≈∆À∆∆

בה"י).57) (כמבואר בגיותו עוד עליו ערוה שהיתה מאמו
באנו 58) יאמרו שלא לגר, שאסורות הקודמת, בהלכה

קלה. לקדושה חמורה למעלה 59)מקדושה שפירטנו אלו
מג). ששם 60)(באות מאמו, ואחותו לאמו דומין ואינן

לכן  קלה, לקדושה חמורה מקדושה באנו יאמרו שלא הטעם
שהרי  לזה, לחוש אין עריות בשאר אבל אותם, מפרישים
אסורות, כן מאמו ואחותו שאמו הקדושה, קלה שלא רואים
ההלכה  אצלם נתחדשה התורה שקיבלו שאחרי יאמרו אלא

עליו 61)(כסףֿמשנה). אסורה שהיתה אביו באשת אפילו
שיבואו  חוששין אנו אב, צד בו שאין בעריות שרק בגיותו.
יבואו  לא האב בקורבת אבל בישראל, ולהתיר לטעות
האב  לזרע יחס אין שבגוים יודעים שכולם לטעות,

כב.). יבמות אסרו 62)('תוספות' לא שחכמים א. צח, שם
שהן  מפני האם, ומן האב מן לא אבל לבד, האם מן אלא
גם  ולהתיר לטעות יבואו ולא האב, שם על נקראות

שם.63)בישראל.

.„È‡lL Ô˙¯B‰ ‰˙È‰L ÌÈÓB‡z ÌÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒ∆»¿»»»∆…
‰M„˜a64‰M„˜a Ô˙„ÏÂ65˙L‡ ÌeMÓ ÔÈ·iÁ - ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«»ƒƒ≈∆

Á‡66. »

הגירות.64) ההורים.65)לפני שנתגיירו שם 66)לאחר
שילדה  כישראלית היא "שהרי האם מן אח כאשת א. צז,

שם). (רש"י בנים"

.ÂË‡OBp‰67˙¯Bib‰ dz·e ˙¯Bi‚68˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ , «≈ƒ∆ƒ»«ƒ∆¿≈¬»
‰iM‰ L¯‚Óe ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÌÚ ·LBÈ - Ì‡‰ ÔÓ69. ƒ»≈≈ƒ««≈∆¿»≈«¿ƒ»

B‡ dn‡ ‡OÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ ˙¯Bi‚ ‡O»»ƒ∆»≈»¬≈∆À»ƒ»ƒ»
Ô‰ÈiÁa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;dza70‡OÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ƒ»∆…»¿∆»¿«≈∆À»¿»»ƒ»

,·‡‰ ¯‡La e¯Ê‚ ‡lL ;·‡‰ ÔÓ ˙B¯Bib ˙BÈÁ‡ ÈzL¿≈¬»ƒƒ»»∆…»¿ƒ¿≈»»
e¯‡aL BÓk71. ¿∆≈«¿

ישראל.67) הוא שנשאן זה שנתגיירו.68)ואפילו לאחר
שנתגייר 69) שגר בשתיהן, תופסים שהקידושין ב. צח, שם

שלא  שתיהן, לקיים לו אסור מדרבנן אבל שנולד, כקטן
בישראל. גם ולהתיר להחליף האי 70)יבואו "כולי שם:

גזרו). לא כך כדי (עד גזרו" בהי"ג.71)לא

.ÊË˙BiM‰72ÌÈ¯‚a Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - Ôlk73CÎÈÙÏ . «¿ƒÀ»…»¿¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ»
Ì‡Â ˙¯Bib Ì„‡ ‡OBÂ .Bn‡ Ì‡ ‡OÏ ¯b‰ ¯zÓ74 À»«≈ƒ»≈ƒ¿≈»»ƒ∆¿≈

.˙BiM‰ ¯‡La ÔÎÂ .dza ˙a ˙a B‡ dn‡ƒ»««ƒ»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

והן 72) סופרים, מדברי ואיסורן הקבלה מפי "האסורות
מהל' (פ"א לעריות" שניות שהן מפני שניות הנקראות

ה"ו). א.73)אישות כב, אם 74)שם "ואם להגיה יש
"אם  שאילו ה"ו), אישות מהל' (פ"א שניה שהיא אמה",
יו"ד  ש"ך - ה"ז פ"ב (למעלה התורה מן ערוה היא אמה"

תימן. בכת"י הגירסא וכן יב). ס"ק רסט סי'

.ÊÈCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ú ‡e‰Lk Bn‡ ‡OÏ ¯zÓ „·Ú‰»∆∆À»ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»ƒ
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ÏÏkÓ ‡ˆÈ ¯·kL .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡Â Bza ¯ÓBÏ«ƒ«¬¿«≈»∆∆¿»»»ƒ¿«
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ75˙BÈ¯Ú‰ ÔÈ‡Â ,76ÏÚ ˙B¯eÒ‡‰ ≈»ƒ«»¿≈»¬»»¬«

‡a ‡ÏÂ ;ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¬»»¿…»
Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏ77˙BÈ¯Ú ÂÈÏÚ e¯Ò‡iL È„k ,78 ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈∆≈»¿»»¬»

˙B¯eÒ‡‰79.ÌÈ¯b‰ ÏÚ »¬««≈ƒ

ב.75) נח, משום 76)סנהדרין האסורות העריות כל
עבדות.77)קורבה. לשם וטבל האסורות 78)כשמל

(ה"י). למעלה המפורטות קורבה, כגר 79)משום מדרבנן,
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא משום או עליו. שגזרו

ואח  (אמו קלה לטעות לקדושה יבואו שלא או מאמו), ותו
אמה, אם אמה, בתה, בת אשתו, (בת בישראל גם ולהתיר
מאמו), אחיו אשת האם, מן אמו אחות האם, מן אחותה

גזרו. לא בעבד

.ÁÈ- ‰Ó‰·e ¯eÎf‰ ÏÚ „·Ú‰ ‡a Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆ƒ»»∆∆««¿¿≈»
e‚¯‰È80Ì„‡‰ ÏÎa ‰ÂL el‡ ˙BÈ¯Ú ÈzL ¯eq‡L ;81. ≈»¿∆ƒ¿≈¬»≈»∆¿»»»»

הבהמה 80) וגם הרובע, – העבד גם כלומר שניהם,
ואין  נהרג לבדו שהוא הבהמה על הבא כגוי לא הנרבעת.
'אור  ראה ה"ו). מלכים מהל' (פ"ט הבהמה את הורגים

חינוך'. ה'מנחת מבעל ומקורות חידושים וכן 81)שמח';
שפחה  אפילו ובנדה ישראל של איש באשת אסורים הם

ומגידֿמשנה). (ה'חינוך' קורבה משום אינן שאיסורן

.ËÈ¯eÒ‡L Ïk .ÌÈ¯‚k Ô‰ È¯‰ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿¬≈≈¿≈ƒ…∆»
.Ô‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯‚Ï ¯zn‰ ÏÎÂ ,Ô‰Ï ¯eÒ‡ - ÌÈ¯‚Ï¿≈ƒ»»∆¿»«À»¿≈ƒÀ»»∆

Ô˙B82¯ÒBÓe ,B¯·Á „·ÚÏ B‡ Bc·ÚÏ B˙ÁÙL Ì„‡ ≈»»ƒ¿»¿«¿¿∆∆¬≈≈
‰lÁzÎÏ ÌÈ„·Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL83ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ƒ¿»««ƒ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ

L ‰ÁÙLÂ .˙BÓ‰·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,¯·c ÌeL‡È‰ »»∆»¬≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ
ÈÙÏ ;‡È‰ ˙Á‡ - ˙„ÁÈÓ dÈ‡L B‡ „·ÚÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆¿∆∆∆≈»¿À∆∆««ƒ¿ƒ

˙eLÈ‡ ÔÈ‡L84Ï‡¯OÈÏ ‡l‡85ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ ∆≈ƒ∆»¿ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe86˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÚ87‡Ï Ï·‡ , «»«»¿≈»ƒ«»¬»…
ÌÈ„·ÚÏ88ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ89ÌÈ„·ÚÏ ‡ÏÂ90Ï‡¯OÈ ÏÚ91. «¬»ƒ«»¬»ƒ¿…«¬»ƒ«ƒ¿»≈

א.82) מז, "יכול 83)נדה ד) כא, (שמות דרשב"י מכילתא
תלמודֿלומר  לשנים? אחת שפחה הכנענים לעבדיו יתן לא
אחת  שפחה נותן אינו לו אשה, לו יתן אדוניו עברי) (בעבד
לשנים". אחת שפחה הכנעניים לעבדיו הוא נותן לשנים,

ה"ה. עבדים מהל' פ"ג לחייב 84)ראה איש אשת שתקרא
עליה. שבא שבא 85)מי מי וכל ישראל, של איש אשת

חייב. - עבד ובין גוי בין ישראל, בין איש 86)עליה, אשת
גוי. על 87)של הבא ישראל אבל חייב. עליה הבא שגוי

לאשת  פרט רעהו, "אשת איש אשת משום פטור גוי, אשת
כן  גם - גוי אשת על הבא ועבד נב:). (סנהדרין אחרים"

(הי"ז). למעלה כמבואר גוי מכלל שיצא אשת 88)פטור,
עליה.89)עבד. הבא העבד את עבד.90)לחייב אשת
על 91) הבא גוי אבל פטור. - עבד אשת על הבא שישראל

ד"ה  לה, מצוה חינוך' 'מנחת ראה חייב. - עבד אשת
ועכו"ם.

ה'תשע"ח  טבת ט' רביעי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
גרושתו;1) המחזיר בתורה; האמור ממזר הוא זה אי יבאר

ומי  שפחה; שנשא ממזר ישראלית; על שבא ועבד וגוי
הבא  וגוי איש; אשת על שבא חורין בן וחציו עבד שחציו
איפכא; או גיורת לישא מותר אם ממזר השפחה; על
פנויה  ואסופי; שתוקי הוא ומי הם; ממזרים מיני שלושה
אם  האב הוא; מי [של] בנה על [לה] נאמין אם שנתעברה
בבית  והיא שנתעברה ארוסה ממזר; שהוא בנו על נאמן
אם  בעלה תחת מזנה שהיא קול עליה שיצאה אשה אביה;

לבניה. חוששין

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡2‰Â¯ÚÓ ‡a‰ ‰Ê ?3 ≈∆«¿≈»»«»∆«»≈∆¿»
Ìe‚t ‰pnÓ Ôa‰L ,‰cp‰ ÔÓ ıeÁ .˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ4BÈ‡Â ƒ»¬»ƒ«ƒ»∆«≈ƒ∆»»¿≈

¯ÊÓÓ5Ò‡a ÔÈa ,˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ .6ÔÈa «¿≈¬»«»«¿»»¬»≈¿…∆≈
„Á‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a¿»≈¿»≈ƒ¿»»«»»«¿≈¿∆»
¯Bc Ìb :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eÒ‡ ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿∆»¿≈¬ƒ¿»∆∆¡««

.ÌÏBÚÏ ,¯ÓBÏk .È¯ÈOÚ¬ƒƒ¿«¿»

ה'".2) בקהל ממזר יבוא ביאתו 3)"לא שאסר "כל
אחרי  בפרשת האמורות והם כרת ביאתו על וחייב בתורה
כגון  ערווה, נקראת מהן אחת וכל עריות הנקראות הן מות

בהן". וכיוצא ובת ואחות מיוחס.4)אם אינו כלומר,
משום 5) כרת, הוא הנדה על הבא שעונש פי, על אף

בתפיסת  גם תלוייה וממזרות בנדה תופסין שקידושין
אינו 6)קידושין. ושוגג מזיד ואונס, רצון בין שהחילוק

עונשין. לגבי אלא

.·‡OpL ÈÏ‡¯OÈ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ ‡OpL ¯ÊÓÓ „Á‡∆»«¿≈∆»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈ƒ∆»»
Lc˜ .ÔÈ˜BÏ - ÔÈLecw‰ ¯Á‡ eÏÚaL ÔÂÈk ,˙¯ÊÓÓ«¿∆∆≈»∆»¬«««ƒƒƒƒ≈

‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ7ÏÚa .8ÔÈ‡ - Lc˜ ‡ÏÂ ¿…»«≈∆»«¿…ƒ≈≈»
ÔÈ˜BÏ9˙e¯ÊÓÓ ÌeMÓ10ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ÏÎa EÏ ÔÈ‡L ; ƒƒ«¿≈∆≈¿¿»«»≈»ƒ

ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÔÈLec˜ ‡Ïa ‰ÏÈÚa ÏÚ ‰˜BlL ÈÓƒ∆∆«¿ƒ»¿…ƒƒ∆»…≈»
MÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁn‰ .¯‡a˙iL BÓk ,‰ÓÏ‡a˙‡Op ¿«¿»»¿∆ƒ¿»≈««¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»

¯Lk „Ïe‰ -11.‰Â¯Ú dÈ‡ È¯‰L , «»»»≈∆¬≈≈»∆¿»

לאו.7) אין לבד בקידושין יבוא 8)כי "לא הוא: שהלאו
בקידושין". אלא הוי לא בקהל "וביאה ה'" בקהל

לוקה"9) "אינו כתב: בעל ולא בקידש בלשונו, דקדק רבינו
לשון  לוקין" "אינם כתב: קידש ולא ובבעל יחיד, לשון
לבד, הקידושין על לאו היה אם אף שבקידושין מפני רבים,
בלי  קידושיה לקבל שיכולה משום לוקה, היא אין כן גם
לתוך  או לחצרה הקידושין שיזרוק ידי על מצידה, מעשה
מעשה  בו שאין לאו אצלה זה הרי כן ואם ברצונה, חיקה
לוקה" "אינו כתב קידש גבי לכן עליו. לוקין שאין
ממלקות, פטורה היא כי המקדש, על עליו, הוא שהחידוש
קידש, ולא בבעל אבל הקידושין, על לאו היה אם אפילו
שהרי  פטורין, והיא הוא שניהן, כלומר, לוקין" "אינם כתב
הנאתה. מפני מעשה, כעושה היא גם נחשבת בבעילה

קדשה.10) תהיה לא משום הוא לוקה "היא 11)אבל
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בהלכה  כתב שכבר פי על ואף תועבין". בניה ואין תועבה
להשוות  יטעו שלא רבינו חשש מעריות, אלא ממזר שאין א'
ולפיכך  "תועבה", בה שכתוב מפני לעריות, גרושתו מחזיר

לאוין. חייבי שאר כדין שדינו להדגיש, לנכון מצא

.‚Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿∆∆«»««ƒ¿»≈
Ò‡a ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡a ÔÈa ‰Èet ÔÈa ;¯Lk „Ïe‰ -«»»»≈≈¿»≈¿≈∆ƒ≈¿…∆
ÏÚ ÌÈ‡a‰ „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ .ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈»ƒ«»¿∆∆«»ƒ«

¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ˙¯ÊÓn‰12˙„·BÚ‰ ÏÚ ‡a‰ ¯ÊÓÓe ; ««¿∆∆«»»«¿≈«¿≈«»«»∆∆
¯ib˙ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Ïe‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«»»≈»ƒ«»ƒ¿«≈
‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈ¯b ¯‡Lk ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ -¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»««ƒ¿»
ÌÈ„·Ú ¯‡Lk ,¯Lk „Ïe‰ - B¯¯ÁL .„·Ú „Ïe‰ -«»»∆∆ƒ¿¿«»»»≈ƒ¿»¬»ƒ

.Ï‡¯OÈ ˙·a ¯zÓe ,ÔÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»¿«ƒ¿»≈

כמוה.12) שהוולד מפני

.„„·BÚ‰ ÔÓ B‡ „·Ú‰ ÔÓ ‡a‰ Ôa :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»≈«»ƒ»∆∆ƒ»≈
˙„·BÚ ˙a ÔÓ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«∆∆
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,Bn‡k ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¬≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«

e¯Èz‰ ,‰Ê ¯·„ ÈÙÏ .·‡‰13,‰ÁÙL ‡OÏ ¯ÊÓÓÏ »»¿ƒ»»∆ƒƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿»
Ì˙B‡ ¯¯ÁLÓ ‡e‰ È¯‰L ;ÂÈa ˙‡ ¯‰ËÏ È„k¿≈¿«≈∆»»∆¬≈¿«¿≈»

‰ÁÙM‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .ÔÈ¯BÁ Èa e‡ˆÓÂ14,¯ÊÓÓÏ ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿…»¿««ƒ¿»¿«¿≈
.ÌÈa‰ ˙wz ÈtÓƒ¿≈«»««»ƒ

לכתחילה.13) לבן 14)ואפילו אסורה "השפחה שהרי
גזרו. לא בממזר אולם סופרים. מדברי וזה חורין".

.‰„·Ú BÈˆÁL ÈÓ15˙L‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«»«≈∆
Ôa‰ B˙B‡ - LÈ‡16‰wz BÏ ÔÈ‡17„vL ÈtÓ , ƒ«≈≈«»»ƒ¿≈∆«

˙e¯ÊÓÓ18˙e¯Lk „ˆÂ19¯eÒ‡ CÎÈÙÏ ,Ba ÔÈ·¯ÚÓ «¿≈¿««¿¿…»ƒ¿ƒ»»
‰ÁÙLa20ÂÈa e‡ˆÓÂ ,21ÌÏBÚÏ B˙BÓk22. ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»¿¿»

חלקו.15) את מהם אחד ושחרר שותפים שני של עבד
זו.16) מביאה לישא 17)שנולד הקודמת בהלכה שנאמרה

על 18)ממזרת. הבא כישראל שהוא חירות צד משום
ממזר. שהוולד איש הבא 19)אשת ועבד עבד, צד משום

איש. באשת גם כשר הוולד ישראל בת צד 20)על מפני
בשפחה. שאסור שבו באיסור.21)כשרות שנולדו

שפחה.22) ולא ישראל בת לא לישא שאסורין

.Â‰Ï·hL ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ23 ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»∆»¿»
˙„·BÚ ÏÚ ‡aL Ï·hL „·ÚÂ ;„·Ú ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆¿∆∆∆»«∆»«∆∆

BÏÊÓe ÌÈ·ÎBkCl‰ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Ïe‰ - ˙ »ƒ«»«»»≈»ƒ«»«≈
ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .Ì‡‰ ¯Á‡««»≈¬»≈»ƒ«»«»«

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ‰ÁÙL24„·BÚ „·Ú B‡ , ƒ¿»∆∆»ƒ«»∆∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk25˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚ ‡aL »ƒ«»∆»«∆∆»ƒ«»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a26. «ƒ«≈«««»»

עבדות.23) טבלה.24)לשם שלא שלא 25)כלומר,
ומכיוון 26)טבל. הזכר". אחר הלך באומות הכלל, "זה

עבדות  דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא
ושפחות.

.Ê.¯‚Ï ˙¯zÓ ˙¯ÊÓn‰ ÔÎÂ ,˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ¯ÊÓÓ«¿≈À»ƒ»ƒ∆¿≈««¿∆∆À∆∆¿≈

¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰L ,ÌÈ¯ÊÓÓ Ì‰ÈMÓ ÌÈa‰Â¿«»ƒƒ¿≈∆«¿≈ƒ∆«»»≈««
Èe¯˜ BÈ‡ ÌÈ¯b Ï‰˜e ,ÈÈ Ï‰˜a :¯Ó‡pL .Ìe‚t‰«»∆∆¡«ƒ¿«¿»¿«≈ƒ≈»

.ÈÈ Ï‰¿̃«¿»

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ôa e„ÈÏB‰Â ¯‚Ï ˙‡OpL ˙¯Bibƒ∆∆ƒ»¿≈¿ƒ≈««ƒ
ÔÎÂ .˙¯ÊÓÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰L∆»¿≈»ƒ¿À»¬≈∆À»¿«¿∆∆¿≈
Ú„eÈ ‡ÏÂ epnÓ B˙e¯b ÌL ÚwzLiL „Ú ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«∆ƒ¿««≈≈ƒ∆¿…ƒ»«
ÌÈ¯b‰ „Á‡Â .˙¯ÊÓÓa ¯Ò‡È Ck ¯Á‡Â ,¯‚ ‡e‰L∆≈¿««»≈»≈¿«¿∆∆¿∆»«≈ƒ

ÔlÎÏ „Á‡ ÔÈc ÔÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·Ú‰ „Á‡Â27. ¿∆»»¬»ƒ¿À¿»ƒƒ∆»¿À»

לגרים 27) שאסור כל כגרים, הן הרי שנשתחררו "עבדים
להן". מותר לגרים המותר וכל להן אסור

.ËÏ‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯b28˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈ B‡29 ≈∆»»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈∆»»ƒ∆
.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ „Ïe‰ -«»»ƒ¿»≈¿»»»¿»¿«¿∆∆

ואסור 28) כשר שהוולד ישראל בת על הבא מגוי גרע לא
ואין 29)בממזרת. קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי

ישראל. אביו והרי הזכר", אחר הולך הוולד עבירה

.È,˜ÙÒ ¯ÊÓÓe ,È‡cÂ ¯ÊÓÓ :Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‰LÏL¿»«¿≈ƒ≈«¿≈«««¿≈»≈
‡aL ‰Ê ?È‡cÂ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓe«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«¿≈««∆∆»
‰Ê - ˜ÙÒ ¯ÊÓÓe .e¯‡aL BÓk ,˙È‡ce‰ ‰Â¯Ú‰ ÔÓƒ»∆¿»««»ƒ¿∆≈«¿«¿≈»≈∆

,‰Â¯Ú ˜ÙqÓ ‡aLa‰ ÔB‚k‰Lc˜˙pL ‰M‡‰ ÏÚ ‡ ∆»ƒ¿≈∆¿»¿«»«»ƒ»∆ƒ¿«¿»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙ B‡ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ¿≈ƒƒƒ¿»¿»¿≈≈ƒ¿«≈»∆
dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ‰M‡‰ ÔB‚k - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ,˙‡OÂ30‰ÈÏÚ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ‡·e , ¿ƒ»«¬≈«¿»«»»«¿»»ƒ»∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓ Ôa‰ È¯‰ - ÈM‰ ˙Áz ‡È‰Â¿ƒ«««≈ƒ¬≈«≈«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ

מהשני,30) גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר  הוא שנולד והבן סופרים. מדברי איש אשת והיא
שהיא  פי על אף השני, גרשה אם אבל סופרים, מדברי
ממחזיר  גרע שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה

ממזר. הוולד שאין גרושתו

.‡È¯aÚ‰ e‰Ó :dÏ e¯Ó‡ ,˙efÓ ‰¯aÚ˙pL ‰Èet¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»«»À»
,‡e‰ ¯Lk Ôa :‰¯Ó‡ Ì‡ ?‰f‰ „Bli‰ B‡ ‰f‰«∆«ƒ«∆ƒ»¿»≈»≈
Û‡Â .¯Lk Ôa‰Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈzÏÚ· Ï‡¯OÈÏe¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¡∆∆¿«≈»≈¿«

ÌÈÏeÒt da ‰˙fL ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ31. «ƒ∆…»ƒ∆»¿»»¿ƒ

נתינים.31) או ממזרים

.·È‰˙È‰L B‡ ,‰˙nL „Ú Bn‡ ‰˜c· ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿»ƒ«∆≈»∆»¿»
ÈBÏÙÏ :‰¯Ó‡L B‡ ,‰ËBL B‡ ˙Ól‡ B‡ ˙L¯Á≈∆∆ƒ∆∆»∆»¿»ƒ¿ƒ

ÈzÏÚ· ¯ÊÓn‰32B˙B‡ elÙ‡ ,ÔÈ˙p‰ ÈBÏÙÏ B‡ , ««¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ¬ƒ
˜ÙÒ „Bli‰ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‡e‰L ‰„BÓ ÈBÏt¿ƒ∆∆ƒ∆¬≈∆«ƒ¿≈
ÌÚ ‰˙f Ck ,dÏ ‰„B‰L ‰Ê ÌÚ ‰˙fL ÌLk .¯ÊÓÓ«¿≈¿≈∆»¿»ƒ∆∆»»»»¿»ƒ

¯Á‡33Bn‡ ˙‡ ¯ÈknL ,È˜e˙L ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «≈¿∆«ƒ¿»¿ƒ∆«ƒ∆ƒ
.È‡cÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ¯ÈkÓ BÈ‡Â¿≈«ƒ∆»ƒ««

לפוסלו,32) לא אבל הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה
לא  אבל בנו, את לפסול נאמנות התורה נתנה לאב שרק
הוא  לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם,
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קה d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ממזר. בממזרת,33)ספק אסור ובנו כשר אביו שמא
ממזר. כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך

.‚È- ÈÙeÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˜eMa ‡ˆÓp‰ Ôa‰ ÔÎÂ¿≈«≈«ƒ¿»«¿«ƒ¿»¬ƒ
.‡e‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰¬≈¿≈«¿≈∆≈»¿ƒ«

.„È,‡e‰ ÈBÏt Ôa ‰Ê Ôa :‰¯Ó‡Â ,‰˙pfL ‰Èet¿»∆ƒ¿»¿»¿»≈∆∆¿ƒ
¯Lk Ôa‰ È¯‰ - ¯Lk ÈBÏt B˙B‡ Ì‡34dÈ‡Â , ƒ¿ƒ»≈¬≈«≈»≈¿≈»

˙Ó‡35,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÈBÏt ÏL Ba ‰Ê ˙BÈ‰Ï ∆¡∆∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿≈»∆ƒ
‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁL36˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ∆¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ¿∆«≈»ƒ¿

dÈ‡ - ¯ÊÓÓ ÈBÏt B˙B‡ Ì‡Â .˜ÙqÓ ÈBÏt B˙B‡¿ƒƒ»≈¿ƒ¿ƒ«¿≈≈»
BÓk ,‰Èt ÏÚ È‡cÂ ¯ÊÓÓ Ôa‰ ˙BÈ‰Ï ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«≈«¿≈«««ƒ»¿

.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰È‰È ‡l‡ ,e¯‡aL∆≈«¿∆»ƒ¿∆¿≈«¿≈

נבעלתי.34) לכשר לומר אשתו 35)שנאמנת את לפטור
ליורשו. או הייבום נאמנת 36)מן שאינה פי על אף

ערווה. באיסור מחמירים פלוני, אותו של בבנו להחזיקו

.ÂË‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ‰fL ˜ÊÁ‰L ·‡‰ Ï·‡¬»»»∆À¿«∆∆¿¿»«¿ƒ∆
.ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈa ÔaÏ LÈ Ì‡Â .ÔÓ‡ - ‡e‰ ¯ÊÓÓ«¿≈∆¡»¿ƒ≈«≈»ƒ≈∆¡»
Èk :¯Ó‡pL ,Ba ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ»»∆»«¿∆∆¡«ƒ

.ÌÈ¯Á‡Ï ep¯ÈkÈ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡∆«¿…∆«¿»«ƒ«ƒ∆«¬≈ƒ

.ÊËÔÓ‡ Ck ,¯BÎa ‰Ê Èa :¯ÓBÏ ÔÓ‡pL ÌLÎe¿≈∆∆¡»«¿ƒ∆¿»∆¡»
.‰ˆeÏÁ Ôa B‡ ‰Le¯b Ôa B‡ ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯ÓBÏ«¿ƒ∆«¿≈∆¿»∆¬»
‰Ê ¯aÚ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ - ˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿¿À∆∆∆¡»«À»∆
ÏÚ ¯ÓB‡‰Â .È‡cÂ ¯ÊÓÓ ‰È‰ÈÂ ,‡e‰ ¯ÊÓÓe Èa BÈ‡≈¿ƒ«¿≈¿ƒ¿∆«¿≈««¿»≈«

ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‡e‰L BÓˆÚ37˙·a BÓˆÚ ¯Ò‡Ï «¿∆«¿≈∆¡»∆¡…«¿¿«
˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,Ï‡¯OÈ38‡e‰L È‡cÂ Ú„eiL „Ú ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆«∆ƒ»«««∆

e‰BÓk B·e .¯ÊÓÓ39BÈ‡ - ÌÈa Èa BÏ LÈ Ì‡Â . «¿≈¿»¿ƒ≈¿≈»ƒ≈
ÂÈa Èa ÏÒÙÏ ÔÓ‡40.BÓˆÚ ‡l‡ ÏÒÙÈ ‡ÏÂ , ∆¡»ƒ¿…¿≈»»¿…ƒ¿…∆»«¿

התלמוד:37) ובלשון ישראל. בת עליו אסר עצמו שהוא
דאיסורא". חתיכא אנפשיה לו 38)"שווייה להתיר כי

נאמן. אינו בנו 39)ממזרת על נאמנות לאב נתנה שהתורה
בנים.40)לפוסלו. בני לו כשיש נאמן אינו בניו על וגם

.ÊÈ„Ïe‰ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰¯aÚ˙pL ‰Òe¯‡¬»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒ»¬≈«»»
¯ÊÓÓ ˙˜ÊÁa41.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â Ï‡¯OÈ ˙·a ¯eÒ‡Â , ¿∆¿««¿≈¿»¿«ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆

- Èz¯aÚ˙ ÈÒe¯‡Ó :‰¯Ó‡Â Bn‡ ‰˜c· Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¬ƒƒ¿««¿ƒ
:¯Ó‡Â Òe¯‡‰ dLÈÁÎ‰ Ì‡Â .¯Lk „Ïe‰Â ,˙Ó‡∆¡∆∆¿«»»»≈¿ƒƒ¿ƒ»»»¿»«
elÙ‡L ;¯ÊÓÓ „Ïe‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ È˙‡a ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ»∆»¬≈«»»«¿≈∆¬ƒ
.ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ˙˜ÊÁa ‰È‰»»¿∆¿«¿¿»«¿ƒ∆«¿≈∆¡»

˙Ó‡ ‡l‡ ,‰BÊ ˙˜ÊÁa dÈ‡ ‰M‡‰Â42:¯ÓBÏ ¿»ƒ»≈»¿∆¿«»∆»∆¡∆∆«
‡Ï - Ô‰ÎÏ ˙‡O Ì‡Â .‰BÊ dÈ‡Â ,ÈzÏÚ· Òe¯‡Ï»»ƒ¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ»¿…≈…

‡ˆz43¯Lk - epnÓ d„ÏÂe ,44. ≈≈¿»»ƒ∆»≈

וודאי.41) ממזר ולא ממזר ספק נאמן 42)שהוא שאינו
האשה. את להינשא 43)לפסול אסורה לכתחילה אבל

מכחישה. שהארוס מאחר חלל.44)לכהן שאינו לכהונה,

.ÁÈ‰Òe¯‡ ‡È‰Â ,‰È¯Á‡ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰ eÈ‰45ÌÚ , »»»¿«¿ƒ«¬∆»¿ƒ¬»ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ ÌÚÂ dÒe¯‡46‰ÈÏÚ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ¬»ƒ¬≈ƒ««ƒ∆»»∆»
ÌLk ;¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓÁ ˙È·a dÒe¯‡¬»¿≈»ƒ¬≈∆¿≈«¿≈¿≈

ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯È˜Ù‰ ,dÒe¯‡Ï dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L47Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»«¿»«¬»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ
BÓk ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÈÒe¯‡Ó ‰Ê ¯aÚ :‰¯Ó‡Â ‰˜c·ƒ¿¿»¿»¿»À»∆≈¬ƒ¬≈∆»≈¿

.e¯‡aL∆≈«¿

ארוסה.45) שהייתה ומלעיזים 46)בזמן אותה חושדים
אחרים. עם זנתה וגם ארוסה עליה כשהיא 47)שבא אבל

עליה, בא שארוסה וידוע אחרים, עם שזנתה חשודה אינה
אותה. לבדוק צריכים ואין כשר, הוולד

.ËÈ‰Ê ¯aÚ :‰¯Ó‡Â ,˙¯aÚÓ ‰˙È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»¿À∆∆¿»¿»À»∆
˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰Â ,BÏÒÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚaÓ BÈ‡≈ƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿»¿«¬≈«≈¿∆¿«
:·‡‰ ¯Ó‡ .·‡‰ ‡l‡ ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ‡lL ;˙e¯Lk«¿∆…∆¡ƒ»»∆»»»»«»»
‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa ‰È‰L B‡ ,Èa BÈ‡≈¿ƒ∆»»«¿»ƒ¿ƒ««»¬≈∆

¯ÊÓÓ ˙˜ÊÁa48˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ :‰¯Ó‡ Ì‡Â . ¿∆¿««¿≈¿ƒ»¿»≈≈»ƒ«»
¯Lk „Ïe‰ È¯‰ - Èz¯aÚ˙ „·ÚÂ49ÏÚa‰ ÔÈ‡L ; ¿∆∆ƒ¿««¿ƒ¬≈«»»»≈∆≈«««

ÈÚÓa ‰‰zLÓ ¯aÚ‰ ÔÈ‡Â .‰È¯·„a dLÈÁÎ‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»ƒ¿»∆»¿≈»À»ƒ¿«∆ƒ¿≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È Bn‡50. ƒ»≈«¿≈»»…∆

כשר.48) והוולד נתעברה מגוי שאולי ממזר, ספק כלומר,
פסולין.49) ברוב אפילו וולדה להכשיר נאמנת שהיא
עשר 50) שנים בתוך כשנולד אלא הוולד להכשיר ואין

חודש  עשר משנים שיותר אותה, עזב שבעלה מיום חודש
אמו. במעי לשהות יכול העובר אין

.Î˙Áz ‰BÊ ‰˙È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»»∆»∆»¿»»««
‰È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó Ïk‰Â ,dÏÚa«¿»¿«…¿«¿ƒ«¬∆»≈¿ƒ¿»∆»
¯zÓe ,ÏÚa‰ Ïˆ‡ ˙BÏÈÚa ·¯L ,Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‡nL∆»«¿≈ƒ≈∆…¿ƒ≈∆«««À»

zÎÏ dza ‡OÏdÏ ÔÈLLBÁ - dÓˆÚ ‡È‰ Ï·‡ .‰lÁ ƒ»ƒ»¿«¿ƒ»¬»ƒ«¿»¿ƒ»
‰BÊ ÌeMÓ51Û‡ - ÈcÓ ¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»¿»¿»≈ƒ««

ÔÈLLBÁ ‰È·Ï52. ¿»∆»¿ƒ

רוצה 51) אם וישראל התורה, מדין אותה לישא אסור כהן
הכיעור. מן ומספק 52)להתרחק נפשטה, שלא בעייה

מחמירים.

.‡Î;Ï‰wa ‡B·Ï ¯zÓ ¯ÊÓÓ ˜ÙqL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆¿≈«¿≈À»»«»»
¯eÒ‡ È‡cÂ ¯ÊÓÓ - ÈÈ Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…»…«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈««»
‰ÏÚÓ eOÚ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ .˜ÙÒ ‡ÏÂ ,Ï‰wa ‡B·Ï»«»»¿…»≈¬»¬»ƒ»«¬»
,CÎÈÙÏ .Ï‰wa ‡B·Ï ˙B˜Ùq‰ Ì‚ e¯Ò‡Â ,ÔÈÒÁBÈa¿¬ƒ¿»¿««¿≈»«»»¿ƒ»
¯ÊÓÓ Ï·‡ ,˙È‡cÂ ˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ - È‡cÂ ¯ÊÓÓ«¿≈««À»ƒ»«¿∆∆«»ƒ¬»«¿≈
.Ï‡¯OÈ ˙a ‡OÏ ¯eÒ‡ - ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L B‡ ˜ÙÒ»≈¿ƒ¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈

.·Î¯eÒ‡Â53˜ÙqÓ ˙¯ÊÓÓ elÙ‡Â .˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¿»ƒ»«¿∆∆«¬ƒ«¿∆∆ƒ»≈
¯ÊÓÓ ÈM‰Â ¯ÊÓÓ BÈ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡nL ,BÏ ‰¯eÒ‡¬»∆»∆»≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ«¿≈
ÏL ˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ - Ì‰È¯·c ÏL ¯ÊÓÓe .È‡cÂ«««¿≈∆ƒ¿≈∆À»ƒ»«¿∆∆∆
.‰fÓ ‰Ê ‡OÏ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙B˜Ùq‰ ¯‡L ÔÎÂ .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈¿»«¿≈¬ƒƒ»∆ƒ∆

ואסופי.53) לשתוקי ממזר, לספק

.‚Î- ÌÈ¯ÊÓÓ ˜ÙÒe ÌÈÙeÒ‡Â ÌÈ˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ«¬ƒ¿≈«¿≈ƒ
,eÓi˜È ‡Ï - e‡O Ì‡Â .‰Ê ÌÚ ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆ƒ∆¿ƒ»¿…¿«¿
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Ë‚a e‡ÈˆBÈ ‡l‡54ÔÈ‡Â .ÂÈ˙B·‡k ˜ÙÒ „Ïe‰Â . ∆»ƒ¿≈¿«»»»≈«¬»¿≈
‰wz el‡ ˙B˜ÙÒÏ55.ÌÈ¯b‰ ÔÓ e‡OiL ‡l‡ , ƒ¿≈≈«»»∆»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ

.Ìe‚t‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â¿«»»≈«««»

תופסים 54) שקידושין גט, צריכה באיסור שנשא פי על ואף
לאווין. אשה.55)בחייבי לשאת

.„ÎB‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ¬ƒ∆»»ƒ∆
B‡ ˙È˜e˙L ‡OpL ¯¯ÁLÓe ¯‚ B‡ ,˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆≈¿À¿»∆»»¿ƒ

.ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L „Ïe‰ - ˙ÈÙeÒ‡¬ƒ«»»¿ƒ¬ƒ

.‰ÎÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ÈÚa ‡ˆÓpL ÈÙeÒ‡‰»¬ƒ∆ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿≈»ƒ
·B¯ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ·¯ ‰È‰L ÔÈa ,˙BÏÊÓe«»≈∆»»…¿≈»ƒ«»
ÔÈÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈƒ¿»≈¬≈∆¿≈≈»ƒ«»¿ƒ¿«

˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ‰M‡ Lc˜ .ÔÈÒÁBÈ56B‚¯‰L ÈÓ . ¬ƒƒ≈ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ∆¬»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ -57. ≈∆¡»»»

על 56) כמחצה קבוע "כל בידינו שכלל מפני והטעם,
חנויות  "תשע מקומות: בכמה ל"קבוע" אבֿדוגמא מחצה".
מאחת  ולקח נבילה בשר ואחת שחוטה בשר מוכרות
ספיקו  לקח, מהן [=חנות] מאיזו יודע ואינו אלו מחנויות
בו  נמצא המיעוט שגם במקום נולד שהספק מפני אסור".
אחר  הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע. באופן
שהבשר  פי על ואף הקבוע ממקומו שפירש מפני הרוב"
ופירש  נמצא הילד כאן והרי עצמן, החנויות מאותן הוא
הוא, הטעם הרוב? אחר הולכין אין ולמה הקבוע ממקומו
גם  יתירו שמא ביוחסין" עשו "מעלה החמירו, שביוחסין
הלכו  ולא איש אשת באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע
אחרי  בו הלכו ולא הקילו נפשות ובספק גויים, רוב אחרי

ישראל. ישראל.57)רוב שרובה בעיר אפילו

.ÂÎÔÈc ˙Èa e‰eÏÈaË‰58Ï·hL B‡ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈∆»«
‡e‰ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ59ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÙeÒ‡ ¯‡Lk ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰ .Ï‡¯OÈ È¯Úa60 ¿»≈ƒ¿»≈»»…»ƒ¿≈»ƒ«»
˙BÏ· BÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -61- Ï‡¯OÈ Ôa¯ ‰È‰ . À»¿«¬ƒ¿≈»»À»ƒ¿»≈

- ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ .Ï‡¯OÈk B˙„·‡ BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¬≈»¿ƒ¿»≈∆¡»«∆¡»
Ïb‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓe ,Ï‡¯OÈk B˙BÈÁ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¬¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»»∆««

˙aLa62:ÔBÓÓ ˜ÙÒ ÏÎk ÔÈ˜Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«»«¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰63. «ƒ≈¬≈»»»¿»»

דין"..58) בית דעת על אותו מטבילין קטן שדינו 59)"גר
אבל  גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר, כספק
שמא  ספקות, שני כאן שיש פי על ואף ממזר. מספק לא
אינו  שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי גוי הוא
בדין  ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין ממזר,
התורה  מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו,
נימוק  עוד להוסיף ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר

קבוע. שהוא מפני התגייר.60)לאיסור כרב 61)ולא
אכילת  לעניין הרוב אחרי הולכים גויים שברוב פפא,
ממקומו  פירש הילד כי קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים,
בהלכה  כלמעלה החמירו איש ובאשת ביוחסין ורק הקבוע,

שבת.62)כ"ה. דוחה נפש פיקוח ספק גם שהרי

פטור,63) השור בעל ישראל שורו, נגח ישראל של שור אם
ואם  לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול
לישראל  משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור נגח שורו
שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא
כל  את לך ואשלם אני שגוי ראייה הבא לניזק: לומר שיכול

הנזק.

.ÊÎ˘iL ‰È„Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È64B‡ ‰ÁÙL da ≈»∆ƒ∆»¿ƒ»∆≈»ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ∆∆»ƒ«»»¿»≈≈ƒ
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ÌL ‡ˆÓp‰ ÈÙeÒ‡‰Â¿»¬ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»ƒ«»
BÊ È¯‰ - e¯‡aL BÓk ˙¯Bib‰ ‡OiLk ,„·Ú ˜ÙÒ¿≈∆∆¿∆ƒ»«ƒ∆¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡L ;¯eËt - ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ¿≈≈∆ƒ¿«»»∆»»∆≈¿ƒ
‰M‡ ‡OpL È˜e˙M‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˜ÙÒ ÏÚ«»≈¿≈≈»∆ƒ∆«¿ƒ∆»»ƒ»
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â - ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ∆¿»»»«¬≈ƒ¿≈≈∆

.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;LÈ‡ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»

ישראל.64) שרובה בעיר ואפילו

.ÁÎ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡‰ ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»
Ìi˜ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È·‡ ‰È‰L ‰M‡ Ïk ?ÂÈÏÚ»»»ƒ»∆»»»ƒ»»ƒ»«»

Bn‡ Ba ‰¯aÚ˙pLk65B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ ÏÎÂ . ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿»¿»
‰ÓÏ‡˙66ÈÁ‡ ˙L‡ B‡ ‡È‰ ÂÈ·‡ ˙L‡ ‡nL , ƒ¿«¿¿»∆»≈∆»ƒƒ≈∆¬ƒ

.ÂÈ·‡»ƒ

היא.65) אביה אחות או אחותו הקודם 66)ושמא ובעלה
אמו. בו כשנתעברה קיים היה

.ËÎ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡‰Â È˜e˙M‰ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ ÔÈpÓeƒ«ƒ¬ƒ≈∆≈«¿ƒ¿»¬ƒ»
È¯‰L ?ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»∆¬≈
‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ BÈ‡ - Bn‡ ‰˜c·pL ¯Lk‰«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿»ƒ»
Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»«¬≈∆¡««»«
Ì‡L :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,d˙BÊ‰Ï Eza ˙‡ ÏlÁz¿«≈∆ƒ¿¿«¿»¿»¿¬»ƒ∆ƒ
;B˙BÁ‡ ‡OB Á‡Â Bza ‡OB ·‡ ‡ˆÓ ,‰Ê ‰OÚÈ«¬∆∆ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¬
- È‡cÂa ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏkL ,ÔÈc‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«ƒ∆»ƒ∆≈≈«»ƒ¿««
‡Ï ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡»¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»…
ı¯‡‰ ‰È‰z ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙‡f‰ ‰cnÏ ÌÈ‡a eÈÈ‰»ƒ»ƒ«ƒ»«…¿»¿…ƒ¿∆»»∆
˙BÈ¯Ú ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‰nÊ ‰‡ÏÓ¿≈»ƒ»»»«¿»∆≈¿ƒ¬»

eiL „Ú ,˜ÙÒa ¯Oa ¯‡La Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓeÈ‡cÂa Ú„ «¬ƒƒ»ƒ¿≈»»¿»≈«∆ƒ»«¿««
ÌÈÓB˙È‰ Ïk ,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BfL∆∆¿»»»∆ƒ«»≈≈»«¿ƒ
‡Op‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ Ì‰È˙B·‡ e¯Èk‰ ‡lL ÌÏBÚaL∆»»∆…ƒƒ¬≈∆»¬ƒ¿ƒ»≈

.‰Â¯Úa eÚbÙÈ ‡nL ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿¿¿∆¿»

.ÏÈa :¯Ó‡Â „Á‡ ‡·e ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰L „Ïe‰«»»∆»»À¿»«∆∆»∆»¿»«¿ƒ
ÛÒ‡ .˙Ó‡ Bn‡ ÔÎÂ .ÔÓ‡ - ÂÈzÎÏL‰ È‡Â ‡e‰«¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈ƒ∆¡∆∆∆¡«
ea :e¯Ó‡Â Ôk ¯Á‡ Bn‡Â ÂÈ·‡ e‡·e ,˜eM‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ««≈¿»¿¿≈
.ÈÙeÒ‡ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ‡e‰≈∆¡»ƒƒ¿»»»»≈¬ƒ
Ô‰Â ,e‰eÎÈÏL‰ ·Ú¯ ÈtnL ;ÔÈÓ‡ - ÔB·Ú¯ ÈL·eƒ¿≈¿»∆¡»ƒ∆ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈
„Ú e˜˙L CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯Á‡ B˙B‡ eeÊiL ÔÈˆB¯ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»»¿«

.ÛÒ‡pL∆∆¡»

.‡ÏÏzÁ‰L B‡ ,Ïe‰Ó „Ïe‰ ‡ˆÓ67ÁÏÓ‰L B‡68, ƒ¿»«»»»∆À¿«∆»¿«
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ÏÁk‰ ‰È‰L B‡69B‡ ,B¯‡eˆa ÔÈÚÈÓw‰ B‡ ÂÈÈÚa ∆»»«…«¿≈»«¿≈ƒ¿«»
‰È‰Â BÏ ˙ÒÎ ‰iÁ ÔÈ‡L CaÒÓ ÔÏÈ‡ ˙Áz ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««ƒ»¿À»∆≈«»ƒ¿∆∆¿»»
˙eL¯Ï CeÓq‰ ˙Òk‰ ˙È·a ‡ˆÓpL B‡ ,¯ÈÚÏ CeÓÒ»»ƒ∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆«»ƒ¿
ÌeMÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ≈»ƒ
,˙eÓÈ ‡lL B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ô‰L ¯Á‡Ó ;ÈÙeÒ‡¬ƒ≈««∆≈¿«¿ƒ∆…»

‡e‰ ¯Lk ˙˜ÊÁa70ÚˆÓ‡a CÏLÓ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¿«»≈¬»ƒƒ¿»À¿»¿∆¿«
ÔÏÈ‡ ˙Áz elÙ‡ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜BÁ¯ B‡ ,C¯c‰71B‡ , «∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ««ƒ»

‰iÁL ÌB˜Ó ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡ˆÓpL B‡ ,˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»»¿ƒ»¿∆«»
.ÈÙeÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ˙ÚbÓ«««¬≈∆¬ƒ

בבגדים.67) ומכורך כדי 68)מעוטף הילד את שמולחין
איבריו. כחול.69)שיתקשו שצבעה עיניים משחת

עשו 70) שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן פי על ואף
ולוי 71)ביוחסין. כהן אשת אחד, בבית שילדו נשים

וממזר.

.·Ï‰iÁ ˙Ó‡72ÈÂÏ B‡ ‡e‰ Ô‰k Ôa‰ ‰Ê :¯ÓBÏ ∆¡∆∆«»«∆«≈…≈≈ƒ
e‡ ÔÈ‡Â ,˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ ;¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡»ƒ«¿≈ƒ¿≈∆…À¿«¿≈»
‰˜ÊÁ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÒeÁÈ ÔÈÚ„BÈ¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆À¿¿»

‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˙eÓ‡a73¯Ú¯Ú Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ¿∆¡»¿…ƒ¿≈»∆»»»¬»ƒƒ¿≈
dÈ‡ - ‰„ÈÚÓ ¯˜La :¯Ó‡Â „Á‡ elÙ‡ ‰ÈÏÚ»∆»¬ƒ∆»¿»«¿∆∆¿ƒ»≈»

¯Lk ˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰Â ,˙Ó‡74ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡Â75. ∆¡∆∆«¬≈«≈¿∆¿«»≈¿≈ƒ

המעידה.73)מיילדת.72) החיה על זה 74)כלומר,
ידי  על שהוכחשה מכיוון ממזר, שהוא עליו העידה שהחיה

אחד. כהן.75)עד שהוא עליו שהעידה זה

.‚Ï¯e¯a ¯·c76,˙È˜e˙L ‡OÏ ¯eÒ‡ È˜e˙M‰L , »»»∆«¿ƒ»ƒ»¿ƒ
Ï·‡ .˙B˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,˙ÈÙeÒ‡a ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡Â«¬ƒ»«¬ƒƒ¿≈∆≈¿≈¬»
,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈÈ˙e ÌÈ‡cÂ ÌÈ¯ÊÓÓ«¿≈ƒ«»ƒ¿ƒƒÀ»ƒ»∆»∆
ÌÈÈ˙a ÔÈ¯zÓ - ÈÙeÒ‡Â È˜e˙Le .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ«¬ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ

Â ,ÌÈ¯b‰ ¯‡L·e.˜ÙÒ „Ïe‰ ƒ¿»«≈ƒ¿«»»»≈

זה.76) בפרק השנויים ממזרות דיני רבינו מסכם זו בהלכה

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
אם 1) ישראל; בת שנשאו שפכה וכרות דכא פצוע יבאר

ומסרס  לסרסם; לגוי יאמר ואם חיים; בעלי כל לסרס אסור
מסרס. אחר

.‡e‡OpL ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt2Ï‡¯OÈ ˙a ¿««»¿»¿»∆»¿«ƒ¿»≈
eÏÚ·e3˙e¯Îe ‡k„ ÚeˆÙ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜BÏ - »¬ƒ∆∆¡«…»…¿««»¿

ÔÈ¯zÓe .ÈÈ Ï‰˜a ‰ÎÙL4.˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚ ‡OÏ »¿»ƒ¿«¿»À»ƒƒ»ƒ∆¿À¿∆∆
Ô‰k elÙ‡Â5˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ‡kc Úeˆt ‡e‰L «¬ƒ…≈∆¿««»À»ƒ»ƒ∆

B˙M„˜a BÈ‡L ÈÙÏ ,˙¯¯ÁLÓe6‰È˙ elÙ‡Â .7B‡ ¿À¿∆∆¿ƒ∆≈ƒ¿À»«¬ƒ¿ƒ»
˙B˜Ùq‰ ÔÓ „Á‡8.BÏ ˙¯zÓ ∆»ƒ«¿≈À∆∆

שקידשו.2) מי 3)כלומר לאוין חייבי בכל לך "שאין
קידושין". בלא בעילה על אינו 4)שלוקה גרים שקהל

קהל. ומשוחררת.5)קרוי גיורת לישא אסור שכהן
כהונתו.6) וגזר 7)בקדושת דוד "בא מדרבנן, שאיסורן

גזרו. לא דכא, ובפצוע בקהל". יכנסו שלא של 8)עליהם
אסרו. וחכמים התורה, מן שמותרים ממזרים

.·e¯Ê‚ ‡Ï ,Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡kc ÚeˆÙe ÏÈ‡B‰ƒ¿««»»»«»»…»¿
‡kc Úeˆt Ï·‡ .˙B˜Ùq‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÈ˙p‰ ÏÚ Ba««¿ƒƒ¿…««¿≈¬»¿««»
‰¯eÒ‡ È¯‰L ,˙È‡cÂ ˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡ ‰ÎÙL ˙e¯Îe¿»¿»»¿«¿∆∆«»ƒ∆¬≈¬»

‰¯Bz‰ ÔÓ9. ƒ«»

ובכל 9) התורה, מן אסורה כן גם לכהן שגיורת ואףֿעלֿפי
דכא  שפצוע רבינו, סובר כהן, דכא' ל'פצוע היא מותרת זאת
ולכן  ישראל, בקדושת לא אבל כהונה בקדושת רק פוגם

בממזרת. הוא אסור

.‚.BlL ÌÈˆÈa‰ eÚˆÙpL Ïk ?‡kc Úeˆt e‰Ê È‡Â¿≈∆¿««»…∆ƒ¿¿«≈ƒ∆
‰LÏL·e .BlL „Èb‰ ˙¯ÎpL Ïk ?‰ÎÙL ˙e¯Îe¿»¿»…∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»
,ÌÈˆÈa·e ,„Èba :¯Îf‰ ÏÒtiL ¯LÙ‡ ÔÈ¯·È‡≈»ƒ∆¿»∆ƒ»≈«»»«ƒ«≈ƒ
ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,Ú¯Ê ˙·ÎL ÏMa˙z Ô‰aL ÔÈÏÈ·M·e«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«≈ƒ¿«∆«¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯·È‡ ‰LÏMÓ „Á‡ ÚˆÙpL ÔÂÈÎÂ .ÌÈˆÈa ÈËeÁ≈≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»ƒ

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Cc B‡ el‡10. ≈ƒ«¬≈∆»

חכמת 10) שיחייב ממה הזרע, בכלי שיתחדש חולי "כל
פסול". הוא הרי בהן, יזרע לא שהוא הטבע

.„‰¯ËÚ‰ ˙¯ÎpL B‡ ,Cc B‡ „Èb‰ ÚˆÙ ?„ˆÈk≈«ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿«»¬»»
B‡11‰¯ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ12L‡¯Ó ˙¯Î Ì‡Â .ÏeÒt - ¿«¿»≈¬»»»¿ƒƒ¿«≈…

ÛwÓ ‰¯ÚO‰ ËeÁk elÙ‡ ‰pnÓ ¯izLÂ ‰¯ËÚ‰»¬»»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒ¿««¬»À»
„Èb‰ ÏÎÏ13‰¯ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Èb‰ ˙¯Î .¯Lk - ¿»«ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿«¿»≈¬»»

ÒBÓÏ˜k14·Ê¯Ók B‡15.¯Lk - ¿À¿¿«¿≈»≈

הגיד.11) מעטרה 12)שנכרת אלא גיד "שאין הגוף לצד
(רש"י). פסול.13)ואילך" הגיד, של לרובו רק אם אבל

(רש"י).14) באלכסון" חודו את שמחתכין קולמוס "כחיתוך
והחקק 15) צדדים, משני דפנות לו ויש כסילון שנחקק

(רש"י). צינור" כמין באמצע

.‰‰¯ËÚ‰ ‰·w .¯Lk - ‰¯ËÚÓ ‰hÓÏ ·wƒ«¿«»≈¬»»»≈ƒ¿»»¬»»
·˜p‰ ÔÓ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ˆz È¯˜ ‰‡¯iLk Ì‡ ,dÓˆÚ«¿»ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ≈≈ƒ¿«∆«ƒ«∆∆
‰hÓÏ ·w .B¯LÎ‰Ï ¯ÊÁ - ·˜p‰ ÌzÒ .ÏeÒt -»ƒ¿««∆∆»«¿∆¿≈ƒ«¿«»

Bc‚kL ‰¯ËÚÓ16;ÏeÒt - ‰¯ËÚ‰ CB˙a ‰ÏÚÓÏ ≈¬»»∆¿∆¿¿«¿»¿»¬»»»
.˙·kÚÓ dlk ‰¯ËÚ‰L∆»¬»»À»¿«∆∆

ויוצא 16) העטרה מן למטה מתחיל באלכסון, הולך שהנקב
העטרה. מתוך למעלה כנגדו

.ÂÚ¯Ê ˙·ÎL ˙B‡¯Ï ¯ÊÁÂ ,Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÈ·L ÌzÒƒ¿«¿ƒƒ¿«∆«¿»«ƒ¿ƒ¿«∆«
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba ÔÈzLnL ÏÈ·MÓ17. ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»

מבשלת".17) אינה במקומה שלא מבשלת, "במקומה

.Ê˙Á‡ ‰ÚˆÙpL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa‰ e˙¯Îƒ¿¿«≈ƒ««≈∆∆ƒ¿¿»««
‰¯ÒÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎBcpL B‡ ,Ô‰Ó18B‡ ≈∆∆ƒ»««≈∆∆»¿»

,˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa ÈËeÁ e˙¯Î .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‰·wpL∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿¿≈≈ƒ««
.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÚˆÙ B‡ CcpL B‡∆ƒ«ƒ¿«¬≈∆»

מהן.18) אחת אפילו

.ÁÈ¯‰Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÏÈ·LÏ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁÓ ËeÁ ·wƒ«ƒ≈«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿«ƒ«¬≈
ÌÈn‰ ÏÈ·MÓ :˙BÓB˜Ó ÈMÓ ÌÈÓ ÏÈËÓ ‡e‰≈ƒ«ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ««ƒ

.¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÈ·MÓeƒ¿ƒƒ¿«∆«¬≈∆»≈
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d`iaקח ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÈ„Èa eÈ‰ ‡lLk - ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L ÏeÒt Ïk»¿∆»«¿¿ƒ¿»∆¿∆…»ƒ≈
ıB˜ e‰k‰ B‡ ·Ïk B‡ Ì„‡ B˙¯kL ÔB‚k ,ÌÈÓL»«ƒ¿∆¿»»»∆∆ƒ»
B‡ ‰ÎÙL ˙e¯k „ÏB Ì‡ Ï·‡ ;el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ«¿»¿»
˙ÓÁÓ ‰ÏÁL B‡ ,ÌÈˆÈa ‡Ïa „ÏBpL B‡ ,‡kc Úeˆt¿««»∆«¿…≈ƒ∆»»≈¬«
ÔÈÁL Ì‰a „ÏBpL B‡ ,el‡ ÌÈ¯·‡ epnÓ eÏË·e BÙeb»¿ƒ∆≈»ƒ≈∆«»∆¿ƒ
;Ï‰wa ‡B·Ï ¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯k B‡ Ô˙B‡ ‰ÒÓ‰Â¿ƒ¿»»¿»»¬≈∆»≈»«»»

.ÌÈÓL È„Èa el‡ ÏkL∆»≈ƒ≈»«ƒ

.È‰Ó‰·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ,Ú¯Ê È¯·È‡ „ÈÒÙ‰Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ≈¿≈∆«≈¿»»≈ƒ¿≈»
ı¯‡a ÔÈa ,ÌÈ¯B‰Ë „Á‡Â ÌÈ‡ÓË „Á‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆»¿≈ƒ¿∆»¿ƒ≈¿∆∆
:¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈¿»»»∆««ƒ∆∆¡«
¯·cL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - eOÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e¿«¿¿∆…«¬ƒƒ«¿»»¿∆»»
˙‡Ê ‰OÚÈ ‡Ï :·e˙k‰ ÔÈÚÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ‚‰B ‰Ê∆≈¿»»¿ƒ¿««»…≈»∆…
Ò¯ÒÓ‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯Á‡ Ûe‚a ÔÈa ÔÙe‚a ÔÈa ,Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¿»≈¿¬≈ƒ¿»«¿»≈
¯Á‡ Ò¯ÒÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -∆ƒ«»¿»»«¬ƒ¿»≈««

.‰˜BÏ - Ò¯ÒÓ¿»≈∆

.‡È¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ „Á‡ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»∆»¿»«∆«ƒ»«≈
ÈËeÁ ˙¯ÎÂ ¯Á‡ ‡·e ,Ô˜z B‡ ÌÈˆÈa‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ¿»«∆«≈ƒƒ¿»»«≈¿»«≈
¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ CÚÓe „Á‡ ‡aL B‡ ;ÌÈˆÈa≈ƒ∆»∆»»«∆«ƒ»«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ôlk - B˙¯Îe ¯Á‡ ‡·e ,B˜zÂ¿ƒ¿»«≈¿»À»ƒ¿««ƒ
ÔÈa Ì„‡a ÔÈa .Ò¯ÒÓ ‡l‡ ÔB¯Á‡‰ Ò¯Ò ‡lL∆…≈«»«¬∆»¿…»≈¿»»≈
Ì„‡a ÔÈa ,‰·˜p‰ ˙‡ Ò¯ÒÓ‰Â .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿«¿»≈∆«¿≈»≈¿»»

¯eËt - ÌÈÈÓ ¯‡La ÔÈa19. ≈ƒ¿»ƒƒ»

לכן 19) יש, איסור אבל אין, מלקות שחיוב רבינו ודעת
פטור. כתב:

.·ÈÔÈ¯wÚ ‰˜Ln‰20È„k ÌÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ Ì„‡Ï ««¿∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÒ¯ÒÏ21- ‰M‡Â . ¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ»»¿ƒ»

È¯‰ .„Ïz ‡lL „Ú dÒ¯ÒÏ È„k ÔÈ¯wÚ ˙BzLÏ ˙¯zÓÀ∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»«∆…≈≈¬≈
„Ú ˙BiÁ ¯‡L B‡ ·Ïk Ba ‰qLÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰ÙkL∆»»∆»»»¿ƒ»∆∆¿»««
B‡ ÌÈÓa B·ÈLB‰L B‡ ,‰ÎÙL ˙e¯k e‰e‡OÚL∆¬»¿»¿»∆ƒ¿«ƒ
,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÓLz È¯·È‡ epnÓ ÏhaL „Ú ‚ÏLa¿∆∆«∆ƒ≈ƒ∆≈¿≈«¿ƒ≈∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï Èe‡¯Â .B„Èa Ò¯ÒiL „Ú«∆¿»≈¿»¿»¿««««¿

לעקרות.20) שגורמים באיברי 21)סמים נגע שלא כיון
מסתרס. ומאליו התולדה

.‚È‰Ó‰a Ò¯ÒÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯eÒ‡»«¿≈»ƒ«»¿»≈¿≈»
Ì‡Â .¯zÓ - dÒ¯ÒÂ BÓˆÚÓ ‡e‰ dÁ˜Ï Ì‡Â .elL∆»¿ƒ¿»»≈«¿¿≈¿»À»¿ƒ
d¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰Ê ¯·„a Ï‡¯OÈ ÌÈ¯Ú‰∆¿ƒƒ¿»≈¿»»∆¿ƒ¿»
.d¯ÎÓÏ ¯zÓ ÏB„b‰ B·Ï elÙ‡Â .¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«≈«¬ƒƒ¿«»À»¿»¿»
.BÏ d˙B ‡ÏÂ BÏ d¯ÎBÓ BÈ‡ - ÔËw‰ B·Ï Ï·‡¬»ƒ¿«»»≈¿»¿…¿»

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גדול;1) לכהן וארבע לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

אם  גדול כהן מוסיף; ואיסור כולל ואיסור אחת בת איסור
כהן  ונתמנה בעולה אירס ואם עץ; מוכת או בוגרת ישא
תחתיו; היא והרי אשתו, את שגירש קול עליו יצא גדול;

בעיר. מזנה שם לה יצא

.‡e¯Ò‡ ÌÈL LÏL2‰Le¯b :ÌÈ‰k‰ Ïk ÏÚ3, »»ƒ∆∆¿«»«…¬ƒ¿»
‰BÊ4‰ÏÏÁÂ5Ô‰k ÏÚÂ .LÏM‰ el‡ :Úa¯‡ - ÏB„b »«¬»»¿«…≈»«¿«≈«»

‰ÓÏ‡‰Â6B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ ÏB„b Ô‰k „Á‡ . ¿»«¿»»∆»…≈»»«¿∆∆«ƒ¿»
ÌÈ„‚a ‰a¯Ó‰7ÏB„b Ô‰k „Á‡Â „·BÚ‰ Ô‰k „Á‡Â , «¿À∆¿»ƒ¿∆»…≈»≈¿∆»…≈»
¯·ÚÂ e‰epnL8‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰k ÔÎÂ ,9Ôlk -10 ∆ƒ¿»«¿≈…≈¿«ƒ¿»»À»

‰Ïe˙a‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ11.‰ÓÏ‡a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿Àƒ««¿»«¬ƒ¿«¿»»

התורה.2) בגט.3)מן שנתגרשה איש "כל 4)אשת
שהיא  לאדם שנבעלה ישראל בת או ישראל, בת שאינה
לחלל" שנבעלה או לכל, השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). פי"ח (להלן 5)(להלן כהונה" מאיסור שנולדה "זו
ז). כא, (ויקרא בתורה מפורשות אלו כל ה"א). פי"ט

יד.6) שלא 7)שם, שני בבית כהן הוא בגדים "מרובה
בגדי  בלבישתו גדול כהן היה אבל המשחה, שמן להם היה

פ"א). מגילה לרבינו, (פיה"מ גדולה" "וכהן 8)כהונה
ביום  גדול בכהן פסול (שקרה) כשאירע הוא שעבר
ישוב  הכיפורים יום שאחר . . . תחתיו אחר ומינו הכיפורים,
(על  שניהן" ונשתוו שנתמנה השני ויעבור לגדולתו, הראשון

שם). גדול. כהן דיני חלים מצוה 9)שניהם מלחמת "אחד
בשעת  העם אל לדבר כהן ממנין הרשות, מלחמת  ואחד
משוח  הנקרא וזהו המשחה, בשמן אותו ומושחין המלחמה,

ה"א). מלכים מהל' (פ"ז ב.10)מלחמה" יב, מגילה
הי"ג.11) להלן כמבואר

.·‡OpL Ô‰k Ïk12ÔÈa ,el‡ ÌÈL LÏM‰Ó ˙Á‡ »…≈∆»»««≈«»»ƒ≈≈
‰˜BÏ - ÏÚ·e ,ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b13C¯„ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . »≈∆¿»«∆¿ƒ»»∆»∆∆

‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙eÊ14B‡ ‰Le¯‚ B‡ ¿≈∆ƒ»¿»
ÏÚ·ÈÂ ÁwiL „Ú - eÁwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÏÏÁ15. ¬»»∆∆¡«…ƒ»«∆ƒ«¿ƒ¿«

בעל 13)שקידש.12) לא לוקה, - "בעל א. עח, קידושין
טעם  מה יחלל, ולא יקח ולא דכתיב משום לוקה, אינו -
(ויקרא  כתיב גדול בכהן כלומר: יחלל", לא משום יקח, לא
. יקח לא אלה את זונה, וחללה גרושה "אלמנה, יד): כא,
הקונין  שהן משמע, קידושין יקח "לא זרעו", יחלל ולא . .
הביאה  שעלֿידי ביאה, משמעו יחלל, ולא (רש"י). אותה"
אלא  אסורה אינה הקידושין, כלומר והקיחה, מחוללת. היא
ב'גזירה  גדול מכהן לומדים אנו הדיוט וכהן הביאה, משום
(מגידֿמשנה). ובעל קידש אם אלא לוקה שאינו (שם), שוה'

הבועל 14) "כל קדשה". תהיה "לא משום לוקה הוא אבל
שבעל  לפי התורה, מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה

ה"ד). אישות מהל' (פ"א שם.15)קדשה"

.‚,˙Á‡ ‰˜BÏ - ‰ÓÏ‡ ÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰k Ï·‡¬»…≈»∆»««¿»»∆««
¯Ó‡pL ;Lc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡16ÔÂÈk - ÏlÁÈ ‡Ï : ««ƒ∆…ƒ≈∆∆¡«…¿«≈≈»

‰ÏÏÁÂ ‰BÊ Ï·‡ .‰p‰kÏ dÏÒÙe dÏlÁ dÏÚaL∆¿»»ƒ¿»¿»»«¿À»¬»»«¬»»
.B˙ÏÈÚa Ì„˜ ˙B„ÓBÚÂ ˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ‰Le¯‚e¿»¬≈≈¿À»¿¿…∆¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙ÏÈÚa ÏÚ Bc·Ï ÏB„b Ô‰k ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆…≈»¿««¿ƒ««¿»»
,dÏlÁ È¯‰L ;ÔÈLec˜ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dc·Ï¿«»««ƒ∆≈»ƒƒ∆¬≈ƒ¿»
.BÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ,ÌÈ¯Lk ÏlÁÈ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â¿À¿»∆…¿«≈¿≈ƒ…ƒ»¿…«¿

משום.16) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.„ÌÈzL ‰˜BÏ - dÏÚ·e ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k Lc˜17: ƒ≈…≈»«¿»»¿»»∆¿«ƒ
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.ÏlÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â ,ÁwÈ ‡Ï ‰ÓÏ‡ ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ«¿»»…ƒ»¿««ƒ…¿«≈
ÔÓ ‰M‡ ‡OpL ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈ·e ÏB„b Ô‰k ÔÈ·e≈…≈»≈…≈∆¿∆»»ƒ»ƒ

.‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡‰»«¿«¿…»«≈∆

שם.17)

.‰‰˜BÏ ‡È‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ18ÏÎÂ ; ¿»»∆∆ƒ»¿»
ÔÈ‡L .‰˜BÏ dÈ‡ ‡È‰ - ‰˜BÏ BÈ‡ ‡e‰L ÌB˜Ó»∆≈∆ƒ≈»»∆≈
‰ÁÙLa È˙ÏeÊ ,ÔÈLÚÏ ‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa L¯Ù‰∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»√»ƒ»ƒ¿ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ‰Ùe¯Á19. ¬»ƒ¿«¿∆≈«¿

ב.18) י, הי"ד.19)כריתות פ"ג למעלה

.Â- ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ïk»…≈«»««ƒ≈»≈∆¿
‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ20ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È¯‰L ;21‡e‰Â , ∆ƒ»∆¬≈≈»«ƒƒ¿

.˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ‰BÊ ˙ÏÈÚ·a ¯eÒ‡»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ

ב.20) כט, לבד.21)תמורה בבעילה לוקה לכן

.ÊÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ‰ˆeÏÁ‰22ÈtÓ , «¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰Le¯‚k ‡È‰L∆ƒƒ¿»«ƒ«««¿

Ì‰È¯·cÓ23ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ‡OpL Ô‰k . ƒƒ¿≈∆…≈∆»»¿≈¬»≈ƒƒ
d˙B‡24‰¯Lk ‡È‰Â ,ÂÈzÁzÓ25¯Lk d„ÏÂe26ÈtÓ ; »ƒ«¿»¿ƒ¿≈»¿»»»≈ƒ¿≈
‡lL27‰ˆeÏÁ ÏÚ ‡l‡ ,‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ÏÚ e¯Ê‚ ∆…»¿«¿≈¬»∆»«¬»

‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ B‡ ‰Le¯b ˜ÙÒ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .˙È‡cÂ«»ƒ¿≈ƒ∆»¿»¿≈¿»¿≈«¿»»
‰ÏÏÁ ˜ÙÒe ‰BÊ ˜ÙÒ B‡28˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¿≈»¿≈¬»»«ƒ««

Ë‚a ‡ÈˆBÓe ,˙ec¯Ó29. «¿ƒ∆≈

א.22) עח, של 23)קידושין לאֿתעשה על שעובר "מפני
פ"א  (מגידֿמשנה, התורה" מן עיקר לו שיש כדבר דבריהם,
ה"ח. פ"א למעלה ביאורנו ראה ה"ב). שבת מהל'

שדומה 24) מפני אסורה, לכתחילה אבל א. כד, יבמות
חללה.25)לגרושה. ספק ואיננה ש"הולד 26)כלומר,

ומכיון  סו). ס"ק ז, סי' אהע"ז הגר"א (ביאור דמי" כדיעבד
הולד  גם לכן מתחתיו, אותה מוציאין אין אותה  כנס שאם

וולדה 27)כשר. כחללה, פסולה היא ודאית חלוצה אבל
מגידֿמשנה). (מדרבנן, ספיקא 28)פסול אלו שכל

לחומרא. דאורייתא שספיקא בהן, להחמיר ויש דאורייתא,
שם.29)

.ÁÔÈ‡L ,‰¯BzaL ÌÈ¯eq‡ ÏÎa ‡e‰ ÏB„b ÏÏk¿»»¿»ƒƒ∆«»∆≈
¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ¯eq‡30ÔÈ¯eq‡ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,31 ƒ»«ƒ∆»ƒ≈»¿≈ƒƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a32ÌÈ¯·c ÛÈÒBÓ „Á‡‰ ¯eq‡‰ ‰È‰L B‡ , »ƒ¿««∆»»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒ
¯eq‡‰ B˙B‡ ÏÚ ÌÈ¯Á‡33ÏÏBk ‰È‰ Ì‡ B‡ ,34ÌÈ¯·c ¬≈ƒ«»ƒƒ»»≈¿»ƒ

.‰Ê ¯eq‡ ÌÚ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒƒ∆

ב.30) יד, האיסורין.31)כריתות תימן: וזה 32)בכת"י
לג.). (יבמות אחת בת איסור שנוספו 33)נקרא כלומר,

מתוך  אומרים אנו הדבר. באותו שנאסרו אנשים עוד
בכלל  היו שלא האחרים האנשים על חל החדש שהאיסור
ע"י  כבר שנאסר האיש אותו על גם חל הקודם, האיסור

הקודם. דברים 34)האיסור עוד שניתוספו כלומר,
מתוך  אומרים, ואנו הראשון, האיסור בכלל היו ולא שנאסרו

היו  שמקודם החברים אותם על חל החדש שהאיסור
אסור. היה שכבר הדבר אותו על גם חל מותרים,

.ËCÎÈÙÏ35,‰Le¯b ˙OÚÂ ,‰ÓÏ‡ ‰˙È‰L ‰M‡ , ¿ƒ»ƒ»∆»¿»«¿»»¿«¬»¿»
ÏB„b Ô‰k ‰ÈÏÚ ‡·e ,‰BÊ ˙OÚÂ ,‰ÏÏÁ ˙OÚÂ¿«¬»¬»»¿«¬»»»»∆»…≈»

˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - Ck ¯Á‡36.˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ ««»∆«¿««¿À«ƒ»««
.ËBÈ„‰Ï ˙¯zÓe ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ÓÏ‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»«¿»»¬»¿…≈»À∆∆¿∆¿

איסור.35) על חל איסור מוסיף, שבאיסור מפני
מלקיות.36) ארבע למה רבינו מבאר הבאה, בהלכה

.È˙¯Ò‡Â ¯eq‡ da ÛÒB - ‰Le¯b ˙BÈ‰Ï ‰¯ÊÁ»¿»ƒ¿¿»«»ƒ¿∆¡∆∆
¯Á‡ ¯eq‡ da ÛÒB CÎÈÙÏ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ37¯eq‡ ÏÚ ¿…≈∆¿¿ƒ»«»ƒ«≈«ƒ

˙OÚ .‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ˙¯zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ .‰ÓÏ‡‰»«¿»»«¬«ƒƒÀ∆∆∆¡…ƒ¿»«¬»
.‰Óe¯˙a ˙¯Ò‡ È¯‰L ,¯eq‡ da ÛÒB - ‰ÏÏÁ¬»»«»ƒ∆¬≈∆¡∆∆ƒ¿»
LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰BÊ ˙OÚ .Ï‡¯OÈÏ ˙¯zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿≈
BzL‡ ‰˙pÊ Ì‡ ,Ï‡¯OÈ ÏÚ d¯ÒB‡L ˙eÊ ÌL∆¿∆¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿

ÔÈc‰ ‡e‰Â .¯Á‡ ¯eq‡ da ÛÒB - ÔBˆ¯a38Ô‰ÎÏ ¿»«»ƒ«≈¿«ƒ¿…≈
Ck ¯Á‡Â ‰ÏÏÁ ˙ÈOÚpL ‰Le¯b‰ ÏÚ ‡aL ËBÈ„‰∆¿∆»««¿»∆«¬≈¬»»¿««»
Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ LÏL ‰˜BÏ ‡e‰L ,‰BÊ»∆∆»«ƒ»««¬»ƒ

- ‰Ê ¯„Ò ‰pzL˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡39. ƒ¿«»≈∆∆≈∆∆»««

הדיוט.37) כהן על שחל מתוך הגדול, הכהן על גם
לישראל,38) נאסרה ולא מאיסור היא זו שזונה ואףֿעלֿפי

הוא  זונה איסור ולכן לישראל, שאסורה זונה ישנה אבל
מוסיף. איסור 39)איסור אחרי שבאו האחרים שהאיסורים

ונשאר  חדשים, איסורים ולא נאסרים לא הוסיפו לא זונה,
שאינו  רבינו, שכתב וזה איסור. על חל איסור אין הכלל:
היה  זונה שאיסור תחילה, שזנתה מדובר אחת, אלא לוקה
גדול  ובכהן וחללה, גרושה איסור חל לא לכן הראשון,
לאיסור, איסור בין באמצע, זנתה אם אבל האלמנה, איסור
משום  שתים, לוקה חללה, ונעשית זונה ונעשית גרושה כגון
חללה, על ופטור מוסיף, איסור הוא שזונה וזונה, גרושה

(מגידֿמשנה). חל לא חללה שאיסור

.‡È‰L¯b˙ B‡ ‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ‰ÓÏ‡˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿¿»≈¬»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»
˙Á‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÌÈL‡Ó40ÏÚ ≈¬»ƒ«¿≈≈ƒ»∆»∆»«««

ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰ÓÏ‡ .‰‡Èa Ïk»ƒ»«¿»»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ
‰¯eÒ‡ -41. ¬»

א.40) עז, א.41)קידושין נט, יבמות

.·ÈÔÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡ ˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈»ƒ««ƒ∆ƒ
ÔÈÒe¯‡‰42ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -43ıÏBÁ ‡l‡ ,44‰ÏÙ . »≈ƒ¬≈∆…¿«≈∆»≈»¿»

Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰ Ô‰k ‡e‰Â ‰Ó·È BÏ¿»»¿…≈∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿…≈
¯Ó‡Ó da ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b45Ô‰Î ‡e‰Lk »««ƒ∆»»»«¬»¿∆…≈

‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ËBÈ„‰46Ì‡ Ï·‡ . ∆¿¬≈∆…¿«≈««∆ƒ¿«»¬»ƒ
È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,‰ÓÏ‡‰ ˙‡ Ò¯‡≈≈∆»«¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»¬≈

‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÒÎÈ ‰Ê47˜ÙÒ ˙Lc˜Ó ‰˙È‰ . ∆ƒ¿…««∆ƒ¿«»»¿»¿À∆∆¿≈
‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÒe¯‡ ˙Óe ,ÔÈLec˜48. ƒƒ≈¬»¬≈¿≈«¿»»

אם 42) "כי של 'עשה' איסור בה ואין בתולה, עדיין והיא
יקח". מעמיו א.43)בתולה  כ, מה 44)שם "ומפני
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וקידושין  הואיל ליקוחין בה שיש מפני חליצה, צריכה
שיתייבמו  היה הדין ומן ליבם, זקוקות הן הרי בהן תופסין
ו'לא  'עשה' מוצא שאתה מקום וכל מצותֿעשה, שהיבום
חכמים  אבל תעשה', 'לא את וידחה 'עשה' יבוא תעשה'
עליה  יבוא שמא גזירה . . . לאוין חייבי יתייבמו שלא גזרו
שאין  מצוה שם ואין אסורה ביאתה והרי שניה, פעם
יבום  מהל' (פ"ו בלבד" ראשונה ביאה אלא מצותֿעשה

ה"י). "ונקרא 45)וחליצה, ביבמה: שטר או כסף קידושי
בשתיקה" ולא באמירה אלא קידושין דין שאין לפי מאמר,
קונים  אלה וקידושין מ"א). פ"ב, יבמות יוםֿטוב', ('תוספות
בביאה. אלא נקנית אינה יבמה התורה מן אבל מדרבנן, רק

כמו 46) גמור קנין ביבמה קונה המאמר "ואין א. סא, שם
ה"א). וחליצה יבום מהל' (פ"ב מפני 47)הביאה" שם.

גדול. לכהן שנתמנה לפני אותה קנה ואסורה 48)שכבר
למעלה  כמבואר בגט, מוציא כנסה ואם לכונסה, גדול לכהן

ה"ז.

.‚È‰Ïe˙a ‰¯Ú ‡OiL ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ49, ƒ¿«¬≈«…≈»∆ƒ»«¬»¿»
¯b·zMÓe50‰M‡ ‡e‰Â :¯Ó‡pL .ÂÈÏÚ ¯Ò‡z - ƒ∆ƒ¿…≈»≈»»∆∆¡«¿ƒ»

‰pË˜ ‡Ï - ‰M‡ .ÁwÈ ‰ÈÏe˙··51‡ÏÂ - ‰ÈÏe˙·a , ƒ¿∆»ƒ»ƒ»…¿«»ƒ¿∆»¿…
ÏÏÎÏÂ ,˙eË˜ ÏÏkÓ ˙‡ˆÈ ?„ˆÈk ‡‰ .˙¯‚Ba∆∆»≈«»»ƒ¿««¿¿ƒ¿«
ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .‰¯Ú BÊ .‰‡a ‡Ï ˙e¯‚a«¿…»»«¬»¿≈≈¿≈»ƒ

ÌÏBÚÏ52ÌÈzL ‡ÏÂ ˙Á‡ - ‰M‡ :¯Ó‡pL ;˙Á‡k53. ¿»¿««∆∆¡«ƒ»««¿…¿«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dleza dxrp `yiy lecb odk lr dyrÎzevn"

ביום  רק הוא נשוי להיות צריך גדול שכהן שהדין אף
נשוי, להיות החיוב עליו אין הזמנים בשאר אבל הכיפורים,
עשה, מכלל הבא לאו שהוא כאן הכוונה דעות לכמה הנה
מלשון  משמע וכן בתולה, שאינה מי לשאת שאסור היינו
נשא  לא שאם כתב שלא מזה המשניות, בפירוש הרמב"ם

ב'עשה'. עובר בתולה
(5 dxrd 172 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

א.49) נט, בתוליה,50)שם קצת נתמעטו שבוגרת שם.
הבתולים. כל אצלה שישנן "בבתוליה", אמרה והתורה

קטנה,51) נקראת אחד ויום שנה 12 מן למטה שגילה הבת
בגוף  למטה שערות שתי לה צמחו אם ולמעלה זה מגיל
היא  - הבת גידול עם שער שמתמלאים ידועים במקומות
נקראת  מכאן לאחר שלמים. חדשים ששה עד נערה, נקראת

חכמים 52)בוגרת. שלמדו הכיפורים, ביום רק לא כלומר,
יז), טז, (ויקרא ביתו" ובעד בעדו "וכפר מהכתוב יג.) (יומא
ימות  בכל אפילו לעולם, אלא בתים, שני ולא אחד בית
ולא  אחת יקח", בבתוליה אשה "והוא שנאמר: השנה,

זה 53)שתים. דין למד שרבינו מבאר משנה' ה'מגיד
הגמרא  דברי את לפרש ונדחק א. נט, יבמות במס' מסוגיא
שהקשה  הראב"ד, בהשגת וראה עיי"ש. רש"י, כפירוש שלא
נשים  יהוידע לו "וישא ג) כד, הימיםֿב, (דברי מהכתוב
הראב"ד, על תמהו רבים אולם גדול. כהן היה והוא שתים",

נשים. שתי ליואש השיא שיהוידע שם, הפירוש שהרי

.„ÈıÚ ˙kÓ ‡OÈ ‡Ï ÏB„b Ô‰k54‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …≈»…ƒ»À«≈««ƒ∆…

‰ÏÚ·55‰ÏÚ·k BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·] . ƒ¿¬»ƒ¿¬»∆…¿«¿»¬≈¿ƒ¿¬»
dk¯„k56[˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Ó‰·Ï ‰ÏÚ· .57. ¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¬≈À∆∆

שקיבלה.54) מכה מחמת בתוליה שם.55)שנשרו
ב.57)שם.56) שם,

.ÂË‰˜BÏ BÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡OpL ÏB„b Ô‰k58Ï·‡ , …≈»∆»»¿»≈∆¬»
Ë‚a ‡ÈˆBÓ59‰Ê È¯‰ - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡O . ƒ¿≈»»∆∆À«≈¬≈∆

Ìi˜È60‰Ê È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ‰ÏeÚa Ò¯‡ . ¿«≈≈≈¿»¿ƒ¿«»…≈»¬≈∆
‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÒÎÈ61. ƒ¿…««∆ƒ¿«»

בתולה 58) בתולה", אם "כי ב'עשה' אלא עובר שאינו מפני
ל.). (כתובות עשה עשה, מכלל הבא ולאו בעולה, ולא

'עשה'.59) חייבי כל כדין לקיימה ס,60)שאסור יבמות
המבואר 61)א. גדול, לכהן ונתמנה אלמנה כאירס

הי"ב. למעלה

.ÊË Ò‡dÒ‡ elÙ‡ ,d˙B‡ ‰zt B‡ ‰Ïe˙· ‰¯Ú »««¬»¿»ƒ»»¬ƒ¬»»
ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ËBÈ„‰ Ô‰Î ‡e‰Lk d˙B‡ ‰zt B‡ƒ»»¿∆…≈∆¿¿ƒ¿«»…≈»

ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÒÎiL Ì„˜62- Òk Ì‡Â ; …∆∆ƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‡ÈˆBÓ63. ƒ

א.63)שם.62) נט, שם

.ÊÈ- ÔÈ‡eO Ì„˜ ÂÈzÁz ‰¯‚·e ‰pËw‰ ˙‡ Ò¯‡≈≈∆«¿«»»¿»«¿»…∆ƒƒ
dÙe‚ ‰pzLpL ÈtÓ ,ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰64Òk Ì‡Â ; ¬≈∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«»»¿ƒ»«

‡ÈˆBÈ ‡Ï -65. …ƒ

שיכול 64) גדול לכהן ונתמנה אלמנה לאירס דומה זה ואין
לבוגרת. מקטנה גופה שנשתנה מפני שנתמנה, אחר לכונסה

כמבואר 65) אותה, יקיים ונשאה עבר אם בבוגרת שהרי
הט"ו. למעלה

.ÁÈÏ·‡ .ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰Le¯b ˙Á‡««¿»ƒ»≈ƒƒ«ƒƒ¬»
˙‡ÓÓ‰66- Ba ‰‡Óe d¯ÈÊÁ‰Â Ë‚a dL¯‚ elÙ‡ , «¿»∆∆¬ƒ≈¿»¿≈¿∆¡ƒ»≈¬»

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰67. ¬≈À∆∆¿…≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ
‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ68‡Ï - ‰ˆÏÁ Ì‡ ,‰ˆÈÏÁÏ ¿»ƒ∆≈»¿»«¬ƒ»ƒ∆¿¿»…

‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ69. ƒ¿¿»«¿À»

ואמה 66) אחיה והשיאוה אב, לה שאין יתומה קטנה הנושא
ממאנת  אלא גט, ממנו צריכה אינה בבעלה רצתה ולא
בתו  קידושי לקבל זכות תורה נתנה לאב רק כי לה, והולכת

ה"א). גירושין, מהל' פי"א (ראה הט"ז:67)הקטנה פי"א,
כמי  זו הרי גט, שקדמו אףֿעלֿפי במיאון, היוצאת "שכל

קח.). (יבמות מעולם" בגט ממנו נתגרשה כגון 68)שלא
מעוברת. ונמצאת ליבמתו ב.שם69)החולץ לה,

.ËÈ·˙k Ô‰k ÈBÏt LÈ‡ :ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ70Ëb »»»∆»ƒ¿ƒ…≈»«≈
ÂÈzÁz ˙·LBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,BzL‡Ï Ëb Ô˙ B‡ BzL‡Ï¿ƒ¿»«≈¿ƒ¿«¬≈ƒ∆∆«¿»

dÏÚa ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - BzLnLÓe71Ì‡Â . ¿««¿≈ƒƒ»ƒ«««¿»¿ƒ
¯Á‡ Ô‰ÎÏ ˙‡O72ÈM‰ ÔÓ ‡ˆz -73. ƒ»¿…≈«≈≈≈ƒ«≈ƒ

כתיבה.70) הגט לנתינת שקורין אנשים גיטין 71)ויש
א. הראשון.72)פא, בעלה שמת מפני 73)אחר שם .

לנישואין. הקול קדם השני, הכהן שלגבי
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.ÎdÓL ‡ˆÈ74ÔÓ ‰L¯b˙Â ‰Lc˜˙pL ¯ÈÚa »»¿»»ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈLLBÁ - ÔÈLecw‰75dÏ76˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLe¯b77ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .78- ‰ˆeÏÁ ‡È‰L ≈ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ¬»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡79. ≈¿ƒ»

אישות 74) מהל' בפ"ט כמבואר בביתֿדין, הוחזק והקול
כמגורשת.75)הכ"ב. לכהן פט,76)ואסורה שם גמרא

ה"כ.77)א. ֿ 78)פ"י, בבית הקול שהוחזק אףֿעלֿפי
גזרו,79)דין. לא חלוצה ובספק כספק, אלא אינו שהקול

(מגידֿמשנה). ה"ז למעלה כמבואר

.‡ÎÏB˜ ‡ˆÈ80ÔÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡È‰L ‰Ïe˙a‰ ÏÚ »»««¿»∆ƒ¿»≈
dÏ ÔÈLLBÁ81ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ .ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ¿ƒ»¿ƒ»≈¿…≈»»»»∆»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÁÙL ‡È‰L82elÙ‡ ‡Op˙Â , ∆ƒƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬ƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯ÈÚa ‰pÊÓ ÌL dÏ ‡ˆÈ .Ô‰ÎÏ83. ¿…≈»»»≈¿«»»ƒ≈¿ƒ»

˙c ÏÚ ‰¯·ÚL ÌeMÓ dÏÚa d‡ÈˆB‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ»«¿»ƒ∆»¿»«»
˙È„e‰È84¯ÚÎÓ ¯·„ È„Úa B‡85dÏ ÔziL Ì„˜ ˙Óe , ¿ƒ¿≈≈»»¿…»≈…∆∆ƒ≈»

el‡Ó ‰M‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L .Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ëb≈¬≈À∆∆¿…≈∆≈¿ƒƒ»≈≈
‰¯e¯a ˙e„Úa ‡l‡86‰Èt ˙‡„B‰a B‡87. ∆»¿≈¿»¿»«ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."dl oiyyeg oi` ,xira dpfn `idy lew dilr `vi

של  וגדולתה ישראל, בת של מעלתה מודגשת זו בהלכה
למצב  בהגיעה שאפילו ישראל, ואחדות ישראל אהבת
לה  חוששין אין אף־על־פי־כן בעיר" מזנה שם לה ש"יצא
רבקה  שרה בת ישראל, שבת כיון לכהונה. בנוגע אפילו
חז"ל  ובלשון כשרות, בחזקת לעולם שהיא הרי ולאה, רחל
שלא  ישראל של שבחן "להודיע דברי בת שלומית בעניין

הכתוב". ופרסמה זו, אלא בהם נמצא
טמאה  בהמה בגנות "אפילו חז"ל אמרו הרי להוסיף: ויש
של  בגנותה תדבר שהתורה יתכן ואיך הכתוב", דיבר לא
פרסמה  - דברי" בת שלומית אמו "ושם ישראל בת
שרק  לכל, נודע שבזכותה הגדול שבחה שזה אלא הכתוב.

הכתוב". ופרסמה היתה "אחת
שיתפרסם  כדי בכוונה נעשו אלו שמעשיה לומר ויש
ופרסמה  זו אלא בהם נמצא שלא ישראל של "שבחן
העולם, אומות בקרב גם הדבר שהתפרסם עד הכתוב"
בגופם  "ואם בפרך ישראל את העבידו שמצרים ובשעה
שהש"ר) המדרש (לשון בנשותיהם" ק"ו שולטים, היו

כלה". אחותי נעול "גן הקב"ה אמר ממש זמן ובאותו
כך, כדי עד זכות לימוד היתכן דהו, מאן יתמה ואם
שלטובה  עצים במקושש דוגמתו מצינו הרי לו: אומרים
ישראל  שידעו שכדי אודותיו מספרת שהגמרא נתכוון,
השבת  את וחילל עמד השבת, מחלל את דנין מיתה באיזו
מחלל  של דינו ישראל כל וידעו זו במיתה שימות כדי
שכוונתה  דברי, בת בשלומית לומר יש ועל־דרך־זה השבת.
זה  ובזכות ישראל, של שבחן ולהודיע שמים לשם היתה

בתורה. שמה ונתפרש זכה
ש"אין  הרמב"ם כתב המשניות בפירוש בעצמך, והגע
מהיטבאל" אשתו "ושם ומצרים" כוש חם "ובני בין הפרש
ו"שמע  אלוקיך" הוי' "אנכי ובין פלגש" היתה "ותמנע
המדברים  פסוקים שהם הגבורה" מפי הכל כי ישראל"
על־אחת־כמה־  העולם, לאומות ובנוגע תורה, מתן קודם
עצים, ובמקושש ישראל בבת המדברים הפסוקים וכמה
בהלכות  בירור בתורה, חדשים עניינים נוספו שעל־ידם

ישראל. של שבחן ופרסום שבת
(a oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

בביתֿדין.80) הקול שהוחזק שם,82)שם.81)אפילו
אלא  משפחה בפסולי פוסלין ואין משפחה, פסול שזה לפי

(מגידֿמשנה). ברורה לכהן.83)בראיה ומותרת
ה"יב.84) אישות מהל' בפכ"ד שם 85)כמבואר כמבואר

ה"ט.87)שזנתה.86)הט"ו. פי"ח להלן כמבואר

ה'תשע"ח  טבת י' חמישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שאמרה 1) כהן אשת בתורה; האמורה זונה היא זו אי יבאר

אשה  (נמצאתי); איש דרוסת [שנמצאת] או נאנסתי לבעלה
אם  נבעלתי, לכשר שאמרה פנויה ונסתרה; בעלה לה שקינא
שלא  עד לה יש ואם לכהן אסורה אם שבויה נאמנת;
האשה  [זו]; (זה) לעדות נאמן אם וקטן עמה; נתייחד
שאמר  האב נאמנת; אם אני, וטהורה נשביתי שאמרה
עיר  נאמן; אם ופדיתיה נשבית או וגירשתיה בתי קידשתי
אשה  לכהונה; פסולות הנשים אם ונכבשה, במצור שבאה

נפשות. או ממון ידי על גויים ביד שנתפשה

.‡‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Bf‰L ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»«¿∆«»»¬»«»
Ï‡¯OÈ ˙a dÈ‡L Ïk ‡È‰3‰ÏÚ·pL Ï‡¯OÈ ˙a B‡ ; ƒ…∆≈»«ƒ¿»≈«ƒ¿»≈∆ƒ¿¬»

BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ì„‡Ï4;ÏkÏ ‰ÂM‰ ¯eq‡ ¿»»∆ƒ¬»¿ƒ»≈ƒ«»∆«…
ÏÏÁÏ ‰ÏÚ·pL B‡5‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»¿»»««ƒ∆ƒÀ∆∆¿ƒ»≈

BÏ6‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰·Ï ˙Úa¯p‰ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»«ƒ¿««ƒ¿≈»««ƒ∆ƒ
‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ‰ÏÈ˜Òa7,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

Èt ÏÚ Û‡ ,‰cp‰ ÏÚ ‡a‰Â .Ì„‡Ï ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿¬»¿»»¿«»««ƒ»««ƒ
,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ˙¯Îa ‡È‰L∆ƒ¿»≈…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

.BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈

שבעל 2) תורה והם השמועה מפי אותן שלמדו "דברים
הגויים 3)פה". מן שבאה לפי נבעלה, שלא אפילו

בזימה. ומשוחררת 4)השטופים גיורת אלא זונה "אין
זנות". בעילת כגון 5)ושנבעלה כהונה, מאיסורי הנולד

בן. ממנה והוליד גרושה שנשא כהן 6)כהן בת ואפילו
לחלל. להינשא אם 7)מותרת גדול לכהן אפילו ומותרת

כמוכת  היא הרי כדרכה נבעלה שאם כדרכה, שלא נבעלה
עץ.

.·‰L„˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰Èet‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿»¬ƒ»¿»¿≈»
˙e˜ÏÓa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏkÏ dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L8- ∆ƒ¿ƒ»«¿»«…««ƒ∆ƒ¿«¿
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dÈ‡ È¯‰L ,‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï…«¬»»¿…ƒ¿¿»ƒ«¿À»∆¬≈≈»
È¯eq‡Ó „Á‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ï·‡ .BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡¬»¿ƒ»≈¬»«ƒ¿∆∆¿∆»≈ƒ≈
È¯eq‡Ó B‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡Â Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï»ƒ«»ƒ«…¿≈¿À»ƒ«…¬ƒ≈ƒ≈

‰OÚ9ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÈÓÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»ƒ«¿ƒ∆ƒ¬»ƒ
ÏÈ‡B‰ - „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B‡ ,‰Â¯Ú∆¿»¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ

.‰BÊ BÊ È¯‰ ,‡Op‰Ï BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â¿ƒ¬»¿ƒ»≈¬≈»

ישראל".8) מבנות קדשה תהיה "לא הלאו גר 9)משום
שלישי. דור לפני ואדומי מצרי

.‚‡ ,˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯Bib‰ ÔÎÂ‰¯ib˙ elÙ ¿≈«ƒ∆¿«¿À¿∆∆¬ƒƒ¿«¿»
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰¯¯ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒƒ¿≈»
Ô‡kÓ .Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡Â ,‰BÊ BÊ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈¬≈»«¬»¿…≈ƒ«
B‡ ¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ :e¯Ó‡»¿≈»ƒ«»»ƒ«¿≈
B‡ ÈLÂ ÔBL‡¯ ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ B‡ È·‡BÓe ÈBnÚ ¯‚≈«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
˙È„e‰i‰ ÏÚ e‡aL ÏÏÁ B‡ ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt¿««»¿»¿»»»∆»««¿ƒ
˙‰k ‰˙È‰ Ì‡Â .‰p‰kÏ ‰ÏÒÙÂ ,‰BÊ d˙B‡ eOÚ -»»»¿ƒ¿¿»«¿À»¿ƒ»¿»…∆∆

‰Óe¯z‰ ÔÓ ‰eÏÒt -10‰Ó·È ÔÎÂ .11¯Ê ‰ÈÏÚ ‡aL ¿»»ƒ«¿»¿≈¿»»∆»»∆»»
˙ÈBÏÈ‡‰Â .‰BÊ d‡OÚ -12dÈ‡Â ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ - ¬»»»¿»«¿ƒÀ∆∆¿…≈¿≈»

.‰BÊ»

בתרומת 10) היא זר לאיש תהיה כי כהן ובת קרא "אמר
שהוא  (לאדם לה לפסול שנבעלה כיוון תאכל לא הקדשים

פסלה". לה) ולחליצה 11)זר לייבום הזקוקה אשה
תהיה  "לא שנאמר והחליצה, הייבום לפני לאחר ונבעלה
איסורי  משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה המת אשת
י"ד: הלכה אישות מהלכות ד' בפרק כמבואר לאווין
(לחוץ) לשוק ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק
כערווה", בה תופסין קידושין אין או לאווין חייבי כשאר
לאווין. חייבי כשאר הכהונה מן שפסלה ברור ולפיכך

זכר:12) כאיל ללדת, מטבעה ראוייה שאינה אשה
ילדה. דלא דוכרניתא

.„˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰13‡a‰ ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»«««≈«¿ƒ¿«≈»∆¿«»
B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ÏÚ14B˙ˆeÏÁ ÏÚ B‡15‰OÚ ‡Ï - «¿«¬»«¬»…»»

ÔÓ BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L ,‰BÊ d˙B‡»»∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈ƒ
.ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰«»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

והן 13) סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות "שהן
שניות". קרובותיה 14)הנקראות ... ליבמתו "החולץ

שגרשה". כאשתו היא הרי ... עליו "החולץ 15)אסורות
החולץ". על ... החלוצה נאסרה ליבמתו

.‰ÏL ‰ÏÈÚ·a ‰ÏBz ‰BÊ d˙BÈ‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈¡»»»ƒ¿ƒ»∆
˙Úa¯p‰Â ‰L„w‰ ÏÚÂ ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ È¯‰L .¯eq‡ƒ∆¬≈«»««ƒ»¿««¿≈»¿«ƒ¿««
;‰BÊ ˙OÚ ‡ÏÂ ¯eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»ƒ¿¬»¿ƒ»∆ƒ¿…«¬»»
BÓk ,¯z‰ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ÏÏÁÏ ˙‡OpL ÈÓeƒ∆ƒ»¿»»ƒ¿¬»¿ƒ»∆∆≈¿
‡l‡ ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡Â .‰BÊ ˙OÚÂ ,¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿«¬»»¿≈«»»»∆»
‡l‡ ‰Óe‚t dÈ‡L e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,‰ÓÈ‚Ùa«¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿∆≈»¿»∆»

.e¯Ó‡L BÓk ,ÏÏÁÓ B‡ dÏ ¯eÒ‡‰ Ì„‡Ó≈»»»»»≈»»¿∆»«¿

.ÂÒ‡a ÔÈa ,‰BÊ d˙B‡ ‰OBÚL Ì„‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ïk»«ƒ¿∆∆¿»»∆∆»»≈¿…∆

ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈¿«¿»≈
.‰BÊ ÌeMÓ ‰ÏÒÙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„Î ‡lL∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿¿»ƒ»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL „·Ï·e16‰È‰ÈÂ , ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆»¿ƒ¿∆
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÏÚBa‰17,CÎÈÙÏ . «≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»¿ƒ»

- ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÏÚ·pL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆ƒ¿¬»¿«≈≈¿…∆≈¿»
.‰p‰kÏ ‰ÏÒÙƒ¿¿»«¿À»

ביאה.16) ביאתה אין מזה אין 17)שפחות ובפחות
ביאה. ביאתו

.ÊÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ dÏÚa - ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»«¿»∆»∆»ƒ
¯L‡ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰‡ÓËÀ¿»∆∆¡«…««¿»»ƒ¬∆
¯L‡ È¯Á‡ ‰M‡Ï BÏ ˙BÈ‰Ï dzÁ˜Ï ·eLÏ dÁlLƒ¿»»¿«¿»ƒ¿¿ƒ»«¬≈¬∆
ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ - eÏÚ· Ì‡L ,ÏÏka Ïk‰ .‰‡nh‰À«»»«…«¿»∆ƒƒ¿¬¬ƒ«

Ô‰ÈÏÚa18‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡a ·e˙k‰ EÏ Ë¯t . «¿≈∆»«¿«»¿≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

‰BÊ ‡È‰ È¯‰L ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a - Ô‰k ˙L‡ Ï·‡19. ¬»≈∆…≈¿ƒ»∆∆∆¬≈ƒ»

בין 18) באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר
זונה.19)ברצון. משום אף ולוקה כלומר

.Á˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»««ƒ∆ƒÀ∆∆
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - dÏÚ·Ï20‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ . ¿«¿»¬»«¿À»≈∆…≈∆»¿»

‡aL B‡ ,„Á‡ ÈÏÚ ‡·e Èz‚‚L B‡ ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ»»«∆»∆»
ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú≈∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿»≈¿…∆≈
‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ;ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ÔBˆ¯a¿»¬≈≈»¬»»»∆»≈∆»»¿»

¯Á‡a21CÓÒÂ BÏ ÔÓ‡ „Ú‰ B‡ BÏ ˙Ó‡ ‡È‰ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ∆¡∆∆»≈∆¡»¿»«
È„È ˙‡ˆÏ È„k ,‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·„Ï BzÚc22 «¿¿ƒ¿≈∆¬≈∆ƒ¿≈»≈¿≈

.˜ÙÒ»≈

בעלה.20) מת נאנסתי.21)אם שאמרה היא על מוסב
נאמן  אינו אחד שעד מהטעם, נאסרת, אינה אחד ובעד
אל  לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור
לו. שקינא האיש עם ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי

שמים.22) ידי לצאת כלומר

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ««ƒ
e¯‡aL BÓk dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L23‡È‰ È¯‰ - ∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿∆≈«¿¬≈ƒ

dÏÚa ˙eÓiL ¯Á‡ ÌÏBÚaL Ô‰k ÏÎÏ ‰¯eÒ‡24; ¬»¿»…≈∆»»««∆»«¿»
˙OÚÂ ,dÓˆÚ ‰¯Ò‡Â ,‰BÊ ‡È‰L ˙„B‰ È¯‰L∆¬≈»∆ƒ»¿»¿»«¿»¿«¬»

.‰¯eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák«¬ƒ»»¬»

נתנה 23) עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, בהלכה
אמרה 24)באחר. שאם בפירוש, אמרו ט"ז. בכתובות

מכהונה. עצמה פסלה שנתארסה, אחרי שנאנסה

.ÈÔÓÊ ¯Á‡Â ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„b LcwL Ô‰k25‡a …≈∆ƒ≈¿»¿«»¿««¿«»
LÈ‡ ˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ‰ÈÏÚ26ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - »∆»¿»«∆¿»»¿«ƒ∆∆¿»»»

‰ÏÚ· ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL ,˜ÙqÓ27¯Á‡ B‡ ƒ»≈∆»…∆ƒƒƒ¿¬»««
ÔÈLec˜28‰¯Ò‡ ‡Ï - BÊ ‰ÚË ÔÚhL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»««¬»…∆∆¿»

ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈL Ô‡k LiL .ÂÈÏÚ»»∆≈»¿≈¿≈∆»…∆ƒƒ
,ÔÈLec˜ ¯Á‡Ï ¯Ó‡ elÙ‡Â ;ÔÈLec˜ ¯Á‡ ‡nLÂ¿∆»««ƒƒ«¬ƒ…«¿««ƒƒ
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,Ï‡¯OÈÏ ˙¯zÓ ‰Òe‡‰L .ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL∆»¿…∆∆»¿»∆»¬»À∆∆¿ƒ¿»≈
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

הקידושין.25) אחרי שזנתה לומר שיש שלא 26)כלומר,
בתולה. לו.27)מצאה אפילו 28)ומותרת לו ואסורה

נאנסה. אם

.‡È‰˙eÁt ‡È‰Â Ï‡¯OÈÏ ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»
˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓƒ«»»ƒ¿∆»¿»«∆¿»»¿«

˜ÙqÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - LÈ‡29˜ÙÒ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡L ; ƒ∆∆¿»»»ƒ»≈∆≈»∆»»≈
ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL :„Á‡30ÏL ¯eq‡ ˜ÙÒe , ∆»∆»¿…∆∆»¿»¿≈ƒ∆

.‡¯ÓÁÏ - ‰¯Bz»¿À¿»

קטנה 29) שאפילו רבינו שדעת קטנה, היא אם ואפילו
ישראל. בעלה על נאסרה ברצון והספק 30)כשזינתה

הייתה  אז שהרי כאן, אין הקידושין לפני נבעלה שאולי
חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש מבת פחותה
קידושין. לאחר נבעלה הרי בתולים, לה היו שלא ומכיוון

.·È‡pwL ‰M‡ Ïk31‰¯zÒÂ dÏÚa dÏ32˙˙L ‡ÏÂ , »ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿…»»
‰ËBÒ ÈÓ33Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ -34˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ , ≈»¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰BÊ35‰ˆ¯ ‡lL ÔÈa ,˙BzLÏ ‡È‰ ˙ˆ¯ ‡lL ÔÈa . »≈∆…»»ƒƒ¿≈∆…»»
˙e„Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï36dÚBnL ¿«¿»≈∆»¿»»≈∆¿»

ÔÈc ˙Èa dÏ e‡wL ÔÈa ,˙BzLlÓ37ÔÓ ‰˙È‰L ÔÈa , ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ≈∆»¿»ƒ
˙˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰«»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿…»»

.˜ÙqÓ ‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¬»«¿À»ƒ»≈

לה 31) שיאמר הוא, אשתו את וקינא בתורה האמור "קינוי
פלוני". איש עם תיסתרי אל עדים "הסתירה 32)בפני

האיש  אותו עם שתיסתר היא ונסתרה, בתורה האמורה
עדים". שני בפני עימו, תיסתרי אל לה שאילו 33)שאמר

מי  ששתתה סוטה היא מותרת מתה ולא סוטה מי שתתה
היה  ואפילו לבעלה מותרת היא הרי מיד מתה ולא המרים

בעלה.34)כהן. מבואר 35)כשמת סוטה ובהלכות
בין  ישראל בין בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים

זה 36)כהן. עם נבעלה שהיא שראה העיד אחד שעד
וודאי  בעלה, על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה שקינא
רבינו  כאן שסיים ומה לכהונה. שכן ומכל מספק, לא

המקרים]. לשאר נמשך דין 37)"מספק" שבית "ואלו
שהיה  או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי להן, מקנין

האסורין". בבית חבוש שהיה או אחרת במדינה

.‚Èe¯Ó‡Â ,BÏ CÏ‰Â „Á‡Ï ‰ÏÚ·pL ‰e‡¯L ‰Èet¿»∆»»∆ƒ¿¬»¿∆»¿»«¿»¿
- ¯Lk Ì„‡ :‰¯Ó‡Â ?CÈÏÚ ‡aL ‰Ê ‡e‰ ÈÓ :dÏ»ƒ∆∆»»«ƒ¿»¿»»»»≈
,˙¯aÚÓ ‰e‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰¬≈∆¡∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿À∆∆
- ¯Lk Ì„‡Ó :‰¯Ó‡Â ?z¯aÚ˙ ÈnÓ :dÏ e¯Ó‡Â¿»¿»ƒƒƒ¿««¿¿¿»¿»≈»»»≈

‰È‰˙Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰38.Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ ¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿∆À∆∆¿…≈

כשרות 38) חזקת לה שאין פי על ואף נקבה, העובר אם
לאמה. כמו

.„È‰ÏÚ·pL ÌB˜n‰ ‰È‰iLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿∆«»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯·BÚ Ïk‰L ˙B„OaL ˙B¯wa B‡ ÌÈÎ¯c ˙L¯t Ba»»«¿»ƒ«¿»∆«»∆«…¿ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯Â ,ÌÈ¯Lk ÌL ÌÈ¯·BÚ‰ ·¯ eÈ‰Â ,ÌL»¿»…»¿ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ

eOÚ ÌÈÓÎÁ‰L .ÌÈ¯Lk ‰pnÓ ÔÈ¯·BÚ‰ el‡ eL¯tL∆»¿≈»¿ƒƒ∆»¿≈ƒ∆«¬»ƒ»
˙Ba¯ ÈL eÎÈ¯ˆ‰Â ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ39eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»¿¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈À¬»ƒ»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔB‚k ,d˙B‡ ÌÈÏÒBt ÌÈ¯·BÚ‰ ·…̄»¿ƒ¿ƒ»¿¿≈»ƒ
·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÊÓÓ B‡ ˙BÏÊÓe«»«¿≈ƒ¿«≈»∆««ƒ∆…
ÈL‡ ·¯ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯Lk ‰pnÓ e‡aL ÌB˜n‰«»∆»ƒ∆»¿≈ƒ∆»…«¿≈
ÌÈ¯Lk ÌL ÔÈ¯·BÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÒt ÌB˜n‰«»¿ƒ««ƒ∆…»¿ƒ»¿≈ƒ
‡ÏÂ ,‰ÏÚ· d˙B‡ ÏÒBtL ÈÓÏ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈»ƒ¿¬»¿…

Ô‰ÎÏ ‡Op˙40‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;41. ƒ»≈¿…≈¿ƒƒ»≈≈

שם.39) העוברים ורוב העיר תושבי הכשיר 40)רוב אבל
לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת היא הבת את

כדיעבד. הוא תצא",41)שהוולד "לא הנכונה: הגירסה
תימן. יד בכתב וכן

.ÂË¯ÈÚa ‰ÏÚ·pL ‰e‡¯42elÙ‡ ,¯ÈÚa ‰¯aÚ˙ B‡ »»∆ƒ¿¬»»ƒƒ¿«¿»»ƒ¬ƒ
„Á‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ ÌL ÔÎBL ‰È‰ ‡Ï…»»≈»∆»≈»ƒ«»∆»
‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „·ÚÂ „Á‡ ÏÏÁ B‡»»∆»¿∆∆¿«≈»∆¬≈…ƒ»≈
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk - Úe·w‰ ÏkL ;Ô‰ÎÏ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿…≈∆»«»«¿∆¡»«∆¡»

‡e‰43:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â .¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿ƒ∆∆
.ÈzÏÚ· ¯LÎÏ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

ושבים.42) בעוברים לתלות שאנו 43)שאין הדין כל
אדם  או דבר על דנין אנו אם אלא אינו הרוב, אחר הולכים
יודעים  ואיננו אחר, למקום והגיע הקבוע ממקומו שנעקר
שהולכין  אומרים אנו אז מהמיעוט, או מהרוב בא הוא אם
מאחר  כלומר פריש", מרובא דפריש "וכל הרוב, אחר
אבל  בא. הוא מהרוב וודאי הקבוע, ממקומו נד שהדבר
האדם  על הוא והספק במקומם, עומדים והמיעוט כשהרוב
אל  או הרוב אל אם ובא, ניגש הוא  למי לשם, שהלך
מכיוון  הרוב, אחרי שהולכין הדין אין זה, במקרה המיעוט,
קבוע, הוא והרי נפרש, ולא במקומו נמצא שהמיעוט
הלך  כשהבועל שאפילו רבינו ודעת הוא. מחצה על וכמחצה
מרובא  "דפריש מכיוון לומר, לנו יש הדין שמצד אצלה,
לא  כן פי על אף הם, כשרים הרי העיר בני ורוב פריש",
- שהיא מקרים, משום גזרה לכהן, לכתחילה תינשא
קבוע, הוא הבועל שאז כלומר, הבועל, אל תלך הנבעלת
יש  כאשר ורק הרוב, אחרי הולכים אנו אין הרי זה ובמקרה

לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני

.ÊËÈÈ‡ :‰¯Ó‡L B‡ ,˙L¯Á B‡ ˙Ól‡ ‰˙È‰»¿»ƒ∆∆≈∆∆∆»¿»≈ƒ
˙¯kÓ dÈ‡L ‰pË˜ ‰˙È‰L B‡ ,ÈzÏÚ· ÈÓÏ ˙Ú„BÈ««¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿«»∆≈»«∆∆

‰BÊ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÏeÒÙÏ ¯Lk ÔÈa44˙‡O Ì‡Â . ≈»≈¿»¬≈¿≈»¿ƒƒ»
ÔÈÈeˆn‰ ÔÈa¯‰ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡ˆz - Ô‰ÎÏ¿…≈≈≈∆»ƒ≈»¿≈»Àƒ«¿ƒ

ÌÈ¯Lk dÏˆ‡45. ∆¿»¿≈ƒ

ממזר.44) ספק הוא בפרשת 45)והוולד שנבעלה כגון
אלו  שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב דרכים

כשרים. ממנה

.ÊÈ‰Èe·M‰46ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ˙ÈcÙpL «¿»∆ƒ¿≈¿ƒ«»»ƒ¿
„Á‡47˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ;Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ∆»»≈¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

LÈ Ì‡Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰ÏÚ· ‡nL ,‰BÊ»∆»ƒ¿¬»¿≈»ƒ«»¿ƒ≈
- dnÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „ÁÈ˙ ‡lL „Ú dÏ»≈∆…ƒ¿«≈»≈»ƒ«»ƒ»
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B‡ ‰ÁÙL B‡ „·Ú elÙ‡Â .‰p‰kÏ ‰¯Lk BÊ È¯‰¬≈¿≈»«¿À»«¬ƒ∆∆ƒ¿»
Ïk ‰„ÈÚ‰L ˙BÈe·L ÈzLe .BÊ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ ·B¯»̃∆¡»¿≈¿≈¿∆≈ƒ»»
ÏÈ‡B‰ .˙BÓ‡ el‡ È¯‰ - dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆«¬∆¿»¬≈≈∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ôlk ˙B˜Ùq‰ Ïk ¯eq‡Â48CÎÈÙÏ , ¿ƒ»«¿≈À»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
.‰Èe·La el˜‰≈≈ƒ¿»

הגויים.46) בין שנשבית ישראל כבר 47)בת שהיא
לביאה. לגוי.48)ראוייה נבעלה שמא חשש רק שזה

.ÁÈBnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L ÔË˜ ÔÎÂ49.ÔÓ‡ - ¿≈»»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»
‰OÚÓ50ÈÙÏ ÁÈÒÓ d·e ,Bn‡Â ‡e‰ ‰aLpL „Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï eÈaL :¯Ó‡Â BnzÀ¿»«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ«»
Ë˜ÏÏ ,Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈÓ ·‡LÏ È˙‡ˆÈ ,Èn‡Â È‡¬ƒ¿ƒƒ»»ƒƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ«ƒƒƒ¿…
Ô‰ÎÏ ÌÈÓÎÁ d˙B‡ e‡ÈO‰Â ;Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈˆÚ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»¬»ƒ¿…≈

.ÂÈt ÏÚ«ƒ

לעדות.49) בכוונה שלא דבר למסיח 50)מספר דוגמא
תומו. לפי

.ËÈ‡lL ‰Èe·M‰ BzL‡a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««∆¡»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…
‡Ï d˙ÁÙL ÔÎÂ .BÓˆÚÏ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËƒ¿¿»∆≈»»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»»…
d˙ÁÙLÂ .dÏ ‰„ÈÚÓ - dÏÚa ˙ÁÙL Ï·‡ .dÏ „ÈÚz»ƒ»¬»ƒ¿««¿»¿ƒ»»¿ƒ¿»»

.˙Ó‡ - dnz ÈÙÏ ‰ÁÈÒÓ ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»¿ƒÀ»∆¡∆∆

.Î‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L ‰Èe·LÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»¬≈∆…
da „ÈÚ‰Â d‡„t Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ,‰p‡OÈƒ»∆»∆»≈»»«»¿ƒ¿»»¿≈ƒ»
- ‰¯B‰Ë ‡È‰L Ú„È ‡Ï el‡L ;‰p‡OÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ»∆»∆ƒ…»«∆ƒ¿»

.ÂÈ˙BÚÓ da Ô˙ ‡Ï…»«»¿»

.‡Î;˙Ó‡ - È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ∆¡∆∆
„Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ .¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L∆«∆∆»««∆∆ƒƒ¬ƒ»»»≈

‰Èe·L ‡È‰L „ÈÚnL „Á‡51ÈL ÌL LÈ Ì‡ Ï·‡ . ∆»∆≈ƒ∆ƒ¿»¬»ƒ≈»¿≈
„Á‡ dÏ „ÈÚiL „Ú ,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿≈≈»∆¡∆∆«∆»ƒ»∆»
„ÚÂ ,˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰ .‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈
dÏ „ÈÚÓe B˙B‡ LÈÁÎÓ „Á‡Â ,˙‡ÓËpL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»«¿ƒ≈ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¿…ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰¯B‰Ë ‡È‰L „ÈÚnL ‰Ê elÙ‡ ,˙ÈcÙpL „Ú ˙BÏÊÓe«»«∆ƒ¿≈¬ƒ∆∆≈ƒ∆ƒ¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÁÙL B‡ ‰M‡52. ƒ»ƒ¿»¬≈À∆∆

בשני 51) רק אותה פוסלין שאין להכחישו, יכולה שהיא
שנשבית. בא 52)עדים שנטמאה, המעיד עד אם ואפילו

אחד  עד להאמין הקילו שבשבוייה מותרת, כן גם תחילה,
בהכחשה. אפילו להכשירה

.·Î˙Èa ‰e¯Èz‰Â ,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ÈÓƒ∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ¿ƒƒ»≈
È¯‰ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ck ¯Á‡Â ,‡Op‰Ï ÔÈcƒ¿ƒ»≈¿««»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¬≈
ÒÎ elÙ‡Â .d¯z‰Ó ‡ˆz ‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊƒ»≈¿«¿ƒ»¿…≈≈≈∆≈»«¬ƒƒ¿«

L ‡È‰ È¯‰Â ,È‡aL ‰È¯Á‡‰ÈB„‡ „Èa eÈÙÏ ‰Èe· «¬∆»«««¬≈ƒ¿»¿»≈¿«¬∆»
ÔÈ¯nLÓe .‰e¯Èz‰L d¯z‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -¬≈…≈≈≈∆≈»∆ƒƒ»¿«¿ƒ

.‰„tzL „Ú ‰zÚÓ d˙B‡»≈«»«∆ƒ»∆

.‚ÎelÙ‡ ,˙‡ÓËpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÈL dÏ e‡a»»¿≈≈ƒ««»∆ƒ¿»¬ƒ

‡a Ì‡Â .‡ˆz BÊ È¯‰ - ÌÈa dÏ eÈ‰ elÙ‡Â ˙‡Oƒ»«¬ƒ»»»ƒ¬≈≈≈¿ƒ»
,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡ .ÌeÏk BÈ‡ - „Á‡ „Ú≈∆»≈¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ
„Ú ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë È‡L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈÂ¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
,„BÚ ‡ÏÂ .„iÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL∆»»≈ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»¿…
- ‰‡ÓË È„Ú ‰ÈÏÚ LiL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»»»∆»∆≈»∆»≈≈À¿»

.el˜‰ ‰Èe·LaL .e‡B·iL „Ú d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ»«∆»∆ƒ¿»≈≈

.„ÎÈ¯‰Â ,‰ÈzL¯‚Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿ƒ»«¬≈
ÔÓ‡ - ‰pË˜ ‡È‰53‰˙È‰Lk ‰ÈzL¯‚Â ‰ÈzLc˜ . ƒ¿«»∆¡»ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆»¿»

d˜ÈÊÁ‰Ï ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰pË¿̃«»«¬≈ƒ¿»≈∆¡»¿«¬ƒ»
‰Le¯b54ÔÈa ‰ÏB„‚ ‡È‰L ÔÈa ,‰È˙È„Ùe ˙ÈaL . ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»≈

‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL .ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰pË˜ ‡È‰L∆ƒ¿«»≈∆¡»∆…∆¡ƒ»»
Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL ,˙eLÈ‡ ÌeMÓ d¯Ò‡Ï ‡l‡∆»¿»¿»ƒƒ∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ

.˙eÊ ÌeMÓ dÏÒÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,‰f‰ LÈ‡Ï»ƒ«∆¬»…¿»¿»ƒ¿

לכהן.53) ואסורה גרושה לאב 54)להחזיקה נאמנות שיש
בגדולה. ולא הקטנה בבתו רק

.‰ÎÏÈ‡B‰ ,‰Èe·L ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»»»ƒ¿»ƒ
;˙Á‡ ¯ˆÁa BnÚ ¯e„Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˜ÙÒ ¯·c‰Â¿«»»»≈¬≈À∆∆»ƒ¿»≈««

·Ï·e.B¯ÓLÏ „ÈÓz B˙Èa È·e ÂÈa BnÚ eÈ‰iL „ ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»¿

.ÂÎÈ„·BÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :‰LaÎÂ ¯Bˆna ‰‡aL ¯ÈÚƒ∆»»«»¿ƒ¿¿»ƒ»»¿≈
,‰È˙BÁe¯ ÏkÓ ¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒƒ∆»ƒƒ»∆»
‰OÚ˙Â d˙B‡ e‡¯iL „Ú ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈ƒ»«««∆ƒ¿»¿≈»∆
‰p‰kÏ ˙BÏeÒt dÎB˙aL ÌÈLp‰ Ïk È¯‰ - Ô˙eL¯aƒ¿»¬≈»«»ƒ∆¿»¿«¿À»
‡l‡ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ eÏÚ· ‡nL ,˙BÈe·Lkƒ¿∆»ƒ¿¬¿¿≈»ƒ«»∆»
.e¯‡aL BÓk ,‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»ƒ«»»ƒ¿«»¿∆≈«¿

.ÊÎeÚ„È ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnzL ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»∆ƒ»≈ƒ»««¿…≈¿
dÈ‡ elÙ‡ ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓ ¯ÈÚa ‰È‰zL B‡ ,da»∆ƒ¿∆»ƒ«¬»««¬ƒ≈»
.Ïk‰ ÏÚ ˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰M‡ ‡l‡ ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆∆»ƒ»««¬≈«∆∆««…

.ÁÎÈ‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡L ‰M‡ ÏkL ?˙ÏvÓ „ˆÈk≈««∆∆∆»ƒ»∆»¿»¿»¬ƒ
‰ÏBÎiL CBzÓ .„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ -∆¡∆∆¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¿»
È˙ÈÈ‰ ‰‡B·Ána B‡ ¯ÈÚ‰ ‰LaÎpLk ÈzËÏÓ :¯ÓBÏ«ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿¿»»ƒ««¬»»ƒƒ
‡ÏÂ È˙‡aÁ ‡ÏÂ ÈzËÏÓ ‡Ï :¯ÓBÏ ˙Ó‡ ,ÈzÏvÂ¿ƒ«¿ƒ∆¡∆∆«…ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿≈ƒ¿…

.È˙‡ÓËƒ¿≈ƒ

.ËÎ,˙eÎÏÓ d˙B‡ ÏL „e„‚a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿∆»«¿
ÔÈLLBÁ CÎÈÙÏ ,ÔÈ‡¯È ÔÈ‡Â ¯ÈÚa ÔÈ·MÈ˙Ó Ì‰L∆≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
˙¯Á‡ ˙eÎÏÓ ÏL „e„b Ï·‡ ;eÏÚa ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»¬¬»¿∆«¿«∆∆
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈLp‰ e¯Ò‡ ‡Ï - ¯·ÚÂ ÛËLÂ ËLtL∆»«¿»«¿»«…∆∆¿«»ƒƒ¿≈∆≈
.Ì‰Ï ÔÈÁ¯B·e ÏÏLa ÌÈ˜ÒBÚ Ô‰L ,ÏÚ·Ï È‡t Ì‰Ï»∆¿«ƒ¿…∆≈¿ƒ¿»»¿ƒ»∆
eÙ„¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙eL¯a eOÚÂ ÌÈL e·L Ì‡Â¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ¿»««ƒ∆»¿
Ô‰ È¯‰ - Ì„iÓ Ô˙B‡ eÏÈv‰Â Ï‡¯OÈ Ì‰È¯Á‡«¬≈∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ»»¬≈≈

.˙B¯eÒ‡¬

.ÏÏÚ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ‰LaÁpL ‰M‡‰»ƒ»∆∆¿¿»¿«¿≈»ƒ«»«
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˙¯zÓ - ÔBÓÓ È„È55.‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - ˙BLÙ È„È ÏÚ , ¿≈»À∆∆«¿≈¿»¬»«¿À»
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe56‰na . ¿ƒ»ƒ»»«¿»…≈∆∆¿»»»«∆

ÏÚ ‰ÙÈwz Ï‡¯OÈ „iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»«
ÔÓÊa Ï·‡ ;Ì‰Ó ÔÈ‡¯È Ì‰Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿≈¿≈ƒ≈∆¬»ƒ¿«

wz ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iLÈ„È ÏÚ elÙ‡ - ‰ÙÈ ∆«»¿≈»ƒ«»«ƒ»¬ƒ«¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙eL¯a ˙ÈOÚpL ÔÂÈk ,ÔBÓÓ»≈»∆«¬≈ƒ¿¿≈»ƒ«»
BÓk ,‰Èe·Lk ,„Á‡ dÏ „ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰¯Ò‡∆∆¿»∆»ƒ≈≈ƒ»∆»ƒ¿»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

אותה.55) יבעלו אם ממונם שיפסידו אבל 56)שמפחדים
נתרצתה  שמא חוששים שאין לבעלה מותרת ישראל אשת

ישראל. לבעלה מותרת הרי ובאונס היא,

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ומה 1) מדבריהם, וחלל בתורה האמורה חללה זו אי יבאר

מאלו; אלו שנשאו ומשוחררים וגרים חלל ספק לזה; זה בין
את  הפוסל כל עומדות; הן כשרות בחזקת המשפחות כל
ומי  ערער; עליה שקרא משפחה לו; שחוששין אחרים
משפחה  ודין ושותק; – חלל או נתין או ממזר לו שקורין

חלל. ספק בה שנתערב

.‡ÔÎÂ .‰p‰k ¯eq‡Ó ‰„ÏBpL BÊ ?‰ÏÏÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¬»»∆¿»≈ƒ¿À»¿≈
- Ô‰ÎÏ ‰ÏÚ·pL ‰p‰kÏ ˙B¯eÒ‡‰ ÌÈLp‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ«»ƒ»¬«¿À»∆ƒ¿¬»¿…≈
‡Ï - ‰¯·Ú‰ ¯·ÚL BÓˆÚ Ô‰k‰ Ï·‡ .‰ÏlÁ˙ƒ¿«¿»¬»«…≈«¿∆»«»¬≈»…

ÏlÁ˙2. ƒ¿«≈

מתחלל".2) ואין עבירה שעבר עצמו... "הוא

.·ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰ÏÚ·pL ÔÈ·e≈∆ƒ¿¬»¿…∆ƒ¿»»≈¿«¿»≈
‡e‰Â .‰ÏlÁ˙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„k ‡lL3 ∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿«¿»¿
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ‰È‰iL4, ∆ƒ¿∆…≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÏ ‰¯eÒ‡‰ BÊ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»¬»«»»ƒ¿∆»
‰ÏÚÓÂ5. »«¿»

נאמר.3) לביאה.4)וזה לביאה.5)שראוי הראויה

.‚ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ?„ˆÈk≈«…≈∆≈«»ƒ¿∆»∆»«
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰ÎÂ ,‰Bf‰ ÏÚ B‡ ‰Le¯b‰«¿»««»¿…≈»∆»¬≈∆

‡OpL B‡ ,‰ÓÏ‡‰ ÏÚ6È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e ‰ÏeÚa «»«¿»»∆»»¿»»»∆»¬≈
ÌÏBÚÏ eÏlÁ˙ el‡7‰Ê ÔÈa ,Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿»¿ƒƒƒ∆»≈≈∆

ÏÏÁ „Ïe‰ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa dÏlÁL8Ô‰k Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈…≈«≈«»»»»¬»…≈
‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰p‰k È¯eq‡Ó ‰M‡ LcwL∆ƒ≈ƒ»≈ƒ≈¿À»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

‰ÏlÁ˙ ‡Ï - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ9Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡O Ì‡Â . ƒ»≈ƒ…ƒ¿«¿»¿ƒƒ»««ƒ
‰ÏlÁ˙ - ‰ÏÚ· ‡lL10˙˜ÊÁa ‰‡eO ÏkL ; ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«¿»∆»¿»¿∆¿«

‡È‰ ‰ÏeÚa11.‰Ïe˙a ˙‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿»

חללה.6) נעשית אינה - אותה קידש לא אם אבל שקידש,
זו.7) מביאה הולידה לא אם  אפילו ככתוב:8)כלומר,

זרעו". יחלל מן 9)"ולא נתגרשו... או "נתארמלו
לכהונה, כשרות נתארמלו אם פירוש: כשרות", האיסורין
שייך  לא נתגרשו ואם בתרומה, מותרת כהן בת היא ואם
אלא  לכהן, אסורה גרושה שהרי לכהונה, מותרות לומר
בת  היא אם אבל כהן, בת היא אם בתרומה לאכול כשרות

בתרומה. אוכלת אינה הנישואין 10)ישראל "מן
נבעלו. לא אפילו משמע אלמנה...11)פסולות", "בתולה

לחופה". משנכנסה קיימא בעולה "דבחזקת מנה" כתובתן

.„‡Ï - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡OpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆»»∆∆À«≈…
dÏlÁ12‡Ï - ÔÈ‡eO ‡Ïa ‰ÏeÚa ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒ»«¿»¿…ƒƒ…

dÏlÁ13. ƒ¿»

לקיימה.12) מותר נשאה אם בדיעבד, שרק 13)שהרי
יקח", בבתוליה אשה "והוא עשה על עובר הוא בנישואין
עובר  אינו נישואין בדרך שלא הבעולה על בא אם אבל
אולם  קדשה", תהיה "לא לאו על עובר הוא כן אמנם עליה,
כהונה. מאיסורי אלא חלל ואין כהונה מאיסורי אינו זה לאו

.‰B‡ ,‰cpÓ ıeÁ ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ô‰k…≈«»«∆¿»ƒ»¬»ƒƒ»
Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ14d˙B‡ ‰OÚ - «««≈«»≈»ƒ«»ƒ«…»»»

‰BÊ15‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡·e ¯ÊÁ .e¯‡aL BÓk ,16, »¿∆≈«¿»«»»∆»ƒ»¿ƒ»
‰pnÓ BÚ¯ÊÂ ,‰ÏÏÁ ˙ÈOÚ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa ‡e‰ ÔÈa≈≈…≈«≈«¬≈¬»»¿«¿ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÈÏÏÁ17‡aL Ô‰k ,18Ì·ÈÏ ‰˜e˜Ê ÏÚ ¬»ƒ¿ƒ»…≈∆»«¿»¿»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,¯Lk „Ïe‰ - ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ ‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ»«»»»≈¿ƒ∆≈

‰BÊ ˙ÈOÚÂ ,‰p‰k È¯eq‡Ó19‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡·e ¯ÊÁ . ≈ƒ≈¿À»¿«¬≈»»«»»∆»ƒ»
ÈÙÏ ,ÏÏÁ d„ÏÂe ‰ÏÏÁ ‡È‰ - ‰„ÏÈÂ ‰¯aÚ˙ ,‰iL¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¬»»¿»»»»¿ƒ

.‰p‰k È¯eq‡Ó ‡e‰L∆≈ƒ≈¿À»

לו.14) להנשא אסורה הבא 15)והיא "כהן חללה, ולא
משוי  לא חללה אותה), (עושה לה משוי זונה אחותו, על

כהונה. מאיסורי זה שאין מפני לו 16)לה", אסורה והיא
זונה. נעשית שהרי כהונה, שניה 17)מאיסורי שביאה

חללים. וזרעו חללה, אותה מצא 18)עושה לא רבינו
ליבם, זקוקה על בבא אלא כשר יהא שהבן אחרת דוגמא
הבן  הממזרת על בבא וכן ממזר, הבן כריתות בחייבי שהרי

זונה".19)ממזר. עשאה זר, עליה שבא "יבמה

.ÂdÏlÁ - ˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯Bib‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k ÔÎÂ20, ¿≈…≈«»««ƒ∆¿«¿À¿∆∆ƒ¿»
„Ïe‰ - ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ…≈«»««ƒ»«»»
,ÌÈ‰ka „ÁÈÓ ‰cp‰ ¯eq‡ ÔÈ‡L ,ÏÏÁ BÈ‡Â ¯Lk»≈¿≈»»∆≈ƒ«ƒ»¿À»«…¬ƒ

.Ïka ‰ÂL ‡l‡∆»»∆«…

זונה.20) משום לו שאסורה

.Ê,¯Á‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,˙¯aÚÓ ‰Le¯‚ ‡OpL Ô‰k…≈∆»»¿»¿À∆∆≈ƒ∆≈≈«≈
‡a ‡Ï È¯‰L ,¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ ‡È‰Lk ‰„ÏÈÂ¿»¿»¿∆ƒ¬»»«»»»≈∆¬≈…»

‰¯·Ú ˙thÓ21. ƒƒ«¬≈»

בעבירה".21) יצירתו "חלל

.Á.Ì‰È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰L e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈∆
‰ÏÏÁ BÊ È¯‰ - ‰ˆeÏÁ‰ ÏÚ ‡aL Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈∆»««¬»¬≈¬»»
‡aL Ô‰k Ï·‡ .Ô‰È¯·cÓ Ïk‰Â ,ÌÈÏÏÁ Ô‰kÓ dÚ¯ÊÂ¿«¿»ƒ…≈¬»ƒ¿«…ƒƒ¿≈∆¬»…≈∆»
‰pnÓ BÚ¯ÊÂ ‰¯Lk ‡È‰ - ˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈«¿ƒƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»
,‡e‰ Ïka ‰ÂM‰ ¯eq‡ - ˙BiM‰ ¯eq‡L ;ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆ƒ«¿ƒƒ«»∆«…

.ÌÈ‰ka „ÁÈÓ BÈ‡Â¿≈¿À»«…¬ƒ

.ËB‡ ˙¯Bib ˜ÙÒ ÔB‚k ,‰BÊ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL Ô‰k…≈∆»«¿≈»¿¿≈ƒ∆
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ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰Le¯b ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL B‡ ,˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆∆»«¿≈¿»¿≈…≈»
d„ÏÂe ,‰ÏÏÁ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL∆»«¿≈«¿»»¬≈¿≈¬»»¿»»

.ÏÏÁ ˜ÙÒ¿≈»»

.È‡ˆÓÏÏÁÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÏÁ :‰LÏL ÌÈÏÏÁ‰ e ƒ¿¿«¬»ƒ¿»»»ƒ«»¿»»
Ì‰È¯·cÓ22ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ÏÏÁ ˜ÙÒ ÏÎÂ .ÏÏÁ ˜ÙÒe , ƒƒ¿≈∆¿≈»»¿»¿≈»»¿ƒ»»

‰Óe¯za ÏÎB‡ BÈ‡ :Ï‡¯OÈ È¯ÓÁÂ ÌÈ‰k È¯ÓÁ23, À¿≈…¬ƒ¿À¿≈ƒ¿»≈≈≈«¿»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ24Ô‰ÎÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OBÂ ,25. ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¿…≈

ÏÎ‡ Ì‡Â26B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰Le¯‚ ‡O B‡ ‡ÓË B‡27 ¿ƒ»«ƒ¿»»»¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ28Ì‰È¯·c ÏL ÏÏÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â .29Ï·‡ . «««¿¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈∆¬»

‰Le¯‚ ‡OBÂ ,¯Êk ‡e‰ È¯‰ - È‡ce‰ ‰¯Bz ÏL ÏÏÁ»»∆»«««¬≈¿»¿≈¿»
Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓeƒ«≈¿≈ƒ∆∆¡«¡…∆«…¬ƒ¿≈
eÈ‰iL „Ú ,Ô¯‰‡ Èa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ - Ô¯‰‡«¬…««ƒ∆≈¿≈«¬…«∆ƒ¿

Ìe‰Îa30. ¿ƒ»

החלוצה.22) על שבא ודאי 23)כהן חלל הוא שמא
דבר". לכל כזר "שהחלל תרומה לאכול אולי 24)שאסור

ליטמא. שאסור כשר, כהן חלל.25)הוא אינו שמא
מלקין 27)תרומה.26) שאין תורה, של מלקות לא אבל

הספק. על התורה אותו 28)מן מכין תורה של ספק שעל
דבריהם. של מאיסור גרע שלא מרדות שנותנים 29)מכת

אם  מלקות, לענין אבל ישראל. וחומרי כהנים חומרי עליו
מלקין  לכהן הפסולות נשים על בא אם או למתים נטמא
כשר. כהן הוא התורה שמן מכיון התורה, מן אותו

לומר:30) תלמוד חללים, (להתפרש) יכול אהרן "בני
חללים". יצאו הכהנים,

.‡È¯eÒ‡ - ‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÎÊ Ô‰k…≈»»∆»ƒ»»«¬»»»
Ï·‡ .e¯‡aL BÓk ,‰BÊk ‡È‰L ,˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚a¿ƒ∆¿À¿∆∆∆ƒ¿»¿∆≈«¿¬»
‡lL .¯¯ÁLÓÏÂ ¯‚Ïe ÏÏÁÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ˙‰k‰«…∆∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»¿≈¿ƒ¿À¿»∆…
Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL ;ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê‰À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈«¬…
˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ ¯b‰ ‡ˆÓ .Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ -¿…¿«¬…ƒ¿»«≈À»ƒ»«¿∆∆

˙‰k ‡OÏÂ31. ¿ƒ»…∆∆

בממזרת".31) ומותר בכהנת מותר גר "והלכתא,

.·Èe„ÈÏB‰Â el‡Ó el‡ e‡OpL ÌÈ¯¯ÁLÓe ÌÈ¯b≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿≈≈≈¿ƒ
·¯Ú˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙B¯B„ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ ,˙a«¬ƒ¿«««»ƒ¿…ƒ¿»≈

Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ˙a‰ d˙B‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ú¯Ê Ô‰a32. »∆∆«ƒ¿»≈¬≈»««¬»¿…≈
‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â33d˙„ÏÂ d˙¯B‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿»»¿≈»»

B‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯¯ÁLÓ B‡ ¯b Ï·‡ .‰M„˜aƒ¿À»¬»≈¿À¿»∆»»«ƒ¿»≈
‰¯LÎ Bza - ˙¯¯ÁLÓ B‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»ƒ∆¿À¿∆∆ƒ¿≈»

‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ34. «¿À»¿«¿ƒ»

(מעלה)32) סלסול כהנים נהגו המקדש, בית שחרב "ומיום
בתו  גיורת, שנשא גר הסובר יעקב" בן אליעזר כרבי בעצמן

לכהונה. כרבי 33)פסולה ממנו" אותה מוציאין אין "נשא
לכהונה". כשרה בתו גיורת, שנשא גר "אף האומר יוסי

האם.34) מצד או האב מצד ישראל זרע בה שנתערב מפני

.‚ÈÈL È¯ˆÓ ÔÎÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b≈«ƒ∆»»«ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ

È¯‰Â ‰¯·Úa Ì˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL∆»»«ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ»»«¬≈»«¬≈
˙B¯Lk Ì‰È˙Ba - e¯‡aL BÓk ,˙BBÊ Ô‰È˙BL¿≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ«¿À»¿«¿ƒ»

.„ÈÔÎÂ .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯Ê - ‰¯Lk ‡OpL ÏÏÁ»»∆»»¿≈»«¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈
¯Îf‰ ÏÏÁ‰ ÔaL .¯Bc ÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«¬ƒ««∆∆∆∆∆»»«»»
‡È‰ ‰¯eÒ‡ - ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ÏÏÁ ‡e‰»»¿»¿ƒ»¿»«¬»ƒ
‡OpL Ï‡¯OÈ Ï·‡ .‰ÏÏÁ ‡È‰ È¯‰L ,‰p‰kÏ«¿À»∆¬≈ƒ¬»»¬»ƒ¿»≈∆»»
BÊ È¯‰ - ˙· ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ¬»»«»»»≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ ‡Opzƒ»≈«¿À»¿«¿ƒ»

.ÂË,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÔÈ¯zÓ - ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒÀ»ƒ»∆»∆
¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â35ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ) . ¿«»»≈«««»»¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ

¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ -36(. À»ƒ»∆»∆¿«»»≈«««»»
˙Èa - Ì˙·‡ ˙È·Ï Ì˙ÁtLÓ ÏÚ e„ÏÈ˙iÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»¿≈¬…»≈

.BzÁtLÓ Bn‡ ˙Èa ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓ ‡e‰ ÂÈ·‡»ƒƒ¿«¿¿≈≈ƒƒ¿«¿

לוי.35) הוא לוי, האב ואם כהן. הוא הולד כהן, האב ואם
גם 36) כשר, הוא האב ואם חלל. הולד חלל, הוא האב ואם

שיש  מקום "כל חללה. היא שהאם אףֿעלֿפי כשר, הולד
ואי  הזכר".קידושין אחר הולך הולד עבירה, ן

.ÊËÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯b ,ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ«¬»ƒ
¯¯ÁLÓ‰Â ¯b‰Â .‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»ƒ»∆»∆¿«≈¿«¿À¿»
Ôa‰ È¯‰ - ‰ÏÏÁ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ‰iÂÏ ‡OpL∆»»¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¬»»¬≈«≈

ÈÏ‡¯OÈ37˙¯Bi‚ e‡OpL ÏÏÁ B‡ ÈÂÏ B‡ ÈÏ‡¯OÈÂ . ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ»»∆»¿ƒ∆
.¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰ - ˙¯¯ÁLÓ B‡¿À¿∆∆«»»≈«««»»

שיש 37) מקום כל שאמרו: ואףֿעלֿפי בממזרת, ואסור
אחר  כלומר הזכר, אחר הולך הולד עבירה, ואין קידושין
נאמר  זה כלל - בממזרת מותר וגר גר, הוא הרי והאב האב,
שנשא  גר וכן גר. כשהוא לא אבל ישראל, הוא כשהאב רק

כאמו. ממזר הולד - לו מותרת שהיא ממזרת,

.ÊÈ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ˙BÁtLÓ‰ Ïk38Ô‰Ó ‡OÏ ¯zÓe , »«ƒ¿»¿∆¿««¿À»ƒ»≈∆
˙BÁtLÓ ÈzL ˙È‡¯ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿««ƒ≈ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»

BÊa BÊ ˙B¯b˙nL39‡È‰L ‰ÁtLÓ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz ∆ƒ¿»»»ƒ»ƒ»ƒ¿»»∆ƒ
‰·È¯Óe ‰vÓ ˙ÏÚa40‡e‰L LÈ‡ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz «¬««»¿ƒ»»ƒ»ƒ»ƒ∆

¯˙BÈa ÌÈt ÊÚÂ Ïk‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰a¯Ó41ÔÈLLBÁ - «¿∆¿ƒ»ƒ«…¿«»ƒ¿≈¿ƒ
.Ì‰ ˙eÏÒt ÈÓÈÒ el‡L ;Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Èe‡¯Â ,Ô‰Ï»∆¿»¿ƒ¿«≈≈∆∆≈ƒ»≈«¿≈
ıÓL Ô˙BpL ÔB‚k ,„ÈÓz ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ÏÒBt‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆¬≈ƒ»ƒ¿∆≈∆∆
ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L Ô‰ÈÏÚ ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÈÁÈa B‡ ˙BÁtLÓa¿ƒ¿»ƒƒƒ¿≈¬≈∆∆≈«¿≈ƒ
Ì‰L Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡Â ;‡e‰ ¯ÊÓÓ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ∆»«¿≈¿ƒ»«»∆∆≈
ÏÒBt‰ ÏkL .‡e‰ „·Ú ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ÌÈ„·Ú¬»ƒ¿ƒ∆»∆∆∆»«≈
B‡ ÌÈt ˙efÚ Ba LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÏÒBt BÓeÓa -¿≈¿≈»ƒ∆≈«»ƒ

¯ÊÎ‡- „ÒÁ Ì‰Ï ÏÓB‚ BÈ‡Â ˙Bi¯a‰ ˙‡ ‡BOÂ ˙ei «¿¿ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈≈»∆∆∆
ÈBÚ·‚ ‡nL ¯˙BÈa BÏ ÔÈLLBÁ42ÈÓÈqL .‡e‰ ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈

ÈÏÓB‚Â ÌÈÓÁ¯ ,ÔÈLia :‰LB„w‰ ‰n‡‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈»À»«¿»«¿»ƒ«¬»ƒ¿¿≈
ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚ·b‰Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈBÚ·b·e ;ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ«ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈
‡ÏÂ eÒit˙ ‡ÏÂ Ì‰Èt efÚ‰L ÈÙÏ ,‰n‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»¿ƒ∆≈≈¿≈∆¿…ƒ¿«¿¿…
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ÏÁÓÏ „ÒÁ Ï‡¯OÈÏ eÏÓ‚ ‡ÏÂ ,Ïe‡L Èa ÏÚ eÓÁƒ̄¬«¿≈»¿…»¿¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿…
.‰lÁza ÌeÈÁ‰Â „ÒÁ Ì‰nÚ eOÚ Ì‰Â ,ÌkÏÓ È·Ïƒ¿≈«¿»¿≈»ƒ»∆∆∆¿∆¡«¿ƒ»

הן 38) כשרות בחזקת משפחות כל אומרים, חכמים "אבל
בזו,39)עומדות". זו המתגרות משפחות שתי ראית "אם

מהן. באחת יש פסול אדם 40)שמץ בני שני ראית "אם
מהן". באחד יש פסול שמץ בזה, זה שמתגרים

וכולם 41) אימר, בן לפשחור לו היו עבדיו מאות "ארבע
אלא  אינו פנים, עזות בו שיש כהן וכל בכהונה. נטמעו

(דוד)42)מהם". הוא הגבעונים) (על עליהם גזר "ולמה
בהם". שהיתה ואכזריות עזות שראה לפי וביתֿדינו,

.ÁÈe„ÈÚÈL ‡e‰Â ,¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL ‰ÁtLÓƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿∆»ƒ
ÌÈL43Ô‰a LiL B‡ ÏÏÁ B‡ ¯ÊÓÓ Ô‰a ·¯Ú˙pL44 ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»∆«¿≈»»∆≈»∆

˙e„·Ú45- ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁtLÓ Ì‡Â .˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¿¬≈∆»≈¿ƒƒ¿««…¬ƒƒ
‡OÈ ‡Ï46Úa¯‡ ‰ÈÏÚ ˜c·iL „Ú ‰M‡ ‰pnÓ …ƒ»ƒ∆»ƒ»«∆ƒ¿…»∆»«¿«

‰ÓL Ô‰L ˙B‰n‡47È·‡ Ì‡Â ,dn‡ Ì‡Â ,dn‡ : ƒ»∆≈¿…∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¬ƒ
Ì‡ ÏÚ ˜„Ba ‡e‰ ÔÎÂ ;dn‡ È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,dn‡ƒ»¿≈≈¬ƒƒ»¿≈≈«≈
È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡ È·‡ Ì‡Â ,‰È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡»ƒ»¿≈≈»ƒ»¿≈¬ƒ»ƒ»¿≈≈¬ƒ

.‰È·‡»ƒ»

ההלכה 43) שלפי מכיון משנים". פחות ערעור "אין
ורוצים  עומדות" הן כשרות בחזקת משפחות "כל הקודמת:
שיעידו. שנים צריכים לכן מחזקתה, אותה להוציא

בממזר 44) כמו "שנתערב" עבדות בפסול כתב לא רבינו
איֿאפשר  עדיין עבדות, במשפחה נתערב שאם מפני ובחלל,
התערובות, בני כל את שחרר שאולי המשפחה את לפסול
בעל  וכופין שפחה... בולד ישראלית ולד "נתערב אם שהרי
בלשונו, רבינו דקדק לכן שניהם". את ומשחרר השפחה
במשפחה  יש זה שברגע כלומר, עבדות" בהן "שיש וכתב

אם 45)עבדות. שעבד מפני עבד", "או כתב לא רבינו
כשר, הרי הולד ישראל, בת על בא כלומר בישראל, נתערב
כשר  הוא לכהונה ואפילו ג. הלכה טו פרק למעלה כמבואר
דהערעור  כלומר, "עבדות". רבינו כתב לכן רבינו, לדעת
משפחה  הנולד שוולד ושפחות, עבדים במשפחה שיש הוא
מן  נולד דשמא עבד, ספק היא המשפחה וכל עבד, הוא

חללות 46)השפחה. פסול משום הבדיקה שעיקר כהן.
ממזרות. פסול גם לבדוק הצריכו חללות, ומשום

צריך 47) הארבע, בדיקת "שמפני ואמותיהן. הן כלומר
הוא  אלאֿאםֿכן יפה נבדקות הארבע שאין האחרות, לבדוק

מהן". שלמעלה בודק

.ËÈÌiÂÏ ¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ ‰ÁtLÓ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿ƒƒ
ÌÈÏ‡¯OÈ B‡48„Á‡ ‚eÊ Ì‰Ï ˜c·Ï ÛÈÒBÓ -49, ƒ¿¿≈ƒƒƒ¿…»∆∆»

ÌiÂÏa ·e¯Ú‰L .˙B‰n‡ ¯OÚ ˜„Ba ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»≈∆∆ƒ»∆»≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈ‰k‰ ÔÓ ¯˙È ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ»≈ƒ«…¬ƒ

ואףֿעלֿפי 48) זו. ממשפחה אשה לישא רוצה וכהן
שנשא  "ישראל חללות פסול חשש אין וישראלים שבלוים
לכהונה  תנשא זו הרי בת, היתה אם כשר... הולד חללה,
לכהן  שהצריכו מפני אולם יד), הלכה (למעלה לכתחילה"
לבדוק  הצריכו חללות, פסול משום כהנים במשפחת לבדוק
לוים  במשפחות אפילו שייך וזה ממזרות, פסול משום גם

והטעם:49)וישראלים. אביה. אם אם ואם אמה אם אם
בשכניו. האדם שידבק כדי קנס,

.ÎÏk ,ÌÈL‡‰L ÈtÓ ?„·Ïa ÌÈLpa ˜„Ba ‰nÏÂ¿»»≈«»ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»¬»ƒ»
LiL ÏeÒÙa B¯·Á ˙‡ Û¯ÁÈ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê e·È¯iL ˙Ú≈∆»ƒ∆ƒ∆¿»≈∆¬≈ƒ¿∆≈
Ï·‡ .ÚÓL ‰È‰ - ÏeÒt ÌL ‰È‰ el‡Â ;BÒeÁÈa¿ƒ¿ƒ»»»¿»»ƒ¿»¬»

.ÔÈÒÁBÈa ˙BÙ¯ÁÓ ÔÈ‡ ÌÈLp‰«»ƒ≈¿»¿¿¬ƒ

.‡ÎBÊ ‰ÁtLnÓ ‡OÏ ‰ˆ¯iLk LÈ‡‰ ˜c·È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿…»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ¿»»
?Ô‰Ï ‡OpzL ‰M‡ ˜c·z ‡ÏÂ ,d˙˜ÊÁ ‰Ú¯e‰L∆¿»∆¿»»¿…ƒ¿…ƒ»∆ƒ»≈»∆

ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê‰ ‡lL ÈtÓ50. ƒ¿≈∆…À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

לא 50) כהונה, ביוחסי עליהן התורה הקפידה ולא והואיל
משום  ואפילו לבדוק, שתצרכנה מעלה בהן החכמים עשו

ממזרות. פסול

.·Î,˜˙BLÂ ÔÈ˙ B‡ ,˜˙BLÂ ¯ÊÓÓ BÏ ÔÈ¯BwL Ïk…∆ƒ«¿≈¿≈»ƒ¿≈
BÏ ÔÈLLBÁ - ˜˙BLÂ „·Ú B‡ ,˜˙BLÂ ÏÏÁ B‡»»¿≈∆∆¿≈¿ƒ

ÔÈ˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓÏe51, ¿ƒ¿«¿¿≈¿ƒ≈∆∆»ƒ≈¿ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

ממשפחה 51) גרוע השותק זה יהא שלא מכשרתו, והבדיקה
פסול. בה שנתערב עדים עליה שהעידו

.‚Î‰ÓÏ‡ Ïk - ÏÏÁ ˜ÙÒ da ·¯Ú˙pL ‰ÁtLÓ52 ƒ¿»»∆ƒ¿»≈»¿≈»»»«¿»»
‰¯eÒ‡ ‰ÁtLÓ d˙B‡Ó53Ì‡Â .‰lÁzÎÏ Ô‰ÎÏ ≈»ƒ¿»»¬»¿…≈¿«¿ƒ»¿ƒ

BÊ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈzL Ô‰L ÈtÓ ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡Oƒ»…≈≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈∆»
ÏÏÁ B˙B‡ ˙ÓÏ‡54¯Ó‡ Ì‡Â ;B˙ÓÏ‡ dÈ‡ ‡nL «¿»«»»∆»≈»«¿»»¿ƒ…«

.ÏÏÁ BÈ‡ ‡nL ‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ,B˙ÓÏ‡ ‡È‰L∆ƒ«¿»»∆»»»∆»≈»»
Ô‰Ó ‰M‡ Ïk - È‡cÂ ÏÏÁ da ·¯Ú˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»≈»»»««»ƒ»≈∆
‡e‰Â .‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;˜c·iL „Ú Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡¬»¿…≈«∆ƒ¿…¿ƒƒ»≈≈¿

ÔÈc‰55;È‡cÂ ¯ÊÓÓ B‡ ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ da ·¯Ú˙ Ì‡ «ƒƒƒ¿»≈»¿≈«¿≈«¿≈««
,‡e‰ „Á‡ ¯eq‡ ‰p‰kÏ ÏÏÁ ˙L‡Â ¯ÊÓÓ ˙L‡L∆≈∆«¿≈¿≈∆»»«¿À»ƒ∆»

e¯‡aL BÓk56. ¿∆≈«¿

משפחה 52) מאותה לאחד שנשאת כשרה אשה כל כלומר,
כאמור 53)ונתלאמנה. ספקות, שני כאן שיש ואףֿעלֿפי

ביוחסין". עשו ש"מעלה מפני לכתחילה אסורה למטה,
בביאתו.54) נאסרה אלמנתו, היא על 55)ואם מוסב זה

חלל, כספק דינו - נתערב אם ממזר ספק כלומר, ההלכה. כל
כחלל  דינו - נתערב אם ודאי וממזר תצא. לא נישאת שאם

תצא. נישאת שאם א.56)ודאי, הלכה יח פרק למעלה

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
חלה 1) הם; כהנים בחזקת הזה בזמן הכהנים שכל יבאר

משמרות  מעלין אם התורה; מן הם הזה בזמן ותרומה
האחר; וכן כהן וחברי אני אומר זה שבאו, ושנים לכהונה;
אביו  שהוחזק מי נאמן; הוא אם אני כהן ואמר שבא מי ודין
כהן  ולד נתערב אם גרושה; בן שהוא קול עליו ויצא כהן

ישראל. ולד עם

.‡‰f‰ ÔÓfa ÌÈ‰k Ïk2‰˜ÊÁa -3ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k Ì‰ »…¬ƒ«¿««∆«¬»»≈…¬ƒ¿≈
ÔÈÏÎB‡4Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡l‡5‰Óe¯z ‰È‰zL ‡e‰Â . ¿ƒ∆»¿»¿≈«¿¿∆ƒ¿∆¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



d`iaקיח ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah 'i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì‰È¯·c ÏL6‰Óe¯z Ï·‡ ;7‰lÁÂ ‰¯Bz ÏL8ÏL ∆ƒ¿≈∆¬»¿»∆»¿«»∆
d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz9.ÒÁÈÓ Ô‰k ‡l‡ »≈≈»∆»…≈¿À»

סנהדרין.2) ואין מזבח מוחזקים 3)שאין שהם כלומר,
ב.4)לכהנים. כד, נוהגת 5)כתובות שהיא תרומה

(רש"י). ולירושלים למקדש חוץ הארץ) (בגבולי בגבולין
מדרבנן.6) אלא אינה הנשמר 7)שחיובה אדם אוכל "כל

להפריש  ומצותֿעשה - בתרומה חייב הארץ, מן שגידולו
דגנך  ראשית ד) יח, (דברים שנאמר לכהן, ראשית ממנו
ה"א). תרומות מהל' (פ"ב לו" תתן וגו' ויצהרך תירושך

שנאמר 8) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש מצותֿעשה
תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר

ה"א). ביכורים מהל' שם.9)(פ"ה כתובות,

.·ÌÈ„Ú ÈL BÏ e„ÈÚ‰L Ïk ?ÒÁÈÓ Ô‰k e‰Ê È‡≈∆…≈¿À»…∆≈ƒ¿≈≈ƒ
,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa ÈBÏÙe ,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa Ô‰k ‡e‰L∆…≈∆¿ƒ«…≈¿ƒ∆¿ƒ«…≈
LnML Ô‰k‰ ‡e‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡L LÈ‡ „Ú«ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«…≈∆ƒ≈

ÁaÊn‰ Èab ÏÚ10ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e˜„a ‡Ï el‡L ; ««≈«ƒ¿≈«∆ƒ…»¿≈ƒ«»
„·ÚÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï - ÂÈ¯Á‡11ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . «¬»…»«ƒƒ«¬…¿ƒ»≈

;‰ÏÚÓÂ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÂ ÁaÊn‰Ó ÔÈ˜„Ba¿ƒ≈«ƒ¿≈«»«¿»¿…ƒ««¿∆¿ƒ»«¿»
ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰qa ÔÈpÓÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ««¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ

ÔÈÒÁÈÓ12. ¿À»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dlrnle gafndn oiwcea oi`..."

שהרי  ישראל, של מעלתם על נפלא לימוד יש זו בהלכה
בית  שאין שבזמן ונמצא תקנום", תמידין כנגד "תפילות
תפילות  - המזבח גבי על העבודה נעשית קיים המקדש
לוי  כהן מישראל, ואחד אחד כל על־ידי - תמידין כנגד

גר. ואפילו וישראל
תפילה  הל' (רמב"ם מהתורה מצות־עשה היא התפילה
לכל  אלא סגולה ליחידי שייכת אינה זו ומצוה ה"א) פ"א
במעמדו  הבדל ללא מה, לדבר הצריך מישראל אחד
יש  אז גם אחר, או זה רוחני עניין בו חסר אם ואף ומצבו.
הברכות, כל מקור שהוא לקב"ה להתפלל ציווי עליו
על  שציווה הוא שהרי תפילתו מקבל בוודאי והקב"ה
שגם  לנשים, גם שייכת זו שעבודה כך כדי ועד התפילה.
רק  נפעלים היו הבית שבזמן העניינים כל את פועלות הן

סגולה. יחידי על־ידי
כתב, שכבר מה על בדבריו סומך שהרמב"ם הכלל ידוע
את  לומדים כאשר ובענייננו, אחר־כך. הנכתב על לא אבל
הלכות  למדו כבר ולמעלה", מהמזבח בודקין ש"אין ההלכה
מנין  שיהא "תיקנו שם הרמב"ם דברי ואת תפילה
ישנו  הזה בזמן שגם היינו הקרבנות", כמניין התפילות
וא"כ  תפילה, ידי על המזבח גבי על שימוש של העניין
ששימש  כהן בבחינת הוא מישראל ואחד אחד שכל נמצא

בדיקה". צריך ש"אינו המזבח גבי על
ב"עיקבות  ובפרט הגלות, בזמן ביותר מודגש זה עניין

שהיה  מי ראשונים שבדורות אור' ב'תורה מבואר משיחא",
שהיה  ומי נביא, או גדול צדיק במדריגת זכאי היה זכאי
בהם  אין האחרונים בדורות אך גמור. רשע היה חייב
כאשר  הבית בזמן טובים. כ"כ צדיקים ולא כ"כ רשעים
הקליפה  התגברות גם היתה בתוקף, אלוקות גילוי היה
גדול, בתוקף עבודה־זרה של הרע יצר גם היה ולכן בתוקף,
התגברות  תוקף גם התבטל בגילוי הירידה ולאחרי
שדווקא  ונמצא עבודה־זרה. של הרע יצר כולל הקליפה,
ואחד  אחד כל של והקשר הע"ז, ענין שייך לא הגלות בזמן

ובשלימות. בתוקף הוא הקב"ה עם מישראל
אבל  והשגה, בהבנה אלקות בגילוי הוא הבית בזמן העילוי
גדול, בתוקף הוא הפשוטה האמונה עניין הגלות בזמן
משה  "והאיש הפסוק על נשיאינו רבותינו ביאור וכידוע
דעקבתא  לדרא ביחס היתה ענוותנותו שעיקר מאוד" עניו
וכו' המלעיגים הניסיונות, הקשיים, שלמרות דמשיחא,

פשוטה. אמונה מתוך גדול הכי בתוקף עומדים
(jli`e 2508 cenr ,'c wlg d"nyz zeiecreezd itÎlr)

א.10) עו, ב.11)קידושין שם.12)שם,

.‚ÏL dÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ«»«¿««∆«¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆
‡ÏÂ ÌÎlk ˙‡Èa - ı¯‡‰ Ï‡ ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL .‰¯Bz»∆∆¡«¿…¬∆∆»»∆ƒ«À¿∆¿…
eÏÚ ‡Ï - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa eÏÚLÎe ;ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿∆¿∆»ƒ≈∆¿»…»

Ìlk13‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯z ÔÎÂ .14È¯·c ÏL - À»¿≈¿»«¿««∆∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ15CÎÈÙÏe .16epÓÊaL ÌÈ‰k‰ d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«…¬ƒ∆ƒ¿«≈

.‰˜ÊÁa Ô‰L∆≈«¬»»

א.13) כה, ואפילו 14)כתובות וכו' הזה בזמן "התרומה
אל  תבואו "כי שנאמר וכו' התורה מן אינה - עזרא בימי
וכו'" ראשונה בירושה כשהיו כולכם, בביאת וגו' הארץ"

הכ"ו). תרומות מהל' ב.15)(פ"א פב, יבמות
דאורייתא 16) תרומה אבל מדרבנן, רק שזה מפני כלומר,

בהל' בפירוש רבינו כתב וכן מיוחס. לכהן רק מותרת
בכל  כמו החזקה, על סומכים אין ולמה ה"ב. פ"ו תרומות
חזקה? סמך על ושורפים סוקלין וביתֿדין דאורייתא איסורי
וראה  סג. ב, עזרא בספר ככתוב נחמיה, שגזר היא גזירה

שם. כתובות, מס'

.„‰È‰L e‰e‡¯L ÌÈ„Ú [ÈL] ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿≈≈ƒ∆»∆»»
ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a ÏÎB‡≈ƒ¿»∆»¬≈∆¿À»¿≈

˙‡ÈOpÓ ‡Ï ÔÈÒÁBÈÏ ÔÈÏÚÓ17ÌÈtk18‡ÏÂ , «¬ƒ¿¬ƒ…ƒ¿ƒ«««ƒ¿…
‰‡È¯wÓ19ÔBL‡¯ ‰¯Bza20‰Óe¯z ˜elÁÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ»«»ƒ¿…≈ƒ¿»

.„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,˙B¯b‰ ˙È·a¿≈«¿»¿…«ƒ≈∆»

לברכת 17) שליחֿציבור כשמגיע לדוכן עולים הכהנים
שגומר  אחרי הציבור את ומברכים בשמונהֿעשרה, "רצה"
להודות). נאה ולך (היינו: ההודאה ברכת את שליחֿהציבור
אין  העם, את ומברך לדוכן עולה שראוהו עדים העידו אם

למיוחס. כך משום אותו ב.18)מחזיקים כד, כתובות
מעלין. אין ולכן נפשטה, שלא ב.19)בעיא כה, שם
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קורא 20) כהן . . . התורה) (קריאת וקריאה קריאה "בכל
תפילה  מהל' (פי"ב ישראל" ואחריו לוי ואחריו ראשון,

הי"ח).

.‰ÔÈ‡ - ‡e‰ Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L ÒÁÈÓ Ô‰k…≈¿À»∆»«¿ƒ∆…≈≈
ÔÈÏÚÓ21ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,ÂÈt ÏÚ ÔÈÒÁBÈÏ B˙B‡ «¬ƒ¿¬ƒ«ƒ«∆»ƒ≈ƒ

.Ba ‡e‰L∆¿

שם.21)

.ÂeÚ„iL BzL‡Â ‡e‰ ‡ˆiL ÒÁÈÓ Ô‰k22‡È‰L …≈¿À»∆»»¿ƒ¿∆»«¿∆ƒ
ÔÈÎe¯k ÌÈ·e ‡È‰Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰¯Lk¿≈»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ

Ô‰È¯Á‡23el‡Â BÊ ‡È‰ ÈnÚ ˙‡ˆiL ‰M‡ :¯Ó‡Â , «¬≈∆¿»«ƒ»∆»»ƒƒƒ¿≈
BÈ‡ - ‰Èa24‡ÏÂ ‰M‡‰ ÏÚ ‡Ï ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ »∆»≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ…«»ƒ»¿…

ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â ‰˙Ó .ÌÈa‰ ÏÚ««»ƒ≈»¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ≈ƒ
ÂÈa el‡L25Ôn‡ ÏÚ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈»»¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ«ƒ»

‡È‰L26enÚÓ ‰‡ˆiL ˜ÊÁ‰ ¯·kL ÈtÓ ,‰¯Lk ∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»À¿«∆»¿»≈ƒ»
.‰¯Lk ‰M‡k¿ƒ»¿≈»

(רש"י).22) כשנשאת אחריה.23)שבדקוה תימן: בכת"י
ב.24) עט, שהיתה.26)שם.25)קידושין תימן: בכת"י

.ÊBzL‡Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ÒÁÈÓ Ô‰k ‡ˆÈ»»…≈¿À»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ¿
CÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â È˙‡O BÊ ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·e27 »»¿»«ƒ»»»ƒ¿≈»∆»»ƒ

ÌÈ„Ú ‡È·Ó BÈ‡Â ,‰¯Lk BÊ ‰M‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»∆ƒ»¿≈»¿≈≈ƒ≈ƒ
‡a Ì‡Â .‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯k eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Èa el‡L∆≈»∆»¿∆ƒ¿¿ƒ«¬∆»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Â ,ÌÈL ÈzLaƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»«»««««ƒ

CÈ¯ˆ - ‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯Îe ÌÈpË˜ ÌÈa‰L28‡È·‰Ï ∆«»ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬∆»»ƒ¿»ƒ
eÎ¯ÎÂ Ì‰ ˙¯Á‡‰ ÔÓ ÂÈa ‡nL ;Ì‰ÈÏÚ ‰È‡¿̄»»¬≈∆∆»»»ƒ»«∆∆≈¿ƒ¿¿

.˙ÒÁÈÓ‰ BÊ ¯Á‡«««¿À∆∆

שם.28)שם.27)

.Áel‡Â ‰˙ÓÂ È˙‡O ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·e ‡e‰ ‡a»»»¿»«ƒ»»»ƒ»≈»¿≈
ÌÈ„Ú ‡È·Ó - ‰Èa29‰˙È‰ ‰¯Lk ‰M‡‰ d˙B‡L »∆»≈ƒ≈ƒ∆»»ƒ»¿≈»»¿»

ÔÈc ‰f‰ ÔÈcÎÂ .‰Èa el‡Â30ÈÂÏ·e ÒÁÈÓ Ï‡¯OÈa ¿≈»∆»¿«ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿»≈¿À»¿≈ƒ
È„k ,ÒÁÈÓ ‡e‰L ‰Ê Ba ÏÚ „ÈÚ Ck ¯Á‡Â .ÒÁÈÓ¿À»¿««»»ƒ«¿∆∆¿À»¿≈

ÔÈ¯„‰qÏ Èe‡¯ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆»««¿∆¿ƒ

הוא 30)שם.29) שיצא "מי אומרת שהמשנה שם,
(מגידֿמשנה). ישראל בין כהן בין כלומר, וכו', ואשתו"

ה"ב.31) למעלה כמבואר

.Ë‰p‰ÎÏ ˙B¯ËMÓ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡32‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿»ƒ¿À»≈«¬≈∆»»
Ck e‰ÂÏ‰Â ÈBÏtÓ ‰ÂÏ Ô‰k ÈBÏt :¯ËLa ·e˙k»ƒ¿»¿ƒ…≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
‰Ê Ô‰k Ì‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â ,CÎÂ»»¿»≈ƒƒ¿«»≈«¬ƒƒ»∆…≈∆
‰na .‰ÂÏn‰ ÏÚ ‡l‡ e„ÈÚ‰ ‡Ï ‡nL ,ÒÁÈÓ ‡e‰L∆¿À»∆»…≈ƒ∆»««ƒ¿∆«∆
‰È‰iL ‰˜ÊÁÏ Ï·‡ :ÒeÁÈ ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»«¬»»∆ƒ¿∆
È¯·c ÏL ‰lÁÂ ‰Óe¯z ÏÎ‡ÈÂ ,‰Ê ÔÓÊ È‰Îk Ô‰k…≈¿…¬≈¿«∆¿…«¿»¿«»∆ƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ33Ïe·b‰ ÈL„˜ ¯‡L·e34ÔÓ ÔÈÏÚÓ - ¿ƒƒ¿»»¿≈«¿«¬ƒƒ
˙B¯ËM‰35,ÌÈtk ˙e‡ÈOpÓe ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚÂ , «¿»¿«ƒ≈∆»ƒ¿ƒ««ƒ

.ÔBL‡¯ ‰¯Bza ‰‡È¯wÓeƒ¿ƒ»«»ƒ

ב.32) פד, ה"א.33)כתובות למעלה לתת 34)כמבואר

וראשית  חמור פטר פדיון הבן, פדיון כמו: כהונה, מתנות לו
שם.35)הגז.

.ÈBÏÈÎ‡‰Ï ÔÓ‡ - Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L Ô‰k Ïk ÔÎÂ¿≈»…≈∆»«¿ƒ∆…≈∆¡»¿«¬ƒ
‰Óe¯˙a36‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ô‰k ˙˜ÊÁa B˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿¿∆¿«…≈¿≈»ƒ¿»ƒ

.‰M‡‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÏÚ ‡Ï ‰È‡¿̄»»…««»ƒ¿…«»ƒ»

ב.36) כה, שם

.‡È,Ô‰k È¯·ÁÂ È‡ :¯ÓB‡ ‰Ê ,‰È„ÓÏ e‡aL ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿ƒ»∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈
ÔÈ‡¯pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k È¯·ÁÂ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈««ƒ∆ƒ¿ƒ

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k37Ì‰ÈLe , ¿¿ƒ∆∆∆¬≈≈∆¡»ƒ¿≈∆
˙˜ÊÁa38‡OpL ‰Ê È˙È‡¯ :¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .ÌÈ‰k ¿∆¿«…¬ƒ¿≈≈∆»«»ƒƒ∆∆»»

B‡ ,Ô¯b‰ ÏÚ ˜ÏÁL B‡ ,‰Óe¯˙a ÏÎ‡L B‡ ,ÂÈtk«»∆»«ƒ¿»∆»«««…∆
¯wLÈÂÏ ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜Â ÔBL‡¯ ‰¯Bza ‡39ÔÈ˜ÈÊÁÓ - ∆»»«»ƒ¿»»«¬»≈ƒ«¬ƒƒ

ÈL ‡¯˜ ‰fL „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈt ÏÚ ‰p‰Îa B˙B‡ƒ¿À»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ∆∆»»≈ƒ
Ô‰k ¯Á‡ ‰¯Bza40‰iÂÏa B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ -41. «»««…≈«¬ƒƒƒ¿ƒ»

א.37) כד, שמחזיקים 38)שם ה"ט, למעלה כמבואר
אחד. עד פי על אחריו 39)בכהונה קראו לא שאם שם:

כהן, שהוא הוכחה אין עוד - הראשון היה שהוא בזה לוי,
גדול. שהוא בחזקת ראשון אותו קראו שם.40)שאולי

ראשון.41) מעשה לו ליתן

.·È„ÈÚ‰42ÔÈc ˙È·a ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁL ‰Ê ‰‡¯L ≈ƒ∆»»∆∆»«ƒ∆»¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - Ô‰k‰ Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰Óe¯z¿»∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆«…≈≈«¬ƒ
˜ÏÁ Á˜ÏÂ ,‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ‰p‰kÏ«¿À»¿≈∆»»»¿»«≈∆

‰¯ÎÓÏ ‰Óe¯zÓ B˙M¯È43. ¿À»ƒ¿»¿»¿»

(מגידֿמשנה).42) אחד כו.).43)עד (שם לכהן

.‚È,ÔÓ‡ BÈ‡ - È‡ Ô‰k :¯Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓƒ∆»«¿««∆¿»«…≈¬ƒ≈∆¡»
BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡Â44‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿≈«¬ƒ«¿À»«ƒ«¿¿…ƒ¿»

ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,ÂÈtk ˙‡ ‡OÈ ‡ÏÂ ,ÔBL‡¯ ‰¯Bza«»ƒ¿…ƒ»∆«»¿……«
Ïe·b‰ ÈL„˜a45¯ÒB‡ Ï·‡ .„Á‡ „Ú BÏ ‰È‰iL „Ú , ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿∆≈∆»¬»≈

‰ÏÏÁÂ ‰BÊÂ ‰Le¯‚a BÓˆÚ46.ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ BÈ‡Â , «¿ƒ¿»¿»«¬»»¿≈ƒ«≈¿≈ƒ
‰˜BÏ - ‡ÓË B‡ ‡O Ì‡Â47˙ÏÚ·p‰Â ,48˜ÙÒ (BÏ) ¿ƒ»»ƒ¿»∆¿«ƒ¿∆∆¿≈
‰ÏÏÁ49. ¬»»

ב.44) כג, ראשון 45)שם בתורה שמקריאה מפני
הגורן, בבית תרומה וחלוקת ומאכילת כפים ומנשיאות
מי  שאין ומכיון ה"ט, למעלה כמבואר לכהן, אותו מחזיקין
על  נאמן הוא ואין בעצמו, הוא רק כהן, שהוא עליו שיעיד

(מגידֿמשנה). ונעשו 46)עצמו הוא, שכהן אומר שהרי
למעלה  כמבואר דאיסורא, כחתיכה עליו הכהונה פסולי

ה"ט. או 47)פי"ח לישראל מתחילה הוחזק שלא מכיון
עצמו  על נאמן כהן, שהוא עליו לומר נאמן אחד ועד לכהן,

אפרים'). ('מחנה אליו כגון 48)בנוגע כהונה, מפסולי
וזונה. וכן 49)גרושה לוקה. אינו עליה, בא אחר כהן ואם

מחוקק'). ('חלקת חללים ספק הם מכהן, זרעה

.„ÈÔÓ‡ - Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â50?„ˆÈk . ¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»≈«
‰OÚÓ51¯eÎÊ :¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L „Á‡a «¬∆¿∆»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»

,È·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó È˙ÈÈ‰Â ˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡¬ƒ¿∆»ƒƒƒ¿»ƒƒÀ¿»«¿≈∆»ƒ
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¯Ùq‰ ˙ÈaÓ Èe‡ÈˆB‰52Èzzk ÈeËÈLÙ‰Â ƒƒƒ≈«≈∆¿ƒ¿ƒƒÀ»¿ƒ
ÈeÏÈaË‰Â53ÔÈÏ„Ba È¯·ÁÂ ,·¯ÚÏ ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¿ƒ¿ƒƒ∆¡…¿»»∆∆«¬≈«¿ƒ

ÈpnÓ54e‰ÏÚ‰Â .˙BlÁ ÏÎB‡ ÔÁBÈ È˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ eÈ‰Â ƒ∆ƒ¿»¿ƒƒ»»≈«¿∆¡»
.BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ LB„w‰ ea«̄≈«»«¿À»«ƒ«¿

כעד 50) שדינו הגבול, קדשי ולאכול כהן בחזקת להיות
ה"ט. למעלה המבואר א.51)אחד כו, כתובות

"שאסור 52) בתרומה) מותר כהן (שעבד עבד שאינו הוכחה
הי"ח). עבדים מהל' (פ"ח תורה" עבדו את שילמד לאדם

שם"53) מצוין ושרצין באשפות, מטפח תינוק שסתם "מפני
התרומה.54)(רש"י). את יטמאו שלא כדי

.ÂË¯ÓBÏ ÏB„b ÔÓ‡55˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :56 ∆¡»»«»¬ƒ¿∆»ƒƒƒ
ÔÈ˜ÈÊÁÓe ,·¯ÚÏ ‰Óe¯˙a ÏÎB‡Â Ï·BË ÈBÏt È˙È‡¯Â¿»ƒƒ¿ƒ≈¿≈ƒ¿»»∆∆«¬ƒƒ

B˙e„Úa ‰p‰Îa B˙B‡57:¯Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓ . ƒ¿À»¿≈ƒ∆»«¿««∆¿»«
‰kÏL ÂÈ·‡L Ú„BÈ È‡L :BÏ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,È‡ Ô …≈¬ƒ¿≈∆»≈ƒ∆¬ƒ≈«∆»ƒ∆

‡nL ,‰Ê ˙e„Úa ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - Ô‰k ‰Ê∆…≈≈«¬ƒ«¿À»¿≈∆∆»
‡e‰ ÏÏÁ58Ô‰k ‰fL „ÈÚiL „Ú ,59Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ »»«∆»ƒ∆∆…≈¬»ƒ

ÏL ÂÈ·‡L e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL B‡ ,Ô‰k ÂÈ·‡ ˜ÊÁ‰À¿«»ƒ…≈∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆
.ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k ‰Ê∆…≈¬≈¿∆¿«»ƒ

א.55) כח, קטן.56)כתובות תימן: שדינו 57)בכת"י
אחד. עד 58)כעד רק ויש לכהן אביו הוחזק שלא מכיון

בן  שהוא קול עליו יצא כשלא אפילו לבנו חוששין אחד,
(מגידֿמשנה). חללה בן או חלל.59)גרושה לא כשר,

.ÊË‡e‰L ÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,Ô‰k ÂÈ·‡ ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«»ƒ…≈¿»»»»∆
ÔÈ„È¯BÓe BÏ ÔÈLLBÁ - ‰ˆeÏÁ B‡ ‰Le¯b Ôa∆¿»¬»¿ƒƒƒ

B˙B‡60¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â Ck ¯Á‡ „Á‡ „Ú ‡a .»≈∆»««»¿≈ƒ∆»≈
ÌÈ„Ú ÌÈL e‡a .ÂÈt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ -«¬ƒ«¿À»«ƒ»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ - ÏÏÁ ‡e‰L e„ÈÚ‰Â Ck ¯Á‡««»¿≈ƒ∆»»ƒƒƒ
ÔÈÏÚÓ - ¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .‰p‰k‰«¿À»»≈∆»¿≈ƒ∆»≈«¬ƒ

ÔBL‡¯ „ÚÏ Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰ ‰fL .‰p‰kÏ B˙B‡61, «¿À»∆∆»«¬ƒ¿»≈¿≈ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe ¯Lk ‡e‰L ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈL È¯‰Â«¬≈¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¿«ƒ¿ƒƒ
,ÏBw‰ ‰ÁcÈÂ ,el‡Â el‡ eÁcÈ ;ÏeÒt ‡e‰L∆»ƒ»≈»≈¿ƒ»∆«

ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa Ô‰k ¯‡MÈÂ ,‰‡Ók ÌÈM‰L62. ∆«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»≈…≈¿∆¿«»ƒ

א.60) כו, שאם 62)שם.61)שם בתלמוד, הוא כלל
על  האדם את מעמידין אנו - עדים שני כנגד עדים שני יש
עדים, במקום לקול חוששין ואין לא.) (יבמות חזקתו

אותם. מכחישים אחרים כשעדים ואפילו

.ÊÈdÏÚa ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL ‰M‡ƒ»∆…»¬»¿»√»ƒ«««¿»
Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆
Ï‡¯OÈ ÈM‰Â Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·Lƒ¿»»«¬¿»»∆»≈∆…≈¿«≈ƒƒ¿»≈

Ô‰k ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -63„ÏÂa Ô‰k „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿≈…≈¿≈ƒƒ¿»≈¿«…≈ƒ¿«
˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙B·B¯Úz‰ eÏÈc‚‰Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬»∆»≈∆¿≈
:ÌÈ‰k È¯ÓÁÂ Ï‡¯OÈ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙BÂ .Ô‰k…≈¿¿ƒ¬≈∆À¿≈ƒ¿»≈¿À¿≈…¬ƒ
ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,‰p‰ÎÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈL ÔÈ‡OB¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿À»¿≈ƒ«¿ƒ
- ‰Le¯‚ e‡O Ì‡Â ;‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿…¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿¿»

.ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿≈»ƒ

ב.63) ק, שם

.ÁÈÔ‰k ˙L‡ B‡ ,Ì‰È˙B„ÏÂ e·¯Ú˙pL ÌÈ‰k ÈL¿≈…¬ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈∆≈∆…≈
˙‡OÂ ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ¿ƒ»
B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯Á‡ Ô‰ÎÏ¿…≈«≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
È¯ÓÁ „Ïe‰ ÏÚ BÏ ÔÈ˙B - ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa∆ƒ¿»»«¬¿ƒ««»»À¿≈

Ì‰ÈÏÚ ÔB‡ ‡e‰ :Ì‰ÈL64ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ô‰Â ,65; ¿≈∆≈¬≈∆¿≈¿ƒ»»
Ì‰Ï ‡nhÓ ÔÈ‡ ‡e‰66BÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ì‰Â ,67; ≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ

LÓa ‰ÏBÚÂ‰Ê ÏLÂ ‰Ê ÏL B¯Ó68˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,69. ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¿≈≈
- „Á‡ ·‡ ˙È·e „Á‡ ¯ÓLÓa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈»∆»

.„Á‡ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆∆»

הא 64) קרובים, של המיתה ונקרא ביום מותו על מתאונן דם
אבל. בהלכות מבוארים אונן ודיני "וביום 65)"אונן",

ויצוייר  (רש"י). בקדשים" שניהם אסורים הולד) (של מותו
מן  נתגרשה לא והאשה לידתו, אחרי מתו ששניהם הדבר
ומותר  חלל הבן הרי השני, ונשאה נתגרשה (אם הראשון
מטמא  אינו "הוא אמרו: שם ובמשנה למתים, ליטמא
ואחרֿכך  ממנו ונתעברה לראשון שנשאת כגון להם"),
לשני  ונשאה טעות, קידושי היו הראשון שקידושי נתברר
גט, צריכה אינה היא שהרי גט, בלא חדשים, שלשה בתוך

שם). (גמרא היו טעות שקידושי שנתברר לכל 66)מכיון
הוא. אביו לאו שמא מהם, אינו 67)אחד מהם אחד כל

בנו. אינו שמא לו, משמרות 68)מטמא וארבעה עשרים
תור  לפי שבוע כל מתחלפים והיו במקדש, היו כהנים של
לבתי  נחלקו והמשמרות דוד. בימי גורל ע"י להם שנקבע
השבוע  מימי אחד יום במקדש עובד היה אב בית וכל אב,
לשני  משתייכים הללו הכהנים שני אם ואפילו משמרו. של
מלעבוד  עליו לעכב יכולים המשמרות חברי אין משמרות,

שלהם. בשבוע המקדש אב 69)בבית בית כל אנשי
בבשר  חלקם ואת הקדשים, עורות את ביניהם חולקים
כי  חלק, מקבל אינו הזה הספק ביומם. שהקריבו הקרבנות
שאתה  ראיה הבא וטוענים: אותו דוחים המשמרות שני

ותקח. - שלנו ממשמר

.ËÈÁkÓ ÔÈ‡a Ô‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»ƒƒ…«
ÓÎÁ e¯Êb - ˙eÊa Ï·‡ ;ÔÈ‡eOÌÈ70ÔÈ˜zLnL ƒƒ¬»ƒ¿»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ

ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ƒƒ¿À»¿»ƒ¿≈≈«»ƒ
„Ú - ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL .È‡ce‰«««∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»«

.ÂÈ¯Á‡ ÒÁÈÓ BÚ¯Ê ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿¿À»«¬»

הכתוב.70) על גזירתם והסמיכו ב. ק, שם

.Î,ÏÚ·e Ì‰Ó „Á‡ L¯tL ÌÈ‰k ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»…¬ƒ∆≈≈∆»≈∆»«
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂ Ô‰k „Ïe‰ È¯‰L∆¬≈«»»…≈««¿««ƒ≈ƒ¿≈
,‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - BÏ ÒÁÈ˙iL ÂÈ·‡ Ú„BÈ≈«»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒƒ¿À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡ÓË Ì‡Â .˜ÏBÁ ‡ÏÂ ÏÎB‡ ‡ÏÂ „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿…≈¿…≈¿ƒƒ¿»¿≈ƒ

.¯z‰ ˜ÙÒ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰˜BÏ - ‰Le¯‚ ‡O B‡»»¿»∆∆≈»¿≈∆≈

ה'תשע"ח  טבת י"א שישי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
מותר 1) אם תאוה; דרך לערוה ונישוק חיבוק איסור יבאר

מן  אחת לחבק מותר אם נדה; באשתו או בבתולה להסתכל
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קכי d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אם  המסוללות נשים עליהן; נוקפו לבו שאין העריות
אשתו  עם האדם ישמש אם לבעליהן; או לכהונה נאסרות
עם  האדם הנהגת וכל ביום; או הנר לאור או כדרכה שלא
לבטלה  זרע שכבת להוציא אסור המטה; בתשמיש אשתו
אסור  זונה; פתח על לעבור אסור לדעת; עצמו ושיתקשה
סמוך  בניו שישיא נשוי; אינו אם במבושיו יד לשלוח
ישא  אם בחצר; עמו תדור אם אשתו שגרש ומי לפרקן;
ומתו; אנשים לשני שנשאת ואשה לגרשה; ודעתו אשה

חכם. תלמיד בת לישא לו שיש מה אדם ימכור לעולם

.‡‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ïk2B‡ ,ÌÈ¯·È‡ C¯c ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ »«»«∆¿»ƒ»¬»∆∆≈»ƒ
È¯‰ - ¯Oa ·e¯˜a ‰‰Â ‰Â‡z C¯c ˜MÂ ˜aÁL∆ƒ≈¿ƒ≈∆∆«¬»¿∆¡»¿≈»»¬≈

‰˜BÏ ‰Ê3˙BOÚ ÈzÏ·Ï :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ∆∆ƒ«»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¬
˙BwÁÓ4˙Bl‚Ï e·¯˜˙ ‡Ï :¯Ó‡Â .¯ÓB‚Â ˙·ÚBz‰ ≈À«≈…¿≈¿∆¡«…ƒ¿¿¿«

È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ÌÈ¯·„Ï e·¯˜˙ ‡Ï :¯ÓBÏk - ‰Â¯Ú∆¿»¿«…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈
‰Â¯Ú Èel‚5. ƒ∆¿»

"והם 2) כרת או דין בית מיתת עליהן שחייבים ביאות כל
אחת  וכל עריות הנקראות הן מות אחרי בפרשת האמורים

ערווה. נקראת חייב 3)מהן אינו וכרת דין בית מיתת אבל
בחייבי  גם אסורים אלה ודברים בהעראה. או בביאה אלא
בלבד. כריתות בחייבי אלא לוקה אינו אבל לאווין,

הזימה.4) לתועבות המביאים מדרבנן.5)מנהגים

.·ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰ - el‡ ˙BwÁÓ ¯·„ ‰OBÚ‰»∆»»≈À≈¬≈»«
ÊÓ¯Ï B‡ ÂÈÏ‚¯·e ÂÈ„Èa ı¯˜Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙BÈ¯Ú‰»¬»¿»¿»»ƒ¿…¿»»¿«¿»ƒ¿…

dnÚ ˜ÁOÏ B‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡Ï ÂÈÈÚa6Ï˜‰Ï B‡ ¿≈»¿««ƒ»¬»ƒ¿…ƒ»¿»≈
ËÈa‰Ï B‡ ‰ÈÏÚL ÌÈÓOa ÁÈ¯‰Ï elÙ‡Â .L‡…̄«¬ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆»∆»¿«ƒ

ÔÈkÓe .¯eÒ‡ - dÈÙÈa7˙kÓ ‰Ê ¯·„Ï Ôek˙nÏ ¿»¿»»«ƒ«ƒ¿«≈¿»»∆««
‰M‡ ÏL ‰pË˜ Úaˆ‡a elÙ‡ ÏkzÒn‰Â .˙ec¯Ó«¿¿«ƒ¿«≈¬ƒ¿∆¿«¿«»∆ƒ»

Û¯z‰ ÌB˜Óa ÏkzÒpL ÈÓk - ˙B‰Ï Ôek˙Â8elÙ‡Â . ¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿«…∆«¬ƒ
.¯eÒ‡ - d¯ÚO ˙B‡¯Ï B‡ ‰Â¯Ú‰ ÏB˜ ÚÓLÏƒ¿…«»∆¿»ƒ¿«¬»»

לערווה".6) מרגילין ראש וקלות העובר 7)"שחוק ככל
חכמים. דברי ערוותה.8)על

.‚È·iÁa ÔÈ¯eÒ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰Â9¯zÓe .ÔÈÂ‡Ï ¿«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»≈»ƒÀ»
ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa ,d˜„·Ïe ‰Èet‰ ÈÙa ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»¿»¿»≈¿»≈
,‰p‡OÈ ÂÈÈÚa ‰‡ ‡È‰ Ì‡ ‰‡¯iL È„k ,‰ÏeÚa¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒƒ»»¿≈»ƒ»∆»
˙BOÚÏ Èe‡¯L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .¯eq‡ „ˆ ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«ƒ¿…∆»∆»«¬
˙È¯a :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .˙eÊ C¯c ÏkzÒÈ ‡Ï Ï·‡ .Ôk≈¬»…ƒ¿«≈∆∆¿¬≈≈¿ƒ

.‰Ïe˙a ÏÚ ÔBa˙‡ ‰Óe ,ÈÈÚÏ Èz¯k»«ƒ¿≈»»∆¿≈«¿»

בשר 9) וקרבת ונישוק וחיבוק לאווין. בחייבי גם כלומר,
מדרבנן. איסורן לאווין בחייבי

.„Û‡Â ,‰c ‡È‰Lk BzL‡a ËÈa‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓeÀ»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿¿∆ƒƒ»¿«
·Ï ˙‡‰ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â .‰Â¯Ú ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ∆¿»¿««ƒ∆≈¬»«≈
- ÔÓÊ ¯Á‡Ï BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰i‡¯a ‰pnÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒÀ∆∆¿««¿«
Ï˜È ‡ÏÂ ˜ÁOÈ ‡Ï Ï·‡ .ÏBLÎÓ ¯·„Ï ‰Êa ‡a BÈ‡≈»»∆ƒ¿«ƒ¿¬»…ƒ¿…¿…»≈

.‰¯·ÚÏ ÏÈb¯È ‡nL ,dnÚ L‡…̄ƒ»∆»«¿ƒ»¬≈»

.‰ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰M‡a LnzL‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈¿ƒ»¿»≈¿»≈

È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,˙¯¯ÁLÓ ÔÈa ‰ÁÙL ÔÈa ,‰pË¿̃«»≈ƒ¿»≈¿À¿∆∆∆»»ƒ≈
e¯Ó‡ LenL ‰Ê È‡a .¯e‰¯‰10ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÈÁ¯ ? ƒ¿¿≈∆ƒ»¿¿ƒ«»»»»

ÔÈ‡L ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe ,ÂÈÙÏ ‰hÓ ˙Úv‰Â ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿«»«ƒ»¿»»¿ƒ««∆≈
ÔÈ‡Â .„·Ïa BzL‡ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c LÈ‡Ï ‰OBÚ»¿ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿«¿≈
.ÁÈÏL È„È ÏÚ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰M‡ ÌBÏLa ÔÈÏ‡BL¬ƒƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ«¿≈»ƒ«

שאסור.10)

.ÂÌ„‡ ÏL BaÏ ÔÈ‡L ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡ ˜aÁÓ‰«¿«≈««ƒ»¬»∆≈ƒ∆»»
BÙ˜B11B˙BÁ‡ ÔB‚k ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ˜MpL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ¿¬≈∆∆ƒ≈¿««≈∆¿¬

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Bn‡ ˙BÁ‡Â ‰ÏB„b‰«¿»«¬ƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈
,¯˙BÈa ‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ÏÏk ‰‡‰ ‡ÏÂ ‰Â‡z ÌL»«¬»¿…¬»»¿»¬≈∆¿À∆¿≈
ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡L .‡e‰ ÌÈLtË ‰OÚÓe ,‡e‰ ¯eÒ‡ ¯·„Â¿»»»«¬≈ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ
d·Ï Ì‡‰Ó ıeÁ ,‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰Â¯ÚÏ¿∆¿»¿»≈¿»≈¿«»≈»≈ƒ¿»

.Bz·Ï ·‡‰Â¿»»¿ƒ

חטא.11) לידי שיבוא חרד לבו אין כלומר,

.ÊBnÚ ÔLÈ˙Â ,d˜MÏe Bza ˜aÁÏ ·‡‰ ¯zÓ ?„ˆÈk≈«À»»»¿«≈ƒ¿«¿»¿ƒ«ƒ
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ,da ÌÚ Ì‡‰ ÔÎÂ ,¯Oa ·e¯˜a¿≈»»¿≈»≈ƒ¿»»¿«∆≈
„Ú ‰ÏB„b ˙a‰Â ÏB„b Ôa‰ ‰OÚÂ eÏÈc‚‰ .ÌÈpË¿̃«ƒƒ¿ƒ¿«¬»«≈»¿««¿»«
,B˙eÒÎa ÔLÈ ‰Ê - Ánˆ C¯ÚOe eÎ ÌÈ„L eÈ‰iL∆ƒ¿»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«∆»≈ƒ¿
„ÓÚÏ ‰LBa ˙a‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .d˙eÒÎa ‰LÈ ‡È‰Â¿ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»¿»««»«¬…

˙‡OpL B‡ ,‰n¯Ú ‰È·‡ ÈÙÏ12‰LBa Ì‡‰ Ì‡ ÔÎÂ , ƒ¿≈»ƒ»¬À»∆ƒ≈¿≈ƒ»≈»
- ÌÈpË˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰n¯Ú da ÈÙa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿≈¿»¬À»¿««ƒ∆≈¿«ƒ
‡l‡ Ì‰nÚ ÌÈLÈ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÌÏk‰Ï eÚÈb‰MÓƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈≈∆≈¿≈ƒƒ»∆∆»

.Ô˙eÒÎaƒ¿»

נתקדשה.12) ואפילו

.Á˙BÏÏBÒÓ‰ ÌÈL13‰OÚnÓe ,¯eÒ‡ - BÊa BÊ »ƒ«¿¿»»ƒ«¬≈
ı¯‡ ‰OÚÓk :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ e¯‰Ê‰L ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆À¿«¿»»∆∆¡«¿«¬≈∆∆
?ÌÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .eOÚ˙ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ…«¬»¿¬»ƒ∆»ƒ
˙‡O ‰M‡Â ,‰M‡ ‡OB ‰M‡Â ,LÈ‡ ‡OB LÈ‡ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ»ƒ≈
ÔÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰Ê ‰OÚnL Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈL‡ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ««ƒ∆«¬∆∆»≈
ÌL ÔÈ‡ È¯‰Â ,„ÁÈÓ Â‡Ï BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÏÓ«¿ƒ»»∆≈»¿À»«¬≈≈»
,˙eÊ ÌeMÓ ‰p‰kÏ ˙B¯Ò‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÏÏk ‰‡Èaƒ»¿»¿ƒ»≈∆¡»«¿À»ƒ¿

˙eÊ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰Êa dÏÚa ÏÚ ‰M‡ ¯Ò‡z ‡ÏÂ14. ¿…≈»≈ƒ»««¿»»∆∆≈»¿
ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙Bk‰Ï Èe‡¯Â¯eq‡ eO15. ¿»¿«»«««¿ƒ¿»ƒ

ÚBÓe ,‰Ê ¯·cÓ BzL‡ ÏÚ „Èt˜‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»∆≈«
‡È‰ ˙‡ˆlÓe dÏ Òk‰lÓ CÎa ˙BÚe„È‰ ÌÈLp‰«»ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈»ƒ»≈ƒ

.Ô‰ÈÏ‡¬≈∆

נשים 13) חכמים שקוראין וזה ... אשה על אשה "מביאות
בזו". זו ומשום 14)המסוללות בעלמא" "פריצותא

בעלה. על נאסרת אשה אין על 15)פריצותא העובר ככל
מדבריהם. איסור

.Ë‰Ó Ïk CÎÈÙÏ .BÏ ‡È‰ ˙¯zÓ - Ì„‡ ÏL BzL‡ƒ¿∆»»À∆∆ƒ¿ƒ»»«
˙Ú ÏÎa ÏÚBa :‰OBÚ - BzL‡a ˙BOÚÏ ‰ˆB¯ Ì„‡M∆»»∆«¬¿ƒ¿∆≈¿»≈
‰ÈÏÚ ‡·e] ,‰ˆ¯iL ¯·‡Â ¯·‡ ÏÎa ˜MÓe ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿«≈¿»≈∆¿≈∆∆ƒ¿∆»»∆»
˙·ÎL ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·e ;[dk¯„k ‡lLÂ dk¯„k¿«¿»¿∆…¿«¿»ƒ¿«∆…ƒƒ¿«
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d`iaקכב ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï˜È ‡lL ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰Ïh·Ï Ú¯Ê∆«¿«»»¿««ƒ≈ƒ«¬ƒ∆…»≈
,LÈÓLz ˙ÚLa BÓˆÚ Lc˜iLÂ ,CÎÏ BL‡¯ ˙‡ Ì„‡»»∆…¿»¿∆¿«≈«¿ƒ¿««¿ƒ
ÌÏBÚ‰ C¯cÓ ¯eÒÈ ‡ÏÂ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¿≈¿…»ƒ∆∆»»
.˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ È„k ‡l‡ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡L ,B‚‰Óeƒ¿»∆≈»»∆∆»¿≈ƒ¿¿ƒ¿

.È‰˙È‰L È¯‰ .¯p‰ ¯B‡Ï B˙hÓ LnLÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿«≈ƒ»¿«≈¬≈∆»¿»
È¯‰ - ˜eÏc ¯p‰ ‰È‰Â ¯Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ˙aL«»¿…»»«ƒ«≈¿»»«≈»¬≈
LnLÏ ÈÏ‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÏÏk LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ¿«≈
„ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡Â .BÏ ‡È‰ ÌÈt ˙efÚL ,ÌBia B˙hÓƒ»«∆«»ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒ
ÏÈÙ‡Ó ‰Ê È¯‰ - CÎa CLn‰Ï ‡a BÈ‡L ,ÌÎÁ»»∆≈»¿ƒ»≈¿»¬≈∆«¬ƒ
ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â .LnLÓe B˙ÈlËa¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿»»∆∆»ƒ¿≈

ÏB„b C¯ˆ16.‰ÏÈl‰ ÚˆÓ‡a LnLÏ ‰M„˜ C¯„Â . …∆»¿∆∆¿À»¿«≈¿∆¿«««¿»

הרפואה".16) דרך "כמו

.‡È‰a¯Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ ˙Úc ÔÈ‡≈««¬»ƒ»¿ƒ∆«¿∆
,ÏB‚¯˙k BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‰È‰ÈÂ ‰hn‰ LÈÓL˙a¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿¿«¿¿
Ïk ‡l‡ .‡e‰ ÌÈ¯ea ‰OÚÓe ,„‡Ó „Ú ‡e‰ Ìe‚Ùe»«¿…«¬≈ƒ∆»»
‡lL ‡e‰Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - LÈÓL˙a ËÚÓÓ‰«¿«≈¿«¿ƒ¬≈∆¿À»¿∆…
ewz ‡ÏÂ .BzL‡ ˙ÚcÓ [‡l‡] ‰BÚ Ïh·È¿«≈»∆»ƒ««ƒ¿¿…ƒ¿

‰BL‡¯a17„Ú ‰¯Bza e‡¯˜È ‡lL ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚ·Ï »ƒ»¿«¬≈¿»ƒ∆…ƒ¿¿«»«
.‰hn‰ LÈÓL˙a ËÚÓÏ È„k ‡l‡ ,eÏaËiL∆ƒ¿¿∆»¿≈¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»

בטלוה.17) כך אחר

.·ÈBaÏÂ B˙hÓ Ì„‡ LnLÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ»¿ƒ
‡ÏÂ ,˙e¯ÎL CBzÓ ÏÚ·È ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰M‡a ·MÁÓ¿«≈¿ƒ»«∆∆¿…ƒ¿«ƒƒ¿¿…
ÏÚ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡ÏÂ ,‰‡O CBzÓ ‡ÏÂ ,‰·È¯Ó CBzÓƒ¿ƒ»¿…ƒƒ¿»¿…»»∆»«
Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰iLk ‡ÏÂ ,epnÓ ‰‡¯È ‡È‰Â dÁ¯k»¿»¿ƒ¿≈»ƒ∆¿…¿∆ƒ¿∆∆»≈∆
.dL¯‚Ï BaÏa ¯ÓbL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡ÏÂ ,‰cÓ¿À∆¿…»»∆»««∆»«¿ƒ¿»¿»
ÈfÚ Ô‰Ó ‡l‡ ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡ ÌÈa‰ - Ôk ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«»ƒ≈»¬ƒ∆»≈∆«≈

.ÌÈÚLBÙe ÌÈ„¯BÓ Ô‰Óe ÌÈt»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ

.‚È‡È‰L ‰ÙeˆÁ ‰M‡ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆»ƒ»¬»∆ƒ
ÌLÏ ‰M‡ ‰zÙÓ‰ B‡ ,‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz ˙Ú·Bz«««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»«¿«∆ƒ»¿≈
ÏÚ ‡·e BzL‡ ÏÁ¯ ÏÚ ‡B·Ï Ôek˙n‰ B‡ ,ÔÈ‡eOƒƒ«ƒ¿«≈»«»≈ƒ¿»«
dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓe ,BzL‡ ‰‡Ï≈»ƒ¿ƒ∆…»¬»««ƒ««¿»
ÌÈa‰ el‡ Ïk - ˜ÙÒ Ôa‰ È¯‰Â ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ«¬≈«≈»≈»≈«»ƒ
È¯eqiL ÌÈÚLBt‰Â ÌÈ„¯Bn‰ Ì‰ Ì‰Ó ÌÈ„Bli‰«ƒƒ≈∆≈«¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ≈

.Ô˙B‡ ÔÈ¯¯Ba ˙eÏb‰«»¿ƒ»

.„È˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa BzL‡ ÏÚ ‡B·Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»«ƒ¿«¿»ƒ»¿
‰‡¯È ‡lL ;‰¯Èc ˙È·a ‡l‡ ,ÔÈÒc¯Ù·e ˙Bp‚a B‡¿«¿«¿≈ƒ∆»¿≈ƒ»∆…≈»∆
BzL‡ ˙‡ ÏÚBa‰Â .˙eÊ È„ÈÏ ÌÓˆÚ eÏÈb¯ÈÂ ,˙eÊkƒ¿¿«¿ƒ«¿»ƒ≈¿¿«≈∆ƒ¿
ÔÎÂ .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«ƒ«««¿¿≈

˜eMa Lc˜Ó‰Â ,‰‡È·a Lc˜Ó‰18‡Ïa Lc˜Ó‰Â , «¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈«¿«¿«≈¿…
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - CecLƒ«ƒ«««¿

הוא".18) ופריצות זילות דמנהג בכספא "אפילו

.ÂË¯ÊÁiL „Ú ‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡ È‡ÒÎ‡Â¿«¿¿«»¿«¿ƒ«ƒ»«∆«¬…

˙È·a ¯e„iL LÈ‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿≈»¿¬»ƒ«»ƒ∆»¿≈
.ıÁ¯nÏ BnÚ ÒkÈ ‡ÏÂ .‡È‰ ÌÈt ˙efÚ BfL ,ÂÈÓÁ»ƒ∆«»ƒƒ¿…ƒ»≈ƒ«∆¿»

.ÊËÏÚa ÌÚ ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÂÈ·‡ ÌÚ Ì„‡ ÒkÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈»»ƒ»ƒ«∆¿»¿…ƒ««
B„ÈÓÏ˙Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â .B„ÈÓÏz ÌÚ ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÁ‡ ÈL eÒkÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .¯zÓ -À»¿≈¿∆»¬∆…ƒ»¿¿≈«ƒ

.ıÁ¯nÏ „Á‡k¿∆»«∆¿»

.ÊÈÈÚe¯t Ï‡¯OÈ ˙Ba eÎl‰È ‡Ï19,˜eMa L‡¯ …¿«¿¿ƒ¿»≈¿≈…«
‰Èet ˙Á‡20˜eMa ‰M‡ CÏz ‡ÏÂ .LÈ‡ ˙L‡ ˙Á‡Â ««¿»¿««≈∆ƒ¿…≈≈ƒ»«

ÂÈ¯Á‡ CÏ˙Â ,da eOt˙È ‡nL ‰¯Êb .‰È¯Á‡ d·e¿»«¬∆»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»¿≈≈«¬»
C¯„ e‰eÒÙzL ÌÈÚL¯‰ da eÏlÚ˙ÈÂ ,B¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ∆¿»∆∆

.˜BÁO¿

שער.19) אבל 20)מגולות בעולה, או גרושה או אלמנה
ראש. פרועת לצאת מותרת בתולה

.ÁÈ‡Ï CÎÈÙÏ .‰Ïh·Ï Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒƒ¿«∆«¿«»»¿ƒ»…
‡OÈ ‡ÏÂ ,ıeÁaÓ ‰¯BÊÂ ÌÈÙaÓ Lc Ì„‡ ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ»
„ia ÔÈÙ‡nL el‡ Ï·‡ .„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈¬»≈∆¿»¬ƒ«»
ÏB„b ¯eq‡L Ì‰Ï È„ ‡Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ¿«∆«…«»∆∆ƒ»

·LBÈ ‡e‰ Èeca - ‰Ê ‰OBÚ‰L ‡l‡ ,‡e‰21, ∆»∆»∆∆¿ƒ≈
‚¯‰ el‡Îe ,e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆∆¡«¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«

.LÙp‰«∆∆

כן.21) שיעשה מי כל נידו שחכמים כלומר,

.ËÈ‡È·È B‡ ˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰M˜iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»∆¿«∆«¿¿««»ƒ
ÚÈqÈ - ¯e‰¯‰ BÏ ‡B·È Ì‡ ‡l‡ .¯e‰¯‰ È„ÈÏ BÓˆÚ«¿ƒ≈ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿«ƒ«

‰¯Bz È¯·„Ï (‰˙ÁL‰Â) È‡·‰ È¯·cÓ BaÏ22‡È‰L , ƒƒƒ¿≈¬«¿«¿»»¿ƒ¿≈»∆ƒ
ÔLÈÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁ ˙ÏÚÈÂ ÌÈ·‰‡ ˙Ïi‡«∆∆¬»ƒ¿«¬«≈¿ƒ»»¿»»ƒ…
‡lL È„k ,ËÚÓ ‰hiL „Ú ,‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Bt¯Ú ÏÚ«»¿»»¿«¿»«∆ƒ∆¿«¿≈∆…

.ÈeM˜ È„ÈÏ ‡B·È»ƒ≈ƒ

המדרש".22) לבית "משכהו

.Î‰ÚLa ÛBÚÂ ‰iÁ·e ‰Ó‰·a ÏkzÒÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿«»»¿»»
‰Ó‰a ÈÚÈa¯ÓÏ ¯zÓe .‰·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈ˜wcÊnL∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿≈»À»¿«¿ƒ≈¿≈»
ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ

Î‡ÏÓa.¯e‰¯‰ È„ÈÏ e‡B·È ‡Ï Ôz ƒ¿«¿»…»ƒ≈ƒ¿

.‡ÎÔ‰L ‰ÚLa ÌÈLpa ÏkzÒ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»¿ƒ¿«≈«»ƒ¿»»∆≈
ÏL ¯Óˆ È„‚·a ÏkzÒ‰Ï elÙ‡ .‰ÒÈ·k‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ¿««¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆∆∆
.¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL ,¯eÒ‡ - d¯ÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ƒ»∆«ƒ»»∆…»ƒ≈ƒ¿

.·ÎCl‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ˜eMa ‰M‡a Ú‚tL ÈÓƒ∆»«¿ƒ»«»¿«≈
ÏÎÂ .ÂÈ¯Á‡Ï B‡ ÔÈ„„ˆÏ d˜lÒÓe ı¯ ‡l‡ ,‰È¯Á‡«¬∆»∆»»¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
ÈnÚ ÈlwÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ È¯Á‡ ˜eMa Cl‰Ó‰«¿«≈««¬≈ƒ»¬≈∆ƒ«≈«≈
˜ÈÁ¯iL „Ú ‰BÊ ‰M‡ Á˙t ÏÚ ¯·ÚÏ ¯eÒ‡Â .ı¯‡‰»»∆¿»«¬…«∆«ƒ»»«∆«¿ƒ
.d˙Èa Á˙t Ï‡ ·¯˜z Ï‡Â :¯Ó‡pL ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿««∆∆¡«¿«ƒ¿«∆∆«≈»

.‚Î,ÂÈLe·Óa B„È ÁÏLÏ ÈeO BÈ‡L Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆≈»ƒ¿…«»ƒ¿»
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‡Ï B¯eaË ˙ÁzÓ elÙ‡Â .¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ≈ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ…
ÒÈÎÈ23ÔÈzL‰ Ì‡Â .¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,B„È «¿ƒ»∆»»ƒ≈ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

- ÈeO ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈzLÈÂ ‰n‡a ÊÁ‡È ‡Ï - ÌÈÓ«ƒ…∆¡…»«»¿«¿ƒ¿ƒ»»»
B„È ËÈLBÈ ‡Ï - ÈeO BÈ‡L ÔÈ·e ÈeO ÔÈ·e .¯zÓÀ»≈»≈∆≈»…ƒ»

.ÂÈ·˜Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰ÚLa ‡l‡ ÏÏk ‰n‡Ï»«»¿»∆»¿»»∆»ƒƒ¿»»

דבזה 23) ... ההלכה) בתחילת (כמו אסור (רבינו) כתב "לא
יהודה  לרבי קראו (שלכן קדושה תוספת מצד רק איסור אין

אבנטו". תחת ידו הכניס "שלא הקדוש רבינו הנשיא

.„Î¯‡t˙‰ - ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ»ƒƒ¿≈«¬»ƒƒ¿»≈
Ô‰Óe ,BlL ‰ÏÈna ÏkzÒ ‡Ï ÌÏBÚnL Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆∆≈»…ƒ¿«≈«ƒ»∆≈∆

BzL‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚÓ ÔBa˙‰ ‡lL ¯‡t˙‰L ÈÓ24. ƒ∆ƒ¿»≈∆…ƒ¿≈≈»¿«ƒ¿
Ô‰L ,˙Ó‡‰ È¯·„Ï È‡·‰ È¯·cÓ ‰Bt BalL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈¬«¿ƒ¿≈»¡∆∆≈

.ÌÈLB„w‰ ··Ï ˙BÊÁB‡¬¿««¿ƒ

בה 24) הכיר ולא גידמת אשה שנשא באדם "מעשה
הכיר  שלא זה אדם צנוע כמה ... מותה יום עד (במומה)

באשתו".

.‰ÎCeÓÒ ÂÈ˙B·e ÂÈa Ì„‡ ‡ÈOiL ,ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓƒ¿«¬»ƒ∆«ƒ»»»»¿»»
È„ÈÏ B‡ ˙eÊ È„ÈÏ e‡B·È - ÔÁÈpÈ Ì‡L ;Ô˜¯ÙÏ¿ƒ¿»∆ƒ«ƒ≈»ƒ≈¿ƒ≈
.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ EÂ z„˜Ùe :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .¯e‰¯‰ƒ¿¿«∆∆¡«»«¿»»¿¿…∆¡»

ÔË˜Ï ‰M‡ ‡ÈO‰Ï ¯eÒ‡Â25.‡È‰ ˙eÊ BÓk ‰fL , ¿»¿«ƒƒ»¿»»∆∆¿¿ƒ

עשרה.25) השלוש שנת לפני

.ÂÎ‡OÈ ‡ÏÂ .‰M‡ ‡Ïa ·LÈÏ È‡M¯ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««≈≈¿…ƒ»¿…ƒ»
„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰˜Êe ‰¯˜Ú26‰M‡Ï ˙eL¯e . ¬»»¿≈»∆≈»¿»≈≈¿¿ƒ»

¯eÁa ‡OÈ ‡ÏÂ .ÒÈ¯ÒÏ ‡Opz B‡ ÌÏBÚÏ ‡Opz ‡lL∆…ƒ»≈¿»ƒ»≈¿»ƒ¿…ƒ»»
‰˜Ê27.˙eÊÏ Ì¯Bb ‰Ê ¯·cL ;‰cÏÈ Ô˜Ê ‡OÈ ‡ÏÂ , ¿≈»¿…ƒ»»≈«¿»∆»»∆≈ƒ¿

ורביה.26) פריה מצות  קיים לא עדיין אפילו 27)כאשר
לילד. הראוייה

.ÊÎ¯e„z ‡Ï - ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆≈≈∆ƒ¿ƒ«ƒƒ…»
Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙eÊ È„ÈÏ e‡B·È ‡nL ,¯ˆÁa BnÚ28 ƒ∆»≈∆»»ƒ≈¿¿ƒ»»…≈

ÈB·na BnÚ ¯e„z ‡Ï -29.ÈB·Ók ÔBc ÔË˜ ¯ÙÎe . …»ƒ«»¿»»»ƒ¿»
‰Le¯‚e .BÚ·˙Ï ÁÈÏL ‰OBÚ - BÏˆ‡ ‰ÂÏÓ dÏ ‰È‰»»»ƒ¿∆∆¿»»ƒ«¿»¿¿»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ B‡ Ô˙B‡ ÔÈcÓ - ÔÈ„Ï L¯‚Ó‰ ÌÚ ‰‡aL∆»»ƒ«¿»≈¿ƒ¿«ƒ»«ƒ»

˙ec¯Ó ˙kÓ30˙¯zÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰L¯b˙ Ì‡Â . «««¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ»≈ƒÀ∆∆
Ò‚ BaÏ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ¯e„ÏÂ ÔÈ„a BÚ·˙Ï31- da ¿»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ«»

‡È‰ ?ÈÓ ÈtÓ ‰Á„ ÈÓe .¯eÒ‡ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Û‡«ƒ»≈ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¿≈ƒƒ
‰ÁcÈ ‡e‰ - dlL ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÂÈtÓ ˙ÈÁcƒ¿≈ƒ»»¿ƒ»¿»∆»≈∆»ƒ»∆

.‰ÈtÓƒ»∆»

גרושה.28) איסור גם עליו היו 29)שיש שלהם בתים
אחת  לחצר פתוחים אחדים בתים שכזו: תכנית פי על בנויים

למבוי. פתוחות אחדות לדינא 30)וחצרות לקמן אתי "ואי
להו  משמתינן שמותי אמר פפא רב לדין) לפנינו באו (ואם
יהושע  דרב בריה הונא רב קל), חרם הוא נידוי אותן, (מנדין
לא  שבגמרא ומכיוון אותן). (מכין להו" מנגדינן נגודי אמר

מכין. או נידוי או רבינו פסק ההלכה, "לבו 31)נפסקה
לה" קרוב

.ÁÎ;dL¯‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ ‡OÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ»ƒ»¿«¿¿»¿»
ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰Â ‰Ú¯ EÚ¯ ÏÚ L¯Áz Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬«≈¬»»¿≈»∆«
d˙B‡ ‡OB ‡e‰L ‰lÁza dÚÈ„B‰ Ì‡Â .Cz‡ƒ»¿ƒƒ»«¿ƒ»∆≈»

.¯zÓ - ÌÈÓÈÏ¿»ƒÀ»

.ËÎ‰È„Óa ‰M‡Â BÊ ‰È„Óa ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡OB Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÓi‰ eÎÈ¯‡È ‡nL ;˙¯Á‡«∆∆∆»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»»≈
BÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â Bn‡ ˙BÁ‡Â B˙BÁ‡¬«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆¿≈
BÚ¯Ê È¯‰Â ,Úe„È BÓML ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ Ì‡Â .Úe„È»«¿ƒ»»»»»∆¿»««¬≈«¿

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÓÒ¯ÙÓ¿À¿»ƒƒƒ¬≈∆À»

.Ï‡ÏÂ ÌÈÚ¯ˆÓ ˙ÁtLnÓ ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»ƒ»ƒƒ¿««¿…»ƒ¿…
ÔÈtÎ ˙ÁtLnÓ32ÌÈÓÚt ‰LÏL e˜ÊÁ‰L ‡e‰Â .33 ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿∆À¿¿¿»¿»ƒ

.Ck Ì‰Èa e‡B·iL∆»¿≈∆»

ברצונו 32) שלא שמתהפך לפי כך "ונקרא הנפילה, מחלת
כורע". שהוא שבשתי 33)בשעה פוסק שרבינו פי על ואף

שלוש  צריך המשפחה את להחזיק אולם חזקה, הווה פעמים
פעמים.

.‡ÏÈLÈÏLÏ - e˙ÓÂ ÌÈL‡ ÈLÏ ˙‡OpL ‰M‡34 ƒ»∆ƒ»ƒ¿≈¬»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‰Lc˜˙ elÙ‡Â .‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ;‡Opz ‡Ï…ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈«¬ƒƒ¿«¿»
BÓk ‰fL ,˙‰k ı¯‡‰ ÌÚ Ï‡¯OÈ ‡OÈ ‡ÏÂ .ÒÎÈ -ƒ¿…¿…ƒ»ƒ¿»≈«»»∆…∆∆∆∆¿
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - ‡O Ì‡Â .Ô¯‰‡ ÏL BÚ¯ÊÏ ÏelÁƒ¿«¿∆«¬…¿ƒ»»»¿¬»ƒ
˙Ó B‡ ,ÌÈa ‡Ïa ˙Ó ‡l‡ ,‰ÙÈ ‰ÏBÚ Ô‚eeÊ ÔÈ‡≈ƒ»∆»∆∆»≈¿…»ƒ≈

Ì‰ÈÈa ‰È‰z ‰ËË˜ B‡ ,‰¯‰Óa ‡È‰ B‡ ‡e‰35. ƒƒ¿≈»¿»»ƒ¿∆≈≈∆
‰‡ ‰Ê È¯‰ - ˙‰k ‡OpL ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡¬»«¿ƒ»»∆»»…∆∆¬≈∆»∆

.„Á‡k ‰p‰Îe ‰¯Bz È¯‰ ,ÁaLÓe¿À»¬≈»¿À»¿∆»

סכנה 34) ויש "קטלנית" ונקראת מתים שבעליה שהוחזקה
אותה. הנושא השלישי לידי 35)לבעל מביאתו "או

שעניות  מפני ביניהם", תהיה "קטטה כותב ורבינו עניות",
נקיש  מכדא שערי "כמשלם שאמרו כמו קטטה, לידי מביאה
באה  בכד השעורים נגמרים (=כאשר בביתא" תיגרא ואתי
העניות. מן גרועה שמריבה רבינו ודעת לבית) מריבה
ולא  כותב: הוא חכם תלמיד של ביתו רבינו משבח וכאשר

חכם. תלמיד של בביתו מריבה

.·ÏB‡ ˙Ó Ì‡L ;ı¯‡‰ ÈnÚ ˙a Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»««≈»»∆∆ƒ≈
¯˙k ˙Ú„BÈ Ôn‡ ÔÈ‡L ,eÈ‰È ı¯‡‰ ÈnÚ ÂÈa - ‰ÏB‚∆»»«≈»»∆ƒ¿∆≈ƒ»««∆∆
Bza Ô˙Bp‰ ÏkL .ı¯‡‰ ÌÚÏ Bza ‡ÈOÈ ‡ÏÂ .‰¯Bz‰«»¿…«ƒƒ¿«»»∆∆»«≈ƒ
‰kÓ ;È¯‡‰ ÈÙÏ d˙e d˙ÙkL ÈÓk - ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿ƒ∆¿»»¿»»ƒ¿≈»¬ƒ«∆
Ïk Ì„‡ ¯kÓÈ ÌÏBÚÏe .ÌÈt ˙La BÏ ÔÈ‡Â ,ÏÚB·e≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿…»»»
B‡ ˙Ó Ì‡L ;ÌÎÁ „ÈÓÏz ˙a ‡OÈÂ BÏ LiM ‰Ó«∆≈¿ƒ»««¿ƒ»»∆ƒ≈

˙Ï Bza ‡ÈOÈ ÔÎÂ .ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÂÈa - ‰ÏB‚„ÈÓÏ ∆»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ
ÏL B˙È·a ‰·È¯Ó ‡ÏÂ ‰p‚Ó ¯·c ÔÈ‡L ;ÌÎÁ»»∆≈»»¿À∆¿…¿ƒ»¿≈∆

.ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

"..dxezd xzk zrcei on` oi`y"

ובכל  פעמים, שלוש ברמב"ם מופיע תורה" "כתר המושג
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

התורה. שבכתר אחר לעניין נתכוון פעם
לבו  שנשאו "מי כתב ה"א) ג' (פרק תורה תלמוד בהלכות
יסיח  לא תורה, בכתר מוכתר ולהיות כראוי זו מצוה לקיים
שם  הפרק שבסוף ובהלכה כו'" אחרים לדברים דעתו
למד  אדם אין ובלילה, ביום ללמוד שמצוה "אע"פ כתב:
בכתר  לזכות שרצה מי לפיכך בלילה, אלא חכמתו  רוב

כו'". לילותיו בכל יזהר התורה
שהתורה  כך על מדבר א' בהלכה עניינים: לשני וכוונתו
במילים  כוונתו וזוהי הלומדה, האדם של כתרו נעשית
לסגולת  כוונתו הפרק בסוף אבל תורה". בכתר "מוכתר
לעניין  היינו התורה, לכתר זוכה שעל־ידה בלילה הלימוד
שינה  ולכן תורה. של כתרה - גופא בתורה יותר נעלה
של  ומהותה לעיקרה היינו התורה, כתר וכתב זה בענין
בו  שיש אלא התורה את ומשיג שמבין רק שלא התורה,
"כתר  א' בהלכה הלשון אבל התורה'. ב'נותן הדביקות גם

אותו. מכתירה שהתורה הלומד האדם על מורה תורה"
כתר  יודעת אמן "שאין כאן הרמב"ם שכתב מה אמנם

התורה. יוקר יודעת שאינה כוונתו התורה",
(27 dxrde 43 cenr zegiyÎihewl itÎlr)

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
או 1) בהמה ועם העריות מן ערוה עם ייחוד איסור יבאר

ותינוקת  תינוק וכן הגויים עם ישראלית ייחוד איסור זכר;
אם  ואשה תינוקות; ילמד אם אשה לו שאין מי ובהמה;
ושירגיל  בשלשה; עריות בסתרי דורשין אין קטנים; תלמד

בקדושה. עצמו

.‡˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡2‰˜Ê ÔÈa , »¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»ƒ»¬»≈¿≈»
Ì‡‰Ó ıeÁ .‰Â¯Ú ˙Bl‚Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ;‰cÏÈ ÔÈa≈«¿»∆»»∆≈¿«∆¿»≈»≈
.‰c BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰Â ,Bza ÌÚ ·‡‰Â ,da ÌÚƒ¿»¿»»ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ»
¯eÒ‡ - ÏÚ·iL Ì„˜ ‰c BzL‡ ‰Ò¯tL Ô˙ÁÂ¿»»∆≈¿»ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«»
ÔLÈ ‡e‰Â ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ ‡È‰ ‡l‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆»ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»≈
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈL‡‰ ÔÈa≈»¬»ƒ¿ƒ»»∆»ƒ»ƒ»¿««»

.dnÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ - ˙‡ÓËƒ¿»À»¿ƒ¿«≈ƒ»

עם 2) יחוד אבל א. הלכה כא פרק למעלה ביאורנו ראה
התורה. מן אסור אינו לאוין חייבי

.·.‰Ó‰a‰ ÏÚÂ ¯eÎÊ ·kLÓ ÏÚ Ï‡¯OÈ e„LÁ ‡Ï…∆¿¿ƒ¿»≈«ƒ¿«¿¿««¿≈»
elÙ‡ ˜Á¯˙ Ì‡Â .Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿«≈¬ƒ
ÈÏB„‚e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰·e ¯eÎÊ „eÁiÓƒƒ¿¿≈»¬≈∆¿À»¿≈
e„ÁÈ˙È ‡lL È„k ‰Ó‰a‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ»«¿ƒƒ«¿≈»¿≈∆…ƒ¿«¬

‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙BÈ¯Ú‰ „eÁÈ ¯eq‡Â .dnÚ3. ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒƒ««»»

"רמז 3) ושם רבינו. משה עד איש מפי איש שקיבלו כלומר,
התורה". מן ליחוד

.‚BÈc ˙È·e „Âc ¯Êb ¯Ó˙Â ÔBÓ‡ ‰OÚÓ Ú¯‡Lk¿∆≈««¬≈«¿¿»»»«»ƒ≈ƒ
‰Â¯Ú dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰Èet „eÁÈ ÏÚ4ÏÏÎa - «ƒ¿»¿««ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿«

Ïl‰Â È‡nLÂ .‡È‰ ˙BÈ¯Ú „eÁÈ5„eÁÈ ÏÚ e¯Êb ƒ¬»ƒ¿««¿ƒ≈»¿«ƒ

¯eÒ‡L ‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰ Ïk ,‡ˆÓ .˙È˙ekƒƒ¿»»«ƒ¿«≈ƒƒ»∆»
˙‡ ÔÈkÓ - ˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ«ƒ∆
ÔÈÊÈ¯ÎÓe ,‰M‡‰Â LÈ‡‰ ,˙ec¯Ó ˙kÓ Ô‰ÈL¿≈∆«««¿»ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ6¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,LÈ‡ ˙L‡Ó ıeÁ . ¬≈∆≈≈∆ƒ∆««ƒ∆»
‡lL ;ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - „ÁÈ˙ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»ƒƒ¿«≈≈ƒ∆…
ÏÚ ÊÚÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ e‡ˆÓÂ ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ««»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«««

.ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L ÌÈa‰«»ƒ∆≈«¿≈ƒ

ד:4) הלכה אישות מהלכות א בפרק כמבואר לאו, אלא
התורה". מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה "הבועל

לו:5) עבודהֿזרה ובגמרא וביתֿהלל, ביתֿשמאי כלומר,
אפילו  גזור וביתֿהלל ביתֿשמאי תלמידי (ובאו) "ואתו
ביום  עצמן והלל שמאי "שהיו ומפני גוים". דבת איחוד
והלל  שמאי את רבינו הזכיר דבר", שמונהֿעשר שגזרו

הגזירה. ומכריז".6)כגוזרי מלקי זוטרא "מר

.„BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ»ƒ»¿»ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BnÚ7BzL‡L ÈtÓ ,„ÁÈ˙‰Ï ƒ¬≈À∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿
È˙z ‡Ï Ï·‡ .Bz¯nLÓÛ‡Â È˙ek‰ ÌÚ ˙ÈÏ‡¯OÈ „Á ¿«¿«¬»…ƒ¿«≈ƒ¿¿≈ƒƒ«ƒ¿«

Bz¯nLÓ È˙ek ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ,BnÚ BzL‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿∆ƒ¿«¿«
.‰Lea Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆»

מותר.7) זה הרי תימן: בכת"י

.‰¯ÙÒ B„nÏÏ È˙eÎÏ Ï‡¯OÈ ˜BÈz ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿≈∆
·kLÓ ÏÚ ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ ,˙en‡ B„nÏÏe¿«¿À»ƒ¿≈∆À»¬ƒ«ƒ¿«

˙BÈ˜cÙa ‰Ó‰a ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â .¯eÎÊ8,ÌÈ˙ek ÏL ¿¿≈«¬ƒƒ¿≈»¿À¿¿»∆ƒ
.˙B·˜ Ïˆ‡ ˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ Ïˆ‡ ÌÈ¯ÎÊ elÙ‡Â«¬ƒ¿»ƒ≈∆¿»ƒ¿≈≈∆¿≈

שכר 8) ומעלים שם דרכים עוברי להתאכסן "שעושין
(רש"י). לבעלים"

.ÂÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â9elÙ‡ ,È˙ek ‰ÚB¯Ï ¿≈¿ƒ¿≈»«»»¿∆ƒ¬ƒ
ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ .˙È˙eÎÏ ˙B·˜e ÌÈ˙eÎÏ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆À»¬ƒ

e¯‡a ¯·Îe ,‰Ó‰a ˙Úa¯‰ ÏÚ10¯eÎÊa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ««¿»«¿≈»¿»≈«¿∆≈¬ƒƒ¿
.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡Â ,‰Ó‰··eƒ¿≈»¿∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

הלכה 9) א פרק למעלה כמבואר בעוף, גם אסורה שרביעה
י.10)טז. הלכה יד פרק למעלה

.Ê?˙È˙eÎÏ ‰·˜ ‰Ó‰a ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
·kLÏ Û‡Bp‰ ‡B·iLÎe ,ÌÈÙ‡B ˙˜ÊÁa ÔlkL ÈtÓƒ¿≈∆À»¿∆¿«¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿«
ÌÚ ·kLÈÂ ‰p‡ˆÓÈ ‡lL ¯LÙ‡ ,BÊ ˙È˙ek‰ ÌÚƒ«ƒ∆¿»∆…ƒ¿»∆»¿ƒ¿«ƒ

.‰Ó‰a‰ ÌÚ ·kLÈ ‰p‡ˆÓÈ elÙ‡ B‡ .‰Ó‰a‰«¿≈»¬ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ«¿≈»

.Á,‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ elÙ‡ ˙Á‡ ‰M‡ „ÁÈ˙z ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ»««¬ƒƒ¬»ƒ«¿≈
ÌL Ì‰Ó „Á‡ ÏL BzL‡ ‰È‰zL „Ú11‡Ï ÔÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆»≈∆»¿≈…

‰a¯‰ ÌÈL .‰a¯‰ ÌÈL ÌÚ elÙ‡ „Á‡ LÈ‡ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒƒ»ƒ«¿≈»ƒ«¿≈
„eÁÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ12eÈ‰ . ƒ¬»ƒ«¿≈≈¿ƒ¿ƒ»

ÌÈL‡‰ B‡ ,ÌÈÙaÓ ÌÈLp‰Â ıeÁaÓ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ«¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¬»ƒ
‰L¯Ùe ,ıeÁaÓ ÌÈLp‰Â ÌÈÙaÓ13ÔÈ·Ï ˙Á‡ ‰M‡ ƒƒ¿ƒ¿«»ƒƒ«≈¿»ƒ»««¿≈

ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈLp‰ ÔÈ·Ï LÈ‡ B‡ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ¿≈«»ƒ¬ƒƒ
„eÁÈ14elÙ‡ .15- ÌÈLp‰ ÌÚ BzÎ‡ÏÓe B˜ÒÚL LÈ‡ ƒ¬ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ«»ƒ
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קכה d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - zah `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÁÈ˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡˜qÚ˙È ?‰OÚÈ „ˆÈk .ÌÈLp‰ ÌÚ „ »¿ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈««¬∆ƒ¿«≈
.˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰ÙÈ B‡ ,BnÚ BzL‡Â Ô‰nÚƒ»∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»»«∆∆

ואין 11) ד. הלכה למעלה כמבואר משמרתו, שאשתו מפני
שם, נשותיהן שאין האחרים, עם תזנה האשה שמא לחוש
תזנה, לא חברתה גם בעלה, מפני תזנה לא שהיא מכיון
סודה. יגלו ובעלה היא שמא מפחדת שהיא מפני

אין 12) מבפנים, ונשים החיצון) (בבית מבחוץ אנשים
ואם  לפנים, דרך להם אין (שהחיצונים יחוד משום חוששים
מבפנים  אנשים חבריו), בזה ירגישו - לפנים מהם אחד יכנס
מהם  אחד יצא (שמא יחוד משום חוששין מבחוץ, ונשים
בחוץ  (אנשים איפכא" תנא "במתניתא הנשים). עם ויתייחד
אנשים  לפנים... האחד יכנס שמא חוששין בפנים ונשים
לבין  יוצא מהם אחד ואם חוששין... אין בחוץ ונשים בפנים
מהם  אחד יצא שמא (מפחד) דמיסתפי יחוד, זה אין הנשים

וה  רש"י) החיצוניים. על הפנימיים דרך שהרי רי אחריו
ליחוד. חוששין אין - הרבה אנשים עם הרבה בנשים

פירשה 13) אם שהמדובר הגמרא, דברי מפרש שרבינו נראה
מותר  אבל הנשים, לבין איש או האנשים לבין אשה
לו, הסמוך בחדר ונשים אחד בחדר הרבה אנשים שיתאספו
רבינו. כדעת שלא קצת משמע נא: בסוכה אולם

מתניתא 14) ותנא הכי, כהנא רב דאמר השתא אביי, "אמר
לחומרא". נעביד אנן - "אףֿעלֿפי 15)איפכא כלומר,

(בעבודתו) דבעבידתיה משום יותר, לו להתיר ראוי שהיה
אסור" הכי אפילו ליזהר, יכול שאינו משום או טריד,
פרק  (למעלה בהמה להרביע שמותר ואףֿעלֿפי (הרא"ש).
יותר. חוששים באשה במלאכתו, שעסוק מפני כ), הלכה כא

.Ë,˙B¯ˆ ÈzL ÌÚ B‡ ,˙BÓ·È ÈzL ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»
B‡ ,dÏÚa ˙·e ‰M‡ ÌÚ B‡ ,d˙BÓÁÂ ‰M‡ ÌÚ B‡ƒƒ»«¬»ƒƒ»««¿»
,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÈtÓ ;d˙BÓÁ ˙·e ‰M‡ ÌÚƒƒ»«¬»ƒ¿≈∆¿∆
‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ .BÊ ÏÚ BÊ ˙BtÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿««¿≈À»¿ƒ¿«≈ƒƒ»
dÈ‡Â ‰‡Èa ÌÚË ˙Ú„BiL ‰pË˜ ˙˜Èz dnÚ LiL∆≈ƒ»ƒ…∆¿«»∆««««ƒ»¿≈»
È¯‰L ,‰ÈÙa ‰pÊÓ dÈ‡L ;‰‡È·Ï dÓˆÚ ˙¯ÒBÓ∆∆«¿»¿ƒ»∆≈»¿«»¿»∆»∆¬≈

.d„BÒ ˙‡ ‰l‚Ó BÊ¿«»∆»

.ÈÔa ˜BÈ˙Â ‰hÓÏe LÏL ˙aÓ ˙˜Èz16ÚLz ƒ…∆ƒ«»¿«»¿ƒ∆≈«
ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ - ‰hÓÏe¿«»À»¿ƒ¿«≈ƒ»∆∆…»¿∆»«
.‰‡È·Ï Èe‡¯‰ LÈ‡Â ,‰‡È·Ï ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ „eÁÈƒƒ»»¿»¿ƒ»¿ƒ»»¿ƒ»

מבן.16) תימן: בכת"י

.‡ÈÒBÈ‚B¯c‡17ÌÈLp‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡18Ì‡Â , «¿¿ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«»ƒ¿ƒ
Ï·‡ .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - „ÁÈ˙ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈∆»≈¬»

ÒBÈ‚B¯c‡‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó LÈ‡‰19.ÌeËÓh‰ ÌÚÂ »ƒƒ¿«≈ƒ»«¿¿ƒ¿ƒ«À¿

א 17) פרק למעלה ביאורנו ראה ונקבות. זכרות בו שיש
טו. אסור 18)הלכה לכן גמורה, לאשה מתאוה "דהוא

נשים". עם אשה,19)להתייחד לספק מתאוה אינו "ואיש
דברי  מגיה והגר"א אנדרוגינוס". עם להתייחד מותר לכן
עם  ולא האנשים עם מתייחד אינו אנדרוגינוס וגורס: רבינו

הטומטום. עם מתייחד ואשה האיש אבל הנשים...

.·È˙LLBÁ dÈ‡ - ¯ÈÚa dÏÚa ‰È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»«¿»»ƒ≈»∆∆

Ò‚ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ÈÏÚ dÏÚa ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,„eÁÈÏ20 ¿ƒƒ¿≈∆≈««¿»»∆»¿ƒ»»∆«
‡Ï - B˙·B¯˜ ‰˙È‰L B‡ BnÚ ‰Ï„bL ÔB‚k ,da»¿∆»¿»ƒ∆»¿»¿»…
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÚa dÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â dnÚ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ»¿««ƒ∆«¿»»ƒ¿≈»
˙eL¯Ï Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰«ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»«∆«»«ƒ¿

.„eÁÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ≈¿ƒƒƒ

כז.20) הלכה כא פרק למעלה ביאורנו ראה לה, קרוב לבו

.‚ÈÈtÓ ,˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
‡ˆÓÂ ,Ì‰È·Ï ¯Ùq‰ ˙È·Ï ˙B‡a ÌÈa‰ ˙Bn‡L∆ƒ«»ƒ»¿≈«≈∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿»

‰¯b˙Ó21ÈtÓ ,ÌÈpË˜ „nÏz ‡Ï ‰M‡ ÔÎÂ .ÌÈLa ƒ¿»∆«»ƒ¿≈ƒ»…¿«≈¿«ƒƒ¿≈
e‡ˆÓÂ ,Ì‰Èa ÏÏ‚a ÔÈ‡a Ô‰L Ô‰È˙B·‡¬≈∆∆≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿¿

ÌÈ„ÁÈ˙Ó22BzL‡ ‰È‰zL CÈ¯ˆ „nÏÓ‰ ÔÈ‡Â .dnÚ ƒ¿«¬ƒƒ»¿≈«¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿
·a ‡È‰ ‡l‡ ,¯Ùq‰ ˙È·a BnÚ ‰Èe¯L‡e‰Â d˙È ¿»ƒ¿≈«≈∆∆»ƒ¿≈»¿

.BÓB˜Óa „nÏÓ¿«≈ƒ¿

גירוי 21) משום אסור ליחוד, חשש שאין באופן ואפילו
מפני 22)בנשים. עמה, מתייחדים רבינו כותב כאן

מתייחדת. אם אלא אסור ואין גירוי, שייך לא שבנשים

.„ÈÌÚ BÊ ˙B¯tÒÓ ÌÈLp‰ ‰ÈÈ‰zL ,ÌÈÓÎÁ ewzƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆»«»ƒ¿«¿ƒ
ÌeMÓ ,LÈ‡ ÌL ÒkÈ ‡lL È„k ,‡qk‰ ˙È·a BÊ¿≈«ƒ≈¿≈∆…ƒ»≈»ƒƒ

.„eÁÈƒ

.ÂË¯ÓBL ˙BÈ‰Ï ¯LÎÂ ÔÓ‡ Ì„‡ elÙ‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¬ƒ»»∆¡»¿»≈ƒ¿≈
;ıeÁa „ÓBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÌL LiL ¯ˆÁ»≈∆≈»»ƒ««ƒ∆≈«
˙BpÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙BÈ¯ÚÏ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ‡L∆≈«¿»¬»¿»¿»»¿«
¯·„Ï BzL‡ ‚È‰È ‡lL ,B˙Èa ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«≈∆…«¿ƒƒ¿ƒ¿«

.‰¯·Ú¬≈»

.ÊËda LiL ¯ˆÁa ÔkLÏ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ»»ƒ¿…¿»≈∆≈»
ÈtÓ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓÏ‡«¿»»««ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
‰ÓÏ‡ ÔÎÂ .BnÚ BzL‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;„LÁ‰«¬»∆»ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿»»

·Ïk Ïc‚Ï ‰¯eÒ‡23‰M‡ ‰˜z ‡ÏÂ .„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»¿«≈∆∆ƒ¿≈«¬»¿…ƒ¿∆ƒ»
ÌÈ„·Ú24ÌÈpË˜ elÙ‡ ,ÌÈ¯ÎÊ25.„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈«¬»

שהכלב 23) כשיראו אחריה, ירננו שלא שפתים, לזות משום
נחשדו  שלא הכלב, עם להתייחד מותרת אבל אחריה, הולך

הבהמה. ועל הזכור על בש"ס 24)ישראל "ומבואר
דצנוע  משום לקנות, לה אסור עברי דעבד שכלֿשכן
הדבר". לגלות יתפאר לא יחד יקלקלו שאם בעיניה,

תשע 25) בן עבד אלא לקנות אסורה שאינה לי, "ויראה
העבדים  הלא זה, דין להבין (קשה ולמעלה" ומתשע שנים
משנה' וב'כסף רסז סימן יורהֿדעה 'טור' ראה יגדלו?

שם). עבדים הלכות

.ÊÈÈtÓ ,‰LÏLa ˙BÈ¯Ú È¯˙Òa ÔÈL¯Bc ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡OB ÌÈM‰Â ,·¯‰ ˙Ï‡La „e¯Ë „Á‡‰L∆»∆»»ƒ¿≈«»«¿«¿«ƒ¿ƒ
.ÚÓLÏ ‰Èet ÌzÚc ÔÈ‡Â ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¿»¿»ƒ¿…«
˜tzÒ Ì‡ ,˙BÈ¯Ú Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL∆«¿∆»»¿»≈∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈL¯Bc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ï˜‰Ï ‰¯BÓ - ÚÓML ¯·„ BÏ»»∆»«∆¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ
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‰pÙÓ ÚÓBM‰ „Á‡‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈLÏ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»«≈«¿«∆
.·¯‰ ÔÓ ÚÓLiM ‰Ó Ú„BÈÂ BzÚ„«¿¿≈««∆ƒ¿«ƒ»«

.ÁÈ·¯Ï ‰L˜ ‡e‰L dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ¯·„ EÏ ÔÈ‡≈¿»»¿»«»À»∆»∆¿…
.˙B¯eÒ‡‰ ˙B‡Èa‰Â ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡l‡ L¯ÙÏ ÌÚ‰»»ƒ¿∆»ƒ»¬»¿«ƒ»¬
˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ Ï‡¯OÈ eeËˆpL ‰ÚLa :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿»≈«»¬»

Ú¯˙a BÊ ‰ÂˆÓ eÏa˜Â ,eÎa‰Îa :¯Ó‡pL ;‰iÎ·e ˙Ó »¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿…∆¿ƒ»∆∆¡«…∆
˙BÁtLÓ È˜ÒÚ ÏÚ - ÂÈ˙ÁtLÓÏ26. ¿ƒ¿¿…»«ƒ¿≈ƒ¿»

(רש"י).26) קרובות" להם "שנאסר

.ËÈÌ„‡ ÏL BLÙ - ˙BÈ¯ÚÂ ÏÊ‚ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒ»≈«¬»«¿∆»»
ÏÎa Ï‰˜ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ôz„nÁÓe Ô‰Ï ‰e‡˙Óƒ¿«»»∆¿«¿«»¿≈«»≈»»¿»
.˙B¯eÒ‡ ˙B‡È·e ˙BÈ¯Úa ÔÈˆe¯t Ô‰a ÔÈ‡L ÔÓÊe ÔÓÊ¿«¿»∆≈»∆¿ƒ«¬»ƒ¬
,˙BÈ¯Úa - ËeÚÓ ,ÏÊ‚a - ·¯ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ [„BÚÂ]¿»¿¬»ƒ…¿»≈ƒ«¬»

˜·‡a - Ïk‰Â27Ú¯‰ ÔBLÏ28. ¿«…«¬«»»»

ממש.27) עפר שאינו כאבק הרע לשון מעין כלומר,
כמות 28) שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד? הרע לשון "אבק

להודיע  רוצה איני מפלוני, שתקו שיאמר: או עתה, שהוא
היה". ומה אירע מה

.Î,‰Ê ¯·„a B¯ˆÈ ÛÎÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»»»»»…ƒ¿¿»»∆
‰¯B‰Ë ‰·LÁÓ·e ‰¯˙È ‰M„˜a BÓˆÚ ÏÈb¯‰Ïe¿«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿≈»¿«¬»»¿»
,„eÁi‰ ÔÓ ¯‰fÈÂ .Ô‰Ó Ïˆp‰Ï È„k ,‰BÎ ‰Ú„·e¿≈»¿»¿≈¿ƒ»≈≈∆¿ƒ»≈ƒ«ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÏB„b‰ Ì¯Bb‰ ‡e‰L∆«≈«»¿≈«¬»ƒ»¿ƒ
ÈtÓ Èa e¯‰f‰ ,Èz· ÈtÓ È· e¯‰f‰ :Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆ƒ»¬ƒƒ¿≈ƒƒƒ»¬ƒƒ¿≈
¯·cÓ eLia˙È ‡lL Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï „nÏÏ È„k .È˙lk«»ƒ¿≈¿«≈¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿ƒ»»

.„eÁi‰ ÔÓ e˜Á¯˙ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿«¬ƒ«ƒ

.‡Î˙e¯ÎM‰ ÔÓe ˜BÁO‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï ‚‰È ÔÎÂ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«ƒ¿
ÌÈ·‚Ú È¯·cÓe29˙BÏÚÓ Ì‰Â ÌÈÏB„b ÔÈÓ¯Bb el‡L , ƒƒ¿≈¬»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«¬

Ì¯B‚ ‰Ê ‚‰nL ,‰M‡ ‡Ïa ·LÈ ‡ÏÂ .˙BÈ¯Ú ÏL∆¬»¿…≈≈¿…ƒ»∆ƒ¿»∆≈
e¯Ó‡ ˙‡Ê ÏkÓ ‰ÏB„b .‰¯˙È ‰¯‰ËÏ30BÓˆÚ ‰pÙÈ : ¿»√»¿≈»¿»ƒ»…»¿¿«∆«¿

;‰ÓÎÁa BzÚ„ ·ÈÁ¯ÈÂ ,‰¯Bz È¯·„Ï Bz·LÁÓe«¬«¿¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ«¿¿»¿»
ÔÓ Èet ·Ïa ‡l‡ ˙¯ab˙Ó ˙BÈ¯Ú ˙·LÁÓ ÔÈ‡L∆≈«¬∆∆¬»ƒ¿«∆∆∆»¿≈»ƒ
˙ÏÚÈÂ ÌÈ·‰‡ ˙Ïi‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÓÎÁ·e .‰ÓÎÁ‰«»¿»«»¿»≈«∆∆¬»ƒ¿«¬«
.„ÈÓ˙ ‰bLz d˙·‰‡a ,˙Ú ÏÎ· Ee¯È ‰Ècc ,ÔÁ≈«∆»¿«À¿»≈¿«¬»»ƒ¿∆»ƒ

תאוה.29) הלכה 30)דברי כא פרק למעלה ביאורנו ראה
יט.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-dyecwxtq
zFxEq` zFlk`n zFkld¦§©£¨£

˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡Â ,‰OÚ¬≈¿«¿«¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‡ :ÔË¯Ù¿»»ƒ¿…¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿«¿ƒ≈

‰¯B‰ËÏ ‰‡ÓË1ÏÈc·‰Ï ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ï (· . ¿≈»ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»¿«¿ƒ
¯B‰hÏ ‡Óh‰ ÔÈa2ÏÈc·‰Ï ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‚ . ≈«»≈«»ƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ¿«¿ƒ

¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa3ÏÈc·‰Ï ÌÈ‚„ ÈÓÈÒa ˜c·Ï („ . ≈»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa4‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ . ≈»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»

‰‡ÓË5‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .6ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê . ¿≈»∆…∆¡…»≈∆…∆¡…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c7ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á .8‡lL (Ë . »ƒ¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…

ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï9ı¯‡‰ OÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È .10. ∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
¯ÈÂ‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È11(·È . ∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»¬ƒ

ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL12‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È .13. ∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰Ï ‡lL („È14ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË . ∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…

‰Ù¯Ë15ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË .16‡lL (ÊÈ . ¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
Ìc ÏÎ‡Ï17‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ .18. ∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»

‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ19¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (Î . ∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
·ÏÁa20BÏM·Ï ‡lL (‡Î .21ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î . ¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆

‰L„Á ‰‡e·z22L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î .23. ¿»¬»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»
L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï ‡lL („Î24ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Î . ∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…∆¡…

‰Ï¯Ú25Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ .26‡lL (ÊÎ . »¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆…
Ï·Ë ÏÎ‡Ï27CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ .28.

zFxEq̀zFlk̀n'ld-dyecwxtq
∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆

¦§©£̈£
ודרשו 1) תאכלו, אשר החיה זאת ב): יא, (ויקרא שנאמר

באכילה, "אותה אֿב: סי' ג פרק שמיני פ' כהנים' ב'תורת
הריהו  - עשה מכלל הבא ולאו באכילה. טמאה בהמה ואין
אולם  קמט. עשה המצוות', ('ספר לבדוק מצוה ולכן עשה".
מה  היינו אחרת, 'עשה' רבינו מוסר ה"א בפ"א  לקמן
א. הערה שם ראה וגו', והבדלתם כה) כ, (שם שנאמר

ומכאן 2) תאכלו, טהורה צפור כל א): יד, (דברים שנאמר
- עשה מכלל הבא ולאו באכילה, אסורה טמאה  שציפור
אולם  'ספרי', בשם ה"ד פ"ב לקמן (מגידֿמשנה עשה

זאת). מצאנו לא שלפנינו, יא,3)ב'ספרי' (ויקרא שנאמר
לא  אחרים ומשמע העוף, שרץ מכל תאכלו זה את כא):

אשר 4)תאכלו. מכל תאכלו זה את ט): (שם שנאמר
ממעלי 5)במים. תאכלו לא זה את אך ד): (שם שנאמר

אחד, טהרה סימן בעלי וחיה בבהמה מדבר זה פסוק הגרה.
אלה  את בקלֿוחומר ולמדנו חזיר, ארנבת, שפן, גמל, היינו:
ה"א). פ"ב לקמן (ראה כלל טהרה סימן בהם שאין

ג).6) יא, (ויקרא העוף מן תשקצו אלה ואת שנאמר,
תאכלו.7) לא מבשרם לכם, יהיו ושקץ יא): (שם שנאמר
לכם.8) הוא טמא העוף, שרץ וכל יט): יד, (דברים שנאמר
הארץ,9) על השורץ השרץ וכל מא): יא, (ויקרא שנאמר

הוא. את 10)שקץ תטמאו ולא מד): (שם, שנאמר
הרומש. השרץ בכל מב):11)נפשותיכם (שם, שנאמר

המצוות  [במנין תאכלום. לא הארץ על השורץ השרץ לכל
בכת"י  וכן לארץ, כשיצא הגירסא: החזקה' ל'יד שבפתיחה
שלהלכה  ללמוד, יש המצוות' ב'ספר רבינו ומדברי תימן.
(היינו  הפרי על יצאו ואם הגירסאות, שתי בין הבדל אין

לארץ"]. "יצאו נקרא אל 12)לאויר) מג): (שם, שנאמר
פ"ב  (לקמן השורץ השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו

נבלה.13)הי"ב). כל תאכלו לא כא): יד, (דברים שנאמר
בשרו.14) את יאכל ולא כח): כא, (שמות שנאמר
תאכלו.15) לא טרפה בשדה ובשר ל): כב, (שם שנאמר
הבשר.16) עם הנפש תאכל ולא כג): יב, (דברים שנאמר
ת 17) לא דם וכל כו): ז, (ויקרא שנאמר 18)אכלו.שנאמר
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תאכלו. לא ועז וכשב שור חלב כל כג): שנאמר 19)(שם,
הנשה. גיד את ישראל בני יאכלו לא לג): לב, (בראשית

אמו.20) בחלב גדי תבשל לא כו): לד, (שמות שנאמר
הקדים 21) כאן ה"ב. פ"ט לקמן ראה הלאֿתעשה, [אותו

המצוות', ב'ספר אולם בישול, לאיסור אכילה איסור רבינו
(שם) שלקמן מפני והטעם, הסדר. הפך קפוֿקפז, לאֿתעשה
המצוות', וב'ספר אחד. מפסוק האיסורים שני רבינו למד
איסור  מקדים השני, תבשל" מ"לא אכילה איסור שלומד

הראשון]. תבשל" מ"לא הנלמד שנאמר 22)בישול,
היום  עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם יד): כג, (ויקרא

הקודמת.23ֿ24)הזה. שבהערה הפסוק מאותו
יאכל.25) לא ערלים כג): יט, (שם שנאמר 26)שנאמר

ותבואת  תזרע אשר הזרע המלאה תקדש פן ט): כב, (דברים
תעשה'. 'לא משמעותה ו"פן" (ויקרא 27)הכרם. שנאמר

ירימו  אשר את ישראל בני קדשי את יחללו ולא טו): כב,
זבחימו 28)לה'. חלב אשר לח): לב, (דברים שנאמר

נסיכם. יין ישתו יאכלו,

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שנמצא 1) טהור דג וחגב; [דג] ועוף חיה בהמה סימני יבאר

טמא. – הטמא מן היוצא איפכא; או טמא דג במעי

.‡Ú„ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈa Ô‰a ÔÈÏÈc·nL ÔÈÓÈq‰ ƒ¿«¬≈≈««ƒ»ƒ∆«¿ƒƒ»∆≈
ÔÏÎ‡Ï ¯znL ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a3ÔÈ·e ¿≈»¿«»¿¿»ƒ«¬»ƒ∆À»¿»¿»≈

‰Ó‰a‰ ÔÈa ÌzÏc·‰Â :¯Ó‡pL .ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ÔÈ‡L∆≈À»¿»¿»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»
¯‰hÏ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÔÈ·e ‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰4:¯Ó‡Â . «¿…»«¿≈»≈»«»≈«»…¿∆¡«

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈ·e ¯‰h‰ ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«»≈≈«»…≈««»«∆¡∆∆
.ÏÎ‡˙ ‡Ï ¯L‡ ‰iÁ‰ ÔÈ·e≈««»¬∆…≈»≈

ידיעת 2) אינה המצוה שהרי "לבדוק" משנה' ה'מגיד גירסת
להבדיל  כדי בעלֿהחי, של הבדיקה אלא ולימודם, הסימנים
מנה  אלו, להלכות בפתיחתו רבינו הטהור. ובין הטמא בין
מצוות: ארבע לו ויצאו עצמה, בפני מצוה מין כל בדיקת
המצוות' ב'ספר מנאן וכן חגבים. דגים, עוף, וחיה, בהמה
וכו'". "והבדלתם של במצוותֿעשה קמטֿקנב, עשין
נצטוינו  "שאנו אלו: מצוות כוונת מבאר הוא קמט ובמצוה
יהיה  מותר ואז וחיה, בהמה בכל אלה סימנים לדרוש

המצוה". הוא זה ודין על 3)לאכלה, מוטלת המצוה
של  'עשה' כמו בעלֿהחי, את לאכול רוצה כשהוא האדם
בשר. לאכול רוצה הוא אם רק בה חייב שהאדם שחיטה

סדורים 4) שהם כפי לא בעליֿהחיים מיני את סידר רבינו
דגים, וחיה, בהמה הוא: הכתוב סדר יא). (ויקרא בתורה
הפסוק  על כאן שהסתמך מפני והטעם, חגבים. עוף,
סמוך  עוף מנה לבהמה, עוף נסמך שבו וכו' והבדלתם
חגבים, ואחרֿכך תחילה דגים סידר מכן ולאחר לבהמה,
לא  "והבדלתם" ובמצוות במקומם. בתורה שנכתבו כסדר

הכ"ד. לקמן וראה בפירוש. וחגבים דגים נזכרו

.·‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒ5eL¯t˙6‰¯Bza7Ì‰Â ,ÈL ƒ»≈¿≈»¿«»ƒ¿»¿«»¿≈¿≈
eÈ‰iL „Ú .‰¯b ˙ÏÚÓe ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ :ÔÈÓÈÒƒ»ƒ«¿∆∆«¿»«¬«≈»«∆ƒ¿

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎÂ .Ì‰ÈL8ÔÈ‡ - ‰¯b ˙ÏÚÓ ‡È‰L ¿≈∆¿»¿≈»¿«»∆ƒ«¬«≈»≈
ÔBÈÏÚ‰ ÈÁla ÌÈpL dÏ9˙ÏÚÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ . »ƒ«ƒ«¿ƒ»∆¿¿»¿≈»∆ƒ«¬«

‰¯b10‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‡È‰ È¯‰ -11ÏÓb‰ ÔÓ ıeÁ ,12. ≈»¬≈ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«»»
‡È‰ - ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ13,‰¯b ˙ÏÚÓ ¿»¿≈»∆ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«¬«≈»

¯ÈÊÁ‰ ÔÓ ıeÁ14. ƒ«¬ƒ

לטמאה,5) טהורה וחיה בהמה בין ההבדל סימני כלומר,
(ה"י) להלן מבואר לחיה, בהמה שבין ההבדל סימני אבל

הן". השמועה א.6)ש"מפי נט, חולין המשנה לשון
ג.7) יא, שם.9)הטהורים.8)ויקרא ואין 10)חולין,

(מגידֿמשנה). העליון בלחי שיניים צריך 11)לה ואין
(מגידֿמשנה). למה 12)לבדוק לתמוה ואין ד. יא, ויקרא

ואינם  גרה מעלי הם שגם והארנבת, השפן רבינו הזכיר לא
מדבר  רבינו כי הראב"ד: כהשגת הֿו), (שם, פרסה מפריסי
למעלה, שיניים להם שאין אמר ועליהם הטהורים, במינים
להם  יש הם גרה מעלי כי אם טמאים, שהם והארנבת והשפן
לבהמות  דומה הרך הגמל אבל העליון, בלחי שיניים
(מגידֿמשנה). למעלה שיניים לו שאין הטהורות

תימן:13) היא.בכת"י א.14)הרי ז, שם,

.‚CÎÈÙÏ15,d¯ÈkÓ BÈ‡Â ¯a„na ‰Ó‰a ‡ˆBn‰ , ¿ƒ»«≈¿≈»«ƒ¿»¿≈«ƒ»
˙BÒ¯t‰ ˙Îe˙Á d‡ˆÓe16‰ÈÙa ˜„Ba -17ÔÈ‡ Ì‡ : ¿»»¬««¿»≈¿ƒ»ƒ≈

‰ÏÚÓÏ ÌÈpL dÏ18‰¯B‰Ë ‡È‰L Úe„Èa -19‡e‰Â . »ƒ«ƒ¿«¿»¿»«∆ƒ¿»¿
ÏÓb ¯ÈkiL20Ce˙Á ‰ÈtL ‰Ó‰a ‡ˆÓ .21˜„Ba -22 ∆«ƒ»»»»¿≈»∆ƒ»»≈

‰¯B‰Ë - ‰ÚeÒL ‡È‰ Ì‡ :‰È˙BÒ¯Ùa23‡e‰Â . ¿«¿∆»ƒƒ¿»¿»¿
¯ÈÊÁ ¯ÈkiL24˙BÎe˙Á ‰ÈÏ‚¯Â Ce˙Á ‰Èt ‡ˆÓ .25- ∆«ƒ¬ƒ»»ƒ»»¿«¿∆»¬

da ˜„Ba26ı˜Ú‰ ÈÙÎa dËÁML ¯Á‡27‡ˆÓ Ì‡ : ≈»««∆¿»»¿«¿≈»…∆ƒ»»
·¯ÚÂ È˙L Cl‰Ó ÌL d¯Oa28‡e‰Â .‰¯B‰Ë - ¿»»»¿«≈¿ƒ»≈∆¿»¿

„B¯Ú ¯ÈkiL29B¯Oa ‡e‰ ÔkL ,30·¯ÚÂ È˙L31. ∆«ƒ»∆≈¿»¿ƒ»≈∆

גרה,15) מעלה האלו: הסימנין שלשה יודעים שאנו מאחר
העליון. בלחי שיניים להם ואין פרסה ואין 16)מפריסי

פרסה. מפרסת היא אם לבדוק שם.17)האפשרות חולין,
העליון.18) למעלה,19)בלחי שיניים לה אין אם שהרי

ומאחר  (ה"ב), למעלה כמבואר גרה, מעלה שהיא ברור כבר
פרסה. מפרסת שהיא גם לנו ידוע גרה, מעלה שהיא

(שם). למעלה אין 20)כמבואר רך לגמל שם. חולין,
ט. הערה למעלה כמבואר העליון, בלחי ואי 21)שיניים

למעלה. שיניים לה אין אם להכיר שם.22)אפשר חולין,
גרה,23) מעלה גם היא פרסה, מפרסת היא אם שהרי

הקודמת. בהלכה הוא 24)כמבואר חזיר שהרי שם. חולין,
פרסה. ברגלים.25)מפריס ולא בפה לא לבודקה ואין

הזנב.27)שם.26) "יש 28)בקצות ולרוחב, לאורך
ערב  שנקרע ויש (לאורך), שתי נקרע אותו שכשקורעין בשר
אם  הזנב, שבקצות שהבשר כלומר, רש"י. (לרוחב)"
נקרע  כן גם - ערב תקרעהו ואם נקרע, - שתי תקרעהו
מפרש: גרשום ורבינו שם). להרא"ש, טוב' יום ('מעדני
בערב. נקרע אחר ומצד בשתי, נקרע הבשר אחד דמצד

הבר.29) וערב.30)חמור שתי מהלך תימן: בכת"י
שם.31) חולין

.„Û‡ ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»«
‡l‡ ,‰¯‚ ‰ÏÚÓ ‡ÏÂ ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ«¿»¿…«¬≈≈»∆»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯·c ÏÎÏ ¯BÓÁ B‡ ÒeÒ ÔÈÓk¿ƒ¬¿»»»¬≈∆À»
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‰ÏÈÎ‡a32;ÂÈÙÏ ‰„ÏiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»»
Ók ‡ˆÓe ‡·e ,B¯„Úa ˙¯aÚÓ ‰¯t ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ÔÈ ¬»ƒƒƒ«»»¿À∆∆¿∆¿»»»¿ƒ

- ‰pnÓ ˜BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰È¯Á‡ Ce¯k ¯ÈÊÁ¬ƒ»«¬∆»««ƒ∆≈ƒ∆»
‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰33‰‡Óh‰ ÔÓ ‡nL ; ¬≈∆»≈¿»«¬ƒ»∆»ƒ«¿≈»

.‰¯B‰h‰ ¯Á‡ C¯ÎÂ ,„ÏB«¿ƒ¿««««¿»

ב.32) ה, א.33)בכורות כד, שם

.‰Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿»«
‡e‰ È¯‰Â ,‰¯‚ ‰ÏÚÓe ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«¿ƒ«¿»«¬≈≈»«¬≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰O ÔÈÓk B‡ ¯·c ÏÎÏ ¯BL ÔÈÓk¿ƒ¿»»»¿ƒ∆¬≈∆»

‰ÏÈÎ‡a34Ï„b‰L .35ÔÓe ,‡ÓË - ‰‡Óh‰ ÔÓ «¬ƒ»∆«»≈ƒ«¿≈»»≈ƒ
(CÎÈÙÏ) .¯B‰Ë - ‰¯B‰h‰36‡ˆÓpL ‡ÓË ‚c37 «¿»»¿ƒ»»»≈∆ƒ¿»

¯eÒ‡ - ¯B‰Ë ‚„ ÈÚÓa38ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ¯B‰Ë ‚„Â , ƒ¿≈»»»¿»»«ƒ¿»ƒ¿≈
¯zÓ - ‡ÓË ‚„39.BÚÏa ‡l‡ ,ÂÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ; »»≈À»¿ƒ∆≈ƒ»∆»¿»

ב.34) ה, ורבינו 35)שם "שהיוצא", כתוב: שם במשנה
בלבד  שהגידול להשמיענו "שהגדל", וכתב הלשון שינה

יצא. שממנו או נמצא שבו הגוף ולא כלומר,36)קובע

נמצא. שבו בגוף ולא בגידול שתלוי ואפילו 37)מכיון
סקל"א). פג, סי' יו"ד, הגר"א (ביאורי שבלעו ראינו כשלא

ב.38) ז, שם.39)שם

.ÂLiL ‰i¯a da ‡ˆÓpL B‡ ‰„ÏiL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»∆≈
ÈzL dÏ40‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ - ˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚41. »¿≈«ƒ¿≈¿»¬»«¬ƒ»

‰Ê ˙‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bza ‰¯Ò‡pL ‰ÚeÒM‰ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«¿»∆∆∆¿»«»∆∆¡«∆∆
‰Ò¯t‰ ÈÒÈ¯ÙnÓe ‰¯b‰ ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï……¿ƒ«¬≈«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»
ÈzLÏ ‰ÚeÒL ‰„ÏBpL ‰i¯a :¯ÓBÏk .‰ÚeÒM‰«¿»¿«¿ƒ»∆¿»¿»ƒ¿≈

.˙BÓ‰a¿≈

איסורי 40) מהל' פ"י ראה שני. רומי: ובדפוס תימן, בכת"י
הי"א. א.41)ביאה כד, נדה

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ ˙eÓc da ‡ˆÓpL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆ƒ¿»»¿««ƒ
‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ÛBÚ ‡e‰L42¯z‰ ‡Ï . ∆»¬≈∆»«¬ƒ»…À«

ÔÓ43.‰Ò¯t BÏ LiM ‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰·a ‡ˆÓp‰ ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»∆»«∆≈«¿»

א.42) סט, גורס 43)חולין וכן "מין", תימן: בכת"י
משנה'. ה'מגיד

.Á¯znL ÌÏBÚaL ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»¿≈»¿«»∆»»∆À»
ÔÈÈn‰ ˙¯OÚÓ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡a44‰¯Bza ÔÈÈen‰45. «¬ƒ»≈¬∆∆«ƒƒ«¿ƒ«»

‰Ú·LÂ ;ÊÚÂ ,‰O ,¯BL :Ì‰Â ,‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈»»≈∆»≈¿ƒ¿»
,B‡˙e ,ÔLÈ„Â ,Bw‡Â ,¯eÓÁÈÂ ,È·ˆe ,Ïi‡ :‰iÁ ÈÈÓƒ≈«»«»¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ…¿

‡È¯n‰Â ¯a‰ ¯BL ÔB‚k .Ô‰ÈÈÓe Ì‰ .¯ÓÊÂ46Ô‰L , »»∆≈ƒ≈∆¿«»¿«¿ƒ∆≈
¯BM‰ ÔÈnÓ47‰ÏÚÓ - Ì‰ÈÈÓe ÔÈÈÓ ‰¯OÚ‰ ÏÎÂ . ƒƒ«¿»»¬»»ƒƒƒ≈∆«¬≈

BÈ‡ - Ô¯ÈkÓ ‡e‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓe ‰¯‚≈»«¿ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆«ƒ»≈
‰ta ‡Ï ˜c·Ï CÈ¯ˆ48ÌÈÏ‚¯a ‡ÏÂ49. »ƒƒ¿……«∆¿…»«¿«ƒ

א.44) פ, דֿה.45)שם יד, בבקר 46)דברים מיוחד מין
הבהמות  בשמות בקיאים אנו [אין ובשמנו. בגדלו המצטיין
כי  המדעיות, החקירות תוצאות על לסמוך ואין והחיות,
על  לסמוך ויש והשערות, רעועים יסודות על הן מושתתות

בעופות]. כמו אסור, ומה מותר מה שבידינו המסורת
משנה'.47) ו'לחם משנה' 'כסף משנה', 'מגיד ראה
ה"ג.48) למעלה כמבואר העליון, בלחי שיניים לה יש אם
שם.49) למעלה כמבואר פרסה, מפריסה היא אם

.Ëe‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ,‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»À»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ»
- ‰iÁ‰L .‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¿»¿«»¿»∆««»

¯zÓ daÏÁ50Èeqk ÔeÚË dÓ„Â ,51‰Ó‰a‰Â ; ∆¿»À»¿»»»ƒ¿«¿≈»
‰¯B‰h‰52˙¯Îa daÏÁ -53Èeqk ÔeÚË dÓc ÔÈ‡Â ,54. «¿»∆¿»¿»≈¿≈»»»ƒ

,ב.50) נט חיה 51)חולין שחיטת דם לכסות "מצותֿעשה
ה"א). שחיטה מהל' (פי"ד של 52)טהורה" חלב על אבל

ה"א. פ"ז להלן כמבואר כרת, חייב אינו טמאה בהמה
כה.53) ז, ועוף 54)ויקרא בחיה אלא אינו הדם שכיסוי

בבהמה. ולא

.È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - ‰iÁ ÈÓÈÒÂ55‡e‰L ÔÈÓ Ïk :Ô‰ ¿ƒ»≈«»ƒƒ«¿»≈»ƒ∆
ÌÈ¯˜ BÏ LÈÂ ‰¯‚ ‰ÏÚÓe ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ56 «¿ƒ«¿»«¬≈≈»¿≈«¿«ƒ

˙BÏvÙÓ57k ,;È‡cÂa ‰¯B‰Ë ‰iÁ ‰Ê È¯‰ - Ïi‡‰ ÔB‚ ¿À»¿»«»¬≈∆«»¿»¿««
˙BÎe¯k ÂÈ¯˜ eÈ‰ Ì‡ ,˙BÏvÙÓ ÂÈ¯˜ ÔÈ‡L ÏÎÂ58 ¿»∆≈«¿»¿À»ƒ»«¿»¿

˙B˜e¯ÁÂ ,¯BM‰ È¯˜k59˜¯Á‰ ‰È‰ÈÂ ,ÊÚ‰ È¯˜k ¿«¿≈««¬¿«¿≈»≈¿ƒ¿∆«∆∆
˙B¯e„‰Â ,Ô‰a ÚÏ·Ó60‰iÁ BÊ È¯‰ - È·v‰ È¯˜k À¿»»∆«¬¿«¿≈«¿ƒ¬≈«»

‰LÏL ÌÈ¯wa ‰È‰iL „·Ï·e .‰¯B‰Ë61ÔÈÓÈÒ ¿»ƒ¿«∆ƒ¿∆««¿«ƒ¿»ƒ»ƒ
.˙B¯e„‰Â ˙B˜e¯Á ,˙BÎe¯k :el‡≈¿¬«¬

(55 ֿ שבעל תורה והם השמועה, מפי אותן שלמדו "דברים
ה"ב). ממרים מהל' (פ"א א.56)פה" נט, חולין

פ).57) סי' יו"ד, (רמ"א מהן יוצאין פיצולין שהרבה
לרבינו).58) המשנה (פירוש ומעוותות עקומות
לו 59) שאין עגול דבר נפתל, כמו ומפותלים "מעוותים

לרבינו). המשנה (פירוש חדה" לשון 60)שפה עגולות,
ב). מה, (ישעיה אישר" "והדורים כלומר,61)המקרא

חיה. ודאי זו אין - אחד סימן חסר ואם

.‡ÈÏ·‡ ;B¯ÈkÓ BÈ‡L ÔÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈«ƒ¬»
¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ‰iÁ ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«»»¬ƒ«»ƒ»»«ƒ
ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯˜ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ ,Ô˙B‡»¬ƒ…»»«¿«ƒ¬≈∆≈

.BÓc ˙BqÎÏ ·iÁÂ ,BaÏÁ∆¿¿«»¿«»

.·È‡e‰ ‰Ó‰a ÔÈÓ - ¯a‰ ¯BL62L¯w‰Â .63ÏÚ Û‡ , «»ƒ¿≈»¿«∆∆««
Èt64ÏÎÂ .‰iÁ ‡e‰ È¯‰ - ˙Á‡ Ô¯˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ƒ∆≈∆»∆∆««¬≈«»¿»

BaÏÁ - ‰Ó‰a ÔÈÓ B‡ ‰iÁ ÔÈÓ ‡e‰ Ì‡ EÏ ˜tzÒiL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈»∆¿
¯eÒ‡65ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,66BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe ,ÂÈÏÚ67. »¿≈ƒ»»¿«ƒ∆»

כחיה,62) וטבעו במדבר גדל שהוא ואף מ"ו. פ"ה, כלאים
למדבר  וברח מישוב בא שהוא מפני בהמה, למין הוא נחשב

ה"ד). שם, ב.63)('ירושלמי' נט, החיות 64)חולין וכל
קרנים. שתי להן יש הוא.65)הטהורות בהמה מין שמא

הספק.66) על לוקין ואין הוא, חיה מין מספק,67)שאולי
כחיה.

.‚È- ‰¯B‰Ë ‰iÁ ÌÚ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿»ƒ«»¿»
ÈBk ‡¯˜p‰ ‡e‰68¯eÒ‡ BaÏÁ .69ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,70, «ƒ¿»∆¿»¿≈ƒ»»
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BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe71¯aÚ˙Ó ‡ÓË ÔÈÓ ÔÈ‡Â .72ÔÈnÓ ¿«ƒ∆»¿≈ƒ»≈ƒ¿«≈ƒƒ
ÏÏk ¯B‰Ë73. »¿»

א.68) פ, ה"י).69)שם פ"ב, ביכורים (הל' כבהמה
ב.71)שם.70) פג, א.72)חולין ז, וגם 73)בכורות

בגמרא. שם כמבואר הטמא, ממין מתעבר אינו טהור מין

.„È‰¯Bz‰ ÔÓ L¯t˙ ‡Ï ¯B‰Ë ÛBÚ ÈÓÈÒ74‡l‡ , ƒ»≈»…ƒ¿»≈ƒ«»∆»
‰Ó75- ÛBÚ‰ ÈÈÓ ¯‡Le ,„·Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈÓ »»ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ≈»

ÔÈ¯zÓ76Ô‰ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰Â .77, À»ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«¿»»¿∆¿ƒ≈
‡È‰Â .‰‡c („ .‰iÊÚ (‚ .Ò¯t (· .¯L (‡ :Ô‰ el‡Â78 ¿≈≈∆∆∆∆»¿ƒ»»»¿ƒ

‰¯B˙ ‰LÓa ‰¯eÓ‡‰ ‰‡¯‰79‡È‰Â .‰i‡ (‰ .80 »»»»¬»¿ƒ¿≈»«»¿ƒ
‰¯B˙ ‰LÓa ‰¯eÓ‡‰ ‰ic‰81ÔkL .‰i‡‰ ÔÈÓ (Â . ««»»¬»¿ƒ¿≈»ƒ»«»∆≈

da ·e˙k82‡e‰L ÏÏkÓ ,dÈÓÏ :83(Ê .ÔÈÈÓ ÈL »»¿ƒ»ƒ¿»∆¿≈ƒƒ
·¯BÚa ¯Ó‡ ÔkL .¯ÈÊ¯Ê (Á .·¯BÚ84‡È·‰Ï - BÈÓÏ : ≈«¿ƒ∆≈∆¡«¿≈¿ƒ¿»ƒ

¯ÈÊ¯f‰ ˙‡85.ı (·È .ÛÁL (‡È .ÒÓÁz (È .‰ÚÈ (Ë . ∆««¿ƒ«¬»«¿»««≈
ıp‰ ÔÈÓ ‡e‰Â ,‡˜¯LÂ (‚È86:Ba ·e˙k ÔkL . ¿«¿»»¿ƒ«≈∆≈»

e‰ÈÓÏ87(ÊÈ .ÛeLÈ (ÊË .CÏL (ÂË .ÒBk („È . ¿ƒ≈»»«¿
(‡Î .‰„ÈÒÁ (Î .‰ÓÁ¯ (ËÈ .˙‡˜ (ÁÈ .˙ÓLzƒ¿∆∆»»»»»¬ƒ»

ÈÓ (·Î .‰Ù‡‰‰Ù‡‰ Ô88dÈÓÏ :da ¯Ó‡ ÔkL .89. »¬»»ƒ»¬»»∆≈∆¡«»¿ƒ»
.ÛlËÚ‰ („Î .˙ÙÈÎec‰ (‚Î«ƒ«»¬«≈

א.74) נט, יבֿיח.75)חולין יד, דברים יגֿיט; יא, ויקרא
,ב.76) סג יג.79)שם.78)שם.77)חולין יד, דברים
שם.80) שם.81)חולין, יג.82)דברים, יא, ויקרא
בסמ"ג.83) וכן "שהן", תימן: טו.84)בכת"י שם,
א.85) סב, א.86)חולין סג, טז.87)שם שם, ויקרא,
שם.88) יט.89)חולין, שם, ויקרא,

.ÂËÈ¯‰ - Ô‰È˙BÓL·e el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆¬≈
‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ì‰Ó BÈ‡L ÛBÚ ÏÎB‡ ‰Ê90. ∆≈∆≈≈∆¿≈»ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë ÛBÚÂ91˙¯ÒÓa ÏÎ‡92‡e‰Â .93¯·„ ‰È‰iL ¿»∆¡»¿»…∆¿∆ƒ¿∆»»
„iˆ ÔÓ‡Â .¯B‰Ë ÛBÚ ‰fL ÌB˜Ó B˙B‡a ËeLt»¿»∆∆»¿∆¡»«»
˜ÊÁiL ‡e‰Â .„iv‰ Èa¯ ÈÏ ¯Èz‰ ‰Ê ÛBÚ :¯ÓBÏ94 «∆ƒƒƒ«ƒ««»¿∆À¿«

„iˆ B˙B‡95Ô‰È˙BÓL·e el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L96. «»∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆

הסמוכה).90) (בהלכה להלן המפורשים בסימנים
ב.91) שם, בדיקה.92)חולין, צריך "כלומר,93)ואינו

טהור  בחזקת לאכלו בפשיטות ונהגו המקום בני קיבלו שאם
מצוה  (ה'חינוך' לבודקו" צריך ואין כלל עליו לפקפק שאין

שהוחזק.94)קנז). תימן: הרב 95)בכת"י כלומר,
פב). סי' יו"ד, (ש"ך, לו שם.96)שהתיר חולין,

.ÊËÔ¯ÈkÓ BÈ‡L ÈÓ97˜„Ba - Ô‰È˙BÓL Ú„BÈ BÈ‡Â ƒ∆≈«ƒ»¿≈≈«¿≈∆≈
ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡ ÔÈÓÈÒa98Ò¯B„ ‡e‰L ÛBÚ Ïk :99 ¿ƒ»ƒ≈∆»¿¬»ƒ»∆≈

Úe„Èa - ÏÎB‡Â100ÔÈÈn‰ el‡Ó ‡e‰L101‡ÓËÂ ,102; ¿≈¿»«∆≈≈«ƒƒ¿»≈
„Á‡ Ba LÈ Ì‡ ,ÏÎB‡Â Ò¯B„ BÈ‡LÂ103‰LÏMÓ ¿∆≈≈¿≈ƒ≈∆»ƒ¿»

Úaˆ‡ :Ô‰ el‡Â .¯B‰Ë ÛBÚ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÔÈÓÈÒƒ»ƒ≈¬≈∆»¿≈≈∆¿«
‰¯˙È104˜ÙÊ B‡ ,105‰‡¯n‰ ‡È‰Â ,106‰È‰L B‡ , ¿≈»∆∆¿ƒ«À¿»∆»»

B·˜¯˜107ÛÏ˜108„ia109. À¿¿»ƒ¿»«»

להכירן 97) וגם שמותיהן את לידע צריכין: הדברים ששני

בגמרא). א.98)(שם סא, ודף א. נט, "שיתן 99)שם
עושים  וכן ממנו, אוכל ואחרֿכך אוכל שהוא הדבר על ידו
ראה  לרבינו). המשנה (פירוש טורפים" שהם בעליֿחיים כל

משנה'. טמא".100)'מגיד - הדורס עוף "כל א. נט, שם
הי"ד.101) למעלה סימני 102)הנזכרים לו יש אם ואפילו

א.103)טהרה. סב, שאחורי 104)שם הגבוה "אצבע
היא, העופות שברוב "ואףֿעלֿפי שם). (רש"י, האצבעות"
ואחרים  חברותיה. אצבעות בסדר שאינה לפי יתירה לה קרי
קרויה  מחברותיה, ויתרה גדולה שלפניו שהאצבע פירשו:

(הר"ן). יתרה" שם"105)אצבע נקבץ שהאוכל "כיס
במקום  לעוף "והוא רש"י). לקורקבן, מגיע שהוא (לפני
לרבינו). המשנה (פירוש לאדם" האסטומכא

מוראתו".106) את "והסיר טז)) א, (ויקרא בתורה הכתובה
שבא 107) המאכל על מקיף כיס בתוכו "ויש העופות. קיבת

לרבינו). המשנה (פירוש שבתוך 108)אליו" הכיס כלומר,
נקלף. ב.109)הקורקבן סב, שם

.ÊÈBÈ‡L ÔÈÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰ el‡ ÏÎa ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¿»≈«ƒƒ»¬ƒƒ∆≈
Ò¯tÓ ıeÁ el‡ ÔÈÓÈÒ ‰LÏMÓ „Á‡ Ba LÈÂ Ò¯B„≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ≈ƒ∆∆

·eMia ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ ‰iÊÚÂ Ò¯Ùe ,‰iÊÚÂ110‡l‡ , ¿»¿ƒ»∆∆¿»¿ƒ»≈»¿ƒ«ƒ∆»
ÛBÒ Ô‰L ,„‡Ó „Ú ˙B˜BÁ¯‰ Ìi‰ Èi‡ ˙B¯a„Óa¿ƒ¿¿ƒ≈«»»¿«¿…∆≈

.·eMi‰«ƒ

שם.110)

.ÁÈÔÈ‡Â ,„ia ÛÏ˜ BÈ‡Â ÔÈkÒa ÛÏ˜ Ô·˜¯w‰ ‰È‰»»«À¿¿»ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿»«»¿≈
¯Á‡ ÔÓÈÒ Ba111Ò¯B„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,112È¯‰ - ƒ»«≈««ƒ∆≈≈¬≈

˜ÙÒ ‰Ê113‰t¯˙Â LÓMa BÁÈp‰Â ,˜·„Â ˜ÊÁ ‰È‰ . ∆»≈»»»»¿»≈¿ƒƒ«∆∆¿ƒ¿«»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „ia ÛÏ˜Â114. ¿ƒ¿»«»¬≈∆À»

כמבואר 111) טהור, עוף הוא הרי אחר, סימן בו היה שאם
הט"ז. טמא 112)למעלה עוף זה הרי דורס, הוא שאם

(שם). למעלה כמבואר ב.113)ודאי, סב, שם
שם.114)

.ËÈÔÈ‡L ,Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙¯ÒnL :ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡»¿«¿ƒ∆»…∆ƒƒ≈∆∆≈
‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡ ÔÓÈÒa ‡a‰ ÛBÚ ¯Èz‰Ï ÔÈ¯BÓƒ¿«ƒ«»¿ƒ»∆»∆»ƒ»»
ÛÏ˜ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;„ia B·˜¯˜ ÛÏwiL ÔÓÈÒ B˙B‡ƒ»∆ƒ»≈À¿¿»«»¬»ƒ≈ƒ¿»
- ‰¯˙È Úaˆ‡ B‡ ˜ÙÊ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„ia«»««ƒ∆≈∆∆∆¿«¿≈»

.e‰e¯Èz‰ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…ƒƒ

.ÎÂÈÏ‚¯ ˙‡ ˜ÏBÁL ÛBÚ Ïk115ËeÁ BÏ ÔÈÁ˙BnLk »∆≈∆«¿»¿∆¿ƒ
¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ËÏBwL B‡ ,Ô‡ÎÏ ÌÈzLe Ô‡ÎÏ ÌÈzL¿«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈ƒ»¬ƒ

‡ÓËÂ ,Ò¯B„ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÂ‡a ÏÎB‡Â116ÔÎBM‰ ÏÎÂ . ¿≈»¬ƒ¬≈∆≈¿»≈¿»«≈
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì‰Ï ‰Ó„Â ÌÈ‡Óh‰ ÌÚ117. ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆¬≈∆»≈

דק,115) שרביט או חבל על כשעומד טמא שעוף "וענינו
ומקצתם  אחד מצד השרביט אותו על צפרניו קצת ונותן
שאוחז  כמו אצבעותיו תחת השרביט שיהא עד אחר מצד

לרבינו). המשנה (פירוש ביניהן" דבר סה,116)שום שם
שם.117)א.

.‡Î‰¯Bz ‰¯Èz‰L ÌÈ·‚Á ÈÈÓe118el‡Â ,‰BÓL - ƒ≈¬»ƒ∆ƒƒ»»¿»¿≈
·‚Á (‡ :Ô‰119˙ÈaÊ¯‰ ‡e‰Â ,·‚Á ÔÈÓ (· .120(‚ . ≈»»ƒ»»¿»«¿»ƒ
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‡È·eˆ¯Ú ‡e‰Â ,Ïb¯Á ÔÈÓe („ .Ïb¯Á121.‰a¯‡ (‰ . «¿…ƒ«¿…¿«¿¿»«¿∆
˙¯tˆ ‡È‰Â ,‰a¯‡ ÔÈÓe (Â122ÌÈÓ¯k123.ÌÚÏÒ (Ê . ƒ«¿∆¿ƒƒ…∆¿»ƒ»¿»

˙ÈÓÏLe¯È ‡ÁBÈ ‡È‰Â ,ÌÚÏÒ ÔÈÓe (Á124. ƒ»¿»¿ƒ¬»¿«¿ƒ

כב.118) יא, המקרא,119)ויקרא מסדר שינה רבינו
שם  הוא ש"חגב" מפני חגב. חרגול, סלעם, ארבה, שהוא:
יהא  ששמו טהרה: ומסימני הטהורים, החגבים לכל הכולל
את  רבינו הזכיר לכן הכ"ב, בסוף להלן כמבואר חגב,
עלֿיד  חרגול כתוב שבתורה ומכיון בראשונה. ה"חגב"
רבינו  חזר החרגול מין ואחרי החגב, למין רבינו סמכו חגב,

וסלעם. ארבה המקרא: שם.121)שם.120)לסדר
צ:).123)שם.122) (שבת צעירים דקלים אצל המצויה
שם.124) חולין,

.·Î„iv‰Â .ÏÎB‡ - Ô‰È˙BÓL·e Ô‰a È˜a ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈¿««»
ÛBÚk ,Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡125˜„Ba - Ô‰a È˜a BÈ‡L ÈÓe . ∆¡»¬≈∆¿ƒ∆≈»ƒ»∆≈
‰LÏLe .ÔÈÓÈqa126BÏ LiL Ïk :Ô‰a LÈ ÔÈÓÈÒ127 «ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ≈»∆»∆≈

˙BÙBÁL ÌÈÙk Úa¯‡Â ,ÌÈÏ‚¯ Úa¯‡128C¯‡ ·¯ «¿««¿«ƒ¿«¿«¿»«ƒ∆……∆
BÙeb Ûw‰ ·¯Â BÙeb129ÌÈÚ¯k ÈL BÏ LÈÂ ,130¯zÏ ¿…∆≈¿≈¿≈¿»«ƒ¿«≈

Èt ÏÚ Û‡Â .¯B‰Ë ÔÈÓ ‰Ê È¯‰ - Ì‰a131BL‡¯L »∆¬≈∆ƒ»¿««ƒ∆…
·‚Á BÓL ‰È‰ Ì‡ ,·Ê BÏ LÈÂ C¯‡132.¯B‰Ë - »…¿≈»»ƒ»»¿»»»

הט"ו.125) למעלה שניהם:126)כמבואר את מנה רבינו
וממילא  אחד, לסימן - גופו אורך רוב וחופות כנפים ארבע
לשני  מונם סו.) (שם הגמרא אולם, סימנים. שלשה הם
רבינו  של ונימוקו (לחםֿמשנה). ארבעה הם והרי סימנים
את  חופין לכנפיו כנפים הארבע בין הפסיקה שהמשנה הוא:
מחולקים  הם וממילא (הכרעים), קרסולים של בסימן רובו,
לזה  וטעמו - בסוף ה"כרעים" חשיב רבינו אולם לשנים,
אחד. לסימן כללם לכן - קכב) (אות להלן יבואר

במשנה.127) וכן לו, תימן: ואףֿעלֿפי 128)בכת"י
החופות  של הסימן לפני הכרעים של הסימן כתוב שבמשנה
לטעות  נבוא שלא הסדר, את רבינו שינה גופו, אורך רוב את
הגוף, אורך רוב חופות להיות צריכות הכרעים שגם ולומר
הכנפים  שרק ללמדנו הכנפים, אצל "שחופות", כתב: לכן
ל'טור' יוסף' ('בית הכרעים לא אבל חופות, להיות צריכות

פה). סי' א.129)יו"ד סה, המקרא 130)שם לשון
כא). יא, ראשם 131)(ויקרא אין המינים שמונת שכל

זנב, לו ויש ארוך ראשו אם אפילו וזה זנב, להם ואין ארוך
ושמו  הסימנין שלושת כל לו שיש כיון טהור, מין הוא הרי

ב.132)חגב. סה, שם

.‚ÎÔÈ‡L B‡ ,ÌÈÚ¯k B‡ ÌÈÙk ÂLÎÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¿»¿»«ƒ¿»«ƒ∆≈
ÔÈÙBÁ‰ ÌÈÙk BÏ133¯Á‡ Ô˙B‡ Ïc‚Ï „È˙ÚÂ ,Ba¯ ˙‡ ¿»«ƒ«ƒ∆À¿»ƒ¿«≈»««

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈc‚iLk ÔÓÊ134‰zÚÓ135. ¿«¿∆«¿ƒ¬≈∆À»≈«»

החופות.133) תימן: א.134)בכת"י  סה, שם
הסימנין.135) לו אין שעכשיו ואפילו כלומר,

.„ÎÌÈ‚c·e136˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ :ÔÈÓÈÒ ÈL137. «»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿∆∆
Ba Á¯BtL ‡e‰ ¯ÈtÒe138‰˜e·c‰ ‡È‰ ˙O˜O˜Â ,139 ¿«ƒ∆≈«¿«¿∆∆ƒ«¿»

ÎÂ .BÙe‚ ÏÎa¯ÈtÒ BÏ LÈ - ˙O˜O˜ BÏ LiL Ï140. ¿»¿…∆≈«¿∆∆≈¿«ƒ
BÏ LiL B‡ ,BÏ ‰È‰È ÏÈc‚iLÎe ÂÈLÎÚ BÏ ÔÈ‡≈«¿»¿∆«¿ƒƒ¿∆∆≈

È¯‰ - ÂÈO˜O˜ ¯ÈMÈ ‰ÏÚiLÎe Ìia ‡e‰Lk ˙O˜O«̃¿∆∆¿∆«»¿∆«¬∆«ƒ«¿«»¬≈
¯zÓ ‰Ê141Blk ˙‡ ÔÈÙBÁ‰ ÌÈO˜O˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ∆À»ƒ∆≈«¿«ƒ«ƒ∆À

˙O˜O˜Â „Á‡ ¯ÈtÒ ‡l‡ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ .¯zÓ -À»¬ƒ≈∆»¿«ƒ∆»¿«¿∆∆
˙Á‡142¯zÓ ‰Ê È¯‰ -143. ««¬≈∆À»

כפי 136) לדגים חגבים והקדים הסדר, את כאן שינה רבינו
הדינים  מקור ששם נט, חולין במשנה סדורים שהם

זו. ט.137)שבהלכה יא, שם.138)ויקרא חולין,
כתב:139) ורבינו בו". הקבועים "קשקשין במשנה:

אינה  שהקשקשת ללמדנו "הקבועה", במקום "הדבוקה"
היא  אם אבל בכלי, או ביד נקלפת היא שהרי בגוף, קבועה
 ֿ (מגיד קשקשת אינה הדג, מעור נקלפת שאינה קבועה

ב.140)משנה). נא, א.141)נדה לט, זרה עבודה
אחד.142) תימן: ג.143)בכת"י פרשה שמיני, 'ספרא'

ה'תשע"ח  טבת י"ב ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם;1) מבשר או הטמאים ועוף חיה מבהמה האוכל יבאר

הנמצאים  ותולעים בתורה; האמורים שרצים שמונה ודין
שלימה  אחת והביא נמלות רסק ודין במים; או בפירות

לאלו. וצירפה

.‡¯Ó‡pL ÏÏkÓ2‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‰Ó‰a ÏÎÂ : ƒ¿«∆∆¡«¿»¿≈»«¿∆∆«¿»
ÚÓBL ,‰¯b ˙ÏÚÓ ˙BÒ¯Ù ÈzL ÚÒL ˙ÚÒLÂ3È‡ ¿…««∆«¿≈¿»«¬«≈»≈«¬ƒ

ÚÓ dÈ‡L ÏkL.‰¯eÒ‡ - ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓe ‰¯b ˙Ï ∆…∆≈»«¬«≈»«¿∆∆«¿»¬»
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ4‡e‰ ‰OÚ -5¯ÈÊÁ·e ÏÓb·e . ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈«»»«¬ƒ

ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ê ˙‡ :¯Ó‡ ÔÙM·e ˙·¯‡·e»«¿∆∆«»»∆¡«∆∆……¿ƒ«¬≈
‡Ïa Ô‰L z„ÓÏ È¯‰ .¯ÓB‚Â ‰Ò¯t‰ ÈÒÈ¯ÙnÓe ‰¯b‰«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»¿≈¬≈»«¿»∆≈¿…
ÔkL ÏÎÂ .„Á‡ ÔÓÈÒ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿««ƒ∆≈»∆ƒ»∆»¿»∆≈
ÏÏk ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯‡L6, ¿»¿≈»¿≈»¿«»¿≈»∆≈»ƒ»¿»

ÏÏkÓ ‡a‰ ‰OÚ ÏÚ ¯˙È ,‰OÚ˙ ‡Ïa Ì˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡L∆ƒ¬ƒ»»¿…«¬∆»≈«¬≈«»ƒ¿«
.eÏÎ‡z d˙‡…»…≈

ãycew zegiyn zecewpã

izy rqy zrqeye dqxt zqxtn dnda lke xn`py llkn"
zqxtne dxb zlrn dpi`y ip` rney ,dxb zlrn zeqxt

."`ed dyr llkn `ad e`le ,dxeq` dqxt

לא  זה את נאמר ובשפן ובארנבת ובחזיר "ובגמל וממשיך,
שאר  וכל־שכן בלא־תעשה.... שהן למדת הא תאכלו...
שאיסור  כלל, סימן בה שאין טמאה וחיה טמאה בהמה
אותה  מכלל הבא 'עשה' על יתר בלא־תעשה אכילתם

תאכלו".
בהמה  שלאו על לתמוה שאין משנה' ה'מגיד וחיה וכתב

עונשים  אין והרי וארנבת, שפן מחזיר ק"ו בא טמאין,
'עשה', מכלל הבא ב'לאו' נאסרו כבר שאלו לפי מק"ו?
ודבריו  מקל־וחומר. לבוא שלהן ל'לאו' אפשר שכן וכיון
מצד  אינו 'לאו' איסור הכל אחרי שהרי ביאור, דורשים
'עשה' מכלל הבא ב'לאו' כבר שנאסר עוזר מה וא"כ הק"ו,

מלקות. להענישו 'לאו' איסור לגבי

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



קלי zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - zah a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מכלל  הבא בכלל נאסרו כבר שאלו לאחר הרוגוצו'בי: וכתב
גמל  חזיר של האיסור שגדר מובן בביאור, התורה מן עשה
שחסר  משום אלא הפרטי גדרם מצד אינו וארנבת שפן
מילתא  גילוי אלא הק"ו אין וממילא טהרה, סימן בהם
זה. בכלל הם סימנים שני בהם שחסרים אלו שגם בעלמא
בהמה  שכל שכתבה תורה, של אמיתותה מתגלה זה בעניין
שבהמה  וכל פרסה, מפרסת גם היא הרי גרה מעלת שהיא
אלו. מארבע חוץ גרה מעלת גם היא פרסה מפרסת שהיא
אשר  "כל מהפסוק הנלמד דומה דבר מצינו לדגים, ובנוגע
יש  קשקשת לו שיש ש"כל במים" וקשקשת סנפיר לו אין
שתים  מתקיימת תולעת "אין לשרצים ובנוגע סנפיר", לו
נקפה  אינו טמאה בהמה "חלב לחלב ובנוגע חודש", עשרה

הטהורה". כחלב ועומד
שניתנה  שמאז תורה, של אמיתותה גודל מכאן ונראה
הרמב"ם  שכתב מאז ואפילו והגמרא, המשנה ומזמן תורה
על  ידעו שלא בעלי־חיים סוגי בעולם נתגלו חיבורו, את
חיו  שבהם המקומות בכל נמצאים היו ושלא קיומם
בתורה  שהובאו הכללים ואעפ"כ והאמוראים, התנאים
מוחשית  הוכחה ומהווים ואמיתיים נכונים הם וברמב"ם
שברא  מה ש"כל הקב"ה של וכבודו תורה של לאמיתתה

לכבודו". אלא בראו לא בעולמו הקב"ה
(d oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

הכתוב.2) שאומר זה כלומר, ובברייתא. במשנה שגור ביטוי
לומד.3) אני מכאן כלומר, אני, שכתוב:4)מבין מאחר

לעשות  שלא הוא התורה שרצון מבינים אנו כך" "לעשות
הבא  "לאו וזהו לעשות, לא במפורש נכתב שלא אף אחרת,
הנכתב  הפסוק מסגנון נלמד שהלאו כלומר, עשה", מכלל

עשה. על 5)בלשון עובר הוא התורה כציווי לא עשה ואם
בתורה.6)עשה. מפורשות שאינן

.·‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯OaÓ ÏÎB‡‰ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»»≈ƒ¿«¿≈»¿«»¿≈»
‰˜BÏ - ˙ÈÊk7ÔÈa ¯Oa‰ ÔÓ ÏÎ‡L ÔÈa .‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«ƒ∆ƒ«»≈∆»«ƒ«»»≈

·ÏÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡L8ÔÈa ÌÈ‡Óha ·e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ∆»«ƒ«≈∆…ƒ≈«»«¿≈ƒ≈
.ÌaÏÁÏ Ì¯Oa¿»»¿∆¿»

בכזית".7) כולן השיעורין לאו 8)"כל משום רק כלומר,
חלב. אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה בשר של

.‚LÙÏ Ì„‡‰ È‰ÈÂ :Ba ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰»»»««ƒ∆∆¡««¿ƒ»»»¿∆∆
‰iÁ9‰Ò¯t ˙ÏÚa ‰iÁ ÈÈÓ ÏÏkÓ BÈ‡ -10CÎÈÙÏ ,11 «»≈ƒ¿«ƒ≈«»«¬««¿»¿ƒ»
BÈ‡12,BaÏÁÓ B‡ Ì„‡‰ ¯OaÓ ÏÎB‡‰ .‰OÚ˙ ‡Ïa ≈¿…«¬∆»≈ƒ¿«»»»≈∆¿

‰˜BÏ BÈ‡ - ˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa13¯eÒ‡ Ï·‡ , ≈ƒ««≈ƒ«≈≈∆¬»»
‰iÁ ÈÈÓ ˙Ú·L ·e˙k‰ ‰Ó È¯‰L ;‰OÚa ‡e‰«¬≈∆¬≈»»«»ƒ¿«ƒ≈«»

eÏÎ‡z ¯L‡ ‰iÁ‰ ˙‡Ê :Ô‰a ¯Ó‡Â14‡e‰L Ïk ‡‰ , ¿»«»∆…««»¬∆…¿»…∆
Ô‰Ó ıeÁ15- ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï - ≈∆……¿¿««»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ¬≈

תעשה 9) בלא בשרו אין כן פי על אף טהרה, סימני בו ואין
תאכלו". לא זה "את זה 10)של את אך כתבה: והתורה

הפרסה. וממפריסי וג' תאכלו שהמין 11)לא מפני כלומר,
זו. פרשה בכלל אינו פרסה בעל האדם.12)שאינו

אלא 13) אינו שזה חייב, אינו החי מן בשר משום וגם
אלא  אינו נבלה איסור וגם טהורים. ועוף חיה בבהמה,

טהורים. בבשר 1)4במינים שיש עשה" מכלל הבא ה"לאו
א', הלכה בראש טמאים למינים ממנו שלמד אותו אינו אדם,
פרסה, מבעלי אינו ואדם פרסה בבעלי מדבר זה מקרא כי
החיה  "זאת העשה אלא זו, הלכה בראש רבינו שכתב כמו

למעלה. כאמור חיה נקרא ואדם תאכלו" אפילו 15)אשר
פרסה. מבעלי לא

.„,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡ÓË ÛBÚ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»≈∆ƒ«»
.eÏÎ‡È ‡Ï ÛBÚ‰ ÔÓ eˆwLz ‰l‡ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆≈∆¿«¿ƒ»…≈»¿
‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk :¯Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ ¯·Ú È¯‰Â«¬≈»««¬≈∆∆¡«»ƒ¿…»
˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï - ‰‡ÓË ‡‰ ,eÏÎ‡z…≈»¿≈»……≈¿≈»≈¿«ƒ

‚cÓ16,ÌÎÏ eÈ‰È ı˜LÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ‡ÓË ƒ»»≈∆∆∆¡«¿∆∆ƒ¿»∆
Ïk :¯Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ ¯·ÚÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯OaÓƒ¿»»……≈¿»««¬≈∆∆¡«…
ÔÈ‡L ÈnL ÏÏkÓ ,eÏÎ‡z ˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ BÏ ¯L‡¬∆¿«ƒ¿«¿∆∆…≈ƒ¿»∆ƒ∆≈
ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÏÎ‡È ‡Ï - ˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ BÏ¿«ƒ¿«¿∆∆…≈»≈»»«¿»∆»
‡ÓË ÛBÚ B‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a B‡ ‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰»≈»»≈¿≈»¿«»¿≈»»≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha -ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆

ובעוף,16) בבהמה כמו הדג", "מבשר כאן הזכיר לא רבינו
בני  בלשון בשר, בשם הדג בשר נקרא מקום בכל שלא מפני

אדם.

.‰ÏÎB‡‰Â ,ÛBÚ‰ ı¯L ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ‡ÓË ·‚Á»»»≈¬≈ƒ¿«∆∆»¿»≈
˙ÈÊk17Ïk :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ÛBÚ‰ ı¯MÓ18ı¯L ¿«ƒƒ∆∆»∆∆∆¡«…∆∆

ı¯L e‰Ê È‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË ÛBÚ‰»»≈»∆…≈»≈¿≈∆∆∆
‡ˆBiÎÂ ‰¯B·„e ‰Ú¯ˆÂ LezÈ B‡ ·e·Ê ÔB‚k ?ÛBÚ‰»¿¿«¿ƒ¿»¿»¿«≈

.Ô‰·»∆

כי 17) העוף, שרץ מבשר רבינו הזכיר לא בחגב כאן גם
בשר. בשם נקראו לא לאו 18)חגבים נזכר לא ויקרא בספר

בלבד. דברים בספר אלא העוף, שרץ על

.ÂÏÎÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ı¯‡‰ ı¯MÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆»»∆∆∆∆¡«¿»
È‡Â .ÏÎ‡È ‡Ï ‡e‰ ı˜L ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰«∆∆«…≈«»»∆∆∆…≈»≈¿≈
˙ÈLetÁÂ ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÔB‚k ?ı¯‡‰ ı¯L e‰Ê∆∆∆»»∆¿¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒƒ

Ï„Â19.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»∆

רגלים.19) מרבה הפסוק: בלשון

.Ê„ÏÁ‰ :Ô‰L ,‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓLe¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»∆≈«…∆
ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆

Ì¯OaÓ ÏÎB‡‰ ,˙ÓLz‰Â20¯eÚL .‰˜BÏ - ‰L„Úk ¿«ƒ¿∆∆»≈ƒ¿»»«¬»»∆ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌlÎÂ .Ô˙‡ÓË ¯eÚLk Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿ƒÀ¿»»¿À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

‰L„ÚÎa21. ¿«¬»»

מיתתן.20) -21)לאחר כעדשה ביחד כולם בין יש שאם
לוקה. מהם האוכל

.ÁÔ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô‰Ó ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈∆««ƒ»»
BÈ‡ - BÏÎ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ C˙BÁ‰ Ï·‡¬»«≈≈∆ƒ««ƒ∆»≈∆«¬»≈
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`zexeqקלב zelk`n 'ld - dyecw xtq - zah a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯Oa ˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ÂÈÏÚ ‰˜BÏ23ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ . ∆»»«∆ƒ¿∆¿«ƒ»»¿À»ƒ¿»¿ƒ
BÈ‡ - ˙nL ¯Á‡ ı¯M‰ ÔÓ ÌÏL ¯·‡ ÏÎ‡ .˙ÈÊÎÏƒ¿«ƒ»«≈∆»≈ƒ«∆∆««∆≈≈

.‰L„Úk Ba ‰È‰iL „Ú ‰˜BÏ∆«∆ƒ¿∆«¬»»

אכילתן 22) שיעור לכן מטמאים הם שבמיתתן והטעם,
אינם  בחייהן אבל לטומאה, שהוקשה משום כעדשה,
אכילות  איסורי בכל בכזית אכילתם שיעור ולפיכך מטמאים

שהוא:23)שבתורה. בכל מטמאים שאברים פי על ואף
לוקין  אין כברייתו", השרץ מן אבר שיעור להן אין "האברים
כשיעור  אכילתו "שיעור אמרו שלא שהוא, בכל אכילתו על
טומאת  אבל בשרץ, חידוש שזהו בכעדשה, אלא טומאתו"
הטומאות, משאר בשרצים נבדלת אינה שהוא, בכל האברים
אומרים  אנו אין שהן, בכל מטמאין אבריהן הטומאות שכל
בכעדשה, והשיעור טומאתן, כשיעור אכילתן שיעור באברים
בכזית? ולא בכעדשה ולמה עומד. בעינו שלמים באברים גם
יותר  גדול שיעורו שלם שאבר הדעת, על מתקבל שאין מפני

אבר. מחתיכת

.Ë.‰L„ÚÎÏ Û¯ËˆÓ - Ô¯O·e ÌÈˆ¯L ‰ÓL Ìc«¿…»¿»ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«¬»»
LÁp‰ Ìc ÔÎÂ .¯OaÏ ¯aÁÓ Ìc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â24 ¿∆ƒ¿∆«»¿À»«»»¿≈««»»

B¯Oa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙ÈÊÎÏ B¯O·Ï Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆»»¿ƒ∆≈¿»
ÎÂ .‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .BÓcÓ ˜eÏÁ‡ˆBik Ïk Ô »ƒ»¿««ƒ∆≈¿«≈¿≈…«≈
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ÌÈˆ¯L ¯‡MÓ Ba25. ƒ¿»¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ

בכזית.24) ששיעורם השרצים מן לך 25)שהוא "ואין
המינין  משמונת חוץ במותו שמטמא מה השרצים בכל
בכזית, ושיעורם באכילה אסורים אבל בתורה". המפורשין

מצטרפין. ולפיכך מבשרן חלוק דמן ואין

.ÈÂÈÏÚ ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â BÒÎe ,L¯tL ÌÈˆ¯L Ìc«¿»ƒ∆»«¿»«¬»∆»»
˙ÈÊÎa26Ì‡ Ï·‡ ;ı¯L ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e¯˙iL ‡e‰Â . ¿««ƒ¿∆«¿ƒ≈∆∆¬»ƒ

¯eËt - Ìc ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e¯˙‰27‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ¿ƒ≈»»∆≈«»ƒ∆»
.ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ««¿≈»«»»

בכעדשה.26) ששיעורן שרצים בשמונה לא 27)אפילו
מלקות. ולא כרת

.‡ÈÌ˙B˜ÏÁÓe ÔÈ¯eÚM‰ Ïk28‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - »«ƒƒ«¿¿»¬»»¿∆
.ÈÈqÓƒƒ«

שנאמרו 28) אלה כגון בשיעורים, שיש החילוקים כלומר,
בכעדשה. וזה בכזית זה למעלה:

.·È.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÌÈn‰ ı¯MÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆««ƒ∆ƒ«»
ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
ı¯‡‰ ı¯L ‰Ê Â‡Ïa ÏÏk È¯‰ ;Ì‰a e‡Óh˙ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»∆¬≈»«¿«∆∆∆»»∆
el‡ ?ÌÈn‰ ı¯L e‰Ê È‡ .ÌÈn‰ ı¯LÂ ÛBÚ‰ ı¯LÂ¿∆∆»¿∆∆««ƒ≈∆∆∆««ƒ≈
,ÌÈnaL ‰˜eÏÚ‰Â ÌÈÚÏBz‰ BÓk ,˙BpËw‰ ˙Bi¯a‰«¿ƒ«¿«¿«»ƒ¿»¬»∆««ƒ
ÏL BÏÏk .Ìi‰ ˙BiÁ Ô‰L ,¯˙Èa ˙BÏB„b‰ ˙Bi¯a‰Â¿«¿ƒ«¿¿»≈∆≈««»¿»∆
‚„ ‡ÏÂ ‡ÓË ‚„ ‡Ï ,ÌÈ‚c‰ ˙¯eˆa BÈ‡L Ïk :¯·c»»…∆≈¿««»ƒ…»»≈¿…»

ÔBÙÏc‰Â ÌÈn‰ ·Ïk ÔB‚k ,¯B‰Ë29‡ˆBiÎÂ Úc¯Ùv‰Â »¿∆∆««ƒ¿««¿¿«¿«¿≈«¿«≈
.Ô‰a»∆

דג".29) צורת וחציין אדם צורת שחציין בים יש "דגים

.‚È,˙BÏ·p‰ ÈÙe‚·e ˙BtL‡a ÔÈ‡¯·pL ÔÈÈn‰ el‡≈«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿¿≈«¿≈
¯ÎfÓ ÔÈ‡¯· ÔÈ‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÚÏB˙Â ‰n¯ ÔB‚k¿ƒ»¿≈»¿«≈»∆∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»
Ô‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eÁÈ¯Ò‰L ÌÈÏÏb‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·˜e¿≈»∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆≈
- ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ OÓB¯ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈«»»∆¿»≈≈∆¿«ƒ
ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»
ÔÈ¯t ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ OÓ¯‰ ı¯M‰«∆∆»…≈«»»∆¿««ƒ∆≈»ƒ
‰¯tL ‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ ı¯BM‰ ı¯M‰ Ï·‡ .ÔÈ·¯Â¿»ƒ¬»«∆∆«≈«»»∆∆»∆

.‰·˜e ¯ÎfÓ ‰·¯Â¿»∆ƒ»»¿≈»

.„Èta ÔÈ‡¯·p‰ ÔÈÈn‰ el‡Ì‡ :˙BÏÎ‡n·e ˙B¯ ≈«ƒƒ«ƒ¿»ƒ«≈««¬»ƒ
ı¯‡Ï e‡ˆÈÂ eL¯t30,ÏÎ‡‰ CB˙Ï e¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿¿»¿»»∆««ƒ∆»¿¿»…∆

ı¯M‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«≈∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»«∆∆
Ï·‡ .ı¯‡Ï eL¯tL el‡ ¯Ò‡Ï - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰«…≈«»»∆∆¡…≈∆»¿»»∆¬»
.BÎB˙aL ˙ÚÏBz‰Â È¯t‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - eL¯Ù ‡Ï Ì‡ƒ…»¿À»∆¡…«¿ƒ¿«««∆¿

על 30) וריחשה עלתה אם הדין הוא "לארץ", דווקא לאו
הפרי.

.ÂË¯Á‡ ÏÎ‡‰ ÚÈÏ˙‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«»…∆««
- ¯aÁÓ ‡e‰Â ÚÈÏ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ı¯‡‰ ÔÓ ¯˜ÚpL∆∆¡«ƒ»»∆¬»ƒƒ¿ƒ«¿¿À»
ÏÚL ,ı¯‡Ï ‰L¯Ù el‡k ‰¯eÒ‡ ˙ÚÏBz‰ d˙B‡»«««¬»¿ƒ»¿»»»∆∆«

‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,˙‡¯· ı¯‡‰31‰¯eÒ‡ - ˜ÙÒ Ì‡Â .32. »»∆ƒ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ»≈¬»
Ô‰Lk ÚÈÏ˙‰Ï Ôk¯cL ˙B¯t ÈÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ≈≈∆«¿»¿«¿ƒ«¿∆≈
‡nL ,BÎBzÓ È¯t‰ ˜c·iL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ……««∆ƒ¿…«¿ƒƒ∆»

˙ÚÏBz Ba LÈ33ÌÈL ¯˜ÚpL ¯Á‡ È¯t‰ ‰‰L Ì‡Â . ≈««¿ƒ»»«¿ƒ««∆∆¡«¿≈
BaL ˙ÚÏBz ÔÈ‡L ;‰˜È„a ‡Ïa ÏÎB‡ - L„Á ¯OÚ»»…∆≈¿…¿ƒ»∆≈««∆

˙Ói˜˙Ó34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ƒ¿«∆∆¿≈»»…∆

הארץ.31) על השורץ השרץ של הלאו ככל 32)משום
תורה. איסורי של מספק.33)ספק אסור בו יש ואם

שתא 34) ירחי תריסר לבתר (שהתליעו) דכדא תמרי הני
מותרין). - חודש י"ב עליהן שעברו (אחרי שריין

.ÊËı¯‡Ï eÚ‚ ‡ÏÂ ¯ÈÂ‡Ï eL¯t35eL¯tL B‡ , »¿»¬ƒ¿…»¿»»∆∆»¿
˙‡ˆÓpL B‡ ,e˙nL ¯Á‡ eL¯tL B‡ ,ı¯‡Ï Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»»»∆∆»¿««∆≈∆ƒ¿≈
ÏÎ‡‰ CBzÓ e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÙaÓ ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚ ˙ÚÏBz«««««¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ»…∆
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk - ¯Á‡ ÏÎ‡ CB˙Ï¿…∆«≈»≈¬ƒƒ»≈¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ36. ¬≈∆

לבולעה.35) בפיו קלטה לארץ שהגיעו שלפני כלומר,
נאמרו 36) זו בהלכה הדינים וכל בספק. מלקות שאין

רבינו  פסק במחובר התליעו אם אבל בתלוש, בהתליעו
אסורה. - התולעת פירשה לא שאפילו

.ÊÈ˙ÚÏBz37L‡¯aL Án·e ÌÈ‚c‰ ÈÚÓa ˙‡ˆÓp‰ «««ƒ¿≈ƒ¿≈«»ƒ«…«∆¿…
‰Ó‰a‰38¯Oaa ˙‡ˆÓp‰Â39‚c Ï·‡ .‰¯eÒ‡ - «¿≈»¿«ƒ¿≈«»»¬»¬»»

˙¯zÓ BaL ˙ÚÏBz‰ È¯‰ - ÚÈÏ˙‰L ÁÈÏÓ40Ô‰L ; ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ«¬≈«««∆À∆∆∆≈
¯znL ,ı¯‡‰ ÔÓ e¯˜ÚpL ¯Á‡ eÚÈÏ˙‰L ˙B¯Ùk¿≈∆ƒ¿ƒ««∆∆∆¿ƒ»»∆∆À»
ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ˙ÚÏBza ˙Á‡k Ôlk ÔÏÎ‡Ï¿»¿»À»¿«««««∆¿»¿≈««ƒ
¯zÓ ÌÈˆ¯L Ô˙B‡ È¯‰ - eˆÈ¯L‰L ÌÈÏkaL∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈»¿»ƒÀ»
¯ÈtÒ BÏ ¯L‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÌÈn‰ ÌÚ Ô˙BzLÏƒ¿»ƒ««ƒ∆∆¡«¿…¬∆¿«ƒ
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.eÏÎ‡z Ì˙‡ ÌÈÏÁp·e ÌÈnia ÌÈna ˙O˜O˜Â¿«¿∆∆««ƒ««ƒ«¿»ƒ…»…≈
ÏÎB‡ ‰z‡L ‡e‰ ÌÈÏÁp·e ÌÈni·e ÌÈna :¯ÓBÏk¿«««ƒ««ƒ«¿»ƒ∆«»≈
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡L ˙‡ ÏÎB‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â BÏ LiL ˙‡∆∆≈¿≈«»≈∆∆≈¬»

.¯zÓ - BÏ ÔÈ‡L ÔÈa BÏ LiL ÔÈa ,ÌÈÏka«≈ƒ≈∆≈≈∆≈À»

שאינם 37) מפני ואסורים תולעים. כלומר אסיר", "קוקיאני
החוץ. מן נחיריו דרך לו נכנסו אלא ממנו מתהווים

נכנסה.38) הנחירים דרך שנתהוו 39)שבוודאי מפני
באכילה  ניתרת שבהמה מפני ואסורות מיתה, אחר בבשר
אסור  מיתה לאחר אפילו ממנה שיצא חי דבר וכל בשחיטה

בשחיטה. לו אפשר שאי עודנה 40)כיוון התולעת אם
אסורה.מחובר  - מהחתיכה פירשה אם אבל בהם, ת

.ÁÈ,˙B¯Ún·e ÔÈÁÈM·e ˙B¯Baa ‡¯·p‰ ÌÈn‰ ı¯L∆∆««ƒ«ƒ¿»««ƒƒ«¿»
ÌÈ¯eˆÚ Ô‰ È¯‰Â ÔÈÚ·B ÌÈÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰41È¯‰ - ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ«¬≈≈¬ƒ¬≈

,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BLÂ ‰ÁBLÂ .¯zÓe ÌÈÏkaL ÌÈnk Ô‰≈««ƒ∆«≈ƒÀ»¿∆¿∆¿≈ƒ¿»
ÌÈˆ¯M‰ Ô˙B‡Ó ‰i˙L ˙ÚLa ÚÏBaL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«ƒ¿«¿ƒ»≈»«¿»ƒ

.ÌÈwc‰««ƒ

ונעיצין 41) חריצים כגון עצורים, אינם אם אבל מכונסים.
נובעין. שאינן פי על אף כימים, דינם הנמשכים, מים של

.ËÈÌB˜nÓ eL¯t ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈¿ƒ¿
CB˙Ï ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯M‰ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙i¯a¿ƒ»»¬»ƒ≈««∆∆««ƒ∆»«¿
˙È·Á‰ ÈÙ„Ï L¯t .¯eÒ‡ - ¯Ba‰ CB˙Ï B‡ ÈÏk‰«¿ƒ¿«»»«¿»¿≈∆»ƒ

¯zÓ - ¯ÎM‰ CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙÂ ¯ÊÁÂ42ÔÎÂ . ¿»«¿»«¿««ƒ¿«≈»À»¿≈
.¯zÓ - ÌÈnÏ ¯ÊÁÂ ‰¯Ún‰ B‡ ¯Ba‰ ÈÙ„Ï L¯t Ì‡ƒ»«¿»¿≈««¿»»¿»«««ƒÀ»

גידולן,42) מקום זה גדל, הוא כך כלומר רביתיה", "היינו
אף  ולפיכך למים ולחזור הבור או הכלי לדפני לפרוש ודרכו
לאחורי  פירש ואם כלום. בכך אין לדופן שפירש פי על

גידולו. מקום שאינו אסור בחוץ, הבור שפת על או הכלי

.Î,¯ÎM‰ ˙‡ B‡ ıÓÁ‰ ˙‡ B‡ ÔÈi‰ ˙‡ ÔpÒÓ‰«¿«≈∆««ƒ∆«…∆∆«≈»
˙BÚÏBz‰Â ÔÈLezi‰ ˙‡ B‡ ÌÈLeÁ·i‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆««¿ƒ∆««ƒ¿«»

ÌÈn‰ ı¯L ÌeMÓ ‰˜BÏ - ÔpqL43ı¯L ÌeMÓ B‡ ∆ƒ≈∆ƒ∆∆««ƒƒ∆∆
ÌÈn‰ ı¯LÂ ÛBÚ‰44,ÔpqL ¯Á‡ ÈÏkÏ e¯ÊÁ elÙ‡ . »¿∆∆««ƒ¬ƒ»¿«¿ƒ««∆ƒ¿»

Ô˙i¯a ÌB˜nÓ eL¯Ù È¯‰L45- ÔpÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¬≈»¿ƒ¿¿ƒ»»¬»ƒ…ƒ¿»
.eL¯tL BÓk ,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BL∆¿≈ƒ¿»¿∆≈«¿

העוף.44)ביבחושים.43) שרץ גם שהוא ביתושים,
במים שהתהווה המים.ומכיוון שרץ משום גם לוקה

פירשו.45) שאולי לחשוש אין כלומר,

.‡Î˙ÈÊk ÏÎ‡Lk - ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿∆∆∆»≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ
‰i¯aÓ ËÚÓe BÊ ‰i¯aÓ ËÚÓ Û¯vL B‡ ,‰ÏB„‚ ‰È¯aÓƒƒ¿»¿»∆≈≈¿«ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»

dÈÓaL BÊ46‰i¯a ÏÎB‡‰ Ï·‡ ;˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ∆¿ƒ»«∆…«¿«ƒ¬»»≈¿ƒ»
,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - dlk dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË¿≈»ƒ¿≈«¿»À»¬≈∆∆ƒ«»

Ïc¯Á‰ ÔÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ elÙ‡Â47‰˙Ó dÏÎ‡L ÔÈa .48 «¬ƒ»¿»¿»ƒ««¿»≈∆¬»»≈»
‰È¯a‰ ‰Á¯Ò elÙ‡Â .‰iÁ dÏÎ‡L ÔÈa49˙ÈpzLÂ ≈∆¬»»«»«¬ƒ»¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

d˙¯eˆ50.‰˜BÏ - dlk dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»ƒ«¬»»À»∆

שאיסורן 46) "כל אחד בלאו שאסורים אחד, משם כלומר

מצטרפים  אינם מינים שני אבל מצטרפין" אחד בלאו
שהוא.47)לכזית. כל ביותר, קטנה בכמות כלומר,

שהוא".48) בכל במיתתה בין בחייה בין "טמאה
עד 49) סרחה אם אבל אדם, לאכילת ראוייה עוד היא אולם

כמבואר  פטור אדם, לאכילת כבר ראוייה שאינה כך כדי
אחר  האסור אוכל "שאכל י"א הלכה י"ד פרק להלן
פטור". זה הרי אדם מאוכל ובטל והבאיש שהסריח

נתרסקה.50) לא אבל נשתנית,

.·Î‰˜BÏ BÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ elÙ‡ ‰¯ÒÁL ‰ÏÓ¿»»∆»¿»¬ƒ««≈«¿∆»≈∆
‰ÈÏÚ51CÎÈÙÏ .˙ÈÊÎa ‡l‡52B‡ ÌÏL ·e·Ê ÏÎB‡‰ , »∆»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»≈

ı¯L ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙Ó ÔÈ·e ÈÁ ÔÈa ,ÌÏL LezÈ«»≈≈«≈≈∆ƒ∆∆
.ÛBÚ‰»

נפשטה,51) ולא לא, או ברייה חשובה אם בגמרא: בעייא
לוקים. אין ספק ברייה 52)ועל אכילת על שלוקים מכיוון

שהיא. כל שלימה

.‚ÎÌÈn‰ ı¯MÓe ÛBÚ‰ ı¯MÓ ‰È¯a‰ ‰˙È‰L È¯‰¬≈∆»¿»«¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ∆∆««ƒ
ÌÈÙk dÏ eÈ‰L ÔB‚k ,ı¯‡‰ ı¯MÓe53˙Îl‰Ó ‡È‰Â , ƒ∆∆»»∆¿∆»»¿»«ƒ¿ƒ¿«∆∆

ÌÈˆ¯L ¯‡Lk ı¯‡‰ ÏÚ54ÌÈna ‰·¯ ‰˙È‰Â ,55, «»»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»»»««ƒ
ÏÎ‡Â˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - d56ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬»»∆»«¿À¿ƒ»¿»»≈«

Úa¯‡ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ - ˙B¯ta e‡¯·pL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰Ê∆ƒ«ƒƒ∆ƒ¿¿«≈∆»∆»«¿«
˙Bi˜ÏÓ57- ÔÈ·¯Â ÔÈ¯tL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿À¿ƒ»¿»ƒ«ƒƒ∆»ƒ¿»ƒ

ÏÚ ¯˙È ‡ÓË ÛBÚ ÏÏkÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ∆»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«»≈»≈«
:˙Bi˜ÏÓ LL ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ - ÛBÚ‰ ı¯MÓ d˙BÈ‰¡»ƒ∆∆»∆»∆»≈«¿À
ı¯L ÌeMÓe ,ÛBÚ‰ ı¯L ÌeMÓe ,‡ÓË ÛBÚ ÌeMÓƒ»≈ƒ∆∆»ƒ∆∆
,ı¯‡‰ ÏÚ OÓB¯ ÌeMÓe ,ÌÈn‰ ı¯L ÌeMÓe ,ı¯‡‰»»∆ƒ∆∆««ƒƒ≈«»»∆
ÏÎ‡L ÔÈa dlk dÏÎ‡L ÔÈa .˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÌeMÓeƒ«««≈≈∆¬»»À»≈∆»«
‰Ï„b‰ ˙Á¯Bt‰ ‰ÏÓ ÏÎB‡‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈÊk ‰pnÓƒ∆»¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»»««««¿≈»

.˙Bi˜ÏÓ LÓÁ ‰˜BÏ - ÌÈna««ƒ∆»≈«¿À

העוף.53) שרץ לאו בה ויש על 54)ופורחת ההולכים
על  השורץ השרץ "בכל בלאו נכללת היא ולכן הארץ,

המים.55)הארץ". שרץ של לאו בה מלקות 56)שנוסף
ולאו. לאו נמלה 57)לכל ארבע, לוקה פוטיתא "אכל

בדבר  יש שאם רבינו דעת שש". לוקה צרעה חמש, לוקה
כאן  מבאר הוא ולכן אחת אלא לוקה אינו לאווין כמה אחד
תכונות  בהן יש אלו שבריות מפני המלקיות ריבוי טעם
לוקה  והאוכלן המינים אלה בכל נכללות הן ידן ועל שונות
הרבה  לאווין של למקרה כלל דומה זה ואין הלאווין כל על

השונות. התכונות את כאן הדגיש ולפיכך אחד איסור על

.„Î˜q¯58el‡Ï dÙ¯ˆÂ ‰ÓÏL ˙Á‡ ‡È·‰Â ÌÈÏÓ ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ««¿≈»¿≈¿»¿≈
LL ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ‰OÚÂ e˜q¯˙pL∆ƒ¿«¿¿«¬»«…¿«ƒ«¬»∆≈
- ˙Á‡Â ,˙Á‡‰ ‰ÏÓp‰ ÌeMÓ - LÓÁ :˙Bi˜ÏÓ«¿À»≈ƒ«¿»»»««¿««

ÌÈ‡Óh‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk ÌeMÓ59. ƒ¿«ƒƒƒ¿««¿≈ƒ

של דכיוון 58) דין לה ואין ברייה מתורת ביטלם שריסקם
שלימה. נמלה כל 59)אוכל תאכלו "לא לאו משום ולא

משום  לוקה וכאן טהורים. במיני מדבר זה לאו כי נבלה",
את  תשקצו אל משום שרצים, כלומר הטמאים, נבלת

נפשותיכם.
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טעם 1) ומה אסור; הוא אם האסור מן היוצא מאכל יבאר

מותר  אם האדם חלב מותר; שהוא וצרעים דבורים  לדבש
הבאים  וביצים חלב מהשדיים; אותו לינק או לאכול
ודין  דם; קורט עליו שנמצא טהור עוף וביצת מהטמאה;
גויים  של וחמאה גבינה טריפה; מביצת שנולד אפרוח
חביות  שהביא גוי טמאים; דגים וציר ביצים; וסימני

מהם. באחת טהור ודג ציר של פתוחות

.‡ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈnÓ ‡ˆBi‰ ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»«≈ƒƒƒ«ƒƒ»¬ƒ
ÔÈ˜BlL2¯eÒ‡ ÏÎ‡n‰ B˙B‡ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ∆ƒ«¬ƒ»»¬≈««¬»»

ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔB‚k .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ«»¿¬≈¿≈»¿«»«¿≈ƒ
- ‰Úi‰ ˙a ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Óh‰ ‚„Â ÛBÚ ÈˆÈ·e≈≈¿»«¿≈ƒ∆∆¡«¿≈«««¬»

¯eÒ‡‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .d˙ˆÈa BÊ3‰ÚÈk4ÏÎÏe , ≈»»¿«ƒ¿»»»¿«¬»¿»
.‰ˆÈaÏ ÔÈÓBc‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ«≈»

'עשה'.2) איסורי ולא לאו איסורי רבינו 3)כלומר, כוונת
למדים  אנו טמא" הטמא מן היוצא "שכל שהדין היא

זה. הגוף.4)מפסוק מתוך שמתמצאים

.·¯OaL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ Ì„‡‰ ·ÏÁ¬≈»»»À»«¬ƒ»««ƒ∆¿«
e¯‡a ¯·Îe ,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ Ì„‡‰5‰OÚa ‡e‰L6. »»»»«¬ƒ»¿»≈«¿∆«¬≈

ג.5) הלכה ב פרק הכלל:6)למעלה אין 'עשה' ובאיסור
הקודמת. בהלכה כמבואר טמא" הטמא מן היוצא "שכל

.‚ÌÈ¯B·c L·c7BÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ÌÈÚ¯ˆ L·„e ¿«¿ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ¿≈∆≈
ˆÓzÓCB˙a ÌÈ·OÚ‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈÒBk ‡l‡ ,ÔÙeb ˙È ƒ«¿ƒ»∆»¿ƒƒ»¬»ƒ¿

B˙B‡ e‡ˆÓiL È„k ,˙¯eka B˙B‡ ÔÈ‡È˜Óe Ô‰Ètƒ∆¿ƒƒ««∆∆¿≈∆ƒ¿¿
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa epnÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆ƒ«¿»ƒ

ז.7) בבכורות יעקב כר' ולא ו, פרק מכשירין משנה, כסתם

.„ÏB„‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ,¯zÓ Ì„‡ ·ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈»»À»»¿¬»ƒ¿»
CB˙Ï ‰M‡ ˙·ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈ„M‰ ÔÓ B˙B‡ ˜ÈÏƒ…ƒ«»«ƒ∆»∆∆ƒ»¿
ı¯L ˜BÈk - „M‰ ÔÓ ˜iL ÏB„‚Â .‰˙BLÂ ÈÏk‰8, «¿ƒ¿∆¿»∆»«ƒ««¿≈∆∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe«ƒ«««¿

מרדות.8) מכת אותו מכין לפיכך

.‰.ÌÈL LÓÁ B‡ Úa¯‡ elÙ‡ CÏB‰Â ˜BÈz ˜BÈ≈ƒ¿≈¬ƒ«¿«»≈»ƒ
˙ÓÁÓ ,¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL L¯Ùe e‰eÏÓb Ì‡Â¿ƒ¿»»«¿»»ƒ»≈≈¬«

BÈ¯a9‡e‰Â .˜BÈÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡Ï À¿…≈¬«»¿≈≈¿≈¿
CB˙a Ï·‡ ;L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ e‰eÏÓbL∆¿»««∆¿ƒ¿«¿»»…∆¬»¿
¯ÊÁÏ ¯zÓ - ÌÈL B‡ L„Á e‰eÏÓ‚ elÙ‡ ,‰Ê ÔÓÊ¿«∆¬ƒ¿»…∆¿«ƒÀ»«¬…

L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ÛBÒ „Ú ˜ÈÏÂ10. ¿ƒ««∆¿ƒ¿«¿»»…∆

בריא.9) יונק 10)כשהוא כלל, פירש לא שאם כלומר,
ועשרים  ארבעה תוך פירש אם אבל שנים. ארבע עד והולך
עד  רק והולך יונק ולינק, לחזור שמותר אףֿעלֿפי חודש,

יותר. ולא חודש כ"ד סוף

.Â‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈ·e ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈¿≈»¿≈»≈≈»≈
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡11:¯Ó‡pL ; ¬ƒƒ«»≈ƒ¬≈∆∆∆¡«

BÈ‡Â ,‰˜BÏ ‡e‰ ¯Oa‰ ÏÚ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯OaÓƒ¿»»……≈««»»∆¿≈

- Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ È¯‰Â .·ÏÁ‰ ÏÚÂ ‰ˆÈa‰ ÏÚ ‰˜BÏ∆««≈»¿«∆»»«¬≈»≈»
¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k12BÈ‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L , ¿≈¬ƒƒ∆»ƒ«»¿≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,‰˜BÏ13. ∆¬»«ƒ«««¿

השורץ 11) השרץ משום עליה לוקה ואכלה, ריקמה "אם
שהיא  אףֿעלֿפי ריקמה לא אם אבל משמע, הארץ", על
היוצא  כל והואֿהדין עליה. לוקין אין - טמא כביצת אסורה

מלקות. שם אין התורה, מן שאסור הטמא שבא 12)מן
ואינו  התורה מן איסור רק ויש תאכלו, לא חלב כל מדרשת
מדרשת  שבא טמאה בהמה וחלב טמא עוף ביצת כן לוקה,
התורה. מן שאיסורם אףֿעלֿפי מלקות בהם אין היענה בת

מרדות".13) מכת אותו מכין שיעור חצי "והאוכל

.ÊÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ ÈˆÈa ÏÎB‡‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»≈≈≈»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ È·¯˜ ÏÎB‡k - Ì‰ÈÚÓa14ÔÓ ‰˜BÏÂ , ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ

,ÏBkL‡a ˙BÈeÏz‰ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÈˆÈa ÔÎÂ .‰¯Bz‰«»¿≈≈≈»«»≈«¿»∆¿
e¯Ó‚Â eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL15,‰˜BÏ - Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ , ∆¬«ƒ…»¿¿ƒ¿¿»≈»∆

.Ô‰lL ÌÈÚÓ Èa ÏÎB‡k¿≈¿≈≈«ƒ∆»∆

בשר 14) הם הרי קליפה, בהם ואין הדגים בגוף שהם כיון
נגמרו.15)גמור. לא וגם פרשו, לא שעדיין כלומר,

כבני  אינם נגמרו, שאם שניהם, על מוסבת "לא", והמלה
לוקה. ואינו מעיים

.Áda Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa≈«»≈∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»
ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - dÏÎ‡Â16˙ˆÈa Ï·‡ . «¬»»∆ƒ≈∆∆»¬»≈«

dÏÎ‡Â da Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ¯B‰Ë ÛBÚ‰»»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»«¬»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -17. «ƒ«««¿

(16 ֿ שהוא רבינו ודעת הארץ". שרץ משום לוקה "ריקמה
העוף, שרץ משום לוקה ריקמה שאם טמא, עוף בביצת הדין
משום  לוקה אינו ואףֿעלֿפיֿכן העוף, ממין שהוא מכיון
שרץ, הוא ועדיין עוף, לכלל הגיע שטרם מפני טמא, עוף
הלכה  ב פרק למעלה וכמבואר ויתושים, כזבובים דינו ולכן

זמן 17)ה. כל מדרבנן אסורה שריקמה מבואר שם בגמרא
מרדות. מכת חייב ולכן העולם. לאויר יצא לא שהאפרוח

.ËÌc Ë¯˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ18˜¯BÊ - ÔBaÏÁ‰ ÏÚ Ì‡ : ƒ¿»»∆»…∆»ƒ««∆¿≈
Ìc‰ ˙‡19- ÔBÓÏÁ‰ ÏÚ Ì‡Â ,¯‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ∆«»¿≈∆«¿»¿ƒ««∆¿

dlk ‰¯eÒ‡20˙¯Êen‰ ‰ˆÈa .21‰Ùi‰ LÙp‰ -22 ¬»À»≈»«∆∆«∆∆«»»
.‰pÏÎ‡z…¿∆»

דם.18) הולד,19)טיפת קשר יש הדם במקום שרק מפני
החלקים. בשאר נתפשט בכל 20)ולא קלקול פשט שכבר

"מתחממת 21)הביצה. התרנגולת אלא זכר של שאינה
אפרוחים". מגדלות אין ביצים ואותן ביצים, ויולדת בקרקע

מיאוס".22) מחמת בה קצה דעתו "שאין

.È- ÂÈÈÚ eÁzt˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„ÏBpL ÁB¯Ù‡∆¿«∆«««ƒ∆…ƒ¿«¿≈»
BÏÎ‡Ï ¯zÓ23d·ÏÁ - ‰Ù¯ËpL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a . À»¿»¿¿≈»¿»∆ƒ¿¿»¬»»

¯B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa ÔÎÂ .‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁk ¯eÒ‡»«¬≈¿≈»¿≈»¿≈≈«»
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈ·k - Û¯ËpL24.¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿«¿≈«»≈¿»

לאויר 23) יצא שלא עוד וכל העולם, לאויר כשיצא ודוקא
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קלה zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - zah a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

למעלה  כמבואר שרץ, משום סופרים מדברי אסור - העולם
ח. א.24)הלכה הלכה למעלה כמבואר

.‡ÈBÈÓ ÔÈ‡L ,¯zÓ - ‰Ù¯Ë ˙ˆÈaÓ „ÏBpL ÁB¯Ù‡∆¿«∆«ƒ≈«¿≈»À»∆≈ƒ
‡ÓË25„ÏzL ÌÈˆÈa‰ Ïk ,‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ÛBÚ‰ ‰È‰ . »≈»»»¿≈¿≈»»«≈ƒ∆≈≈

‰BL‡¯ ‰Ó¯Úa26Ô˙B‡ ÔÈ‰LÓ -27‰ÚË Ì‡ : «¬≈»ƒ»«¿ƒ»ƒ»¬»
‰iL ‰Ó¯Ú28,˙BBL‡¯‰ e¯z‰ - „ÏÈÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈≈À¿»ƒ

„BÚ ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ ‡Ï - ‰Ù¯Ë ‰˙È‰ Ì‡L29Ì‡Â ; ∆ƒ»¿»¿≈»…»¿»∆∆¿ƒ
.˙B¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈≈¬

מותר,25) האפרוח למה לנמק כאן התכוון לא רבינו
אחר  נימוק ניתן לזה כי טריפה, מביצת שבא אףֿעלֿפי
טריפה  מביצת אפרוח בין מה לומר כוונתו אלא שם, בגמרא

טמאה. מביצת אותן 26)לאפרוח כלומר ראשונה, בטעינה
טריפות. ספק בה שנולד בשעה במעיה שהיו הביצים

הראשונה.27) הטעינה של הביצים כל להטיל שגמרה אחרי
של 28) עיבורה זמן שזה יום, ואחד עשרים השהיה וזמן

אינה 29)התרנגולת. כלומר, יולדת" אינה "טריפה
לפני  שעיברה מה היא יולדת אבל ויולדת, מתעברת

שנטרפה.

.·È·ÏÁk „ÓBÚÂ ‰t˜ BÈ‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ¬≈¿≈»¿≈»≈ƒ¿∆¿≈«¬≈
‰Ó‰a ·ÏÁa ‰‡ÓË ·ÏÁ ·¯Ú˙ Ì‡Â .‰¯B‰h‰«¿»¿ƒƒ¿»≈¬≈¿≈»«¬≈¿≈»
,‰¯B‰h‰ ·ÏÁ „ÓÚÈ - B˙B‡ „ÈÓÚzLk ,‰¯B‰Ë¿»¿∆«¬ƒ«¬…¬≈«¿»

.‰È·b ÏL ÌBw‰ ÌÚ ‰‡Óh‰ ·ÏÁ ‡ˆÈÂ¿≈≈¬≈«¿≈»ƒ«∆¿ƒ»

.‚È„·BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ ·ÏÁ ÏkL :ÔÈc‰ ÔzÈ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ≈«ƒ∆»»»«ƒ¿»¿«≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk30‰Ó‰a ·ÏÁ Ba ·¯Ú ‡nL ,¯eÒ‡ - »ƒ«»»∆»≈≈¬≈¿≈»

,˙¯zÓ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙È·‚e ;‰‡ÓË¿≈»¿ƒ«»≈»ƒ«»À∆∆
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï·‡ .Ôab˙Ó ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÈ‡L∆≈¬≈¿≈»¿≈»ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿≈

„·BÚ‰ ˙È·b ÏÚ e¯Êb ‰LÓ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È ƒ¿»»¿«¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
ÏL ‰·˜ ¯BÚa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ÈtÓ ,Ìe¯Ò‡Â«¬»ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»¿≈»∆
‰·w‰ ¯BÚ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰Ï· ‡È‰L Ô˙ËÈÁL¿ƒ»»∆ƒ¿≈»¿ƒ…««¬…«≈»
‡Ï ‰nÏÂ ,Ba „ÓÚL ·ÏÁa „‡Ó „Ú ‡e‰ ÔË˜ ¯·c»»»»«¿…∆»»∆»«¿»»…
,‰È·b‰ „ÈÓÚn‰ ‡e‰L ÈtÓ ?BËeÚÓa ÏË·Èƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆««¬ƒ«¿ƒ»
Ïk‰ È¯‰ - „ÈÓÚ‰L ‡e‰ ¯eÒ‡‰ ¯·„Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»»»»∆∆¡ƒ¬≈«…

¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡31. »¿∆ƒ¿»≈

טהורה.30) מבהמה חלבו אם רואה ישראל ואין
טז.31) הלכה ט פרק להלן

.„È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ‰È·b¿ƒ»∆«¬ƒƒ»»¿≈»ƒ«»
Ô‰ È¯‰Â ,ÌÈ‡z‰ Û¯O ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa B‡ ÌÈ·OÚa«¬»ƒ¿≈≈¿¿««¿≈ƒ«¬≈≈
.‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ - ‰È·ba ÔÈ¯kƒ»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¬»

e¯Êb ¯·kL32,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙È·b Ïk ÏÚ ∆¿»»¿«»¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa ¯eÒ‡ ¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa≈∆∆¡ƒ»¿»»»≈∆∆¡ƒ»¿»»

ÔÈ„ÈÓÚnL ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯zn‰33¯·„a d˙B‡ «À»¿≈»ƒ∆«¬ƒƒ»¿»»
.¯eÒ‡‰»»

סתם.32) היתה "משום 33)שהגזירה תימן: בכת"י
מיימוניות. בהגהות הגירסה וכן האסור", בדבר שהעמידוה
גזרו  האסור, בדבר להעמיד שנוהגים מפני הדברים: פירוש

אסור  בדבר העמידו בין חילקו ולא גויים, גבינות סתם על
או  שרובם במקומות אפילו אסורה ולכן מותר, בדבר או

בהיתר. מעמידים כולם

.ÂË·ÏÁ B‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙È·b ÏÎB‡‰»≈¿ƒ«»¿≈»ƒ«»»»
e‰‡B¯ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B·ÏÁL34 ∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -35È„·BÚ ÏL ‰‡ÓÁ‰ . «ƒ«««¿«∆¿»∆¿≈
È¯‰L ;‰e¯Èz‰ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿»«¿ƒƒƒ»∆¬≈

„ÓBÚ BÈ‡ ‰‡Óh‰ ·ÏÁÂ ,‰‡ÓÁ‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï36. …»¿««∆¿»«¬≈«¿≈»≈≈
¯‡MiL ·ÏÁ ÈÁBˆÁˆ ÈtÓ ,‰e¯Ò‡ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Óeƒ¿»«¿ƒ¬»»ƒ¿≈«¿≈»»∆ƒ»≈

·¯ÚÓ BÈ‡ ‰‡ÓÁaL ÌBw‰ È¯‰L .da37‰‡ÓÁ‰ ÌÚ »∆¬≈«∆«∆¿»≈¿…»ƒ«∆¿»
BÏ ÔÈLLBÁ Ô‰lL ·ÏÁ ÏÎÂ ,BËeÚÓa ÏË·iL È„k¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»∆»∆¿ƒ

‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ B· e·¯Ú ‡nL38. ∆»≈¿¬≈¿≈»¿≈»

טהורה.34) מבהמה איסורי 35)שחלבו על העובר ככל
שנשארו 36)חכמים. טמא חלב זעירות) (טיפות וצחצוחי

איסורים  כשאר במיעוטם בטלים שהמה אוסרים. אינם בה,
מעמיד. אינו זה חלב שהרי בששים, כלומר 37)שבטלים

אותו  לברור שאיֿאפשר אלא - ניכר הקום, היינו שהאיסור,
בטל. אינו לפיכך החמאה, מן כמבואר 38)ולסלקו

יג. הלכה למעלה

.ÊËÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰‡ÓÁ Á˜Ï Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»«∆¿»ƒ»≈»ƒ
·ÏÁ ÈÁBˆÁˆ Ô‰Ï eÎÏ‰L „Ú dÏM·e ˙BÏÊÓe39- «»ƒ¿»«∆»¿»∆«¿≈»»

˙¯zÓ BÊ È¯‰40eÏMa˙Â dnÚ e·¯Ú˙ :¯Ó‡z Ì‡L . ¬≈À∆∆∆ƒ…«ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿
Á‰ Ï·‡ .ÌËeÚÓa eÏËa - Ôlkd˙B‡ eÏMaL ‰‡Ó À»»¿¿ƒ»¬»«∆¿»∆ƒ¿»

È„·BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓ ‰¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»¬»ƒƒ≈¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk41¯‡a˙iL BÓk ,42. »ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

האש.39) עלֿידי לשיטת 40)שניתכו אפילו כלומר,
יש  שהרי לכתחילה, אפילו מותר גוי, של חמאה האוסרין
ואם  כלל. טמא חלב היה לא שמא ספיקות. הרבה כאן
תמצא  ואם כלום. נשאר לא שמא שנתערב, לומר תמצא
ולפיכך  אש, עלֿידי ניתך הבישול בתחלת שמא נשאר, לומר
משום  לאסור אין ובכלל איסור. מבטל משום לאסור אין
שיותכו  בבישולה כוונתו שהרי מלכתחילה, מבטל

כלל. בה ישארו ולא מהכלי 41)הצחצוחים איסור פליטת
הגוי. הם 42)של גוי כלי שסתם ב. הלכה יז פרק להלן

התבשיל. את פוגמת אינה שבהם והבלועה יומן, בני

.ÊÈÈ¯Îp‰ ‡·e ,È¯Î ÏL ¯„Ú‰ „ˆa ·LiL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿«»≈∆∆»¿ƒ»«»¿ƒ
¯„Ú‰ ÔÓ ·ÏÁ BÏ ‡È·‰Â43¯„Úa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»»ƒ»≈∆««ƒ∆≈»≈∆

‰‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¬≈∆À»¿««ƒ∆…»»
·ÏBÁ ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ÏBÎiL ‡e‰Â .·ÏBÁ B˙B‡≈¿∆»ƒ¿¿∆≈
‡nL ,‰‡Óh‰ ÔÓ ·ÏÁÏ ‡¯È˙Ó È¯Îp‰L ;„ÓÚiLk¿∆«¬…∆«»¿ƒƒ¿»≈«¬…ƒ«¿≈»∆»

.B˙B‡ ‰‡¯ÈÂ „ÓÚÈ«¬…¿ƒ¿∆

טמא,43) חלב בו לערב ומתיירא ישראל, של לצרכו שחלבו
אותו. ויראה יעמוד פן

.ÁÈ‰ÈL‡¯ ÈML B‡ ÔÈck ‰ÈL‡¯ ÈML ‰ˆÈa≈»∆¿≈»∆»«ƒ∆¿≈»∆»
- ÌÈÙaÓ ÔBaÏÁÂ ıeÁaÓ ÔBÓÏÁ ‰È‰L B‡ ,ÔÈcÁ«ƒ∆»»∆¿ƒ«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
„k „Á‡ dL‡¯ .‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‡e‰L Úe„Èa¿»«∆≈«»≈…»∆»«
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ÌÈÙaÓ ÔBÓÏÁÂ ıeÁaÓ ÔBaÏÁÂ ,„Á „Á‡ dL‡¯Â¿…»∆»«¿∆¿ƒ«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‡È‰L ¯LÙ‡ -44‡È‰L ¯LÙ‡Â ∆¿»∆ƒ≈«»≈¿∆¿»∆ƒ

Ï‡¯OÈ „iˆÏ Ï‡BL CÎÈÙÏ .¯B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa45 ≈«»¿ƒ»≈¿«»ƒ¿»≈
ÛBÚÂ ‡e‰ ÈBÏt ÛBÚ ÏL :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :d¯ÎBnL∆¿»ƒ»«∆¿ƒ¿
ÛBÚ ÏL :¯Ó‡ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ CÓBÒ - ‡e‰ ¯B‰Ë»≈»»¿ƒ»«∆

ÂÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - BÓL BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë46. »¿…»«¿≈≈»»

ביצים 44) שסימני מפני אלו, טהרה סימני על סומכין שאין
ספק. והדבר התורה, מן נאמן,45)אינם אינו גוי אבל

הסמוכה. בהלכה עוף 46)כמבואר "של הגמרא: כלשון
לצייד  רק מאמינים אנו טהור, בעוף וכן הוא". וטהור פלוני,
טו. הלכה א פרק למעלה כמבואר ובשמותיהם, בהם שבקי
ממנו  לוקחים בנאמנות מוחזק הוא שאם הראב"ד, וכתב
בפירוש  שכתב כפי כך, רבינו דעת שגם ונראה בסתם. אפילו

כ. בהלכה דגים ביצי גבי

.ËÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈˆÈa ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒƒ»¿≈»ƒ
Ô˙B‡ ¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,˙BÏÊÓe47Ô‰a BÏ LÈÂ «»∆»ƒ»»«ƒ»¿≈»∆

ÔÈ‡Â .¯B‰h‰ ÈBÏt ÛBÚ ÈˆÈa Ô‰L ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë¿ƒ«ƒ∆≈≈≈¿ƒ«»¿≈
.‰Ï· ÈˆÈa B‡ ‰Ù¯Ë ÈˆÈa Ô‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈≈≈¿≈»≈≈¿≈»
‰ˆÈa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»≈»

‰Ùe¯Ë48.ÏÏk ¿»¿»

מוחזק 47) שאינו ישראל שרק הקודמת, בהלכה וכמבואר
אבל  הוא, וטהור פלוני עוף של אומר אם נאמן, בכשרות
שאינו  אףֿעלֿפי הגויים מן ביצים לוקחים ועכשיו גוי. לא
ביצים  רוב על אנו שסומכים הוא, פלוני עוף של אומר
מיימוני). (הגהות טהורים עופות של שהן בינינו המצויים

שאנו 48) מפני טהור, עוף ממין שהן מכיר הוא אם ואפילו
כמבואר  לו, מכרה וישראל טריפה, ביצת היא שמא חוששין

בגמרא. שם

.ÎÌ‡ .ÛBÚ‰ ÈˆÈa ÈÓÈÒk Ì‰ÈÓÈÒ - ÌÈ‚„ ÈˆÈa≈≈»ƒƒ»≈∆¿ƒ»≈≈≈»ƒ
„k „Á‡ .‰‡ÓË - ÔÈcÁ B‡ ÔÈck ‰ÈL‡¯ ÈL eÈ‰»¿≈»∆»«ƒ«ƒ¿≈»∆»«

¯ÎBn‰ ÈÏ‡¯OiÏ Ï‡BL - „Á „Á‡Â49:BÏ ¯Ó‡ Ì‡ : ¿∆»«≈«ƒ¿¿≈ƒ«≈ƒ»«
ÌÈzÁÏÓ È‡50ÏÚ ÏÎB‡ - ¯B‰Ë ‚cÓ ÌÈ˙‡ˆB‰Â ¬ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ»»≈«

ÂÈt51ÔÓ‡ BÈ‡ - Ì‰ ÔÈ¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ;52, ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈≈∆¡»
.˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»»»∆À¿«¿«¿

בעדותו.49) נאמן אינו אומר 50)שגוי הוא אם די ובעוף,
ממרחק, באים המלוחים שהדגים והטעם, פלוני. עוף של
לומר  צריך לפיכך טמא, מדג האלו הביצים נשמטו ואולי

מלחתים. מוחזק 51)אני ואינו חשוד אינו הוא אם
אינו  - בטהור טמא למכור חשוד הוא אם אבל בכשרות,

בדבר. נוגע שהוא מכיון סימנים 52)נאמן, שעל מפני
הם, דאורייתא" "לאו דגים ביצי שסימני סומכים, אין לבד

עוף. ביצי כסימני

.‡Îda ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰È·b ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ«»∆≈»
ÔÓÈÒ53ı¯‡a Ï·‡ .˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L ÈÏ‡¯OiÓ ‡l‡ ƒ»∆»ƒƒ¿¿≈ƒ∆À¿«¿«¿¬»¿∆∆

Ï‡¯OÈ54Ï‡¯OÈ da¯ ‰˙È‰Lk ,55ÏkÓ ÔÈÁ˜BÏ - ƒ¿»≈¿∆»¿»À»ƒ¿»≈¿ƒƒ»
daL ÈÏ‡¯OÈ56Ï‡¯OÈ ÏkÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ·ÏÁ‰Â . ƒ¿¿≈ƒ∆»¿∆»»¿ƒƒ»ƒ¿»≈

.ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»

מונה 53) לט: שם ובברייתא ה. פרק עבודהֿזרה תוספתא
שני  בדין שם רב של במימרא אולם דג. חתיכת במקום חלב
דג. חתיכת במקומו ומכניס "חלב" כהנא רב מוחק חותמות,
במקום  דג חתיכת גורס הוא הנזכרת בברייתא שגם ומסתבר,

ודעת 54)"חלב". בסוריא". לוקחין "אין שם והגירסא
לארץ, חוץ לכל הכוונה אלא דוקא לאו שסוריא רבינו,
רבינו), (של הזה ובזמן מותר. ישראל שבארץ מכאן ומוכח
לקמן  ראה לארץ, כחוצה זה לענין ישראל ארץ של דינה

כה. הלכה חוששים 55)פי"א ישראל, רובה אין אם אבל
בכשרות. מוחזק שאינו כיון הגוי, מן קנה שמא

רבינו 56) שגירסת וכנראה למעלה. ראה התוספתא, כגירסת
חננאל. רבינו שם גורס וכן התוספתא, כגירסת שלנו בגמרא

.·Î¯Èˆ Ï·‡ .¯eÒ‡ Ô¯Èˆ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c L·Bk‰«≈»ƒ¿≈ƒƒ»»¬»ƒ
¯zÓ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚Á57.˙ÈÁeÏÁÏ Ì‰a ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆«¿ƒ

,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯Èˆ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ»≈»ƒ«»
¯B‰Ë ‚„ Ba ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡58elÙ‡ ,Ba ËËBLÓ ∆»ƒ≈»»»»¿≈¬ƒ
.„Á‡ ‚„»∆»

טהור",57) שהוא טמאים, דגים של ציר על צדוק ר' "העיד
מותר. שהוא ב, משנה פ"ז, בעדויות רבינו ופירש

דגה 58) בה שאין וציר אסורין... גוים של דברים "ואלו
וכן  הוא, טהור דג כלבית מפרש ורבינו בו". שוטטת כלבית
משוטט  אם טהור דג לכל הדין והוא חננאל. רבינו פירש
שקטן  אףֿעלֿפי לרבותא, כלבית שנה אלא מותר הציר בו,

ביותר.

.‚Î‰‡ÏÓ ‰·¯Ú ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ¬≈»¿≈»
Ô‰Ó ˙Á‡a ¯B‰Ë „Á‡ ‚„Â ,¯Èˆ ÏL ˙BÁe˙t ˙Bi·Á»ƒ¿∆ƒ¿»∆»»¿««≈∆

˙B¯zÓ Ôlk -59da ‡ˆÓÂ ˙Á‡ Á˙t ,˙BÓe˙Ò eÈ‰ . À»À»»¿»«««¿ƒ¿»»
¯B‰Ë da ‡ˆÓÂ ‰iL ,¯B‰Ë ‚c60.˙B¯zÓ Ôlk - »»¿ƒ»¿ƒ¿»»»À»À»
B¯„LÂ ‚c ÏL BL‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â61‡‰iL È„k ,Ìi˜ ¿∆ƒ¿∆…∆»¿ƒ¿«»¿≈∆¿≈

¯k62ÌÈ‚c ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯B‰Ë ‚„ ‡e‰L ƒ»∆»»¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ
Ì‰Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁeÏÓ ÔÈˆv¯Ó¿À»ƒ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¿≈
B¯„LÂ ‚c‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .‰Ùe¯Ë ˙È¯Ë ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»»…«»¿ƒ¿

B˙B‡ ÁwÏ ¯zÓ - ıv¯Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯kÔÓ ƒ»««ƒ∆¿À»À»ƒ«ƒ
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»

עשוי 59) שאדם מפני הן, אחת כחבית פתוחות חביות שכל
ומותרות. הן כמעורבות ולפיכך בזו. וליתן מזו ליטול

של 60) ציר שבכולן הדבר מוכח בשתים, טהור דג שנמצא
ומותרות. טהורים שם 61)דגים כדמוכח יחד, שניהם

בראש 62)בגמרא. עין בטביעות מכיר שהוא כלומר,
מפרש, (רש"י טהור שהוא פלוני דג ממין שהוא ושדרה
מזו  משונה ראשם ותבנית שדרה, להם אין טמאים שדגים
בו, נמצא וסנפיר קשקשת אין אם ואפילו טהורים), של

בים. אותן שהשיר תולים שאנו

.„Î˙BÎÈ˙Á ÏL ·¯‚ ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ»»∆¬ƒ
‰ÂL ÔÎezÁL ‚c63,„Á‡ ‚cÓ ÔlkL ÔÈ¯k Ô‰Â , »∆ƒ»»∆¿≈ƒ»ƒ∆À»ƒ»∆»

Ôlk È¯‰ - ÔÈO˜O˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Áa ‡ˆÓe»»«¬ƒ»««≈∆«¿«ƒ¬≈À»
.˙B¯zÓÀ»
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קשקשת 63) בהן שיש אותן עם שוה חיתוכן אין אם אבל
אסורות. -

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עוף 1) כל הא ועוף; חיה בהמה נבלת מבשר האוכל יבאר

טהורה  מבהמה נפל כזית האוכל כזית; בו ואין חי טהור
הטרפיות  ושנכנסין טרפה; כזית האוכל נפל; הוא כמה ובן
למות  כוחה שתשש חולה בהמה טרפה; בשדה בשר בכלל
וכן  מצטרפין אם האיסורין פירכסה; ולא מסוכנת שחט או
כבשרם; שעורותיהם הדברים טרפה; עם ונבלה הנבלות

הנסקל. שור ודין

.‡‰˙nL ‰iÁ B‡ ‰˙nL ‰Ó‰a ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»∆≈»«»∆≈»
.‰Ï· Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ˙nL ÛBÚ B‡∆≈∆∆∆¡«……¿»¿≈»

‰˙Ó BÊ È¯‰ - Èe‡¯k ‰ËÁL ‡lL ÏÎÂ2˙BÎÏ‰·e . ¿…∆…ƒ¿¬»»»¬≈≈»¿ƒ¿
‰ËÈÁM‰3Èe‡¯k ‡È‰L ‰ËÈÁM‰ ¯‡a˙È4dÈ‡LÂ «¿ƒ»ƒ¿»≈«¿ƒ»∆ƒ»»¿∆≈»

.Èe‡¯k»»

א.2) לב, בֿג.3)חולין איזוהי 4)פרקים כלומר,
כראוי. שהיא שחיטה

.·ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÈÓ ‡l‡ ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡5 ≈»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿ƒ
‰ËÈÁLÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,„·Ïa6eËÁL Ì‡Â , ƒ¿«ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿¬

ÔÈÈÓ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ eÈ‰È ‰¯Lk ‰ËÈÁL¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ
‰ËÁLpL ÔÈa ,Ô‰a ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁL ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿ƒ»∆∆»∆≈∆ƒ¿¬»
ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa C˙ÁL ÔÈa dk¯„k ‰˙nL ÔÈa Èe‡¯k»»≈∆≈»¿«¿»≈∆»«»»ƒ««
‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ‰pnÓ7, ƒ∆»«¬»≈∆ƒ¿≈»¿≈»

.‰‡ÓË ¯Oa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‡l‡∆»ƒ≈¿«¿≈»

כרב.5) א. טז, ומעילה א. ק, נאמר 6)חולין שם בחולין
אבל  טמא, איסור על חל נבילה איסור שאין מפני הטעם,
שאיסור  היינו, אחר. נימוק משמע כאן רבינו של מסגנונו
נבילה  איסור אין ולפיכך שחיטה, בהכשר תלוי נבילה
שאינם  כלומר, שחיטה, הכשר להם שאין טמאים, במינים

בשחיטה. על 7)ניתרים חייב אינו טהורה בבהמה גם
להלן  כמבואר טריפה, משום רק נבילה משום החי מן בשר
אינו  טריפה משום שאף הוא, בטמאה והחידוש י. הלכה

לוקה.

.‚ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk ÈÁ ¯B‰Ë ÛBÚ ÏÎB‡‰»≈»«»∆∆ƒ
‰Ï· ÏÎB‡8ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈¿≈»¿««ƒ∆≈¿«ƒƒ

Ba ‰È‰iL „Ú - ˙nL ¯Á‡ BÏÎ‡ Ì‡Â .Blk BÏÎ‡Â«¬»À¿ƒ¬»««∆≈«∆ƒ¿∆
˙ÈÊk9LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk ¯Oa BlÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«ƒ¿««ƒ∆≈¿À»»¿«ƒƒ¿≈

˙ÈÊk BlÎa10.‰Ï· ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - ¿À¿«ƒ«»»»ƒ¿≈»

שהוא".8) בכל בחייה, טהורה צפור "אכל ב: קב, חולין
מן  אבר משום ולא נבילה משום חייב שהוא מפרש ורבינו
ספק, כל ללא נראה שם בגמרא [אבל (מגידֿמשנה). החי
למצוא  המפרשים כל ונלאו החי. מן אבר משום  שלוקה
שנספחו  איש' ה'חזון ובהגהות רבינו, לדברי מלא ישוב
היא, שטעותֿסופר כתב המקורות", "אל הוצאת לרמב"ן
ברש"י. שם וראה החי]. מן אבר משום לומר: וצריך

בכזית".9) "במיתתה גידין 10)שם: בשר "במשהו שם:
לכזית. משלימין ועצמות שגידים כלומר, ועצמות",

.„ÏÙ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰11‰˜BÏ - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a »≈¿«ƒƒ¿«≈∆¿≈»¿»∆
‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓ12ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .13‰Ó‰a‰ ÔÓ ƒ≈¿≈»¿»∆¡…ƒ«¿≈»

ÈÈÓL ÏÈÏ „Ú ‰„ÏBpL14‰BÓL ‰‰L ‡lL ÏkL ; ∆¿»«≈¿ƒƒ∆…∆…»»¿»
ÏÙk ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰aa ÌÈÓÈ15ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .16. »ƒ«¿≈»¬≈∆¿≈∆¿≈ƒ»»

ÂÈL„Á BÏ eÏkL BÏ Ú„B Ì‡Â17Ck ¯Á‡Â ÔËaa ¿ƒ«∆»√»»«∆∆¿««»
‰MÓÁÂ ‰q‚ ‰Ó‰·Ï ÌÈL„Á ‰ÚLz Ô‰L ,„ÏB«∆≈ƒ¿»√»ƒƒ¿≈»«»«¬ƒ»

‰w„Ï18.„ÏBpL ÌBÈa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«»¬≈∆À»¿∆«

חי.11) הוא אם (שבת 12)ואפילו כמת חשוב שנפל
ב.13)קלו.). קלח, ליל 14)חולין ומשנכנס א. קלו, שם

שלמים  ימים שמונה לחכות צריך ואין לאוכלה, מותר שמיני
א).15)(מגידֿמשנה). קלה, (שם נפל ספק כלומר,

הספק.16) על לוקים א.17)שאין קלו, בכורות 18)שם
א. ה,

.‰‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ - „Ïe‰ ÌÚ ˙‡ˆiL ‡ÈÏM‰19. «ƒ¿»∆»»ƒ«»»¬»«¬ƒ»
¯eËt - dÏÎB‡‰Â20¯Oa dÈ‡L ,21. ¿»¿»»∆≈»»»

א.19) עז, נבילה.20)חולין "חישב 21)משום שם:
נבילות", טומאת לא אבל אוכלין, טומאת מטמאה עליה
שם. כדמוכח לאוכל, נחשבה אבל בשר, שאינה מפני והיינו

.ÂÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»«»
ÌÈ¯B‰Ë22˜BÏ - eÙ¯ËpL‰„Oa ¯O·e :¯Ó‡pL ,‰ ¿ƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¡«»»«»∆

‰Ù¯Ë .B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë¿≈»……≈«∆∆«¿ƒ…¿≈»
d˙B‡ ‰Ù¯hL BÊ - ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰23,¯Úi‰ ˙iÁ »¬»«»∆»¿»»«««««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÂ È¯‡ ÔB‚k24B˙B‡ Û¯hL ÛBÚ ÔÎÂ . ¿¬ƒ¿»≈¿«≈»∆¿≈∆»«
ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ba ‡ˆBiÎÂ ı ÔB‚k ,Ò¯Bc‰ ÛBÚ«≈¿≈¿«≈¿≈«»»
- ‰˙Ó Ì‡L ;d˙B‡ ‰˙ÈÓ‰Â d˙B‡ ‰Ù¯hL ¯ÓBÏ«∆»¿»»¿≈ƒ»»∆ƒ≈»
dk‰ B‡ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó Èl ‰Óe ,‰Ï· ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈»«ƒ≈»≈¬««¿»ƒ»

‡‰ ?d˙ÈÓ‰Â È¯‡ d¯aL B‡ d˙ÈÓ‰Â ÛÈÒa25BÈ‡ ¿«ƒ∆¡ƒ»ƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ»»≈
.‰˙Ó ‡ÏÂ ‰Ù¯ËpLa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿∆ƒ¿¿»¿…≈»

במינים 22) אלא אינו טריפה שאיסור טמאים, לא אבל
ה"ב. למעלה כמבואר נבילה, איסור כמו בלבד טהורים

שהוא,23) אופן בכל לה גרמה או בידה עליה שדרסה כגון
ה"ה. שחיטה מהל' בפ"ה המבוארים הטריפות מסוגי אחד

שדרסה 24) גדולה, יער חיית כל אלא ארי, דוקא שלאו
נטרפה. דקה, בהמה וכלֿשכן גסה הרי.25)בהמה

.Ê·‡Ê ‡a Ì‡ ÏBÎÈ ,‰¯eÒ‡ ‰˙Ó ‡lL ‰Ù¯h‰ Ì‡Â¿ƒ«¿≈»∆…≈»¬»»ƒ»¿≈
BÏ‚¯a È„b‰ ¯¯‚Â26Ì„‡ Û„¯Â ,BÊ‡a B‡ B·Êa B‡ ¿»««¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿»¿¿»«»»

„eÓÏz ?Û¯Ë È¯‰L ,¯eÒ‡ ‰È‰È ,ÂÈtÓ BÏÈv‰Â¿ƒƒƒƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿««¿
B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ ¯ÓB‚Â ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯ÓBÏ«»»«»∆¿≈»¿≈«∆∆«¿ƒ…

‰Èe‡¯‰ ¯Oa d˙B‡ ‰OÚiL „Ú -27‡‰ .·ÏkÏ «∆«¬∆»»»»¿»¿∆∆»
‰Ù¯hL ‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ù¯h‰L ,z„ÓÏ»«¿»∆«¿≈»»¬»«»ƒ∆»¿»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙eÓÏ ˙ËÂ d˙B‡ ‰¯aLÂ ¯Úi‰ ˙iÁ d˙B‡»«««««¿ƒ¿»»¿»»»«¬«ƒ…
È¯‰ - ˙eÓzL Ì„˜ dËÁLe Ì„wL Èt ÏÚ Û‡ .‰˙Ó≈»««ƒ∆»«¿»»…∆∆»¬≈
‰ÈÁzL ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰¯eÒ‡ BÊ¬»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆

.‰ÈÏÚ ‰‡a‰ BÊ ‰knÓƒ«»«»»»∆»

דרוסת 26) היא הרי דרסה, שאם בידו, דרסה שלא כלומר,
טריפה. שהיא בדקה, הראוי.27)זאב ר"מ: רומי בדפוס
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.Á‡È‰Â ,‰˙n‰ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»¿»«≈»¿ƒ
ÏÚ Û‡Â ‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‰¯Ò‡Â ,‰Ï·p‰«¿≈»¿»¿»«»»≈¬««∆»¿««
‡lL ÌLÎe .‰Ù¯h‰ ‡È‰Â ,‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…≈»¿ƒ«¿≈»¿≈∆…
‰ÏÙpL ÔÈa ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó ÔÈa ‰˙ÈÓa ˜ÏÁz«¬…¿ƒ»≈≈»≈¬««¿»≈∆»¿»
‰iÁ ‰zÒ¯cL ÔÈa ,‰˙nL „Ú d˜ÁL ÔÈa ,‰˙ÓÂ»≈»≈∆¬»»«∆≈»≈∆¿»«»«»
‰zÙ¯hL ÔÈa ˙eÓÏ ‰ËBa ˜ÏÁz ‡Ï Ck ;‰z‚¯‰Â«¬»«»»…«¬…¿»»≈∆¿»«»
·¯ e¯azLÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰z¯aLÂ ‰iÁ«»¿ƒ¿«»≈∆»¿»ƒ««¿ƒ¿«¿…

¯·È‡ e˜q¯˙Â ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰È˙BÚÏˆ˜¯fL ÔÈa ,‰È «¿∆»≈∆»¿»¿ƒ¿«¿≈»∆»≈∆»«
ÈÏÁ dÏ ‡aL ÔÈa ,d˙‡¯ B‡ daÏ ·wÂ ıÁ da»≈¿ƒ«ƒ»≈»»≈∆»»…ƒ
·¯ ¯aL B‡ d˙‡¯ B‡ daÏ ·wÂ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿ƒ«ƒ»≈»»ƒ≈…
ÏkÓ ˙eÓÏ ‰ËB ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰È˙BÚÏ«̂¿∆»¿«≈»∆ƒ¿ƒ»»ƒ»
¯Oa È„Èa Ì¯Bb‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó»¬≈¿≈»≈∆»»«≈ƒ≈»»
¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .ÌÈÓL È„Èa ‰È‰L ÔÈa Ì„Â»»≈∆»»ƒ≈»«ƒƒ≈»»∆¡«

?‰Ù¯Ë ‰¯Bza28‰Â‰a ·e˙k‰ ¯a„29‡Ï Ì‡L . «»¿≈»ƒ≈«»«…∆∆ƒ…
Ôk ¯Ó‡z30,‰„Oa ‰Ù¯ËpL d˙B‡ ‡l‡ ¯Ò‡z ‡Ï , …«≈…≈»≈∆»»∆ƒ¿¿»«»∆

ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .¯Ò‡z ‡Ï - ¯ˆÁa ‰Ù¯Ë Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿¿»∆»≈…≈»≈»»«¿»∆≈
‰Â‰a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰31. «»¿«≈∆»«…∆

חיה.28) בידי שנטרפה ורגיל.29)שמשמעה המצוי דבר
שנכתב.30) מה לפי דוקא שהכל מכילתא 31)אלא

ב. פרשה משפטים

.Ë·e˙k‰ ÔÈÚÂ32‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰L :33 ¿ƒ¿««»∆«»»≈¬««∆»
˙BÈÁÏ dÏ ¯LÙ‡ È‡Â34.‰¯eÒ‡ - BÊ ‰kÓ ˙ÓÁÓ ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈¬««»¬»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‡kÓ35‰BÓk ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê : ƒ»»¿¬»ƒ∆«¿»…∆≈»»

‰iÁ36‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰·e .‰Ù¯Ë -37‰Ê È‡ ¯‡a˙È «»¿≈»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆
d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡ ÈÏÁ ‰Ê È‡Â ‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÈÏÁ…ƒ∆»¿≈»¿≈∆…ƒ≈∆»

.‰Ù¯Ë¿≈»

תאכלו".32) לא טריפה בשדה מחמת 33)"ובשר או
הקודמת. בהלכה כמבואר חודש,34)חולי, עשר שנים

ה"א. שחיטה מהל' בפי"א א.35)כמבואר מב, חולין
ראויה 36) דוגמתה לקויה בהמה שאין מכה "שלקתה

(רש"י). ה"ט.37)לחיות" פ"י

.ÈÌÈ¯B‰h‰ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa C˙BÁ‰ ÔÎÂ38È¯‰ - ¿≈«≈»»ƒ««ƒ«¿ƒ¬≈
‰Ù¯Ë ¯Oa‰ B˙B‡39‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â , «»»¿≈»¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

‡lL ‰Ó‰aÓ ‰Ê ¯Oa È¯‰L .‰Ù¯Ë ÏÎB‡ ÌeMÓƒ≈¿≈»∆¬≈»»∆ƒ¿≈»∆…
‰˙Ó ‡ÏÂ ‰ËÁL40‰Ó ‰iÁ d˙B‡ ‰Ù¯Ë Èl ‰Ó , ƒ¿¬»¿…≈»«ƒ»¿»»«»«

?d˙ˆ˜Óa Èl ‰Ó dlÎa Èl ‰Ó ?ÔÈkÒa dÎ˙Á Èlƒ¬»»¿«ƒ«ƒ¿À»«ƒ¿ƒ¿»»
- eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈»»«»∆¿≈»……≈

‰„Oa ¯Oa ‰Ó‰a‰ ˙ÈOÚpL ÔÂÈk41.‰Ù¯Ë ‡È‰ È¯‰ ≈»∆«¬≈«¿≈»»»«»∆¬≈ƒ¿≈»

בהם,38) נוהג אינו טריפה שאיסור כשם בטמאים, אבל
מן  בשר איסור בהם נוהג אינו כך ה"ב, למעלה כמבואר

ב.39)החי. קב, משום 40)חולין אסורה מתה שרק
ה"א. למעלה כמבואר (רש"י 41)נבילה, ממקומו שפירש

שם).

.‡È‰˙ËÂ dÁk LLzL ˙ÓÁÓ ‰ÏBÁ ‡È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ»≈¬«∆»«…»¿»¿»
˙eÓÏ42‰Ú¯‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,43‰È¯·È‡Ó ¯·‡a ‰kÓ »ƒ¿…≈¿»«»¿≈∆≈≈»∆»

d˙B‡ ÌÈ˙ÈÓn‰44‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ»¬≈À∆∆∆…»¿»»
˙OÚ È¯‰L ,¯Úi‰ ˙iÁ ˙Ù¯Ë ÔÈÚk ‡l‡45‰kÓ da ∆»¿≈¿≈««««««∆¬≈»»»«»

.d˙B‡ ‰˙ÈÓn‰«¿ƒ»»

"מסוכנת".42) המשנה: בלשון א. לז, קרה.43)שם לא
טריפה 44) בין המהותי ההבדל את לבאר רבינו כוונת

ובמסוכנת  מכה, בה נעשית שבטריפה - ואומר למסוכנת,
מכה. אירעה נעשית.45)לא תימן: בכת"י

.·ÈÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ,˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡46‡Ï ««ƒ∆ƒÀ∆∆¿≈«¬»ƒ…
È„k d˙B‡ ÔÈËÁBLÂ ÔÈ¯‰ÓnL ‰Ó‰aÓ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰»¿ƒƒ¿≈»∆¿«¬ƒ¿¬ƒ»¿≈

‰ËÈÁL ÛBÒa ‰Òk¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙eÓz ‡lL47. ∆…»¿««ƒ∆ƒ¿¿»¿¿ƒ»
ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk ‡l‡ ,¯eq‡ Ba ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈ƒ∆»»»∆¿«¿ƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯·„a BÓˆÚ«¿¿»»∆¬≈∆¿À»

ב.46) לז, -47)שם שחיטה בסוף פירכסה לא שאם
הסמוכה. בהלכה להלן כמבואר באכילה, אסורה

.‚È- Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»¿…»»≈∆»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰48ÔÎÂ .eÈ‰ ÌÈ˙Ó ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¬≈≈À»ƒ¿≈¿ƒ∆»≈ƒ»¿≈

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡ÏÂ ‰‡È¯a‰ ˙‡ ËÁBM‰49. «≈∆«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»¬≈À∆∆
dÈ‡Â d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL Ïk :‡È‰Â ,˙kÒÓ‰ Ï·‡¬»«¿À∆∆»ƒ…∆«¬ƒƒ»¿≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,˙„ÓBÚ50,˙B‡È¯a ÏÎ‡Ó ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ∆∆««ƒ∆ƒ∆∆«¬«¿ƒ
‰Òk¯t ‡ÏÂ dËÁL Ì‡51‰Ï· BÊ È¯‰ - ÏÏk52, ƒ¿»»¿…ƒ¿¿»¿»¬≈¿≈»

CÈ¯ˆÂ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿¿»¬≈À∆∆¿»ƒ
‰ËÈÁM‰ ÛBÒa Òek¯t‰ ‰È‰iL53- d˙lÁ˙a Ï·‡ , ∆ƒ¿∆«ƒ¿¿«¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ»»
.ÏÈÚBÓ BÈ‡≈ƒ

א.48) לג, א.49)שם לז, ב.50)שם שם.51)שם,
מיתתה 52) גמר ורק כלום שחיטתה אין פירכסה, שלא שכל

בסוף 53)(מגידֿמשנה). כן עושה שאינה "כל א: לח, שם
לכן". קודם הימנה נטולה שנשמתה בידוע שחיטה,

.„È‰w„ ‰Ó‰·a ?Òek¯t‰ ‡e‰ „ˆÈk54‰iÁ·e ≈««ƒ¿ƒ¿≈»«»¿«»
‰q‚55‰ËLtL ÔÈa :‰w„Â56B‡ ,‰¯ÈÊÁ‰Â d„È «»¿«»≈∆»¿»»»¿∆¡ƒ»

‰¯ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ dÏ‚¯ ‰ËLtL57B‡ , ∆»¿»«¿»««ƒ∆…∆¡ƒ»
Ï·‡ ;¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - „·Ïa dÏ‚¯ ‰ÙÙkL∆»¿»«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿À»¬»
,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰z¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ d„È ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»»»¿…∆¡ƒ«»¬≈¬»

„·Ïa LÙ ˙‡ˆB‰ ‡l‡ BÊ ÔÈ‡L58‰q‚ ‰Ó‰··e .59: ∆≈∆»»«∆∆ƒ¿«ƒ¿≈»«»
ÔÈa ‰ÙÙk ‡ÏÂ ‰ËLtL ÔÈa ,Ï‚¯‰ „Á‡Â „i‰ „Á‡∆»«»¿∆»»∆∆≈∆»¿»¿…»¿»≈
‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - ‰ËLt ‡ÏÂ ‰ÙÙk»¿»¿…»¿»¬≈∆ƒ¿À∆∆¿ƒ…
BÊ È¯‰ - ÏÏk ‰ÙÙÎ ‡ÏÂ Ï‚¯ ‡ÏÂ „È ‡Ï ‰ËLt»¿»…»¿…∆∆¿…»¿»¿»¬≈

BÈÚa ‡l‡ Û¯Ù¯ ‡Ï elÙ‡ :ÛBÚ·e .‰Ï·60‡ÏÂ ¿≈»»¬ƒ…ƒ¿≈∆»¿≈¿…
.Òek¯t ‰Ê È¯‰ - B·Êa ‡l‡ LkLkƒ¿≈∆»ƒ¿»¬≈∆ƒ¿

א.54) לז, הרי 55)שם גסה, "חיה ב: טז, זרה עבודה 
לפירכוס". דקה כבהמה ידה 56)היא היתה אם אבל

פרכוס. אינו - וכפפתה מקודם ב:57)פשוטה לה, שם
- פשטה ולא כפפה בין כפפה, ולא פשטה בין ברגל, "אבל

א.58)כשרה". לז, ב.59)שם לח, וכן 60)שם שם,
אול  והערוך. הרי"ף "בגפו".גירסת בגמרא: שלנו הגירסא ם

.ÂËÌ‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰ÏÈla ˙kÒÓ‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿À∆∆««¿»¿…»«ƒ
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‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡Ï B‡ ‰Òk¯tƒ¿¿»…ƒ¿¿»¬≈¿≈¿≈»
‰¯eÒ‡Â61. «¬»

א.61) לז, שם

.ÊËÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ Ïk62,‰Ê ÌÚ ‰Ê »ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
¯ÈÊ È¯eq‡Ó ıeÁ63ÌL ¯‡a˙iL BÓk ,64,CÎÈÙÏ . ≈ƒ≈»ƒ¿∆ƒ¿»≈»¿ƒ»

ËÚÓ Á˜Bl‰65‰Ó‰a ¯Oa ËÚÓe Ìc ËÚÓe ·ÏÁ «≈«¿«≈∆¿«»¿«¿«¿≈»
ËÚÓe ‡ÓË ‚c ¯Oa ËÚÓe ‰Ï· ¯Oa ËÚÓe ‰‡ÓË¿≈»¿«¿«¿≈»¿«¿«»»≈¿«
Û¯ˆÂ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ el‡a ‡ˆBiÎÂ ‡ÓË ÛBÚ ¯Oa¿«»≈¿«≈»≈ƒ¿»»ƒƒ¿≈≈
ÏÎB‡ ÔÈ„k BÈ„Â ,‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓƒ«…¿«ƒ«¬»≈∆¿ƒ¿ƒ≈

¯eÚL ÈˆÁ66. ¬ƒƒ

מ"א.62) פ"ב, יעשה 63)ערלה אשר "מכל ב: לז, נזיר
זה". עם זה שמצטרפין נזיר איסורי על לימד היין, מגפן

ה"ג.64) נזירות מהל' מכזית.65)פ"ה פחות
אותו 66) מכין אבל לוקה ואינו התורה, מן אסור "שהוא

ה"ו). פ"ג (למעלה מרדות" מכת

.ÊÈ˙BÏ·p‰ Ïk67˙BÙ¯ËˆÓ68‰Ï·e .BÊ ÌÚ BÊ »«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
‰Ù¯Ë ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ69ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»∆∆ƒ¿≈»¿≈»¿≈»¿«»«¿≈ƒ

¯Oa ÌÚ ‰Ï· ¯Oa Ï·‡ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ -ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¬»¿«¿≈»ƒ¿«
˙Ï·pÓ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ≈««≈«ƒƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ıa˜Â ,ÏB‚¯z‰ ˙Ï·Â È·v‰ ˙Ï·Â ¯BM‰«¿ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«««¿¿¿ƒ≈ƒ«…
˙ÈÊ ÈˆÁ ıa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ¯Oa ˙ÈÊk¿«ƒ»»«¬»∆¿≈ƒƒ≈¬ƒ«ƒ
ÈˆÁ B‡ ,‰Ù¯h‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï·pÓƒƒ¿«¿≈»¿»«¬ƒ«ƒƒ«¿≈»¬ƒ

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊ70ÔÓ «ƒƒ¿«¿≈»«¬ƒ«ƒƒ»»ƒ««ƒ
‰¯B‰h‰71¯ÈÊÁ‰Â ÏÓb‰ ¯Oa ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â , «¿»«¬»∆¿≈¿««»»¿«¬ƒ
˙·¯‡‰Â72Ï·‡ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ÌlkÓ ıawL , ¿»«¿∆∆∆ƒ≈ƒÀ»¿«ƒ«¬»∆¬»

¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ¯BM‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ Û¯ˆ Ì‡ƒ≈≈¬ƒ«ƒƒƒ¿«««¬ƒ«ƒƒ¿«
ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÏÓb‰«»»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈…«≈»∆¿≈
¯Oa ÔÈ‡ - ‡ÓË ‚„ B‡ ‡ÓË ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿»≈»»≈≈¿«
„Á‡ Ïk È¯‰L ;˙BÓL ÈL Ô‰L ÈÙÏ ,Û¯ËˆÓ Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿≈≈∆¬≈»∆»

e¯‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó73Ïk Ï·‡ . ≈∆¿«ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿¬»»
Ïk ÔÈÙ¯ËˆnL BÓk ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈ‡Óh‰ ˙BÙBÚ‰»«¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»
Â‡Ïa Ô¯eq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»«¿≈ƒ∆«¿»…∆ƒ»¿«
ıeÁ ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡Ï ÈLa ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

‡È‰ ‰Ï· ˙lÁz ‰Ù¯h‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ëe ‰Ï·pÓ74. ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒ«¿≈»ƒ

הטהורים.67) ועוף חיה ונבילת בהמה נבילת כלומר,
ב.68) טז, כמו 69)מעילה נבילה, תחילת שטריפה

ההלכה. בסוף משום 70)שמסיים אסור החי מן שבשר
טריפה. עם מצטרפת ונבילה ה"י, למעלה כמבואר טריפה,

למעלה 71) כמבואר החי, מן בשר איסור אין בטמאה אבל
הואיל 72)שם. אמנם לבדו, מוזהר אחד שכל אףֿעלֿפי

למעלה  כמבואר תאכלו", לא זה "את בפסוק נכללו וכולם
מצטרפים. ולפיכך אחד בלאו איסורם הרי ה"א, פ"ב

פ"ב.73) שאיֿאפשר 74)למעלה משום אסורה שטריפה
הוצרך  למה נתבאר [ולא ה"ז. למעלה כמבואר לחיות, לה
אחד: בלאו נאמרו וטריפה נבילה הלא זה. לטעם רבינו
וכל  ח), כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה "נבילה

אינו  המלקות שחיוב מפני ואולי מצטרפים? אחד שבלאו
מחולקים]. מלאוים אלא זה, מלאו

.ÁÈ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ B‡ ‰Ù¯Ëe ‰Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿≈»¿«»
¯BÚ‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰75ÔÓe ,ÌÈ„Èb‰ ÔÓe ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe «¿≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ«ƒƒƒ

ÛBÚ ÏL ÌÈ¯tv‰ ÔÓe ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰««¿«ƒƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒ∆
ÔÓe ,eÎ˙ÁiLk Ìc‰ ÌMÓ ıaˆ·nL ˙BÓB˜nÓƒ¿∆¿«¿≈ƒ»«»¿∆≈»¿ƒ

e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ‡ÈÏM‰‰Ê È¯‰ - ¯eÒ‡ ‡ «ƒ¿»∆»∆««ƒ∆»¬≈∆
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ el‡L ÈtÓ ,¯eËt76ÔÈ‡Â . »ƒ¿≈∆≈≈»¿ƒ«¬ƒ»¿≈

.˙ÈÊÎÏ ¯Oa‰ ÌÚ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ

והקרנים 75) והגידין והעצמות . . "העור. ב: קיז, חולין
טומאת  לא אבל אוכלין טומאת לטמא מצטרפין והטלפים
 ֿ (מגיד נבלה של לאו בהן שאין מפני והטעם: נבילות".

להחשב 76)משנה). ראויין שאינם לומר, רבינו כוונת אין
שאינם  אלא אוכלין, טומאת מטמאים הם שהרי כאוכל,

נבילה. בשר איסור עליהם שיחול בשר נקראים

.ËÈ˙·˜77ÈtÓ ,˙¯zÓ - ‰‡Óh‰ ˙·˜Â ‰Ï·p‰ ≈««¿≈»¿≈««¿≈»À∆∆ƒ¿≈
ÛebaL ˙ÙpË ¯‡Lk ‡È‰L78¯zÓ CÎÈÙÏe .79 ∆ƒƒ¿»ƒ…∆∆«¿ƒ»À»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ËÈÁL ˙·˜a ‰È·b‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ«»≈»ƒ
‰·w‰ ¯BÚ Ï·‡ .‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ˙·˜·e ,˙BÏÊÓe«»¿≈«¿≈»¿«»¿≈»¬»«≈»

ÌÈÚn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ -80.¯eÒ‡Â , ¬≈ƒ¿»«≈«ƒ¿»

קרוש 77) בין רבינו חילק ולא הקיבה, בתוך הכנוס חלב
לקמן  ורדב"ז משנה' 'כסף וראה הרי"ף. דעת וכן לניגר,

הט"ו. הוא".78)פ"ט בעלמא "פירשה ב: קטז, שם
שם.80)שם.79)

.Î¯BÓÁ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ81¯zÓ - «»¿∆∆»»∆¬À»
‰ÏÈÎ‡a82Ô‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe L¯t‰ BÓk ‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ»ƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¿«ƒ∆≈
ÔÈ¯zÓ83¯O·k Ô‰L ˙B¯BÚ LÈ .84˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â , À»ƒ≈∆≈¿»»¿»≈≈∆¿«ƒ

Ô‰Lk Ô˙B‡ ÏÎ‡iLk ‡e‰Â .¯Oa‰ ÔÓ ÏÎB‡k -¿≈ƒ«»»¿¿∆…«»¿∆≈
ÌÈk¯85. «ƒ

(רש"י).81) בו" נולד שהחמור שליא בכורות 82)"כעין
ב. משנה'.83)ז, וב'מגיד הראב"ד השגת ראה

א.84) קכב, בהן 85)חולין שהילך או עבדן שאם שם.
כבשר. ואינם אוכל אינם מתקשים, שהם עבודה כדי

.‡ÎÔ¯O·k Ô‰È˙B¯BÚL el‡Â86¯BÚÂ ;Ì„‡‰ ¯BÚ : ¿≈∆≈∆ƒ¿»»»»»¿
·eMÈ ÏL ¯ÈÊÁ‰87˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ;88‡lL ÏÓb ÏL «¬ƒ∆ƒ¿¬∆∆∆»»∆…

ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ‡OÓ ÂÈÏÚ eÚË89ÔÈ„ÚL ,‡OÓÏ »¬»»«»≈»¿…ƒƒ«¿«»∆¬«ƒ
˙La‰ ˙Èa ¯BÚÂ ;‰k¯ ‡È‰90˙ÁzL ¯BÚÂ ; ƒ«»¿≈«∆¿∆««

‰ÈÏ‡‰91Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚÂ ;ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ; »«¿»¿«¿ƒ¿»¬»»¿«…«
- ˙Bk¯ Ô‰Lk ,˙B¯BÚ‰ el‡ Ïk .ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â¿«¿»»¿«…∆»≈»¿∆≈«
ÔÈa ‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ï ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ¯O·k Ô‰ È¯‰¬≈≈¿»»¿»»»≈¿ƒ¬ƒ»≈

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

הקודמת.86) להלכה ואוכלים 87)ביאור רך שהוא מפני
כבשר. ואינו קשה הבר חזיר אבל (רש"י). אותו

תרגום:88) ו) ל, (ישעיה גמלים" דבשת "ועל הגמל. דבשת
(ערוך). גמליא  חטרייא  הרחם 90)זמנו.89)על בית 
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שם). מפני 91)(רש"י שיער שאין מקום מתחת הזנב עור
שם). (רש"י רך שהוא

.·Î.B¯Oa ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ :Ï˜Òp‰ ¯BLa ¯Ó‡∆¡«¿«ƒ¿»¿…≈»≈∆¿»
‡e‰ È¯‰Â Ï˜ÒpL ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ C‡È‰Â¿≈«»»∆¿»¿»¿««∆ƒ¿««¬≈

EÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡Ï ‡l‡ ?‰Ï·92ÔÂÈkL : ¿≈»∆»…»«»∆»¿ƒ¬∆≈»
¯Ò‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL93‰Ó‰·k ‰OÚÂ , ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»∆¡«¿«¬»ƒ¿≈»

‰Ê È¯‰ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL BËÁLe Ì„˜ Ì‡Â ,‰‡ÓË¿≈»¿ƒ»«¿»¿ƒ»¿≈»¬≈∆
‰˜BÏ - ˙ÈÊk B¯OaÓ ÏÎ‡ Ì‡Â ,‰È‰a ¯eÒ‡94ÔÎÂ . »«¬»»¿ƒ»«ƒ¿»¿«ƒ∆¿≈

È„·BÚÏ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÎÏ epzÈ ‡ÏÂ ¯ÎnÈ ‡Ï Ï˜qiLk¿∆ƒ»≈…ƒ»≈¿…ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿…¿¿≈
¯Ó‡ CÎÏ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk95.B¯Oa ˙‡ ÏÎ‡È ‡Ï : »ƒ«»¿»∆¡«…≈»≈∆¿»

¯zÓ Ï˜Òp‰ ¯BL ÏL L¯Ùe96‡e‰L Ú„B .‰‡‰a ∆∆∆«ƒ¿»À»«¬»»«∆
‰ÏÈ˜qÓ ¯eËt97enÊe‰L ÔB‚k ,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ »ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ¿∆«

¯„Úa ‰Ú¯ÈÂ ‡ˆÈ - ÌÈ„Ú‰98Ï˜ÒpL ¯Á‡ Ú„B Ì‡Â . »≈ƒ≈≈¿ƒ¿∆»≈∆¿ƒ«««∆ƒ¿«
‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -99. ¬≈∆À»«¬»»

א.92) מא, אלא 93)בבאֿקמא סקלו שלא אפילו כלומר,
בשרו".94)שחטו. את יאכל "ולא הלאו: משום

ב.95) כב, "לא 96)פסחים שנאמר: ב: לד, זרה עבודה
מותר. ופירשו אסור בשרו בשרו", את כריתות 97)יאכל

ב. שם).98)כג, (רש"י גמורים כחולין צאנו, שאר עם
שם.99)



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah a"iÎ'e -g"ryz

ה'תשע"ח  טבת ו' ראשון יום

-dad̀xtq
ziviv zFkld¦§¦¦

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) לידע אותה בודקים כיצד צביעתה; וסדר התכלת צבע

ציציותיה. דין מה תכלת שכולה טלית כהלכתה; נצבעה

.‡ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏÎz2¯Óv‰ ‡È‰ ¿≈∆»¬»«»¿»»ƒ«∆∆
ÏBÁkaL Ce˙tk Úe·v‰3ÚÈ˜¯‰ ˙eÓ„ ‡È‰ BÊÂ , «»««»∆«¿¿ƒ¿»»ƒ«

LÓM‰ ÔÈÚÏ ˙È‡¯p‰4ÚÈ˜¯ ÏL B¯‰Ëa5˙ÏÎz‰Â . «ƒ¿≈¿≈«∆∆¿»√∆»ƒ«¿«¿≈∆
˙ÈˆÈˆa ‰¯eÓ‡‰6‰ÚÈ·ˆ d˙ÚÈ·ˆ ‰È‰zL CÈ¯ˆ , »¬»¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ»

‡lL ÏÎÂ .‰pzL˙ ‡ÏÂ dÈÙÈa ˙„ÓBÚL ,‰Úe„È¿»∆∆∆¿»¿»¿…ƒ¿«∆¿»∆…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt ,‰ÚÈ·ˆ d˙B‡a Úaˆƒ¿«¿»¿ƒ»»¿ƒƒ««ƒ

ÒÈËÒ‡a BÚ·vL ÔB‚k ;ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ‡e‰L7B‡ ∆¿≈»»ƒ«¿∆¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÈÁLn‰ ¯‡La B‡ ¯BÁL·8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ¬≈∆»

˙ÈˆÈˆÏ9ÊÚ ˙a ÏÁ¯ .10˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ ,11. ¿ƒƒ»≈«≈«¿»»¿ƒƒ

ו).2) כח, (שמות כהונה ובבגדי ציצית, כצבע 3)בפרשת
('תפארת  בהיר כחול והוא לבן, בצבע המעורב כחול
מעורב, - פתוך מועד'). סדר למשנה בהקדמתו ישראל'
ה) ב, (ויקרא בשמן" "בלולה ב). א, (נגעים במשנה ונזכר

במשח". "פתיכא יונתן: אין 4)מתרגם התימנים, בכת"י
זו. הכתוב 5)תיבה מלשון עננים. בלא בהיר כשהוא

לים, דומה "שהתכלת אמרו: ב מג, ובמנחות י). כד, (שמות
זוכר  כך ומתוך הכבוד". לכסא ורקיע לרקיע, דומה וים
(רש"י). הכבוד כסא על היושב הקב"ה את [האדם]

כל 6) בה שאין כהונה בבגדי האמורה לתכלת פרט
המשנה'). ('מרכבת כאן האמורות צמח 7)החומרות

פ"ז, (שביעית במשנה ונזכר כחול, צבע עושים שממנו
אלא 8)מ"א). הרקיע, כמראה אינו שהרי ממש, שחור לא

לשחור. הדומה מאד כהה (וראה 9)כחול ע"א. מ, מנחות
סא:). איל.10)בבאֿמציעא ואביה עז שאמה

ולפיכך 11) רחלים, צמר אלא צמר שאין ע"א. יז, בכורות

הוא דרשו:ÏÎ˙Ï˙פסול ושם מצמר. אלא שאינה שבציצית
צמר  שעטנז תלבש לא יא) כב, (דברים בתורה נאמר
צמר  אף מהאדמה), (שגדל נשתנה שלא פשתן מה ופשתים,
פ"ג  לקמן ראה שינוי. בה חל עז בת ורחל נשתנה, שלא

ובביאורנו. ה"ב,

.·¯Óv‰ ÔÈÁ˜BÏ ?˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz ÔÈÚ·Bˆ „ˆÈk≈«¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ«∆∆
„Ú B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ CkŒ¯Á‡Â .„ÈÒa B˙B‡ ÔÈ¯BLÂ¿ƒ¿ƒ¿««»¿«¿ƒ«

‡Ï‰‡a B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,È˜ ‰È‰iL12,B· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿«≈
ÔÈÚ‰ ˙‡ ËÏ˜iL È„k ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L C¯„k13. ¿∆∆∆««»ƒƒ¿≈∆ƒ¿…∆»»ƒ
BÈÚ ‰ÓBcL ‚„ ‡e‰Â ,ÔBÊlÁ Ìc ÔÈ‡È·Ó CkŒ¯Á‡Â14 ¿««»¿ƒƒ«ƒ»¿»∆»≈

˙ÏÎz‰ ÔÈÚÏ15ÁÏn‰ ÌÈ·e ,BÈ„k ¯BÁL BÓ„Â16‡e‰ ¿≈«¿≈∆¿»»ƒ¿¿»«∆«
‰¯BÈÏ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ .ÈeˆÓ17BnÚ ÔÈ˙BÂ , »¿¿ƒ∆«»¿»¿¿ƒƒ

ÔÈÓÓÒ18‡ÈBnw‰ BÓk ,19C¯„k ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¿««¿»¿«≈»∆¿∆∆
¯Óv‰ Ba ÔÈ˙BÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L∆««»ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ«∆∆
ÏL ˙ÏÎz‰ ‡È‰ BÊÂ ,ÚÈ˜¯ ÔÈÚk ‰NÚiL „Ú«∆≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ«¿≈∆∆

˙ÈˆÈˆ20. ƒƒ

צא.).12) (שבת ונזכר לכביסה, בו שמשתמשים צמח, מין
"ודכאית  יונתן: מתרגם ל) ט, (איוב כפי בבור והזכותי

ידי. ממה 13)באהלא מדעתו, רבינו כתב זה כל הצבע.
(כסףֿמשנה). הצביעה במלאכת גופו 14)שידע מראה

מד.). בדפוס 15)(מנחות וכן התימנים, כתבֿיד כנוסח
לעין אחר: ובנוסח רגיל ÏÎ˙‰.(16˙מנטובה. רבינו

פירושו  בסוף כתב וכן המלח", "ים התיכון לים לקרוא
הוא  ידוע ודבר המלח". בים בספינה עליתי ואני למשנה:
שעבר  התיכון לים וכוונתו המלח, בים עוברות ספינות שאין
פירושו  את חיבר בדרך ובהיותו ישראל. לארץ ממצרים בו
א) ט"ו, (כלים למשנה בפירושו מפורש הדבר וכן למשנה,
של  לאלכסנדרה ישראל מארץ ההולך הים את שם שקורא

מלו  שמימיו מפני כן נקרא ואולי המלח. ים - חים,מצרים
כל  יקראו בערבית וכן מתוקים, שמימיו נהר למי בניגוד
שהרי  מוכרח, הדבר וכן מלח". "אל בשם הגדולים הימים
וים  זבלון, של בחלקו נמצא שהחלזון ו.): (מגילה אמרו
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אבל  טו)? (יהושע יהודה של בחלקו נמצא כולו הלא המלח
ביהושע  כמפורש זבולון, שבט של בחלקו נפל התיכון הים
הרמב"ם. על הרד"ל (הגהות יג מט, בראשית וראה יא, יט,

קי"ח). אות שלח, פרשת תמימה' 'תורה דּוד.17)וראה
צבע.18) אותו 19)אבקות וטוחנים אותו שמייבשים עשב

ו  ט, (נדה הזוהמא להעביר הידים את בעפרו ומנקים
שם). ע"ב.20)וברע"ב מב, מנחות

.‚dÓLÏ ‰ÚÈ·ˆ ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz‰21Ì‡Â . «¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,Ú·v‰ da LiL ‰¯Bi‰Â .‰ÏeÒt ,dÓLÏ ‡lL dÚ·¿̂»»∆…ƒ¿»¿»¿«»∆∆»«∆«
Â‡Ï Ì‡ ‰ÙÈ ‡e‰ Ì‡ B˜„·Ï ¯Óˆ ËÚÓ da Ú·ˆ Ì‡ƒ»«»¿«∆∆¿»¿ƒ»∆ƒ»

dlÎ ‰¯Bi‰ ‰ÏÒÙ -22Á˜BÏ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿¿»«»À»∆»≈««¬∆≈«
˜„BaL ¯Óˆ Ba ÁÈpÓe ,ÔË˜ ÈÏÎa ‰¯Bi‰ ÔÓ Ú·v‰«∆«ƒ«»ƒ¿ƒ»»«ƒ«∆∆∆≈

‰˜È„·Ï Úaˆ È¯‰L ,˜„aL ˙‡ Û¯BNÂ ,Ba23, ¿≈∆∆»«∆¬≈ƒ¿«ƒ¿ƒ»
BÓÚË È¯‰L ,Ba ˜„aL ÈÏkaL Ú·v‰ CÙBLÂ24 ¿≈«∆«∆«¿ƒ∆»«∆¬≈¿»
ÌbÙ ‡lL Ú·v‰ ¯‡La ˙ÏÎz‰ Ú·BˆÂ ,BÏÒÙe25. ¿»¿≈««¿≈∆ƒ¿»«∆«∆…ƒ¿«

ציצית.21) מצות לא):22)לשם כח, (שמות שנאמר שם,
צבוע  ציצית) לשם (שאינו אחר דבר יהא שלא - תכלת כליל

מתחילה. של 23)בה לתכלת הוא ופסול ציצית, לשם ולא
בו  להשתמש יבואו שלא אותו שורפים ולפיכך ציצית,

ציצית. של הוא 24)לתכלת ופסול לנסיון, בו עשה
הנוסח: התימנים, ובכת"י ג'. באות לעיל כמבואר לתכלת,

ÂÓ‚Ù.אחר.25)ופסלו דבר שום בו צבעו שלא

.„‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ˙Á˜Ï dÈ‡ ˙ÏÎz‰26- «¿≈∆≈»ƒ¿««∆»ƒ«À¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÓLÏ ‡lL ‰Úaˆ ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»ƒ¿¿»∆…ƒ¿»««ƒ

‰˜c· Ì‡ - ‰ÁÓn‰ ÔÓ ‰Á˜ÏpL27‰Ú„BÂ ∆ƒ¿¿»ƒ«À¿∆ƒƒ¿¿»¿¿»
n‰ ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ „Á‡a ‰ÚaˆpLÔÈ‡L ÌÈ¯ÈÁL ∆ƒ¿¿»¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆≈»

ÔÈ„ÓBÚ28.‰ÏeÒt , ¿ƒ¿»

שם).26) (מנחות בכשרות ומוחזק בצביעתה בקי
לבדקה.27) צורך אין לכתחילה אבל במקרה,
ה"א.28) לעיל ראה מתקיימים,

.‰‰Úaˆ Ì‡ Ú„eiL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk≈«¿ƒ»«∆ƒ»«ƒƒ¿¿»
¯È¯Â Ô·z ÔÈÁ˜BÏ ?Â‡Ï Ì‡ d˙ÎÏ‰Î29ÏeÏaL ÏL30 ¿ƒ¿»»ƒ»¿ƒ∆∆¿ƒ∆«¿

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ eˆnÁ˙pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe31˙ÏÎz‰ ÔÈ¯BLÂ , ≈«¿«ƒ∆ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈∆
dÈÚ· ‰„ÓÚ Ì‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔlÎa32,‰˙‰Î ‡ÏÂ ¿À»≈≈¿≈ƒ»¿»¿≈»¿…»¬»

ÔÈ¯BÚN ÏL ˜ˆa ÔÈÁ˜BÏ ,‰˙‰k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈLtÚnL33ÒÈ¯eÓÏ B˙B‡34˙ÏÎz‰ BÊ ˙‡ ÔÈ˙BÂ , ∆¿«¿ƒ¿¿»¿¿ƒ∆«¿≈∆

ÌÈ‡ÈˆBÓe ,¯ep˙a ˜ˆa‰ ‰ÙB‡Â ,BÎB˙a ˙ÈpzLpL∆ƒ¿«≈¿¿∆«»≈¿«ƒƒ
‰nÓ ‰˙‰k Ì‡ ;d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â ˙t‰ ÔÓ ˙ÏÎz‰«¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ»¬»ƒ«
¯˙BÈ ‰¯ÁL‰Â dÈÚ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰ÏeÒt - ‰˙È‰M∆»¿»¿»¿ƒƒ≈»¿À¿¬»≈

‰¯Lk - ‰iÙ‡‰ Ì„˜ ‰˙È‰M ‰nÓ35. ƒ«∆»¿»…∆»¬ƒ»¿≈»

כמו 30)נוזל.29) קשה, נרתיק בתוך הגדל רך, שרץ מין
ט). נח, (תהלים יהלוך" תמס עליהם 31)"שבלול שעברו

האדם. מגוף משיצאו יום בצבעה.32)ארבעים
הרבה.33) שיחמץ כדי רבים ימים אותו מיץ 34)מניחים

במלח. הכבושים נתנו 35)דגים ושם ע"א. מג, מנחות
- לרעה דברו המשנה אמת" שנוי שקר, "שנוי לזה: סימן

ולקיימו  עליו להוסיף דברו המשנה הוא; שרע יודעים הכל
הוא. וטוב שכשר יודעים הכל -

.Â¯ˆÁ36˙e¯LÎa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰Â ,˙ÏÎz da ÔÈ¯ÎBnL »≈∆¿ƒ»¿≈∆¿»À¿»ƒ¿«¿
‡È‰ È¯‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â Ì˙Ò ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ -¿ƒƒ∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ

„LÁzL „Ú d˙˜ÊÁa37È˙ek‰ Ïˆ‡ ˙ÏÎz „È˜Ùn‰ . ¿∆¿»»«∆≈»≈««¿ƒ¿≈∆≈∆«ƒ
dÙÈÏÁ‰ ‡nL ,‰ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -38ÈÏÎa ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¬≈∆¿»∆»∆¡ƒ»¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ

Ìe˙Á ‰È‰Â39˙BÓ˙BÁ ÈLa40- Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ , ¿»»»ƒ¿≈»»¿»
‰ÏeÒt - „Á‡ Ì˙BÁa ,‰¯Lk41. ¿≈»¿»∆»¿»

ד,36) (דה"א ככתוב עיר, בקרבת וביחוד מושב, או כפר
הערים. סביבות אשר חצריהם פסול 37)לג): שמצאו

שתיפסל". "עד הגירסא: ושם לט.) (ע"ז בתכלתם
להחליפה.38) יזייף יקרים, דמיה שתכלת סגור.39)מתוך
כדרך 40) שלא משונה, באופן עשויים הסגר סימני שני

ה). (י"ג, אסורות מאכלות הל' השווה אדם. בני שאר סגירת
ולהחליפה 41) לזייף לטרוח חשוד שהוא ע"ב. לט, ע"ז

(רש"י).

.ÊÔÈ˜eÒt ÔÈËeÁ ‡ˆÓ elÙ‡ ,˜eMa ˙ÏÎ˙ ‡ˆBn‰42, «≈¿≈∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰ÏeÒt43‰¯Lk - ÔÈ¯eÊL ;44˙ˆiˆÓ ˙ÈlË Á˜Bl‰ .45 ¿»¿ƒ¿≈»«≈««ƒ¿À∆∆

d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ˜eM‰ ÔÓ46È˙ek‰ ÔÓ ; ƒ«ƒƒ¿»≈¬≈ƒ¿∆¿»»ƒ«ƒ
¯bz‰47‰¯Lk -48ËBÈ„‰‰ ÔÓ ,49‰ÏeÒt -50. ««»¿≈»ƒ«∆¿¿»

יש 42) כי בגד, מהם ולארוג ולקשרם לחזור דרך שאין
בקשירתם. אריגת 43)טורח לשם נצבעו שמא חוששים

צו:). (עירובין ציצית לשם ולא דרך 44)בגד אין כי
ונצבעו  שוזרו ציצית לשם ובוודאי שזורים, חוטים לארוג
פסולה". ושזורין פסוקין "חוטין כתוב: אחר, ובנוסח (שם).
בתשובתו, רבינו השיב כבר אבל ועוד. וונציה מנטובה, ראה
ראה  החדש. הנוסח לפי ההעתקות לתקן וציוה בזה שטעה
הדפיסו  וילנא דפוס וברמב"ם רבינו". "תשובות במוספנו
המאוחרים. הדפוסים בשאר וכן והנכון. המוגה הנוסח את

בציצית.45) כהלכתה.46)עשויה סוחר 47)שנעשית
ומוכרם. דברים מישראל 48)הקונה קנאה שבוודאי

פסולים  דברים ולמכור לקנות לנפשו ירע לא כי מומחה,
מג.). סוחר.49)(מנחות הוא 50)שאינו שמא שם.

- הם לבן חוטי ואם נצבעה, לשמה ושלא צבעה בעצמו
('נמוקי  פסולה גוי שעשאה וציצית טוואם, הוא שמא

יוסף').

.Á¯‡MÓ B‡ ‰w¯È B‡ ‰n„‡ dlÎ ‡È‰L ˙ÈlË«ƒ∆ƒÀ»¬À»¿À»ƒ¿»
Ì‡ :dÚ·ˆ ÔÈÚk dlL Ô·Ï ÈËeÁ ‰NBÚ ,ÔÈBÚ·ƒ̂¿ƒ∆≈»»∆»¿≈ƒ¿»ƒ

‰n„‡ Ì‡ ,ÔÈw¯È - ‰w¯ÈÔÈn„‡ -51dlÎ ‰˙È‰ . ¿À»¿Àƒƒ¬À»¬Àƒ»¿»À»
ÔÓ ıeÁ ,ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ dlL Ô·Ï ‰NBÚ - ˙ÏÎz¿≈∆∆»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙ÏÎ˙k ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯BÁM‰52Ïk‰ ÏÚ C¯BÎÂ , «»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈««…
˙ÏÎz „Á‡ ËeÁ53˙BiˆÈˆ ¯‡La ÔÈNBÚL C¯„k , ∆»¿≈∆¿∆∆∆ƒƒ¿»ƒƒ

.ÔÈÚe·ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ

שיהיו 51) הכנף" ציצית "על שנאמר: ע"ב. מא, מנחות
טוב' יום ה'תוספות בעל והעיד הכנף, ממין ציציותיה
שראה  ציצית, הל' הרא"ש על חמודות' 'דברי בפירושו
ביצה  בחלמון ירוקה ציצית פראג, בקהילת בביתֿהכנסת
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ביצה, כחלמון ירוקה היא שגם משי, של בטליתֿקטן
רבי  הקדוש של טליתו היתה והיא מרגנשבורק, והובאה

הי"ד. מולכו מראות 52)שלמה שני על הקפידה והתורה
מא:). (מנחות ה"ז.53)בציצית פ"א, לעיל כמפורש

.Ë‡lL LÚÓ ¯˙BÈ Ô·Ï ÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ LÚ ‰L»̃∆…∆ƒ∆≈«ƒ«»»≈≈…∆∆…
dÈ‡ ˙ÏÎz‰Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ Ô·l‰L ÈÙÏ ,˙ÏÎz ÁÈp‰ƒƒ«¿≈∆¿ƒ∆«»»»«…¿«¿≈∆≈»

ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÈeˆÓ54Ú·v‰ ÈtÓ ,ÔÓÊ ÏÎa ‡ÏÂ ¿»¿»»¿…¿»¿«ƒ¿≈«∆«
e¯Ó‡L55. ∆»«¿

בשרֿודם 54) למלך דומה, הדבר למה "משל ע"ב: מג, שם,
עבדות  (סימני חותמות שני לי הביאו עבדיו: לשני שאמר
טיט. של חותם לי הבא אמר: לאחד העבדים), על שתולים
ולא  שניהם ופשעו זהב, של חותם לי הבא אמר: ולאחד
לו  שאמר זה אומר, הוי מרובה? ענשו מהם איזה הביאו.

הביא". ולא הוא) (שמצוי טיט של חותם לעיל 55)הבא 
"ואינו  יאמר: א) ד, (מנחות למשנה בפירושו ורבינו ה"ב.
כל  שאין לצבעו, יודעים אנו שאין לפי היום בידינו נמצא
שא"א  ידועה, תכלת אלא תכלת נקרא בצמר תכלת מין
הרי"ף  גם לבדו". בלבן עושים אנו כן ועל  היום, לעשותה
תכלת" לנו שאין (וכעת) "והאידנא ציצית: בהלכות יאמר
רבים  ימים "וזה אומר: שפו, מצוה ה'חינוך' ובספר וכו'.
ב'טור' וראה בטליתו. לתכלת שזכה מי שמענו לא לישראל
לנו  אין הזה שבזמן ט', סי' או"ח ובשו"ע יא, סי' או"ח
מצויה  התכלת היתה עדיין האמוראים בתקופת אולם תכלת.
חנוך  גרשון ר' והגאון מג.). ; (מב: במנחות שמצינו כמו
הגאונים  בימי שגם יאמר: זצ"ל מראדזין האדמו"ר ליינר
נטרונאי  שרב שמצינו כמו נוהגת תכלת מצות היתה עדיין
בהשגות  (הובא תכלת בדיני ציצית הלכות סידר גאון
(שם) משנה' ה'כסף מרן וכן ה"ז) פ"א, ציצית הל' הראב"ד
וידוע  תכלת, בענין חפני בן שמואל ר' הגאון דברי מביא
לשעתם, הצריכות כיֿאם הלכות סידרו לא שהגאונים
"משנה  חיבורו את שכתב בשעה הרמב"ם גם ולדעתם
הוא  שהרי תכלת, לו והיתה החלזון את השיג כבר תורה"

זה  בפרק ומבאר מסמן התכלת, צבע וסממני החלזון פרטי
אותו? וראה השיגו לא אם ידע ומהיכן עשייתו, דרכי
כמו  בימינו התכלת ביטול על זה בחיבור מזכיר אינו ולפיכך
(מאמר  ידעה לא עוד שאז למשנה, בפירושו זה שהזכיר
ה"ט, פ"א לעיל רבינו מדברי אולם - חול'). טמוני 'שפוני
התעורר  הוא אף (המפרש). תכלת. לו היתה שלא משמע
את  והחזיר החלזון, את להשיג והשתדל ה'תרמ"ז, בשנת
חסידיו  אלפי לבשו ובימיו ליושנה, התכלת מצות עטרת
עד  בה מחזיקים הם ועדיין תכלת, של ציצית עם טליתות
דורו, גאוני עם הנ"ל הגאון נתווכח גדול וויכוח הזה, היום
תשובות  משיב הוא שבהם רבים, ספרים זה בענין וחיבר
"עין  תכלת", פתיל "מאמר והם: מתנגדיו, לכל סוערות

ועוד. התכלת"

ה'תשע"ח  טבת ז' שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) פשתן של כסות התורה; מן בציצית חייב בגד איזה

שהציצית  בציצית; החייב הוא מי תכלת; חוטי בה  מטילין
הטלית. חובת ולא האיש חובת -

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈˆ da ˙BNÚÏ Ì„‡ ·iÁL ˙eÒk¿∆«»»»«¬»ƒƒƒ«»
ÌÈÙk Úa¯‡ dÏ LiL ˙eÒÎ ‡È‰2ÏÚ ¯˙BÈ B‡ , ƒ¿∆∆»«¿«¿»«ƒ≈«

Úa¯‡3Ba¯Â BL‡¯ da ‰qk˙iL È„k - d˙cÓ ‰È‰˙Â . «¿«¿ƒ¿∆ƒ»»¿≈∆ƒ¿«∆»…¿À
ÔË˜ ÏL4¯Á‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˜eMa Bc·Ï Cl‰˙n‰ ∆»»«ƒ¿«≈¿««¿≈»ƒ«≈

ÏL B‡ ¯Óˆ ÏL ˙eÒk‰ ‰È‰˙Â .BnÚ CÏÈÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿≈≈ƒ¿ƒ¿∆«¿∆∆∆∆
„·Ïa ÔzLt5. ƒ¿»ƒ¿»

כסותך.2) כנפות ארבע על יב): כב, (דברים שנאמר
ה"ג.3) בסמוך אינה 4)ראה מזה פחות כי ע"ב. מ, מנחות

כסות. ה"ב.5)נקראת בסמוך מפורש

.·,ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ˙ÈlË Ï·‡¬»«ƒ∆¿»ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
,ÌÈ·¯‡ ¯ÓˆÂ ,ÌÈlÓb ¯Óˆ È„‚·e ,ÔÙbŒ¯Óˆ È„‚·eƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿≈∆∆¿«ƒ¿∆∆«¿»ƒ

‰ˆBÂ6˙ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ÌÈfÚ ÏL ¿»∆ƒƒ¿«≈»∆≈«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‡l‡ ˙ÈˆÈˆ7˙ÂˆÓa ¯‰f‰Ï È„k , ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿≈¿ƒ»≈¿ƒ¿«

,Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ˙Úa¯Ó ‰È‰zL ,‡e‰Â .˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿∆ƒ¿∆¿À««≈««¿«
ÌÈ„‚a‰ ÏkL .e¯Ó‡L ¯eÚMk d¯eÚL ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ∆»«¿∆»«¿»ƒ
ÌÈzLÙe ¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ‡ ,Ì˙Ò ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»∆»∆∆ƒ¿ƒ

„·Ïa8. ƒ¿»

וכן 6) צמר, כשאר רך שאינו לפי נוצה, קרוי עזים של צמר
שבת  (רש"י אותו מורטים אלא צמר כשאר אותו גוזזים אין

לט:). מנחות אילים 7)כז.; של אלא אינו סתם צמר כי
דרשוה  ה"א) פ"ט, (כלאים וב'ירושלמי' בלבד. ורחלים
היה  מואב מלך ומישע ד): ג, (מלכיםֿב שנאמר מפסוק,
אילים  אלף ומאה כרים אלף מאה ישראל למלך והשיב נוקד
בלבד. ורחלים אילים צמר אלא צמר קרוי לך אין - צמר

(על 8) סתם בגדים בתורה ונאמרו "הואיל ע"ב: לט, מנחות
ופשתים  צמר מהם באחד הכתוב לך ופרט בגדיהם), כנפי
פשתים), בבגד או צמר בבגד מז: יג, ויקרא נגעים (בטומאת

ופשתים". צמר כל אף

.‚‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa - "E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡ ÏÚ"««¿««¿¿¿«¬««¿«¿…
˙ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa ,ÔkŒÌ‡ .LÏL ˙ÏÚa«¬«»ƒ≈«¬««¿«¿…«¬«

?LÓÁ9da ‰qÎz ¯L‡" :¯ÓBÏ „eÓÏz10elÙ‡ - " »≈«¿«¬∆¿«∆»¬ƒ
˙ÏÚa ·iÁÓ È‡ ‰ÓÏÂ .‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈≈«∆¿»»¬ƒ¿«≈«¬«

LÓÁ11ÈÏÚa ÔÈ‡ Ô‰ÈzLe ,LÏL ˙ÏÚa ¯ËBÙe »≈≈«¬«»¿≈∆≈»«¬≈
Úa¯‡ LÓÁ‰ ÏÏÎa LiL ÈtÓ ?˙BÙk Úa¯‡12. «¿«¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«∆»≈«¿«

CÎÈÙÏ13B‡ LÓÁ ˙ÏÚ·Ï ˙ÈˆÈˆ ‰NBÚ ‡e‰Lk , ¿ƒ»¿∆∆ƒƒ¿«¬«»≈
BÊ ˙B˜Á¯Ó‰ ÌÈÙk Úa¯‡Ï ‡l‡ ‰NBÚ BÈ‡ ,LL≈≈∆∆»¿«¿«¿»«ƒ«¿À»

BfÓ14ÏÚ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa LM‰ B‡ LÓÁ‰ Ô˙B‡Ó ƒ≈»∆»≈«≈ƒ¿»∆∆¡««
E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡15." «¿««¿¿¿

בציצית?9) שחייבת א', הלכה לעיל נאמר ולמה
לכסות.10) הראוי כל אחת 11)לרבות מכנף שחתך כגון

שתים. ונעשו ארבע 12)באלכסון שלש בכלל ואין
מג:). שאתה 13)(מנחות מפני חמש, בעלת וחייבת הואיל

כסותך". כנפות ארבע "על בה: לקיים שסברא 14)יכול
היא  מחברתה, המרוחקת שהכנף ולא היא כנף הנקראת
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לחברתה. ארבע 15)הסמוכה על אלא ציצית מטיל אינו
בלבד. כנפות

.„¯BÚ ÏL ‰ÈÙÎe „‚a ÏL ˙eÒk16‡È‰ ;˙·iÁ - ¿∆∆∆¿»∆»∆«∆∆ƒ
‰¯eËt - „‚a ÏL ‰ÈÙÎe ¯BÚ ÏL17ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L , ∆¿»∆»∆∆∆¿»∆≈¿ƒ

˙eÒk‰ ¯wÚ ¯Á‡ ‡l‡18,ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙eÒk . ∆»««ƒ««¿¿∆¿≈À»ƒ
¯Ó‡ ‡Ï ;"Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙·iÁ«∆∆∆∆¡«««¿≈ƒ¿≈∆…∆¡«

E˙eÒk"19‰Ïe‡L ËÚÓÏ ‡l‡ ,"20˙Èlh‰L , ¿¿∆»¿«≈¿»∆««ƒ
Ô‡kÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Ïe‡M‰«¿»¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»

˙·iÁ CÏÈ‡Â21. ¿≈»«∆∆

עור.16) בהן ותלה כנפיה עור 17)שנחתכו של כסות כי
מן  או הבגד מן נו): יג, (ויקרא ככתוב בגד, נקראת אינה

חכמים. מדברי אפילו מציצית ופטורה מנחות 18)העור,
אדם  ואין - בה" תכסה "אשר נאמר: ובציצית ע"ב. מ,
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה הבגד בעיקר אלא מתכסה

שותפות".19) של ולא "שלך לכאורה שמשמעה
ע"א.20) קלו, שנראית 21)חולין לפי חכמים, מדברי

דרך  שאין ואילך, יום משלשים חכמים חייבוהו כשלו,
ב'תוספות'). קי: (שם, יום משלשים יותר לשאול

.‰;¯Óˆ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒk¿∆∆∆ƒ»»∆»≈∆∆
ÔzLÙ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÔzLt ÏL ˙eÒÎe¿∆ƒ¿»ƒ»»∆»≈ƒ¿»
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÌÈ„‚a ¯‡Le .dÈnÓƒƒ»¿»¿»ƒƒ»»∆»ƒ»ƒ

BÈnÓ22‰ˆB ÈËeÁÂ ,ÈLÓ ˙eÒÎÏ ÈLÓ ÈËeÁ :ÔB‚k , ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿∆ƒ¿≈»
‰ˆB ˙eÒÎÏ23¯‡L ÏÎÏ Ô·Ï ˙BNÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»«¬»»¿»¿»

‰NBÚ - ÌÈzLtÓ B‡ ¯ÓvÓ ÌÈÈÓ24¯Óv‰L ÈtÓ , ƒƒƒ∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿≈∆«∆∆
¯‡Le ;ÔÈÓ· ‡lL ÔÈa ,ÔÈÓa ÔÈa ,ÔÈ¯ËBt ÔzLt‰Â¿«ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ»≈∆…¿ƒ»¿»

ÔÈ¯ËBt ÔÈ‡ ÔÈÓ· ‡lL ,ÔÈ¯ËBt ÔÈÓa - ÔÈÈÓ25. ƒƒ¿ƒ»¿ƒ∆…¿ƒ»≈¿ƒ

אותה.22) פוטר ופשתים, מצמר חוץ אחר, מין ואין
עזים.23) ציצית 24)של מצות שעיקר ע"ב. לט, מנחות

תלבש  לא יא): כב, (דברים שנאמר ופשתים, מצמר היא
זה  נסמכו - לך תעשה גדלים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

ציצית. תעשה מהם לומר: אינם 25)לזה, בגדים שאר כי
היתה  וכך ה"ב), (לעיל חכמים מדברי אלא בציצית חייבים
ופשתים  צמר או מינם, אלא בהם יפטור שלא תקנתם

(כסףֿמשנה).

.Â,ÔzLt ÏL ˙eÒÎa ¯Óˆ ÈËeÁ ˙BNÚÏ ‡e‰ ‰Óe««¬≈∆∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒÎa ÔzLÙ ÈËeÁ B‡≈ƒ¿»ƒ¿∆∆∆««ƒ∆

?˙ÏÎ˙ ‡Ïa Bc·Ï Ô·Ï26,¯zÓ ‡‰iL ‡e‰ ÔÈ„a »»¿«¿…¿≈∆¿ƒ∆¿≈À»
ÊËÚM‰L27¯Óˆ ˙ÏÎz‰ È¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ÔÈÚÏ ¯zÓ ∆«««¿≈À»¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈«¿≈∆∆∆

ÔzLÙÏ d˙B‡ ÔÈÏÈhÓe ,‡e‰28ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . «ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈ƒ
ÏÎÂ ;dÈnÓ dlL Ô·l‰ ˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ?Ôk≈ƒ¿≈∆∆¿»«¬«»»∆»ƒƒ»¿»
ÏBÎÈ Ì‡ - ‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈¬≈¿…«¬∆ƒ»

Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ ,Ô‰ÈzL ˙‡ Ìi˜Ï ‰z‡29‡B·È , «»¿«≈∆¿≈∆¬≈»¿ƒ»»
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰NÚ30˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ Ô‡ÎÂ ; ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¿»∆¿»¿«≈∆

Ô‰ÈzL31. ¿≈∆

תכלת 26) חוטי עם פשתן של בכסות צמר של לבן חוטי כי
בסמוך. כמבואר התורה, מן מותר תורה 27)- שאסרה

יא). כב, על 28)(דברים לח): טו, (במדבר בתורה שנאמר
על  ונתנו פשתים)... של בין צמר, של (בין בגדיהם כנפי

תכלת. פתיל הכנף ראה 29)ציצית בשבת, מילה כגון
ה"ט. פ"א, מילה הל' "כי 30)לקמן ע"א: מ, מנחות

ובזה  נאמרה, זה תנאי על (לאֿתעשה) ה'לאו' של האזהרה
מציווי  קשה 'לאו' אזהרת הרי השואל: קושיית תתיישב
ביטול  על לוקים ואין 'לאו' ביטול על (שלוקים 'עשה'
ולפי  החמור? 'לאו' וידחה הקל 'עשה' יבוא ואיך 'עשה')
נאמרה  'לאו' של שהאזהרה בצדה, תשובתה - הקדמתנו

על נהיה ˙È‡מתחלה לא ב'עשה' שתפגע שבמקום ,
קלג). לשבת גאון נסים רב (מלשון כלל" עליה מוזהרים

בה 31) כשעושה אבל פשתן, של בכסות פשתן חוטי להטיל
ע"י  אלא תכלת מצות בה לקיים שאיֿאפשר תכלת חוטי
ואז  שעטנז, של 'לאו' ודוחה תכלת של 'עשה' בא שעטנז,
קיימנו  לא כך ובין הואיל בה, הותרו צמר של לבן חוטי גם
"לבדו  ההלכה: בתחילת רבינו שהדגיש הוא שניהם, את
כמבואר  בזה, גזרו שחכמינו אלא (כסףֿמשנה), תכלת" בלא

ה"ז. בסמוך

.Ê‡l‡ ,˙ÏÎz da ÔÈÏÈhÓ ÔÈ‡ ,ÔzLt ÏL ˙eÒk¿∆ƒ¿»≈«ƒƒ»¿≈∆∆»
ÈtÓ ‡Ï ;ÔzLÙ ÈËeÁ ÏL „·Ïa Ô·l‰ ÔÈNBÚƒ«»»ƒ¿«∆≈ƒ¿»…ƒ¿≈

ÊËÚM‰ ÈtÓ ˙ÈÁ„ ˙ÈˆÈv‰L32‰¯Êb ‡l‡ , ∆«ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈«««¿≈∆»¿≈»
Ì‰È¯·cÓ33ÔÓÊ dÈ‡L ,‰ÏÈla da ‰qk˙È ‡nL , ƒƒ¿≈∆∆»ƒ¿«∆»««¿»∆≈»¿«

ÔÈ‡L ˙Úa ‰NÚ˙Œ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ ‡ˆÓÂ ,˙ÈˆÈˆ ·eiÁƒƒƒ¿ƒ¿»≈«…«¬∆¿≈∆≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÌL34‡ÏÂ ÌBia ˙ÈˆÈv‰ ˙·BÁL , »ƒ¿«¬≈∆««ƒƒ«¿…

‰ÏÈl·35.‰i‡¯ ˙ÚLa - "B˙‡ Ì˙È‡¯e" :¯Ó‡pL , ««¿»∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»
,‰‡B¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙ÈˆÈˆa ·iÁ ‡ÓeÒÂ¿»«»¿ƒƒ««ƒ∆≈∆

.B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒ

יבמות 32) (וראה תעשה". לא דוחה "עשה אמרנו: שכבר
חכמים.33)ד.). ע"ב.34)מדברי מ, שם 35)מנחות

ע"א. מג,

.ÁÏÁa ÔÈa ,‰ÏÈla ˙ÈˆÈˆ LaÏÏ Ì„‡Ï ¯zÓ36ÔÈa À»¿»»ƒ¿…ƒƒ««¿»≈«…≈
˙aLa37‡lL „·Ï·e ;dpÓÊ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿«»¿««ƒ∆≈¿«»ƒ¿«∆…

¯ÈkiMÓ ?¯ÁMa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·È È˙ÓÈ‡Óe .C¯·È¿»≈≈≈»«¿»≈««ƒƒ«««ƒ∆«ƒ
daL Ô·lÏ daL ˙ÏÎz ÔÈa38?‰ÈÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ≈¿≈∆∆»«»»∆»¿≈«¿»≈»∆»

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa39ÔÓÊ ÏÎÂ ." ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿«

‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÌBia da ÛhÚ˙nL40ÛhÚ˙iL Ì„˜41. ∆ƒ¿«≈»«¿»≈»∆»…∆∆ƒ¿«≈
d˙iNÚ ˙ÚLa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·Ó BÈ‡Â42ÈtÓ , ¿≈¿»≈««ƒƒƒ¿«¬ƒ»»ƒ¿≈
da ÛhÚ˙iL ‡e‰ ‰Âˆn‰ ÛBqL43. ∆«ƒ¿»∆ƒ¿«≈»

עליהן 36) עובר אינו ציצית, חיוב זמן אינו שלילה שאע"פ
תוסיף". "בל שאע"פ 37)משום נוסף חידוש יש כאן

שיהיה  כמשא נחשבות הציציות אין ציצית, זמן לילה שאין
הן הרי אלא הרבים, לרשות בשבת בהן לצאת ÈÂÓאסור

ÂÈÒÈÒÎ˙ÓÂ ה"כ).‰·‚„ פ"יט, שבת בהל' רבינו (כלשון
מצוה 38) ראה - וזכרתם" אותו "וראיתם ע"ב: מג, מנחות

קריאתֿשמע, זו? ואיזו בה, התלויה אחרת מצוה וזכור זו,
ללבן" תכלת בין משיכיר שמע, את קורין "מאימתי דתנן:
שמע  את קרא ציצית, של צבע משתכיר שם: רש"י וכפירוש
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רוקח'). נוהגים 39)('מעשה ואנו פ"ו. ברכות תוספתא
סי' או"ח (רמ"א ציצית" מצות "על טליתֿקטן: על לברך

ס"ו). ע"ב.40)ח' מג, כל 41)מנחות הוא : כלל  כי
ה"ז). פ"ד, (לעיל לעשייתן קודם עליהן מברך המצוות

בבגד.42) גמר 43)תלייתה עשייתה שאין מצוה וכל
והשווה  מב:). (מנחות עשייתה על מברכים אין מצוותה,

ה"ח). י"א, (פרק ברכות הל' לקמן רבינו דברי

.Ë‡qk‰Œ˙È·Ï ˙ÈˆÈˆa Òk‰Ï ¯zÓe44Œ˙È·Ïe À»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈«ƒ≈¿≈
B˜¯BÊ - ˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï ÈËeÁ BÏ e˜ÒÙ .ıÁ¯n‰«∆¿»ƒ¿¿≈»»¿≈∆¿

‰tL‡a45‰M„˜ dÙe‚a ÔÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,46. ¿«¿»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»∆≈¿»¿À»
¯ÈziL „Ú ,È˙eÎÏ ˙ˆiˆÓ ˙ÈlË ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«ƒ¿À∆∆¿ƒ«∆«ƒ
‡nL ‡l‡ ,‰M„˜ dÙe‚a LiL ÈtÓ ‡Ï ;‰È˙BiˆÈƒ̂ƒ∆»…ƒ¿≈∆≈¿»¿À»∆»∆»
‡e‰L ‰n„ÈÂ Ï‡¯NÈ BnÚ ‰eÏ˙ÈÂ ,da ÛhÚ˙Èƒ¿«≈»¿ƒ¿«∆ƒƒ¿»≈ƒ«∆∆

ep‚¯‰ÈÂ ,Ï‡¯NÈ47ÔÈ¯eËt ,ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL . ƒ¿»≈¿««¿∆»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ48ÏkL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ«ƒƒƒ«»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»

BÎpÁÏ È„k ,˙ÈˆÈˆa ·iÁ ÛhÚ˙‰Ï Ú„BiL ÔË»̃»∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿ƒƒ¿≈¿«¿
˙BˆÓa49,˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eˆ¯L ÌÈ„·ÚÂ ÌÈLÂ . ¿ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
ÙhÚ˙Ó‰Î¯· ‡Ïa ÌÈ50‰NÚ ˙BˆÓ ¯‡L ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒ¿…¿»»¿≈¿»ƒ¿¬≈

‡Ïa Ô˙B‡ ˙BNÚÏ eˆ¯ Ì‡ ,Ô‰Ó ˙B¯eËt ÌÈLp‰L∆«»ƒ¿≈∆ƒ»«¬»¿…
Ô„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,‰Î¯·51ÌeËÓË .52ÒBÈ‚B¯c‡Â53 ¿»»≈¿«ƒ¿»»À¿¿«¿¿ƒ

˜ÙqÓ ÔlÎa ÔÈ·iÁ54‡l‡ ,ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; «»ƒ¿À»ƒ»≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ∆»
.‰Î¯· ‡Ïa ÔÈNBÚƒ¿…¿»»

והוא 44) ציצית, הל' יוסף' ב'נמוקי מובאת הגאונים, דעת
שהיה  יהודה רב על שאמרו מג. ממנחות לזו, ראיה מביא
עליה  בירך לא מדוע ושאלו בוקר, בכל טליתו על מברך
היה  לא יהודה שרב ותירצו היום? במשך שלבשה פעם בכל
לפשטה  צריך שאין רואים אנו היום. כל טליתו פושט
לברך  לו היה לסלקה, צריך שאם לביתֿהכסא, בכניסתו
(או"ח  זהב' ה'טורי והעיר צרכיו. עשיית אחרי עליה שנית
כנפות  ארבע בן בבגד אלא אמורים הדברים שאין כא), סי'
שלנו  מצוה של בטליתות אבל היום, כל למלבוש שעשוי
 ֿ לבית בהן להיכנס נכון אין בהן, להתפלל אלא שאינן
ולבש  בגדיו את "ופשט כג:): (יומא אמרו שהרי הכסא,
אל  - לרבו קדירה בהם שבישל בגדים - אחרים" בגדים
לדבר  המיוחדת לטלית וכלֿשכן לרבו, כוס בהם ימזוג
ביום  שלובשים לבן) (חלוק הקיט"ל וכן שבקדושה.
שמיוחד  כיון לביתֿהכסא, בו להיכנס אסור הכיפורים,
בגדינו, תחת לובשים שאנו הטליתֿקטן ברם בו, להתפלל
היא. שמכוסה כיון - לביתֿהכסא בה להכנס מותר

ע"ב.45) כו, מן 46)מגילה נפסקו שלא עוד כל אבל
שום  בהם להשתמש אסור מצוותם, עברה ולא הטלית
(כסףֿמשנה  עליו בזויות מצוות יהיו שלא חול. של תשמיש

שלח). פ' גאון" אחא דרב ה"שאילתות מנחות 47)בשם
יוסף'). ('נמוקי אסור דבר שיאכילנו לחוש יש וגם ע"א. מג,

זמן 48) לילה (שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה היא שהרי
- ועבדים לד. קידושין במס' כמבואר ופטורות, ציצית)

ד.). (חגיגה לנשים ע"א.49)הוקשו מב, כי 50)סוכה
נצטוו. לא והן - להתעטף" "וצונו יברכו: איך

מנחת 51) היתה (שאול) כושי בת "מיכל ע"א: צו, עירובין

חכמים". בה מיחו ולא נקבה.52)תפילין ספק זכר ספק
מילה 53) הל' לקמן בביאורנו וראה שניהם, מסימני בו שיש

ה"ו. רבינו 54)פ"ג, דברי והשווה פ"ב. בכורים תוספתא
חומרי  עליהם "נותנים ה"ד): י"ב, (פרק זרה עבודה הל'

האשה". וחומרי האיש

.È˙BNÚÏ ·iÁL Ì„‡ Ïk ?˙ÈˆÈv‰ ˙ÂˆÓ ·eiÁ C‡È‰≈«ƒƒ¿««ƒƒ»»»∆«»«¬
ÏÈhÈ ,˙ÈˆÈˆÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎa ‰qk˙È Ì‡ - BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿«∆ƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ
‡Ïa d· ‰qk˙ Ì‡Â ;da ‰qk˙È CkŒ¯Á‡Â ˙ÈˆÈˆ dÏ»ƒƒ¿««»ƒ¿«∆»¿ƒƒ¿«»»¿…
ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È¯‰ ,˙ÈˆÈƒ̂ƒ¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¬»¿»ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,Ì„‡ Ô‰· ‰qk˙È ‡lL ÔÓÊ Ïk - ˙ÈˆÈˆÏ¿ƒƒ»¿«∆…ƒ¿«∆»∆»»∆»
˙·BÁ dÈ‡L ;˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,ÌÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó¿À»ƒÀ»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ∆≈»«

˙ÈlË BÏ LiL LÈ‡‰ ˙·BÁ ‡l‡ ,˙Èlh‰55. ««ƒ∆»«»ƒ∆∆«ƒ

עשייתה:55) על מברכים אנו אין ולפיכך ע"ב. מב, מנחות
ה"ח. לעיל שמבואר כמו ציצית", "לעשות

.‡È˙ÈlË BÏ ˙B˜Ï ·iÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»»¿À»ƒ¿«ƒ
Èe‡¯ ÔÈ‡ - ˙ÈˆÈˆ d· ‰NÚiL È„k da ÛhÚ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈»¿≈∆«¬∆»ƒƒ≈»

BÊ ‰ÂˆnÓ BÓˆÚ ¯ËÙiL „ÈÒÁ Ì„‡Ï56ÌÏBÚÏ ‡l‡ ; ¿»»»ƒ∆ƒ¿…«¿ƒƒ¿»∆»¿»
È„k ,˙ÈˆÈˆa ˙·iÁÓ‰ ˙eÒÎa ÛeËÚ ˙BÈ‰Ï ÏczLÈƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«¿À∆∆¿ƒƒ¿≈

BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜iL57‰lÙz‰ ˙ÚL·e .58¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
eÏÏt˙iL ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï ‡e‰ ÏB„b È‡b .¯˙BÈa¿≈¿«»¿«¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿«¿

ÌÈÙeËÚ ÌÈ‡ Ì‰Â59. ¿≈≈»¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."ef devnn envr xehtl ciqg mc`l ie`x oi`"

כל  בה ותלה שקלה הכתוב "שהרי כתב י"ב ובהלכה
מצות  כל את וזכרתם אותו וראיתם שנאמר כולן המצוות
ציצית  במצות וההשתדלות הזהירות שחילק ורואים ה'".
ציצית  מצות על מדבר תחילה הלכות. בשתי פרטים לשני
ובהלכה  כו" זו ממצוה עצמו שיפטור ראוי ש"אין עצמה
ציצית  ממצות הבאה המצוות כל זכירת את מבאר שאח"כ

כולן". המצוות כל בה ותלה שקלה הכתוב "שהרי -
כתיקונה  המצוה קיום לשיטתו כי יחד, חיברם ה'טור' אבל

" ישנו כאשר רק האפשרות הוא היינו אותו" וראיתם
לומר  יש הרמב"ם בשיטת אבל הציצית, את בפועל לראות
כשאי  גם ולבישתן עשייתן בעצם הוא המצוה שקיום

אותם". "וראיתם לקיים אפשר
(100 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

ע"א.56) מא, יד.):57)מנחות (סוטה אמרו וכן שם.
משה  נתאוה מה מצוות "מפני הרבה ישראל... לארץ להכנס

כדי  לא"י אכנס בא"י, אלא מתקיימות ואינן ישראל נצטוו
(או"ח  וב'טור' קיג:) לפסחים ('תוספות' ידי" על שיתקיימו
ציצית  במצות זהיר אדם כל להיות ונכון טוב נאמר: כד) סי'
היום, כל שילבשנו מצוייץ (טליתֿקטן) קטן בגד לו שיהיה
רגע  ובכל שעה ובכל המצוות, זכירת על מצוותה עיקר כי
ענין  על חבירו את המזהיר אדם לזה, דוגמא לכך. צריך
לה  יש כן ועל שיזכרנו... כדי באזורו קשר שקושר אחד,
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יזכור". שפונה צד שבכל כנפים, ובמדרש 58)ארבע
על  תשכג, תהלים שמעוני', ב'ילקוט הובא טוב' 'שוחר
י): לה, (תהלים כמוך מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק
המצוות... בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, "אמר
שתי  השלכתי - ומלפני מאחרי תפילין... מניח אני - בראשי
משים  אני - בחזה בתפילה, עומד כשאני טלית של כנפים
מכאן  - קריאתֿשמע קורא שאני זמן כל הלב, כנגד הציצית
קריאתֿשמע  בזמן לבו כנגד בידו הציצית לאחוז שמצוה

מיימוניות'). י.):59)('הגהות (שבת מצוייצת, בטלית
ועמד  "נתעטף כ.): תענית (במסכת ומצלי". "ומתעטף

בתפילה".

.·ÈÈ¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓa ¯È‰Ê Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ¿»¿≈»»»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈
:¯Ó‡pL ,Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk d· ‰Ï˙Â dÏ˜L ·e˙k‰«»¿»»¿»»»»«ƒ¿À»∆∆¡«

ÈÈ ˙BˆÓ Ïk ˙‡ Ìz¯ÎÊe B˙‡ Ì˙È‡¯e"60." ¿ƒ∆…¿«¿∆∆»ƒ¿¿»

וראה 60) מג:). (מנחות המצוות" כל כנגד זו מצוה "שקולה
ציצית. הל' ריש בביאורנו לעיל

˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿ƒƒ

ה'תשע"ח  טבת ח' שלישי יום

-dad̀xtq
zFkldzFkxA1 ¦§§¨

ÏB„b‰ ÌM‰ ˙‡ C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆«≈«»
.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ LB„w‰Â¿«»««¬ƒ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ממנו"1) וליראה תמיד הבורא לזכור "כדי הברכות: טעם

חלק  נבוכים מורה והשווה ד). (הלכה בסמוך רבינו (דברי
מ"ד. פרק ג,

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
(1- ממנו שייהנה דבר כל על לברך סופרים מדברי שמצוה

מה  בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה וסוף; תחילה
האוכל  כמברך; הוא הרי המברך אחר אמן העונה שכל דינו;

עליו. מברך אם האסור דבר

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2ÔBÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ C¯·Ï3, ƒ¿«¬≈ƒ«»¿»≈««¬ƒ«»
.EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e ,zÚ·NÂ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆
:¯Ó‡pL ,Ú·N ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ«»∆»ƒ≈»«∆∆¡«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â4ÏÎ‡ - ¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»«
ÂÈ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Èfk elÙ‡5. ¬ƒ««ƒ¿»≈«¬»

ב).2) עמוד מח דף מיני 3)(ברכות מחמשת הנעשה לחם
המשביע  דבר לך שאין א, הלכה ג, פרק לקמן המנויים דגן
"ואכלת  אמרה: והתורה אלו, מינים מחמשת הבא אלא

"אמרו 5)החכמים.4)ושבעת". ב) עמוד כ דף (שם,
בתורתך: כתוב הקדושֿברוךֿהוא! לפני השרת מלאכי
פנים  נושא אתה והלא שוחד", יקח ולא פנים ישא לא "אשר
לא  וכי להם: אמר אליך", פניו ה' "ישא שנאמר: לישראל,
ושבעת  ואכלת בתורה להם שכתבתי לישראל, פנים אשא
במשנה  וראה כזית". עד עצמם על מדקדקים והם וברכת,

א). משנה ז, פרק (שם,

.·,‰lÁz ÏÎ‡Ó Ïk ÏÚ C¯·Ï - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈«»«¬»¿ƒ»
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â6B‡ ÏÎ‡Ï Ôek˙ elÙ‡Â . ¿««»≈»∆ƒ∆«¬ƒƒ¿«≈∆¡…

‡e‰LŒÏk ˙BzLÏ7‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,8Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»∆¿»≈¿««»≈»∆¿≈ƒ
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰9ÏÎÂ . ≈ƒ«≈«¿»≈¿««»≈»∆ƒ∆¿»

ÏÚÓ - ‰Î¯· ‡Ïa ‰‰p‰10- ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ . «∆¡∆¿…¿»»»«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎ‡iM ‰Ó Ïk ¯Á‡ C¯·Ï11‰zLiM ‰Ó ÏÎÂ12; ¿»≈««»«∆…«¿»«∆ƒ¿∆

‡e‰Â13˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL14˙Èfk ÏÎ‡iL ‡e‰Â ,15. ¿∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆…«««ƒ
˙ÓÚËÓe16ˆ dÈ‡‡ÏÂ ‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ‰ÎÈ¯ ƒ¿∆∆≈»¿ƒ»¿»»…¿»∆»¿…

˙ÈÚÈ·¯ „Ú ,‰È¯Á‡Ï17. ¿«¬∆»«¿ƒƒ

א).6) עמוד לה דף מכזית.7)(ברכות שאסור 8)פחות
(שם). ברכה בלא הזה מעולם מג 9)ליהנות דף (שם,

ק"נ, פרק (תהילים יֿה תהלל הנשמה כל שנאמר: ב) עמוד
נהנה  הגוף ואין ממנו, נהנית שהנשמה דבר איזהו ו) פסוק
פרק  לקמן מפורש ברכתו ונוסח הריח, זה אומר: הווי ממנו,

א. הלכה שנאמר 10)ט, ההקדש מן ונהנה גזל כאילו
נעשה  שמברך ואחרי ומלואה, הארץ לה' א): כד, (תהילים
רשות  המקבל כאדם מהקדושֿברוךֿהוא, רשות נטל כאילו
א; עמוד לה דף (ברכות בבית מהנמצא לאכול הבית מבעל
א) הלכה ו, פרק (ברכות ובירושלמי ת"ל. מצוה "החינוך"
פרק  (תהילים עליך בל טובתי אתה אדוני לה' "אמרת אמרו:
משלך  כאילו כביכול וברכת, אכלת אם - ב) פסוק טז,

משביעים.11)אכלת". שאינם דברים אפילו
לקמן 12) מפורש ברכותיהם וסדר א). עמוד מד דף (ברכות

א. הלכה ח, פרק י"ג, הלכה ג, ובלבד.13)פרק
שבת 14) (רש"י ומחצה ביצה כשיעור והיא הלוג, רביעית

הלכות  לעיל בביאורנו מבואר מדידתו וסדר ב). עמוד עו דף
י. הלכה ג, פרק שמע א)15)קריאת עמוד לט דף (ברכות

"ואכלת... "אכילה": לשון נאמרת אחרונה בברכה כי
הריח  ועל שם). (רש"י מכזית פחותה אכילה ואין - וברכת"
והטעם: ב). עמוד מד דף (ברכות לאחריו מברך אינו
הוא  כלומר: א) עמוד נב דף נדה (רש"י מועטת שהנאתו
וראה  שמח). (אור אחריו מברכים שאין משיעור, כפחות
א. קטן סעיף רטז, סימן חיים אורח זהב" ב"טורי

טעמו,16) על לעמוד כדי טועמו, שאדם תבשיל טעימת
לאכלו. מתכוון ואפילו 17)ואינו א) עמוד יד דף (ברכות

"ואכלת... שנאמר: ברכה, צריך אינו שטעם, מה את בלע
רביעית, טעימת אבל אכילה. כוונת לו שתהא עד - וברכת"

משנה). (כסף אכילה כוונת בה יש

.‚Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,‰È‰‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLÎe¿≈∆¿»¿ƒ««¬»»»¿»¿ƒ«»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ18˙BÎ¯·e .d˙B‡ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»ƒ¿»¿««»«¬∆»¿»

‰È„B‰Â Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz ˙Ba¯19C¯„Â «ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«¿»»¿∆∆
‰Lwa20ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k , «»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ««ƒ

.‰ÂˆÓ ‰NÚ ‡ÏÂ ‰‰ ‡lL∆…∆¡»¿…»»ƒ¿»

בזה.18) וכיוצא ותפילין ציצית חולה 19)כגון: כגון:
ח. הלכה י, פרק לקמן ראה הלך 20)שנתרפא. כגון:

אלוקי  ה' מלפניך רצון יהי שמבקש: גרנו, את למוד
כ"ב). הלכה (שם ידי במעשה ברכה שתשלח

.„˙BÎ¯a :ÌÈÈÓ ‰LÏL Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿»À»¿»ƒƒƒ¿
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‰‡„B‰ ˙BÎ¯·e ,˙BˆÓ ˙BÎ¯·e ,‰È‰21C¯c Ô‰L , ¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆≈∆∆
„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k ,‰Lw·e ‰È„B‰Â Á·L∆«¿»»«»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ

.epnÓ ‰‡¯ÈÏe¿ƒ¿»ƒ∆

י.21) פרק לקמן מנויות והן

.‰Ìewz BÈcŒ˙È·e ‡¯ÊÚ ,˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒÂ22ÔÈ‡Â . ¿…«»«¿»∆¿»≈ƒƒ¿¿≈
Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ,Ì˙BpLÏ Èe‡¯23‡ÏÂ »¿«»¿…¿ƒ«««≈∆¿…

ÌÈÓÎÁ eÚ·hL ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ ÏÎÂ .‰pnÓ Ú¯‚Ïƒ¿…«ƒ∆»¿»«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ
˙BÎ¯·a24‰ÚBË ‡l‡ BÈ‡ ,25da ÔÈ‡L ‰Î¯a ÏÎÂ . ƒ¿»≈∆»∆¿»¿»»∆≈»

˙eÎÏÓe ÌM‰ ˙¯kÊ‰26‰Î¯a dÈ‡27ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «¿»««≈«¿≈»¿»»∆»ƒ≈
dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰28. »¿»¿»«¬∆¿»

שם.22) רש"י וכפירוש א) עמוד לג דף (ברכות
רבינו".23) "תשובות במוספנו וראה מהן. אחת כל בנוסח
אמר:24) נאה, תאנה שראה כגון הברכה, תוכן את ששינה

נוסח  - מטבע שבראה. המקום ברוך זו, תאנה נאה כמה
ב).25)קבוע. עמוד מ דף (ברכות חובתו ידי יצא ולא

הלכה  א, פרק שמע קריאת הלכות לעיל רבינו דברי והשווה
כמטבע". ומברך וחוזר טועה זה "הרי שכתב: שלא 26)ז

העולם". מלך אלוקינו "ה' בה: לחזור 27)אמר וחייב
שם). (ברכות וכן 28)ולברך שמע, קריאת ברכות כגון

הנזכרת  שה"מלכות" עשרה" "שמונה שבתפילת הברכות
ראה  לה. הסמוכה לשנייה גם עולה הראשונה בברכה
שבתפילת  הראשונה והברכה א). עמוד מט דף (ברכות
להזכרת  סמוך שמזכיר בזה מלכות בה יש עשרה" "שמונה
את  המליך אבינו שאברהם אברהם", "אלוקי - השם
ומטעם  מלכותו. שהודיע העולם כל על הקדושֿברוךֿהוא
מלכות  בה יש שבת ליל שבתפילת אבות" "מגן ברכת גם זה
דף  ברכות (תוספות אברהם" "אלוקי אומרים: אנו בה שגם

ב). עמוד מ

.ÂÔBLÏ ÏÎa ÔÈ¯Ó‡ Ôlk ˙BÎ¯a‰ ÏÎÂ29‡e‰Â ; ¿»«¿»À»∆¡»ƒ¿»»¿
ÔÈÚk ¯Ó‡iL30˙‡ ‰pL Ì‡Â .ÌÈÓÎÁ ewzL ∆…«¿≈∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒƒ»∆

ÚaËn‰31ÔÈÚÂ ˙eÎÏÓe ‰¯kÊ‡ ¯ÈkÊ‰Â ÏÈ‡B‰ -32 ««¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿¿ƒ¿«
ÏÁ ÔBLÏa elÙ‡ ,‰Î¯a‰33‡ˆÈ ,34. «¿»»¬ƒƒ¿…»»

א).29) עמוד לב דף ששינה 31)כעניין.30)(סוטה
הקבוע. לרעה,33)תוכן.32)מהנוסח שתיים כאן יש

חול. בלשון אמרה וגם הברכה, מנוסח ששינה
ב).34) עמוד מ דף (ברכות

.Ê‡e‰M ‰Ó BÊ‡Ï ÚÈÓLiL CÈ¯ˆ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»»ƒ∆«¿ƒ«¿»¿«∆
¯ÓB‡35‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‡ˆÈ - BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»≈∆ƒ

BaÏa C¯aL ÔÈa ,ÂÈ˙ÙNa36. ƒ¿»»≈∆≈«¿ƒ

"שמע 35) בה: שנאמר שמע כקריאת ב) עמוד טו דף (שם,
מפיך. מוציא שאתה מה לאזנך השמע - ולא 36)ישראל"

(שם). בשפתיו ביטא

.ÁÔÈ·e ‰Î¯a‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»…«¿ƒ≈«¿»»≈
˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ¯·c‰«»»∆¿»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

‰iL C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ -37ÌÈ¯·„a ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â . »ƒ«¬…¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ
C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌÈ¯·c ÔÈÚÓ Ô‰L∆≈≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»≈»ƒ¿»≈

ÏÎ‡iL Ì„˜Â ,˙t‰ ÏÚ C¯aL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰iL¿ƒ»≈«¿∆≈««««¿…∆∆…«
ÁÏÓ e‡È·‰ :¯Ó‡38ÈBÏÙÏ ez !ÏÈL·z e‡È·‰ ! »«»ƒ∆«»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

‰Ó‰aÏ ÏÎ‡Ó ez !ÏÎ‡Ï39BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ . ∆¡…¿«¬»«¿≈»¿«≈»≈≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙ÈL C¯·Ï CÈ¯»̂ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»«≈»∆

א).37) עמוד פז דף חולין א; עמוד לו דף (מנחות
נאכלת 38) ברכה של פרוסה שתהא כדי ברכה, צורך "שהוא

א). עמוד מ דף ברכות (רש"י לאדם 39)בטעם" שאסור
עשב  "ונתתי שנאמר לבהמתו מאכל שייתן קודם לאכול
קודמת  הבהמה אכילת ושבעת", ואכלת - לבהמתך בשדך

א). עמוד מ דף (ברכות לאכילתך

.ËÔÈa - Ô˙B‡ C¯·Ï ‡ÓhÏ ¯zÓ ,Ìlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»À»«»≈¿»≈»≈
Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰‡ÓË ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈À¿»∆»«¬ƒ∆»

ÌBi·40Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰‡ÓË ÔÈa , «≈À¿»∆≈»«¬ƒ∆»
ÌBi·41Ì¯Ú ‡e‰Lk C¯·Ï C¯·ÓÏ ¯eÒ‡Â .42„Ú , «¿»«¿»≈¿»≈¿∆»…«

Ï·‡ ,LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙Â¯Ú ‰qÎiL∆¿«∆∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»
‰ÈÙe ˙·LBÈ - ‰M‡a43˙BÁeË44˙Î¯·Óe Ú˜¯wa45. ¿ƒ»∆∆»∆»««¿«¿»∆∆

טבילה.40) ידי שצריך 41)על חמורה טומאה שנטמא
ביטלו  כבר חכמינו כי שייטהר, עד ימים שבעה  לחכות
הלכות  לעיל וראה א) עמוד כב דף (שם לברכות הטבילה

ה. הלכה ד, פרק כג,42)תפילה פרק (דברים שנאמר
מדבר  שאתה בשעה דבר ערוות בך ייראה ולא טו): פסוק

ו). משנה א פרק (תרומות ערווה בך ייראה לא של 43)בו
(חלה 45)דבוקות.44)מטה. מכוסה ערוותה כל כי

א). עמוד עד דף ברכות ג; משנה ב, פרק

.ÈÈ„È ‡ˆÈÂ C¯aL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»««ƒ∆≈«¿»»¿≈
Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ï BÏ ¯zÓ ,B˙·BÁ»À»¿»≈«¬≈ƒ∆…»¿¿≈»»

Ô‡ÈˆB‰Ï È„k46,‰ÂˆÓ da ÔÈ‡L ‰È‰‰ ˙k¯aÓ ıeÁ ; ¿≈¿ƒ»ƒƒ¿««¬»»∆≈»ƒ¿»
ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ó BÈ‡L47Ô‰nÚ ‰‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,48. ∆≈¿»≈«¬≈ƒ∆»ƒ≈∆¡∆ƒ»∆

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ da LiL ‰È‰‰ ˙k¯a Ï·‡¬»ƒ¿««¬»»∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ««»
ÌBi‰ Lec˜Â ÌÈÁÒt‰ ÈÏÈÏa49C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿≈≈«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆¿»≈

ÏÎB‡ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈≈
Ô‰nÚ50. ƒ»∆

שכבר 46) פי על אף שופר תקיעת או מגילה מקרא כגון
לפניהם  ולתקוע לאחרים לקרוא לו מותר חובתו ידי יצא
לא  חבירו ואם לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בברכה,
כט  דף השנה (ראש יצא לא הוא כאילו זה הרי עוד, יצא

וברש"י). א אלא 47)עמוד בהנאתם, מצוה ואין שהואיל
טעונים  - ברכה בלא הזה העולם מן ליהנות שאסור מפני
יאכל  לא האדם, על חובה זו אין כי ערבות, כאן אין ברכה,

שם). (רש"י יברך מוציא 48)ולא ואז הנאתו, על ומברך
האחרים. את טוב.49)גם יום ושל שבת ששני 50)של

אפשר  אי והנאה הנאה, בלי להם אפשר אי האלה הדברים
ושוב  ההנאה בברכת תלוייה המצוה נמצאת ברכה, בלי לה

ב). עמוד כט דף (שם, "ערבות" של הנימוק בהם נאמר

.‡Èd˙lÁzÓ ˙BÎ¯a‰ ÔÓ ‰Î¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«¿»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ»»
,‡ˆÈ - B˙·BÁ È„È da ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ,dÙBÒ „ÚÂ¿«»¿ƒ¿«≈»≈»¿≈»»»

ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â51ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏÎÂ . ¿««ƒ∆…»»»≈¿»»∆»≈
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C¯·Ó‰ ¯Á‡52C¯·Ók ‰Ê È¯‰ ,53e‰Â ;‰È‰iL ,‡ «««¿»≈¬≈∆«¿»≈¿∆ƒ¿∆
‰Î¯a d˙B‡a ·iÁ C¯·Ó‰54·iÁ C¯·Ó‰ ‰È‰ . «¿»≈«»¿»¿»»»»«¿»≈«»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ55‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‰BÚ‰Â56‡Ï - ƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ«»…
ÚÓLiL „Ú B‡ ,‰ÚiL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ»»¿≈»«∆«¬∆«∆ƒ¿«

e‰BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·iÁ ‡e‰L ÈnÓ57. ƒƒ∆«»»ƒ«»»

דף 51) ובסוכה ב). עמוד מה דף ב; עמוד נג דף (ברכות
(מלכיםֿב  שנאמר כעונה, לשומע "מניין אמרו: ב עמוד לח
(יאשיהו) קרא אשר הספר דברי כל את טז): פסוק כב, פרק
(שם, קראם? שפן והלא קראם יאשיהו וכי יהודה, מלך

כעונה". לשומע מכאן אלא ח) כל 52)פסוק שמע וגם
בה. לצאת ונתכוון עונה 53)הברכה ואינו משומע ועדיף

ב). עמוד נג דף (ברכות כמברך אינו אבל יצא, שאמנם אמן
(ראש 54) במצוות חייבים שאינם וקטן שוטה לחרש פרט

א). עמוד כט דף שאינו 55)השנה כזית רק שאכל כגון
סופרים. מדברי אלא המזון ברכת אחריו לברך חייב

א).56) הלכה לעיל (ראה שביעה כדי (ברכות 57)שאכל
ויש  משנה). (כסף הענייה על גם מוסב וזה ב) עמוד כ דף
מדברי  רק שחייב ממי כששמע - שיענה" "עד  מפרשים:
(פרק  סוכה המשנה כלשון מלה, מלה שעונה אלא סופרים,
(קריאת  אותו מקרים אשה או עבד שהיה "מי י): משנה ְִַג,
רבינו  כתב וכן אומרים", שהם מה אחריהם עונה ההלל)
אפילו  יוצא הזאת ובענייה י"ד הלכה ג, פרק חנוכה בהלכות
בעצמו  לברך יודע שאינו ובמי התורה, מן חייב שאינו ממי

האדר"ת). (הגהות פה ידובר

.·Èe„ÚÂ˙pL ÌÈa¯58,ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ˙t ÏÎ‡Ï «ƒ∆ƒ¿«¬∆¡…«ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓ‡ ÌlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯·e≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈À»ƒ

˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï59,„Á‡k ÏÎ‡Ï eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¡…¿ƒ¿¬»ƒ…ƒ¿«¿∆¡…¿∆»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÓˆÚÓ ‡· ‰ÊÂ BÓˆÚÓ ‡· ‰Ê ‡l‡∆»∆»≈«¿¿∆»≈«¿««ƒ
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,„Á‡ ¯kkÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»∆»»∆»¿∆»¿»≈

BÓˆÚÏ60,„·Ïa ÔÈÈÂ ˙Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L Ï·‡61; ¬»¿»√»ƒ«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬ƒ»

el‡ È¯‰ ,ÔÓ‡ ÔlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯a Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈
·Ò‰Ï eek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿«¿¿»≈

„Á‡k62. ¿∆»

בחבורה.58) ולשתות לאכול מתחילה בלא 59)שנועדו
סעודה 60)ברכה. זו שאין א) עמוד מב דף (ברכות

לאכול 61)משותפת. מתוועדים כשהיו היה מנהגם
צידיהם  על מוטים כשהם ולאכול מיטות על להסב בחבורה,
שולחן  על כשאוכלים היום ואנו הטייה, - הסבה השמאלי,
דף  ברכות (תוספות שלהם כהסבה קביעותנו זוהי יחד אחד
א). סעיף רי"ג סימן חיים אורח ערוך ובשולחן א עמוד מב

ספק 62) מטעם קמא", וכ"לישנא א) עמוד מג דף (ברכות
ויין, לפת מיוחדת קביעות שמצריכים והטעם להקל. ברכות
שכל  ראוי הדבר חשיבות ולפי חשובים, דברים שהם מפני

רבינו". "תשובות במוספנו ראה לעצמו, יברך אחד

.‚ÈÏkÓ ‰Î¯a C¯·Ó Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÚÓBM‰ Ïk»«≈«∆»ƒƒ¿»≈¿»≈¿»»ƒ»
dlÎ ‰Î¯a‰ ÚÓL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰«¿»À»««ƒ∆…»««¿»»À»
d˙B‡a ·iÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»¿««ƒ∆≈«»¿»

‰Î¯a63ÔÓ‡ ˙BÚÏ ·iÁ -64C¯·Ó‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»«»«¬»≈¿ƒ»»«¿»≈
È˙eÎ B‡ ÒB¯B˜Èt‡ (B‡ Ì"ekÚ)65˜BÈ˙ B‡ , «∆ƒƒƒ

„nÏ˙n‰66‰Î¯a‰ ÚaËnÓ ‰pLÂ ,ÏB„‚ ‰È‰L B‡ ,67 «ƒ¿«≈∆»»»¿ƒ»ƒ«¿≈««¿»»
¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡ -.ÔÓ‡ Ô‰È ≈ƒ«¬≈∆»≈

הוא 63) צריך חבירו בברכת לצאת ורוצה בה חייב אם כי
י"א. הלכה לעיל שמבואר כמו סופה ועד מתחילתה לשמעה

עלינו 64) המוטל החוב מן "כי ב). עמוד נג דף (ברכות
עת  בכל אנחנו חייבים והנורא, הנכבד השם ולפאר לשבח
או  ורוממות עליו שבח להוסיף זיכרו שנשמע או שנזכרהו,
הוצאת  הרמב"ם (תשובות המשבח" אחרי אמן לענות

ל"ה). סימן מלך 65)פריימן סנחריב שהביא מאנשים הוא
יז, פרק (מלכיםֿב שומרון בערי והושיבם מכותה אשור
ואת  יראים היו ה' את עליהם: מעיד והכתוב כד) פסוק
תורה  שומרים והיו לג) פסוק (שם, עובדים היו אלוקיהם
עד  המצוות, בקצת להם מאמינים היו ולפיכך שבכתב,
גריזים  הר בראש יונה דמות להם ומצאו אחריהם שבדקו
(חולין  דבריהם לכל כגויים עשאום ומאז לה עובדים שהיו
ח, פרק (ברכות המשנה בפירוש ורבינו א). עמוד ו דף
שהכותים  במשנה שתמצא מקום כל יאמר: ח) משנה
עליהם  שחקרו קודם אלא זה אין הגויים משאר עדיפים

אבל 66)וכו'. להתלמד, אלא לברך מתכוון שאינו
עונים  ובנביא, בתורה ומברכים בציבור בנביא כשמפטירים

ב). עמוד נג דף (ברכות  ה 67)אחריהם הלכה לעיל ראה
עונים  ואין לבטלה, וברכתו טועה, אלא שאינו ובביאורנו,
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר צריכה שאינה ברכה על אמן
אמרו: ח) הלכה ח, פרק (ברכות שבירושלמי להעיר וכדאי
ענה  גוי בירכך אם אמן... אחריו עונה השם את שבירך "גוי
תהיה  ברוך יד): פסוק ז פרק (דברים שנאמר אמן, אחריו
אותך, יברכו העמים אם אפילו כלומר: - העמים" מכל
אורח  ערוך בשולחן להלכה נפסק וכן הברכה. עליך תחול
כן. משמע לא רבינו מדברי אולם ב, סעיף רטו, סימן חיים

.„È‰ÙeËÁ ÔÓ‡ ‡Ï ,‰ÚÈ ‡Ï ,ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk68 »»∆»≈…«¬∆…»≈¬»
‰ÙeË˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ69‰¯ˆ˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ70‰k¯‡ ‡ÏÂ71, ¿…»≈¿»¿…»≈¿»»¿…¬À»

ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ ;˙ÈBÈa ÔÓ‡ ‡l‡∆»»≈≈ƒ¿…«¿ƒ«≈ƒ
C¯·Ó‰72‡e‰L ‰Î¯a‰ ˙‡ ÚÓL ‡lL ÈÓ ÏÎÂ . «¿»≈¿»ƒ∆…»«∆«¿»»∆

ÌÈBÚ‰ ÏÏÎa ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ,da ·iÁ73. «»»…«¬∆»≈ƒ¿«»ƒ

אמן 68) במקום אמן פתח, בחטף האל"ף את ֳָשקורא
ועונה  שחוטף פירש: וב"ערוך" א). עמוד מז דף (ברכות

המברך. מפי הברכה שתכלה קודם שמחסר 69)אמן
אמן  ערך וב"ערוך" שם). (רש"י ומבליעה הנו"ן קריאת

לשניים. אמן שפוסק האל"ף 70)פירש: מזכיר שאינו
הרי"ף). גירסת פי על היטב 71)(שם, מובנת התיבה שאין

העונה  "כל שם: שאמרו הוא מדאי, יותר בה מאריך כשהוא
טועה". אלא אינו מדאי יותר מה 72)אמן דף (ברכות

אתי  לה' גדלו ד): פסוק לד, פרק (תהילים שנאמר א) עמוד
יחדיו. שמו שם:73)ונרוממה התלמוד בלשון ונקראת

ח). הלכה ח, (פרק שם הירושלמי וכפירוש יתומה" "אמן
שלא  פי על אף אמן עונה בה חייב שאינו ברכה אבל
הכנסת  בית על ב) עמוד נא דף (סוכה אמרו וכן שמעה,
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"וחזן  ביותר גדול שהיה מצרים, של שבאלכסנדריא הגדול
שהגיע  וכיוון בידו וסודרים הבימה על עומד היה הכנסת

על ל  ואף אמן" עונים העם וכל בסודר מניף הלה אמן ענות
אמן  לענות להם מותר המברך, מפי הברכה שמעו שלא פי
מוציא  הש"ץ שאין בדברים בזה וכיוצא התורה" ב"קריאת
ערך  ב"ערוך" הובא גאון ניסים (רב חובתם ידי הרבים את

א). הלכה ה, פרק סוכה הירושלמי פי על אמן

.ÂË‡NB ‰Ê È¯‰ ,‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈¿»»∆≈»¿ƒ»¬≈∆≈
‡ÂMÏ ÌÈÓL ÌL74¯eÒ‡Â ,‡ÂMÏ ÚaLpk ‡e‰ È¯‰Â , ≈»«ƒ«»¿«¬≈«ƒ¿»«»¿¿»

ÔÓ‡ ÂÈ¯Á‡ ˙BÚÏ75Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ,˙B˜BÈz‰ . «¬«¬»»≈«ƒ¿«¿ƒ»
‰Ïh·Ï ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;Ôew˙k ˙BÎ¯a‰«¿»¿ƒ»¿««ƒ∆≈¿»¿ƒ¿«»»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„enÏ ˙ÚLa76Ô‰È¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿≈ƒ«¬≈∆
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ‰Â .ÔÓ‡77B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,78. »≈¿»∆«¬≈∆»≈…»»¿≈»

הלכה 74) י"א, פרק לקמן וראה א) עמוד לג דף (ברכות
עונים 75)ט"ז. אין ב) עמוד נג דף (ברכות אמרו שהרי

לבטלה. שברכתם והטעם: התינוקות, ברכת על אמן
ללמדם.76) לימודם,77)שמתכוון בשעת שלא אפילו

עצמם. את לפטור כשמברכים שאינו 78)אלא "שכל לפי
(ראש  חובתם" ידי האחרים את מוציא אינו בדבר מחוייב

א). עמוד כט דף השנה

.ÊËÂÈ˙BÎ¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk79‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ,80. »»∆»≈««ƒ¿»¬≈∆¿À∆
È¯‰ ,˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a ¯Á‡ ‰BÚ‰Â¿»∆««¿»»∆ƒ¿»«¬¬≈

ÁaLÓ ‰Ê81Œ˙k¯·a "ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔB‚k ; ∆¿À»¿««≈¿»»ƒ¿ƒ¿«
ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡Â ,ÔBÊn‰«»¿««¿»»«¬»∆¿ƒ«¿«∆
˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a Ïk ÛBÒa ÔÎÂ ,˙È·¯Ú«¿ƒ¿≈¿»¿»»∆ƒ¿»

˙BB¯Á‡82.BÓˆÚ ¯Á‡ ÔÓ‡ d· ‰BÚ , «¬∆»»≈«««¿

זו.79) אחר זו שמברך מברכותיו ברכה כל אחר
ומברך 80) חוזר וכשהוא וסיום, גמר משמעה אמן שעניית

מגונה  זה הרי ולפיכך סיים, לא שעוד מראה הוא הרי
ב). עמוד מה דף הוא 81)(ברכות ברכותיו גמר שאחר

(שם). בוראו את לשּבח המלך 82)מוסיף ברכות כגון ְֵַַ
י"ח. הלכה בסמוך ראה גדול, כהן וברכות

.ÊÈÈ¯‰Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‰nÏÂ¿»»«¬∆»≈««≈¿»»ƒ«¬≈
BÊ ‰Î¯aL ÈtÓ ?"·ÈËn‰Â ·Bh‰" ˙k¯a ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿««¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»»

‰LÓ ÈÓÎÁ ÈÓÈa83Ï·‡ ,˙ÙÒB˙ ‡È‰ el‡Îe ,‰ewz ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆∆¬»
‰Ba" ‡È‰ ÔBÊn‰Œ˙k¯a ÏL ˙BÎ¯a‰ ¯wÚ ÛBÒƒ««¿»∆ƒ¿««»ƒ≈

"ÌÈÏLe¯È84˙·‰‡" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿»»ƒ¿»»…«¬∆»≈«««¬«
ÏL ˙BBL‡¯ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ÈtÓ ,"ÌÏBÚ»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

ÚÓL ˙‡È¯˜85ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯aÓ d· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ«¿«¿≈…«≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ
ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯a ÔB‚k ,¯·„Ï ‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»¿»»¿¿»∆¿»¿ƒƒ¿≈
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ÔÚÓÏ ,‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ‰l‚n ˙‡È¯¿̃ƒ«¿ƒ»¿«¿»«≈¬À»¿««…«¿ƒ

.ÂÈÏÚ C¯aL ¯·c‰ ÔÈ·e ‰Î¯a ÔÈa ÔÓ‡a¿»≈≈¿»»≈«»»∆≈«»»

א.83) הלכה ב, פרק לקמן אמן 84)ראה עונה ולפיכך
דף  (ברכות לתוספת הברכות עיקר בין להבדיל כדי אחריה

ב). עמוד הדבר 85)מה ובין הברכה בין להפסיק ואין
והולך. שמבאר כמו שמע) קריאת (הוא עליו שבירך

.ÁÈ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ˙k¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…«¬∆»≈««ƒ¿««≈¿«≈
d·86‡l‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â ,˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰L ÈtÓ ? »ƒ¿≈∆ƒ¿»»««¿≈ƒ»≈∆»

B‡ ,˙¯Á‡ ‰Î¯a d˙B‡ ‰Ó„wL ,‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡««¿»»«¬»∆»¿»»¿»»«∆∆
CÏn‰ ˙BÎ¯a ÔB‚k ,˙BÎ¯·87ÏB„b Ô‰k ˙BÎ¯·e88 ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ¿…≈»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ89,ÂÈ˙BÎ¯a Ïk ÌÈÏL‰ ¯·kL ÚÈ„B‰Ï - ¿«≈»∆¿ƒ«∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÓ‡ ‰BÚ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆»≈

לקמן 86) (ראה האכילה, שאחרי אחרונה לברכה הכוונה
א). הלכה ח, הראשון 87)פרק טוב יום במוצאי שמברך

בתורה  שקורא אחרי השמיטה, שנת במוצאי הסוכות חג של
שמונה  - במצוות הקהל את המזרזות מסויימות פרשיות
משנה  ז, פרק (סוטה במשנה מנויות והן זו אחר זו ברכות

עבודת 88)ח). שכלתה אחרי הכיפורים ביום המברך
משנה  (שם, במשנה מנויות הן וגם ברכות, שמונה - היום

מקור 89)ז). בנביא. הקריאה אחרי ההפטרה ברכות כגון
התוספתא  משמשת אלו הלכות בשלוש רבינו לדברי נוסף
על  והמברך שמע על "הפורס האומרת: ג) פרק (מגילה
עצמו. אחר (אמן) יענה לא זה הרי המצוות, ועל הפירות
פרק  (ברכות בירושלמי שפירשוה וכמו בּור זה הרי ענה אם
ברכה  כל אחרי אמן לענות שלא נוהגים ואנו ד), הלכה ה,
רטו  סימן חיים (אורח ירושלים" "בונה מברכת חוץ שהיא,

ב). עמוד מה דף ברכות תוספות פי על

.ËÈ‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÎB‡‰ Ïk»»≈»»»»≈¿»≈ƒ¿»»
ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ -90,‰lÁz· ‡Ï91ÛBq· ‡ÏÂ92. ≈¿»≈»»…«¿ƒ»¿…«

Ï·Ë ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk93Ì‰È¯·c ÏL94ÏÎ‡L B‡ , ≈«¬≈∆»«∆∆∆ƒ¿≈∆∆»«
ÔBL‡¯ ¯NÚÓ95ÂÈ˙BÓe¯z eÏh ‡lL96¯NÚÓ B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈
Lc˜‰Â ÈL97Ô˙ÎÏ‰k ecÙ ‡lL98.C¯·Ó BÈ‡ - ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»»≈¿»≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â99‰˙L B‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«¿≈¿≈»»
CÒŒÔÈÈ100.B· ‡ˆBiÎÂ ≈∆∆¿«≈

הלכה 90) א, פרק (חלה ובירושלמי א) עמוד שם (ברכות
(תהילים  שנאמר עליה, לברך אסור גזולה מצה אמרו: ה)
מברך  זה אין ה' ניאץ ברך (גזלן) ובוצע ג): פסוק י, פרק
מצוה  (כל מצוה עבירה אין אמר: יונה רבי מנאץ, אלא
עשיתן  אם - המצוות" "אלה מצוה)... אינה - בעבירה הבאה
מצוות". "אינן - לאו ואם מצוות, הן עבירה), (בלי כמצוותן
פרק  (דמאי ובתוספתא א). עמוד צד דף קמא (בבא וראה
מאכילים  שאין לנזיר, יין כוס ישראל... יושיט לא אמרו: ב)
עליהם  מברכים אין כולם ועל לו, האסור דבר האדם את

אמן. אחריהם עונים ואין עליהם מזמנים לפני 91)ואין
מקום  אין "שגגה" על כי "זדון" על רק מוסב וזה אכילתו,
דבר  שהוא יודע אינו שהרי בתחילה, עליו יברך שלא לומר

באכילה. לא 92)האסור שכשאכל "שגגה" על גם מוסב
אכל. אסור שמאכל לו נודע אחרונה לברכה וכשהגיע ידע

באכילה,93) ואסור ומעשרות תרומות ממנו הפרישו שלא
פ  ברכות לרבינו המשנה (פירוש לא טב - משנה טבל ז, רק

המצוות". ב"מניין הראשון בחלק פירשנוהו וכבר א)
נקוב 94) שאינו בעציץ הצומח דבר כגון סופרים, דברי

לומר  צורך ואין חכמים, מדברי אלא במעשרות חייב שאינו
עמוד  מז דף (ברכות עליו לברך שאסור התורה, מן בטבל

גדולה 95)ב). תרומה התבואה מן שמפרישים אחרי
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ואחרי  ללוי, ראשון מעשר ממנה מפרישים לכהן, לתיתה
והם  שני מעשר הבעלים מפרישים ראשון, מעשר הפרשת
בירושלים. לאכלו פדיונו) דמי (או אותו מעלים עצמם

הלוי 96) הפריש שלא או גדולה, תרומה לפניו הפרישו שלא
לכהן. לתיתה המחוייב מעשר" "תרומת זה ממעשר

וצרכיו.97) המקדש בית להכנסת אותו שהקדישו דבר
צורת 98) עליו שאין כסף על שני המעשר את שפדה כגון

וצרת  כה): פסוק יד, פרק (דברים אמרה והתורה מטבע,
ההקדש  את פדה וכן צורה. עליו שיש כסף - בידך הכסף
ויסף  יט): פסוק כז, פרק (ויקרא אמרה והתורה קרקע, על
מז  דף (ברכות קרקע ולא - כסף לו, וקם כסף... חמישית

ב). על 99)עמוד ונוסף באכילה, התורה מן אסורות שהן
מסכת  (ראה בהם (מואסת) קצה שהנפש דברים הם - ָָזה
ההנאה  ברכות עליהן לברך ואין א) עמוד לז דף בכורות
הלכות  בביאורנו, לעיל נתבארו - וטריפה נבלה (אדר"ת).

י. הלכה א, פרק ואסור 100)תפילין זרה לעבודה שנתנסך
ז  פרק זרה עבודה הלכות לעיל וראה התורה. מן בהנאה

ט"ו. הלכה

.ÎÈ‡Óc ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡101Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬»ƒ»«¿«««ƒ∆≈»
ÌÈiÚÏ ‡l‡102‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡ , ∆»«¬ƒƒ«¬≈ƒ∆ƒ¿»

B˙Óe¯˙103ÔBaLÁ epnÓ Ïh ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»««ƒ∆…ƒ«ƒ∆∆¿
‡e‰Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z104ÔÈÏaMa BÓÈc˜‰L105B‡ , ¿»¿»¿∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ

˙‡ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆
LÓÁ‰106ÛBÒÂ ‰lÁz C¯·Ó ‰Ê È¯‰ -107Ïk ÔÎÂ , «…∆¬≈∆¿»≈¿ƒ»»¿≈…

Ô‰· ‡ˆBik108. «≈»∆

(זה 101) מאי - דא כלומר: דמאי, קרואים הארץ עמי פירות
על  חשודים שהם לפי מעושר? בלתי או מעושר מה)
שיעשר  עד מפירותיהם לאכול חכמים ואסרו המעשרות,
ויש  א). משנה ז, פרק ברכות לרבינו המשנה (פירוש
וספק: הרהור ענייני "דמה" משורש דמאי מפרשים:
ה, פרק שני מעשר (ירושלמי לא כמדומה מתוקן, כמדומה

ה). עלינו 102)הלכה להקל "כדי א) משנה ג, פרק (דמאי
שם). לרבינו המשנה (פירוש מעשר 103)הצדקה" תרומת

פסוק  יח פרק (במדבר המעשר מן מעשר לכהן נותנה שהלוי
ולקח 105)ובלבד.104)כו). הכהן את הלוי שקדם

גדולה, תרומה הכהן שנטל קודם בשיבלים בעודו מעשר
הלוי  של קדימתו אין בגורן, התבואה שנתמרחה אחרי אבל
על  נוסף גדולה תרומה ממעשרו להפריש וחייב לו מועלת
"שלא  י"ט: הלכה לעיל ידובר זו ובתבואה מעשר, תרומת

תרומותיו". בפדיונו 106)נטלו להוסיף צריך שלכתחילה
לא). יט, פסוקים כז, פרק (ויקרא הקרן על ֶחֹומש

ב).107) עמוד מז דף על 108)(ברכות רבינו נתכוון אולי
במקום  איסור דבר שאכל או הכיפורים, ביום שאכל חולה
יוסף  ובבית קצ"ו סימן חיים (אורח לברך שמחוייב סכנה

שם).

ה'תשע"ח  טבת ט' רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המזון 1) שבברכת התוספות תיקנן; ומי המזון ברכות סדר

חתנים; ברכת נוסח האבל; ובבית טובים ובימים בשבתות
דינו. מה המזון בברכת היום מעין הזכיר ולא ששכח מי

.‡˙k¯a - ‰BL‡¯ :‡È‰ Ck ÔBÊn‰ ˙k¯a ¯„Ò≈∆ƒ¿««»»ƒƒ»ƒ¿«
‰Ba" - ˙ÈLÈÏL ,ı¯‡‰ ˙k¯a - ‰iL ,"Ôf‰"«»¿ƒ»ƒ¿«»»∆¿ƒƒ≈

·ÈËn‰Â ·Bh‰" - ˙ÈÚÈ·¯ ,"ÌÈÏLe¯È2‰Î¯a ." ¿»»ƒ¿ƒƒ«¿«≈ƒ¿»»
dwz ea¯ ‰LÓ - ‰BL‡¯3ÚLB‰È Ôwz ‰iL ;4; ƒ»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈¿À«

B· ‰ÓÏLe „Âc Ôwz ˙ÈLÈÏL5ÈÓÎÁ - ˙ÈÚÈ·¯ ; ¿ƒƒƒ≈»ƒ¿……¿¿ƒƒ«¿≈
‰ewz ‰LÓ6. ƒ¿»ƒ¿»

כל 2) תפילות ב"סדר רבינו מביאו הברכות, כל ונוסח
זה. ספר שבסוף שירד 3)השנה" בשעה ע"ב. מח, ברכות

המן. לארץ.4)להם ישראל 5)כשנכנסו על - תיקן דוד
הגדול  הבית על - תיקן ושלמה עירך, ירושלים ועל עמך
היא, התורה מן המזון ברכת שעיקר אע"פ כי והקדוש,
בשם  (כסףֿמשנה היא נביאים תקנת הברכות מטבע

הרוגי 6)הרמב"ן). שניתנו היום "אותו ע"ב: מח, ברכות
שלא  - הטוב והמטיב", "הטוב ביבנה תיקנו לקבורה, ביתר
לקבורה  שזכו (ששמחו לקבורה" שניתנו - והמטיב הסריחו,
בברכת  וקבעוה קכא:). לבבאֿבתרא רש"י הסריחו, ושלא
פ"ז). לברכות (רא"ש היא הודאה שכולה המזון,
ביתר, "כשנחרבה אמרו: שם) ברא"ש (הובא וב'ירושלמי'
דוד, בן שיבוא עד לחזור עתידה ואין ישראל קרן נגדעה
תנחומא  מדרש וראה ירושלים". בונה אצל סמכוה ולכך

ו'. אות מסעי פרשת

.·˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆»ƒ¿»»≈∆««««ƒ
‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÔzÙ eÏÎ‡Â7¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Óe ; ¿»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿ƒ¿««

Ô˙„eÚÒ8˙Î‡ÏÓ eÏh·È ‡lL È„k ,„·Ïa ˙BÎ¯· ÈzL ¿»»¿≈¿»ƒ¿«¿≈∆…¿«¿¿∆∆
Á˙Bt - ‰iL ;dew˙k - ‰BL‡¯ ‰Î¯a :˙Èa‰ ÏÚa«««»ƒ¿»»ƒ»¿ƒ»¿ƒ»≈«

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da ÏÏBÎÂ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a9Ì˙BÁÂ ," ¿ƒ¿«»»∆¿≈»≈¿»»ƒ¿≈
ı¯‡‰ ˙k¯·a10Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡Â .11,„·Ïa ¿ƒ¿«»»∆¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿«

·ÒÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰L B‡12Úa¯‡ ÔÈÎ¯·Ó - Ô‰nÚ ∆»»««««ƒ≈≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿«
.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ,Ôew˙k ˙BÎ¯a¿»¿ƒ»ƒ¿»»»»

שם).7) וברש"י טז. (ברכות התורה מן שברכה 8)שאינה
ה"א). (פ"א, לעיל כמבואר היא, התורה מן כי 9)לאחריה

יכולים  ולפיכך התורה, מן המזון שאחר הברכות מנין אין
פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' (כסףֿמשנה). ולקצרן לכללן
בשעה  מלאכה לעשות שאסור משמע "מכאן אמרו: ה"ה)

פ"ה.10)שמברך". ברכות התוספתא, כגירסת
בלבד.11) האכילה אוכל 12)בשכר שהוא עוד כל כי

כמותו  ומברכים בברכות, ולקצר למהר להם אין עמהם
שאין  ברכות, ארבע כל לעולם מברכים וכיום שם). (ברכות,
פועלים  שוכרים כן דעת ועל בכך, להקפיד אדם בני דרך
שו"ע  פ"א; לעיל מיימוניות' ('הגהות הברכות כל שיברכו

קצא). סי' או"ח

.‚d˙lÁ˙a ‰È„B‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,ı¯‡‰ ˙k¯aƒ¿«»»∆»ƒ«»»ƒ¿ƒ»»
dÙBÒ·e13ÔBÊn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ" da Ì˙BÁÂ ,14ÏÎÂ ." ¿»¿≈»«»»∆¿««»¿»

˙k¯·a "‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡" ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ¿«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ı¯‡‰15˙È¯a da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆÂ . »»∆…»»¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
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‰¯B˙Â16,˙‡f‰ ˙È¯a‰L ;‰¯B˙Ï ˙È¯a ÌÈc˜‰Ïe , ¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿ƒ«…
e˙¯ÎpL ,‰ÏÈÓ ˙È¯a ‡È‰ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL ‰ÈÏÚ17e˙¯Î dlÎ ‰¯Bz‰Â , »∆»¿∆¿≈¿ƒ¿«»À»ƒ¿¿
‰ÈÏÚ18'B‚Â ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a LÏL »∆»»¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¿

'B‚Â ÌÈ·v Ìz‡ ,·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈«∆ƒ»ƒ¿
.'B‚Â ˙È¯·a E¯·ÚÏ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿

כולם...13) ועל בה: ומסיים וכו', לך נודה בה: שמתחיל
לרבינו. התפילות" ב"סדר ראה כו', לך מודים אנו

(ברכות 14) מזון לנו המוציאה ארץ היא: אחת חתימה כולה
(ירמיה 15)מט.). אלו בלשונות נשתבחה ישראל שארץ

ח). ג, שמות יט; –16)ג, ברית ע"ב. מח, ברכות
ח) יז, (בראשית לאברהם הארץ ניתנה מילה ברית שעלֿידי
ומצוותיה  התורה ע"י וכן מגורך, ארץ את ולזרעך לך ונתתי
המצוה... כל א): ח, (דברים שנאמר ישראל, לארץ זכו
הארץ  את וירשתם ובאתם תחיון... למען לעשות תשמרון
משום  אמרו: ה"ו) פ"א, (ברכות וב'ירושלמי' שם). (רש"י
מה  מפני - גוים ארצות להם ויתן מד) קה, (תהלים שנאמר

ינצורו. ותורותיו חקותיו ישמרו בעבור מנויות 17)- והן
ה"ט. פ"ג, מילה הלכות מצוותיה,18)לקמן, קיום על

שם. רבינו דברי השווה

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯" :da Á˙Bt ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ≈«»«≈¡…≈
ÔBiˆ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ»≈¿«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" :B‡ ,"E„B·k ÔkLÓƒ¿«¿∆«¬≈¡…≈ƒ»«ƒ
ÌÁÓ" B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da Ì˙BÁÂ ,"E¯ÈÚƒ∆¿≈»≈¿»»ƒ¿«≈

ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ19˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ." «ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ .'‰ÓÁ' BÊ ‰Î¯a¿»»∆»»¿»ƒ∆…»««¿≈»ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,BÊ ‰Î¯·a20ÔÈÚ ‡È‰L ÈtÓ ,21 ƒ¿»»…»»¿≈»ƒ¿≈∆ƒƒ¿«
˙Èa ˙eÎÏÓ ˙¯ÊÁa ‡l‡ ‰¯eÓ‚ ‰ÓÁ ÔÈ‡L ,‰Î¯a‰«¿»»∆≈∆»»¿»∆»«¬»««¿≈

.„Âc»ƒ

קמז,19) (תהלים שנאמר ישראל, נחמת הוא ירושלים שבנין
בונה  אימתי - יכנס ישראל נדחי ה' ירושלים בונה ב):
מט.). (ברכות יכנס" ישראל ש"נדחי בזמן ירושלים?

ב'ילקוט 20) (מצאתיו מדרש בשם מביא ירחי" וב"אבן שם.
ישראל  מאסו נבט בן ירבעם "בימי ח): שמואלֿא שמעוני'
ביתֿהמקדש  ובבנין דוד, בית במלכות דברים: בשלשה
דוד" ביתך "ראה טז): י, (דה"יֿב שנאמר שמים, ובמלכות
לאהליך  "איש הבית, ובבנין דוד בית במלכות שמאסו זה -
שמאסו  "לאלהיך", אלא לאהליך תקרא אל - ישראל"
שנאמר  שלשתם, שיבקשו עד נגאלים ואין שמים, במלכות
ופחדו  מלכם, דוד ואת אלהיהם ה' את ובקשו ח): ג, (הושע
אנו  ולפיכך המקדש, בית זה - טובו טובו, ואל ה' אל

"רחם". בברכת שלשתם את תוכן.21)מזכירים

.‰ÌiÒÓe ‰ÓÁa ÏÈÁ˙Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈
‰ÓÁa22?„ˆÈk .ÚˆÓ‡a ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â , ¿∆»»¿≈¿À««¿∆¿«≈«

ÌÁ¯" B‡ ,"E¯ÈÚ ÔBiˆa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈¡…≈¿ƒƒ∆«≈
,"E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆
B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ ÌÁÓ" ÌiÒÓe¿«≈¿«≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ
eÈ‰Ï‡ :˙aLa ,ÚˆÓ‡a ¯ÓB‡Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba"≈¿»»ƒ¿≈¿∆¿«¿«»¡…≈

eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯ ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â23eÈ‰Ï‡ '‰ ≈…≈¬≈¿≈¿«¬ƒ≈¡…≈
LB„w‰Â ÏB„b‰ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓ·e EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«»¿«»
Ba ˙aL .EÈÙlÓ ‡e‰ LB„˜Â ÏB„b ‰Ê ÌBÈ Èk ,‰f‰«∆ƒ∆»¿»ƒ¿»∆ƒ¿…

Á‰ EBˆ¯a .EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ‰·‰‡a Ba ÁeÂ24eÏ ¿»«¿«¬»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿¿»«»
‰Á‡Â ÔB‚ÈÂ ‰Ú¯Â ‰¯ˆ eÈÏÚ ‡‰z Ï‡Â ,eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿«¿≈»≈»»¿»»¿»«¬»»
‰ÏÚÈ" ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e .e˙ÁeÓ ÌBÈa¿¿»≈¿»ƒƒ≈«¬∆

‡B·ÈÂ25„ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÎÂ ," ¿»¿≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ26." ƒ¿∆¿«¿»»¿ƒƒ«¬∆¿»

ברכתו 22) חותם אלא שבת, בשל מסיים שאינו הכוונה,
שם). וב'תוספות' מח: (ברכות כמו:23)כבחול זרזנו,

וראה  לט. לעירובין רש"י יז) לב, (במדבר חושים נחלץ
לד. פ' ויקרא רבה' מנוחה.24)'מדרש לנו תן

מזכיר 25) הכיפורים, ביום שאוכל סכנה בו שיש וחולה
"יעלה  וכן בשבת, חל אם - והחליצנו" ("רצה המאורע מעין
ויום  אוכל, הוא בהיתר שהרי המזון, בברכת ויבוא"
('הגהות  ימיםֿטובים כשאר הוא הרי אצלו הכיפורים
וגם  לשבעה חלק "תן אמרו: מ: ובעירובין מיימוניות').
לברכה, ויוםֿהכיפורים ראשֿהשנה לרבות - וגם לשמונה".
מעין  שמזכיר המזון בברכת - לברכה חננאל: רבינו ופירש
יוםֿטוב. כשאר דינו שיוםֿהכיפורים הרי המאורע,

ע"א.26) כד, שבת

.ÂÏÚ" ı¯‡‰ ˙k¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒ¿∆¿«ƒ¿«»»∆«
‰lÙza ÛÈÒBnL C¯„k ,"ÌÈqp‰27B‡ ·BËŒÌBÈÂ . «ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿

‰ˆ¯" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡…̄…∆∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ¿≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz "eˆÈÏÁ‰Â28ÔÎÂ ." ¿«¬ƒ≈¿ƒ»¿««»«¬∆¿»¿≈

˙·Ë L„ÁŒL‡¯29ÏÚ" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ……∆≈≈∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ«
‰ÏÚÈ"Â "eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯"e ,ı¯‡‰ ˙k¯·a "ÌÈqp‰«ƒƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿«¬ƒ≈¿«¬∆

'a "‡B·ÈÂ'‰ÓÁp30. ¿»¿∆»»

אלא 27) תפילה אינה הניסים" ש"על הודאה, בברכת
אינה  היא שגם הארץ" ב"ברכת אותה מזכיר ולפיכך הודאה,
תפילה  שהיא ירושלים" "בונה בברכת ולא הודאה, אלא

(שם). ושאינו 28)ובקשה (תמידי) "תדיר הכלל: עלֿפי
משניהם. תדירה שבת וברכת קודם, תדיר - תדיר

בו.29) חלה ומקומן 30)שחנוכה ותחנונים, בקשות שהן
כאמור. נחמה בברכת

.Ê˙BiÎÏÓ LÏL da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a31. ¿»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ»»«¿À
‰Î¯a da ÛÈÒBÓ ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯B‡‰ C¯·nLÎe¿∆¿»≈»≈«≈∆««««ƒƒ»¿»»
LB·È ‡lL ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿«««»ƒ≈«≈¿ƒ»∆…≈
.'eÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÏkÈ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»»«∆¿…ƒ»≈»»«»¿
CÈ¯‡‰Ïe ˙Èa‰ ÏÚa ˙k¯·a ÛÈÒB‰Ï ˙eL¯ BÏ LÈÂ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿«««««ƒ¿«¬ƒ

da32. »

אתה...31) ברוך שאומר: ע"א. מט, העולם..ÍÏÓברכות
מלכיות ‰ÍÏÓוכו'ÂÎÏÓאבינו וטעם וכו', והמטיב הטוב

אין  השלישית, בברכה דוד בית מלכות שהזכיר מפני אלו,
אין  וגם - שמים מלכות גם יזכיר שלא הנימוס מדרך זה
דוד  בית מלכות להשוות שלא כדי שלישית בברכה להזכירה
ואגב  הרביעית, בברכה תקנוה לפיכך - שמים למלכות
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שהחסירן  מלכויות" "שתי להזכיר חוזר הוא זו, אזכרה
שלא  והטעם (שם). כאמור ירושלים ובברכת הארץ בברכת
ברכה  שהיא מפני במקומה, הארץ בברכת "מלכות" הזכיר
ב"מלכות" ונפטרה (הראשונה) לחברתה הסמוכה

ה"ד. פ"א, לעיל ראה ע"א.32)שבראשונה, מו, ברכות
שטן  ישלוט ואל נכסיו... בכל מאד "ויצלח הוסיפו: ושם
שום  לפנינו יזדקר ואל ידינו במעשי ולא ידיו במעשי לא

עולם. ועד מעתה ועוון, חטא דבר

.Á:˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ,Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nLÎe¿∆¿»¿ƒ¿≈»»≈≈ƒ¿»»¿ƒƒ
,˙Ó‡ Ôic ,˙Ó‡ Ï‡ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÈÁ‰ CÏn‰«∆∆«««¿«≈ƒ≈¡∆«»¡∆
,BBˆ¯k Ba ˙BNÚÏ BÓÏBÚa ËÈlL ,˜„ˆa ËÙBL≈¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ¿
BÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ eÁ‡ Ïk·e ,ÂÈ„·ÚÂ BnÚ eÁ‡L∆¬«¿««¬»»«…¬«¿«»ƒ¿
‰Ó ÈÙk ,BÓÁÏ Ï·‡‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Óe .BÎ¯·Ïe¿»¿¿«≈«¬ƒ«»»≈¿«¬¿ƒ«

‰ˆ¯iM33.'eÎÂ "ÔÓÁ¯‰" ¯ÓB‚Â , ∆ƒ¿∆¿≈»«¬»¿

מעלינו 33) זו פרצה יגדור הוא ישראל, פרצות "גודר כגון:
קצת  ובשינוי מו: (ברכות ולשלום" לחיים הזה האבל ומעל

קפט). סי' או"ח ה'טור' ע"פ

.ËÌÈ˙Á ˙È·a34Úa¯‡ ¯Á‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ¿≈¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬»ƒ«««¿«
.ÌL ÌÈÏÎB‡L ‰„eÚÒe ‰„eÚÒ ÏÎa ,el‡ ˙BÎ¯a¿»≈¿»¿»¿»∆¿ƒ»

ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú ‡Ï ,BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â35„Ú . ¿≈¿»¿ƒ¿»»…¬»ƒ¿…¿«ƒ«
‰nk36‡NpL ÔBÓÏ‡ ‰È‰ Ì‡ ?BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó «»¿»¿ƒ¿»»ƒ»»«¿∆»»

Ì‡Â ;„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ,‰ÓÏ‡«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‡NpL ÔBÓÏ‡ B‡ ‰ÓÏ‡ ‡NpL ¯eÁa»∆»»«¿»»«¿∆»»¿»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó37. ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

לחופה.34) ומכניסה ארוסתו את נושא כשהחתן
הל'35) לעיל ראה מצטרפים, אינם עשרה לצירוף שאפילו

 ֿ (כסף לברכה כשרים שאינם כלֿשכן ה"ד. פ"ח, תפילה
ע"ב.37)ימים.36)משנה). ז, כתובות

.ÈÌÈ˙Á ˙È·a ÔÈÙÈÒBnL BÊ ‰Î¯a38‰Î¯· ‡È‰ ¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒƒ¿»»
ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ‡eN ÏL ˙BÎ¯a Ú·MÓ ‰B¯Á‡«¬»ƒ∆«¿»∆ƒƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡39˙k¯·a e„ÓÚL Ì‰ ,ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»¿ƒ≈∆»¿¿ƒ¿«
ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÎ¯a‰ eÚÓLÂ ÔÈ‡eNƒƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»»¿ƒ
- ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈ‡eN ˙k¯a eÚÓL ‡lL ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆…»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒƒ
,˙BÎ¯a Ú·L ÔBÊÓ ˙k¯a ¯Á‡ ÌÏÈ·La ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ¿«»∆«¿»

ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈÎ¯·nL C¯„k40eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿∆∆∆¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿
‰¯NÚ41ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÁÂ ,42. ¬»»«¬»ƒƒ«ƒ¿»

אביה 38) מבית נישואיה ליום עוברת שהארוסה שם על
רבינו  לשון (ראה לחופה כניסתה עיקר והוא בעלה, לבית
בית  - הנישואין מקום נקרא - ה"א) פ"י, אישות בהל'

הלכה 39)חתנים. בסמוך הנזכרת ברא" "אשר ברכת היא
בלבד.40)יא. אחת ברכה אלא מברכים שאין
מאבא 41) "ואעתיק יאמר: רבינו, של בנו אברהם, ורבינו

פנים  כי משנים, פחות לא - חדשות" ש"פנים זצ"ל מארי
כמו  שנים, - בלשוננו רבים שבלשון והפחות רבים, לשון
הם  אשר הזהב, את יקחו והם ה): כח, (שמות שנאמר
הוצ' הרמב"ם, בן אברהם רבי (תשובות ואהליאב בצלאל
בשעת  האוכלים היו שאפילו היום ומנהגנו ק"י). סימן מק"נ

שבע  בשבילם מברכים נישואין, ברכת ושמעו נישואין ברכת
שם  אכלו לא אם המזון, ברכת אחרי הסעודה בשעת ברכות
הנישואין  שאחרי הראשונה בסעודה ועלֿכלֿפנים עתה, עד
הנישואין  במעמד כולם היו אפילו ברכות שבע מברכים
חדשות, פנים חשובה - ושבת פב). סי' אבןֿהעזר (שו"ע
"מזמור  ז:): כתובות ב'תוספות' (הובא ב'מדרש' שאמרו
לכאן, באו חדשות פנים הקב"ה: אמר - השבת ליום שיר
עשרה  ויקח ב): ד, (רות שנאמר ז.) (כתובות שירה".. אמרו

וישבו. פה שבו ויאמר ע"ב.42)אנשים... ח, שם,

.‡ÈeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙BÎ¯a Ú·L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆«¿»»«»¡…≈
Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ43eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»≈»»»»«»¡…≈

B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ44'‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡45,BÓÏˆa ¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿

B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa46epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,47È„Ú ÔÈa ¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈
„Ú48Ï‚˙Â NÈNz NBN .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . «»«»≈»»»»ƒ¿»≈

‰¯˜Ú49,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a ¬»»¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»
,ÌÈ·e‰‡Â ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN .‰È·a ÔBiˆ ÁnNÓ¿«≈«ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ«¬ƒ

Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnNk50,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»
Ô˙Á ÁnNÓ51CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ ¿«≈«»»¿«»»«»¡…≈∆∆

‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓNÂ ÔBNN ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
.˙eÚ¯Â ÌBÏL ,‰ÂÁ‡ ,‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ,‰p¯Â¿ƒ»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈
˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰¯‰Ó¿≈»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿

ÌÈÏLe¯È52ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓN ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ , ¿»»ƒ»¿ƒ¿»»»¿
ÌÈ¯Úe [Ì˙tÁÓ] ÌÈ˙Á ˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk«»ƒ¿¬¬»ƒ≈À»»¿»ƒ

Ce¯a .Ì˙È‚pÓ53‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ ,'‰ ‰z‡54. ƒ¿ƒ»»»«»¿«≈«»»ƒ««»

והקדימו 43) החליפו אחר, ובנוסח א'. התימנים כת"י כנוסח
ראה  כהלכה. שלא "שהכל", לברכת האדם" "יוצר ברכת

ה"ג. פ"י, אישות האדם 44)הל' יצירת על הודאה ברכת
זכר 45)בכלל. של הזיווג יצירת על מכוונת זו ברכה

ושכלו. בנשמתו האנושי מין ושלימות גם 46)ונקבה,
- הראשון אדם אשת לחוה מכוונת שהיא - תבניתו דמות

ישראל"). ("עבודת אלהים בצלם מגופו 47)נוצרה
בנין 48)ומצלעותיו. נקראת שחוה לדורות, נוהג בנין

ח.). כתובות (רש"י הצלע את ויבן מכוון 49)ככתוב:
את  להעלות ומצוה כעקרה, בחורבנה שהיא לירושלים
ו). קלז, (תהלים הכתוב כלשון שמחתנו. ראש על ירושלים

חוה 50) את בהביאך הראשון אדם את ששימחת כשם
בגןֿעדן. עוד בהיותם התימנים,51)לפניו, כת"י ובנוסח

ובונה  עמו "משמח כתוב: וונציה, שונצינו בדפוסי וכן
י.52)ירושלים". לג, ירמיה הכתוב מנה 53)מלשון לא

פתח  ההלכה ובתחילת בלבד, ברכות שש אלא רבינו כאן
שם  יהיה "ואם אומר: ה"ד, פ"י אישות בהל' אולם בשבע.
את  ומסדר תחלה, היין על ומברך יין של כוס מביא יין,

ברכות". ז' מברך ונמצא הכוס, על הלכה 54)כולן הקפנו
הלכה  כל אין ב' תימנים כת"י שבנוסח מפני בסוגריים, זו
ואמנם  אישות, בהל' ומקומה מקומה, כאן אין כי זו,
הברכות  נוסח כל רבינו הביא ה"ג, פ"י אישות בהלכות

האלו.

.·È˙M„˜ ·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿ƒ¿«»¿¿À«

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



zekxaקנב zekld - dad` xtq - zah 'i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌBi‰55- ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : «ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ
'‰ Ce¯a :¯ÓB‡ ˙aLa56BnÚÏ ‰ÁeÓ Ô˙ ¯L‡ ¿«»≈»¬∆»«¿»¿«

Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .L„˜ ˙È¯·ÏÂ ˙B‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿ƒ¿ƒ…∆»«»¿«≈
a :¯ÓB‡ ·BËŒÌBÈa .˙aM‰ÌÈÓÈ Ô˙ ¯L‡ Ce¯ ««»¿≈»¬∆»«»ƒ

‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈ·BËƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿»»«»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ,'‰57‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«¿ƒƒ¿»»

‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»
"Ôf‰" ˙k¯a ‡e‰L ,L‡¯Ï ¯ÊBÁÂ ˜ÒBt - ˙ÈÚÈ·¯58. ¿ƒƒ≈¿≈»…∆ƒ¿««»

ה"ה.55) לעיל שאומר 56)המבוארת מלכות, גם ומזכיר
ומלכות  שם הזכרת בה שאין ברכה כל כי העולם" "מלך בה
המפרשים  רוב דעת וכן ה"ה). פ"א, (לעיל ברכה אינה -
ס"ז). קפח סי' או"ח ושו"ע (לחםֿמשנה רבינו בדברי
הזכרת  בלי וכו' נתן אשר ברוך הנוסח: התימנים, ובכת"י

פ"ז. לברכות ברי"ף הנוסח וכן באמצע, ברכות 57)השם
בשבת  יוםֿטוב חל ואם ע"א. של מט, היום קדושת ושכח ,

נתן  אשר אמ"ה, בא"י, ואומר: שניהם את כולל שניהם,
מקדש  בא"י וכו' לששון ויוםֿטוב וכו' ישראל לעמו שבתות
אלא  וראשֿחודש, בשבת וכן והזמנים, וישראל השבת
ה"יג  בסמוך כמבואר ראשֿחודש, בשל חותם שאינו

מיימוניות'). חייב 58)('הגהות שאינו הזימון, לברכת פרט
יוסף' ב'בית הובא ב'כלבו' וכן (כסףֿמשנה, ולזמן לחזור

קפח). סי' או"ח

.‚È:"‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎL ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ»«¿…»««¬∆¿»
L Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Ce¯a :¯ÓB‡ - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÈÁ˙i ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈»

BÈ‡Â .ÔB¯kÊÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈL„Á ÈL‡¯ Ô˙ ¯L‡¬∆»«»≈√»ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈
da Ì˙BÁ59Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe , ≈»«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ

d˙B‡ ¯ÓBb - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»
¯ÊBÁ BÈ‡Â60„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÎÂ .61‰kÁ·e ¿≈≈¿≈¿À∆≈«¬À»

ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈÚ‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL ,ÌÈ¯eÙ·e62- ¿ƒ»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««»
¯ÊBÁ BÈ‡63. ≈≈

במלאכה,59) מותר וראשֿחודש הואיל כי ע"א. מט, ברכות
בו. לחתום כלֿכך חשוב של 60)אינו שכח שאם ואע"פ

הלכות  לעיל (ראה אותו מחזירים בתפילה ראשֿחודש
לברכת  חובה, שהיא תפילה בין לחלק יש ה"י) פ"י, תפילה
פת  לאכול רצה לא אם שהרי רשות, אלא שאינה המזון
 ֿ ויום בשבת אבל חוזר. אינו ולפיכך רשאי, בראשֿחודש

שם:). (ברכות חוזר ולפיכך חובה, פת אכילת אם 61)טוב
ימים  נתן אשר ברוך אומר: הרביעית, הברכה לפני נזכר
בברכה  שהתחיל לאחר נזכר ואם (לחםֿמשנה), וכו' טובים

כראשֿחודש. דינו כמבואר 62)רביעית, הארץ, בברכת
ה"ו. ירושלים,63)לעיל בברכת התחיל לא עוד אפילו

סוברים  ויש סופרים, מדברי אלא אינם ופורים שחנוכה מפני
אלא  כד.) (שבת המזון בברכת הנסים על מזכיר אינו שבכלל
חמורים  אינם ועכ"פ המחייבים, כדעת פוסקים שאנו

על  לחזור (כסףֿמשנה).שיצטרך יהם

.„ÈC¯· ‡ÏÂ ÁÎLÂ ,ÏÎ‡L ÈÓ64Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ - ƒ∆»«¿»«¿…≈«ƒƒ¿«…∆
ÂÈÚÓaL ÏÎ‡n‰ ÏkÚ˙iL65ÏkÚ˙ ;C¯·Óe ¯ÊBÁ , ∆ƒ¿«≈««¬»∆¿≈»≈¿»≈ƒ¿«≈

ÌÏÚ Ì‡ ÔÎÂ .C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰«»∆¿≈»≈≈¿»≈¿≈ƒ∆¿«

C¯·Óe ¯ÊBÁ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a Ì‡ Ú„È ‡ÏÂ epnÓ66, ƒ∆¿…»«ƒ≈≈…≈«≈¿»≈
.ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙ ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿«≈«»∆¿≈»

המזון.64) אותה 65)ברכת מחמת רעב שאינו זמן וכל
ובפירוש  נג: (ברכות נתעכל לא שעדיין סימן האכילה,
לחמרי  ונהפך המאכל נטחן - נתעכל שם). לרבינו המשנה

מן 66)המזון. המזון ברכת כי ה"א. פ"א, ברכות ירושלמי
- ברכות ספק לשאר ובנוגע לחומרא. תורה וספק התורה.

הי"ב. פ"ח, לקמן ראה

ה'תשע"ח  טבת י' חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובברכת 1) "המוציא" בברכת החייבים הם דגן מיני כמה

ודין  בכיסנין הבאה פת בברכות; והטפלה העיקר דין המזון;
שלוש". "מעין ברכת נוסח ברכה; לעניין שבשלו אורז

.‡ÔÈÓqk‰Â ,ÔÈ¯BÚN‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ô‰ ÔÈÈÓ ‰MÓÁ2, ¬ƒ»ƒƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ
ÏÚeL ˙ÏaLÂ3ÔBÙÈLÂ ,4,ÔÈhÁ‰ ÔÈnÓ - ÔÈÓqk‰ . ¿ƒ…∆»¿ƒ«À¿ƒƒƒ«ƒƒ

ÌÈ¯BÚN‰ ÔÈnÓ - ÔBÙÈLÂ ÏÚeL ˙ÏaLÂ5‰MÓÁÂ . ¿ƒ…∆»¿ƒƒƒ«¿ƒ«¬ƒ»
ÏÎa ‰‡e·z ÌÈ‡¯˜ ,ÌÈÏaL Ô‰Lk ,el‡‰ ÔÈÈÓƒƒ»≈¿∆≈ƒ√ƒƒ¿»ƒ¿»¿»

ÌB˜Ó6ÔÈLcL ¯Á‡Â ;7ÔÈ¯BÊÂ8Ô‚c ÔÈ‡¯˜ ,Ô˙B‡9; »¿««∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»
,Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ÔÁÓ˜ ˙‡ ÔÈLÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÁBhLÎe¿∆¬ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

˙t ÔÈ‡¯˜10‡È‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰NÚp‰ ˙t‰Â . ƒ¿»ƒ«¿««««¬∆≈∆»≈∆ƒ
ÈeeÏ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa ˙t ˙‡¯˜p‰11. «ƒ¿≈«¿»»¿…ƒ

פ"א,2) כלאים לרבינו, המשנה (פירוש מדבריות חיטים הם
- כיסמים מפרשים: ויש ט). (ד, ביחזקאל ונזכרים מ"א)

השלם'). ('הערוך בלע"ז השעורה 3)שפעלט היא
מפרשים: ויש שם). לרבינו, המשנה (פירוש המדברית
ומחודדים  מארכים שזרעוניו דגן מין והוא בלע"ז, האפער
(מילון  לסוסים למספוא ביחוד בו ומשתמשים השועל, כזנב

גור). י. (כלאים 4)- במשנה ונזכר בלע"ז, רוגגען זרע
מ"א). הפרשת 5)פ"א, לענין מזה ויצא ע"א. לה, פסחים

וכן  שם). (רש"י מינו שאינו על ממין תורמים שאין תרומה,
וגו' ושעורה חטה ארץ ח): ח, (דברים תורה כשאמרה
שהם  האלה המינים לכל הכוונה - וברכת ושבעת ואכלת

והשעורים. החיטים התבואה,6)ממשפחת מן והנודר
מ"ב). פ"ז, (נדרים אלה בכל השבלים 7)אסור חובטים

גרעיניהן. מפסולתן.8)להוציא לנקותן ודגן 9)ברוח,
מיני  חמשת את כולל ועוד) כג יד, (דברים בתורה האמור

זריתם. אחרי וברכת 10)תבואה המוציא ברכת לענין
חצרות, עירובי לענין וכן בסמוך, כמבואר לאחריה המזון
ה"א) (פ"א, חלה וב'ירושלמי' ה"ח. פ"א, עירובין הל' ראה

(ישעיה  הפסוק את רמז דרך חטה דרשו ושם כה): כח,
המינים  חמשת כל גבולתו, וכוסמת נסמן ושעורה שורה
עשויה  שהיא שועל, שבולת זו - שורה זה: בפסוק מנויים
גבולתו  הכוסמין. זה - וכוסמת השיפון. זה - נסמן כשורה.
נקראים  המינים שאר שאין לומר לחם, של גבולו כאן עד -

פת 11)לחם. נקראת אינה אחר ממין הפת כי נוסף, שם
דוחן. פת או אורז פת כגון הנוסף בשמה אלא סתם,

.·'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰ÈÙÏ C¯·Ï ·iÁ ,˙t ÏÎB‡‰»≈««»¿»≈¿»∆»»«»
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CÏÓ eÈ‰Ï‡‡ÈˆBn‰ ,ÌÏBÚ‰12,ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ¡…≈∆∆»»«ƒ∆∆ƒ»»∆
˙BÎ¯a Úa¯‡ - ‰È¯Á‡Ïe13˜eÏL Ô‚c ÏÎ‡ .14BÓk ¿«¬∆»«¿«¿»»«»»»¿

‡e‰L15,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÙÏ C¯·Ó - ∆¿»≈¿»»≈¿ƒ»¬»»
"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe16C¯·Ó - ÁÓ˜ ÏÎ‡ . ¿«¬»≈¿»«»«∆«¿»≈

"Ïk‰L" ÂÈÙÏ17."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe , ¿»»∆«…¿«¬»≈¿»«

פרי 12) "בורא" כמו "מוציא" לומר ואין ע"ב. לח, ברכות
שאות  מוציא. - העולם של האותיות לערב שלא כדי הגפן,
שאנו  ומה ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' במבטא תיבלע מ'
בתהלים  הנוסח שכך להקפיד, אין הארץ, מן - לחם אומרים
לח:). ברכות ('תוספות' הארץ מן לחם להוציא יד): (קד,

ה"ב.13) פ"ב, לעיל שהוא 15)מבושל.14)מנויות כמו
לשנים. אותו חלקו ולא קליפתו הוסרה שלא הגורן, מן בא
פרי  בורא עליה מברך החיטה את "הכוסס לז.): (ברכות
ולא  הואיל מבושלת, היא שאפילו רבינו וסובר האדמה",
(כסףֿמשנה). חשובה אכילתה אין קליפתה, הוסרה

שאין 16) משמע לאחריה, ברכה שם נאמרה שלא שם.
סי' או"ח (הגר"א בלבד נפשות בורא אלא אחריה מברך
מה  כל על רבות נפשות הנוסח: התימנים, ובכת"י רח).
ה"א, פ"ח לקמן וראה העולמים. חי ברחמיו שברא

טעם 17)ובביאורנו. עדיין בו ויש דק דק נטחן לא ואפילו
מברך  לאכילה, קצת שראוי קליות של קמח או חיטה,
לו. (ברכות קמח לאכול אדם בני דרך שאין משום "שהכל"

רח. סי' או"ח 'טור' וראה שם). וברי"ף

.‚e‰e˜ÏML ,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜18 ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆¿»
¯ÚÂÈ„k ,‰·Ú ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ˜LÓ ¯‡La B‡ ÌÈÓa B· ¿≈¿¿«ƒƒ¿»«¿ƒƒ»»»∆¿≈

‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,BÒÚÏÏe ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬ƒ»¿»√¿»≈»»ƒ¿ƒ»
ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ" ÛBq·Ïe ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba"≈ƒ≈¿¿«««ƒ¿»¿«

"‰ÏkÏk‰19Èe‡¯ ‰È‰iL È„k ,C¯ ‰È‰ Ì‡Â ; ««¿»»¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿∆»
‰i˙LÏ20"Ïk‰L" ‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó -21ÛBq·Ïe , ƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ¿ƒ»∆«…¿«

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"22. ≈¿»«

שקלהו.18) הנוסח: התימנים, ברכה 19)ובכת"י היא
יג. הלכה לקמן ומפורשת שלש, מעין כמו 20)אחת

לרפואה. אלא 21)שעושים לסעוד עשוי שאינו כיון
שם). וב'תוספות' לח. (ברכות כל 22)לשתות הכלל: זה

מברכים  אין - מזונות" מיני "בורא לפניו מברכים שאין
יא. הלכה לקמן וראה הכלכלה", ועל המחיה "על לאחריו

.„ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜23‰¯„˜a BÏMaL ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÔB‚k ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈa ,Bc·Ï ÔÈa -≈¿«≈∆≈¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿

˙B·È·Ï24B˜lÁL Ô‚c‰ ÔÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ25B‡ ¿ƒ¿«≈»∆¿≈«»»∆ƒ¿
BL˙Î26˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,‰¯„˜a BÏM·e27N¯‚Â28 ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿∆∆

‰NÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÏÓ¯k‰««¿∆¿«≈»∆¿»∆«ƒ¿»«¬≈
ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ ;‰¯„˜29,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ Ba ·¯ÚL , ¿≈»¿≈»«¿ƒ∆≈«≈¬≈∆«ƒƒ

ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó ‰lÁza - ˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa≈∆«≈««¿ƒ»¿»≈»»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ30. ¿

עליהם.23) חי והאדם מזינים, סולת 24)שהם עוגת
(שמואלֿב  בשמן ואחרֿכך תחילה רותחים במים מרובכת
ממולאים  בצק כיסי גם כן נקראים וכיום שם) וברש"י ח יג,

גבינה. או להרבה 26)לשנים.25)בשר, במכתשת
בשמואלֿב 27)חלקים. ונזכרות וכתושות, קלופות חיטים

יט). גרוסות,28)(יז, של בטחנה טחונות מלשון חטים
יד). ב, (ויקרא המינים.29)הכתוב מחמשת שלא

ע"א.30) לז, ברכות

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31·eLÁ ‰f‰ ÔÈn‰ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«∆»
˙LÓÁÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÙË ‰È‰ ‡ÏÂ BÏˆ‡∆¿¿…»»¿≈»¬»ƒ»»∆»≈¬≈∆
,¯wÚ‰ ÏÚ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ - ‰ÏÙË ·¯ÚL ÔÈÈn‰«ƒƒ∆≈«¿≈»≈¿»≈∆»«»ƒ»
‡e‰L Ïk :˙BÎ¯aa ÏÏk ‰ÊÂ .‰ÏÙh‰ ˙‡ ¯ËBÙe≈∆«¿≈»¿∆¿»«¿»…∆
˙‡ ¯ËBÙe ¯wÚ‰ ÏÚ C¯·Ó - ‰ÏÙË BnÚÂ ¯wÚƒ»¿ƒ¿≈»¿»≈«»ƒ»≈∆

‰ÏÙh‰32,¯wÚ‰ ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰L ÔÈa , «¿≈»≈∆»¿»«¿≈»¿…∆∆ƒ»ƒ»
.˙·¯ÚÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa≈∆…»¿»¿…»∆

עליו:31) מברכים המינים, מחמשת המעורב תבשיל שכל
מזונות". מיני ע"א.32)"בורא מד, ברכות

.Â˙ÙÏ ÔB‚k ?˙·¯ÚÓ‰ ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk33B‡ ≈«ƒ«¿≈»«¿…∆∆¿∆∆
˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜ Ba ·¯ÚÂ BÏMaL ,·e¯Î¿∆ƒ¿¿≈≈∆«∆∆»≈¬≈∆

B˜a„Ï È„k ÔÈÈn‰34ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ - «ƒƒ¿≈¿«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
ÏkL .‰ÏÙË BÁÓ˜Â ¯wÚ‰ ‡e‰ ˙Ùl‰L ,"˙BBÊÓ¿∆«∆∆»ƒ»¿ƒ¿¿≈»∆»
È„k B‡ ÁÈ¯ ÔzÏ È„k B‡ ˜a„Ï B˙B‡ ÔÈ·¯ÚnL ¯·c»»∆¿»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈≈«¿≈

ˆÏ‰ÏÙË BÊ È¯‰ ,ÏÈL·z‰ ˙‡ Úa35·¯Ú Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…«∆««¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒ≈≈
¯wÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙B·B¯Úza ÌÚË ÔzÏ È„k36,CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ≈««««¬¬≈ƒ»¿ƒ»

‰hÁ ·ÏÁ Ô‰a ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL L·„ ÈÈÓ37 ƒ≈¿«∆¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆≈∆ƒ»
C¯·Ó BÈ‡ ,‰˜È˙Ó ÈÈÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˜a„Ï È„k¿≈¿«≈¿ƒ≈∆ƒ≈¿ƒ»≈¿»≈
‡e‰ L·c‰L ÈtÓ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ»»≈ƒ≈¿ƒ¿≈∆«¿«

.¯wÚ‰»ƒ»

בלע"ז.33) ריבע גנים, ירק ולעשותו 34)מין להקפותו
ע"א.35)סמיך. לט, לטעם,36)שם, העשוי דבר שכל

לח:). (ביצה בטל בו 37)אינו שמשתמשים עמילן, כגון
יא). הלכה (פ"ד, ומצה חמץ הל' והשווה לכביסה,

.ÊCÈ¯vL È¯‰ ?˙·¯ÚÓ dÈ‡L ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿≈»∆≈»¿…∆∆¬≈∆»ƒ
ÁÈÏÓ ‚c ÏÎ‡Ï38˜ÈfÈ ‡lL È„k BnÚ ˙t‰ ÏÎ‡Â , ∆¡…»»ƒ«¿»«««ƒ¿≈∆…«ƒ

ÁÈÏn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - BBLÏe BB¯b ÁÏn‰«∆«¿¿¬≈∆¿»≈««»ƒ«
BÏ ‰ÏÙË ˙t‰L ÈtÓ ,˙t‰ ˙‡ ¯ËBÙe39Ïk ÔÎÂ , ≈∆««ƒ¿≈∆««¿≈»¿≈…

.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

אחריו 38) מליח לאכול וצריך מתוקים, פירות שאכל כגון
(קיבה). באיסטומכא ונקבצת המתדבקת הליחות את להסיר

ז). ו, (ברכות לרבינו המשנה פירוש מד,39)מלשון שם,
ע"א.

.ÁÌÈzt d˙B‡ ˙˙tL ˙t‰40B‡ ‰¯„˜a dÏM·e , ««∆»«»ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»
˙Èfk ÔÈ˙È˙ta LÈ Ì‡ :˜¯na dLÏ41Ô‰L ¯kpL B‡ , »»«»»ƒ≈«¿ƒƒ««ƒ∆ƒ»∆≈

d˙¯eˆ ‰pzL ‡ÏÂ ,˙t42‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿…ƒ¿«»»»¿»≈»∆»«¿ƒ»
"‡ÈˆBn‰"43˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;44‡ ,˙¯eˆ ‰¯·ÚL B «ƒ¿ƒ≈»∆««ƒ∆»¿»«

ÏeMaa ˙t‰45ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «««ƒ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ46. ¿

לפרורים.40) צורתה.41)פיררה שנשתנית אע"פ
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כזית.42) בהם אין אפילו בלישה 43)ואז מדובר זה כל
עוברת  הפת צורת אין במרק בלישה כי בבישול, ולא במרק
בהם  יש אם ולפיכך במקצת, נשתנית אלא לגמרי ממנה
חז"ל  מדברי זה דין רבינו ולמד המוציא. - ברכתם כזית,
- הערוך) במרק, שנילושו (פירורין חביצה לז:): (ברכות
כדברי  כזית, בפירוריה שאין אע"פ המוציא עליה מברכים

שם. ששת, חוזר 44)רב וכאן צורתה. שנשארה אע"פ
ש  פת של הדין לפרש בהם Ï˘·.(45‰רבינו יש ואפילו

עלולה  בישול ע"י כי לגמרי, צורתה ועברה הואיל כזית,
" רבינו: שהדגיש וזה לגמרי, לעבור הפת ",··ÏÂ˘Èצורת

במרק. בלישה לא בבישול, מדובר שכאן שם,46)לומר
הובא  וכן הכסףֿמשנה, ע"פ הוא זה פירוש ע"א. לז,
חכמי  בה נתבלטו זו, הלכה קמו. אלפים שני ח"ד ברדב"ז
עצמם  את סותרים רבינו דברי לכאורה שהרי הדורות,
או  כזית בפתיתים יש אם אמר: שמתחילה לסופם, מראשם
ברכת  לחייבם מספיקה אחת שמעלה מזה משמע וכו' שניכר
שלא  ובלבד מכזית פחות אפילו או כזית, או המוציא:
שעברה  או כזית, בהם אין ואם אמר: ואח"כ צורתם, תשתנה
ברכת  לחייבם מספיקה אינה אחת שמעלה משמע וכו'
צורתם  נשתנית לא וגם כזית, בהם כשיש ורק "המוציא",
בבית  זו הלכה נשאלה וכבר "המוציא". עליהם מברכים אז
חכמים  במעמד רבתי, בפומבי אבוהב יצחק רבי של מדרשו
ואמרו  אברבנאל, יצחק רבי הגדול הנשר ובכללם גדולים
ישרים' וב'תומת כסףֿמשנה). (ראה שונים פירושים בזה
"אם" שצ"ל: הבתים' 'ספר בשם נוסחא הביא כח, סימן

כזית בפתיתים יש אם שם: כתוב וכך "או", ÎÈ¯במקום Ì‡
וגם  כזית, דרושות: מעלות שתי שאמנם וכו' פת שהם
ל"סיפא" מה"רישא" סתירה כל אין ומעתה קיימת, צורתו
שזהו  שם, וסיים במרק. ללישה בין לבישול בין מכוון והכל
האחר, הנוסח לפי פירוש למצוא והחושב האמיתי, הנוסח
הוא  שגם הנ"ל ברדב"ז וראה יתירה. חריפות אלא זה אין

אחר. תיקון ומציע סופר, טעות כאן שיש סובר,

.ËÈÎBL ÌÈi·¯Ú‰L BÓk ,Ú˜¯wa ˙ÈÙ‡pL ‰qÚƒ»∆∆¡≈««¿«¿∆»«¿ƒƒ¿≈
,˙t ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈÙB‡ ˙B¯a„n‰«ƒ¿»ƒƒ¿≈»∆»««

"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó47Ì‡Â . ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈¿¿ƒ
"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó - ‰ÈÏÚ BBÊÓ Ú·˜48‰qÚ ÔÎÂ . »«¿»∆»¿»≈«ƒ¿≈ƒ»

da ·¯ÚL B‡ ,·ÏÁ· B‡ ÔÓL· B‡ L·„a dLlL∆»»ƒ¿«¿∆∆¿»»∆≈≈»
ÔÈÏ·˙ ÈÈÓ49‰‡a‰ ˙t ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,d‡Ù‡Â ƒ≈¿»ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿≈««»»

ÔÈqÎa50‡¯Ba" ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,˙Ù ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒ»ƒ««ƒ∆«¿»≈»∆»≈
"˙BBÊÓ ÈÈÓ51C¯·Ó - ‰ÈÏÚ B˙„eÚÒ Ú·˜ Ì‡Â . ƒ≈¿¿ƒ»«¿»»∆»¿»≈

"‡ÈˆBn‰"52. «ƒ

מזונות,47) מיני בורא - דארעא" "כובא ע"א. לח, ברכות
פת  שזוהי שם) ברשב"א (הובא גאון האי רב ומפרש

בקרקע. ה"ו)48)הנאפית (פ"ו, ומצה חמץ ובהל' שם.
בפסח, מצה חובת ידי זו, במצה שיוצאים רבינו, כותב
שפירש  מה על וסמך נתכוין, מזונו עליה כשקבע ובוודאי

רוקח'). ('מעשה טעם.49)כאן הנותנים מרקחים מיני
(הובא 50) חננאל ורבינו שם. וברש"י ע"ב מא, ברכות

מלאים  כיסים כמין עשויה פת - כסנין מפרש: ב'הערוך')
כעכים  כמין אותה שעושים ואגוזים... ושקדים סוכר

דבש  ובקבוק ונקודים משתאות. בבתי אותה ולועסים
דבש. וזלוע כסנין יונתן: מתרגם ג) יד, (מלכיםֿא

סעודתם 51) לקבוע אדם בני דרך שאין ע"א. מב, ברכות
ואפי  והשמן עליה, שהדבש כל הרבה, מים בעיסה נתן לו

מזונות" מיני "בורא עליה: מברכים טעמם, בה נתנו
רבינו). בדעת לפני 52)(כסףֿמשנה ידים ליטול צריך וגם

ה"א). פ"ו, לקמן וראה ס"א. קנח, סי' (או"ח אכילתה

.È˙t epnÓ ‰NÚL B‡ BÏMaL Ê¯‡53‰lÁza - …∆∆ƒ¿∆»»ƒ∆««¿ƒ»
"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó54‡¯Ba" ÛBq·Ïe , ¿»≈»»≈ƒ≈¿¿«≈

"˙BLÙ55,¯Á‡ ¯·c ÌÚ ·¯ÚÓ ‡‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿»ƒ¿«∆…¿≈¿…»ƒ»»«≈
Bc·Ï Ê¯‡ ‡l‡56ÔÁc ˙t Ï·‡ .57¯‡L ÏL ˙Ù B‡ , ∆»…∆¿«¬»«…««∆¿»

˙ÈË˜ ÈÈÓ58"Ïk‰L" C¯·Ó ‰lÁza -59ÛBq·Ïe , ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆«…¿«
"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"60. ≈¿»«

ואפאו.53) הוא 54)שטחנו כי והטעם, ע"ב. לז, ברכות
רח). סי' או"ח ('טור' הלב וסועד שם:55)מזין ברכות,

כלום" ולא "לבסוף שכל וקיימאֿלן כלום". ולא "לבסוף
שם, אשי רב דברי עלֿפי (רי"ף, רבות נפשות בורא מברך

אחר 56)מד.). בתבשיל המעורבים המינים כחמשת לא
האורז  אין כי ה"ד) (לעיל מזונות" "מיני עליו שמברכים
לז.). (ברכות בתערובת אפילו חשוב שיהא כלֿכך מזין

פ"ב,57) (שביעית המשנה בפירוש ורבינו בלע"ז, הירזע
ט). (ד, ביחזקאל ונזכר בלע"ז. מי"ל מפרש מ"ז)

(הערבסין 58) בתרמיל ומונח עגול שפריו ירק זרעוני
התלמוד 59)בלע"ז). דברי ממשמעות פ"ו, לברכות רי"ף

נזכרים  להיות ודוחן אורז רגילים מקום שבכל לז.) (שם,
מיני  בורא מברך אורז "על הברייתא אומרת וכאן כאחד,
דוחן  דין שאין מכאן נראה דוחן, גם הזכירה ולא מזונות",
פרי  "בורא עליהם מברך ואינו ברכה, לענין אורז בכלל
וגם  פרי, מתורת ויצאו אפייתם ע"י שנשתנו מפני האדמה",
עליהם  מברכים - הנאתם דרך זו ואין פת לאכלם דרך אין
(פ"ח, לקמן כמבואר הכל, כוללת ברכה שהיא "שהכל"

לאחריו 60)ה"י). מברך "שהכל", לפניו שמברכים כל כי
ה"ח). פ"ח, (לקמן נפשות" "בורא

.‡ÈÔÈÎ¯·Ó ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL Ïk»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ
˙BÎ¯a Úa¯‡ ,d¯„Òk ÔBÊn‰ ˙k¯a ÛBqa ÂÈ¯Á‡Ï61; ¿«¬»«ƒ¿««»¿ƒ¿»«¿«¿»

,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÏÎÂ¿»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿
LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈ¯Á‡Ï ÛBqa ÔÈÎ¯·Ó62ıeÁ , ¿»¿ƒ«¿«¬»¿»»««≈≈»

Ê¯‡‰ ÔÓ63. ƒ»…∆

פ"ד.61) ברכות, יג.62)תוספתא הלכה בסמוך מפורשת
מזונות",63) מיני "בורא בתחילה עליו שמברך שאףֿעלֿפי

לז.). (ברכות נפשות" "בורא אחריו מברך

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64˙ÈfkÓ ÏÎ‡L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ««ƒ
‰ÏÚÓÏe65˙t‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ Ï·‡ ;66, ¿«¿»¬»»«»ƒ««ƒ≈ƒ««

ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ ÔÈa67˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙BM‰Â ;68ÔÈa , ≈ƒ¿»√»ƒ¿«∆»≈¿ƒƒ≈
‰Î¯a ‰lÁza C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ÔÈa ,ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰69ÏÏk C¯·Ó BÈ‡ ÛBq·Ïe ,70. »¿»¿«ƒ¿«≈¿»≈¿»

לאחריו.64) מברך לפניו, שמברך שאמרו,65)שכל וכזית
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לט.). (ברכות בינוני אלא גדול ולא קטן ברכות 66)לא
ע"א. ע"א.67)מה, לט, החייב 68)שם, השיעור שהוא

וכן  לנזיר, יין רביעית כגון - אסורים משקין בשתיית עליו
ופחות  אסורים, במאכלות כזית שיעור כמו - דם רביעית
(כסףֿמשנה). באוכלין מכזית כפחות הוא במשקין מרביעית

והחמירו 69) לה.) (ברכות ברכה בלא ליהנות שאסור
מברכה  יותר סופרים, מדברי שהיא שלפניה בברכה
ויאכל  בדעתו ימלך שמא התורה. מן שהיא הגם שלאחריה,
ובברכה  לתקן, בידו ואין לברך צריך שהיה ונמצא כשיעור,

(כסףֿמשנה). כמובן לכך לחוש אין אפילו 70)לאחריה
רי). סי' או"ח ('טור' רבות נפשות בורא

.‚ÈLÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰ BÊÂ71‰z‡ Ce¯a : ¿ƒ¿»»««≈≈»»«»
‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,'‰72 ¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»

‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ73zÏÁ‰LÂ ˙Èˆ¯L ¿«∆∆∆¿»»¿»»∆»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .eÈ˙B·‡ ˙‡∆¬≈«≈¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈

E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ74,E„B·k ÔkLÓ ÔBiˆ ÏÚÂ «∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«¿∆
‰ÈÏÚ EÎ¯·e ,dÈ·a eÁnNÂ dÎB˙Ï eÏÚ‰Â¿«¬≈¿»¿«¿≈¿ƒ¿»»¿»∆¿»∆»
ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»«»«»»∆¿«

‰ÈÁn‰75BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . «ƒ¿»¿«»¿»ƒƒ≈ƒ¿»»
ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚÓ dÏÏÎa76˙k¯·a ¯ÈkÊnL C¯„k , ƒ¿»»≈≈¿À««¿∆∆∆«¿ƒ¿ƒ¿«

ÔBÊn‰77. «»

ברכות 71) שלש תמצית את כוללת שהיא ברכות,
המזון. שבברכת הזן".72)הראשונות "ברכת כנגד

הארץ".73) "ברכת "בונה 74)כנגד ברכת כנגד
וברי"ף 75)ירושלים". קלים, בשינויים ע"א מד, ברכות

ה"יד. פ"ח, לקמן וראה פ"ו,76)שם). (ברכות ירושלמי
ביום  והחליצנו "ורצה אומר: לחתימתה, שסמוך ה"א)
(פלוני) ביום "ושמחנו אומר: וביוםֿטוב הזה", השבת
אינו  בלבד) סופרים מדברי (שהם ובפורים ובחנוכה הזה".

מיימוניות'). ('הגהות המאורע מעין לכלול לעיל 77)צריך
ה"ה. פ"ב,

ה'תשע"ח  טבת י"א שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאכלו 1) חברים שאכל; במקום המזון ברכת לברך שצריך

לעניין  דינם מה וכלה חתן לקראת סעודתם באמצע ויצאו
דברים  ונשרף; מידיו ונפל אוכל על המברך דין ברכה;

ברכתם. דין מה הסעודה בתוך הבאים

.‡ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· B‡ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈ƒ¿««»¿»»««≈≈
LÏL2ÏÎ‡L ÌB˜na d˙B‡ C¯·Ï CÈ¯ˆ ,3ÏÎ‡ . »»ƒ¿»≈»«»∆»«»«

ÏÎ‡ .C¯·ÈÂ ˜ÒtL ÌB˜na ·LBÈ - Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈≈«»∆»«ƒ»≈»«
·LBÈ - „ÓBÚ ‡e‰Lk4C¯·ÈÂ BÓB˜Óa5C¯·Ï ÁÎL . ¿∆≈≈ƒ¿ƒ»≈»«¿»≈

- ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL Ì„˜ ¯kÊÂ ,ÔBÊn‰ ˙k¯aƒ¿««»¿ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»
¯kÊpL ÌB˜na C¯·Ó6¯ÊBÁ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»≈«»∆ƒ¿«¿ƒ»»≈ƒ≈

C¯·Óe BÓB˜ÓÏ7¯kÊpL ÌB˜na C¯a Ì‡Â .8‡ˆÈ - ƒ¿¿»≈¿ƒ≈««»∆ƒ¿«»»
‡e‰Lk B‡ „ÓBÚ ‡e‰Lk C¯a Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È¿≈»¿≈ƒ≈«¿∆≈¿∆

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - Cl‰Ó9˙k¯a C¯·È ‡Ï ‰lÁzÎÏe . ¿«≈»»¿≈»¿«¿ƒ»…¿»≈ƒ¿«

·LBÈ ‡e‰Lk ‡l‡ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯· ‡ÏÂ ÔBÊn‰«»¿…¿»»∆≈≈»∆»¿∆≈
ÌB˜n·e10.ÏÎ‡L «»∆»«

ארץ 2) בהם שנשתבחה המינים שבעת אחרי שמברכים
מהפת  חוץ ח) פסוק ח, פרק (דברים בפסוק המנויים ישראל
הלכות  ח, פרק לקמן ראה המזון, ברכת אחריה שמברכים

יד. דף 3)א, (פסחים במקומו יברך ללכת שעומד שטרם
הרשב"ם). וכפירוש ב עמוד בכוונה.4)קא שיברך כדי

לזה:5) רמז כתבו שם ובתוספות ב) עמוד נא דף (ברכות
וברכת. עת - שב - וברכת ושבעת מחוייב 6)ואכלת ואינו ֵֵ

אכילתו. למקום בירך 7)לחזור שלא על חכמים קנסוהו
שעד  ממקומו רחוק הוא ואם ב). עמוד נג דף (שם, במקומו
שיברך  מוטב שבמעיו, המזון בינתיים יתעכל שם שיחזור
קפד). סימן חיים אורח אברהם (מגן מקום בריחוק

בו 8) לומר אין הוא מזיד שאם במקצת, דחוקה הלשון
בלשונות  ב, חלק רדב"ז וראה בשכח, רק שייך שזה "נזכר"
במזיד  שיצא במי מדבר שרבינו ואפשר קה. סימן הרמב"ם
שכח, ובינתיים אחר במקום לברך מנת על שאכל  ממקום
כתוב: קפד סימן שבטור ומעניין בירך. לא שעוד נזכר ושוב

השני. במקום אמורים 9)בירך הללו הדברים כל שאין
בסמוך. וכמבואר מצוה הידור משום לכתחילה אלא

כבית 10) היא שהלכה פי על שאף להדגיש רבינו נתכוון
עמוד  נג דף (ברכות שנזכר במקום מברך שכח, שאם הלל
משום  כששכח, אפילו ולברך לחזור ישתדל זאת בכל ב)
שכח  אחד היו, תלמידים "שני (שם): המסופר שהיה מעשה
(המחייבים  שמאי בית כדברי וחזר ונזכר במקומו לברך
במקומו  בירך לא ואחד זהב. של ארנק ומצא ולברך) לחזור
מכאן  (אגב, הלל כבית בדרך ובירך חזר לא וכשנזכר במזיד
לפי  יצא - בדרך במקומו בירך אם במזיד שאפילו ראייה
הרי  אסון", וקרהו לעיל) רבינו לפסק מקור וזה הלל, בית
וכן  שאכל. במקום לברך שמאי בית לדברי לחוש שיש
ששכח  מי "לדבריכם, הלל: לבית שמאי בית (שם) השיבו
לכבוד  ויטלנה? יעלה לא גבוה) (מגדל הבירה בראש ארנק

שכן". כל לא שמים לכבוד עולה, הוא עצמו

.·C¯· ‡Ï B‡ "‡ÈˆBn‰" C¯a Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ…≈«
ÔÓ BÈ‡L ÈtÓ ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ≈≈¿»≈ƒ¿≈∆≈ƒ

‰¯Bz‰11„Ú ¯kÊ Ì‡ - "‡ÈˆBn‰" C¯·Ï ÁÎL . «»»«¿»≈«ƒƒƒ¿««
C¯·Óe ¯ÊBÁ ,B˙„eÚÒ ¯Ó‚ ‡lL12¯Á‡Ï ¯kÊ Ì‡Â ; ∆…»«¿»≈¿»≈¿ƒƒ¿«¿««

C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÓbL13. ∆»«≈≈¿»≈

וספק 11) ב, הלכה א, פרק כלעיל סופרים מדברי אלא
א). עמוד כא דף (ברכות חוזר אינו - מדבריהם ברכות

עמוד 12) נא דף (שם, סעודתו שיגמור לפני המוציא ברכת
אחר  שום ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל "מי כי א)
ברכה, בלא שאכל מפני וכי כלומר: נודף"? ריחו שהיא כדי

ברכה? בלי ויאכל (שם).13)יוסיף

.‚B˙„eÚÒ ˜ÒÙe ,‰Ê ˙È·a ÏÎB‡ ‰È‰14˙È·Ï CÏ‰Â »»≈¿«ƒ∆»«¿»¿»«¿«ƒ
,BnÚ ¯a„Ï B¯·Á e‰‡¯˜e ,ÏÎB‡ ‰È‰L B‡ ;¯Á‡«≈∆»»≈¿»»¬≈¿«≈ƒ

B˙Èa Á˙ÙÏ BÏ ‡ˆÈÂ15,BÓB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ - ¯ÊÁÂ ¿»»¿∆«≈¿»«ƒ¿ƒ»¿
Ï CÈ¯ˆC¯·16C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ »ƒ¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈

B˙„eÚÒ ¯Ó‚È CkŒ¯Á‡Â ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza17. «¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ¿…¿»
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גמרה.14) לא אחר.15)ועדיין לבית הלך שלא פי על אף
המזון.16) ותוספתא 17)ברכת ב עמוד  קא דף (פסחים

אכילתו, פסק הרי מקומו את המשנה שכל ד) פרק ברכות
וממילא  אחרונה. ברכה אחריה לברך וחייב כגמרה זה והרי
הסעודה  של הברכה שאין המוציא, בתחילה לברך חייב
לגמרי. חדשה סעודה שהיא זו, לסעודה לו עולה הקודמת

.„Ô˙Á ˙‡¯˜Ï e‡ˆÈÂ ,ÏÎ‡Ï ÌÈ·LBÈ eÈ‰L ÌÈ¯·Á¬≈ƒ∆»¿ƒ∆¡…¿»¿ƒ¿«»»
‰lk ˙‡¯˜Ï B‡18- ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÌL eÁÈp‰ Ì‡ : ƒ¿««»ƒƒƒ»»≈∆

C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙„eÚÒ ÔÈ¯ÓB‚Â ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒƒ¿»¿¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒƒ¿»≈
‰iL19,ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰Lk - Ì„‡ ÌL eÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ…ƒƒ»»»¿∆≈¿ƒ

‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰LÎe ,Ú¯ÙÓÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»»¿«¿≈«¿∆≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»
‰lÁzÎÏ20. ¿«¿ƒ»

פניהם.18) את ולא 19)לקבל שאכלו, מה על למפרע לא
בטלה  לא מקצתם ונשארו שהואיל שיאכלו, מה על בתחילה
אם  הדין והוא סעודתם, באמצע הם והרי הקודמת קביעותם
שכן  אלא בטילה, קביעותם שאין בריא או צעיר שם הניחו
מחמת  במקומם נשארים והחולה הזקן שרק העולם דרך

משנה). (כסף כוחם ב)20)תשות עמוד קא דף (פסחים
למפרע  לברך צריכים כשיצאו, למפרע בירכו לא ואם

בסמוך. כמבואר כשיחזרו,

.‰˙B¯t ÏÎ‡Ï B‡ ‰i˙La ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ21. ¿≈ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»∆¡…≈
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰ ÏkL22CÎÈÙÏe ,B˙ÏÈÎ‡ ˜ÒÙ È¯‰ , ∆»«¿«∆¿¬≈»«¬ƒ»¿ƒ»

‰iL C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ C¯·Ó¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈¿ƒ»
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰Â .ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»««∆»ƒ∆¡…¿«¿«∆¿

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,„Á‡ ˙È·a ‰pÙÏ ‰ptÓ23. ƒƒ»¿ƒ»¿«ƒ∆»≈»ƒ«¬…¿»≈
‰‡z ÏL dÁ¯ÊÓa ÏÎ‡24- d·¯ÚÓa ÏÎ‡Ï ‡·e , »«¿ƒ¿»»∆¿≈»»∆¡…¿«¬»»

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ«¬…¿»≈

מסיבת 21) כמו כך כל קבועה מסיבתם שאין פי על אף
בטלה  לא מהם אחד נשאר אם זאת בכל פת, אכילת
אורח  אברהם (מגן בשנייה לברך צריכים ואינם קביעותם

קעח). סימן בהלכות 22)חיים ששנוי מה כל על חוזר זה
מקום,23)דֿה. שינוי זה שאין ב) עמוד קא דף (פסחים

סעודה. הפסק כאן התאנה.24)ואין (ירושלמי 25)עץ
מתחילה  בדעתו היה שלא וכגון ח) הלכה ו, פרק ברכות
העומד  בין מפסיק התאנה שעץ ומכיוון במערבה. לאכול
אבל  לבית, מבית כשינוי חשוב זה הרי למערבה, - במזרחה
מקומו  את השנייה בפינה ורואה הואיל לפינה מפינה
הן  הרי שתיהן, את מקיפים הבית כתלי וגם הראשון

משנה). (כסף אחד כמקום חשובות

.ÂÔ‰a ÔÈÏÎB‡L ˙¯t¯t‰ ˙‡ ¯Ët - ˙t‰ ÏÚ C¯a≈««««»«∆««¿∆∆∆¿ƒ»∆
ÈL·z‰ ÈÈnÓ ,˙t‰˙B¯Ùe Ï26Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ««ƒƒ≈««¿ƒ≈¿«≈»∆¬»ƒ

˙t‰ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,˙¯t¯t‰ ÏÚ C¯a27ÏÚ C¯a . ≈««««¿∆∆…»«∆««≈≈«
‰¯„˜ ‰NÚÓ28ÏÈL·z‰ ˙‡ ¯Ët -29ÏÚ C¯a . «¬≈¿≈»»«∆««¿ƒ≈««

‰¯„˜ ‰NÚÓ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,ÏÈL·z‰30. ««¿ƒ…»«∆«¬≈¿≈»

הפת.26) את בהם הפרפראות 27)המלפתים ברכת שאין
הפת  את לפטור חשובה - ומשביעות מזינות שאינן -

א). עמוד מב דף (ברכות ומשביעה כגון 28)המזינה

בקדירה  שנתבשלו דגן מיני וכל כרמל וגרש הריפות
מיני  "בורא וברכתם: ד, הלכה ג, פרק לעיל כמבואר

קדירה.29)מזונות". כמעשה מזין ואינו דגן, ממיני שאינו
מעשה 30) לפטור חשובה ברכתו אין מזין שאינו מאחר

ה) הלכה ו פרק (ברכות ובירושלמי (שם). המזין  קדירה
מעשה  את פוטרת הפרפרת ברכת שאין מודים "הכול אמרו:

קדירה".

.ÊCÏÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙BzLlÓ B‡ ÏÎ‡lÓ BaÏa ¯Ób»«¿ƒƒ∆¡…ƒƒ¿¿««»ƒ¿«
,BÓB˜Ó ‰pL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««ƒ∆…ƒ»¿

C¯·Óe ¯ÊBÁ31¯ÊÁÏ BzÚc ‡l‡ ,BaÏa ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿»≈¿ƒ…»«¿ƒ∆»«¿«¬…
BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˜Òt elÙ‡ - ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¬ƒ»«»«À≈

˙ÈL C¯·Ï CÈ¯ˆ32. »ƒ¿»≈≈ƒ

כבר 31) עוד, מלאכול דעתו שהסיח שמאחר שלפניה, ברכה
לברך  וחייב הקודמת שבאכילתו הראשונה הברכה נסתלקה
קג  דף פסחים א; עמוד מב דף (ברכות מחדש אכילתו על
על  אחרונה ברכה תחילה לברך חייב אינו אבל ב). עמוד
לחייבו  סעודה כגמר חשוב הדעת היסח אין כי שאכל, מה

קעט). סימן חיים אורח (טור למפרע ובלבד 32)ברכה
ג. הלכה לעיל כמבואר אחר למקום בינתיים יצא שלא

.ÁÔÈ˙BL eÈ‰33!ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·e e‡Ba :e¯Ó‡Â , »ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿««»
ÌBi‰ Lec˜ Lc˜e e‡Ba :B‡34Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ - ! ¿«≈ƒ«∆¡«¬≈∆

˙BzLÏ35eÎ¯·iL „Ú36eLc˜È B‡37¯ÊÁÏ eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿»¿¿«¿¿ƒ»«¬…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eLc˜È B‡ eÎ¯·iL Ì„˜ ˙BzLÏÂ¿ƒ¿…∆∆¿»¿¿«¿««ƒ

‰lÁz C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡L38‡¯Ba" ∆≈»«»ƒ¿ƒƒ«¬…¿»≈¿ƒ»≈
e‡Ba :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ezLÈ CkŒ¯Á‡Â "ÔÙb‰ È¯t¿ƒ«»∆¿««»ƒ¿¬»ƒ»¿

ÏÈc·Â39C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - !40. ¿«¿ƒ≈¿ƒƒ«¬…¿»≈

אכילתם.33) השבת.34)בסוף לומר 35)יום צורך ואין
לברך 36)לאכול. עליהם שקיבלו שמאחר המזון, ברכת

להפסיק  ואסור בברכה, התחילו כאילו הם הרי המזון ברכת
ב). עמוד קג דף (פסחים כלל לאכול 37)בה אסור כי

וראה  א עמוד ק דף (שם כמבואר הקידוש, קודם ולשתות
בוא  אמרו: לא ואפילו ה). הלכה כ"ט, פרק שבת הלכות
החשיך  כבר אם ושתייה באכילה נאסרו היום, קידוש ונקדש
היום  החשיך לא כשעדיין ידובר וכאן השבת, ונכנסה היום
ולפיכך  יום, מבעוד השבת עליהם לקבל רוצים והם
עד  ושתייה באכילה לאסרם קובעת ונקדש" "בואו אמירתם:
הלכה  כ"ט, פרק שבת הלכות והשווה משנה, (כסף שיקדשו

ואין 38)י"א). סעודתם, שגמרו דעתם גילו באמירתם כי
ז. הלכה לעיל כמבואר פוטרתם, הקודמת הברכה

שבת.39) במוצאי א)40)הבדלה עמוד קה דף (פסחים
סעודתם  התחילו שאם להבדלה", קובעת השבת יציאת "אין
שבת, במוצאי אכילתם להפסיק צריכים אינם יום מבעוד
"בואו  אמרו: אפילו ולפיכך, יבדילו, כך ואחר יגמרוה אלא
(בית  ולברך לחזור לחייבם הפסק חשוב זה אין ונבדיל"

רצט). סימן חיים אורח יוסף

.Ë,¯Á‡ ÔÈÈ ÔÈÓ Ì‰Ï ‡·e ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰»¿Àƒƒ¿«ƒ»»∆ƒ«ƒ«≈
B‡ ,¯BÁL e‡È·‰Â Ì„‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L ÔB‚kÔLÈ ¿∆»ƒ»…¿≈ƒ»»»

ÌÚt ÔÈi‰ ˙k¯a C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - L„Á e‡È·‰Â¿≈ƒ»»≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ««
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CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÔÈÎ¯·Ó Ï·‡ ;‰iL¿ƒ»¬»¿»¿ƒ»«»¡…≈∆∆
·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰41. »»«¿«≈ƒ

(ברכות 41) עימי יחד הנהנים לאחרים - והמטיב לי, - הטוב
ודווקא  ח, הלכה ו, פרק שם, ירושלמי ב; עמוד נט דף
מברך  אינו יחידי כששותה אבל עימו, מסובים כשאחרים
מסובים  "היו לומר: רבינו הדגיש ולפיכך זו, ברכה
מברך  כראשון משובח אינו השני כשהמין ואפילו לשתות".
על  לא מברך, הוא היינות ריבוי על כי והמטיב הטוב
היין  על דווקא זו ברכה שקבעו והטעם שבהם. המשובח
אלא  אינה והפת ומשמח, סועד שהיין מפני הפת? על ולא

ב). עמוד נט דף ברכות (תוספות סועדת

.ÈÏÚ ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÔÓ ÏÎ‡ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡≈¿»¿ƒ«…∆ƒ»»√»ƒ¿…«
,C¯a Ì‡Â .ÂÈÙÏ ‡B·iL „Ú ,ÔÈ˜Ln‰ Ïk ÔÓ ‰˜LÓ«¿∆ƒ»««¿ƒ«∆»¿»»¿ƒ≈«

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÂÈÙÏ e‡È·‰ CkŒ¯Á‡Â42ÏË . ¿««»≈ƒ¿»»»ƒ«¬…¿»≈»«
Û¯NÂ B„iÓ ÏÙÂ ,ÂÈÏÚ C¯·e ÏÎ‡43¯‰ BÙËL B‡ , …∆≈≈»»¿»«ƒ»¿ƒ¿«¿»»»

‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ¯Á‡ ÏËB -≈«≈¿≈¿»≈»»««ƒ∆
ÔÈn‰ B˙B‡Ó44„B·k ÌL Ce¯a" :¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ ; ≈«ƒ¿»ƒ«»≈¿

‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰Î¯a ÏÚ "„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ«¿¿»»∆«¿»»ƒ»¿≈∆…
‰Ïh·Ï ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï45˙n‡ ÏÚ Ì„‡ „ÓBÚ .46 ¿ƒ≈»«ƒ¿«»»≈»»«««

eÈ‰L ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˙BLÂ C¯·Óe ,ÌÈn‰««ƒ¿»≈¿∆««ƒ∆««ƒ∆»
ÈtÓ ,‰˙ML ÌÈn‰ ÌÈ‡ ‰Î¯a‰ ˙ÚLa ÂÈÙÏ¿»»ƒ¿««¿»»≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈

‰lÁz Ôek˙ CÎlL47. ∆¿»ƒ¿«≈¿ƒ»

א).42) הלכה ו, פרק ברכות ראה 43)(ירושלמי נאבד, או
רו. סימן חיים לא 44)אורח כשבירך כי שם), (ירושלמי

שבידו. זה על אלא דעתו הכתוב 45)הייתה "שהרי (שם)
כח, (דברים והנורא הנכבד השם את ליראה ואומר: מצווה
טעה  אם לפיכך, לבטלה, יזכירו שלא יראתו ובכלל נח)
ויהדר  ויפאר וישבח מייד ימהר לבטלה שם והוציא הלשון
שבועות  הלכות רבינו (לשון לבטלה" ייזכר שלא כדי לו
אמר  לא ועוד ה' אתה ברוך אמר ואם יא). הלכה יב, פרק
פסוק  קיט, פרק (תהילים חוקך" "למדני יסיים: "אלוקינו"
לבטלה  שםֿשמים מוציא כאן ואין פסוק, כקורא שנראה יב)

מיימוניות). שוטפים.46)(הגהות שמימיה תעלה,
שם).47) (ירושלמי ברכתו בסוף שיבואו למים

.‡È˙ÓÁÓ Ô‰Â ,‰„eÚq‰ CB˙a ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«»ƒ¿«¿»¿≈≈¬«
‰„eÚq‰48Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,49‡ÏÂ «¿»≈»¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…

˙k¯·e ‰lÁzaL "‡ÈˆBn‰" ˙k¯a ‡l‡ ;Ì‰È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«
‰„eÚqÏ ÏÙË Ïk‰L ,Ïk‰ ˙¯ËBt ÛBqaL ÔBÊn‰50. «»∆«∆∆«…∆«…»≈«¿»

‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e51CB˙a e‡aL , ¿»ƒ∆≈»≈¬««¿»∆»¿
Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈeÚË ,‰„eÚq‰52Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ53. «¿»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

‰„eÚq‰ ¯Á‡Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·„e54˙ÓÁÓ ÔÈa - ¿»ƒ«»ƒ¿«««¿»≈≈¬«
‰Î¯a ÔÈeÚË - ‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÔÈa ,‰„eÚq‰«¿»≈∆…≈¬««¿»¿ƒ¿»»

Ì‰È¯Á‡Ïe Ô‰ÈÙÏ55. ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

הפת.48) עם לאכלם שרגילים ודגים בשר כגון,
פת.49) בלא אכלם אם הפת.50)אפילו לאכילת
הפת 51) את בהם ללפת רגילים שאין וענבים תאנים כגון

המאכל. את לעכל אלא להשביע באים כיוון 52)ואינם

פוטרתם. הפת ברכת אין הסעודה מעיקר הם שאין
הסעודה.53) בתוך שבא מה כל פוטרת המזון שברכת
את 54) שמשכו אחרי הובאו אם הדברים אלה כל כלומר:

לקבוע  סעודתם גמר לאחר מנהגם היה כי הפת, מן ידיהם
פרפראות. מיני וכל פירות לאכילת שאין 55)עצמם

הנאכלים  דברים אלא פוטרות וה"מזון" "המוציא" ברכות
וכפירוש  ב עמוד מא דף (ברכות הסעודה עיקר בתוך
הדין  ואין רבינו". "תשובות במוספנו וראה שם). התוספות
הפת  מן ידינו את מושכים אנו אין כי בימינו, נוהג האחרון
סעיף  קעז סימן חיים ואורח שם (תוספות המזון ברכת עד

ב).

.·È,Ìc‰ ˙Êw‰ ˙„eÚÒ·e ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒƒ¿««»««»
Ì„‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ ‡ˆiL ‰ÚL·e¿»»∆»»ƒ«∆¿»¿«≈»∆∆»»

ÔÈi‰ ÏÚ B˙„eÚÒ Ú·B˜56ÈÙlL ÔÈi‰ ÏÚ C¯a Ì‡ - ≈«¿»«««ƒƒ≈««««ƒ∆ƒ¿≈
ÔBÊn‰57Ì„˜ ,ÔBÊn‰ ¯Á‡Ï ‰˙ML ÔÈi‰ ˙‡ ¯Ët , «»»«∆««ƒ∆»»¿«««»…∆

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL58CÈ¯ˆ ,ÌÈÓi‰ ¯‡La Ï·‡ ; ∆¿»≈ƒ¿««»¬»ƒ¿»«»ƒ»ƒ
ÔBÊn‰ ¯Á‡ ÏL ÔÈi‰ ÏÚ ‰lÁza C¯·Ïe ¯ÊÁÏ59‡a . «¬…¿»≈«¿ƒ»«««ƒ∆«««»»

C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ô‰Ï»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏ60ÔÓ‡ eÚiL Èet ‰ÚÈÏa‰ ˙Èa ÔÈ‡L ,61; ¿«¿∆≈≈«¿ƒ»»∆«¬»≈

ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈi‰ ˙‡ ¯ËBÙ BÈ‡Â62. ¿≈≈∆««ƒ∆¿«««»

עצמם 56) את קובעים המזון ברכת לפני סעודתם שאחרי
עמוד  קכט דף שבת במסכת מפורש - והקזה יין, לשתיית
מרומז  - המרחץ ובית לרפואה. הקזה אחרי שותים שהיו א
(ברכות  שלפנינו התלמוד ובנוסח ב עמוד לח דף בנדרים
קובע  שאדם המרחץ, ובית "הקזה הוסיפו: ב) עמוד מב דף
(רא"ש). הגאונים הוספת והיא היין", על אחריהם סעודתו

לפני 57) יין לשתות היה מנהגם הסעודה, התחלת לפני
א). עמוד מג דף (ברכות תיאבון משום (שם,58)האכילה

- הסעודה לאחר יין שישתה וידע הואיל ב) עמוד מב דף
ברכה. בשעת מתחילה עליו ואין 59)דעתו שהואיל

ויין  (שם). מתחילה דעתו עליו הייתה לא בכך קביעותו
ברכת  ואין הגפן" פרי "בורא עליו מברך הסעודה שבתוך
לעצמו  ברכה גורם שהרי הוא, שחשוב מפני פוטרתו, הפת
עליו  ומברכים בא הוא מקומות בכמה כלומר: ב) עמוד (שם
"קידוש" כגון: לשתותו, צריכים היו שלא פי על אף
שלפני  היין ברכת אולם שם). (רש"י אירוסין" ו"ברכת
סימן  חיים (אורח פוטרו קידוש של יין וכן פוטרתו המזון

ג). סעיף כולם.60)קעד את מוציא האחד ואין
דף 61) (ברכות לבלוע אלא המברך אל המסובים לב שאין

א). עמוד שבמעיו 62)מג המזון לשרות רק בא שהראשון
ב). עמוד מב דף (שם השני את לפטור חשוב ואינו

ה'תשע"ח  טבת י"ב ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכן 1) חתנים בבית הסועד ברכת הזימון; בברכת החייב מי

הנישואין. מחמת הנישואין אחר אותה שעושים סעודה

.‡ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2LÈ ˜ÙÒÂ . »ƒ«¬»ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿»≈≈
dÏ Úe·˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ Ô‰ Ì‡ ¯·ca«»»ƒ≈«»ƒƒ«»¿ƒ∆≈»«»

ÔÓÊ3‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ B‡ ,4ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«≈»«»ƒƒ«»¿ƒ»≈
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Ô˙·BÁ È„È ÌÈÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ5ÌÈpËw‰ Ï·‡ . ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»»¬»«¿«ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ6ÔÎpÁÏ È„k , «»ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»

.˙BˆÓa¿ƒ¿

ע"ב.2) כ, ובין 3)ברכות ביום בין אכילה כל שאחרי
נשים  - קבוע זמן לה שאין מצוה וכל לברך, מצוה בלילה

כט.). (קידושין הארץ 4)חייבות על בה: שנאמר מפני
לבנות  ניתנה לא והארץ י) ח, (דברים לך נתן אשר הטובה

וברש"י). שם (ברכות לעיל 5)להתחלק נתבאר שכבר
אינו  – סופרים מדברי רק החייב שהמברך ה"יא), (פ"א,

התורה. מן החייב את זה6)מוציא שאין È‡„Âכלומר:
בלבד. סופרים מדברי אלא לברך חייבים הקטנים

.·˙k¯a C¯·Ï ÔÈ·iÁ ,„Á‡k ˙Ù eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿«¿∆»«»ƒ¿»≈ƒ¿«
Ôenf‰7?Ôenf‰ ˙k¯a ‡È‰ BÊŒÈ‡Â .ÔBÊn‰ ˙k¯a Ì„˜ «ƒ…∆ƒ¿««»¿≈ƒƒ¿««ƒ

„Á‡ C¯·Ó - ‰¯NÚ „Ú ‰LÏMÓ ÌÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»¿ƒƒ¿»«¬»»¿»≈∆»
C¯· :¯ÓB‡Â Ì‰Ó8:ÔÈBÚ Ïk‰Â !BlMÓ eÏÎ‡L ≈∆¿≈¿»≈∆»«¿ƒ∆¿«…ƒ

eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a9¯ÊBÁ ‡e‰Â ; »∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a :C¯·Óe10. ¿»≈»∆»«¿ƒ∆¿»ƒ

בלשון 7) כאחד עמו לברך חבריו את מזמין מהם שאחד
על  סמכוה מה.) (ברכות וחז"ל בסמוך. כמבואר רבים,
ג), לד, (תהלים יחדיו שמו ונרוממה אתי לה' גדלו הפסוק:
ששלשתם  שבזמן שלשה. הרי - אתי שנים, הרי - גדלו

משום בזה יש כאחד, ה' את ÂÓÓÂ¯Â˙מברכים ¯Â„È‰.שמו
ושנינו  ב). ז, (ברכות לרבינו המשנה בפירוש זה מעין
ברכת  זו - אלהיך ה' את "וברכת... מח:): (שם, בברייתא
לזימון  מכוונים הדברים ספר' ה'קרית ולדעת הזימון".
מדברי  אלא אינו ודאי בשלשה, וזימון בשם, שהוא בעשרה

רשות 8)סופרים. שיטול שיברך, מי לכל המוסר, ומדרך
וכו' נברך רבותי ברשות ואומר עמו, המסובים הגדולים מן

בו'). (פ'9)('כל רבה בראשית ובמדרש ע"א. נ, ברכות
ואת  העוברים את מקבל אבינו אברהם "היה אמרו: מג)

ברכו!השבי  להם: אומר היה ושותים אוכלים ומשהיו ם,
ברוך  אמרו, להם: אומר והוא נאמר? מה לו: אומרים והם
י:). סוטה מסכת (וראה משלו". שאכלנו עולם אל

שפסק"10) למקום חוזר? הוא "להיכן ע"ב: מו, ברכות
שם. ה'תוספות' וכפירוש

.‚CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»«»¡…≈∆∆
¯ÓBbL „Ú ,"B·eËa Blk ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ôf‰ ,ÌÏBÚ‰»»«»∆»»À¿«∆≈

˙BÎ¯a Úa¯‡11‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ Ô‰Â , «¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
‰Î¯·e12. ¿»»

ה"א.11) פ"ב, לעיל אחר 12)המנויות אמן העונה שכל
אם  והואֿהדין ה"יא). פ"א, (לעיל כמברך זה הרי המברך,
חובתם. ידי יצאו - הברכות כל ששמעו אלא אמן, ענו לא

(כסףֿמשנה). יותר גדול שכרו אמן שהעונה אלא

.„ÌMa ÔÈnÊÓ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰13. »»¿ƒ≈¬»»¿«¿»¿«¿ƒ«≈
eÈ‰Ï‡Ï C¯· :¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ?„ˆÈk14eÏÎ‡L ≈««¿»≈≈¿»≈≈…≈∆»«¿

BlMÓ eÏÎ‡L ,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆»«¿ƒ∆
,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ ‡e‰Â ,eÈÈÁ B·eË·e¿»ƒ¿≈¿≈»¡…≈

˙k¯a ÏÈÁ˙Óe ,eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿»ƒ«¿ƒƒ¿«
ÔBÊn‰15. «»

ע"ב.13) מט, כתוב:14)ברכות קצב, סימן או"ח ובשו"ע
מצינו  לא כי "אלהינו", אלא בלמ"ד, לאלהינו לומר אין
ברכו  ה): ס', (תהלים כתוב וכן בברכה, השימוש למ"ד
פ"ז, (ברכות המשנה לשון אחרי נמשך ורבינו אלהינו. עמים
שם. המשנה בפירוש כדבריו לפניו, הגירסא היתה שכך ג)

כל 15) "תפילות בנוסח לקמן נמצא המזון, ברכת וסדר
לרבינו. השנה"

.‰˜qÚ˙‰Ï eÏÈÁ˙iMÓ - ÌÈ˙Á ˙È·a „ÚBq‰«≈¿≈¬»ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ,dÈÎ‰ÏÂ ÔÈ‡eN ˙„eÚÒ ÈÎ¯ˆa¿»¿≈¿«ƒƒ¿«¬ƒ»«¿ƒ
,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L C¯· :C¯·Ó ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡«««ƒƒ¿»≈¿»≈∆«ƒ¿»ƒ¿

eÏÎ‡L16‰ÁÓN‰L Ce¯a :ÌÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓ ∆»«¿ƒ∆¿≈ƒ»∆«ƒ¿»
,‰¯NÚ eÈ‰ Ì‡Â .'eÎÂ BlMÓ eÏÎ‡L ,BBÚÓaƒ¿∆»«¿ƒ∆¿¿ƒ»¬»»
eÏÎ‡L ,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡Ï C¯· :C¯·Ó¿»≈¿»≈≈…≈∆«ƒ¿»ƒ¿∆»«¿
.'eÎÂ ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆«ƒ¿»¿
˙ÓÁÓ ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈNBÚL ‰„eÚÒ ÔÎÂ¿≈¿»∆ƒ»«««ƒƒ≈¬«

L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,ÔÈ‡eNp‰17‰ÁÓN‰L" C¯·Ó , «ƒƒ«¿≈»»…∆¿»≈∆«ƒ¿»
"BBÚÓa18. ƒ¿

לומר 16) תיקנו כתב: 'העיטור' ובעל ע"א. ח, כתובות
יב:): (חגיגה אמרו שחז"ל מפני במעונו", "שהשמחה
- מעון מעון... שחקים... רקיע, וילון, הם: רקיעים "שבעה
המקום" לפני שירה אומרות השרת מלאכי של כיתות שבו
יג): ט, (שופטים ככתוב ה', לפני השמחה היא והשירה
אומרים  כי ואנשים, אלהים המשמח תירושי את החדלתי

נישואין). ברכות הל' (אבודרהם היין על כגון 17)שירה
עם  בקשר לסעודה מוזמנים הנכם לקרואים: החתן שאמר

נשואי. אנו 18)שמחת ואין שמחה כל ערבה הזה, ובזמן
המשתה  ימי בשבעת אלא במעונו" "שהשמחה מברכים

ס"ב). אה"ע בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות בלבד

.Â˙k¯·a ÔÈ·iÁL C¯„k ,Ôenf‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈL„w‰ ÈL„˜ eÏÎ‡L ÌÈ‰k elÙ‡ .ÔBÊn‰19 «»¬ƒ…¬ƒ∆»¿»¿≈«√»ƒ

‰¯ÊÚa20,„Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈÏ‡¯NÈÂ ÌÈ‰k ÔÎÂ ; »¬»»¿≈…¬ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»¿¿∆»
ÔÈlÁ Ï‡¯NÈÂ ‰Óe¯z ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡Â21ÔÈ·iÁ - ¿»¿«…¬ƒ¿»¿ƒ¿»≈Àƒ«»ƒ

ÔenÊa22ÔBÊn‰ ˙k¯·a Ô·eiÁk ,23. ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««»

קדשים.19) קדשי שהן מנחות שירי  חצר 20)כגון
באכילתם, מצוה שיש אע"פ אכילתם, מקום שהיא המקדש
- בהם כופר אשר אותם ואכלו לג): כט, (שמות ככתוב
שאין  לומר, מקום והיה מתכפרים, ובעלים אוכלים הכהנים
זאת  בכל רשות, אכילת שמשמעה "ואכלת" בכלל זה
מפרשים: ויש ד.). (ערכין שבע שהוא כל כתוב, "ושבעת"
אוכלים  והכהנים כה.) (יומא בעזרה לשבת ואסור הואיל
באכילתם  קביעות כאן שאין אומר הייתי בעמידה, קדשיהם
משמיענו  בחבורה, באכילה רק הנוהג בזימון נתחייבו ולא
לזבחים  ב'תוספות' וראה (אדר"ת, מעכבת הישיבה שאין

מ  הלכות ובמשנהֿלמלך ה"ג).טז. פ"י, הקרבנות עשה
הכהן,21) של בתרומתו לאכול יכול הישראל שאין אע"פ
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בתרומה. אסור זר גם 22)כי לאכול יכול והכהן הואיל
לברכת  עמו מצטרף הוא הרי ישראל, שביד החולין מן
ממנה  שהורמו תבואה - חולין ד.). (ערכין הזימון
וישראלים  כהן שאם ללמוד, יש ומכאן כדין. הפרשותיה
פת  אוכלים והישראלים תרומה, אוכל הכהן כאחד, אוכלים
שאינם  - גויים של פת מלאכול נזהר והכהן גויים, של
משל  לאכול יכול האחד ואין הואיל לזימון, מצטרפים
ס"ג). קצו, סי' או"ח בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות חבירו

וקטנים,23) ועבדים "נשים הנוסח: התימנים, ובכת"י
המזון". בברכת כחיובן בזימון חייבים

.ÊÔ‰ÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL24Ï·‡ , »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿ƒ¬≈∆¬»
ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ÏL ‰¯e·Á ‡‰˙ ‡ÏÂ .ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ¿«¿ƒ¿«¿»¿…¿≈¬»∆»ƒ«¬»ƒ

˙eˆÈ¯t‰ ÈtÓ ,ÌÈpË˜e25˙BnÊÓ ÌÈL Ï·‡ ; ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ¬»»ƒ¿«¿
ÔÓˆÚÏ26ÔÓˆÚÏ ÌÈ„·Ú B‡27enÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…¿«¿
ÌM·28ÒBÈ‚B¯c‡ .29‡Ï ,ÔnÊÓ BÈ‡Â ,BÈÓÏ ÔnÊÓ «≈«¿¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«≈…

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈL‡Ï ‡ÏÂ ÌÈLÏ30. ¿»ƒ¿…«¬»ƒƒ¿≈∆»≈
ÌeËÓh‰Â31Ó BÈ‡ÏÏk ÔnÊ32ÈÓÏ Ú„Bi‰ ÔË˜ . ¿«À¿≈¿«≈¿»»»«≈«¿ƒ

Ú·L Ô·k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ,ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿«¿ƒ»»¿««ƒ∆¿∆∆«
‰BÓL Ô·k B‡33ÔÈa ,‰LÏL ÔÈÓÏ ÔÈa ,Û¯ËˆÓe ; ¿∆¿∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿«¿»≈

ÂÈÏÚ ÔnÊÏ ,‰¯NÚ ÔÈÓÏ34ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰Â . ¿ƒ¿«¬»»¿«≈»»¿»«≈¿«¿ƒ
ÂÈÏÚ35. »»

ב).24) ז, (ברכות לזימון אותם מצרפים של 25)אין
מה:). (שם, בקטנים עבדים של וכן בנשים, עבדים

בברכת 26) יוצאות הן אנשים, עם אכלו אם וכן (שם).
או"ח  בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות האנשים של הזימון

קצט). של 27)סי' הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
רבינו. בדברי קצט) (סימן או"ח דבר 28)ה'טור' אין כי

(לעיל  חורין ובני גדולים אנשים בעשרה אלא שבקדושה
כג:). מגילה וראה ה"ד. זכרות 29)פ"ח, סימני לו יש

כאחד. בפני 30)ונקבות בריה כי פ"ה. ברכות תוספתא
נקבה  אם זכר אם חכמים בו הכריעו ולא הוא, עצמה

(כסףֿמשנה). משניהם הוא וגרוע פג.). שאין 31)(יבמות
(הל' הוא אטום אלא נקבות סימני ולא זכרות סימני לא לו

כד). ב, ב 32)אישות (תוספתא למינו שם)אפילו רכות,
זכר, ונמצא ניתוח) (ע"י נקרע הוא לפעמים טומטום כי
שמא  מינו, לבני מצטרף אינו ולפיכך נקבה, נמצא ולפעמים
(כסףֿמשנה). נקבה ימצא והוא זכרים וימצאו הם יקרעו

ע"א.33) מח, קטן 34)ברכות מצרפים שאין נוהגים ואנו
הרמ"א  (הגהות שנה שלשֿעשרה בן שיהא עד כלל, לזימון

קצט). סי' הואיל 35)או"ח להתגייר, ועומד שמל אע"פ
רבינו  דברי והשווה מז:). (ברכות הוא גוי עדיין, סבל ולא
(פ"ז, תורה תלמוד הל' וראה ה"ו). (פ"יג, ביאה איסורי הל'

המוחרם. ועל המנודה על מזמנים שאין ה"ד)

.Á˙t ˙Èfk ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ ‡l‡ ,ÔÈnÊÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»«ƒ∆»«««ƒ«
‰ÏÚÓÏe36Ô‰nÚ eÏÎ‡ ‰LÏLe ,˙Ù eÏÎ‡L ‰Ú·L . ¿»¿»ƒ¿»∆»¿«¿»»¿ƒ»∆

¯Èˆ B‡ ˜¯È37;ÌMa ÔnÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈«≈
‰ML Ï·‡ .˙t‰ ÈÏÎB‡Ó C¯·Ó‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«¿»≈≈¿≈««¬»ƒ»
eÈ‰iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ,˜¯È ‰Úa¯‡Â ˙Ù eÏÎ‡L∆»¿«¿«¿»»»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿

¯kp‰ ·¯ ˙t‰ ÈÏÎB‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈««…«ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ

„Á‡ Ïk eÏÎ‡iL CÈ¯ˆ ,‰LÏLa Ï·‡ ,‰¯NÚa«¬»»¬»ƒ¿»»ƒ∆…¿»∆»
˙Èfk Ô‰Ó „Á‡Â39.ÔÈnÊÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙t ¿∆»≈∆««ƒ«¿««»¿«¿ƒ

כמבואר 36) שלשה, בזימון כאן ידובר מ"א. פ"ז, ברכות
ההלכה. או 37)בסוף כבושים ממאכלים היוצא מיץ

לא  "אפילו הנוסח: מח.) (שם, התלמוד ובלשון מלוחים.
Ì‰ÓÚ Ï·Ë."בציר (שם).38)אלא ולמעלה משבעה והוא

שם.39) רי"ף,

.ËÏÎ‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÏÎ‡lÓ e¯Ó‚Â ,eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿»¿ƒ∆¡…»¿ƒƒ¿»«
BnÚ ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ -40¯‡MÓ elÙ‡Â ,‡e‰LŒÏk ƒ¿ƒ∆¡…ƒ»∆«¬ƒƒ¿»

ÔÈÏÎ‡41Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ ,42‡e‰ ÔÈaÒÓaL ÏB„b ÌÎÁÂ . √»ƒƒ¿»≈ƒ»∆¿»»»∆«¿Àƒ
‡l‡ ‡· ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎÏ C¯·nL∆¿»≈¿À»««ƒ∆…»∆»

‰B¯Á‡a43. »«¬»

מלאה.40) בטנם באים 41)שאין אלא פת, דברי שאינם
בעלמא. סעודה כבר 42)לקינוח אם אבל ע"א. מז, ברכות

ואין  מלאכול, דעתם הסיחו ונברך", לנו "הב אמרו:
אחרונים  מים נטלו כבר אם וכן עמהם, מצטרף השלישי

מיימוניות'). למחול 43)('הגהות בידו הרשות אמנם שם.
מצוה  וכן שם. כמבואר לברך, לאחרים וליתן כבודו על
ח) כא, (ויקרא וקדשתו שנאמר: חכם, תלמיד כהן להקדים
ראשון" ולברך ראשון לפתוח שבקדושה, דבר "לכל -
רא). סי' חיים אורח (שו"ע להלכה נפסק וכן נט:). (גיטין

.È˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL44ÔÎÂ , ¿»∆»¿¿∆»≈»«»ƒ≈»≈¿≈
‰MÓÁ ÔÎÂ ‰Úa¯‡45Ì‰Ï LÈ - ‰MLÂ .46˜ÏÁÏ47, «¿»»¿≈¬ƒ»¿ƒ»≈»∆≈»≈

‰¯NÚ „Ú48ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ . «¬»»≈¬»»¿«¿»≈»«»ƒ
˙k¯a ‰È‰˙Â ,e˜ÏÁiL ÔÓÊ ÏkL ;ÌÈ¯NÚ „Ú ,˜ÏÁÏ≈»≈«∆¿ƒ∆»¿«∆≈»¿¿ƒ¿∆ƒ¿«

˜ÏÁÏ Ì‰Ï LÈ ,Ïk‰ ÔenÊk ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÏ Ôenf‰49. «ƒ¿»≈∆»≈∆¿ƒ«…≈»∆≈»≈

בברכת 44) נתחייבו שהרי עצמו, בפני אחד כל לברך
והשנים 45)הזימון. לעצמם, לזמן מהם לשלשה אסור

זימון. בלא או"ח 46)יברכו (שו"ע ירצו אם בידם הרשות
א). סעיף קצג, ושלשה 47)סי' לעצמם, שלשה שיזמנו

לעצמם. בעשרה 48)אחרים שהרי בכלל, עשרה ולא
השם. הזכרת בלא ויזמנו יחלקו ואיך בשם, בזימון נתחייבו

ע"א.49) נ, ברכות

.‡ÈÏL ˙B¯e·Á LÏMÓ e‡aL ,Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL¿»¿≈»»∆»ƒ»¬∆
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,‰LÏL ‰LÏL50ÔnÊ ¯·k Ì‡Â . ¿»¿»≈»«»ƒ≈»≈¿ƒ¿»ƒ≈

BlL ‰¯e·Áa Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk51ÔÈ‡M¯ - »∆»¿∆»≈∆«¬»∆«»ƒ
˜ÏÁÏ52Ô‰ÈÏÚ enÊ ¯·kL ,ÔenÊa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,53. ≈»≈¿≈»«»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¬≈∆

„Á‡ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙t ÏÎ‡Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿∆¡…«««ƒ∆»∆»
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,BlMÓ ÏÎB‡ „Á‡Â54. ¿∆»≈ƒ∆≈»«»ƒ≈»≈

בחבורותיהם,50) באכלם זימון חובת עליהם חלה שכבר
משנתחברו  יחד שלשתם אכלו שלא אע"פ בזימון ומברכים

כשאכלו  ומדובר נ.). (ברכות ושינו מחדש אחד בבית כולם
לחזור  מהם אחד כל מחוייב אחרת כי לפינה, מפינה מקומם
מרן  ביאר וכך ה"ה. פ"ד, לעיל ראה שאכל. במקום ולברך

קצג). סי' (או"ח יוסף' אלא 51)ה'בית ממש, זימן לא
לו  קראו הנשארים והשנים לשוק שיצא כגון לזימון, נצטרף

ה"יג. בסמוך ראה עליו. שלשתם 52)וזימנו אכלו אפילו
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סעודתם  בתחילת יחד נועדו ולא הואיל שנתחברו, אחרי
פ"ז). ברכות יונה" רבינו "תלמידי בפירוש וכן (ראב"ד,

נ:).53) (ברכות זימון" חובת מהם אין 54)"ופרחה כי
מחייבתם  בחבורה לאכול קביעתם אלא מצרפתם, הפת

(שם.). בזימון

.·ÈÔÓÊa - „Á‡ ˙È·a ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ˙B¯e·Á ÈzL¿≈¬∆»¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ,el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡55ÔÈnÊÓ el‡Â ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ el‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ
CÏB‰ ‡e‰L ,Ì‰ÈÈa „Á‡ LnL LÈ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ≈«»∆»≈≈∆∆≈
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - BÊ ‰¯e·ÁÏ BÊ ‰¯e·ÁÓ LnLÓe¿«≈≈¬»«¬»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡56;el‡ ˙‡ ÔÈ‡B¯ el‡ ˙ˆ˜Ó ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»««ƒ∆≈ƒ¿»≈ƒ∆≈
‡e‰Â57C¯·Ó‰ È¯·c Ïk Ô‰ÈzL eÚÓLiL ,58 ¿∆ƒ¿¿¿≈∆»ƒ¿≈«¿»≈

¯e‡·a59. ¿≈

ע"ב.56)שם.55) המזמן.58)ובלבד.57)שם,
אחת 59) בחבורה כשאכלו והואֿהדין (שם.). בבהירות

מצטרפים, אין היטב נשמע המברך קול שאין כל גדולה,
(כסףֿמשנה). קטנות בחבורות לזמן ועליהם

.‚ÈÔÈ‡¯B˜ - ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿»»∆»≈∆«¿ƒ
ÔÈnÊÓe ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰M ‰Ó ÚÓLÏ ÔeÎiL È„k ,BÏ¿≈∆¿«≈ƒ¿…««∆≈¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ60¯ÊÁiLÎÏÂ ;B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,˜eM· ‡e‰Â »»¿«¿≈¿≈»¿ƒ¿∆«¬…
‰¯NÚ Ï·‡ .BÓˆÚÏ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·ÈÂ ¯ÊÁÈ ,B˙È·Ï¿≈«¬…ƒ»≈ƒ¿««»¿«¿¬»¬»»
,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ - ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L∆»¿¿»»∆»≈∆«≈¿«¿ƒ»»

ÈÂ BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁiL „ÚÔ‰nÚ ·L61. «∆«¬…ƒ¿¿≈≈ƒ»∆

מה:)60) (ברכות הזימון ברכת עמהם עונה מעמדו ובמקום
שם. יונה רבינו להזכיר 61)ובפירוש שצריכים כיון שם.

בפחות  להזכירו כבודו זה אין ה"ד) (לעיל שמים שם
אחד. ובמקום מעשרה

.„ÈC¯·e Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿∆»¿»«∆»≈∆≈«
BÓˆÚÏ62˙·BÁ È„È ÌÈM‰ e‡ˆÈÂ ;ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ - ¿«¿¿«¿ƒ»»¿»¿«¿«ƒ¿≈«

Ú¯ÙÓÏ ÔenÊ ÔÈ‡L ,‰Ê ÔenÊa ‡ˆÈ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔenÊ63. ƒ¿…»»¿ƒ∆∆≈ƒ¿«¿≈«

זימון.62) נ.).63)בלא (ברכות המזון ברכת משבירך

.ÂËC¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - „Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏ64Ú„BÈ BÈ‡ „Á‡Â Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»»∆»≈∆≈«¿∆»≈≈«

¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ ÈM‰Â ,Ì¯ ÏB˜a C¯·Ó Ú„BiL ‰Ê -∆∆≈«¿»≈¿»¿«≈ƒ∆»≈««
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk65Ô·e .66C¯·Ó »¿»»¿»»¿≈¿≈»≈¿»≈

,dÏÚ·Ï ˙Î¯·Ó ‰M‡Â ,Ba¯Ï C¯·Ó „·ÚÂ ,ÂÈ·‡Ï¿»ƒ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»¿»∆∆¿«¿»
‡B·z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ .Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈»»¬»»¿¬»ƒ»

‰¯‡Ó67BÏ ÔÈÎ¯·Ó ÂÈ·e BzL‡L ÈÓÏ68. ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿»»¿»¿ƒ

את 64) אחד פוטר המוציא שבברכת אע"פ ע":ב. מה, שם,
דעתם  יחד, לאכול יושבים והם הואיל כי והטעם, חבירו.
שהיא  המזון בברכת אבל חבירו, בברכת אחד להצטרף
('תוספות' מזה זה ומסתלקים הקבע בטל הסעודה בגמר

קצג). סי' או"ח שו"ע בעצמו 65)שם.; כמברך הוא שאז
ה"יא). פ"א, שנה.66)(לעיל משלשֿעשרה פחות קטן,

מארה 68)קללה.67) לו תבוא למד ואם למד, שלא
וברש"י). לח. (סוכה כאלה שלוחים לעשות קונו את שמבזה
לבן  מארה "תבוא אמרו: ה"ט) פ"ג, (שם, ובירושלמי

עשר". לבן שצריך עשרים

.ÊËÔÓÊa ?Ô˙·BÁ È„È e‡ˆiL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿¿≈»»ƒ¿«
È¯·cÓ C¯·Ï ÌÈ·iÁ Ô‰L ,eÚ·N ‡ÏÂ eÏÎ‡L∆»¿¿…»¿∆≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ69B‡ „·Ú B‡ ÔË˜ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏe , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»»»∆∆
Ô˙·BÁ È„ÈÓ ‰M‡70‡e‰L ,Ú·NÂ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»ƒ≈»»¬»ƒ»«¿»«∆

ÔË˜ ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ·iÁ«»¿ƒ¿««»ƒ«»≈ƒ»≈»»
ÔÓ ¯·„a ·iÁ‰ ÏkL ,Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,„·Ú B‡∆∆≈ƒƒ»∆»««»¿»»ƒ
·iÁ‰ ‡l‡ ,Ô˙·BÁ È„ÈÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,‰¯Bz‰«»≈ƒƒ»ƒ≈»»∆»««»

B˙BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯·„ B˙B‡a71. ¿»»ƒ«»¿

ה"א.69) פ"א, לעיל לברך 70)ראה מחוייבים הם שגם
כמותם. בלבד סופרים וראה 71)מדברי ע"ב. כ, ברכות

שאחד  גדולים, בשני הדין וכן רבינו". "תשובות במוספנו
הבלתי  האחד אין לשבעה, אכל והשני שבע ולא אכל מהם
הנזכרת  רבינו מתשובת וכמבואר השבע, את מוציא שבע

לעיל.

.ÊÈ˙k¯·a ÔÈÎ¯·Ó Ô‡ˆÓe ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ÒÎp‰«ƒ¿»≈∆¬≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿«
‰BÚ ‡e‰ - "C¯·" ¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ‡ˆÓ Ì‡ :Ôenf‰«ƒƒ»»«¿»≈≈¿»≈∆

C¯·Óe ‡e‰ Ce¯a"72ÔÈBÚ ÌÈÏÎB‡‰ ‡ˆÓ Ì‡Â ;" »¿…»¿ƒ»»»¿ƒƒ
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ ‡e‰ - "BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a"73. »∆»«¿ƒ∆∆«¬≈∆»≈

שהרי 72) משלו", "שאכלנו אומר: ואינו ע"ב. מה, ברכות
אומר: המברך את ומצא עשרה הם ואם עמהם, אכל לא
הוא  "ברוך עונה: הוא משלו", שאכלנו אלהינו "נברך

ÂÈ‰Ï‡ בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות וכו' שמו ומבורך
קצח). סי' ע"ב.73)או"ח מה, ברכות



zeevnd xtq m"anx ixeriyzah a"iÎ'e -g"ryz

ה'תשע"ח  טבת ו' ראשון יום

שמא. שמ. תעשה לא מצות
שמה. שדמ. שמג. שמב.

― הש"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

"ע אמרֹו: והּוא האב, תגּלה"אחֹות לא אבי ֿ אחֹות רות ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹ
(ai ,gi `xwie);ּכרת חּיב ― מזיד היה אם זה על ְִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹובר

קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

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



קסי zah 'gÎ'f iyilyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לא אּמ ֿ אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹאחֹות
bi)תגּלה" ,my);ּכרת חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּדדת תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו אמרֹו: והּוא האב, אחי ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאׁשת

ci)הוא" ,my);מזיד היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר . ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ג עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, (my,אׁשת ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

(ehהעדּות נתקּימה לא ואם ּבסקילה. ― זה על והעֹובר .ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּובשֹוגג מזיד: היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נֹודע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָאֹו

קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

― השד"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אחי ֿ אׁשת "ערות אמרֹו: והּוא האח, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשת

(fh ,my)ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר .ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא האּׁשה, ּבחּיי האּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחֹות

תּקח" לא ֿ אחתּה gi)אל ,my)ּבמזיד זה לאו על והעֹובר , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ―ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

ה'תשע"ח  טבת ז' שני יום

שאנ. שנ. שמט. שמח. תעשה לא מצות
― השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

ֿ ּבהמה "ּובכל אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָהּבהמה,
"ׁשכבּת ֿ תּתן bk)לא ,hi `xwie)― ּבזדֹון זה על והעֹובר ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ

היה ואם ּבכרת; הּוא הרי ― נסקל לא ואם סקילה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹחּיב
קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְִֵַַָָׁשֹוגג

― השמ"ט הּנׁשיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמּלהביא

לרבעּה" בהמה לפני ֿ תעמד ּבפני(my)לא מצוה זֹו וגם , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹ
על ּבאסרֹו ּכי לּה. ׁשּקדמה ּבּמצוה נכללת ואינה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעצמּה
להביא הּנׁשים על נאסר לא הּבהמֹות על לבֹוא ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּזכרים
ּובתחילת .ּבכ ׁשּבא המיחד הּלאו לּולא עליהן, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבהמֹות
ּומנּו ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש "ׁשלׁשים אמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָָָֹּכרתֹות
אתֿ הּמביאה ואּׁשה הּבהמה על הּבא ּבכללן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאֹותן

ֿ ּפי ֿ על אף עליה ּכללי(zexnl)הּבהמה ׁשם ׁשּמנּו ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
zxkהענינים iaiig ly zeillk zeveaw wx dpen dpyndy) ְִִָָ

(mihxtl zhxtn `leּבפרּוׁשנּו ׁשּבארנּו ("yexitּכמֹו ְְְֵֵֵֶַ
("zeipyndמּכלל עצמּה ּבפני מצוה ׁשהיא נתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנה

ואם ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹוברת ֿ תעׂשה. לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמצות
מזידה; היתה אם ּבכרת היא הרי ― העדּות נתקּימה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹלא

קבּועה. חּטאת מקריבה ― ׁשֹוגגת היתה ְְְְִִֶֶַַָָָָָואם

― הש"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אּׁשה מׁשּכבי תׁשּכב לא ֿ זכר "ואת אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹהּזכר,

הוא" ak)ּתֹועבה ,my)ּבעצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
יׂשראל" מּבני קדׁש ֿ יהיה "ולא gi)ואמר: ,bk mixac) ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ׁשּלאו הּנכֹונה הּסברא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוזֹוהי
נלמדה תׁשּכב" "לא ֿ ּׁשאמר: ּומּמה לּנׁשּכב; ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹאזהרה

סנהדרין ּובגמרא ונׁשּכב. לׁשֹוכב נתּבאר(cp:)אזהרה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אזהרה קדׁש" ֿ יהיה "לא ׁשעֹוׂשה הּוא יׁשמעאל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשרּבי
ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלּנׁשּכב,

zerh)אחד dze` Ð mlrd eze` gkn)ׁשּתים חּיב ― ְִֶַַָָ
,צרי אינֹו אֹומר: עקיבא ורּבי יׁשמעאל, רּבי ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָלדעת

(akypd lr e`l lihdl cgein weqt)אֹומר הּוא ֲֵֵהרי
ּתּׁשכב, לא ּביּה: קרי ― תׁשּכב" לא ֿ זכר "ואת ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבּתֹורה:
― אחד ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלפיכ
לא זה: ענין ּבטעם אמרּו אחת. אּלא חּיב אינֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלדעּתֹו
יהיה "לא ּבא ּולדעּתֹו היא, חדא ― ּתּׁשכב ולא ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹּתׁשּכב
אזהרה והּוא ּתנאף" "לא ׁשאמר: ּכמֹו לחּזּוק, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹקדׁש"

ׁשּבארנּו ּכמֹו איׁש, fny)לאׁשת devn)ואמר ,sqep weqt) ְְְְִֵֵֶֶַַָ
(wefiglורּבים ,"ׁשכבּת ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל :ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

זה לאו על והעֹובר הּתׁשיעי. ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נסקל לא ואם ּבסקילה. ―ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹ

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

― השא"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: והּוא f)האב, ,gi `xwie), ְְְְִֵֶַַָָָָֹ

על הּבא ׁשּיהיה עד ּבסקילה, ― זה לאו על העֹובר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוגם
מגּלה ּומּׁשּום זכר עם ׁשֹוכב מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ְְִִִִִֵֶַַַָָָָאביו

סנהדרין ּובגמרא אביו. ׁשּמּמה(cp.)ערות נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והקׁשּו מּמׁש". אבי ― תגּלה לא אבי "ערות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

נפקא תׁשּכב" לא ֿ זכר מ"ואת "האי ואמרּו: (`xytׁשם ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
("'eb xkf z`e"n z`f cenllׁשּתים "לחּיבֹו והׁשיבּו: "?ְְְְִִֵַַ

ׁשּתים". חּיב אביו על הּבא ּגֹוי ּדאמר: יהּודה ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָוכדרּבי
יהּודה ּדרּבי מּלתיּה "מסּתּברא ואמרּו ּבארּו (ixacוׁשם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

(mixyt`zn dcedi iaxוהאי ּולקרּבן, ּובׁשֹוגג ְְְְְְִֵֵַָָָּביׂשראל
מעּליא" לּׁשנא "ּגֹוי" idefּדאמר ik Ð "ieb" iehial mrhde) ְְֲִַַַָָָ

(`hg ipipra icedi yxetna `hazdl `ly diwp oeyl,
ּכמי חּטאֹות ׁשּתי יביא ― ּבאביו ׁשגג ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:

ּדעלמא ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן ואין עריֹות; ּבׁשּתי (xkfׁשּׁשגג ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
(eia` epi`y mzq.אחת חּטאת אּלא מביא ׁשאינֹו ,ִֵֵֶֶַַַָָ

ה'תשע"ח  טבת ח' שלישי יום

שמו. שמז. שנב. תעשה לא מצות
יום שני ֿ שלישי ז 'ֿ ח 'טבת 

― השנ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי ֿ אחי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹאחי

(ci ,gi `xwie)ׁשּתי חּיב אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם ְֲִִֵֵֶַַַַָָעד
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zahקסב 'h iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

סנהדרין ּובגמרא ּבאביו. ׁשּבארנּו ּכמֹו (ck.)חּטאֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּכל, לדברי ׁשּתים חּיב ― אביו אחי על הּבא ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹאמרּו:

תגּלה". לא אבי ֿ אחי "ערות ְְְֲִִִִֵֶַַָֹּדכתיב:

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין Ðודע zeixr ixeqi` lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzkעדים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו ְְִִֵֵֶָהּוא

עׂשרים ׁשל ּכׁשר ּדין ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכׁשרים
ּבזמן זה ויהיה לפניהם, נגּבית ׁשהעדּות (ziayּוׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

(mitqep mi`pze ,miiw ycwnd.נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני
זכרן ׁשּקדם האּלה ֿ העריֹות ׁשּכל הּוא, (epxkfdyּופׁשּוט ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(mcewאחר אמרֹו והּוא הּתֹורה, ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה ֿ אׁשר ּכל "ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמנן:

העׂשת" hk)הּנפׁשֹות ,my)מהן ּׁשהזּכרנּו ֿ מה ּכל וכן , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית מיתת עליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבים
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּנּוי
ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק

(l"fg)ּֿכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן
ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ּבמּסכת האּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעריֹות

וקּדּוׁשין. ּוכתּבֹות ּביבמֹות ְְְִִִָֻמקֹומֹות
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל
ׁשּלֹו" הֹודע hg`)"לא m` wteqn `ed xy`k).ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ

ֿ הּבהמה מן ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין
ֿ מצ ּבכל ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה לאּֿדוקא: ות ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ֿ מצוה ּבכל ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת אחת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ּתמצא, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוה
קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָועל
ּכרת מהם ֿ אחד ּכל זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחּוץ
"עֹולהֿ היא אּלא קבּועה, ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועל

aixwnd)ויֹורד" zleki itl dpzynd oaxw ׁשני(= ואֹותם ; ְְְֵֵָ
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הם fr,החטאים dyrz `l) ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻֻ

(hkwe:לעזרה ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ּכּונתי .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת

זדֹונּה על ׁשחּיבין ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

q)המגּדף dyrz `l)על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
מיתת ׁשחּיב ֿ אדם ׁשּכל ,ל יתּבאר וכן חּטאת. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתֹו
ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ׁשּתהיה מיתה איזֹו ― ּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבית
ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו לא אם ּכן ְִִִֵֵֵֶַָֹֹּגם
עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם מעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻחּוץ
ּבׁשם ּומתנּבא ֿ ׁשקר, ּונביא ּומּדיח, מסית, והם: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,
נפׁש וגֹונב ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעבֹודה
ואּמֹו. אביו ּומקּלל ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
ואם נהרג ― העדּות עליו נתקּימה אם מאּלּו ֿ אחד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר היה ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, עצמֹו מּתיר הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי

וזכרם. אּלּו ּכללים ְְְִֵֵַָָּדע

― השמ"ז עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּתן לא עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹאׁשת

לזרע" ׁשכבּת(k ,hi `xwie)לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
מארׂשה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם והּוא: הפרׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה

(oi`eyp iptl oiyeciw xg`)ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֶַָָ
הּכתּוב k`)ׁשּבאר ,ak mixac)― ּכהן ּבת היתה ואם ; ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבת היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא נׂשרפת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהיא
ּבעּולה והיתה חנק(d`eyp)יׂשראל ׁשניהם חּיבים ― ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרי ― נתקּימה לא אם אבל העדּות; נתקּימה אם ֿ זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכל
היה ואם מזיד, ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבכרת. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָׁשֹוגג

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא k,זֹו zeny) ְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
(fi ,d mixac ;ci.איׁש אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא my)ּולׁשֹון exzi zyxt)לּמה ּתנאף, "לא : ְְְְִִַָָָָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי i)נאמר? ,k `xwie)אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובספרא: ּתנאף". "לא לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְְְִִַַַָָָֹֹלא
רעהּו" ֿ אׁשת את ינאף אׁשר איׁש ֿ אׁשת את ינאף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר

zt`Pde")וגֹו' s`Pd znEiÎzFn")(my)אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤ְְֶַַָָָֹ
האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹלא
ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל עׂשּו ולא האּׁשה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹואחד

"ׁשכבּת(k ,gi `xwie)ׁשאינֹו לאו ׁשהּוא לפי ― אזהרה ְְְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשאר וכן ּבלבד. לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹולל
לאּׁשה, ּגם אזהרה ילמדּו ׁשּלא להם אפׁשר אי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעריֹות

ערוה"(xtq`)אמרּו לגּלֹות תקרבּו "לא :(e ,my)הרי ― ְְְְְֲִֵֶַָָֹ
ֿ ידי על והאּׁשה האּׁשה, ֿ ידי על האיׁש להזהיר ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכאן

סנהדרין ּובגמרא ּבכלל(p`:)האיׁש". היּו "הּכל אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ
הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, cxtpa)נֹואף hxt)ּכהן ֿ ּבת את ְִֵֵֶֶַַָָֹ

ק ּוכבר לסקילה". מארׂשה ֿ נערה ואת לנּולׂשרפה דם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
("zt`epde s`epd znei zen .. s`pi xy`" :weqtd)ּדבר ֵָָּפרּוׁש

זה מאמר ּבהקּדמת (llkd)זה yxeyd).(השביעי ְְֲֶֶַַַָָ

― השמ"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
והּוא הּימים. ֿ ׁשבעת ּכל ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת ֿ אּׁשה "ואל gi,אמרֹו: `xwie) ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻ
(hiהיא הּימים ׁשבעת אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ּכלֿזמן וגם ;ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ

ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד היה אם זה לאו על והעֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָנּדה.
קבּועה. חּטאת חּיב ―ְַַָָָ

ה'תשע"ח  טבת ט' רביעי יום

נג. נב. תעשה לא מצות
שסא. שס. שנד. נד. נה.

― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacּבּכֹופרים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

(b ,fתּתן ֿ לא ּבּת" ואמר: היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ
"לבנ ֿ תּקח לא ּובּתֹו ּבמּסכת(my)לבנֹו אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ

זרה על(el:)עבֹודה העֹובר ּתֹורה". אסרה חתנּות ּדר" : ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָ
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קסג zah 'i iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ּבענׁשֹו יׁש זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלאו
(miax ipirl)ֿאת עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶֶַָָ

ּבזמרי ּפינחס ׁשעׂשה ּכמֹו ֿ ענׁשֹו את קּים ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהעברה,
(g ,dk xacna)אמרּו(:`t oixcdpq)קּנאין ארמית הּבֹועל : ְֲִִֵַַָָָ

ׁשּיבעֹול והם: ׁשאמרּו, ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפֹוגעין
מ ּובׁשעת ׁשהיהּבפרהסיא ּוכמעׂשה itkעׂשה weica) ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

(ixnfe qgpt lv` ygxzdyזה עׂשה לא אם ֲִֶָָָֹאבל
הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש אֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבפרהסיא,
הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא אבל ּכרת. ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמחּיב
ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ּפגעּו "לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
יכרת וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש aiÎ`i)ה' ,a ik`ln):אמרּו , ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכלל
ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, לֹוקה ― והתראה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבעדים

זרה ּבעבֹודה האּלה ֿ הּדברים ּכל ּדיני (el:)נתּבארּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
.(at:)ּובסנהדרין ְְְִֶַ

― הנ"ג ּבזכריהּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
(ly mixab),ׁשּנתּגּירּו אחר אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב ְְְֲִִֶַַַַַָָעּמֹון

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
(c ,bk mixac)ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על ְֵֵֶֶֶַַָָהעֹובר

לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ׁשּבעל ּומֹואבי ְְְִִִִִִִֵֶַַָָעּמֹוני
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא מלקּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשניהם

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(er:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ֿ הּמצרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאת

מצרי" ֿ תתעב "לא יתעּלה: אמרֹו g)והּוא ,my)ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצרי ּדיני ּכלֹומר: האּלה, הּמצות ׁשּתי ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹנתּבארּו

onwl)ואדֹומי dqtcp ,cp dxdf`)מיבמֹות ח' ּבפרק ,(my) ְֲִִֶֶַָ
קּדּוׁשין .(fr.)ּובסֹוף ְִִ

― הנ"ד זרעהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
נתרחק לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, אחר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעׂשו

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם יתעּלה:מּלהתחּתן אמרֹו הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּוא" אחי ּכי אדמי ֿ תתעב .(my)"לא ְֲִִִֵַָֹֹ

― השנ"ד מּלבֹואהּמצוה הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ממזר ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ּבת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ה'" b)ּבקהל ,my)ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֶֶַַָָָ
מיבמֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּובסֹוף(gr:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.(cr:)קּדּוׁשין ִִ

― הש"ס ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אפׁשר ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיׂשראל
ֿ ּדּכא פצּוע ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלֹו

ה'" ּבקהל ׁשפכה a)ּוכרּות ,my)יׂשראל ּבת ּבעל ואם . ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― הּקּדּוׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָאחרי

מיבמֹות ט' .(er.)ּבפרק ְִֶֶָ

― השס"א מּלהׁשחיתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
החּיים ּבעלי ׁשל ֿ מין מּכל זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש אברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
אחר יתעּלה אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ּבזה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשוה
לא "ּובארצכם ― וכרּות ונתּוק וכתּות מעּו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹׁשהזּכיר

ck)תעׂשּו" ,ak `xwie)הּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)ּובכם" : ֲֵֶַַָָ
ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר תעׂשּו". ְְֲֵֶֶַַַָָֹלא
ׁשרצים ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה מיׁשהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהמסרס

(:iw zay)?אסּור ׁשהּוא ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא ְְְִִֵֶַַָָָָָָאמרּו:
אחר מסרס ואפּלּו תעׂשּו". לא "ּובארצכם לֹומר: ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָֹּתלמּוד
יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ּבר חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― ְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָמסרס
ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מחּמץ אחר ּבמחּמץ מֹודים ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּכל

חמץ" תאפה i)"לא ,e my)"חמץ תעׂשה a,ו"לא my) ְֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
(`iּומעּו ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מסרס אחר ּבמסרס ;ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ֿ ׁשּכן! ּכל לא נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. ְְִֵֶַַַָָָָָֹוכתּות
נתּבארּו ּוכבר חּיב". ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ּבׁשּבת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה .(dr.)ויבמֹות(my)ּדיני ְְְְִִִֵַַָָָָ

ה'תשע"ח  טבת י' חמישי יום

קסב. קסא. תעשה לא מצות
קס. תעשה לא מצות לח. עשה מצות

קנט. קנח.
― הקס"א ּבלבדהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּוגרּוׁשה "אלמנה יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמּלּׂשא
יּקח" לא ֿ אּלה את זנה ci)וחללה ,`k `xwie)וכפל ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(lecb odkl cgein xeqi`a)ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְִֵַָָָָֹאזהרה
וזֹונה odkוחללה lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl) ְֲַָָָ

(heicdקּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
וחללה, וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארע
ּבעלּה ואם מלקּיֹות; ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּובעלּה
ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: וׁשם ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ְְְְְֵֶֶַָָָָָָֹֹּכהן
ֿ אחת ּכל על חּיב ― ּכּסדר ׁשהן ּבזמן זֹונה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחללה
"ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ׁשּזה ּובארּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחת",
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחלּו
ואחרֿ חללה, ּתהיה ּכ ֿ ואחר ּגרּוׁשה, ּכ ֿ ואחר ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָאלמנה,
אחת אּׁשה ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכ
אּלּו. מלקּיֹות ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻּובבעילה

אצלנּו הּוא fr:)ּוכלל my)אּסּור על חל אּסּור אין : ְְִִֵֵֶַָָ
מֹוסיף אּסּור היה ֿ ּכן ֿ אם siqenאּלא oexg` `ay xeq`dy) ִִִֵֶָָָ
(xeqi`d ihxta dxzi dxnegּכֹולל אּסּור אֹו :xeqi`y) ִֵ

lr hleyd xeqi` ;"mixq`p" xzei siwny xeqi` `ed oexg`d
(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור eicgiאֹו milg mixeqi`dy) ִַַַ

(micwn cg` oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`aּכמֹו ,ְ
ּבפרּוׁשנּו ּכרתֹות ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ("yexitׁשּבארנּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַ

(c dpyn b wxt "zeipyndהּסדר על יהיּו ואם ;dnbeca) ְְִִֵֶַַ
(df "xcq"a eplyׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם יהיה ,ְְְְִִִִֵֶֶָָֻ
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zahקסד `"i iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

רּבים ּגּופים היּו אם אבל zepey)ׁשם. miyp)ׁשּבעל ּכגֹון , ְֲִִִֶַַָָָָ
זֹונה אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּׁשה
על לֹוקה ׁשהּוא לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָואּׁשה
ׁשהּכלל ּכיון ותאמר: ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ֿ אחת ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכל
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ֿ אחת ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכל
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן ֿ הּלאו את ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ֿ אחת ּכל על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ֿ אחת ּכל על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבלאו

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,`k my)הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא והרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלאו,
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני זֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

קּדּוׁשין ּבגמרא ּגרּוׁשה(fr:)אמרם ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ֿ אחת ּכל על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,
הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
עצמּה, ּבפני מצוה מהן ֿ אחת ּכל על ׁשהּלאו ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתּבאר

וׁשם ואחת. ֿ אחת ּכל על לֹוקה ּולפיכ(.gr),נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב הדיֹוט ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשאין

(ycwi)ּבעל לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַַָָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ―z` dpef dllge dyexbe dpnl`" :miaezkde) ֵֶ

odk iabl mpaen Ð "einra erxf llgi `le .. gwi `l dl`
(:`ed heicd:קאמר ֿ ּטעם "לא(xnelk:)מה ֿ ּטעם מה ַַַַַַַָָֹ

יחּלל" "לא מּׁשּום lrיּקח"? dxdf` "llgi `l"a oi`e) ְִִֵַַֹ
(oiyeciwdאּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(`qwÎgpw) ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה על ְְְְֲִִִִִַַָָָָָמּלבֹוא

ּבעּמיו" זרעֹו ֿ יחּלל "ולא eh)יתעּלה: ,my)ׁשּכהן ּופרּוׁשֹו . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו Ðהדיֹוט "dllg"e "dpef" "dyexb"a) ְְִִֶֶֶַָָ

(heicd odk lr mixeq`d"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my), ֱִֶֶַָֹ
ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא הּקּדּוׁשין, הם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָולּקּוחין

לעיל ׁשּבארנּו seqaeּכמֹו qw ,gpw dyrz `l :jyndae) ְְְֵֵֶַ
(`qwאסּור ׁשּזה ֿ ּפי ֿ על אף קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

עליו dycw")ּומזהר didz `l" cvn)ּופסלּהdllg d`yr) ְְָָָָָֻ
(dnexzle dpedklׁשּלא ּכיון זה, מּׁשּום לֹוקה אינֹו ―ִֵֵֶֶֶָֹ

לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ּכהן אבל .לכ אזהרה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָֹנתּפרׁשה
יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, אּסּור והּוא יּקח" "לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹאחד
ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו הּביאה אּסּור והּוא ְְְְֲִִִִִִִַַָָָזרעֹו"

ּבאלמנה,(gr.)קּדּוׁשין ּגדֹול ּבכהן רבא "ּומֹודה אמרּו: ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
אמר זרעֹו" יחּלל "ולא ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשאם
ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן אמרּו: וׁשם חּלל". והרי ― ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֹרחמנא

ו יּקח", "לא מּׁשּום לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה מּׁשּום― לֹוקה ְְִִִִֶֶֶַָֹ

ּבאלמנה זה נתיחד ולא יחּלל". zehytay"לא s` lr) ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ
(eiptly weqtay dveawd lkl qgiizn miaezkdלפי ְִֶָאּלא

לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ּגדֹול ּכהן על ּבלאו המיחדת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיא
וזֹונה ּגרּוׁשה אבל לּכהּנה. ּופסלּה חּללּה זֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻּובבעילה
ּכלֹומר: הדיֹוט, ּכהן ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוחללה

מּתחּלתּה לּכהּנה ּפסּולה מהן ֿ אחת o`kׁשּכל dyr `le) ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
(exwirn lelg lecbd odkdּגדֹול ּכהן על אּסּורן ּכפל ולא ,ְִֵַַָָָֹֹ

(d`iaa mb xeq`l ick e` ,lelig ly sqep xeqi` jxevl)ֶָאּלא
ל ׁשהזּכרּתי lklלענין e`l cgiil ick Ð `qw dxdf`) ְְְִִִֶַָָָ

(cg`.

― הל"ח לּׂשאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
dlrap)בתּולה `ly):יתעּלה אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְְִִֶֶַָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה bi)"והּוא ,my)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְִִִֵֶָָָָ
(.l zeaezk)מחּיבי אפּלּו ממזר עקיבא רּבי היה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ּכגֹון: ֿ זה, את ּובארּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשה".
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ׁשהיא ― ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּבתּולה
נתּבאר הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות i`:)ׁשהיא zeixed)על "ּומצּוה : ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּבתּולה".

(.hk)ּבכתּבֹות ּובמקֹומֹות ,(:fv)וקּדּוׁשין(.gq). ְְְִִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשהזהר

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie) ְִִֵֶָָָֹ¨§©¤¨
מלקּות. חּיב ― ְֶַַָָָעליה

― הקנ"ח מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
dl)זֹונה xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y), ָ

יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: f)והּוא ,`k `xwie) ְְֲִִַָָָָָָֹֹ
AW`)ּוכׁשּבא onfÎlM :oiqxeb yie).מלקּות חּיב עליה― ְֶָ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
leqtlחללה dlrapyk oke dpedkl mileqtd on dclepy) ֲָָ

(zllgzn Ð dpedkn"וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,ְְֲִַָָָָָֹ
(my)ּוכׁשּבא ;(l"pk :oiqxeb yie).מלקּות חּיב ― עליה ְְֶֶַַָָָָ

ה'תשע"ח  טבת י"א שישי יום

שנג. תעשה לא מצות
קמט. עשה מצות
― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו ֿ העריֹות מּכל ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָּבאחת
יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻוהּנּׁשּוק
לא ּבׂשרֹו ֿ ׁשאר ֿ ּכל אל איׁש "איׁש זה: על ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאזהרה

ערוה" לגּלֹות e)תקרבּו ,gi `xwie)לא אמר: ּכאּלּו ְְְְְִִֶַַָָ
ּולׁשֹון ערוה. לגּלֹות הּמביאה קרבה אליהם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּתתקרבּו

my)ספרא ixg`)אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות תקרבּו "לא : ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
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קסה zah a"i w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ אּׁשה "ואל לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא מּנין יגּלה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא
תקרב" לא טמאתּה hi)ּבנּדת ,my)ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ֿ העריֹות ּבכל ּומּנין ּתגּלה, ּובל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתקרב
ערוה". לגּלֹות תקרבּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ּתגּלּו? ְְְְְְִֶַַַַַָֹּובל

hk)וׁשם my)מה העׂשת", הּנפׁשֹות "ונכרתּו נאמר: ְְְְְֱִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמ לפי לֹומר? יהיּוּתלמּוד יכֹול תקרבּו" "לא ר: ְְְְְֱִִִֶֶַַַָֹ

לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ― הּקריבה על ּכרת ְְִִֵַַַַַָָָָֹֹֹחּיבין
המכערים הּדברים ּבאּסּור הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּקרבֹות.

הּתֹועבת" מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי ואמר: l)האּלה ,my) ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
אמרֹו: zeixrd)אבל lk xeqi`l dncwdk xn`py weqta) ְֲָָ

תעׂשּו לא ֿ ּבּה יׁשבּתם אׁשר ֿ מצרים ארץ ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ֿ ּכנען ארץ b)ּוכמעׂשה ,my)מזהיר אינֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַֹ

מזהיר אּלא ּבלבד, הּתֹועבת מחּקֹות אּלּו לאוין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשני
ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ אחר ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
על הזהיר וכאׁשר ֿ העריֹות. ּכל על ּכללּיים לאוין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשני
ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה מצרים ארץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַמעׂשה
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ֿ ּׁשהיּו ֿ מה ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכל
ׁשאֹותם ּובאר חזר לפיכ ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמקנה
תגּלה לא ערות ואּלּו: אּלּו הם מהם ׁשהזהרּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמעׂשים

תגּלה לא dnvrÎipta)וערות darez lk hxt ,xnelk)ּוכמֹו , ְְְְֵֶַַֹ
עׂשּו האל ֿ הּתֹועבת ֿ ּכל את "ּכי ואמר: הענין ּבסֹוף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבאר

ֿ הארץ" fk)אנׁשי ,my)ספרא ּולׁשֹון .(my)יבנּו לא "יכֹול : ְְְְִִֵֶַָָָָֹ
ּכמֹותם ּכרמים יּטעּו ולא lelkּבנינֹות ,dxe`kl ,df mbe) ְְְְְִִִָָָֹ
("eyrz `l orpk ux` dyrn"a:לֹומר ּתלמּוד ―ְַַ

תלכּו" לא b)"ּובחּקֹותיהם ,my)ּבחּקים אּלא אמרּתי לא , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻֻ
היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ולאבֹותיהם". להם ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהחקּוקים
ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה איׁש נֹוׂשא האיׁש ְְְִִִִִִֵָָָָָָעֹוׂשין?
ׁשהם האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר הּנה אנׁשים". לׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנּׂשאת
הם ּתעׂשּו לא ּכנען ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּכמעׂשה
וכפל וחזר הּכלל. ּדר על ֿ העריֹות ּכל ּביאת על ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאזהרה
את אנּו ּבארנּו ּוכבר לבּדּה. ֿ ערוה ּכל ּבהן, ֿ הּלאו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת

מּסנהדרין ז' ּבפרק הּזאת הּמצוה ֿ ּדיני c)ּכל dpyn) ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ֿ ּׁשאּתה ּומּמה עליהם. ׁשּלֹוקין ּובארנּו הּמׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש
הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֿ אּׁשה ׁשּכל לדעת, ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה מאֹותּה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּנֹולד
ּבין ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ׁשהּולד ּבלבד ֿ הּנּדה מן חּוץ ממזר, הּולד ― ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבׁשגגה
נתּבאר ּוכבר ֿ הּנּדה. ּבן נקרא: אּלא ממזר אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

מיבמֹות ד' ּבפרק זה .(hn:)ענין ְְִִֶֶֶָָ

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)ּגרה מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

לבּדק מצּוים ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֻֻּופרסתן
אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים ְְְְֲִִִֵֵַָָָאֹותן

וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה a)"זאת ,`i my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְֲִֶַַָָֹֹ
(ipiny zyxt)ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו אתּה :ְֲִֵֵַָָָֹֹ

אּלּו סּמנים ֿ ּבּה ׁשּיׁש את ּכלֹומר: ּבאכילה, טמאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר היא ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
עׂשה, מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסּמנים
ּבסמּו אמרּו לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ֿ תעׂשה? ּבלא מּנין ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹללׁשֹון
ּבמצות ׁשּנבאר ּכמֹו ― ֿ הּגמל" את לֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתלמּוד

ֿ תעׂשה ּתאכלּו"(arw)לא "אתּה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה . ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה והּכּונה עׂשה. מצות ―ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ֿ ּבהמה ּבכל אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא:
הּמצוה. הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוחּיה,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובמּסכת(e.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
.(hp.)חּלין ִֻ

ה'תשע"ח  טבת י"ב ש"ק יום

קנב. קנא. קנ. עשה מצות
קעד. קעב. תעשה לא מצות

― הק"ן ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
וסּמני מּתרים. יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהעֹוף,
ּכי ּבחקירה, הּׂשגּו אּלא ֿ הּתֹורה מן נאמרּו לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֻהעֹוף
אּסּורם ׁשּנתּבאר ּבכלֿהּמינים מתּבֹוננים אנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּכאׁשר

(zehxtae ,dxeza)ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים אחד, ְְִִֶֶֶָָָָָאחד
אֹותם mitzeyn)הּכֹוללים mihxt Ð "deeyd cv")והם , ְְִֵַָ

זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה טמא עֹוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָסּמני
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור וזה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָטמא

ּתאכלּו טהרה ֿ צּפֹור i`)"ּכל ,ci mixac)מצות זֹו ― ְְִִֵַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו; ֿ ּׁשרמזנּו מה נתּבאר הּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעׂשה".

חּלין ּבמּסכת זֹו .(hp.)מצוה ְְִִֶֶַָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמעל כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹחגבים,

k`)לרגליו" ,`i `xwie)ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלפניה,
ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר העֹוף". ׁשרץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּכל

חּלין .(fn)מּמּסכת ִִֶֶַֻ

― הקנ"ב ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּדגים

ּבּמים" אׁשר h)מּכל ,my my)חּלין ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻ
(:eq)ול ּבעׂשה עֹובר טמא ּדג ׁשאֹוכל מּמה: ּכי ֿ תעׂשה. א ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ׁשֹומע אכֹול' 'זה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמר
ֿ זה "את ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבא
מצות ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּתאכלּו"
ּבסּמנים לדּון נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָעׂשה
ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, אינֹו וזה לאכלֹו מּתר זה ונאמר: ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻאּלּו
לּטמאה הּטהרה ֿ הּבהמה ּבין "והבּדלּתם ואמר: ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

dk)וגֹו'" ,k my)― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ּתהא לא ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
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האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ּכלֿמין יהיה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלפיכ
וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמצוה
לׁשֹונם, ּבארנּו ּוכבר ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָהעֹוף,
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לבּדֹו. עׂשה ֿ אחד לכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּקראּו
חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמצוה

(my).

― הקע"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה טמאה eÎd)ּבהמה ,ci mixac): ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

ֿ הּגמל את וגֹו' הּגרה מּמעלי תאכלּו לא ֿ זה את א"ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבהמה ׁשאר אבל ֿ החזיר". ואת ואתֿהּׁשפן ֿ הארנבת ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואת
ּׁשאמר: מּמה אבל ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹטמאה
אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו', ּפרסה מפרסת ֿ ּבהמה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ"וכל

e)תאכלּו" ,ci my)הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ֿ מה ׁשּכל ידענּו , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על מזהרים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻיחד
הּבא לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
נאסרה אבל עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּכלל
אכילתן על וחּיבנּו טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻעלינּו
ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה אֹומרים: ׁשאנּו וחמר, ּבקל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמלקּות
לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― אחד טהרה סימן ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן
ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ׁשאין וחּיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה

ספרא לׁשֹון ּוׁשמע ipiny)עליהן. zyxt):אמרּו ֿ זה, ּבכל ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ"אתּה
ּתלמּוד מּנין? ֿ תעׂשה ּבלא ּבעׂשה, אּלא לי אין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבאכילה.
אּלא לי אין הּגרה", מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר:

ודין מּנין? טמאה ּבהמה ׁשאר ּבלבד, xnege)אּלּו lw) ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
ֿ תעׂשה ּבלא הן הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה ְֲֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא:
טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָעל
הּגמל נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ּדין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו
ּבהמה ּוׁשאר מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהארנבת
― ׁשּלהן עׂשה מצות ונמצאת ֿ וחמר: מּקל ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

ֿ הּכתּוב dyr)מן Ð dyr llkn `ad e`la)ּֿבלא ּומצוה , ְְִִַָָֹ
מלתא לגּלֹויי זה ֿ וחמר ׁשּקל אּלא ֿ וחמר. מּקל ― ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹתעׂשה

הּוא dxe`klּבעלמא mlrpd z` dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ
dxezd z`f dazk eli`k aygp df ixde "zexeyd oia"

(yxetnaּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר ,`l) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
(gt xeriy Ð ely dyrzמּבׂשר ּכזית ֿ האֹוכל ּכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע `epמּדאֹוריתא. xeqi`d xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ

oi`"l dxizqa df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei

(dwele Ð "oicd on oixidfn.

― הקע"ד עֹוףהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָטמא,

יאכלּו" לא ֿ העֹוף bi)מן ,`i `xwie)ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָמּבׂשרם

מחּלין ג' ּבפרק ׁשּלפניה .(hp.)הּׁשּתים ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
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i"yx
.åùôð ìîòî (àé):וחומס גוזל היה לא ושבע אוכל היה

.÷éãö ÷éãöé åúòãá לכל אמת משפט עבדי שופט היה
לפניו: לדין כל íúåðåòå.הבאים כדרך סובל היה

המקדש  עון את תשאו ובניך אתה שנא' הצדיקים
יח): ïëì.(במדבר (áé) נחלה לו אחלק זאת עשותו על

הראשונים : האבות עם ברבים åùôð.וגורל úåîì äøòä
כד): (בראשית כדה ותער äðîð.לשון íéòùåô úàå

נשא  אחרים בשביל והוא ופשע חטא כאילו יסורין סבל

הרבים: òéâôé.חטא íéòùåôìå על שבאת יסורין ידי על
לעולם: טובה ידו

.äø÷ò éðø (à):ילדה כלא היתה אשר àìירושלים
.äìç:יולדת וחבלי' חיל ידי על שהיולדת הוא לידה ל'

.äìåòá éðáî:אדום åèé.בת (á):למרחוק.êéøúéî הם
ביתדות  וקושרי' אהלים בשולי התלוים דקים חבלים

בארץ: ותוקעין בלע"ז קביל"ס éöåøôú.שקורין (â)
êéîåìò.תגברו: (ã):נעוריך

cec zcevn
(‡È).Ú·˘È ‰‡¯È Â˘Ù ÏÓÚÓהיה ראה אשר נפשו מעמל  כי

ממנה: ונהנה ˆ„È˜.שבע ˜È„ˆÈ Â˙Ú„·יחשוב בדעתו  כי
לא למען העון אשם למרק שבא לומר הצדיק ה ' את  להצדיק

הטוב: מעשה שכר ÌÈ·¯Ï.יקופח  È„·Ú עבד היה  לא לומר רצה
עבדי היה כי  האמונה בדבר בקולם לשמוע  הרבים העכו"ם  של 
מה לסבול שכמו ויט  אליהם  שמע ולא  הרבים  העכו"ם  מול אל

זה: בעבור ולהכאיבו  לייסרו בו ועמד ÔÎÏ.(È·)שעוו  הואיל 
הרבים: העמים בנחלת חלק לו אתן ÌÈÓÂˆÚ.בנסיון ˙‡Âאת

לשלל: לו להיות לעצמו יחלק החזקים ÂÎÂ'.העכו"ם  ˙Á˙
למיתה : והפקירה  נפשו שפך  אשר Ó‰.בגמול  ÌÈÚ˘ÂÙ ˙‡Â

בזיון וכדי והכופרים הפושעים  בכלל  מנוי היה  העכו "ם בפי
˘‡.וקצף : ÌÈ·¯ ‡ËÁ ‡Â‰Âמה לסבול  שכמו נטה והוא 

ולהכאיבו: לייסרו רבים עמים בו ÚÈ‚ÙÈ.שחטאו ÌÈÚ˘ÂÙÏÂ אל
אליהם תלויות  ועיניו ומתחנן  מפגיע  היה בו הפושעים  הכשדים
מרבית שבמקום הדין שורת ולכן אדוניהם  יד אל  עבדים כעיני

הגאולה: בעת בהם ימשול  ההכנעה
(‡).‰¯˜Ú È¯ על ילדה  שלא  כעקרה  היית  אשר  ירושלים  את 

ושמחי : רני הגאולה בזמן  עתה הנה ואינם  ממנה  כלו אנשים ירושליםÈÁˆÙ.כי את  גדול קול והשמיעי רנה  קול  להרים  פה פתחי
במ "ש: הדבר וכפל  ללדת  חלה לא אשר כאשה  היית ¯·ÌÈ.אשר ÈÎאדם מבני שוממה שהיתה ירושלים בני יתרבו עתה כי

עם : ברבת מיושבת המרובים :‰¯È·ÈÁ.(·)שהיתה בניך כל את מלהטותם:ÂËÈ.להחזיק תחשוכי ואל  ולרוחב  לאורך  נוטים יהיו
.ÍÈ¯˙ÈÓ ÈÎÈ¯‡‰: היטב לקשרם נוח שיהא אותם  האריכי ביתידות לקשרם האוהל בשפולי  התלוים היתדותÍÈ˙Â„˙ÈÂ.החבלים 

ולא תעמוד  עולם ועד שהיתה  מכמות  ירושלים  שתתרחב לומר  מליצה ענין והוא  ממקומם יזוזו לא  למען  חזקי בארץ  התקועות 
עוד : ˙ÈˆÂ¯Ù.(‚)תחרב ÏÂ‡Ó˘Â ÔÈÓÈ ÈÎ: ומשמאלך מימינך  היושבים הכשדים על ÂÓ˘˙.תתחזק ÌÈ¯ÚÂהשוממות הערים 

וירבו: יפרו כי אדם בבני ˙È‡¯È.(„)יתיישבו Ï‡ בארצך שמצאוך  הגליות משאר כצאתך  זה מגלות  צאתך  שיהיה תפחדי  אל 
האומות: אל ונכנעת  משועבדת  להיות  לעולם עוד  תבושי לא כי ורעות רבות ˙ÈÓÏÎ.צרות Ï‡Âגדולה ולהראות  ראש להרים 

שוב : תגלה פן ˙È¯ÈÙÁ.בחושבך  ‡Ï ÈÎ: גולה ללכת עוד  תחפירי  שלא מובטחת היא  ˙˘ÈÁÎ.כי ÍÈÓÂÏÚ ˙˘Â· ÈÎהבושת כי
הראשונות: ידה  על להזכר כזאת עוד  לך  יקרה לא  כי תשכחי  הזאת  הבושה ומטולטלת גולה  היית כאשר נעוריך בימי לך שהיה

.ÍÈ˙ÂÓÏ‡ ˙Ù¯ÁÂ עוד תהיה  לא כי  עוד  תזכרי לא  ההיא החרפה  בעל, מבלי  כאלמנה מלך  מבלי שהיית מאז לך  שהיה  החרפה
הראשונות: את ידו על  להזכיר מלך  מבלי

oeiv zcevn
(‡È).ÏÓÚÓ:וצער יגיעה ˘ÏÏ.חזקים:ÌÈÓÂˆÚ.(È·)ענין

בזה: ובגמול :˙Á˙.ענין  אל ‰Ú¯‰.במקום  וכן שפיכה ענין
נפשי קמא)תער  ומספר:Ó‰.:(תהלים מנין סבל :˘‡.מלשון 
.ÚÈ‚ÙÈבי תפגע  ואל  כמו ובקשה תחינה  ז)ענין :(ירמיה

(‡).ÈÁˆÙהרים פצחו  כמו  קול  בהרמת  הפה פתיחת ענין
מד)רנה  מיםÈÏ‰ˆÂ.:(לעיל צהלו  כמו  גדול קול השמעת ענין

כד) ילדה ÏÁ‰.:(לעיל גם  חלה כי כמו לידה חבלי (לקמן ענין

בעולה·ÏÂÚ‰.:סו) ולארצך וכן מיושבת סב)ר "ל  :(לקמן
(·).˙ÂÚÈ¯ÈÂכיריעה שמים  נוטה כמו הוילון קד)הוא :(תהלים

.ÍÈ˙ÂÎ˘Ó:משכן ולא˙ÈÎ˘Á.מלשון  כמו מניעה ענין
כב)חשכת מיתריהםÍÈ¯˙ÈÓ.:(בראשית ואת  כמו (שמות חבלים

ומסמר :ÍÈ˙Â„˙ÈÂ.:לה) יתד ענין˙ÈˆÂ¯Ù.(‚)מלשון
פרצת  מה כמו לח)התחזקות ירושה:ÈÈ¯˘.:(בראש' מלשון 

.˙ÂÓ˘Ï:שממון וכלימה˙È¯ÈÙÁ.(„)מלשון  בושה  ענין
הלבנה  וחפרה כד)כמו  ימיÍÈÓÂÏÚ.:(לעיל הקצרת  וכן נעוריך

פט)עלומיו :(תהלים

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר פרץ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע שבימים הקרובים יגמור ששה סדרי משנה בעזה"י )ובטח שגורים 

לו גם בע"פ איזה פרקים משניות(, הנה ת"ח ת"ח על בשורה טובה ומשמחת זו, וידוע עד כמה הפליג 

כ"ק מו"ח אדמו"ר במעלת ענין הלימוד דמשניות, ויעוין ג"כ קובץ מכתבים השני, שבשם מבואר ג"כ 

בכתבי האריז"ל  וע"פ המבואר  וכו'  בדרך  בלכתך  ברחוב  בע"פ בהלכו  דחזרת משניות  גודל המעלה 

דמשנה אותיות נשמה הנה בודאי יאיר לימוד זה את מוחו ולבו בנר ה' נשמת אדם, עד אשר יורגש 

תוספת אור זה גם בענינים הגשמים וכן בנוגע לבנו ומשפחתו שיחיו.

בברכה להצלחה בלימוד תוה"ק הן בנגלה וגם בתורת החסידות ולברי' הנכונה.
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i"yx
.åùôð ìîòî (àé):וחומס גוזל היה לא ושבע אוכל היה

.÷éãö ÷éãöé åúòãá לכל אמת משפט עבדי שופט היה
לפניו: לדין כל íúåðåòå.הבאים כדרך סובל היה

המקדש  עון את תשאו ובניך אתה שנא' הצדיקים
יח): ïëì.(במדבר (áé) נחלה לו אחלק זאת עשותו על

הראשונים : האבות עם ברבים åùôð.וגורל úåîì äøòä
כד): (בראשית כדה ותער äðîð.לשון íéòùåô úàå

נשא  אחרים בשביל והוא ופשע חטא כאילו יסורין סבל

הרבים: òéâôé.חטא íéòùåôìå על שבאת יסורין ידי על
לעולם: טובה ידו

.äø÷ò éðø (à):ילדה כלא היתה אשר àìירושלים
.äìç:יולדת וחבלי' חיל ידי על שהיולדת הוא לידה ל'

.äìåòá éðáî:אדום åèé.בת (á):למרחוק.êéøúéî הם
ביתדות  וקושרי' אהלים בשולי התלוים דקים חבלים

בארץ: ותוקעין בלע"ז קביל"ס éöåøôú.שקורין (â)
êéîåìò.תגברו: (ã):נעוריך

cec zcevn
(‡È).Ú·˘È ‰‡¯È Â˘Ù ÏÓÚÓהיה ראה אשר נפשו מעמל  כי

ממנה: ונהנה ˆ„È˜.שבע ˜È„ˆÈ Â˙Ú„·יחשוב בדעתו  כי
לא למען העון אשם למרק שבא לומר הצדיק ה ' את  להצדיק

הטוב: מעשה שכר ÌÈ·¯Ï.יקופח  È„·Ú עבד היה  לא לומר רצה
עבדי היה כי  האמונה בדבר בקולם לשמוע  הרבים העכו"ם  של 
מה לסבול שכמו ויט  אליהם  שמע ולא  הרבים  העכו"ם  מול אל

זה: בעבור ולהכאיבו  לייסרו בו ועמד ÔÎÏ.(È·)שעוו  הואיל 
הרבים: העמים בנחלת חלק לו אתן ÌÈÓÂˆÚ.בנסיון ˙‡Âאת

לשלל: לו להיות לעצמו יחלק החזקים ÂÎÂ'.העכו"ם  ˙Á˙
למיתה : והפקירה  נפשו שפך  אשר Ó‰.בגמול  ÌÈÚ˘ÂÙ ˙‡Â

בזיון וכדי והכופרים הפושעים  בכלל  מנוי היה  העכו "ם בפי
˘‡.וקצף : ÌÈ·¯ ‡ËÁ ‡Â‰Âמה לסבול  שכמו נטה והוא 

ולהכאיבו: לייסרו רבים עמים בו ÚÈ‚ÙÈ.שחטאו ÌÈÚ˘ÂÙÏÂ אל
אליהם תלויות  ועיניו ומתחנן  מפגיע  היה בו הפושעים  הכשדים
מרבית שבמקום הדין שורת ולכן אדוניהם  יד אל  עבדים כעיני

הגאולה: בעת בהם ימשול  ההכנעה
(‡).‰¯˜Ú È¯ על ילדה  שלא  כעקרה  היית  אשר  ירושלים  את 

ושמחי : רני הגאולה בזמן  עתה הנה ואינם  ממנה  כלו אנשים ירושליםÈÁˆÙ.כי את  גדול קול והשמיעי רנה  קול  להרים  פה פתחי
במ "ש: הדבר וכפל  ללדת  חלה לא אשר כאשה  היית ¯·ÌÈ.אשר ÈÎאדם מבני שוממה שהיתה ירושלים בני יתרבו עתה כי

עם : ברבת מיושבת המרובים :‰¯È·ÈÁ.(·)שהיתה בניך כל את מלהטותם:ÂËÈ.להחזיק תחשוכי ואל  ולרוחב  לאורך  נוטים יהיו
.ÍÈ¯˙ÈÓ ÈÎÈ¯‡‰: היטב לקשרם נוח שיהא אותם  האריכי ביתידות לקשרם האוהל בשפולי  התלוים היתדותÍÈ˙Â„˙ÈÂ.החבלים 

ולא תעמוד  עולם ועד שהיתה  מכמות  ירושלים  שתתרחב לומר  מליצה ענין והוא  ממקומם יזוזו לא  למען  חזקי בארץ  התקועות 
עוד : ˙ÈˆÂ¯Ù.(‚)תחרב ÏÂ‡Ó˘Â ÔÈÓÈ ÈÎ: ומשמאלך מימינך  היושבים הכשדים על ÂÓ˘˙.תתחזק ÌÈ¯ÚÂהשוממות הערים 

וירבו: יפרו כי אדם בבני ˙È‡¯È.(„)יתיישבו Ï‡ בארצך שמצאוך  הגליות משאר כצאתך  זה מגלות  צאתך  שיהיה תפחדי  אל 
האומות: אל ונכנעת  משועבדת  להיות  לעולם עוד  תבושי לא כי ורעות רבות ˙ÈÓÏÎ.צרות Ï‡Âגדולה ולהראות  ראש להרים 

שוב : תגלה פן ˙È¯ÈÙÁ.בחושבך  ‡Ï ÈÎ: גולה ללכת עוד  תחפירי  שלא מובטחת היא  ˙˘ÈÁÎ.כי ÍÈÓÂÏÚ ˙˘Â· ÈÎהבושת כי
הראשונות: ידה  על להזכר כזאת עוד  לך  יקרה לא  כי תשכחי  הזאת  הבושה ומטולטלת גולה  היית כאשר נעוריך בימי לך שהיה

.ÍÈ˙ÂÓÏ‡ ˙Ù¯ÁÂ עוד תהיה  לא כי  עוד  תזכרי לא  ההיא החרפה  בעל, מבלי  כאלמנה מלך  מבלי שהיית מאז לך  שהיה  החרפה
הראשונות: את ידו על  להזכיר מלך  מבלי

oeiv zcevn
(‡È).ÏÓÚÓ:וצער יגיעה ˘ÏÏ.חזקים:ÌÈÓÂˆÚ.(È·)ענין

בזה: ובגמול :˙Á˙.ענין  אל ‰Ú¯‰.במקום  וכן שפיכה ענין
נפשי קמא)תער  ומספר:Ó‰.:(תהלים מנין סבל :˘‡.מלשון 
.ÚÈ‚ÙÈבי תפגע  ואל  כמו ובקשה תחינה  ז)ענין :(ירמיה

(‡).ÈÁˆÙהרים פצחו  כמו  קול  בהרמת  הפה פתיחת ענין
מד)רנה  מיםÈÏ‰ˆÂ.:(לעיל צהלו  כמו  גדול קול השמעת ענין

כד) ילדה ÏÁ‰.:(לעיל גם  חלה כי כמו לידה חבלי (לקמן ענין

בעולה·ÏÂÚ‰.:סו) ולארצך וכן מיושבת סב)ר "ל  :(לקמן
(·).˙ÂÚÈ¯ÈÂכיריעה שמים  נוטה כמו הוילון קד)הוא :(תהלים

.ÍÈ˙ÂÎ˘Ó:משכן ולא˙ÈÎ˘Á.מלשון  כמו מניעה ענין
כב)חשכת מיתריהםÍÈ¯˙ÈÓ.:(בראשית ואת  כמו (שמות חבלים

ומסמר :ÍÈ˙Â„˙ÈÂ.:לה) יתד ענין˙ÈˆÂ¯Ù.(‚)מלשון
פרצת  מה כמו לח)התחזקות ירושה:ÈÈ¯˘.:(בראש' מלשון 

.˙ÂÓ˘Ï:שממון וכלימה˙È¯ÈÙÁ.(„)מלשון  בושה  ענין
הלבנה  וחפרה כד)כמו  ימיÍÈÓÂÏÚ.:(לעיל הקצרת  וכן נעוריך

פט)עלומיו :(תהלים
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à:BîB÷nî øzéå éaì ãøçé úàæì-óàá:àöé åétî äâäå Bì÷ æâøa òBîL eòîLâíéîMä-ìk-úçz ©§ −Ÿ¤¡©´¦¦®§¹¦©À¦§«¦§³¨´©§´Ÿ¤Ÿ®§¹¤À¤¦¦¬¥¥«©«©¨©¨©¬¦
:õøàä úBôðk-ìò BøBàå eäøLéã:BìB÷ òîMé-ék íáwòé àìå BðBàb ìB÷a íòøé ìB÷-âàLé | åéøçà ¦§¥®§¹À©©§¬¨¨«¤©£¨³¦§©À©−§¥§´§®§¬Ÿ§¹©§¥À¦«¦¨©¬«

ä:òãð àìå úBìãâ äNò úBàìôð BìB÷a ìà íòøéåíLâå øèî íLâå õøà àåä øîàé | âìMì ék ©§¥³¥´§ −¦§¨®Ÿ¤¬§¹ŸÀ§´Ÿ¥¨«¦³©¤̧©Ÿ©À¡¥Å¨¬¤§¤¬¤¨¨®§¹¤À¤
:Bfò úBøèîæ:eäNòî éLðà-ìk úòãì íBzçé íãà-ìk-ãéaçäéúðBòîáe áøà-Bîá äiç àázå ¦§¬ª«§©¨¨¨¬©§®¹̈©À©¨©§¥¬©£¥«©¨´Ÿ©¨´§¨®¤¦§−Ÿ¤´¨
:ïkLúè:äø÷ íéøænîe äôeñ àBáz øãçä-ïîé:÷öeîa íéî áçøå çø÷-ïzé ìà-úîLpî ¦§«Ÿ¦© −¤¤¨´¨®«¦§¨¦¬¨¨«¦¦§©¥¬¦¤®̈©§−Ÿ©©´¦§¨«

i"yx
(‡).øúéåהארץ על בהם לנתר כמו יא)ויקפוץ (ויקרא

תוהה: שלבו היא ÷åìå.(·)וזו æâåøá òåîù åòîù
מפיו: היוצא כהגה ברקיע מרעי' שהוא הרעמים

(‚).åäøùé íéîùä ìë úçú אשורנו כמו ראיתיו
כד) מאירים:(במדבר שהברקים אורות אותם והם

(„).åéøçà בקול ומרעים הרעם ישאג אור, אותו של
המטר: את המביאים ורעמים ברקים והם àìåגאונו,

.íá÷òé:המקום.òîùé éë:מפגיע של קולו לפניו

.íá÷òéשנינו משנה ולשון ע"א)יכריתם, טז (סוטה

מקרה: עוקבת הלכה מקומות âìùì(Â)בשלש éë

.øîàé:הללו הקולות íùâåע "י øèî íùâå õøà àåä
.åæò úåøèî:יבא רוחות מד' íãà(Ê)כלומר ìë ãéá

.íåúçé כתב חותם עצמו האדם לפניו חוטא כשאדם
לפניו: הכתובות שעבר עבירות על מותו ביום ידו

.åäùòî éùðà ìë úòãì:נידון הוא מה על להודיע
Á)(.áøà åîá äéç àåáúå הרבה שלוחים ועוד כלומר

וסופה  רעות חיות שילוח פורענותיו ליפרע למקום יש
מזרים:íéøæîîå.(Ë)וקרה: ושמו יש אוצר

(È).úîùðî:מרוחו.÷öåîá íéî áçåøå ביציקה
לפורענות:

cec zcevn
(‡).˙‡ÊÏ Û‡ירידת בעת יפעל  אשר המקום  לפלאי אף

יחרד  עליה אף מ"מ  שבפעולותיו הקטנה היא  כי עם המטר 
התמהון : לגודל  ממקומו  ויקפוץ ˘ÚÂÓ.(·)לבי  ÂÚÓ˘כי

קול  והוא  ברוגז  ירעם אשר קולו נשמע שמוע  רדתו בעת
היוצאÂ‰‚‰.הרעם : שזכר הרעם הוא מפיו יצא אשר  הדבור

במ"ש: ענין כפל  והוא המקום ‰˘ÌÈÓ(‚)בגזרת  ÏÎ ˙Á˙
.Â‰¯˘Èולא השמים כל תחת ישר  בדרך  הקול  את משלח  והנה 

הארץ קצות על  ברקיו  אור גם ישלח  ואז עקלתון בדרך יסבב
הטבעיים: חקרו כאשר  הברק  יוצא  אז הרעם  יוצא בעת כי 

(„).ÏÂ˜ ‚‡˘È ÂÈ¯Á‡ בקול ירעם אשר הקול  שאגת  אבל 
הולך  הקול גם  כי  עם הברק ראיית אחר לאוזן נשמע גאונו

ישר: Ì·˜ÚÈ.בדרך  ‡ÏÂהקולות את  באמת  יאחר לא אולם
מיד  קולו  נשמע  היה אם ואחריתם  הברקים לעקבות  לצאת 
מתאחר שאינו נודע  היה  אז מיד נשמע  היה אם  ר"ל  בצאתו
ודקות השמש חוש גסות בעבור אבל הברק  לעקבות לצאת 
האדם חושב לזה הרעה ישמע טעם  הברק יראה  הראות  חוש
נפלא דבר והוא היא  כן לא אבל  תולדותם סדר הוא כן אשר

‡Ï.(‰)ותמהון : ÌÚ¯Èנפלאות רעמות בקולו ירעם  האל  הנה
ואנחנו עושה אשר  הגדולות עוד  הם ומה  ונדעם שמענו אשר

נדעם : Ï˘Ï‚.(Â)לא  ÈÎגשם על יצוה וכן מטר גשם על  יצוה וכן בארץ  אותו  רואים  והננו  הארץ  על שיהיה יצוה  לשלג אשר
רדתם: בעת  כל לעין המה  נראים  וכולם ושוטף חזק  גשם  ר"ל עוזו  ÌÂ˙ÁÈ.(Ê)מטרות Ì„‡ ÏÎ „È·ויחתום יסתום  ועכ"ז

מעשה בעל  כל  להזדרז בכדי  ר"ל מעשהו מעשה  אנשי כל  דעת למען בואם טרם ידיעה קדימת להם  מלהיות אדם בני  כל  בתוך 
בבואו: ימנעהו לבל  הגשם יבוא  טרם  מעשהו  ÈÁ‰.(Á)לכלות ‡Â·˙Âותקדים בואו  טרם  המטר  ידיעת תשיג  החיה  כי עם 

אשר בדבר אף האדם השגת א"כ  וקצרה  החוצה  אז תצא ולא במעונותיה  ותשכון טרף לטרוף  ותארוב  תשב אשר  במקום לבוא 
החיה: ‰Á„¯.(Ë)תשיג ÔÓחדרי והם הרוח שם יכלה אשר  החדר מן תבוא  סופה רוח  הנה ואמר המקום מפלאות עוד  יספר 

תימן וחדרי וכימה  כסיל  עש  עושה כמ"ש ט)תימן ˜¯‰.:(לעיל ÌÈ¯ÊÓÓÂ:כימה מזל והיא  הקור  תבוא המזלות Ó˘Ó˙(È)מן
.Ï‡ הקרח כי גלים  להעלות יוכלו לא עד ודחוק צר במקום  המים רוחב  ובא  הקרח יבוא פיו במאמר ר"ל האל רוח מנשיבות 

ממעל : עליהם 

oeiv zcevn
(‡).¯˙ÈÂ הארץ על  בהן לנתר כמו ודלוג קפיצה (ויקרא ענין 

תחטאו·¯‚Ê.(·):יא) ואל  רגזו  כמו וחרדה רעד  (תהלים ענין

תהגהÂ‰‚‰.:ד) ולשוני כמו  דבור לה)ענין Â‰¯˘È.(‚):(שם
ושוה: ישר גאוה:‚‡ÂÂ.(„)קצות:ÂÙÎ˙.מל ' Ì·˜ÚÈ.מל '

הרגל : סוף  שהוא  הזה כעקב ואחרית  סוף  כמו‰Â)(.‡Âענין 
והה "א: היו"ד במקום ואל "ף  הוי "ו ובאו הוא·È„.(Ê)היה

צנתרות  שני ביד  וכן  בתוך  ד)כמו ויסגירÌÂ˙ÁÈ.:(זכריה יסתום
הוא  חתום כי כט)כמו Â‰˘ÚÓ.:(ישעיה È˘‡ הנסמך יחסר

הברית הארון וכן ומעשהו מעשה אנשי ג)והראוי (יהושע

הברית: ארון הארון ‡¯·.(Á)ומשפטו ÂÓ·במו כמו בארב
אתחנן יט)פי  אתהÈ˙ÂÂÚÓ·Â‰.:(לעיל מעון  כמו מדור ענין

צ)היית מזרותÌÈ¯ÊÓÓÂ.(Ë):(תהלים התוציא וכן (לקמן מזלות 

אלמנותיו לח) וידע וכן הלמ "ד במקום הרי"ש  ובא יט), (יחזקאל

הרי "ש: במקום הלמ"ד  ובא  ארמנותיו כמו מל '˜¯‰.והיא
החורף: אלוהÓ˘Ó˙.(È)קור מנשמת כמו הרוח  נשיבת ענין

ד)יאבדו משליך ˜¯Á.:(לעיל כמו  הקור מן הנקפה הגליד  הוא
כפיתים  קמז)קרחו רחב·ÂÓˆ˜.:(תהלים כמו  ודחוק  צר במקום

מוצק לז)לא :(לעיל
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·íðîðúîe ïéâeøñ dàø÷–àöé.dáúBk äéä,däébîe dLøBc,Baì ïek íà–àöé;åàì íàå–àöé àG. §¨¨¥¦¦§©§¥¨¨¨¨§¨§¨©¦¨¦¦¥¦¨¨§¦¨¨¨
íBzð÷ð÷áe ñBîB÷áe àø÷ñáe íña äáeúk äúéä,àøzôcä ìòå øépä ìò–àöé àG,ãòäáeúk àäzL ¨§¨§¨§©§¦§¨§§©§©§©©§¨§©©¦§§¨¨¨©¤§¥§¨

Béãáe øôqä ìò úéøeMà. ©¦©©¥¤¦§
‚øéòì CìäL Cøk ïáe Cøëì CìäL øéò ïa,BîB÷îì øBæçì ãéúò íà–àøB÷BîB÷îk;åàì íàå–àøB÷ ¤¦¤¨©¦§©¤§©¤¨©¨¦¦¨¦©£¦§¥¦§§¦¨¥

ïänò.ïëéäîéãé da àöBéå älânä úà íãà àøB÷BúáBç?øéàî éaøøîBà:dlk.äãeäé éaøøîBà:îLéà" ¦¨¤¥¥¨¥¨¨¤©§¦¨§¥¨§¥¨©¦¥¦¥ª¨©¦§¨¥¥¦
"éãeäé.éñBé éaøøîBà:"î"älàä íéøácä øçà. §¦©¦¥¥¥©©©§¨¦¨¥¤

aaaa.oibexiq:àöé ,äìåë úà øåîâì éãëî øúåé àäù åìéôà ,àäùå èòî àø÷å øæçå ,àäùå èòî àø÷ù.'ek dazek didäéî÷ àçðîå äìåë àáéúëã ïåâë
:äìåë äáåúë àéäù äìéâîá àøå÷ùë àìà äéúáåç éãé ÷éôð àìã ,äì áúëå äéî÷ àçðîã àúìéâîá à÷åñô à÷åñô éø÷å.eal oeik m`:åæ äàéø÷á úàöì

.mqa:àîñ åì ïéøå÷ù áùò ùøù.`xwqa:íåãà äá íéòáåöù ïáà.qenew:à"îåâ æ"òìáå ,óøù ïéî.mezpwpw:â"àæ éáøòáå ,æ"òìá å"ìåàéøãå.xiipéåùò ©
:åéìò íéáúåëå ÷áã é"ò íéáùòî.`xztc:õéôò àìå çéî÷å çéìîã .åðå÷ú íìùð àìù øåò.xtqd lr:óì÷ä ìò

bbbb.xir oa:ã"éá åðîæù.jxkl jldy:å"èá åðîæù.enewnl xefgl cizr m`ãåîò íãå÷ ã"é ìéìá øéòä ïî úàöì ãéúòå øéòì êìäù êøë ïá àåä íà
íåéáå ìéàåä ,øéòá äìéìá àåäù ô"òà ,øçùä,äìéìä íùî úàöì ãéúò åðéà íà ìáà .å"èá åîå÷îë àøå÷ êëìä ,åîåéì æåøô åìéôà äæ ïéà øéòá äéäé àì

å"è ìéìá øåæçì ãéúò íà ,êøëì êìäù øéò ïáì ä"äå .íäîò àøå÷å æåøô àø÷ð ,øçà íåéì åà øçîì øåæçì ãéúòù ô"òà ,íåéä åúåàì æåøô éåä àúùäã
äì éùøôî éëäå .ïäîò àøå÷å ïéúîî àìà ã"éá àøå÷ åðéà ,å"è ìéìá øåæçì ãéúò ïéà íà ìáà ,êøëá àåäù ô"òàå ,ã"é íåéá àøå÷å ,åîåéì ó÷åî éåä àì

:àøîâá ïéúéðúîì.dlek xne` xi`n iax:î"øë äëìäå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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dàø÷,המגילה את קרא –ïéâeøñ ושהה מעט שקרא בהפסקות, – ÀÈÈÅÄ
המגילה, את לגמור  מכדי יותר  שהה אפילו  וקרא, íðîðúîeÄÀÇÀÅוחזר 

מתנמנם, כשהוא שקראה או –àöé. זו בקריאה חובתו  ידי –äéä ÈÈÈÈ
dáúBk, שיעתיקנו קודם פסוק כל בה וקורא אחרת ממגילה מעתיקה – ÀÈ
היה בדרשתו ,dLøBcאו  הקריאה את ומפסיק אותה, מסביר – ÀÈ
däébîe,מטעויות להגיהה כדי קוראה היה או  –Baì ïek íà– ÇÄÈÄÄÅÄ

חובתו, ידי זו,àöéלצאת בקריאה –åàì íàå, לבו כיוון שלא – ÈÈÀÄÈ
àöé àG. חובתו ידי –äáeúk äúéä,המגילה –íña מין – ÈÈÈÀÈÀÈÀÇ

כתומה, אדום,àø÷ñáeאדמה צבע מין  –ñBîB÷áe אילן שרף – ÀÄÀÈÀ
נחושת,–íBzð÷ð÷áe(גומ"י), חומרי בהם שיש  ממים הנעשה צבע ÀÇÀÇÀ

àøzôcä ìòå øépä ìò, צרכו כל  מעובד שאינו  עור –àöé àG ÇÇÀÈÀÇÇÄÀÀÈÈÈ
זו , במגילה בקריאתו  –úéøeMà äáeúk àäzL ãòהקודש כתב – ÇÆÀÅÀÈÇÄ

בלשון  היא כשהמגילה שאף מפרשים, ויש הקודש ; בלשון  כשהוא
אשורית כתובה להיות היא צריכה טובטובטובטוב"),"),"),"),לועז יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ìòÇ((((עייןעייןעייןעיין

øôqä,הקלף –Béãáe.הקלף על וניכר  מתקיים שהוא – ÇÅÆÄÀ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

øéò ïa, באדר עשר  בארבעה המגילה את לקרוא שזמנו  –CìäL ÆÄÆÈÇ
Cøëì,באדר עשר בחמשה המגילה את בו שקוראים חומה, המוקף – ÄÀÇ

Cøk ïáe, כרך בן או –øéòì CìäL המגילה את בה שקוראים – ÆÀÇÆÈÇÈÄ
באדר , עשר BîB÷îkבארבעה àøB÷ ,BîB÷îì øBæçì ãéúò íàÄÈÄÇÂÄÀÅÄÀ

כרך ובן  בכרך , שהוא פי על  אף באדר עשר בארבעה עיר  בן  –
בעיר . שהוא פי על אף באדר עשר åàìבחמשה íàåעתיד שאינו  – ÀÄÈ

למקומו, ïänòלחזור àøB÷ בגמרא לשם. שהלך המקום אנשי עם – ÅÄÈÆ
epyמבואר: `l קורא למקומו, לחזור ועתיד לעיר שהלך  כרך (שבן

– עשר  בארבעה ולא עשר lila)רש רש רש רש """"ייייבחמישה xefgl cizry `l` ,
xyr drax` ובכגון העיר , מן  יצא השחר עמוד  שקודם רש "י : (ומפרש

הואיל עשר , ארבעה בליל  עמהם לקרוא צריך  שאינו  במשנתנו שנו זה

כותב: והרי"ף שם. יהיה לא xyr,וביום drax` lila xefgl cizry
,xfg `le akrzpe ארבעה בליל העיר מן לצאת בדעתו  שהיה כלומר

להתעכב, בדעתו  היה שלא כיון  למחר, שם נתעכב ובמקרה עשר,
עשר); בחמישה כמקומו קורא `draxהריהו  lila xefgl cizr oi` la`

xyr אלא לילה באותו למקומו לחזור  בדעתו היה שלא (כלומר

לחזור שעומד  פי על  אף עשר , ארבעה יום בתחילת בעיר להתעכב
– אחר  ביום או יום הרהרהרהר""""ן ן ן ן באותו odnr),רשרשרשרש""""יייי;;;; `xew,עשר (בארבעה

יום), לאותו  כפרוז יט):aezkyשדינו ט, micedid(אסתר  ok lr"
"xc` ycegl xyr drax` mei z` miyer zefxtd ixra miayeid mifxtd
עוד מוסיף למה הפרזים", "היהודים שכתוב כיון השאלה: ונשאלת –

להשמיענו, הכתוב בא אלא הפרזות"? בערי "היושבים fextyהכתוב:
;fext `xwp enei oa יומו בן מוקף פרוז, נקרא יומו  בן  שפרוז וכיון

שנינו: גם מכאן  מוקף. xefglנקרא cizr m` ,jxkl jldy xir oa
enewnlלעירו לחזור  בדעתו שהיה כלומר –,xc`a xyr dying lila

עשר, חמישה וליל  עשר ארבעה יום כל בכרך ששוהה פי על אף
enewnk `xew חמישה בליל  לחזור  ועתיד שהואיל עשר, בארבעה –

יומו ; בן מוקף דין עליו  חל  לא השחר, עמוד קודם e`lעשר m`e–
אף  בכרך  להתעכב אלא עשר  חמישה בליל  לחזור בדעתו  היה שלא

עשר, חמישה ±בתחילת odnr `xew בן שמוקף באדר, עשר בחמישה
כמוקף ודינו הוא הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ::::יומו  כותבכותבכותבכותב וכןוכןוכןוכן הרהרהרהר""""ן ן ן ן ).).).). שהלך((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; עיר  בן 

בזמן  למקומו  לחזור בדעתו היה אם לעיר , שהלך  כרך  בן או לכרך
eiykrקריאה ea `vnp `edy mewnd z`ixw onfa xnelk)""""משנהמשנהמשנהמשנה """"מגיד מגיד מגיד מגיד  ––––(

אלא  לחזור בדעתו  היה לא ואם כמקומו . קורא חזר, ולא ונתעכב
שם שהוא המקום אנשי עם קורא הקריאה, זמן  """"כסף כסף כסף כסף לאחר ((((עייןעייןעייןעיין

הגמראמשנהמשנהמשנהמשנה")")")") שדברי  מפרשים ויש .lila xefgl cizry `l` epy `l")
("xyr drax`שהלך עיר  בבן שאף כלומר  משנתנו , כל על מוסבים

לחזור בדעתו אם הדבר תלוי xyrלכרך drax` lila שבארנו כמו  (ולא
xyrלעיל: dying lila בתחילת בכרך להתעכב בדעתו היה אם שכן ,(

כמוקף  הוא והרי  פרוז, דין ממנו פרח כבר  עשר , ארבעה של  היום
עשר בחמישה וקורא יומו הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).בן íãà((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; àøB÷ ïëéäîÅÅÈÅÈÈ

dlk :øîBà øéàî éaø ?BúáBç éãé da àöBéå älânä úàÆÇÀÄÈÀÅÈÀÅÈÇÄÅÄÅËÈ
סופה. ועד מתחילתה –"éãeäé Léà"î :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÅÄÀÄ

ואסתר . מרדכי במעשה המתחיל  ואילך , ה פסוק ב éñBéמפרק éaøÇÄÅ
älàä íéøácä øçà"î :øîBà את אחשוורוש המלך גידל  – ÅÅÇÇÇÀÈÄÈÅÆ

מבואר, בגמרא המן. רשעת על  המספר  ג', פרק מתחילת היינו המן"...

היהודי ומרדכי המלכה אסתר  "ותכתב פסוק: מאותו דרשו  שכולם
יש ולכן  אחשוורוש, של  תוקפו  סובר : מאיר רבי  – תוקף" כל  את

סובר : יהודה רבי  באחשוורוש. עוסקת שכולה המגילה, כל  את לקרוא
המן. של תוקפו  סובר: יוסי  ורבי מרדכי, של xi`n.תוקפו iaxk dklde

izdw - zex`ean zeipyn
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à:BîB÷nî øzéå éaì ãøçé úàæì-óàá:àöé åétî äâäå Bì÷ æâøa òBîL eòîLâíéîMä-ìk-úçz ©§ −Ÿ¤¡©´¦¦®§¹¦©À¦§«¦§³¨´©§´Ÿ¤Ÿ®§¹¤À¤¦¦¬¥¥«©«©¨©¨©¬¦
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ä:òãð àìå úBìãâ äNò úBàìôð BìB÷a ìà íòøéåíLâå øèî íLâå õøà àåä øîàé | âìMì ék ©§¥³¥´§ −¦§¨®Ÿ¤¬§¹ŸÀ§´Ÿ¥¨«¦³©¤̧©Ÿ©À¡¥Å¨¬¤§¤¬¤¨¨®§¹¤À¤
:Bfò úBøèîæ:eäNòî éLðà-ìk úòãì íBzçé íãà-ìk-ãéaçäéúðBòîáe áøà-Bîá äiç àázå ¦§¬ª«§©¨¨¨¬©§®¹̈©À©¨©§¥¬©£¥«©¨´Ÿ©¨´§¨®¤¦§−Ÿ¤´¨
:ïkLúè:äø÷ íéøænîe äôeñ àBáz øãçä-ïîé:÷öeîa íéî áçøå çø÷-ïzé ìà-úîLpî ¦§«Ÿ¦© −¤¤¨´¨®«¦§¨¦¬¨¨«¦¦§©¥¬¦¤®̈©§−Ÿ©©´¦§¨«

i"yx
(‡).øúéåהארץ על בהם לנתר כמו יא)ויקפוץ (ויקרא

תוהה: שלבו היא ÷åìå.(·)וזו æâåøá òåîù åòîù
מפיו: היוצא כהגה ברקיע מרעי' שהוא הרעמים

(‚).åäøùé íéîùä ìë úçú אשורנו כמו ראיתיו
כד) מאירים:(במדבר שהברקים אורות אותם והם

(„).åéøçà בקול ומרעים הרעם ישאג אור, אותו של
המטר: את המביאים ורעמים ברקים והם àìåגאונו,

.íá÷òé:המקום.òîùé éë:מפגיע של קולו לפניו

.íá÷òéשנינו משנה ולשון ע"א)יכריתם, טז (סוטה

מקרה: עוקבת הלכה מקומות âìùì(Â)בשלש éë

.øîàé:הללו הקולות íùâåע "י øèî íùâå õøà àåä
.åæò úåøèî:יבא רוחות מד' íãà(Ê)כלומר ìë ãéá

.íåúçé כתב חותם עצמו האדם לפניו חוטא כשאדם
לפניו: הכתובות שעבר עבירות על מותו ביום ידו

.åäùòî éùðà ìë úòãì:נידון הוא מה על להודיע
Á)(.áøà åîá äéç àåáúå הרבה שלוחים ועוד כלומר

וסופה  רעות חיות שילוח פורענותיו ליפרע למקום יש
מזרים:íéøæîîå.(Ë)וקרה: ושמו יש אוצר

(È).úîùðî:מרוחו.÷öåîá íéî áçåøå ביציקה
לפורענות:

cec zcevn
(‡).˙‡ÊÏ Û‡ירידת בעת יפעל  אשר המקום  לפלאי אף

יחרד  עליה אף מ"מ  שבפעולותיו הקטנה היא  כי עם המטר 
התמהון : לגודל  ממקומו  ויקפוץ ˘ÚÂÓ.(·)לבי  ÂÚÓ˘כי

קול  והוא  ברוגז  ירעם אשר קולו נשמע שמוע  רדתו בעת
היוצאÂ‰‚‰.הרעם : שזכר הרעם הוא מפיו יצא אשר  הדבור

במ"ש: ענין כפל  והוא המקום ‰˘ÌÈÓ(‚)בגזרת  ÏÎ ˙Á˙
.Â‰¯˘Èולא השמים כל תחת ישר  בדרך  הקול  את משלח  והנה 

הארץ קצות על  ברקיו  אור גם ישלח  ואז עקלתון בדרך יסבב
הטבעיים: חקרו כאשר  הברק  יוצא  אז הרעם  יוצא בעת כי 

(„).ÏÂ˜ ‚‡˘È ÂÈ¯Á‡ בקול ירעם אשר הקול  שאגת  אבל 
הולך  הקול גם  כי  עם הברק ראיית אחר לאוזן נשמע גאונו

ישר: Ì·˜ÚÈ.בדרך  ‡ÏÂהקולות את  באמת  יאחר לא אולם
מיד  קולו  נשמע  היה אם ואחריתם  הברקים לעקבות  לצאת 
מתאחר שאינו נודע  היה  אז מיד נשמע  היה אם  ר"ל  בצאתו
ודקות השמש חוש גסות בעבור אבל הברק  לעקבות לצאת 
האדם חושב לזה הרעה ישמע טעם  הברק יראה  הראות  חוש
נפלא דבר והוא היא  כן לא אבל  תולדותם סדר הוא כן אשר

‡Ï.(‰)ותמהון : ÌÚ¯Èנפלאות רעמות בקולו ירעם  האל  הנה
ואנחנו עושה אשר  הגדולות עוד  הם ומה  ונדעם שמענו אשר

נדעם : Ï˘Ï‚.(Â)לא  ÈÎגשם על יצוה וכן מטר גשם על  יצוה וכן בארץ  אותו  רואים  והננו  הארץ  על שיהיה יצוה  לשלג אשר
רדתם: בעת  כל לעין המה  נראים  וכולם ושוטף חזק  גשם  ר"ל עוזו  ÌÂ˙ÁÈ.(Ê)מטרות Ì„‡ ÏÎ „È·ויחתום יסתום  ועכ"ז

מעשה בעל  כל  להזדרז בכדי  ר"ל מעשהו מעשה  אנשי כל  דעת למען בואם טרם ידיעה קדימת להם  מלהיות אדם בני  כל  בתוך 
בבואו: ימנעהו לבל  הגשם יבוא  טרם  מעשהו  ÈÁ‰.(Á)לכלות ‡Â·˙Âותקדים בואו  טרם  המטר  ידיעת תשיג  החיה  כי עם 

אשר בדבר אף האדם השגת א"כ  וקצרה  החוצה  אז תצא ולא במעונותיה  ותשכון טרף לטרוף  ותארוב  תשב אשר  במקום לבוא 
החיה: ‰Á„¯.(Ë)תשיג ÔÓחדרי והם הרוח שם יכלה אשר  החדר מן תבוא  סופה רוח  הנה ואמר המקום מפלאות עוד  יספר 

תימן וחדרי וכימה  כסיל  עש  עושה כמ"ש ט)תימן ˜¯‰.:(לעיל ÌÈ¯ÊÓÓÂ:כימה מזל והיא  הקור  תבוא המזלות Ó˘Ó˙(È)מן
.Ï‡ הקרח כי גלים  להעלות יוכלו לא עד ודחוק צר במקום  המים רוחב  ובא  הקרח יבוא פיו במאמר ר"ל האל רוח מנשיבות 

ממעל : עליהם 

oeiv zcevn
(‡).¯˙ÈÂ הארץ על  בהן לנתר כמו ודלוג קפיצה (ויקרא ענין 

תחטאו·¯‚Ê.(·):יא) ואל  רגזו  כמו וחרדה רעד  (תהלים ענין

תהגהÂ‰‚‰.:ד) ולשוני כמו  דבור לה)ענין Â‰¯˘È.(‚):(שם
ושוה: ישר גאוה:‚‡ÂÂ.(„)קצות:ÂÙÎ˙.מל ' Ì·˜ÚÈ.מל '

הרגל : סוף  שהוא  הזה כעקב ואחרית  סוף  כמו‰Â)(.‡Âענין 
והה "א: היו"ד במקום ואל "ף  הוי "ו ובאו הוא·È„.(Ê)היה

צנתרות  שני ביד  וכן  בתוך  ד)כמו ויסגירÌÂ˙ÁÈ.:(זכריה יסתום
הוא  חתום כי כט)כמו Â‰˘ÚÓ.:(ישעיה È˘‡ הנסמך יחסר

הברית הארון וכן ומעשהו מעשה אנשי ג)והראוי (יהושע

הברית: ארון הארון ‡¯·.(Á)ומשפטו ÂÓ·במו כמו בארב
אתחנן יט)פי  אתהÈ˙ÂÂÚÓ·Â‰.:(לעיל מעון  כמו מדור ענין

צ)היית מזרותÌÈ¯ÊÓÓÂ.(Ë):(תהלים התוציא וכן (לקמן מזלות 

אלמנותיו לח) וידע וכן הלמ "ד במקום הרי"ש  ובא יט), (יחזקאל

הרי "ש: במקום הלמ"ד  ובא  ארמנותיו כמו מל '˜¯‰.והיא
החורף: אלוהÓ˘Ó˙.(È)קור מנשמת כמו הרוח  נשיבת ענין

ד)יאבדו משליך ˜¯Á.:(לעיל כמו  הקור מן הנקפה הגליד  הוא
כפיתים  קמז)קרחו רחב·ÂÓˆ˜.:(תהלים כמו  ודחוק  צר במקום

מוצק לז)לא :(לעיל

b dpyn ipy wxt dlibn zkqn

·íðîðúîe ïéâeøñ dàø÷–àöé.dáúBk äéä,däébîe dLøBc,Baì ïek íà–àöé;åàì íàå–àöé àG. §¨¨¥¦¦§©§¥¨¨¨¨§¨§¨©¦¨¦¦¥¦¨¨§¦¨¨¨
íBzð÷ð÷áe ñBîB÷áe àø÷ñáe íña äáeúk äúéä,àøzôcä ìòå øépä ìò–àöé àG,ãòäáeúk àäzL ¨§¨§¨§©§¦§¨§§©§©§©©§¨§©©¦§§¨¨¨©¤§¥§¨

Béãáe øôqä ìò úéøeMà. ©¦©©¥¤¦§
‚øéòì CìäL Cøk ïáe Cøëì CìäL øéò ïa,BîB÷îì øBæçì ãéúò íà–àøB÷BîB÷îk;åàì íàå–àøB÷ ¤¦¤¨©¦§©¤§©¤¨©¨¦¦¨¦©£¦§¥¦§§¦¨¥

ïänò.ïëéäîéãé da àöBéå älânä úà íãà àøB÷BúáBç?øéàî éaøøîBà:dlk.äãeäé éaøøîBà:îLéà" ¦¨¤¥¥¨¥¨¨¤©§¦¨§¥¨§¥¨©¦¥¦¥ª¨©¦§¨¥¥¦
"éãeäé.éñBé éaøøîBà:"î"älàä íéøácä øçà. §¦©¦¥¥¥©©©§¨¦¨¥¤

aaaa.oibexiq:àöé ,äìåë úà øåîâì éãëî øúåé àäù åìéôà ,àäùå èòî àø÷å øæçå ,àäùå èòî àø÷ù.'ek dazek didäéî÷ àçðîå äìåë àáéúëã ïåâë
:äìåë äáåúë àéäù äìéâîá àøå÷ùë àìà äéúáåç éãé ÷éôð àìã ,äì áúëå äéî÷ àçðîã àúìéâîá à÷åñô à÷åñô éø÷å.eal oeik m`:åæ äàéø÷á úàöì

.mqa:àîñ åì ïéøå÷ù áùò ùøù.`xwqa:íåãà äá íéòáåöù ïáà.qenew:à"îåâ æ"òìáå ,óøù ïéî.mezpwpw:â"àæ éáøòáå ,æ"òìá å"ìåàéøãå.xiipéåùò ©
:åéìò íéáúåëå ÷áã é"ò íéáùòî.`xztc:õéôò àìå çéî÷å çéìîã .åðå÷ú íìùð àìù øåò.xtqd lr:óì÷ä ìò

bbbb.xir oa:ã"éá åðîæù.jxkl jldy:å"èá åðîæù.enewnl xefgl cizr m`ãåîò íãå÷ ã"é ìéìá øéòä ïî úàöì ãéúòå øéòì êìäù êøë ïá àåä íà
íåéáå ìéàåä ,øéòá äìéìá àåäù ô"òà ,øçùä,äìéìä íùî úàöì ãéúò åðéà íà ìáà .å"èá åîå÷îë àøå÷ êëìä ,åîåéì æåøô åìéôà äæ ïéà øéòá äéäé àì

å"è ìéìá øåæçì ãéúò íà ,êøëì êìäù øéò ïáì ä"äå .íäîò àøå÷å æåøô àø÷ð ,øçà íåéì åà øçîì øåæçì ãéúòù ô"òà ,íåéä åúåàì æåøô éåä àúùäã
äì éùøôî éëäå .ïäîò àøå÷å ïéúîî àìà ã"éá àøå÷ åðéà ,å"è ìéìá øåæçì ãéúò ïéà íà ìáà ,êøëá àåäù ô"òàå ,ã"é íåéá àøå÷å ,åîåéì ó÷åî éåä àì

:àøîâá ïéúéðúîì.dlek xne` xi`n iax:î"øë äëìäå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

dàø÷,המגילה את קרא –ïéâeøñ ושהה מעט שקרא בהפסקות, – ÀÈÈÅÄ
המגילה, את לגמור  מכדי יותר  שהה אפילו  וקרא, íðîðúîeÄÀÇÀÅוחזר 

מתנמנם, כשהוא שקראה או –àöé. זו בקריאה חובתו  ידי –äéä ÈÈÈÈ
dáúBk, שיעתיקנו קודם פסוק כל בה וקורא אחרת ממגילה מעתיקה – ÀÈ
היה בדרשתו ,dLøBcאו  הקריאה את ומפסיק אותה, מסביר – ÀÈ
däébîe,מטעויות להגיהה כדי קוראה היה או  –Baì ïek íà– ÇÄÈÄÄÅÄ

חובתו, ידי זו,àöéלצאת בקריאה –åàì íàå, לבו כיוון שלא – ÈÈÀÄÈ
àöé àG. חובתו ידי –äáeúk äúéä,המגילה –íña מין – ÈÈÈÀÈÀÈÀÇ

כתומה, אדום,àø÷ñáeאדמה צבע מין  –ñBîB÷áe אילן שרף – ÀÄÀÈÀ
נחושת,–íBzð÷ð÷áe(גומ"י), חומרי בהם שיש  ממים הנעשה צבע ÀÇÀÇÀ

àøzôcä ìòå øépä ìò, צרכו כל  מעובד שאינו  עור –àöé àG ÇÇÀÈÀÇÇÄÀÀÈÈÈ
זו , במגילה בקריאתו  –úéøeMà äáeúk àäzL ãòהקודש כתב – ÇÆÀÅÀÈÇÄ

בלשון  היא כשהמגילה שאף מפרשים, ויש הקודש ; בלשון  כשהוא
אשורית כתובה להיות היא צריכה טובטובטובטוב"),"),"),"),לועז יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ìòÇ((((עייןעייןעייןעיין

øôqä,הקלף –Béãáe.הקלף על וניכר  מתקיים שהוא – ÇÅÆÄÀ

ג ה נ ש מ ר ו א ב

øéò ïa, באדר עשר  בארבעה המגילה את לקרוא שזמנו  –CìäL ÆÄÆÈÇ
Cøëì,באדר עשר בחמשה המגילה את בו שקוראים חומה, המוקף – ÄÀÇ

Cøk ïáe, כרך בן או –øéòì CìäL המגילה את בה שקוראים – ÆÀÇÆÈÇÈÄ
באדר , עשר BîB÷îkבארבעה àøB÷ ,BîB÷îì øBæçì ãéúò íàÄÈÄÇÂÄÀÅÄÀ

כרך ובן  בכרך , שהוא פי על  אף באדר עשר בארבעה עיר  בן  –
בעיר . שהוא פי על אף באדר עשר åàìבחמשה íàåעתיד שאינו  – ÀÄÈ

למקומו, ïänòלחזור àøB÷ בגמרא לשם. שהלך המקום אנשי עם – ÅÄÈÆ
epyמבואר: `l קורא למקומו, לחזור ועתיד לעיר שהלך  כרך (שבן

– עשר  בארבעה ולא עשר lila)רש רש רש רש """"ייייבחמישה xefgl cizry `l` ,
xyr drax` ובכגון העיר , מן  יצא השחר עמוד  שקודם רש "י : (ומפרש

הואיל עשר , ארבעה בליל  עמהם לקרוא צריך  שאינו  במשנתנו שנו זה

כותב: והרי"ף שם. יהיה לא xyr,וביום drax` lila xefgl cizry
,xfg `le akrzpe ארבעה בליל העיר מן לצאת בדעתו  שהיה כלומר

להתעכב, בדעתו  היה שלא כיון  למחר, שם נתעכב ובמקרה עשר,
עשר); בחמישה כמקומו קורא `draxהריהו  lila xefgl cizr oi` la`

xyr אלא לילה באותו למקומו לחזור  בדעתו היה שלא (כלומר

לחזור שעומד  פי על  אף עשר , ארבעה יום בתחילת בעיר להתעכב
– אחר  ביום או יום הרהרהרהר""""ן ן ן ן באותו odnr),רשרשרשרש""""יייי;;;; `xew,עשר (בארבעה

יום), לאותו  כפרוז יט):aezkyשדינו ט, micedid(אסתר  ok lr"
"xc` ycegl xyr drax` mei z` miyer zefxtd ixra miayeid mifxtd
עוד מוסיף למה הפרזים", "היהודים שכתוב כיון השאלה: ונשאלת –

להשמיענו, הכתוב בא אלא הפרזות"? בערי "היושבים fextyהכתוב:
;fext `xwp enei oa יומו בן מוקף פרוז, נקרא יומו  בן  שפרוז וכיון

שנינו: גם מכאן  מוקף. xefglנקרא cizr m` ,jxkl jldy xir oa
enewnlלעירו לחזור  בדעתו שהיה כלומר –,xc`a xyr dying lila

עשר, חמישה וליל  עשר ארבעה יום כל בכרך ששוהה פי על אף
enewnk `xew חמישה בליל  לחזור  ועתיד שהואיל עשר, בארבעה –

יומו ; בן מוקף דין עליו  חל  לא השחר, עמוד קודם e`lעשר m`e–
אף  בכרך  להתעכב אלא עשר  חמישה בליל  לחזור בדעתו  היה שלא

עשר, חמישה ±בתחילת odnr `xew בן שמוקף באדר, עשר בחמישה
כמוקף ודינו הוא הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ::::יומו  כותבכותבכותבכותב וכןוכןוכןוכן הרהרהרהר""""ן ן ן ן ).).).). שהלך((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; עיר  בן 

בזמן  למקומו  לחזור בדעתו היה אם לעיר , שהלך  כרך  בן או לכרך
eiykrקריאה ea `vnp `edy mewnd z`ixw onfa xnelk)""""משנהמשנהמשנהמשנה """"מגיד מגיד מגיד מגיד  ––––(

אלא  לחזור בדעתו  היה לא ואם כמקומו . קורא חזר, ולא ונתעכב
שם שהוא המקום אנשי עם קורא הקריאה, זמן  """"כסף כסף כסף כסף לאחר ((((עייןעייןעייןעיין

הגמראמשנהמשנהמשנהמשנה")")")") שדברי  מפרשים ויש .lila xefgl cizry `l` epy `l")
("xyr drax`שהלך עיר  בבן שאף כלומר  משנתנו , כל על מוסבים

לחזור בדעתו אם הדבר תלוי xyrלכרך drax` lila שבארנו כמו  (ולא
xyrלעיל: dying lila בתחילת בכרך להתעכב בדעתו היה אם שכן ,(

כמוקף  הוא והרי  פרוז, דין ממנו פרח כבר  עשר , ארבעה של  היום
עשר בחמישה וקורא יומו הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).בן íãà((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; àøB÷ ïëéäîÅÅÈÅÈÈ

dlk :øîBà øéàî éaø ?BúáBç éãé da àöBéå älânä úàÆÇÀÄÈÀÅÈÀÅÈÇÄÅÄÅËÈ
סופה. ועד מתחילתה –"éãeäé Léà"î :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÅÄÀÄ

ואסתר . מרדכי במעשה המתחיל  ואילך , ה פסוק ב éñBéמפרק éaøÇÄÅ
älàä íéøácä øçà"î :øîBà את אחשוורוש המלך גידל  – ÅÅÇÇÇÀÈÄÈÅÆ

מבואר, בגמרא המן. רשעת על  המספר  ג', פרק מתחילת היינו המן"...

היהודי ומרדכי המלכה אסתר  "ותכתב פסוק: מאותו דרשו  שכולם
יש ולכן  אחשוורוש, של  תוקפו  סובר : מאיר רבי  – תוקף" כל  את

סובר : יהודה רבי  באחשוורוש. עוסקת שכולה המגילה, כל  את לקרוא
המן. של תוקפו  סובר: יוסי  ורבי מרדכי, של xi`n.תוקפו iaxk dklde

izdw - zex`ean zeipyn
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„älânä úà úBø÷ì ïéøLk ìkä,Løçî õeç,ïè÷å äèBL.äãeäé éaøïèwa øéLëî.älânä úà ïéøB÷ ïéà, ©Ÿ§¥¦¦§¤©§¦¨¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦©¨¨¥¦¤©§¦¨
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cccc.dlibnd z` zexwl mixyk lkd:íéùð ééåúàì ìëä.yxgn uegøîàã ,àéä éñåé 'ø ïéúéðúî(â"î á"ô úåëøá):àöé àì åéðæàì òéîùä àìå àøå÷äi"x
.ohwa xiykn:äãåäé 'øë äëìä ïéàå.dlibnd z` oixew oi`àìà àäú àì íåé ìù äàéø÷å .íåéá äàø÷ìå øåæçìå äìéìá äìéâîä úà úåø÷ì íãà áééçù

áéúëã ,äîçä õðä øçàì(çë ,è øúñà):íéùòðå íéøëæð äìàä íéîéäå.oiln `leáéúëã(â ,áé àø÷éå):ìåîé éðéîùä íåéáå.oifn `le oilaeh `leáéúëã
äàæäá(èé ,èé øáãîá)àìå ,íåéá àìà ïéìáåè ïéàã ïðéøîà 'æá ìáåèùë à÷åãå .äàæäì äìéáè äù÷åäå ,éòéáùä íåéáå éùéìùä íåéá àîèä ìò øåäèä äæäå

:äìéìá ìåáèì øúåî 'æ íåé øáòùî ìáà .àåä íåéä úìçú äìéìã â"òà ,ìåáèì éåàø éòéáù úìéçúá äëéùçùî ïðéøîà.mei cbpk mei zxneyíéîé à"éá
:äîçä õðúùî åîöò íåé åúåàá úìáåèå åúøçî íåé úøîåù 'à íåé äúàø íà .äãðì äãð ïéáù.xyk xgyd cenr dlrynéø÷à øçùä ãåîò äìòùîã

àøæò øôñá áéúëã ,íåé(åè ,ã äéîçð)äéøúá áéúëå ,íéáëåëä úàö ãòå øçùä úåìòî ['åâå] äëàìîá íéùåò åðçðàå(æè íù íù)øîùî äìéìä åðì äéäå
:øçùä ãåîò äìòéùë ïéàé÷á ìëä ïéàù éôì ,äìéì ÷ôñî úàöì éãë àìà äîçä õðä ãò åøîà àìå .äëàìîì íåéäå

dddd.mixtd ieciele:åéìò íåàéáäù íàèç íäéìò íéãåúîù ,øåáö ìù øáã íìòä øôå ,çéùî ïäë øô.xyrn ieciele:úéáä ïî ùã÷ä éúøòéá.dkinql Ÿ
:äìåòä ùàø ìò åãé úà êîñå.dybdl:õîå÷ ë"çàå ,çáæî ìù úéîåøã úéáøòî ïø÷á äìçú äçðîä úà ùéâî.dxhwdle dvinwleõîå÷ úøè÷äá
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älânä úà úBø÷ì ïéøLk ìkä,חובתם ידי האחרים ולהוציא – ÇÙÀÅÄÄÀÆÇÀÄÈ
ïè÷å äèBL ,Løçî õeç שאינו מקום בכל האמור  חרש  סתם – ÅÅÅÆÀÈÈ

מדבר ולא שומע a),לא ,` zenexz)המדבר היינו  כאן האמור חרש  אבל
דינו  שווה מקום ומכל  המגילה, את בקורא מדובר שהרי שומע, ואינו 

כדעת  שמשנתנו חובתם, ידי  האחרים את מוציא שאינו  וקטן , לשוטה
שמע קריאת בענין  שאמר היא, יוסי גגגג):):):):רבי  בבבב,,,, ולא ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  "הקורא

בקריאתו  יוצא אינו  עצמו זה שחרש  וכיון  יצא", לא לאזנו  השמיע
חובתם ידי  האחרים את להוציא יכול  ועיין ועיין ועיין ועיין אינו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

שבגמראשבגמראשבגמראשבגמרא).).).). אחרת אחרת אחרת אחרת  אוקימתא אוקימתא אוקימתא אוקימתא  בעניןבעניןבעניןבענין טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  כרבי""""תוספותתוספותתוספותתוספות הלכה אין  ברם,
הסובר יהודה כרבי אלא יצא.((((שם שם שם שם ),),),),יוסי äãeäéשבדיעבד  éaøÇÄÀÈ

ïèwa øéLëî כן פי  על ואף מצוות. לחינוך שהגיע בקטן  היינו – ÇÀÄÇÈÈ
המגילה לקריאת פסול  שהוא קמא תנא בתוספות בתוספות בתוספות בתוספות סובר טעמם טעמם טעמם טעמם  ((((עייןעייןעייןעיין

עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  ב ב ב ב """"תוספות תוספות תוספות תוספות  גם גם גם גם  ומובאומובאומובאומובא בבבב,,,, יטיטיטיט,,,, מגילהמגילהמגילהמגילה

ישראלישראלישראלישראל")")")") וווו""""תפארתתפארתתפארתתפארת ערכין איגראיגראיגראיגר במסכת – א א א א )))). lאמרו :((((ג ג ג ג ,,,, k doixyk
dlibnd z` zexwl: שאמר לוי , בן יהושע רבי  וכדברי  נשים, לרבות –

ומפרש הנס. באותו היו  הן שאף מגילה, במקרא חייבות רש רש רש רש """"יייינשים

אבל חובתם. ידי  זכרים ולהוציא לקרותה הן שכשרות בעל בעל בעל בעל (שם),

גדולותגדולותגדולותגדולות ידיהלכות הלכות הלכות הלכות  הרבים את מוציאות אינן אבל חייבות שהן  פוסק

שם שם שם שם ).).).).חובתם älânä((((תוספות תוספות תוספות תוספות  úà ïéøB÷ ïéà מצווה שכן ביום, – ÅÄÆÇÀÄÈ
ביום, ולשנותה בלילה המגילה את ïéìîלקרות àGå,השמיני ביום – ÀÈÄ

ïéìáBè àGå,ביום טבילה הצריכים הטמאים  היינו –ïéfî àGå– ÀÀÄÀÇÄ
השלישי ביום הזאה שטעון  מת, בטומאת שנטמא מי  על פרה אפר מי 

השביעי יט יט יט יט ););););וביום יט יט יט יט ,,,, íBé((((במדברבמדברבמדברבמדבר ãâðk íBé úøîBL ïëå אשה – ÀÅÆÆÀÆÆ
סוף  שבין יום עשר אחד בתוך  נידתה, ימי שבעת לאחר  דם הרואה
בטהרה  אחד יום לשמור  צריכה הבאה, הנידה לתחילת שעברה הנידה

אינה  ואם הטמא, היום למחרת טובלת שהיא היינו הטומאה, יום כנגד 
לערב טהורה היא הרי דם, בו  epzncwdaרואה hxetn xe`a oiir)

,(d ,g migqt dpynlìaèz àG,הטמא היום למחרת –õðzL ãò ÄÀÙÇÆÈÅ
änçä אלא מצוותם עושים אין  לעיל שנישנו  אלו  כל כלומר – ÇÇÈ

ההרים. בראשי לנצנץ החמה eNòLמשמתחילה ïlëå,מצוותם – ÀËÈÆÈ
øçMä ãenò äìòMî,` zekxa dpynl xe`aa ep`ady yexit oiir) ÄÆÈÈÇÇÇÇ

,(`øLk ולא יום, נחשב כבר השחר עמוד  שמשעלה בדיעבד ; – ÈÅ
לפי לילה, מספק לצאת כדי  אלא החמה" שתנץ "עד חכמים אמרו 

השחר. עמוד  לעלות מתחיל מתי בקיאים הכל  שאין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

älânä úàéø÷ì øLk íBiä ìkשנאמר כח כח כח כח ):):):):– ט ט ט ט ,,,, m"((((אסתראסתראסתראסתר i n i d e ÈÇÈÅÄÀÄÇÇÀÄÈ
נזכרים", ìlääהאלה úàéø÷ìå בו שנאמר  ובחנוכה, במועדים – ÀÄÀÄÇÇÇÅ

כדכדכדכד):):):): קיח קיח קיח קיח ,,,, וכןmeid"זה((((תהלים תהלים תהלים תהלים  בו ", ונשמחה נגילה ה' ((((תהלים תהלים תהלים תהלים עשה

גגגג):):):): ה'",קיגקיגקיגקיג,,,, שם מהולל  מבואו  עד  שמש  øôBL"ממזרח úòé÷úìåÀÄÀÄÇÈ
בראש  שנאמר – א א א א ):):):):השנה, כטכטכטכט,,,, לכם""mei((((במדבר במדבר במדבר במדבר  יהיה ,תרועה

áìeì úìéèðìå ב שנאמר – הסוכות, מ מ מ מ ):):):):חג כגכגכגכג,,,, "ולקחתם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÄÀÄÇÈ
ïéôñenäהראשון ",meiaלכם úlôúìåשיש ביום שמתפללים – ÀÄÀÄÇÇÈÄ

מוסף, קרבן  שנאמרïéôñenìåבו  המוספין , קרבנות ולהקרבת – ÀÇÈÄ
לז לז לז לז ):):):): כגכגכגכג,,,, eneia","דבר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  mei, כמוספין דינה המוספין  ותפילת
íéøtä éecåìeשנאמר גגגג):):):):– דדדד,,,, יחטא ((((ויקראויקראויקראויקרא המשיח הכהן "אם ÀÄÇÈÄ

נאמר  וכן  בקר", בן  פר חטאתו... על  והקריב העם, שם שם שם שם ,,,,לאשמת ((((שם שם שם שם 

אחת יגיגיגיג):):):): ועשו  הקהל  מעיני דבר  ונעלם ישגו ישראל עדת כל  "ואם

לחטאת", בקר בן  פר  הקהל  והקריבו  תעשינה... לא אשר  ה' מצוות מכל
הנקרא xeaiv",והוא ly xac mlrd xt" הפרים את המביאים ואלו

לכך, כשר היום וכל  עליו; שהביאום החטא את עליהם מתוודים
בו  שכתוב הכיפורים מיום וווו):):):):שלמדים טוטוטוטו,,,, ובעד((((ויקראויקראויקראויקרא בעדו  "וכפר

שנאמר ביום, היא כפרה וכל  מדבר , הכתוב דברים בכפרת – ביתו "
לללל):):):): טז טז טז טז ,,,, עליכם",meia"כי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יכפר øNònäהזה éecåìe– ÀÄÇÇÂÅ

בש המעשרות מתן  על  השמיטה,שמתוודים של והשביעית הרביעית נה
שכתוב יגיגיגיג):):):):כמו כוכוכוכו,,,, הקודש((((דברים דברים דברים דברים  בערתי אֿלהיך  ה' לפני "ואמרת

" לו : וסמוך וכו', הבית" מצווך ".meidמן אֿלהיך ה' éecåìeÀÄהזה
íéøetkä íBéשנאמר כא כא כא כא ):):):):– טז טז טז טז ,,,, ידיו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שתי את אהרן  "וסמך  ÇÄÄ

וכבר ישראל ", בני עוונות כל את עליו  והתוודה החי  השעיר  ראש על 
עליכם", יכפר הזה ביום "כי  שנאמר : ביום, היא שכפרה הזכרנו

äëéîñì כמו השחיטה, לפני הקרבן ראש  על  הידים שסומכים – ÄÀÄÈ
בבבב):):):):שכתוב גגגג,,,, קרבנו",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ראש על ידו  שלäèéçLì"וסמך  – ÄÀÄÈ

שנאמר בהמה, וווו):):):):קרבנות יט יט יט יט ,,,, סמיכה "meia((((ויקראויקראויקראויקרא ולמדים זבחכם",

שנאמר  ד ד ד ד ----ה ה ה ה ):):):):משחיטה, אאאא,,,, j"((((ויקראויקראויקראויקרא n q e...העולה ראש  על hידו  g y e
הבקר ", בן שנאמר äôeðúìאת העומר, של יביביביב):):):):– כגכגכגכג,,,, "meia((((ויקראויקראויקראויקרא ÄÀÈ

בשלמים  והחזה האימורים של לתנופה הדין  והוא העומר ", את הניפכם
לללל),),),), ז ז ז ז ,,,, äøè÷äìe((((ויקראויקראויקראויקרא äöéî÷ì ,äLbäì,מנחה קרבן  של – ÀÇÈÈÄÀÄÈÀÇÀÈÈ

המזבח, של  דרומית מערבית לקרן תחילה המנחה את מגישים שכן
אותו , ומקטירים הקומץ מלוא ממנה קומצים כך –ä÷éìîìואחר  ÄÀÄÈ
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ä÷éìîì,äìa÷ìe,äéfäìe,äèBñ úé÷Läìe,äìâòä úôéøòìå,òøönä úøäèìe. ¦§¦¨§©¨¨§©¨¨§©§¨©¨§©£¦©¨¤§¨§©£©©§Ÿ̈
Âíéøáàå íéáìç øè÷äìe øîòä úøéö÷ì øLk äìélä ìk.ììkä äæ:íBia BúåönL øác–íBiä ìk øLk; ¨©©§¨¨¥¦§¦©¨Ÿ¤§¤§¥£¨¦§¥¨¦¤©§¨¨¨¤¦§¨©¨¥¨©

äìéla BúåönL øác–äìélä ìk øLk. ¨¨¤¦§¨©©§¨¨¥¨©©§¨
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡øéò ìL dáBçø eøënL øéòä éða–úñðkä úéa åéîãa ïéç÷Bì;úñðkä úéa–äáz ïéç÷Bì;äáz– §¥¨¦¤¨§§¨¤¦§¦§¨¨¥©§¤¤¥©§¤¤§¦¥¨¥¨
úBçtèî ïéç÷Bì;úBçtèî–íéøôñ ïéç÷Bì;íéøôñ–äøBz ïéç÷Bì.äøBz eøëî íà ìáà–íéøôñ eç÷é àG; §¦¦§¨¦§¨§¦§¨¦§¨¦§¦¨£¨¦¨§¨¦§§¨¦

íéøôñ–úBçtèî eç÷é àG;úBçtèî–äáz eç÷é àG;äáz–úñðkä úéa eç÷é àG;úñðkä úéa–àG §¨¦¦§¦§¨¦§¨¦§¥¨¥¨¦§¥©§¤¤¥©§¤¤
áBçøä úà eç÷é;ïäéøúBîa ïëå.ãéçiì íéaø ìL úà ïéøëBî ïéà,BúMãwî BúBà ïéãéøBnL éðtî;éøácéaø ¦§¤¨§§¥§§¥¤¥§¦¤¤©¦©¨¦¦§¥¤¦¦¦§ª¨¦§¥©¦

ïéúéðúîá ïðúãë ,äìéìä ìë øùë íéøáéàå íéáìç øè÷ä ìáà .íåéá àìà äøùë äðéàå ,íéçáæá íã ú÷éøæ ãâðë äçðîá àåäù ,øîà÷(å"î):.dlawlúìá÷
:÷øæîá íãä.diifdl:äééæä éø÷ éîð çáæîä ìò íã ú÷éøæå .úåéîéðôä úåàèç ìëå íéôøùðä íéøô úééæä

eeee.mixa`e mialg xhwdleåäá áéúëã ,íéáøòä ïéá ìù ãéîú éøúåî(á ,å àø÷éå):äìéìä ìë çáæîä ìò äã÷åî ìò äìåòä àéäezevny xac llkd df
.meid lk xyk meia:íéðôä íçì ìò íéðúåðù äðåáì éëéæá éúù øåãñ ééåúàì.dlild lk xyk dlila ezevny xaceìë øùëù íéçñô úìéëà ééåúàì

:äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì éãë àìà ,úåöç ãò íéîëç åøîà àìå .äìéìä
b`̀̀̀.xir ly daegx .xird ipa,äùåã÷ íåùî äá ïéà øéò ìù äáåçø éøîàå ,ïéúéðúî íúñ ìò éâéìô íéîëçå .úåéðòúá äá ïéììôúîù ,äùåã÷ äá ùé

:íéîëçë äëìäå .àîìòá éàø÷àá àìà äá ïéììôúî ïéàå ìéàåä.daiz migwel zqpkd ziaúéá ìáà ,äì éðáæî åöîã àåä íéøôëã úñðëä úéá à÷åãå
:äì éðáæî åöî àìå íéáøã àéåä äì åúà à÷ àîìòîã ïåéë ,íéëøëã úñðëä.mixtq:íéáåúëå íéàéáð.mixtq egwi `l dxez exkn m` la`ïéìòîã

:ïéãéøåî ïéàå ùãå÷á.odixzena okeåììä íéøáãä ìë åøîàð àìå .äúåçô åúùåã÷ù øáã øúåîä ïî åç÷é àì ,äøåú íéîãä úö÷îî åç÷ìå íéøôñ åøëî
.øúåî úåúùì øëL íéîãá úåð÷ì åìéôà ,øéòä éùðà ãîòîá øéòä éáåè äòáù åøëî íà ìáà ,øéòä éùðà ãîòîá øéòä éáåè äòáù åøëî àìùë àìà¥¨

`xephxa yexit

בו שכתוב יונה), בני  או (תורים עופות טוטוטוטו):):):):בקרבן א א א א ,,,, "ומלק ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
ראשו", עלäìa÷ìeאת לזרקו  כדי במזרק, הקרבן דם קבלת – ÀÇÈÈ

וכו'äéfäìeהמזבח, הפרוכת ועל  המזבח על הדם לזריקת –oiir) ÀÇÈÈ
,(a-` ,d migafשנאמר ביום, מצוותן אלו עבודות לח לח לח לח ):):):):שכל  ז ז ז ז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

meia","קרבניהם את להקריב ישראל  בני  את äèBñצוותו úé÷LäìeÀÇÀÈÇÈ
המאררים המים אותה שמשקים כדכדכדכד),),),),– הההה,,,, במדברבמדברבמדברבמדבר להשקותה ((((עייןעייןעייןעיין ויש 

בה שנאמר לללל):):):):ביום, הההה,,,, התורה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  כל  את הכהן  לה "ועשה

וכתוב יא יא יא יא ):):):):הזאת", יז יז יז יז ,,,, המשפט ((((דברים דברים דברים דברים  ועל יורוך  אשר  התורה פי  "על 
משפט  מה תורה", "תורה שווה בגזירה משם ולמדים לך ", יאמרו  אשר

ביום; הסוטה השקאת אף äìâòäביום, úôéøòìåחלל כשנמצא – ÀÇÂÄÇÈÆÀÈ
בה שכתוב ח ח ח ח ):):):):בשדה, כא כא כא כא ,,,, ככפרת ((((דברים דברים דברים דברים  הלכך  הדם", להם "ונכפר 

ביום, אלא שאינה היא, òøönäקדשים úøäèìeשכתוב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÇÂÇÇÀÙÈ
בבבב):):):): המצורעידידידיד,,,, תורת תהיה שנישנו meia"זאת אלו  כל  – טהרתו ".

היום. כל  הם וכשרים ביום מצוותם במשנתנו 

i y i l y m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

באה  היום, כל שכשרים ביום, שמצוותם דברים על  הקודמת במשנה ששנינו  לאחר 
הלילה. כל  שכשרים בלילה, שמצוותם דברים על  ללמד משנתנו 

øîòä úøéö÷ì øLk äìélä ìkשל הראשון טוב יום במוצאי – ÈÇÇÀÈÈÅÄÀÄÇÈÙÆ
גגגג),),),),פסח יייי,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות י י י י ;;;; כגכגכגכג,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  íéøáàå((((עייןעייןעייןעיין íéáìç øè÷äìe– ÀÆÀÅÂÈÄÀÅÈÄ

מצוותם ביום, דמם שנזרק הקרבנות של  והאברים להעלותם החלבים
שנאמר הלילה, כל  שלאחריו בלילה ואף יום באותו המזבח  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא על 

בבבב):):):): המזבחוווו,,,, על מוקדה xwead"על cr dlild lk עולה מקרבן  ."
החלבים  אלא הקטירו לא הקרבנות ומשאר  האברים, כל הקטירו

ו  בפרשת מפרשים:המפורשים ויש  mixa`eיקרא. mialg xhwdle–
הערבים בין  של התמיד  עולת øác((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).של  :ììkä äæÆÇÀÈÈÈ
íBiä ìk øLk ,íBia BúåönLושתי הפנים לחם סידור  לרבות – ÆÄÀÈÇÈÅÈÇ

עליהם שנותנין  לבונה øLk((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););בזיכי ,äìéla BúåönL øácÈÈÆÄÀÈÇÇÀÈÈÅ
äìélä ìk,חצות עד  אמרו: חכמים ברם, פסחים. אכילת לרבות – ÈÇÇÀÈ

העבירה מן האדם את להרחיק א א א א ).).).).כדי א א א א ,,,, ((((ברכותברכותברכותברכות

הוא  קריאתה מצוות שעיקר לפי  בלילה, מגילה קריאת נוקטת אינה משנתנו 

ביום וגם בלילה גם "שהחיינו " לברך נוהגים גם ומכאן  o"xd).ביום. ;mz epax)

א ה נ ש מ ר ו א ב

קריאת  הלכות האחרונים, הפרקים בשני במסכתנו , נישנו  המגילה קריאת דיני אגב
הכנסת. בית קדושת דיני  א-ג) (משניות פרקנו בתחילת סודרו  להן וכהקדמה התורה,
לפני המגילה" את "הקורא האחרון הפרק את מקדימים שבגמרא המשנה בסדר –
ללמד, באה משנתנו – שלפנינו . הסדר את נוקטים והרמב"ם הרי "ף אבל  פרקנו ,
חמורה  שקדושתו דבר אלא בדמיו  לוקחים אין  קדושה, בו שיש  דבר מוכרים שאם

מורידין. ואין בקודש  שמעלים יותר ,

øéò ìL dáBçø eøënL øéòä éða בתעניות בו  מתפללין שהיו – ÀÅÈÄÆÈÀÀÈÆÄ
א א א א ),),),),ובמעמדות בבבב,,,, תענית תענית תענית תענית  קדושה,((((עיין עיין עיין עיין  קצת בו  יש  ïéç÷BìÀÄולפיכך 

úñðkä úéa åéîãaידי ועל הרחוב, מקדושת חמורה שקדושתו  – ÀÈÈÅÇÀÆÆ
סתם  על חולקים חכמים ברם בכולם. וכן הדמים, בקדושת מעלים כך
מתפללים  ואין הואיל קדושה, בו  אין עיר של שרחובה וסוברים משנתנו 

בלבד, באקראי  אלא minkgk.בו  dkldeúñðkä úéa מכרו אם – ÅÇÀÆÆ
הכנסת, äázבית ïéç÷Bì שדווקא אמרו, בגמרא הקודש . ארון  – ÀÄÅÈ

של הכנסת עלבית אלא אותו עשו שלא לפי  למכור , מותר  כפרים
למכרו , כולם רצו ואם בו , להתפלל להם שיהיה לבדם, הכפר בני דעת

העולם  אנשי כל דעת ועל  הואיל כרכים, של הכנסת בית אבל  מותרים;
ישראל כל של  נעשה בו, ויתפלל יבוא העיר  אל הבא שכל נעשה,

למכרו. הקודש ,exknäázואסור ארון –úBçtèî ïéç÷Bì– ÅÈÀÄÄÀÈ
תורה. exkníéøôñלספרי  ïéç÷Bì ,úBçtèî וכתובים נביאים – ÄÀÈÀÄÀÈÄ

ספרים((((רש רש רש רש """"יייי)))) בכלל  חומשים שאף מפרשים, ויש exkn.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))));
äøBz ïéç÷Bì ,íéøôñ.תורה ספר  –,äøBz eøëî íà ìáà ÀÈÄÀÄÈÂÈÄÈÀÈ

íéøôñ eç÷é àG,הדמים מקדושת מורידים כך ידי שעל  לפי – ÄÀÀÈÄ
מורידים. ואין  בקודש  שמעלים הזכרנו  exkneç÷éוכבר àG ,íéøôñÀÈÄÄÀ

;úBçtèîexkn;äáz eç÷é àG ,úBçtèîexknàG ,äáz ÄÀÈÄÀÈÄÀÅÈÅÈ
;úñðkä úéa eç÷éexknáBçøä úà eç÷é àG ,úñðkä úéa ÄÀÅÇÀÆÆÅÇÀÆÆÄÀÆÈÀ

;(zepey zerc `iany ,"aeh mei zetqez" oiir deey mzyecwy mixacae)
ïäéøúBîa ïëåדבר לקנות שצריכים הדמים, מן שנשאר במה – ÀÅÀÀÅÆ

תורה, ספר  דמיהם ברוב ולקחו ספרים מכרו כגון חמורה, שקדושתו

פחותה.אסו  שקדושתו דבר במותר לקנות ìLר úà ïéøëBî ïéàÅÀÄÆÆ
íéaøרבים של  כנסת בית מבוארãéçiì((((הרהרהרהר""""ןןןן),),),),– ובירושלמי  – ÇÄÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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„älânä úà úBø÷ì ïéøLk ìkä,Løçî õeç,ïè÷å äèBL.äãeäé éaøïèwa øéLëî.älânä úà ïéøB÷ ïéà, ©Ÿ§¥¦¦§¤©§¦¨¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦©¨¨¥¦¤©§¦¨
ïéìî àGå,ïéfî àGå ïéìáBè àGå;ìaèz àG íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå–änçä õðzL ãò.äìòMî eNòL ïlëå §¨¦§§¦§©¦§¥¤¤§¤¤¦§Ÿ©¤¨¥©©¨§ª¨¤¨¦¤¨¨

øçMä ãenò–øLk. ©©©©¨¥
‰älânä úàéø÷ì øLk íBiä ìk,ìlää úàéø÷ìå,øôBL úòé÷úìå,áìeì úìéèðìå,ïéôñenìå ïéôñenä úlôúìå, ¨©¨¥¦§¦©©§¦¨§¦§¦©©©¥§¦§¦©¨§¦§¦©¨§¦§¦©©¨¦§©¨¦

íéøtä éecåìe,øNònä éecåìe,íéøetkä íBé éecåìe,äëéîñì,ìäèéçL,äôeðúì,äLbäì,äøè÷äìe äöéî÷ì, §¦©¨¦§¦©©£¥§¦©¦¦¦§¦¨¦§¦¨¦§¨§©¨¨¦§¦¨§©§¨¨

cccc.dlibnd z` zexwl mixyk lkd:íéùð ééåúàì ìëä.yxgn uegøîàã ,àéä éñåé 'ø ïéúéðúî(â"î á"ô úåëøá):àöé àì åéðæàì òéîùä àìå àøå÷äi"x
.ohwa xiykn:äãåäé 'øë äëìä ïéàå.dlibnd z` oixew oi`àìà àäú àì íåé ìù äàéø÷å .íåéá äàø÷ìå øåæçìå äìéìá äìéâîä úà úåø÷ì íãà áééçù

áéúëã ,äîçä õðä øçàì(çë ,è øúñà):íéùòðå íéøëæð äìàä íéîéäå.oiln `leáéúëã(â ,áé àø÷éå):ìåîé éðéîùä íåéáå.oifn `le oilaeh `leáéúëã
äàæäá(èé ,èé øáãîá)àìå ,íåéá àìà ïéìáåè ïéàã ïðéøîà 'æá ìáåèùë à÷åãå .äàæäì äìéáè äù÷åäå ,éòéáùä íåéáå éùéìùä íåéá àîèä ìò øåäèä äæäå

:äìéìá ìåáèì øúåî 'æ íåé øáòùî ìáà .àåä íåéä úìçú äìéìã â"òà ,ìåáèì éåàø éòéáù úìéçúá äëéùçùî ïðéøîà.mei cbpk mei zxneyíéîé à"éá
:äîçä õðúùî åîöò íåé åúåàá úìáåèå åúøçî íåé úøîåù 'à íåé äúàø íà .äãðì äãð ïéáù.xyk xgyd cenr dlrynéø÷à øçùä ãåîò äìòùîã

àøæò øôñá áéúëã ,íåé(åè ,ã äéîçð)äéøúá áéúëå ,íéáëåëä úàö ãòå øçùä úåìòî ['åâå] äëàìîá íéùåò åðçðàå(æè íù íù)øîùî äìéìä åðì äéäå
:øçùä ãåîò äìòéùë ïéàé÷á ìëä ïéàù éôì ,äìéì ÷ôñî úàöì éãë àìà äîçä õðä ãò åøîà àìå .äëàìîì íåéäå

dddd.mixtd ieciele:åéìò íåàéáäù íàèç íäéìò íéãåúîù ,øåáö ìù øáã íìòä øôå ,çéùî ïäë øô.xyrn ieciele:úéáä ïî ùã÷ä éúøòéá.dkinql Ÿ
:äìåòä ùàø ìò åãé úà êîñå.dybdl:õîå÷ ë"çàå ,çáæî ìù úéîåøã úéáøòî ïø÷á äìçú äçðîä úà ùéâî.dxhwdle dvinwleõîå÷ úøè÷äá
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älânä úà úBø÷ì ïéøLk ìkä,חובתם ידי האחרים ולהוציא – ÇÙÀÅÄÄÀÆÇÀÄÈ
ïè÷å äèBL ,Løçî õeç שאינו מקום בכל האמור  חרש  סתם – ÅÅÅÆÀÈÈ

מדבר ולא שומע a),לא ,` zenexz)המדבר היינו  כאן האמור חרש  אבל
דינו  שווה מקום ומכל  המגילה, את בקורא מדובר שהרי שומע, ואינו 

כדעת  שמשנתנו חובתם, ידי  האחרים את מוציא שאינו  וקטן , לשוטה
שמע קריאת בענין  שאמר היא, יוסי גגגג):):):):רבי  בבבב,,,, ולא ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  "הקורא

בקריאתו  יוצא אינו  עצמו זה שחרש  וכיון  יצא", לא לאזנו  השמיע
חובתם ידי  האחרים את להוציא יכול  ועיין ועיין ועיין ועיין אינו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

שבגמראשבגמראשבגמראשבגמרא).).).). אחרת אחרת אחרת אחרת  אוקימתא אוקימתא אוקימתא אוקימתא  בעניןבעניןבעניןבענין טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  כרבי""""תוספותתוספותתוספותתוספות הלכה אין  ברם,
הסובר יהודה כרבי אלא יצא.((((שם שם שם שם ),),),),יוסי äãeäéשבדיעבד  éaøÇÄÀÈ

ïèwa øéLëî כן פי  על ואף מצוות. לחינוך שהגיע בקטן  היינו – ÇÀÄÇÈÈ
המגילה לקריאת פסול  שהוא קמא תנא בתוספות בתוספות בתוספות בתוספות סובר טעמם טעמם טעמם טעמם  ((((עייןעייןעייןעיין

עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  ב ב ב ב """"תוספות תוספות תוספות תוספות  גם גם גם גם  ומובאומובאומובאומובא בבבב,,,, יטיטיטיט,,,, מגילהמגילהמגילהמגילה

ישראלישראלישראלישראל")")")") וווו""""תפארתתפארתתפארתתפארת ערכין איגראיגראיגראיגר במסכת – א א א א )))). lאמרו :((((ג ג ג ג ,,,, k doixyk
dlibnd z` zexwl: שאמר לוי , בן יהושע רבי  וכדברי  נשים, לרבות –

ומפרש הנס. באותו היו  הן שאף מגילה, במקרא חייבות רש רש רש רש """"יייינשים

אבל חובתם. ידי  זכרים ולהוציא לקרותה הן שכשרות בעל בעל בעל בעל (שם),

גדולותגדולותגדולותגדולות ידיהלכות הלכות הלכות הלכות  הרבים את מוציאות אינן אבל חייבות שהן  פוסק

שם שם שם שם ).).).).חובתם älânä((((תוספות תוספות תוספות תוספות  úà ïéøB÷ ïéà מצווה שכן ביום, – ÅÄÆÇÀÄÈ
ביום, ולשנותה בלילה המגילה את ïéìîלקרות àGå,השמיני ביום – ÀÈÄ

ïéìáBè àGå,ביום טבילה הצריכים הטמאים  היינו –ïéfî àGå– ÀÀÄÀÇÄ
השלישי ביום הזאה שטעון  מת, בטומאת שנטמא מי  על פרה אפר מי 

השביעי יט יט יט יט ););););וביום יט יט יט יט ,,,, íBé((((במדברבמדברבמדברבמדבר ãâðk íBé úøîBL ïëå אשה – ÀÅÆÆÀÆÆ
סוף  שבין יום עשר אחד בתוך  נידתה, ימי שבעת לאחר  דם הרואה
בטהרה  אחד יום לשמור  צריכה הבאה, הנידה לתחילת שעברה הנידה

אינה  ואם הטמא, היום למחרת טובלת שהיא היינו הטומאה, יום כנגד 
לערב טהורה היא הרי דם, בו  epzncwdaרואה hxetn xe`a oiir)

,(d ,g migqt dpynlìaèz àG,הטמא היום למחרת –õðzL ãò ÄÀÙÇÆÈÅ
änçä אלא מצוותם עושים אין  לעיל שנישנו  אלו  כל כלומר – ÇÇÈ

ההרים. בראשי לנצנץ החמה eNòLמשמתחילה ïlëå,מצוותם – ÀËÈÆÈ
øçMä ãenò äìòMî,` zekxa dpynl xe`aa ep`ady yexit oiir) ÄÆÈÈÇÇÇÇ

,(`øLk ולא יום, נחשב כבר השחר עמוד  שמשעלה בדיעבד ; – ÈÅ
לפי לילה, מספק לצאת כדי  אלא החמה" שתנץ "עד חכמים אמרו 

השחר. עמוד  לעלות מתחיל מתי בקיאים הכל  שאין
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älânä úàéø÷ì øLk íBiä ìkשנאמר כח כח כח כח ):):):):– ט ט ט ט ,,,, m"((((אסתראסתראסתראסתר i n i d e ÈÇÈÅÄÀÄÇÇÀÄÈ
נזכרים", ìlääהאלה úàéø÷ìå בו שנאמר  ובחנוכה, במועדים – ÀÄÀÄÇÇÇÅ

כדכדכדכד):):):): קיח קיח קיח קיח ,,,, וכןmeid"זה((((תהלים תהלים תהלים תהלים  בו ", ונשמחה נגילה ה' ((((תהלים תהלים תהלים תהלים עשה

גגגג):):):): ה'",קיגקיגקיגקיג,,,, שם מהולל  מבואו  עד  שמש  øôBL"ממזרח úòé÷úìåÀÄÀÄÇÈ
בראש  שנאמר – א א א א ):):):):השנה, כטכטכטכט,,,, לכם""mei((((במדבר במדבר במדבר במדבר  יהיה ,תרועה

áìeì úìéèðìå ב שנאמר – הסוכות, מ מ מ מ ):):):):חג כגכגכגכג,,,, "ולקחתם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÄÀÄÇÈ
ïéôñenäהראשון ",meiaלכם úlôúìåשיש ביום שמתפללים – ÀÄÀÄÇÇÈÄ

מוסף, קרבן  שנאמרïéôñenìåבו  המוספין , קרבנות ולהקרבת – ÀÇÈÄ
לז לז לז לז ):):):): כגכגכגכג,,,, eneia","דבר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  mei, כמוספין דינה המוספין  ותפילת
íéøtä éecåìeשנאמר גגגג):):):):– דדדד,,,, יחטא ((((ויקראויקראויקראויקרא המשיח הכהן "אם ÀÄÇÈÄ

נאמר  וכן  בקר", בן  פר חטאתו... על  והקריב העם, שם שם שם שם ,,,,לאשמת ((((שם שם שם שם 

אחת יגיגיגיג):):):): ועשו  הקהל  מעיני דבר  ונעלם ישגו ישראל עדת כל  "ואם

לחטאת", בקר בן  פר  הקהל  והקריבו  תעשינה... לא אשר  ה' מצוות מכל
הנקרא xeaiv",והוא ly xac mlrd xt" הפרים את המביאים ואלו

לכך, כשר היום וכל  עליו; שהביאום החטא את עליהם מתוודים
בו  שכתוב הכיפורים מיום וווו):):):):שלמדים טוטוטוטו,,,, ובעד((((ויקראויקראויקראויקרא בעדו  "וכפר

שנאמר ביום, היא כפרה וכל  מדבר , הכתוב דברים בכפרת – ביתו "
לללל):):):): טז טז טז טז ,,,, עליכם",meia"כי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יכפר øNònäהזה éecåìe– ÀÄÇÇÂÅ

בש המעשרות מתן  על  השמיטה,שמתוודים של והשביעית הרביעית נה
שכתוב יגיגיגיג):):):):כמו כוכוכוכו,,,, הקודש((((דברים דברים דברים דברים  בערתי אֿלהיך  ה' לפני "ואמרת

" לו : וסמוך וכו', הבית" מצווך ".meidמן אֿלהיך ה' éecåìeÀÄהזה
íéøetkä íBéשנאמר כא כא כא כא ):):):):– טז טז טז טז ,,,, ידיו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שתי את אהרן  "וסמך  ÇÄÄ

וכבר ישראל ", בני עוונות כל את עליו  והתוודה החי  השעיר  ראש על 
עליכם", יכפר הזה ביום "כי  שנאמר : ביום, היא שכפרה הזכרנו

äëéîñì כמו השחיטה, לפני הקרבן ראש  על  הידים שסומכים – ÄÀÄÈ
בבבב):):):):שכתוב גגגג,,,, קרבנו",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ראש על ידו  שלäèéçLì"וסמך  – ÄÀÄÈ

שנאמר בהמה, וווו):):):):קרבנות יט יט יט יט ,,,, סמיכה "meia((((ויקראויקראויקראויקרא ולמדים זבחכם",

שנאמר  ד ד ד ד ----ה ה ה ה ):):):):משחיטה, אאאא,,,, j"((((ויקראויקראויקראויקרא n q e...העולה ראש  על hידו  g y e
הבקר ", בן שנאמר äôeðúìאת העומר, של יביביביב):):):):– כגכגכגכג,,,, "meia((((ויקראויקראויקראויקרא ÄÀÈ

בשלמים  והחזה האימורים של לתנופה הדין  והוא העומר ", את הניפכם
לללל),),),), ז ז ז ז ,,,, äøè÷äìe((((ויקראויקראויקראויקרא äöéî÷ì ,äLbäì,מנחה קרבן  של – ÀÇÈÈÄÀÄÈÀÇÀÈÈ

המזבח, של  דרומית מערבית לקרן תחילה המנחה את מגישים שכן
אותו , ומקטירים הקומץ מלוא ממנה קומצים כך –ä÷éìîìואחר  ÄÀÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iyily wxt dlibn zkqn

ä÷éìîì,äìa÷ìe,äéfäìe,äèBñ úé÷Läìe,äìâòä úôéøòìå,òøönä úøäèìe. ¦§¦¨§©¨¨§©¨¨§©§¨©¨§©£¦©¨¤§¨§©£©©§Ÿ̈
Âíéøáàå íéáìç øè÷äìe øîòä úøéö÷ì øLk äìélä ìk.ììkä äæ:íBia BúåönL øác–íBiä ìk øLk; ¨©©§¨¨¥¦§¦©¨Ÿ¤§¤§¥£¨¦§¥¨¦¤©§¨¨¨¤¦§¨©¨¥¨©

äìéla BúåönL øác–äìélä ìk øLk. ¨¨¤¦§¨©©§¨¨¥¨©©§¨
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡øéò ìL dáBçø eøënL øéòä éða–úñðkä úéa åéîãa ïéç÷Bì;úñðkä úéa–äáz ïéç÷Bì;äáz– §¥¨¦¤¨§§¨¤¦§¦§¨¨¥©§¤¤¥©§¤¤§¦¥¨¥¨
úBçtèî ïéç÷Bì;úBçtèî–íéøôñ ïéç÷Bì;íéøôñ–äøBz ïéç÷Bì.äøBz eøëî íà ìáà–íéøôñ eç÷é àG; §¦¦§¨¦§¨§¦§¨¦§¨¦§¦¨£¨¦¨§¨¦§§¨¦

íéøôñ–úBçtèî eç÷é àG;úBçtèî–äáz eç÷é àG;äáz–úñðkä úéa eç÷é àG;úñðkä úéa–àG §¨¦¦§¦§¨¦§¨¦§¥¨¥¨¦§¥©§¤¤¥©§¤¤
áBçøä úà eç÷é;ïäéøúBîa ïëå.ãéçiì íéaø ìL úà ïéøëBî ïéà,BúMãwî BúBà ïéãéøBnL éðtî;éøácéaø ¦§¤¨§§¥§§¥¤¥§¦¤¤©¦©¨¦¦§¥¤¦¦¦§ª¨¦§¥©¦

ïéúéðúîá ïðúãë ,äìéìä ìë øùë íéøáéàå íéáìç øè÷ä ìáà .íåéá àìà äøùë äðéàå ,íéçáæá íã ú÷éøæ ãâðë äçðîá àåäù ,øîà÷(å"î):.dlawlúìá÷
:÷øæîá íãä.diifdl:äééæä éø÷ éîð çáæîä ìò íã ú÷éøæå .úåéîéðôä úåàèç ìëå íéôøùðä íéøô úééæä

eeee.mixa`e mialg xhwdleåäá áéúëã ,íéáøòä ïéá ìù ãéîú éøúåî(á ,å àø÷éå):äìéìä ìë çáæîä ìò äã÷åî ìò äìåòä àéäezevny xac llkd df
.meid lk xyk meia:íéðôä íçì ìò íéðúåðù äðåáì éëéæá éúù øåãñ ééåúàì.dlild lk xyk dlila ezevny xaceìë øùëù íéçñô úìéëà ééåúàì

:äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì éãë àìà ,úåöç ãò íéîëç åøîà àìå .äìéìä
b`̀̀̀.xir ly daegx .xird ipa,äùåã÷ íåùî äá ïéà øéò ìù äáåçø éøîàå ,ïéúéðúî íúñ ìò éâéìô íéîëçå .úåéðòúá äá ïéììôúîù ,äùåã÷ äá ùé

:íéîëçë äëìäå .àîìòá éàø÷àá àìà äá ïéììôúî ïéàå ìéàåä.daiz migwel zqpkd ziaúéá ìáà ,äì éðáæî åöîã àåä íéøôëã úñðëä úéá à÷åãå
:äì éðáæî åöî àìå íéáøã àéåä äì åúà à÷ àîìòîã ïåéë ,íéëøëã úñðëä.mixtq:íéáåúëå íéàéáð.mixtq egwi `l dxez exkn m` la`ïéìòîã

:ïéãéøåî ïéàå ùãå÷á.odixzena okeåììä íéøáãä ìë åøîàð àìå .äúåçô åúùåã÷ù øáã øúåîä ïî åç÷é àì ,äøåú íéîãä úö÷îî åç÷ìå íéøôñ åøëî
.øúåî úåúùì øëL íéîãá úåð÷ì åìéôà ,øéòä éùðà ãîòîá øéòä éáåè äòáù åøëî íà ìáà ,øéòä éùðà ãîòîá øéòä éáåè äòáù åøëî àìùë àìà¥¨
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בו שכתוב יונה), בני  או (תורים עופות טוטוטוטו):):):):בקרבן א א א א ,,,, "ומלק ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
ראשו", עלäìa÷ìeאת לזרקו  כדי במזרק, הקרבן דם קבלת – ÀÇÈÈ

וכו'äéfäìeהמזבח, הפרוכת ועל  המזבח על הדם לזריקת –oiir) ÀÇÈÈ
,(a-` ,d migafשנאמר ביום, מצוותן אלו עבודות לח לח לח לח ):):):):שכל  ז ז ז ז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

meia","קרבניהם את להקריב ישראל  בני  את äèBñצוותו úé÷LäìeÀÇÀÈÇÈ
המאררים המים אותה שמשקים כדכדכדכד),),),),– הההה,,,, במדברבמדברבמדברבמדבר להשקותה ((((עייןעייןעייןעיין ויש 

בה שנאמר לללל):):):):ביום, הההה,,,, התורה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  כל  את הכהן  לה "ועשה

וכתוב יא יא יא יא ):):):):הזאת", יז יז יז יז ,,,, המשפט ((((דברים דברים דברים דברים  ועל יורוך  אשר  התורה פי  "על 
משפט  מה תורה", "תורה שווה בגזירה משם ולמדים לך ", יאמרו  אשר

ביום; הסוטה השקאת אף äìâòäביום, úôéøòìåחלל כשנמצא – ÀÇÂÄÇÈÆÀÈ
בה שכתוב ח ח ח ח ):):):):בשדה, כא כא כא כא ,,,, ככפרת ((((דברים דברים דברים דברים  הלכך  הדם", להם "ונכפר 

ביום, אלא שאינה היא, òøönäקדשים úøäèìeשכתוב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÇÂÇÇÀÙÈ
בבבב):):):): המצורעידידידיד,,,, תורת תהיה שנישנו meia"זאת אלו  כל  – טהרתו ".

היום. כל  הם וכשרים ביום מצוותם במשנתנו 

i y i l y m e i
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באה  היום, כל שכשרים ביום, שמצוותם דברים על  הקודמת במשנה ששנינו  לאחר 
הלילה. כל  שכשרים בלילה, שמצוותם דברים על  ללמד משנתנו 

øîòä úøéö÷ì øLk äìélä ìkשל הראשון טוב יום במוצאי – ÈÇÇÀÈÈÅÄÀÄÇÈÙÆ
גגגג),),),),פסח יייי,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות י י י י ;;;; כגכגכגכג,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  íéøáàå((((עייןעייןעייןעיין íéáìç øè÷äìe– ÀÆÀÅÂÈÄÀÅÈÄ

מצוותם ביום, דמם שנזרק הקרבנות של  והאברים להעלותם החלבים
שנאמר הלילה, כל  שלאחריו בלילה ואף יום באותו המזבח  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא על 

בבבב):):):): המזבחוווו,,,, על מוקדה xwead"על cr dlild lk עולה מקרבן  ."
החלבים  אלא הקטירו לא הקרבנות ומשאר  האברים, כל הקטירו

ו  בפרשת מפרשים:המפורשים ויש  mixa`eיקרא. mialg xhwdle–
הערבים בין  של התמיד  עולת øác((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).של  :ììkä äæÆÇÀÈÈÈ
íBiä ìk øLk ,íBia BúåönLושתי הפנים לחם סידור  לרבות – ÆÄÀÈÇÈÅÈÇ

עליהם שנותנין  לבונה øLk((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););בזיכי ,äìéla BúåönL øácÈÈÆÄÀÈÇÇÀÈÈÅ
äìélä ìk,חצות עד  אמרו: חכמים ברם, פסחים. אכילת לרבות – ÈÇÇÀÈ

העבירה מן האדם את להרחיק א א א א ).).).).כדי א א א א ,,,, ((((ברכותברכותברכותברכות

הוא  קריאתה מצוות שעיקר לפי  בלילה, מגילה קריאת נוקטת אינה משנתנו 

ביום וגם בלילה גם "שהחיינו " לברך נוהגים גם ומכאן  o"xd).ביום. ;mz epax)
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קריאת  הלכות האחרונים, הפרקים בשני במסכתנו , נישנו  המגילה קריאת דיני אגב
הכנסת. בית קדושת דיני  א-ג) (משניות פרקנו בתחילת סודרו  להן וכהקדמה התורה,
לפני המגילה" את "הקורא האחרון הפרק את מקדימים שבגמרא המשנה בסדר –
ללמד, באה משנתנו – שלפנינו . הסדר את נוקטים והרמב"ם הרי "ף אבל  פרקנו ,
חמורה  שקדושתו דבר אלא בדמיו  לוקחים אין  קדושה, בו שיש  דבר מוכרים שאם

מורידין. ואין בקודש  שמעלים יותר ,

øéò ìL dáBçø eøënL øéòä éða בתעניות בו  מתפללין שהיו – ÀÅÈÄÆÈÀÀÈÆÄ
א א א א ),),),),ובמעמדות בבבב,,,, תענית תענית תענית תענית  קדושה,((((עיין עיין עיין עיין  קצת בו  יש  ïéç÷BìÀÄולפיכך 

úñðkä úéa åéîãaידי ועל הרחוב, מקדושת חמורה שקדושתו  – ÀÈÈÅÇÀÆÆ
סתם  על חולקים חכמים ברם בכולם. וכן הדמים, בקדושת מעלים כך
מתפללים  ואין הואיל קדושה, בו  אין עיר של שרחובה וסוברים משנתנו 

בלבד, באקראי  אלא minkgk.בו  dkldeúñðkä úéa מכרו אם – ÅÇÀÆÆ
הכנסת, äázבית ïéç÷Bì שדווקא אמרו, בגמרא הקודש . ארון  – ÀÄÅÈ

של הכנסת עלבית אלא אותו עשו שלא לפי  למכור , מותר  כפרים
למכרו , כולם רצו ואם בו , להתפלל להם שיהיה לבדם, הכפר בני דעת

העולם  אנשי כל דעת ועל  הואיל כרכים, של הכנסת בית אבל  מותרים;
ישראל כל של  נעשה בו, ויתפלל יבוא העיר  אל הבא שכל נעשה,

למכרו. הקודש ,exknäázואסור ארון –úBçtèî ïéç÷Bì– ÅÈÀÄÄÀÈ
תורה. exkníéøôñלספרי  ïéç÷Bì ,úBçtèî וכתובים נביאים – ÄÀÈÀÄÀÈÄ

ספרים((((רש רש רש רש """"יייי)))) בכלל  חומשים שאף מפרשים, ויש exkn.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))));
äøBz ïéç÷Bì ,íéøôñ.תורה ספר  –,äøBz eøëî íà ìáà ÀÈÄÀÄÈÂÈÄÈÀÈ

íéøôñ eç÷é àG,הדמים מקדושת מורידים כך ידי שעל  לפי – ÄÀÀÈÄ
מורידים. ואין  בקודש  שמעלים הזכרנו  exkneç÷éוכבר àG ,íéøôñÀÈÄÄÀ

;úBçtèîexkn;äáz eç÷é àG ,úBçtèîexknàG ,äáz ÄÀÈÄÀÈÄÀÅÈÅÈ
;úñðkä úéa eç÷éexknáBçøä úà eç÷é àG ,úñðkä úéa ÄÀÅÇÀÆÆÅÇÀÆÆÄÀÆÈÀ

;(zepey zerc `iany ,"aeh mei zetqez" oiir deey mzyecwy mixacae)
ïäéøúBîa ïëåדבר לקנות שצריכים הדמים, מן שנשאר במה – ÀÅÀÀÅÆ

תורה, ספר  דמיהם ברוב ולקחו ספרים מכרו כגון חמורה, שקדושתו

פחותה.אסו  שקדושתו דבר במותר לקנות ìLר úà ïéøëBî ïéàÅÀÄÆÆ
íéaøרבים של  כנסת בית מבוארãéçiì((((הרהרהרהר""""ןןןן),),),),– ובירושלמי  – ÇÄÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äãeäé.Bì eøîà:ïk íà,äpè÷ øéòì äìBãb øéòî àG óà. §¨¨§¦¥©¥¦§¨§¦§©¨
·úñðkä úéa ïéøëBî ïéà,eäeøéæçé eöøé íàL éàðz ìò àlà;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íéøëBî ¥§¦¥©§¤¤¤¨©§©¤¦¦§©£¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¦

íìBò økîî BúBà,íéøác äòaøàî õeç:íénä úéáìe äìéáhìå é÷ñøaìå õçønì.äãeäé éaøøîBà:ïéøëBî ¦§©¨¥©§¨¨§¨¦©¤§¨§©ª§§¦§©§¦¨§¥©©¦©¦§¨¥§¦
ì BúBàøöç íL,äNòé äöøiM äî ç÷Bläå. §¥¨¥§©¥©©¤¦§¤©£¤
‚øîà ãBòåäãeäé éaø:áøçL úñðkä úéa–BëBúa ïéãétñî ïéà,íéìáç BëBúa ïéìéLôî ïéàå,ïéNøBt ïéàå §¨©©¦§¨¥©§¤¤¤¨©¥©§¦¦§§¥©§¦¦§£¨¦§¥§¦

úBãeöî BëBúì,úBøt Bbb ìò ïéçèBL ïéàå,àéøcðt÷ BúBà ïéNBò ïéàå,øîàpL(àì ,åë àø÷éå):éúBnLäå" §§§¥§¦©©¥§¥¦©©§©§¨¤¤¡©©£¦¦
"íëéLc÷î-úà–ïéîîBL ïäLk óà ïúMã÷.íéáNò Ba eìò–Gúé àGL,Lôð úîâò éðtî. ¤¦§§¥¤§ª¨¨©§¤¥¥¦¨£¨¦¦§¦§¥©§©¤¤

„úaMa úBéäì ìçL øãà Lãç Làø,íéì÷L úLøôa ïéøB÷.úaMä CBúa úBéäì ìç,ì ïéîéc÷îøáòL ŸŸ¤£¨¤¨¦§©©¨¦§¨¨©§¨¦¨¦§§©©¨©§¦¦§¤¨©
ì ïé÷éñôîeúøçà úaL.äiðMa–"øBëæ",úéLéìMa–"änãà äøt",úéòéáøa–"íëì äfä Lãçä",úéLéîça ©§¦¦§©¨©¤¤©§¦¨¨©§¦¦¨¨£ª¨¨§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤©£¦¦

:ïðéøîàãë íéøôë ìùá à÷åãå
aaaa.i`pz lr `l`:î"øë äëìä ïéàå .íåìë åðéðéòá åðéà øîåìë ,àåä ïåéæá êøãã ,äèåìç äøéëî øåëîì øåñà íéáøì íéáø ìùî åìéôàå.mler xknnåìéôàå

,ïéùéîùú ìëì åìéôàå ãéçéì.mixac 'cn ueg:øåëîé àì íéøáã 'ã íúåàìã.mind zia:íéìâø éîì ð"à .äñéáëìxvg myl eze` oixken xne` i"x
.'eke:é"øë äëìä ïéàå
bbbb.oiliytn oi`e:äéçøåà éåäå êëì éåàøå àåä ìåãâ úéá ð"ëäáå ,íéãé áçø íå÷î êéøö íéìáç úìùôäù àìà ,úåëàìî øàù ìëì ä"äå .íéìúåôå íéìãåâ

.`ixcptwé÷äì êéøö éðàù ãåòá øîåìë ,àäá ìåòà éøã àðôé÷îãà ,àéøãðô÷ ïåùìå .úñðëä úéá êøã åëåìä øö÷ìñðëàå éëìäî øö÷à íéúá úåøåù ó
:ïàë êøã.ytp znbr iptnìéëàäìå íéáùò è÷ìì àìà øåñà ïéà êëéôì .øåæçéù íéîçø åéìò åù÷áé åà ,åìëåé íà åúåðáì áì åðúéå åðéðá éîé åøëæéù

:ùôð úîâò àëéàã ,øúåî íîå÷îá íçéðäìå è÷ìì ìáà ,[éøîâì] íãáàì åà äîäáì
cccc.milwy zyxt oixew:äùãç äîåøúî ïñéðá 'àá åáéø÷éù éãë ,øãàá íäéì÷ù åàéáéù òéãåäì ,àùú éë.xaryl oinicwnúáùá íéì÷ù úùøô ïéøå÷

:äøáòù úáùì ïéîéã÷î ,ù"òá øãà ç"ø ìç åìéôàå .ç"ø éðôìù.d`ad zaya oiwiqtneäëåîñä úáùá øåëæ 'ô àø÷úù éãë ,äéðù äùøô øîåìî
:ïîä úééçîì ÷ìîò úééçî êåîñì ,íéøåôìziyilya.dnec` dxt,úéùéìù úáù àéä åæéàå .äøäèá íäéçñô åùòéù éãë íîöò øäèì ìàøùé úà øéäæäì

`xephxa yexit

ליחיד, למכרו  אסור רבים של  תורה ספר BúBàכגון ïéãéøBnL éðtîÄÀÅÆÄÄ
BúMãwî יתרה קדושתו רבים של  תורה) ספר (או כנסת שבית – ÄÀËÈ

יחיד ; Bìמשל  eøîà .äãeäé éaø éøác:חכמים –ïk íà– ÄÀÅÇÄÀÈÈÀÄÅ
ליחיד, רבים של  את למכור אוסר  אתה äìBãbאם øéòî àG óàÇÅÄÀÈ

äpè÷ øéòì,קטנה לעיר  גדולה עיר  של  אף למכור שתאסור  בדין – ÀÄÀÇÈ
שמורידים  נמצא עם", "ברוב בו  משתמשים אין  קטנה ובעיר  שהואיל
של אף קטנה לעיר גדולה מעיר  למכור שמותר וכיון  מקדושתו, אותו 

מותר. ליחיד  רבים
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úñðkä úéa ïéøëBî ïéà,לרבים רבים של אפילו  –ìò àlà ÅÀÄÅÇÀÆÆÆÈÇ
eäeøéæçé eöøé íàL éàðz בקדושת כמזלזלים ייראו שלא כדי – ÀÇÆÄÄÀÇÂÄ

כלום בעיניהם שאינו בו , חפצים אינם כאילו  הכנסת, ((((רש רש רש רש """"יייי););););בית

økîî BúBà íéøëBî :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÀÄÄÀÇ
íìBò צרכיו לכל ואף ליחיד, אפילו  מוחלטת, מכירה למכרו  מותר  – È

הלוקח, íéøácשל äòaøàî õeç דלקמן דברים ארבעה לצורך  – ÅÇÀÈÈÀÈÄ
למכרו : é÷ñøaìåאסור õçønì,עורות עיבוד בית –äìéáhìå ÇÆÀÈÀÇËÀÀÄÀÇÀÄÈ
íénä úéáìe.כביסה לבית אחר: פירוש  רגלים. למי  שימוש  לבית – ÀÅÇÇÄ

øöç íLì BúBà ïéøëBî :øîBà äãeäé éaø איזה לשם ולא – ÇÄÀÈÅÀÄÀÅÈÅ
שהוא, äNòéשימוש äöøiM äî ç÷Bläå.כך אחר –dklde ÀÇÅÇÇÆÄÀÆÇÂÆ

minkgk.(.(.(.( יז יז יז יז יא יא יא יא ,,,, תפילה תפילה תפילה תפילה  הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם
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áøçL úñðkä úéa :äãeäé éaø øîà ãBòå,שחרב פי על אף – ÀÈÇÇÄÀÈÅÇÀÆÆÆÈÇ
BëBúa ïéãétñî ïéà,רבים של הספד  ברם, יחיד. של  הספד – ÅÇÀÄÄÀ

כשהוא  אפילו להספידו , באים העיר בני שכל  העיר, מגדולי לאחד  כגון

מותר. íéìáçבישובו  BëBúa ïéìéLôî ïéàå בו עוסקים אין  – ÀÅÇÀÄÄÀÂÈÄ
חבלים  שהפשלת אלא מלאכות, לשאר הדין  והוא חבלים; בגדילת

זו; למלאכתם ראוי  הכנסת בית של  ושטחו  ידים, רחב מקום צריכה

úBãeöî BëBúì ïéNøBt ïéàå,ועופות חיה לצוד רשתות –ïéàå ÀÅÀÄÀÀÀÅ
úBøt Bbb ìò ïéçèBL,לייבשם –àéøcðt÷ BúBà ïéNBò ïéàå ÀÄÇÇÅÀÅÄÇÇÀÇÀÈ

הדרך , את לקצר כדי  מעבר, מקום –éúBnLäå" :øîàpLÆÆÁÇÇÂÄÄ
"íëéLc÷î-úà:זה מלשון ומשמע –ïäLk óà ïúMã÷ ÆÄÀÀÅÆÀËÈÈÇÀÆÅ

ïéîîBL נקראים מקום מכל  שוממים, והם שנחרבו לאחר שאף – ÅÄ
"מקדשים" Gúéהם àG ,íéáNò Ba eìòL,אותם –úîâò éðtî ÈÂÈÄÄÀÄÀÅÇÀÇ

Lôðעל דעתם ויתנו העשבים את לרואים נפש עגמת שתהא כדי – ÆÆ
להאכיל בשביל יתלוש  שלא מבואר , בגמרא ולבנותו. לחזור  הכנסת בית

יש זה בכגון  שאף מותר, במקומם ולהניחם לתלוש  אבל לבהמתו ,
נפש. עגמת
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הנקראת  במגילה עוסקת שמסכתנו ולפי בתורה, קריאה דיני באים ואילך ממשנתנו
טוב"). יום ("תוספות באדר שקוראים הפרשיות בארבע המשנה מתחילה באדר ,

ïéøB÷ ,úaMa úBéäì ìçL øãà Lãç Làø, למפטיר –úLøôa ÙÙÆÂÈÆÈÄÀÇÇÈÄÀÈÈÇ
íéì÷L'וגו ישראל " בני  ראש את תשא "כי יא יא יא יא ----טז טז טז טז ),),),),– לללל,,,, לפי((((שמות שמות שמות שמות  ÀÈÄ

השקלים על  משמיעין באדר  `).שבאחד ,` milwy oiir)úBéäì ìçÈÄÀ
אדר , חודש ראש –úaMä CBúa,השבוע מימי באחד  –ïéîéc÷î ÀÇÇÈÇÀÄÄ

øáòLì,אדר חודש  ראש שלפני בשבת שקלים פרשת קוראים – ÀÆÈÇ
úøçà úaLì ïé÷éñôîe שנייה בפרשה מלהפטיר  מפסיקים – ÇÀÄÄÀÇÈÇÆÆ

פרשת  היא השנייה הפרשה שכן חודש, ראש  לאחר הבאה בשבת
שלאחר בשבת אותה קוראים אין זה ובכגון  להלן , כמבואר "זכור ",

למחיית  עמלק מחיית לסמוך  כדי פורים, שלפני  בשבת אלא חודש  ראש
מפרשים:äiðMaהמן. יש  פורים; שלפני בשבת היינו –diipya– ÇÀÄÈ

וכן  שנייה, לפרשה מפרשים: ויש  אדר, חודש  של  השנייה בשבת
ברביעית בשלישית, לרילרילרילרי""""ף ף ף ף ),),),),להלן: ריבריבריבריב""""בבבב שיטתשיטתשיטתשיטת ועייןועייןועייןועיין א א א א ;;;; לללל,,,, גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

"øBëæ""עמלק לך עשה אשר את "זכור  פרשת למפטיר  קוראים – È
יז יז יז יז ----יט יט יט יט ),),),), כה כה כה כה ,,,, לעיל.((((דברים דברים דברים דברים  הזכרנו  שכבר היינו úéLéìMaמהטעם – ÇÀÄÄ
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–ïøãñëì ïéøæBç.ïé÷éñôî ìkì:íéLãç éLàøa,íéøetáe äkðça,úBiðòza,úBãîònáe,íéøetkä íBéáe. §¦¦§¦§¨©Ÿ©§¦¦§¨¥¢¨¦©£ª¨©¦©©£¦©©£¨§©¦¦
‰íéðäk úøBz ìL úBãòBî úLøôa ïéøB÷ çñta.úøöòa–"úBòáL äòáL".äðMä Làøa–éòéáMä Lãça" ©¤©¦§¨¨©£¤©Ÿ£¦¨£¤¤¦§¨¨ª§Ÿ©¨¨©Ÿ¤©§¦¦

"Lãçì ãçàa.íéøetkä íBéa–"úBî éøçà".âçä ìL ïBLàøä áBè íBéa–úøBúaL úBãòBî úLøôa ïéøB÷ §¤¨©Ÿ¤§©¦¦©£¥§¨¦¤¤¨¦§¨¨©£¤§©
íéðäk,âçä úBîé ìk øàLáe–âçä úBðaø÷a. Ÿ£¦¦§¨¨§¤¨§¨§§¤¨
Âäkðça–íéàéNpa.íéøeta–"÷ìîò àáiå".íéLãç éLàøa–"íëéLãç éLàøáe".úBãîòna–äNòîa ©£ª¨©§¦¦©¦©¨Ÿ£¨¥§¨¥¢¨¦§¨¥¨§¥¤©©£¨§©£¥

íéúî éàîè úøäè úøäæà êåîñì éãë ,ïñéð ç"øì äëåîñä úáù úéùéìù úáù äì àéåä ,úáùá úåéäì ïñéð ç"ø ìçùëå .äéøçàî íéøåôì äëåîñù ìë
:íéçñôì.dfd ycgd ziriaxa:çñôä úùøô íùù.oxcqklåéùøô 'ã ïéòî ïéøéèôî äðä ãòù ,úåøèôää øãñìíéðù òáù ïá íéì÷ù úùøô .úíéëìî)

(à ,áé ,á÷ìîò êì äùò øùà úà éúã÷ô øåëæ úùøô .(á ,åè ,à ìàåîù)íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå äøô úùøô .(æè ,åì ìà÷æçé)ãçàá ïåùàøá ùãåçä úùøô .
ùãåçì(çé ,äî ìà÷æçé):íåéä úùøô ïéòî øéèôäì øæåç êìéàå ïàëî ..oiwiqtn lkl:òøåàîä ïéòî àìà ,äùøôä ïéòî ïéøéèôî ïéàù
dddd.mipdk zxezay zecren zyxtaæò åà áùë åà øåù(åë ,áë àø÷éå)íëì åç÷å åëùî ïåùàø íåéá ïéøå÷ù àîìò âåäð àðãéàäå .éøééî àî÷ àîåéáå ,

(àë ,áé úåîù)ìâìâ çñôá ïéøéèôîå ,(ä òùåäé)åäéùàé çñôá ïéøéèôîå ,áùë åà øåù ,éðùá .(áë ,á íéëìî)øåëá ìë éì ùã÷ ,éùéìùá .(à ,âé úåîù),éòéáøá .
äåìú óñë íà(ãë ,áë úåîù)êì ìñô ,éùéîçá .(à ,ãì úåîù)åãòåîá çñôä úà ìàøùé éðá åùòéå ,éùùá .(à ,è øáãîá)íéä úøéù ,éòéáùá .(æé ,âé úåîù),

ãåã øáãéå ïéøéèôîå(áë ,á ìàåîù)øåëáä ìë ïéøå÷ ,úåéìâ ìù ïåøçà è"åé àåäù ,éðéîùá .(èé ,åè íéøáã)ãåîòì áåðá íåéä ãåò ïéøéèôîå ,(áì ,é äéòùé).
éùéìùä ùãåçá ,ïåùàø è"åéá ,úøöòá(à ,èé úåîù)ìà÷æçé ìù äáëøîá ïéøéèôîå ,(à ìà÷æçé)øåëáä ìë ïéøå÷ ,úåéìâ ìù éðù è"åéá .(èé ,åè íéøáã)ïéøéèôîå ,

÷å÷áçá(â ÷å÷áç)äøù úà ã÷ô 'äå ,äðùä ùàøá .(à ,àë úéùàøá)äðçá ïéøéèôîå ,äøù äã÷ôð ä"øáã ,(à ,à ìàåîù),éðù è"åéá .ä"øá äã÷ôð àéä íâù ,
äãé÷òá(à ,áë úéùàøá)íéøôà éì øé÷é ïáä ïéøéèôîå ,(àì äéîøé)úåî éøçàá ïéøå÷ ,úéøçù ë"äåéá .(à ,æè àø÷éå)àùðå íø øîà äë ïéøéèôîå ,(æð äéòùé).

úåéøòá ïéøå÷ ,äçðîá(à ,çé àø÷éå)æò åà áùë åà øåù ïéøå÷ ,âç ìù íéáåè íéîé éðùá .äðåéá ïéøéèôîå ,(åë ,áë àø÷éå)àá íåé äðä ïåùàø è"åéá ïéøéèôî ,
'äì(ãé äéøëæ)êìîä ìà åìä÷éå ,éðù è"åéáå .(æ ,à íéëìî)àøå÷ ïäë ,î"äåç ìù ïåùàø íåé àåäù 'â íåé ,ãöéë .âçä úåðáø÷á ïéøå÷ ,âçä úåîé ìë øàùå .

éðùä íåéáå(êìéàå æé ,èë øáãîá)àøå÷ ïäë ,'ãä íåéáå .éùéìùä íåéáå éðùä íåéáå àøå÷å øæåç éòéáøäå ,éòéáøä íåéáå àøå÷ ìàøùé ,éùéìùä íåéáå àøå÷ éåì ,
ìë ,âç ìù ïåøçà è"åéá .íìåë ïëå .éòéáøä íåéáå éùéìùä íåéáå àøå÷å øæåç éòéáøäå ,éùéîçä íåéáå àøå÷ ìàøùé ,éòéáøä íåéáå àøå÷ éåì ,éùéìùä íåéáå

øåëáä(èé ,åè íéøáã)äîìù úåìëë éäéå ïéøéèôîå ,(ç ,à íéëìî)äëøáä úàæå ïéøå÷ øçîìå .(à ,âì íéøáã)äùî úåî éøçà éäéå ïéøéèôîå ,(à òùåäé)úáùå .
éìà øîåà äúà äàø ïéøå÷ ,úåëåñá ïéá çñôá ïéá ,ãòåî ìù åìåçá úåéäì ìçù(à ,âì úåîù)úåùáéä úåîöòä ,çñôá ,ïéøéèôîå ,(æì ìà÷æçé)íåéá ,úåëåñáå ,

âåâ àá(çì ìà÷æçé):úåëåñá âåâîå âåâ úåîçìîå ,çñôá úåéäì äãéúò íéúîä úééçúã åðéãéá úøåñîù ,
eeee.ziy`xa dyrna zecnrna:ïåøçà ÷øôá úéðòú úëñîá ùøåôî ïúàéø÷ øãñå .õøàå íéîù åîéé÷úð úåðáø÷ä ìéáùáù.zellwe zekxaéúå÷çá íà

`xephxa yexit

חודש ראש כשחל לניסן הסמוכה בשבת או  הפורים, שלאחר  בשבת
בשבת, להיות änãà"ניסן  äøt" פרה פרשת למפטיר קוראים – ÈÈÂËÈ

יט יט יט יט ),),),),אדומה שיעשו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  כדי  עצמם, לטהר  ישראל את להזהיר
בטהרה. ניסן ,úéòéáøaפסחיהם חודש  ראש  שלפני בשבת היינו – ÈÀÄÄ

בשבת, להיות חל  הוא אם ניסן חודש  בראש  íëì"או äfä Lãçä"ÇÙÆÇÆÈÆ
חדשים" ראש לכם הזה "החודש פרשת קוראים אאאא----ככככ),),),),– יביביביב,,,, ((((שמותשמותשמותשמות

הפסח. פרשת ארבע úéLéîçaשהיא את כבר שקראו לאחר  –כלומר ÇÂÄÄ
ïøãñëìהפרשיות, ïéøæBç פרשיות של ההפטרות לסדר כלומר  – ÀÄÄÀÄÀÈ

הפרשיות, ארבע למפטיר  בהן שקוראים השבתות בארבע שכן השבוע,
שעברו  ולאחר הללו, הפרשיות מעין  מיוחדות הפטרות קוראים

השבוע, פרשת מעין להפטיר  חוזרים הפרשיות ארבע של השבתות
הרגיל  הסדר  השבתות ((((גמראגמראגמראגמרא).).).).כפי  שבארבע בגמרא אחרת דעה יש 

המיוחדות  הפרשיות אותן אלא השבוע, פרשיות כלל  קוראים אין הללו
פרשיות  לסדר חוזרים החמישית שבשבת במשנתנו, ששנינו וזהו  בלבד,

לפרשיות  שנוסף שמפרש כמי אלא זו  כדעה הלכה ואין השבוע.
במשנתנו שבארנו כמו  הפרשיות, ארבע את אף קורים ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם השבוע

כבכבכבכב).).).). יג יג יג יג ,,,, תפילהתפילהתפילהתפילה ïé÷éñôîהלהלהלהל'''' ìkì מפסיקים בשבת שאירע ענין  לכל – ÇÙÇÀÄÄ
היום: במאורע וקוראים השבוע, פרשת íéLãç,בקריאת éLàøaÀÈÅÃÈÄ

íéøetáe äkðçaשל מעניינו בהפטרה קוראים בשבת חלו שאם – ÇÂËÈÇÄ
úBãîònáeיום, ,úBiðòza אין בשבוע ובחמישי בשני  כשהן – ÇÇÂÄÇÇÂÈ

במשנה  (כמפורט יום של  בעניינו  אלא השבוע בפרשת בהן קוראים

ובפורים; בחנוכה חדשים, בראשי  וכן  íéøetkäהבאה), íBéáe– ÀÇÄÄ
אלא  השבוע פרשת במנחה קוראים אין בשבת, הכיפורים יום חל שאם

י"ח ויקרא עריות, בפרשת מפרשים:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).קוראים oiwiqtnויש lkl
בענין  וקוראים השבוע פרשת מפסיקים בשבת שחלו  המועדים לכל  –

וכן zecnrnaeהמועד . zeiprza ,mixetae dkepga ,miycg iy`xa–
בשבת  שחלו  ובפורים ובחנוכה חודש שבראש לעיל , שבארנו כמו 

וכשחלו  היום; מענין  ומפטירים השבוע פרשת של  בהפטרות מפסיקים
היום. מענין  וקוראים השבוע פרשת בקריאת מפסיקים ובחמישי בשני 

ומה  היום. מענין קוראים ובחמישי, שבשני  ובמעמדות בתעניות וכן
המשנה mixetikd,שנקטה mei שכן תעניות, של גררא אגב אלא אינו 

ברישא: ששנינו במה הוא miwiqtn,כלול  lkl הימים לכל  דהיינו
טובטובטובטוב").").").").הטובים יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין "וביום ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; כלל  גורסים שאין  ויש

הכיפורים".
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çñta,פסח של ראשון טוב ביום –ìL úBãòBî úLøôa ïéøB÷ ÇÆÇÄÀÈÈÇÂÆ
íéðäk úøBz"כשב או "שור  מפרש  ורש "י  כג; ויקרא כבכבכבכב,,,,– ((((שםשםשםשם ÇÙÂÄ

היום.כוכוכוכו).).).). מנהגנו כפי  הפסח, ימי  שבכל הקריאות מפורטות ובגמרא

úøöòa,השבועות בחג –"úBòáL äòáL", טז דברים ט.– ÈÂÆÆÄÀÈÈË
äðMä Làøaקוראים"Lãçì ãçàa éòéáMä Lãça" ויקרא – ÀÙÇÈÈÇÙÆÇÀÄÄÀÆÈÇÙÆ

כג. íéøetkäכג, íBéaקוראים"úBî éøçà".טז ויקרא –íBéa ÀÇÄÄÇÂÅÀ
âçä ìL ïBLàøä áBè,סוכות –úBãòBî úLøôa ïéøB÷ ÈÄÆÆÈÄÀÈÈÇÂ

íéðäk úøBúaL,("כשב או  "שור  רש "י : (ולפי כג ויקרא –øàLáe ÆÀÇÙÂÄÄÀÈ
âçä úBðaø÷a ,âçä úBîé ìk דהיינו ואילך , יז  כט, במדבר  – ÈÀÆÈÀÈÀÀÆÈ

"וביום  קוראים החג של  השני  יום שהוא המועד חול של  ראשון ביום
החג, של השלישי יום שהוא המועד, חול של שני ביום וגו '. השני "

שקוראים  השמיני יום עד  יום, בכל  וכן  וכו', השלישי" "וביום קוראים
וגו' עצרת" השמיני  "ביום המשנה המשנה המשנה המשנה ,,,,בו  מפרשימפרשימפרשימפרשי ושאר ושאר ושאר ושאר  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא ((((עייןעייןעייןעיין

שנהוג  כפי במועדים, הקריאה סדר את – הגמרא פי על  – שמפרטים
חחחח----יביביביב).).).).בימינו ; יביביביב,,,, תפילה תפילה תפילה תפילה  הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ועיין ועיין ועיין ועיין 

i y y m e i
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בתורה  הקריאה בענין  ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
מיוחדים. בימים

äkðça,החנוכה ימי  בשמונת –íéàéNpa בפרשת קוראים – ÇÂËÈÇÀÄÄ
ז ז ז ז ),),),),הנשיאים פרקפרקפרקפרק המזבח.((((במדברבמדברבמדברבמדבר חנוכת ענין  קוראים íéøetaמשום – ÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn



קעג c dpyn iyily wxt dlibn zkqn

äãeäé.Bì eøîà:ïk íà,äpè÷ øéòì äìBãb øéòî àG óà. §¨¨§¦¥©¥¦§¨§¦§©¨
·úñðkä úéa ïéøëBî ïéà,eäeøéæçé eöøé íàL éàðz ìò àlà;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íéøëBî ¥§¦¥©§¤¤¤¨©§©¤¦¦§©£¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¦

íìBò økîî BúBà,íéøác äòaøàî õeç:íénä úéáìe äìéáhìå é÷ñøaìå õçønì.äãeäé éaøøîBà:ïéøëBî ¦§©¨¥©§¨¨§¨¦©¤§¨§©ª§§¦§©§¦¨§¥©©¦©¦§¨¥§¦
ì BúBàøöç íL,äNòé äöøiM äî ç÷Bläå. §¥¨¥§©¥©©¤¦§¤©£¤
‚øîà ãBòåäãeäé éaø:áøçL úñðkä úéa–BëBúa ïéãétñî ïéà,íéìáç BëBúa ïéìéLôî ïéàå,ïéNøBt ïéàå §¨©©¦§¨¥©§¤¤¤¨©¥©§¦¦§§¥©§¦¦§£¨¦§¥§¦

úBãeöî BëBúì,úBøt Bbb ìò ïéçèBL ïéàå,àéøcðt÷ BúBà ïéNBò ïéàå,øîàpL(àì ,åë àø÷éå):éúBnLäå" §§§¥§¦©©¥§¥¦©©§©§¨¤¤¡©©£¦¦
"íëéLc÷î-úà–ïéîîBL ïäLk óà ïúMã÷.íéáNò Ba eìò–Gúé àGL,Lôð úîâò éðtî. ¤¦§§¥¤§ª¨¨©§¤¥¥¦¨£¨¦¦§¦§¥©§©¤¤

„úaMa úBéäì ìçL øãà Lãç Làø,íéì÷L úLøôa ïéøB÷.úaMä CBúa úBéäì ìç,ì ïéîéc÷îøáòL ŸŸ¤£¨¤¨¦§©©¨¦§¨¨©§¨¦¨¦§§©©¨©§¦¦§¤¨©
ì ïé÷éñôîeúøçà úaL.äiðMa–"øBëæ",úéLéìMa–"änãà äøt",úéòéáøa–"íëì äfä Lãçä",úéLéîça ©§¦¦§©¨©¤¤©§¦¨¨©§¦¦¨¨£ª¨¨§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤©£¦¦

:ïðéøîàãë íéøôë ìùá à÷åãå
aaaa.i`pz lr `l`:î"øë äëìä ïéàå .íåìë åðéðéòá åðéà øîåìë ,àåä ïåéæá êøãã ,äèåìç äøéëî øåëîì øåñà íéáøì íéáø ìùî åìéôàå.mler xknnåìéôàå

,ïéùéîùú ìëì åìéôàå ãéçéì.mixac 'cn ueg:øåëîé àì íéøáã 'ã íúåàìã.mind zia:íéìâø éîì ð"à .äñéáëìxvg myl eze` oixken xne` i"x
.'eke:é"øë äëìä ïéàå
bbbb.oiliytn oi`e:äéçøåà éåäå êëì éåàøå àåä ìåãâ úéá ð"ëäáå ,íéãé áçø íå÷î êéøö íéìáç úìùôäù àìà ,úåëàìî øàù ìëì ä"äå .íéìúåôå íéìãåâ

.`ixcptwé÷äì êéøö éðàù ãåòá øîåìë ,àäá ìåòà éøã àðôé÷îãà ,àéøãðô÷ ïåùìå .úñðëä úéá êøã åëåìä øö÷ìñðëàå éëìäî øö÷à íéúá úåøåù ó
:ïàë êøã.ytp znbr iptnìéëàäìå íéáùò è÷ìì àìà øåñà ïéà êëéôì .øåæçéù íéîçø åéìò åù÷áé åà ,åìëåé íà åúåðáì áì åðúéå åðéðá éîé åøëæéù

:ùôð úîâò àëéàã ,øúåî íîå÷îá íçéðäìå è÷ìì ìáà ,[éøîâì] íãáàì åà äîäáì
cccc.milwy zyxt oixew:äùãç äîåøúî ïñéðá 'àá åáéø÷éù éãë ,øãàá íäéì÷ù åàéáéù òéãåäì ,àùú éë.xaryl oinicwnúáùá íéì÷ù úùøô ïéøå÷

:äøáòù úáùì ïéîéã÷î ,ù"òá øãà ç"ø ìç åìéôàå .ç"ø éðôìù.d`ad zaya oiwiqtneäëåîñä úáùá øåëæ 'ô àø÷úù éãë ,äéðù äùøô øîåìî
:ïîä úééçîì ÷ìîò úééçî êåîñì ,íéøåôìziyilya.dnec` dxt,úéùéìù úáù àéä åæéàå .äøäèá íäéçñô åùòéù éãë íîöò øäèì ìàøùé úà øéäæäì

`xephxa yexit

ליחיד, למכרו  אסור רבים של  תורה ספר BúBàכגון ïéãéøBnL éðtîÄÀÅÆÄÄ
BúMãwî יתרה קדושתו רבים של  תורה) ספר (או כנסת שבית – ÄÀËÈ

יחיד ; Bìמשל  eøîà .äãeäé éaø éøác:חכמים –ïk íà– ÄÀÅÇÄÀÈÈÀÄÅ
ליחיד, רבים של  את למכור אוסר  אתה äìBãbאם øéòî àG óàÇÅÄÀÈ

äpè÷ øéòì,קטנה לעיר  גדולה עיר  של  אף למכור שתאסור  בדין – ÀÄÀÇÈ
שמורידים  נמצא עם", "ברוב בו  משתמשים אין  קטנה ובעיר  שהואיל
של אף קטנה לעיר גדולה מעיר  למכור שמותר וכיון  מקדושתו, אותו 

מותר. ליחיד  רבים

i r i a x m e i
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úñðkä úéa ïéøëBî ïéà,לרבים רבים של אפילו  –ìò àlà ÅÀÄÅÇÀÆÆÆÈÇ
eäeøéæçé eöøé íàL éàðz בקדושת כמזלזלים ייראו שלא כדי – ÀÇÆÄÄÀÇÂÄ

כלום בעיניהם שאינו בו , חפצים אינם כאילו  הכנסת, ((((רש רש רש רש """"יייי););););בית

økîî BúBà íéøëBî :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÀÄÄÀÇ
íìBò צרכיו לכל ואף ליחיד, אפילו  מוחלטת, מכירה למכרו  מותר  – È

הלוקח, íéøácשל äòaøàî õeç דלקמן דברים ארבעה לצורך  – ÅÇÀÈÈÀÈÄ
למכרו : é÷ñøaìåאסור õçønì,עורות עיבוד בית –äìéáhìå ÇÆÀÈÀÇËÀÀÄÀÇÀÄÈ
íénä úéáìe.כביסה לבית אחר: פירוש  רגלים. למי  שימוש  לבית – ÀÅÇÇÄ

øöç íLì BúBà ïéøëBî :øîBà äãeäé éaø איזה לשם ולא – ÇÄÀÈÅÀÄÀÅÈÅ
שהוא, äNòéשימוש äöøiM äî ç÷Bläå.כך אחר –dklde ÀÇÅÇÇÆÄÀÆÇÂÆ

minkgk.(.(.(.( יז יז יז יז יא יא יא יא ,,,, תפילה תפילה תפילה תפילה  הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם

ג ה נ ש מ ר ו א ב

áøçL úñðkä úéa :äãeäé éaø øîà ãBòå,שחרב פי על אף – ÀÈÇÇÄÀÈÅÇÀÆÆÆÈÇ
BëBúa ïéãétñî ïéà,רבים של הספד  ברם, יחיד. של  הספד – ÅÇÀÄÄÀ

כשהוא  אפילו להספידו , באים העיר בני שכל  העיר, מגדולי לאחד  כגון

מותר. íéìáçבישובו  BëBúa ïéìéLôî ïéàå בו עוסקים אין  – ÀÅÇÀÄÄÀÂÈÄ
חבלים  שהפשלת אלא מלאכות, לשאר הדין  והוא חבלים; בגדילת

זו; למלאכתם ראוי  הכנסת בית של  ושטחו  ידים, רחב מקום צריכה

úBãeöî BëBúì ïéNøBt ïéàå,ועופות חיה לצוד רשתות –ïéàå ÀÅÀÄÀÀÀÅ
úBøt Bbb ìò ïéçèBL,לייבשם –àéøcðt÷ BúBà ïéNBò ïéàå ÀÄÇÇÅÀÅÄÇÇÀÇÀÈ

הדרך , את לקצר כדי  מעבר, מקום –éúBnLäå" :øîàpLÆÆÁÇÇÂÄÄ
"íëéLc÷î-úà:זה מלשון ומשמע –ïäLk óà ïúMã÷ ÆÄÀÀÅÆÀËÈÈÇÀÆÅ

ïéîîBL נקראים מקום מכל  שוממים, והם שנחרבו לאחר שאף – ÅÄ
"מקדשים" Gúéהם àG ,íéáNò Ba eìòL,אותם –úîâò éðtî ÈÂÈÄÄÀÄÀÅÇÀÇ

Lôðעל דעתם ויתנו העשבים את לרואים נפש עגמת שתהא כדי – ÆÆ
להאכיל בשביל יתלוש  שלא מבואר , בגמרא ולבנותו. לחזור  הכנסת בית

יש זה בכגון  שאף מותר, במקומם ולהניחם לתלוש  אבל לבהמתו ,
נפש. עגמת

i y i n g m e i
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הנקראת  במגילה עוסקת שמסכתנו ולפי בתורה, קריאה דיני באים ואילך ממשנתנו
טוב"). יום ("תוספות באדר שקוראים הפרשיות בארבע המשנה מתחילה באדר ,

ïéøB÷ ,úaMa úBéäì ìçL øãà Lãç Làø, למפטיר –úLøôa ÙÙÆÂÈÆÈÄÀÇÇÈÄÀÈÈÇ
íéì÷L'וגו ישראל " בני  ראש את תשא "כי יא יא יא יא ----טז טז טז טז ),),),),– לללל,,,, לפי((((שמות שמות שמות שמות  ÀÈÄ

השקלים על  משמיעין באדר  `).שבאחד ,` milwy oiir)úBéäì ìçÈÄÀ
אדר , חודש ראש –úaMä CBúa,השבוע מימי באחד  –ïéîéc÷î ÀÇÇÈÇÀÄÄ

øáòLì,אדר חודש  ראש שלפני בשבת שקלים פרשת קוראים – ÀÆÈÇ
úøçà úaLì ïé÷éñôîe שנייה בפרשה מלהפטיר  מפסיקים – ÇÀÄÄÀÇÈÇÆÆ

פרשת  היא השנייה הפרשה שכן חודש, ראש  לאחר הבאה בשבת
שלאחר בשבת אותה קוראים אין זה ובכגון  להלן , כמבואר "זכור ",

למחיית  עמלק מחיית לסמוך  כדי פורים, שלפני  בשבת אלא חודש  ראש
מפרשים:äiðMaהמן. יש  פורים; שלפני בשבת היינו –diipya– ÇÀÄÈ

וכן  שנייה, לפרשה מפרשים: ויש  אדר, חודש  של  השנייה בשבת
ברביעית בשלישית, לרילרילרילרי""""ף ף ף ף ),),),),להלן: ריבריבריבריב""""בבבב שיטתשיטתשיטתשיטת ועייןועייןועייןועיין א א א א ;;;; לללל,,,, גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

"øBëæ""עמלק לך עשה אשר את "זכור  פרשת למפטיר  קוראים – È
יז יז יז יז ----יט יט יט יט ),),),), כה כה כה כה ,,,, לעיל.((((דברים דברים דברים דברים  הזכרנו  שכבר היינו úéLéìMaמהטעם – ÇÀÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyily wxt dlibn zkqn

–ïøãñëì ïéøæBç.ïé÷éñôî ìkì:íéLãç éLàøa,íéøetáe äkðça,úBiðòza,úBãîònáe,íéøetkä íBéáe. §¦¦§¦§¨©Ÿ©§¦¦§¨¥¢¨¦©£ª¨©¦©©£¦©©£¨§©¦¦
‰íéðäk úøBz ìL úBãòBî úLøôa ïéøB÷ çñta.úøöòa–"úBòáL äòáL".äðMä Làøa–éòéáMä Lãça" ©¤©¦§¨¨©£¤©Ÿ£¦¨£¤¤¦§¨¨ª§Ÿ©¨¨©Ÿ¤©§¦¦

"Lãçì ãçàa.íéøetkä íBéa–"úBî éøçà".âçä ìL ïBLàøä áBè íBéa–úøBúaL úBãòBî úLøôa ïéøB÷ §¤¨©Ÿ¤§©¦¦©£¥§¨¦¤¤¨¦§¨¨©£¤§©
íéðäk,âçä úBîé ìk øàLáe–âçä úBðaø÷a. Ÿ£¦¦§¨¨§¤¨§¨§§¤¨
Âäkðça–íéàéNpa.íéøeta–"÷ìîò àáiå".íéLãç éLàøa–"íëéLãç éLàøáe".úBãîòna–äNòîa ©£ª¨©§¦¦©¦©¨Ÿ£¨¥§¨¥¢¨¦§¨¥¨§¥¤©©£¨§©£¥

íéúî éàîè úøäè úøäæà êåîñì éãë ,ïñéð ç"øì äëåîñä úáù úéùéìù úáù äì àéåä ,úáùá úåéäì ïñéð ç"ø ìçùëå .äéøçàî íéøåôì äëåîñù ìë
:íéçñôì.dfd ycgd ziriaxa:çñôä úùøô íùù.oxcqklåéùøô 'ã ïéòî ïéøéèôî äðä ãòù ,úåøèôää øãñìíéðù òáù ïá íéì÷ù úùøô .úíéëìî)

(à ,áé ,á÷ìîò êì äùò øùà úà éúã÷ô øåëæ úùøô .(á ,åè ,à ìàåîù)íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå äøô úùøô .(æè ,åì ìà÷æçé)ãçàá ïåùàøá ùãåçä úùøô .
ùãåçì(çé ,äî ìà÷æçé):íåéä úùøô ïéòî øéèôäì øæåç êìéàå ïàëî ..oiwiqtn lkl:òøåàîä ïéòî àìà ,äùøôä ïéòî ïéøéèôî ïéàù
dddd.mipdk zxezay zecren zyxtaæò åà áùë åà øåù(åë ,áë àø÷éå)íëì åç÷å åëùî ïåùàø íåéá ïéøå÷ù àîìò âåäð àðãéàäå .éøééî àî÷ àîåéáå ,

(àë ,áé úåîù)ìâìâ çñôá ïéøéèôîå ,(ä òùåäé)åäéùàé çñôá ïéøéèôîå ,áùë åà øåù ,éðùá .(áë ,á íéëìî)øåëá ìë éì ùã÷ ,éùéìùá .(à ,âé úåîù),éòéáøá .
äåìú óñë íà(ãë ,áë úåîù)êì ìñô ,éùéîçá .(à ,ãì úåîù)åãòåîá çñôä úà ìàøùé éðá åùòéå ,éùùá .(à ,è øáãîá)íéä úøéù ,éòéáùá .(æé ,âé úåîù),

ãåã øáãéå ïéøéèôîå(áë ,á ìàåîù)øåëáä ìë ïéøå÷ ,úåéìâ ìù ïåøçà è"åé àåäù ,éðéîùá .(èé ,åè íéøáã)ãåîòì áåðá íåéä ãåò ïéøéèôîå ,(áì ,é äéòùé).
éùéìùä ùãåçá ,ïåùàø è"åéá ,úøöòá(à ,èé úåîù)ìà÷æçé ìù äáëøîá ïéøéèôîå ,(à ìà÷æçé)øåëáä ìë ïéøå÷ ,úåéìâ ìù éðù è"åéá .(èé ,åè íéøáã)ïéøéèôîå ,

÷å÷áçá(â ÷å÷áç)äøù úà ã÷ô 'äå ,äðùä ùàøá .(à ,àë úéùàøá)äðçá ïéøéèôîå ,äøù äã÷ôð ä"øáã ,(à ,à ìàåîù),éðù è"åéá .ä"øá äã÷ôð àéä íâù ,
äãé÷òá(à ,áë úéùàøá)íéøôà éì øé÷é ïáä ïéøéèôîå ,(àì äéîøé)úåî éøçàá ïéøå÷ ,úéøçù ë"äåéá .(à ,æè àø÷éå)àùðå íø øîà äë ïéøéèôîå ,(æð äéòùé).

úåéøòá ïéøå÷ ,äçðîá(à ,çé àø÷éå)æò åà áùë åà øåù ïéøå÷ ,âç ìù íéáåè íéîé éðùá .äðåéá ïéøéèôîå ,(åë ,áë àø÷éå)àá íåé äðä ïåùàø è"åéá ïéøéèôî ,
'äì(ãé äéøëæ)êìîä ìà åìä÷éå ,éðù è"åéáå .(æ ,à íéëìî)àøå÷ ïäë ,î"äåç ìù ïåùàø íåé àåäù 'â íåé ,ãöéë .âçä úåðáø÷á ïéøå÷ ,âçä úåîé ìë øàùå .

éðùä íåéáå(êìéàå æé ,èë øáãîá)àøå÷ ïäë ,'ãä íåéáå .éùéìùä íåéáå éðùä íåéáå àøå÷å øæåç éòéáøäå ,éòéáøä íåéáå àøå÷ ìàøùé ,éùéìùä íåéáå àøå÷ éåì ,
ìë ,âç ìù ïåøçà è"åéá .íìåë ïëå .éòéáøä íåéáå éùéìùä íåéáå àøå÷å øæåç éòéáøäå ,éùéîçä íåéáå àøå÷ ìàøùé ,éòéáøä íåéáå àøå÷ éåì ,éùéìùä íåéáå

øåëáä(èé ,åè íéøáã)äîìù úåìëë éäéå ïéøéèôîå ,(ç ,à íéëìî)äëøáä úàæå ïéøå÷ øçîìå .(à ,âì íéøáã)äùî úåî éøçà éäéå ïéøéèôîå ,(à òùåäé)úáùå .
éìà øîåà äúà äàø ïéøå÷ ,úåëåñá ïéá çñôá ïéá ,ãòåî ìù åìåçá úåéäì ìçù(à ,âì úåîù)úåùáéä úåîöòä ,çñôá ,ïéøéèôîå ,(æì ìà÷æçé)íåéá ,úåëåñáå ,

âåâ àá(çì ìà÷æçé):úåëåñá âåâîå âåâ úåîçìîå ,çñôá úåéäì äãéúò íéúîä úééçúã åðéãéá úøåñîù ,
eeee.ziy`xa dyrna zecnrna:ïåøçà ÷øôá úéðòú úëñîá ùøåôî ïúàéø÷ øãñå .õøàå íéîù åîéé÷úð úåðáø÷ä ìéáùáù.zellwe zekxaéúå÷çá íà

`xephxa yexit

חודש ראש כשחל לניסן הסמוכה בשבת או  הפורים, שלאחר  בשבת
בשבת, להיות änãà"ניסן  äøt" פרה פרשת למפטיר קוראים – ÈÈÂËÈ

יט יט יט יט ),),),),אדומה שיעשו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  כדי  עצמם, לטהר  ישראל את להזהיר
בטהרה. ניסן ,úéòéáøaפסחיהם חודש  ראש  שלפני בשבת היינו – ÈÀÄÄ

בשבת, להיות חל  הוא אם ניסן חודש  בראש  íëì"או äfä Lãçä"ÇÙÆÇÆÈÆ
חדשים" ראש לכם הזה "החודש פרשת קוראים אאאא----ככככ),),),),– יביביביב,,,, ((((שמותשמותשמותשמות

הפסח. פרשת ארבע úéLéîçaשהיא את כבר שקראו לאחר  –כלומר ÇÂÄÄ
ïøãñëìהפרשיות, ïéøæBç פרשיות של ההפטרות לסדר כלומר  – ÀÄÄÀÄÀÈ

הפרשיות, ארבע למפטיר  בהן שקוראים השבתות בארבע שכן השבוע,
שעברו  ולאחר הללו, הפרשיות מעין  מיוחדות הפטרות קוראים

השבוע, פרשת מעין להפטיר  חוזרים הפרשיות ארבע של השבתות
הרגיל  הסדר  השבתות ((((גמראגמראגמראגמרא).).).).כפי  שבארבע בגמרא אחרת דעה יש 

המיוחדות  הפרשיות אותן אלא השבוע, פרשיות כלל  קוראים אין הללו
פרשיות  לסדר חוזרים החמישית שבשבת במשנתנו, ששנינו וזהו  בלבד,

לפרשיות  שנוסף שמפרש כמי אלא זו  כדעה הלכה ואין השבוע.
במשנתנו שבארנו כמו  הפרשיות, ארבע את אף קורים ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם השבוע

כבכבכבכב).).).). יג יג יג יג ,,,, תפילהתפילהתפילהתפילה ïé÷éñôîהלהלהלהל'''' ìkì מפסיקים בשבת שאירע ענין  לכל – ÇÙÇÀÄÄ
היום: במאורע וקוראים השבוע, פרשת íéLãç,בקריאת éLàøaÀÈÅÃÈÄ

íéøetáe äkðçaשל מעניינו בהפטרה קוראים בשבת חלו שאם – ÇÂËÈÇÄ
úBãîònáeיום, ,úBiðòza אין בשבוע ובחמישי בשני  כשהן – ÇÇÂÄÇÇÂÈ

במשנה  (כמפורט יום של  בעניינו  אלא השבוע בפרשת בהן קוראים

ובפורים; בחנוכה חדשים, בראשי  וכן  íéøetkäהבאה), íBéáe– ÀÇÄÄ
אלא  השבוע פרשת במנחה קוראים אין בשבת, הכיפורים יום חל שאם

י"ח ויקרא עריות, בפרשת מפרשים:((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).קוראים oiwiqtnויש lkl
בענין  וקוראים השבוע פרשת מפסיקים בשבת שחלו  המועדים לכל  –

וכן zecnrnaeהמועד . zeiprza ,mixetae dkepga ,miycg iy`xa–
בשבת  שחלו  ובפורים ובחנוכה חודש שבראש לעיל , שבארנו כמו 

וכשחלו  היום; מענין  ומפטירים השבוע פרשת של  בהפטרות מפסיקים
היום. מענין  וקוראים השבוע פרשת בקריאת מפסיקים ובחמישי בשני 

ומה  היום. מענין קוראים ובחמישי, שבשני  ובמעמדות בתעניות וכן
המשנה mixetikd,שנקטה mei שכן תעניות, של גררא אגב אלא אינו 

ברישא: ששנינו במה הוא miwiqtn,כלול  lkl הימים לכל  דהיינו
טובטובטובטוב").").").").הטובים יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין "וביום ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; כלל  גורסים שאין  ויש

הכיפורים".
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çñta,פסח של ראשון טוב ביום –ìL úBãòBî úLøôa ïéøB÷ ÇÆÇÄÀÈÈÇÂÆ
íéðäk úøBz"כשב או "שור  מפרש  ורש "י  כג; ויקרא כבכבכבכב,,,,– ((((שםשםשםשם ÇÙÂÄ

היום.כוכוכוכו).).).). מנהגנו כפי  הפסח, ימי  שבכל הקריאות מפורטות ובגמרא

úøöòa,השבועות בחג –"úBòáL äòáL", טז דברים ט.– ÈÂÆÆÄÀÈÈË
äðMä Làøaקוראים"Lãçì ãçàa éòéáMä Lãça" ויקרא – ÀÙÇÈÈÇÙÆÇÀÄÄÀÆÈÇÙÆ

כג. íéøetkäכג, íBéaקוראים"úBî éøçà".טז ויקרא –íBéa ÀÇÄÄÇÂÅÀ
âçä ìL ïBLàøä áBè,סוכות –úBãòBî úLøôa ïéøB÷ ÈÄÆÆÈÄÀÈÈÇÂ

íéðäk úøBúaL,("כשב או  "שור  רש "י : (ולפי כג ויקרא –øàLáe ÆÀÇÙÂÄÄÀÈ
âçä úBðaø÷a ,âçä úBîé ìk דהיינו ואילך , יז  כט, במדבר  – ÈÀÆÈÀÈÀÀÆÈ

"וביום  קוראים החג של  השני  יום שהוא המועד חול של  ראשון ביום
החג, של השלישי יום שהוא המועד, חול של שני ביום וגו '. השני "

שקוראים  השמיני יום עד  יום, בכל  וכן  וכו', השלישי" "וביום קוראים
וגו' עצרת" השמיני  "ביום המשנה המשנה המשנה המשנה ,,,,בו  מפרשימפרשימפרשימפרשי ושאר ושאר ושאר ושאר  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא ((((עייןעייןעייןעיין

שנהוג  כפי במועדים, הקריאה סדר את – הגמרא פי על  – שמפרטים
חחחח----יביביביב).).).).בימינו ; יביביביב,,,, תפילה תפילה תפילה תפילה  הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ועיין ועיין ועיין ועיין 

i y y m e i
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בתורה  הקריאה בענין  ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
מיוחדים. בימים

äkðça,החנוכה ימי  בשמונת –íéàéNpa בפרשת קוראים – ÇÂËÈÇÀÄÄ
ז ז ז ז ),),),),הנשיאים פרקפרקפרקפרק המזבח.((((במדברבמדברבמדברבמדבר חנוכת ענין  קוראים íéøetaמשום – ÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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úéLàøá.úBiðòza–úBìì÷e úBëøa.úBììwa ïé÷éñôî ïéà,ïlk úà àøB÷ ãçà àlà.úaMáe éLéîçáe éðMa §¥¦©©£¦§¨§¨¥©§¦¦©§¨¤¨¤¨¥¤ª¨©¥¦©£¦¦©©¨
ïøãñk ïéøB÷ äçðna,ïBaLçä ïî íäì ïéìBò ïéàå,øîàpL(ãî ,âë àø÷éå):-úà äLî øaãéå"éða-ìà 'ä éãòî ©¦§¨¦§¦§¨§¥¦¨¤¦©¤§¤¤¡©©§©¥Ÿ¤¤Ÿ£¥¤§¥

"ìàøNé–eäiL ïúåöîBpîæa ãçàå ãçà ìk ïéøB÷. ¦§¨¥¦§¨¨¤§¦¨¤¨§¤¨¦§©
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡älânä úà àøBwä–áLBéå ãîBò.ãçà dàø÷,íéðL äeàø÷–eàöé.Cøáì eâäpL íB÷î–Cøáé;àHLå ©¥¤©§¦¨¥§¥§¨¨¤¨§¨¨§©¦¨¨§¤¨£§¨¥§¨¥§¤
Cøáì–Cøáé àG.GL ïéøB÷ äçðna úaMáe éLéîçáe éðMaäL,ïäéìò ïéôéñBî ïéàå ïéúçBt ïéà;ïéøéèôî ïéàå §¨¥§¨¥©¥¦©£¦¦©©¨©¦§¨¦§¨¥£¦§¥¦¦£¥¤§¥©§¦¦
àéápa.äøBza íúBçäå çúBtä–äéøçàìe äéðôì Cøáî. ©¨¦©¥©§©¥©¨§¨¥§¨¤¨§©£¤¨

(â ,åë àø÷éå):íúøöî åìöðéå äáåùúá åøæçéå ,íìåòì úåðòøåô äàá àèçä é÷ñò ìòù òéãåäì ,.oxcqk:íåéä úùøô øãñá.oeaygd on mdl oiler oi`e
éðùá åàø÷ù äî åàø÷éå åøæçé úáù íåé òéâéùë:äçðîá úáùáå éùéîçáå.dyn xacie xn`pyìëá úåø÷ì äåöîù ïàëî ãåîìì ,éà÷ ïéúéðúî äìåëà

:ãòåîä ïéðòî ãòåîä
c`̀̀̀.ayeie cner dlibnd z` `xewd:áùåé äöø ãîåò äöø.mipy de`xw:ãçéá.e`viåäì àáéáçã ïåéëã ,ãçàë ïéòîùð ïéà úåìå÷ éðù ïðéøîà àìå

:åäééúòã éáäé.jxal ebdpy mewnäìéìá ïéá .åðééçäùå ,íéñð äùòùå ,äìéâî àø÷î ìò ,úåëøá ùìù íå÷î ìëá êøáì áééç ,äéðôì ìáà .êøáé ,äéøçà
áéúëã ø÷éò íåé ìù äàéø÷ã .íåéá ïéá(çë ,è øúñà)éëäå ,åðééçäù íåéá êøáé àì äìéìá åðééçäù êøéáù ïåéëã ,ã"îì àëéàå .íéùòðå íéøëæð äìàä íéîéäå

:àøáúñî.odilr oitiqen oi`eéàäîå .ùåøãì íéìéâø åéä íåéä ìë éøäù ,àåä äëéùçì êåîñ éîð ,äçðîá úáùå .äëàìî éîé ïäù éðôî ,øåáöì äù÷é àìù
:ïéøéèôî ïéà éîð àîòè.dixg`le diptl jxan dxeza mzegde gzetd,íéìùîä àåäù íúåçä ,ïåøçàäå .äéðôì êøáî ,ïåùàø äøåúá úåø÷ì ìéçúîä

íéñðëðä íåùî äøéæâ ,äéøçàìå äéðôì ïéëøáî åäìåëã ,àîìò éâéäð àðãéàäå .äéøçàì àìå äéðôì àì ïéëøáî ïéà ,äøåúá ïéøå÷ä øàù ìëå .äéøçàì êøáî
ïéà åøîàéå ,åëøá àì íéðåùàøäå ,äéøçàì êøáî íúåçä åòîùé àìå íéàöåéä íåùîå ,äéðôì äøåúá äëøá ïéà åøîàéå ,äéðôì êøéáù ïåùàøä åòîù àìå

:äéøçàì äøåúá äëøá

`xephxa yexit

"÷ìîò àáiå".הוא עמלק מזרע שהמן  לפי  ח-טז, יז , שמות – ÇÈÙÂÈÅ
íéLãç éLàøaקוראים"íëéLãç éLàøáe".יא כח, במדבר  – ÀÈÅÃÈÄÀÈÅÈÀÅÆ

úBãîòna לתפילה מתאספים שהיו ישראל, של המעמדות בכינוסי  – ÇÇÂÈ
ציבור , של הקרבנות הקרבת בזמן mi`xewúéLàøáולקריאה äNòîaÀÇÂÅÀÅÄ

תענית במסכת כמפורש  –.(b-a ,c)úBìì÷e úBëøa Y úBiðòzaÇÇÂÄÀÈÀÈ
בחוקותי" "אם פרשת ואילך ואילך ואילך ואילך ),),),),– גגגג כוכוכוכו,,,, עסקי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שעל להודיע

מצרתם וינצלו  בתשובה ויחזרו לעולם, הפורעות באה ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).החטא

כותב כותב כותב כותב :::: כגון הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  הצרות, מפני הציבור  על אותן  שגוזרין בתעניות
תעניות  בשאר אבל  וקללות. ברכות קורין בהן  וכיוצא ודבר בצורת

"ויחל " פרשת קורין לאבותינו שאירע מה על  מתענים ((((הלהלהלהל''''שאנו 

יח יח יח יח ).).).). יג יג יג יג ,,,, úBììwaתפילהתפילהתפילהתפילה ïé÷éñôî ïéàלשני אותן מחלקים אין – ÅÇÀÄÄÇÀÈ
ïlkקרואים, úà àøB÷ ãçà àlà, שלפניהן בפסוק מתחיל והוא – ÆÈÆÈÅÆËÈ

אומרים  שאין לפי  בגמרא, הטעם ומבואר  שלאחריהן ; בפסוק ומסיים

בצרה", אנכי  "עמו משום הטעם מבארים ויש  הפורענות. על ברכה
מתברך  ואני  מתקללין בני  שיהיו  בדין  אינו הקב"ה: ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;אמר

רבה רבה רבה רבה );););); אומריםדבריםדבריםדבריםדברים בתורה ((((בירושלמיבירושלמיבירושלמיבירושלמי))))ויש  לקרות העומד  שכל ,
טוב". בדבר וחותם טוב בדבר  פותח שיהא éLéîçáe"צריך éðMaÇÅÄÇÂÄÄ

בשבוע, –äçðna úaMáe,מנחה בתפילת –ïøãñk ïéøB÷– ÇÇÈÇÄÀÈÄÀÄÀÈ
השבוע, ïBaLçäבפרשת ïî íäì ïéìBò ïéàå שבשבת – ÀÅÄÈÆÄÇÆÀ

ובשני במנחה בשבת שקראו  מה בשחרית וקוראים חוזרים שלאחריהם

שעברו. mei?ובחמישי ly epiiprn cren lka mi`xew mrh dne:øîàpLÆÆÁÇ
î øaãéå""ìàøNé éða-ìà 'ä éãòî-úà äL מקרא זה והרי  – ÇÀÇÅÙÆÆÙÂÅÆÀÅÄÀÈÅ

ללמד, הכתוב בא אלא לישראל. משה אמר המצוות כל  שהרי  מיותר ,
בזמנן  ומועד מועד כל  הלכות עמהם מדבר  משה o`kne((((רש רש רש רש """"יייי),),),),שהיה

Bpîæa ãçàå ãçà ìk ïéøB÷ eäiL ïúåöî לקרוא מצווה – ÄÀÈÈÆÀÄÈÆÈÀÆÈÄÀÇ
לישראל להם תיקן  "משה מובא: ובברייתא בזמנו. מועד כל פרשת

הלכות  בפסח, פסח הלכות יום, של  בעניינו ודורשין שואלין  שיהו
בחג". חג והלכות בעצרת עצרת
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פרק  בא בתורה הקריאה מימי  אחד  בכל קוראים מה הקודם בפרק ששנינו לאחר 
מסכתנו. עיקר  שהיא המגילה, בקריאת מתחיל והוא הקריאה, סדר  את ללמדנו זה

älânä úà àøBwä,בפורים –áLBéå ãîBò לקראה הוא רשאי  – ÇÅÆÇÀÄÈÅÀÅ
בעמידה, אלא קורא אינו בתורה הקורא אבל בישיבה; בין בעמידה בין 

כח כח כח כח ):):):):שנאמר  הההה,,,, עמדי"((((דברים דברים דברים דברים  עמוד פה ãçà,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).)."ואתה dàø÷ÀÈÈÆÈ
íéðL äeàø÷, כאחד שניים המגילה את קראו אפילו כלומר  –eàöé ÀÈÈÀÇÄÈÈ

בקריאת  נשמעים, אינם קולות ששני  פי  על  ואף והשומעים, הקוראים –

לקריאתה  להקשיב דעתם נותנים עליהם, חביבה והיא הואיל  מגילה
שניים. שיקראו אסור  בתורה אבל Cøáì,ושומעים. eâäpL íB÷îÀÆÈÂÀÈÅ

Cøáé àG ,Cøáì àHLå ;Cøáé כאן שמדובר  מבואר , בגמרא – ÀÈÅÀÆÀÈÅÀÈÅ
בה  שנוהגים ריבנו", את "הרב ברכת היינו המגילה, שלאחר בברכה

צריך המגילה קריאת אחרי לברך שנוהגים שבמקום המקום, מנהג לפי
לפני אבל לברך. צריך  אינו  לברך  נוהגים שאין ובמקום לברך , הקורא
מקרא  "על  ברכות: שלש  לברך  מקום בכל מצווה המגילה קריאת

מצווה  התורה בקריאת ברם, ו"שהחיינו". נסים", "שעשה מגילה",
לאחריה. ובין לפניה בין éLéîçáeלברך  éðMa,בשבוע –úaMáe ÇÅÄÇÂÄÄÇÇÈ

äçðna,מנחה בתפילת –GL ïéøB÷äL,זה אחר  בזה אנשים – ÇÄÀÈÄÀÈ
וישראל, לוי  ïéúçBtכהן  ïéà,משלושה –ïäéìò ïéôéñBî ïéàå ÅÂÄÀÅÄÄÂÅÆ

בקריאה  להאריך ואין הם, מלאכה ימי וחמישי  ששני מפני  והטעם, –
שהרי הוא, לחשיכה סמוך במנחה ושבת ממלאכה; העם את ולבטל 

ולדרוש ללמוד  רגילים היו היום àéápa((((רש רש רש רש """"יייי),),),),כל ïéøéèôî ïéàåÀÅÇÀÄÄÇÈÄ
בהפטרת  במנחה ובשבת ובחמישי בשני  הקריאה את מסיימים ואין –

לעיל . שהבאנו  הטעם מאותו הנביאים, מן íúBçäåפרק çúBtäÇÅÇÀÇÅ
äéøçàìe äéðôì Cøáî ,äøBza,לפניה מברך הראשון  הקורא – ÇÈÀÈÅÀÈÆÈÀÇÂÆÈ

לא  מברכים אינם הקוראים שאר  וכל  לאחריה, מברך האחרון  והקורא
בימי נהגו שכך למסכתנו) (בפתיחה הזכרנו וכבר  לאחריה. ולא לפניה

מברכים  לתורה הקרואים שכל תיקנו , התלמוד בימי  אבל המשנה,
ולאחריה, veidלפניה meyne miqpkpd meyn dxifb","mi` ייכנס שמא

האחרים  את ישמע וכשלא הראשון, שבירך אחר  הכנסת לבית אדם
אדם  יצא שמא וכן  לפניה, בתורה ברכה שאין יאמר , לפניה מברכים

ואם  אחרון , שהוא עליו  שיחשוב הקוראים, אחד  בסיום הכנסת מבית
לאחריה. בתורה ברכה שאין  יאמר  מברך  אותו ישמע לא
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·äòaøà ïéøB÷ ãòBî ìL Blçáe íéLãç éLàøa,ïäéìò ïéôéñBî ïéàå ïäî ïéúçBt ïéà,àéápa ïéøéèôî ïéàå. §¨¥¢¨¦§ª¤¥¦©§¨¨¥£¦¥¤§¥¦¦£¥¤§¥©§¦¦©¨¦
äøBza íúBçäå çúBtä–äéøçàìe äéðôì Cøáî.ììkä äæ:áBè íBé Bðéàå óñeî Ba LiL ìk–äòaøà ïéøB÷. ©¥©§©¥©¨§¨¥§¨¤¨§©£¤¨¤©§¨¨¤¤¨§¥¦©§¨¨

áBè íBéa–äMîç.íéøetkä íBéa–äML.úaMa–äòáL.ïäî ïéúçBt ïéà,ïäéìò ïéôéñBî ìáà,ïéøéèôîe §£¦¨§©¦¦¦¨©©¨¦§¨¥£¦¥¤£¨¦¦£¥¤©§¦¦
àéápa.äøBza íúBçäå çúBtä–äéøçàìe äéðôì Cøáî. ©¨¦©¥©§©¥©¨§¨¥§¨¤¨§©£¤¨
‚ìò ïéñøBt ïéàòîL,äázä éðôì ïéøáBò ïéàå,íäétk úà ïéàNBð ïéàå,äøBza ïéøB÷ ïéàå,ïéøéèôî ïéàå ¥§¦©§©§¥§¦¦§¥©¥¨§¥§¦¤©¥¤§¥¦©¨§¥©§¦¦

àéápa,áLBîe ãîòî ïéNBò ïéàå,íéðúç úkøáe íéìáà éîeçðúå íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå,íMa ïéðnæî ïéàå ©¨¦§¥¦©£¨¨§¥§¦¦§©£¥¦§©§¥£¥¦¦§©£¨¦§¥§©§¦©¥

aaaa.odilr oitiqen oi`e:úøúåî ãáàä øáã úëàìîã ,äëàìî ìåèá àëéà éîð ãòåî ìù åìåçáå íéùãç éùàøáã.'d h"ia,äéøáçî àúìî äéì éôèã ìëã
úáù .äùù ïéøå÷ ,úøë ùåðòã ë"äåéå .äùîç ïéøå÷ ,äëàìî ìåèá àëéàã è"åé .'ã ïéøå÷ ,óñåî ïáø÷ àëéàã ,ãòåîáå íéùãç éùàøá êëìä .àøáâ äéì éôè

:äòáù ïéøå÷ ,äìé÷ñ áåéçã
bbbb.rny lr oiqxet oi`.òîù úàéø÷ éðôìù äðåùàø äëøáå åëøáå ùéã÷ øîåàå ãçà ãîåò ,òîù úà øåáö åàø÷ù øçà úñðëä úéáì åàáù äøùò

:úçà äëøá øîåà ù"÷ éðôìù úåëøá éúùî ,øáã éöç øîåìë ,äñåøô ïåùì ,ïéñøåô.daizd iptl oixaer oi`e:øåáö çéìù.oditk oi`yep oi`eêøáì
:íéðäë úëøá.dxeza oixew oi`eáéúëã ,äøùòî úåçôá íéùòð ïéà éðä ìëå .øåáöá(áì ,áë àø÷éå)àäé àì äùåã÷áù øáã ìë ,ìàøùé éðá êåúá éúùã÷ðå

íúä áéúëå ,ìàøùé éðá êåúá àëä áéúë ,äøùòî úåçôá(àë ,æè øáãîá)ïàë óà ,äøùòî äúåçô äãò ïéàù ,äøùò ïìäì äî ,úàæä äãòä êåúî åìãáä
:äøùò.ayene cnrn oiyer oi`eåãîò ãôñä ìù ÷øôå ÷øô ìë ìò íéøîåàå ,úîä ãåáëì íéîòô òáù íéáùåé åéä åøá÷ì úîä úà ïéàùåðùë ,úîì

:àòøà çøåà åàì äøùòî øéöááå .åáù íéø÷é åáù ,åãåîò íéø÷é.mila` zkxaíéîçðîä ãâðë äëøáå ,íéìáà ãâðë äëøá íéøîåà åéäù .äáçø úëøá
úåáåúëã ÷"ôá ùøåôîãë .'åë(ç óã):.mila` inegpze:äøùòî äúåçô äøåù ïéàå ,íéìáàä úà ïéîçðîå øá÷ä ïî ïéøæåçùë äøåùá íéãîåòzkxae

`xephxa yexit
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בתורה. הקריאה סדר על  ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

äòaøà ïéøB÷ ãòBî ìL Blçáe íéLãç éLàøa,אנשים – ÀÈÅÃÈÄÀËÆÅÄÇÀÈÈ
קורא, עוד  בהם מוסיפים מוסף בהם ויש  ïäîשהואיל  ïéúçBt ïéàÅÂÄÅÆ

קוראים, מארבעה –ïäéìò ïéôéñBî ïéàåחודש בראש  שאף – ÀÅÄÄÂÅÆ
חודש בראש  שכן  מלאכה, ביטול משום חוששים מועד  של ובחולו 
מותרת. האבד  דבר מלאכת הרי  מועד  של  ובחולו  מלאכה, איסור  אין 

àéápa ïéøéèôî ïéàå. דלעיל מהטעם –,äøBza íúBçäå çúBtä ÀÅÇÀÄÄÇÈÄÇÅÇÀÇÅÇÈ
äéøçàìe äéðôì Cøáîוחוזר הקודמת. במשנה שבארנו  כמו – ÀÈÅÀÈÆÈÀÇÂÆÈ

מקום  מכל  קורא, עוד  שנוסף פי  על שאף דין , אותו להשמיענו  התנא

מברך והחותם לפניה מברך  הפותח והחותם, הפותח אלא מברכים אין 
áBèלאחריה. íBé Bðéàå óñeî Ba LiL ìk :ììkä äæ היינו – ÆÇÀÈÈÆÆÈÀÅ

מועד, של  ובחולו  חודש äòaøàבראש ïéøB÷.אנשים –íBéa ÄÇÀÈÈÀ
áBèמלאכ איסור בו שיש  נפש ,– אוכל למלאכת מחוץ äMîçÂÄÈה

מוסיפים  היום בקדושת דבר  בו שנוסף שכל אנשים, חמשה קוראים –
התורה. בקריאת אדם עוד  íéøetkäבו  íBéaאף שאסור במלאכת – ÀÇÄÄ

נפש, אנשים.äMLאוכל  ששה קוראים –úaMa היא שחמורה – ÄÈÇÇÈ
כרת  חייב במזיד הכיפורים ביום מלאכה העושה שכן הכיפורים, מיום

בסקילה, חייב בשבת בתורה.äòáLואילו אנשים שבעה קוראים – ÄÀÈ
ïäî ïéúçBt ïéà ביום ומששה טוב ביום מחמשה פוחתין  אין  – ÅÂÄÅÆ

בשבת, ומשבעה ïäéìòהכיפורים, ïéôéñBî ìáà להוסיף מותר  – ÂÈÄÄÂÅÆ
לביטול חשש  ואין  במלאכה, אסורים אלו ימים שהרי  קוראים, עליהם

àéápaמלאכה, ïéøéèôîe וביום טוב ביום בתורה הקריאה בסיום – ÇÀÄÄÇÈÄ
(בפתיחה  שבארנו  כמו  הנביאים, מן  פרק קוראים ובשבת הכיפורים

äéøçàìeלמסכתנו ). äéðôì Cøáî ,äøBza íúBçäå çúBtäÇÅÇÀÇÅÇÈÀÈÅÀÈÆÈÀÇÂÆÈ
אלא  ולאחריה לפניה מברכים אין  מקום מכל  שמוסיפים, פי  על אף –

הזכרנו  וכבר לאחריה. והחותם לפניה מברך  הפותח והחותם, הפותח
מהקוראים  אחד  שכל תיקנו , התלמוד  שבימי  הקודמת, המשנה בסוף

בימינו . שנוהגים כמו  ולאחריה, לפניה מברך 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ענין ואגב בעשרה, אלא אינה ובהפטרה בתורה שהקריאה ללמד  באה משנתנו

הטעם  בעשרה; אלא נעשים שאינם שבקדושה דברים עוד  משנתנו מונה הקריאה

דבר  כל – ישראל " בני בתוך  "ונקדשתי לב): כב, (ויקרא שנאמר  בגמרא, מבואר 

ממה  תוך " "תוך, שווה בגזירה למדים שכן מעשרה, בפחות יהא לא שבקדושה

"הבדלו כב): טו , (במדבר  dcrdשנאמר jeznשהרי – עשרה שם מה הזאת",

מרגלים  בפרשת שנאמר כמו  מעשרה, פחותה עדה ואין העדה", "מתוך  כתוב

מתי  "עד כז ): יד, יצאוdcrl(במדבר  עשר , שנים היו  והמרגלים הזאת", הרעה

"ונקדשתי  כאן  אף – עשרה נשארו וכלב, בעשרה.jezaיהושע ישראל " בני 

òîL ìò ïéñøBt ïéà.בזה נאמרו  שונים פירושים מפרשמפרשמפרשמפרש::::– רשרשרשרש""""יייי ÅÀÄÇÀÇ
אחד עומד  שמע, את הציבור  שקראו  לאחר הכנסת לבית הבא מניין 

שמע; שבקריאת ראשונה וברכה וברכו קדיש qxtלשון oiqxetואומר 
דבר. חצי רש רש רש רש """"יייי::::– לשיטת לשיטת לשיטת לשיטת  מבארמבארמבארמבאר אדם והרוהרוהרוהר""""ןןןן בני עשרה כאן  שהיו  כגון

קדושה, ולא קדיש  לא שמעו  ולא ביחיד, עצמו  בפני אחד כל שהתפללו 

מפני ב"יוצר " ומתחיל וברכו, בקדיש ומתפלל  עומד  מהם אחד  הרי
מחצית  אומר שהוא כלומר חוצה, – "פורס" ולשון שבה. קדושה
ברכה  אותה שסיים ולאחר  בלבד , ראשונה ברכה והיינו הברכות,

"קדושה". בה שיש לפי עשרה), שמונה (תפילת מעומד תפילה מתחיל
הגאונים הגאונים הגאונים הגאונים :::: בשם בשם בשם בשם  הרהרהרהר""""ןןןן מביא מביא מביא מביא  אחראחראחראחר oiqxetפירושפירושפירושפירוש oi` בברכות מתחילין  אין –

בעשרה  אלא בברכתו  האחרים ויצאו  האחד  שיברך  שמע, קריאת של
ב ב ב ב )))) ל ל ל ל ,,,, סוטהסוטהסוטהסוטה רשרשרשרש""""יייי מברכין ((((ועייןועייןועייןועיין לשון "פורסין" מפרשים: ויש  ((((הערוך הערוך הערוך הערוך ;;;;.

מאיר מאיר מאיר מאיר )))) רבנורבנורבנורבנו בשם בשם בשם בשם  יונהיונהיונהיונה כותבהההה""""ר ר ר ר  וכן  ה ה ה ה )))). ח ח ח ח ,,,, תפילה תפילה תפילה תפילה  ((((הל הל הל הל '''' "לא הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  :
אלא  "אמן" אחריו ועונים שומעים והכל  שמע ברכת מברך  אחד  יהיה

שמע" על  "פורס הנקרא הוא וזה שם שם שם שם ;;;;בעשרה. הראבהראבהראבהראב""""דדדד השגתהשגתהשגתהשגת ((((עייןעייןעייןעיין

משנהמשנהמשנהמשנה");");");"); """"כסף כסף כסף כסף  äázäועייןועייןועייןועיין éðôì ïéøáBò ïéàåציבור שליח להיות – ÀÅÀÄÄÀÅÇÅÈ
עשרה, שמונה תפילת íäétkלומר  úà ïéàNBð ïéàå,הכהנים – ÀÅÀÄÆÇÅÆ

העם, את לברך שבתפילה, "מודים" ברכת äøBzaבסיום ïéøB÷ ïéàåÀÅÄÇÈ
הציבור , לפני  –àéápa ïéøéèôî ïéàå,בתורה הקריאה לאחר – ÀÅÇÀÄÄÇÈÄ

áLBîe ãîòî ïéNBò ïéàå היו לקברו, המת את נושאים כשהיו – ÀÅÄÇÂÈÈ
"עמדו  פעם: בכל אומרים והיו המת, את לבכות פעמים שבע יושבים

ומושב" "מעמד נקרא ומכאן שבו", יקרים שבו  עמודו, ;((((רש רש רש רש """"יייי))))יקרים

המת  מקבורת חוזרים שהיו  בשעה נוהגים היו  שכך  מפרשים, ויש 
íéìáà((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); úkøa íéøîBà ïéàå המת מהלוויית שכשחזרו  – ÀÅÀÄÄÀÇÂÅÄ

לאבלים ברכה ואמר  אחד  ועמד ברחוב, יחד  כולם עומדים ((((עיין עיין עיין עיין היו

בבבב),),),), ח ח ח ח ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  íéìáàגמראגמראגמראגמרא éîeçðúå עומדים היו הקבורה שלאחר  – ÀÇÀÅÂÅÄ
האבלים, את לנחם íéðúçבשורה úkøáe בגמרא ברכות; שבע – ÄÀÇÂÈÄ

חתנים  ברכת המניין, מן  אבלים ואין  בעשרה אבלים ברכת אמרו :
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úéLàøá.úBiðòza–úBìì÷e úBëøa.úBììwa ïé÷éñôî ïéà,ïlk úà àøB÷ ãçà àlà.úaMáe éLéîçáe éðMa §¥¦©©£¦§¨§¨¥©§¦¦©§¨¤¨¤¨¥¤ª¨©¥¦©£¦¦©©¨
ïøãñk ïéøB÷ äçðna,ïBaLçä ïî íäì ïéìBò ïéàå,øîàpL(ãî ,âë àø÷éå):-úà äLî øaãéå"éða-ìà 'ä éãòî ©¦§¨¦§¦§¨§¥¦¨¤¦©¤§¤¤¡©©§©¥Ÿ¤¤Ÿ£¥¤§¥

"ìàøNé–eäiL ïúåöîBpîæa ãçàå ãçà ìk ïéøB÷. ¦§¨¥¦§¨¨¤§¦¨¤¨§¤¨¦§©
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡älânä úà àøBwä–áLBéå ãîBò.ãçà dàø÷,íéðL äeàø÷–eàöé.Cøáì eâäpL íB÷î–Cøáé;àHLå ©¥¤©§¦¨¥§¥§¨¨¤¨§¨¨§©¦¨¨§¤¨£§¨¥§¨¥§¤
Cøáì–Cøáé àG.GL ïéøB÷ äçðna úaMáe éLéîçáe éðMaäL,ïäéìò ïéôéñBî ïéàå ïéúçBt ïéà;ïéøéèôî ïéàå §¨¥§¨¥©¥¦©£¦¦©©¨©¦§¨¦§¨¥£¦§¥¦¦£¥¤§¥©§¦¦
àéápa.äøBza íúBçäå çúBtä–äéøçàìe äéðôì Cøáî. ©¨¦©¥©§©¥©¨§¨¥§¨¤¨§©£¤¨

(â ,åë àø÷éå):íúøöî åìöðéå äáåùúá åøæçéå ,íìåòì úåðòøåô äàá àèçä é÷ñò ìòù òéãåäì ,.oxcqk:íåéä úùøô øãñá.oeaygd on mdl oiler oi`e
éðùá åàø÷ù äî åàø÷éå åøæçé úáù íåé òéâéùë:äçðîá úáùáå éùéîçáå.dyn xacie xn`pyìëá úåø÷ì äåöîù ïàëî ãåîìì ,éà÷ ïéúéðúî äìåëà

:ãòåîä ïéðòî ãòåîä
c`̀̀̀.ayeie cner dlibnd z` `xewd:áùåé äöø ãîåò äöø.mipy de`xw:ãçéá.e`viåäì àáéáçã ïåéëã ,ãçàë ïéòîùð ïéà úåìå÷ éðù ïðéøîà àìå

:åäééúòã éáäé.jxal ebdpy mewnäìéìá ïéá .åðééçäùå ,íéñð äùòùå ,äìéâî àø÷î ìò ,úåëøá ùìù íå÷î ìëá êøáì áééç ,äéðôì ìáà .êøáé ,äéøçà
áéúëã ø÷éò íåé ìù äàéø÷ã .íåéá ïéá(çë ,è øúñà)éëäå ,åðééçäù íåéá êøáé àì äìéìá åðééçäù êøéáù ïåéëã ,ã"îì àëéàå .íéùòðå íéøëæð äìàä íéîéäå

:àøáúñî.odilr oitiqen oi`eéàäîå .ùåøãì íéìéâø åéä íåéä ìë éøäù ,àåä äëéùçì êåîñ éîð ,äçðîá úáùå .äëàìî éîé ïäù éðôî ,øåáöì äù÷é àìù
:ïéøéèôî ïéà éîð àîòè.dixg`le diptl jxan dxeza mzegde gzetd,íéìùîä àåäù íúåçä ,ïåøçàäå .äéðôì êøáî ,ïåùàø äøåúá úåø÷ì ìéçúîä

íéñðëðä íåùî äøéæâ ,äéøçàìå äéðôì ïéëøáî åäìåëã ,àîìò éâéäð àðãéàäå .äéøçàì àìå äéðôì àì ïéëøáî ïéà ,äøåúá ïéøå÷ä øàù ìëå .äéøçàì êøáî
ïéà åøîàéå ,åëøá àì íéðåùàøäå ,äéøçàì êøáî íúåçä åòîùé àìå íéàöåéä íåùîå ,äéðôì äøåúá äëøá ïéà åøîàéå ,äéðôì êøéáù ïåùàøä åòîù àìå

:äéøçàì äøåúá äëøá
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"÷ìîò àáiå".הוא עמלק מזרע שהמן  לפי  ח-טז, יז , שמות – ÇÈÙÂÈÅ
íéLãç éLàøaקוראים"íëéLãç éLàøáe".יא כח, במדבר  – ÀÈÅÃÈÄÀÈÅÈÀÅÆ

úBãîòna לתפילה מתאספים שהיו ישראל, של המעמדות בכינוסי  – ÇÇÂÈ
ציבור , של הקרבנות הקרבת בזמן mi`xewúéLàøáולקריאה äNòîaÀÇÂÅÀÅÄ

תענית במסכת כמפורש  –.(b-a ,c)úBìì÷e úBëøa Y úBiðòzaÇÇÂÄÀÈÀÈ
בחוקותי" "אם פרשת ואילך ואילך ואילך ואילך ),),),),– גגגג כוכוכוכו,,,, עסקי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שעל להודיע

מצרתם וינצלו  בתשובה ויחזרו לעולם, הפורעות באה ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).החטא

כותב כותב כותב כותב :::: כגון הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  הצרות, מפני הציבור  על אותן  שגוזרין בתעניות
תעניות  בשאר אבל  וקללות. ברכות קורין בהן  וכיוצא ודבר בצורת

"ויחל " פרשת קורין לאבותינו שאירע מה על  מתענים ((((הלהלהלהל''''שאנו 

יח יח יח יח ).).).). יג יג יג יג ,,,, úBììwaתפילהתפילהתפילהתפילה ïé÷éñôî ïéàלשני אותן מחלקים אין – ÅÇÀÄÄÇÀÈ
ïlkקרואים, úà àøB÷ ãçà àlà, שלפניהן בפסוק מתחיל והוא – ÆÈÆÈÅÆËÈ

אומרים  שאין לפי  בגמרא, הטעם ומבואר  שלאחריהן ; בפסוק ומסיים

בצרה", אנכי  "עמו משום הטעם מבארים ויש  הפורענות. על ברכה
מתברך  ואני  מתקללין בני  שיהיו  בדין  אינו הקב"ה: ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;אמר

רבה רבה רבה רבה );););); אומריםדבריםדבריםדבריםדברים בתורה ((((בירושלמיבירושלמיבירושלמיבירושלמי))))ויש  לקרות העומד  שכל ,
טוב". בדבר וחותם טוב בדבר  פותח שיהא éLéîçáe"צריך éðMaÇÅÄÇÂÄÄ

בשבוע, –äçðna úaMáe,מנחה בתפילת –ïøãñk ïéøB÷– ÇÇÈÇÄÀÈÄÀÄÀÈ
השבוע, ïBaLçäבפרשת ïî íäì ïéìBò ïéàå שבשבת – ÀÅÄÈÆÄÇÆÀ

ובשני במנחה בשבת שקראו  מה בשחרית וקוראים חוזרים שלאחריהם

שעברו. mei?ובחמישי ly epiiprn cren lka mi`xew mrh dne:øîàpLÆÆÁÇ
î øaãéå""ìàøNé éða-ìà 'ä éãòî-úà äL מקרא זה והרי  – ÇÀÇÅÙÆÆÙÂÅÆÀÅÄÀÈÅ

ללמד, הכתוב בא אלא לישראל. משה אמר המצוות כל  שהרי  מיותר ,
בזמנן  ומועד מועד כל  הלכות עמהם מדבר  משה o`kne((((רש רש רש רש """"יייי),),),),שהיה

Bpîæa ãçàå ãçà ìk ïéøB÷ eäiL ïúåöî לקרוא מצווה – ÄÀÈÈÆÀÄÈÆÈÀÆÈÄÀÇ
לישראל להם תיקן  "משה מובא: ובברייתא בזמנו. מועד כל פרשת

הלכות  בפסח, פסח הלכות יום, של  בעניינו ודורשין שואלין  שיהו
בחג". חג והלכות בעצרת עצרת

א ה נ ש מ ר ו א ב

פרק  בא בתורה הקריאה מימי  אחד  בכל קוראים מה הקודם בפרק ששנינו לאחר 
מסכתנו. עיקר  שהיא המגילה, בקריאת מתחיל והוא הקריאה, סדר  את ללמדנו זה

älânä úà àøBwä,בפורים –áLBéå ãîBò לקראה הוא רשאי  – ÇÅÆÇÀÄÈÅÀÅ
בעמידה, אלא קורא אינו בתורה הקורא אבל בישיבה; בין בעמידה בין 

כח כח כח כח ):):):):שנאמר  הההה,,,, עמדי"((((דברים דברים דברים דברים  עמוד פה ãçà,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).)."ואתה dàø÷ÀÈÈÆÈ
íéðL äeàø÷, כאחד שניים המגילה את קראו אפילו כלומר  –eàöé ÀÈÈÀÇÄÈÈ

בקריאת  נשמעים, אינם קולות ששני  פי  על  ואף והשומעים, הקוראים –

לקריאתה  להקשיב דעתם נותנים עליהם, חביבה והיא הואיל  מגילה
שניים. שיקראו אסור  בתורה אבל Cøáì,ושומעים. eâäpL íB÷îÀÆÈÂÀÈÅ

Cøáé àG ,Cøáì àHLå ;Cøáé כאן שמדובר  מבואר , בגמרא – ÀÈÅÀÆÀÈÅÀÈÅ
בה  שנוהגים ריבנו", את "הרב ברכת היינו המגילה, שלאחר בברכה

צריך המגילה קריאת אחרי לברך שנוהגים שבמקום המקום, מנהג לפי
לפני אבל לברך. צריך  אינו  לברך  נוהגים שאין ובמקום לברך , הקורא
מקרא  "על  ברכות: שלש  לברך  מקום בכל מצווה המגילה קריאת

מצווה  התורה בקריאת ברם, ו"שהחיינו". נסים", "שעשה מגילה",
לאחריה. ובין לפניה בין éLéîçáeלברך  éðMa,בשבוע –úaMáe ÇÅÄÇÂÄÄÇÇÈ

äçðna,מנחה בתפילת –GL ïéøB÷äL,זה אחר  בזה אנשים – ÇÄÀÈÄÀÈ
וישראל, לוי  ïéúçBtכהן  ïéà,משלושה –ïäéìò ïéôéñBî ïéàå ÅÂÄÀÅÄÄÂÅÆ

בקריאה  להאריך ואין הם, מלאכה ימי וחמישי  ששני מפני  והטעם, –
שהרי הוא, לחשיכה סמוך במנחה ושבת ממלאכה; העם את ולבטל 

ולדרוש ללמוד  רגילים היו היום àéápa((((רש רש רש רש """"יייי),),),),כל ïéøéèôî ïéàåÀÅÇÀÄÄÇÈÄ
בהפטרת  במנחה ובשבת ובחמישי בשני  הקריאה את מסיימים ואין –

לעיל . שהבאנו  הטעם מאותו הנביאים, מן íúBçäåפרק çúBtäÇÅÇÀÇÅ
äéøçàìe äéðôì Cøáî ,äøBza,לפניה מברך הראשון  הקורא – ÇÈÀÈÅÀÈÆÈÀÇÂÆÈ

לא  מברכים אינם הקוראים שאר  וכל  לאחריה, מברך האחרון  והקורא
בימי נהגו שכך למסכתנו) (בפתיחה הזכרנו וכבר  לאחריה. ולא לפניה

מברכים  לתורה הקרואים שכל תיקנו , התלמוד בימי  אבל המשנה,
ולאחריה, veidלפניה meyne miqpkpd meyn dxifb","mi` ייכנס שמא

האחרים  את ישמע וכשלא הראשון, שבירך אחר  הכנסת לבית אדם
אדם  יצא שמא וכן  לפניה, בתורה ברכה שאין יאמר , לפניה מברכים

ואם  אחרון , שהוא עליו  שיחשוב הקוראים, אחד  בסיום הכנסת מבית
לאחריה. בתורה ברכה שאין  יאמר  מברך  אותו ישמע לא
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·äòaøà ïéøB÷ ãòBî ìL Blçáe íéLãç éLàøa,ïäéìò ïéôéñBî ïéàå ïäî ïéúçBt ïéà,àéápa ïéøéèôî ïéàå. §¨¥¢¨¦§ª¤¥¦©§¨¨¥£¦¥¤§¥¦¦£¥¤§¥©§¦¦©¨¦
äøBza íúBçäå çúBtä–äéøçàìe äéðôì Cøáî.ììkä äæ:áBè íBé Bðéàå óñeî Ba LiL ìk–äòaøà ïéøB÷. ©¥©§©¥©¨§¨¥§¨¤¨§©£¤¨¤©§¨¨¤¤¨§¥¦©§¨¨

áBè íBéa–äMîç.íéøetkä íBéa–äML.úaMa–äòáL.ïäî ïéúçBt ïéà,ïäéìò ïéôéñBî ìáà,ïéøéèôîe §£¦¨§©¦¦¦¨©©¨¦§¨¥£¦¥¤£¨¦¦£¥¤©§¦¦
àéápa.äøBza íúBçäå çúBtä–äéøçàìe äéðôì Cøáî. ©¨¦©¥©§©¥©¨§¨¥§¨¤¨§©£¤¨
‚ìò ïéñøBt ïéàòîL,äázä éðôì ïéøáBò ïéàå,íäétk úà ïéàNBð ïéàå,äøBza ïéøB÷ ïéàå,ïéøéèôî ïéàå ¥§¦©§©§¥§¦¦§¥©¥¨§¥§¦¤©¥¤§¥¦©¨§¥©§¦¦

àéápa,áLBîe ãîòî ïéNBò ïéàå,íéðúç úkøáe íéìáà éîeçðúå íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå,íMa ïéðnæî ïéàå ©¨¦§¥¦©£¨¨§¥§¦¦§©£¥¦§©§¥£¥¦¦§©£¨¦§¥§©§¦©¥

aaaa.odilr oitiqen oi`e:úøúåî ãáàä øáã úëàìîã ,äëàìî ìåèá àëéà éîð ãòåî ìù åìåçáå íéùãç éùàøáã.'d h"ia,äéøáçî àúìî äéì éôèã ìëã
úáù .äùù ïéøå÷ ,úøë ùåðòã ë"äåéå .äùîç ïéøå÷ ,äëàìî ìåèá àëéàã è"åé .'ã ïéøå÷ ,óñåî ïáø÷ àëéàã ,ãòåîáå íéùãç éùàøá êëìä .àøáâ äéì éôè

:äòáù ïéøå÷ ,äìé÷ñ áåéçã
bbbb.rny lr oiqxet oi`.òîù úàéø÷ éðôìù äðåùàø äëøáå åëøáå ùéã÷ øîåàå ãçà ãîåò ,òîù úà øåáö åàø÷ù øçà úñðëä úéáì åàáù äøùò

:úçà äëøá øîåà ù"÷ éðôìù úåëøá éúùî ,øáã éöç øîåìë ,äñåøô ïåùì ,ïéñøåô.daizd iptl oixaer oi`e:øåáö çéìù.oditk oi`yep oi`eêøáì
:íéðäë úëøá.dxeza oixew oi`eáéúëã ,äøùòî úåçôá íéùòð ïéà éðä ìëå .øåáöá(áì ,áë àø÷éå)àäé àì äùåã÷áù øáã ìë ,ìàøùé éðá êåúá éúùã÷ðå

íúä áéúëå ,ìàøùé éðá êåúá àëä áéúë ,äøùòî úåçôá(àë ,æè øáãîá)ïàë óà ,äøùòî äúåçô äãò ïéàù ,äøùò ïìäì äî ,úàæä äãòä êåúî åìãáä
:äøùò.ayene cnrn oiyer oi`eåãîò ãôñä ìù ÷øôå ÷øô ìë ìò íéøîåàå ,úîä ãåáëì íéîòô òáù íéáùåé åéä åøá÷ì úîä úà ïéàùåðùë ,úîì

:àòøà çøåà åàì äøùòî øéöááå .åáù íéø÷é åáù ,åãåîò íéø÷é.mila` zkxaíéîçðîä ãâðë äëøáå ,íéìáà ãâðë äëøá íéøîåà åéäù .äáçø úëøá
úåáåúëã ÷"ôá ùøåôîãë .'åë(ç óã):.mila` inegpze:äøùòî äúåçô äøåù ïéàå ,íéìáàä úà ïéîçðîå øá÷ä ïî ïéøæåçùë äøåùá íéãîåòzkxae

`xephxa yexit
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בתורה. הקריאה סדר על  ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

äòaøà ïéøB÷ ãòBî ìL Blçáe íéLãç éLàøa,אנשים – ÀÈÅÃÈÄÀËÆÅÄÇÀÈÈ
קורא, עוד  בהם מוסיפים מוסף בהם ויש  ïäîשהואיל  ïéúçBt ïéàÅÂÄÅÆ

קוראים, מארבעה –ïäéìò ïéôéñBî ïéàåחודש בראש  שאף – ÀÅÄÄÂÅÆ
חודש בראש  שכן  מלאכה, ביטול משום חוששים מועד  של ובחולו 
מותרת. האבד  דבר מלאכת הרי  מועד  של  ובחולו  מלאכה, איסור  אין 

àéápa ïéøéèôî ïéàå. דלעיל מהטעם –,äøBza íúBçäå çúBtä ÀÅÇÀÄÄÇÈÄÇÅÇÀÇÅÇÈ
äéøçàìe äéðôì Cøáîוחוזר הקודמת. במשנה שבארנו  כמו – ÀÈÅÀÈÆÈÀÇÂÆÈ

מקום  מכל  קורא, עוד  שנוסף פי  על שאף דין , אותו להשמיענו  התנא

מברך והחותם לפניה מברך  הפותח והחותם, הפותח אלא מברכים אין 
áBèלאחריה. íBé Bðéàå óñeî Ba LiL ìk :ììkä äæ היינו – ÆÇÀÈÈÆÆÈÀÅ

מועד, של  ובחולו  חודש äòaøàבראש ïéøB÷.אנשים –íBéa ÄÇÀÈÈÀ
áBèמלאכ איסור בו שיש  נפש ,– אוכל למלאכת מחוץ äMîçÂÄÈה

מוסיפים  היום בקדושת דבר  בו שנוסף שכל אנשים, חמשה קוראים –
התורה. בקריאת אדם עוד  íéøetkäבו  íBéaאף שאסור במלאכת – ÀÇÄÄ

נפש, אנשים.äMLאוכל  ששה קוראים –úaMa היא שחמורה – ÄÈÇÇÈ
כרת  חייב במזיד הכיפורים ביום מלאכה העושה שכן הכיפורים, מיום

בסקילה, חייב בשבת בתורה.äòáLואילו אנשים שבעה קוראים – ÄÀÈ
ïäî ïéúçBt ïéà ביום ומששה טוב ביום מחמשה פוחתין  אין  – ÅÂÄÅÆ

בשבת, ומשבעה ïäéìòהכיפורים, ïéôéñBî ìáà להוסיף מותר  – ÂÈÄÄÂÅÆ
לביטול חשש  ואין  במלאכה, אסורים אלו ימים שהרי  קוראים, עליהם

àéápaמלאכה, ïéøéèôîe וביום טוב ביום בתורה הקריאה בסיום – ÇÀÄÄÇÈÄ
(בפתיחה  שבארנו  כמו  הנביאים, מן  פרק קוראים ובשבת הכיפורים

äéøçàìeלמסכתנו ). äéðôì Cøáî ,äøBza íúBçäå çúBtäÇÅÇÀÇÅÇÈÀÈÅÀÈÆÈÀÇÂÆÈ
אלא  ולאחריה לפניה מברכים אין  מקום מכל  שמוסיפים, פי  על אף –

הזכרנו  וכבר לאחריה. והחותם לפניה מברך  הפותח והחותם, הפותח
מהקוראים  אחד  שכל תיקנו , התלמוד  שבימי  הקודמת, המשנה בסוף

בימינו . שנוהגים כמו  ולאחריה, לפניה מברך 
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ענין ואגב בעשרה, אלא אינה ובהפטרה בתורה שהקריאה ללמד  באה משנתנו

הטעם  בעשרה; אלא נעשים שאינם שבקדושה דברים עוד  משנתנו מונה הקריאה

דבר  כל – ישראל " בני בתוך  "ונקדשתי לב): כב, (ויקרא שנאמר  בגמרא, מבואר 

ממה  תוך " "תוך, שווה בגזירה למדים שכן מעשרה, בפחות יהא לא שבקדושה

"הבדלו כב): טו , (במדבר  dcrdשנאמר jeznשהרי – עשרה שם מה הזאת",

מרגלים  בפרשת שנאמר כמו  מעשרה, פחותה עדה ואין העדה", "מתוך  כתוב

מתי  "עד כז ): יד, יצאוdcrl(במדבר  עשר , שנים היו  והמרגלים הזאת", הרעה

"ונקדשתי  כאן  אף – עשרה נשארו וכלב, בעשרה.jezaיהושע ישראל " בני 

òîL ìò ïéñøBt ïéà.בזה נאמרו  שונים פירושים מפרשמפרשמפרשמפרש::::– רשרשרשרש""""יייי ÅÀÄÇÀÇ
אחד עומד  שמע, את הציבור  שקראו  לאחר הכנסת לבית הבא מניין 

שמע; שבקריאת ראשונה וברכה וברכו קדיש qxtלשון oiqxetואומר 
דבר. חצי רש רש רש רש """"יייי::::– לשיטת לשיטת לשיטת לשיטת  מבארמבארמבארמבאר אדם והרוהרוהרוהר""""ןןןן בני עשרה כאן  שהיו  כגון

קדושה, ולא קדיש  לא שמעו  ולא ביחיד, עצמו  בפני אחד כל שהתפללו 

מפני ב"יוצר " ומתחיל וברכו, בקדיש ומתפלל  עומד  מהם אחד  הרי
מחצית  אומר שהוא כלומר חוצה, – "פורס" ולשון שבה. קדושה
ברכה  אותה שסיים ולאחר  בלבד , ראשונה ברכה והיינו הברכות,

"קדושה". בה שיש לפי עשרה), שמונה (תפילת מעומד תפילה מתחיל
הגאונים הגאונים הגאונים הגאונים :::: בשם בשם בשם בשם  הרהרהרהר""""ןןןן מביא מביא מביא מביא  אחראחראחראחר oiqxetפירושפירושפירושפירוש oi` בברכות מתחילין  אין –

בעשרה  אלא בברכתו  האחרים ויצאו  האחד  שיברך  שמע, קריאת של
ב ב ב ב )))) ל ל ל ל ,,,, סוטהסוטהסוטהסוטה רשרשרשרש""""יייי מברכין ((((ועייןועייןועייןועיין לשון "פורסין" מפרשים: ויש  ((((הערוך הערוך הערוך הערוך ;;;;.

מאיר מאיר מאיר מאיר )))) רבנורבנורבנורבנו בשם בשם בשם בשם  יונהיונהיונהיונה כותבהההה""""ר ר ר ר  וכן  ה ה ה ה )))). ח ח ח ח ,,,, תפילה תפילה תפילה תפילה  ((((הל הל הל הל '''' "לא הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  :
אלא  "אמן" אחריו ועונים שומעים והכל  שמע ברכת מברך  אחד  יהיה

שמע" על  "פורס הנקרא הוא וזה שם שם שם שם ;;;;בעשרה. הראבהראבהראבהראב""""דדדד השגתהשגתהשגתהשגת ((((עייןעייןעייןעיין

משנהמשנהמשנהמשנה");");");"); """"כסף כסף כסף כסף  äázäועייןועייןועייןועיין éðôì ïéøáBò ïéàåציבור שליח להיות – ÀÅÀÄÄÀÅÇÅÈ
עשרה, שמונה תפילת íäétkלומר  úà ïéàNBð ïéàå,הכהנים – ÀÅÀÄÆÇÅÆ

העם, את לברך שבתפילה, "מודים" ברכת äøBzaבסיום ïéøB÷ ïéàåÀÅÄÇÈ
הציבור , לפני  –àéápa ïéøéèôî ïéàå,בתורה הקריאה לאחר – ÀÅÇÀÄÄÇÈÄ

áLBîe ãîòî ïéNBò ïéàå היו לקברו, המת את נושאים כשהיו – ÀÅÄÇÂÈÈ
"עמדו  פעם: בכל אומרים והיו המת, את לבכות פעמים שבע יושבים

ומושב" "מעמד נקרא ומכאן שבו", יקרים שבו  עמודו, ;((((רש רש רש רש """"יייי))))יקרים

המת  מקבורת חוזרים שהיו  בשעה נוהגים היו  שכך  מפרשים, ויש 
íéìáà((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); úkøa íéøîBà ïéàå המת מהלוויית שכשחזרו  – ÀÅÀÄÄÀÇÂÅÄ

לאבלים ברכה ואמר  אחד  ועמד ברחוב, יחד  כולם עומדים ((((עיין עיין עיין עיין היו

בבבב),),),), ח ח ח ח ,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  íéìáàגמראגמראגמראגמרא éîeçðúå עומדים היו הקבורה שלאחר  – ÀÇÀÅÂÅÄ
האבלים, את לנחם íéðúçבשורה úkøáe בגמרא ברכות; שבע – ÄÀÇÂÈÄ

חתנים  ברכת המניין, מן  אבלים ואין  בעשרה אבלים ברכת אמרו :
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–äøNòî úBçt.úBò÷øwáe–ïäëå äòLz,ïäá àöBik íãàå. ¨¥£¨¨©©§¨¦§¨§Ÿ¥§¨¨©¥¨¤

.mipzg:ïúçì íéøîåàù úåëøá òáù.oipnfn oi`e:àòøà çøåà åàì äøùòî øéöá ,åðéäìà êøáð øîéîì éòáã ïåéë.zerwxwdeïúåãôì àáä ,ùã÷ä ìù
:úåò÷ø÷á 'ãå äîäáá 'âå ïéëøòá 'â ,úåùã÷ä úùøôá íéáåúë éðäë äøùòã ,ïäë ïäî ãçàå äøùò êéøö.oda `veik mc`eåúåà ïéîù ,éìò éîã øîà íà

áéúëã ,úåò÷ø÷ì ù÷úà ãáòå ,ãáòë(åî ,äë àø÷éå):íãàá éîð éëä ,ïäë åäééðéî ãçå äøùò ïðéòá úåò÷ø÷áã éëéä éëå .íëéðáì íúåà íúìçðúäå

`xephxa yexit

המניין ; מן  וחתנים íMaבעשרה ïéðnæî ïéàå בברכת לומר – ÀÅÀÇÀÄÇÅ
לאֿלהינו ", "נברך äøNòîהזימון úBçt שנימנו הללו הדברים כל  – ÈÅÂÈÈ

שאין  שבארנו , מהטעם מעשרה, בפחות אותם עושים אין  במשנה

ציבור . נקרא מעשרה והוא úBò÷øwáeפחות קרקעות שהקדיש  מי – ÇÇÀÈ
לפדותם, ïäëåבא äòLz שוויים את לשום צריכים אנשים עשרה – ÄÀÈÀÙÅ

לפי בגמרא, מבואר  הטעם כהן . להיות צריך מהם ואחד  הקרקעות של
הקדשות בפרשת כהן כתוב פעמים כז כז כז כז ),),),),שעשר  אחד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "כהן "

אחר מיעוט ואין מיעוט, אחר מיעוט והשאר  כהן , שצריך לגופו, בא

כהן. ואחד  ישראלים תשעה שאפילו  לרבות, אלא –íãàåמיעוט ÀÈÈ
מי כגון  ההקדש , בשביל האדם של שוויו דמי  את לקבוע צריך אם
להיות  שווה הוא כמה פלוני  את ששמים עלי", פלוני  "דמי שאמר

להקדש, לשלם לו  יש  שוויו  דמי ואת כעבד, בשוק ïäáנמכר  àöBikÇÅÈÆ
כהן . מהם ואחד  אנשים עשרה אותו ששמים הקרקעות כדין  דינו  –

הושווה  ועבד כעבד, האדם את שמים שהרי  בגמרא, מבואר  הטעם
שנאמר  מומומומו):):):):לקרקעות, כהכהכהכה,,,, אחריכם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לבניכם אותם "והתנחלתם

."dfeg` zyxl

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הרב הגאון והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב שאמרו לו שיש נטי' בליובאוויטש שלא להשתמש בברזא של גומי - 

ראבער -. הנה כן היא הוראת כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע. ונדפסה ג"כ בסוף ספרו )ס"ק י"א( וטעם 

לזה בפירוש לא שמעתי מלבד הכתוב בהוראות הנ"ל. מפני שהוא דבר המקבל טומאה. וכבר הובא 

בספרו של כת"ר שי' דעת המהרש"ם בשו"ת חלק א' סי' ב'.

הנמצא  חור  היא  שסותמת  שכיון  בפשיטות,  י"ל  הנה  למדרס.  יחדו  לא  שהרי  כת"ר  ומ"ש 

או  ובמילא הטובלת  על הרצפה  בולט  ע"ז שלפעמים תכופות רק חלק קטן ממנו  נוסף  ברצפה, הרי 

הסותם החור דורס עלי' ברגלו אם באקראי או גם בכיוון כדי לסתום יפה פי החור, הנה גם אם בולטת 

ביותר, לפעמים מסתייעים בעמידה עלי' כדי לקחת דבר מעל גבי כותלי המקוה וכיו"ב ופשיטא שאם 

דורסים עלי' אפילו באקראי ה"ז מהווה חלק מהרצפה ויחדוה לשם זה. ולא עוד אלא שאם גם דורסים 

עלי' כדי לסתום יפה החור הרי סו"ס נעשית ע"י סתימה זו חלק מהרצפה שלמדרס נועדה, וגם זה יחוד 

ישנם כמה ברזאות שנעשים בדוגמת הברזא שעושים  כי  עוד להוסיף בזה.  יש  ואולי  נקרא.  למדרס 

בצינק, היינו שתלוים הם בשרשרת הקבועה בטס מתכת שבראש הברזא מלמעלה, ובטס נמצא בית 

קבול קטן אשר זהו טעם נוסף בהנהגה הנ"ל.

דא"ג שו"ת מהרש"ם הנ"ל אינו תחת ידי ונסתמכתי על מה שמביא כת"ר בספרו טהרת המים 

דף קפ"ב והובא בקיצור גם בדרכי תשובה סימן ר"א ס"ק רע"ג והאריך שם ג"כ בענין דעת המחמירים 

ווענטילין דלא כיש מתירים מפני שנעשו לשמש את הקרקע מהבנין.

בכבוד ובברכה.

מוסג"פ קונטרס שהו"ל זה עתה.
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–äøNòî úBçt.úBò÷øwáe–ïäëå äòLz,ïäá àöBik íãàå. ¨¥£¨¨©©§¨¦§¨§Ÿ¥§¨¨©¥¨¤

.mipzg:ïúçì íéøîåàù úåëøá òáù.oipnfn oi`e:àòøà çøåà åàì äøùòî øéöá ,åðéäìà êøáð øîéîì éòáã ïåéë.zerwxwdeïúåãôì àáä ,ùã÷ä ìù
:úåò÷ø÷á 'ãå äîäáá 'âå ïéëøòá 'â ,úåùã÷ä úùøôá íéáåúë éðäë äøùòã ,ïäë ïäî ãçàå äøùò êéøö.oda `veik mc`eåúåà ïéîù ,éìò éîã øîà íà

áéúëã ,úåò÷ø÷ì ù÷úà ãáòå ,ãáòë(åî ,äë àø÷éå):íãàá éîð éëä ,ïäë åäééðéî ãçå äøùò ïðéòá úåò÷ø÷áã éëéä éëå .íëéðáì íúåà íúìçðúäå

`xephxa yexit

המניין ; מן  וחתנים íMaבעשרה ïéðnæî ïéàå בברכת לומר – ÀÅÀÇÀÄÇÅ
לאֿלהינו ", "נברך äøNòîהזימון úBçt שנימנו הללו הדברים כל  – ÈÅÂÈÈ

שאין  שבארנו , מהטעם מעשרה, בפחות אותם עושים אין  במשנה

ציבור . נקרא מעשרה והוא úBò÷øwáeפחות קרקעות שהקדיש  מי – ÇÇÀÈ
לפדותם, ïäëåבא äòLz שוויים את לשום צריכים אנשים עשרה – ÄÀÈÀÙÅ

לפי בגמרא, מבואר  הטעם כהן . להיות צריך מהם ואחד  הקרקעות של
הקדשות בפרשת כהן כתוב פעמים כז כז כז כז ),),),),שעשר  אחד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "כהן "

אחר מיעוט ואין מיעוט, אחר מיעוט והשאר  כהן , שצריך לגופו, בא

כהן. ואחד  ישראלים תשעה שאפילו  לרבות, אלא –íãàåמיעוט ÀÈÈ
מי כגון  ההקדש , בשביל האדם של שוויו דמי  את לקבוע צריך אם
להיות  שווה הוא כמה פלוני  את ששמים עלי", פלוני  "דמי שאמר

להקדש, לשלם לו  יש  שוויו  דמי ואת כעבד, בשוק ïäáנמכר  àöBikÇÅÈÆ
כהן . מהם ואחד  אנשים עשרה אותו ששמים הקרקעות כדין  דינו  –

הושווה  ועבד כעבד, האדם את שמים שהרי  בגמרא, מבואר  הטעם
שנאמר  מומומומו):):):):לקרקעות, כהכהכהכה,,,, אחריכם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לבניכם אותם "והתנחלתם

."dfeg` zyxl
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ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: טו רעוע:דף לכותל בסמוך ישיבה בענין éñøbמעשה eåä ïðçBé éaøå àôìéà¦§¨§©¦¨¨£¨§¥
àúééøBàa,תורה לומדים היו -àáeè àúléî eäì à÷éçc דחוקה היתה ופרנסתם - §©§¨§¦¨§¦§¨¨

ו  qéòהרבה, ãáòéðå ìéæéðå íe÷éð ,éøîàà÷,בסחורה ונעסוק ונלך נקום -e בכך ¨§¦¥§¥¦§¤¡©¦§¨
ïéLôða íéi÷ðשנאמר מה ד)[בעצמנו] טו ïBéáà',(דברים Ea äéäé àì ék ñôà' §©¥§©§¦¤¤¦Ÿ¦§¤§¤§

אביון. יהא שלא לדאוג מצווה שהאדם בעצמך, היינו ובדרך eìæàו'בך' סחורה, למקום ¨§
àòéòø àãeâ éúez éáúBà ו רעוע, כותל תחת  התיישבו -àzôéø éëøk à÷ eåä §¦¥¨§¦¨£¨¨§¦¦§¨

לחם. אכלו -úøMä éëàìî éøz eúàבדרך האדם את יא.)המלוים ו (לעיל ,déòîL ¨§¥©§£¥©¨¥©§¥
ãç øîàc ïðçBé éaøמהמלאכים,eäðéìè÷ðå àãeâ éàä eäééìò écLéð ,äéøáçì ©¦¨¨§¨©©§©§¥¦§¥£©§©¨§¦§§¦§

àaä íìBò éiç ïéçépnL,התורה åäòLדהיינו ééça ïé÷ñBò דהיינו הזה, העולם של ¤©¦¦©¥¨©¨§§¦§©¥¨¨
פרנסה. לצורך Cãéàבסחורה déì øîà,השני המלאך -eäðé÷áL כיון נהרגם, ולא ¨©¥¦¨©§¦§

àzòL déì àîéé÷c ãç eäa àkéàc.למות זמנו הגיע ולא לגדול, שעתיד -éaø §¦¨§©§©§¨¥©§¨©¦
òîL ïðçBé ו המלאכים, דברי ïðçBéאת éaø déì øîà .òîL àì àôìéà ¨¨¨©¦§¨Ÿ¨©¨©¥©¦¨¨

,àôìéàìהאםéãéî øî òîL.דיבורים שמעת -øîà .àì ,déì øîà,יוחנן רבי §¦§¨¨©©¦¦¨©¥Ÿ¨©
àðà éòîLcîשמעתי שאני מכך -dðéî òîL ,òîL àì àôìéàå שאלי מוכח - ¦§©§¦£¨§¦§¨Ÿ¨©§©¦¨

ו  המלאך, àzòLנתכוין él àîéé÷ éãéãì ולכן בתורה, שאגדל השעה תעמוד ולי - §¦¦©§¨¦©§¨
ואז דבריו. שמעתי אני ïðçBéרק éaø déì øîà,לאילפאøcäéà ללימוד אחזור - ¨©¥©¦¨¨¤§©

éàLôðaהתורה, é÷Bàåשנאמר מה בעצמי ואקיים יא)- טו ïBéáà(שם ìcçé àì ék' §¥§©§©¦Ÿ¤§©¤§
,'õøàä áøwî התורה לימוד את לעזוב חיוב אין וממילא אביונים, יהיו שלעולם כלומר ¦¤¤¨¨¤

אביון. להיות לא øãäכדי ïðçBé éaø ו לתורתו, חזר -,øãä àì àôìéà הלך אלא ©¦¨¨¨©¦§¨Ÿ¨©
בסחורה. לעסוק

המעשה: àúàcסיום ãò[שחזר]àôìéà,סחר שבו éìîïðçBéממקום éaø C כלומר ©§¨¨¦§¨¨¦©¦¨¨
את  ומעשירים מגדלים שהיו מנהגם שהיה נתעשר, גם וממילא ישיבה, לראש נתמנה

הישיבה. Bìראש eøîà,בתמיה לאילפא המקום ñéøâåאנשי øî áéúà éà אם - ¨§¦£¦©§¨¦
וכי ולומד, חוזר éìîהיית äåä àìøî C שהוא הישיבה, לראש מתמנה היית לא - Ÿ£¨¨¦©

מרבי  יותר למד עדיין לסחורה, שהלך שאף להראות אילפא רצה יוחנן. מרבי יותר למד

ולכן àzðéôñcיוחנן, àéø÷ñàa déLôð àìz ìæà בתורן עצמו ותלה הלך - ¨©¨¨©§¥§©§©§¨¦§¦§¨
ו  àúéðúîaהספינה, él ìéàLc àkéà éà ,øîà בברייתא ששואלני מי יש אם - ¨©¦¦¨§¨¦¦§©§¦¨

àéòLBà éaøå àéiç éaøc,במשניות רבי שנאה déìשלא àðéèLt àìå §©¦¦¨§©¦©§¨§Ÿ¨§¦¨¥
ïéúéðúnî,כזו שיטה בה שמצינו ממשנה לו אפשוט ולא -àéø÷ñàî àðìéôð ¦©§¦¦¨¦§¨¥©§©§¨

àðòáèå àzðéôñc.ואטבע לים הספינה מתורן עצמי אפיל -àáñ àeää àúà- ¦§¦§¨§¨©§¨¨¨©¨¨
ו  אחד זקן déìבא àðz,אפוטרופוס אצל ממונו ומפקיד למות הנוטה אדם ברייתא, ¨¨¥
eðz øîBàäמותי úaLaלאחר ééðáì ì÷L,פרנסתם להוצאות שבוע בכל -ïäå ¨¥§¤¤§¨©§©¨§¥

òìñ íäì úúì ïééeàø והוצאותי מרובים שהם מפני שקלים, שני גדולות,שהוא הם §¦¨¥¨¤¤©
,òìñ íäì ïéðúBð,'שקל אלא תתנו 'אל אומר היה לשקל דווקא היתה כוונתו שאם §¦¨¤¤©

ממנה. וירויחו מלאכה שילמדו לזרזם שקל' 'תנו שאמר eðzzומה ìà' øîà íàå§¦¨©©¦§
,'ì÷L àlà íäì ו דבריו, פירש ì÷Lבזה àlà íäì ïéðúBð ïéà שצריכים אף ¨¤¤¨¤¤¥§¦¨¤¤¨¤¤

ו  øîàליותר. íàאם'eúîהבנים,'íäézçz íéøçà eLøé שישאר כוונתו ודאי בזה ¦¨©¥¦§£¥¦©§¥¤
ולכן יבזבזוהו, ולא לירושה 'eðzמממונו øîàL ïéá ו eðzzשקל' ìà' øîàL ïéá ¥¤¨©§¥¤¨©©¦§

שקל', ì÷L.אלא àlà íäì ïéðúBð ïéà זה דין במשנה מצינו היכן הזקן, ושאל ¥§¦¨¤¤¨¤¤
déìהאחרון. øîà,אילפאépî àä כ המשנה, מי כפי -øîàc ,àéä øéàî éaø ¨©¥¨©¦©¦¥¦¦§¨©
סט:)במשנה únä,(כתובות éøác íéi÷ì äåöî הבנים של הממון הדין שמן שאף ¦§¨§©¥¦§¥©¥

לקיים הוא שמצוה כיון שנשאר, מה את רק יורשים והאחרים צרכיהם, כל להם ונותנים

האב. כציווי לאחרים מותם לאחר שישאר כדי שקל רק להם נותנים המת דברי

i"yx
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:mdixac xewn z` zxxan
ïðaø eðziehia zreay lr oaxw aeig oipra xn`p ,`ziixaa`xwie) ¨©¨¨

(c dxW` lkl aihidl F` rxdl miztUa `Hal raXz iM Wtp F`'¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦§Ÿ£¤
,'ebe 'EPOn mlrpe draWA mc`d `Hai,'áéèéäì Bà òøäì' §©¥¨¨¨¦§ª¨§¤§©¦¤§¨©§¥¦

e` rixn `ed dfay ,lk`iy e` lk`i `ly raypy oebk ezernyn
ok m`e ,etebl aihn,äáèäå äòøä ïäa LiL íéøác àlà éì ïéàla` ¥¦¤¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨

mixac,äáèäå äòøä ïäa ïéàL,mil xexv wexfl raypy oebkïépî ¤¥¨¤£¨¨©£¨¨¦©¦
,aeigd llka md mbyàháì òáMú ék Lôð Bà' øîBì ãeîìz©§©¤¤¦¦¨©§©¥

,'íéúôNáoiicre .dahde drxd mda oi`y mixac mb zeaxl `ay ¦§¨©¦
,àaäì àlà éì ïéàraypy 'aihidl F` rxdl' zernyn ixdy ¥¦¤¨§©¨§¨©§¥¦

dreay la` ,cizra xac zeyrlì,øáòL,'izlk`y' oebkïépî §¤¨©¦©¦
.dilr s` oaxw aiigyíãàä àháé øLà ìëì' øîBì ãeîìz©§©§Ÿ£¤§©¥¨¨¨

,'äòeáLa,xaryl dreay zeaxlìàòîLé éaø .àáé÷ò éaø éøác ¦§¨¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¨¥
,øîBàaezky oeik'áéèéäì Bà òøäì'`l` aiig epi`øîà .àaäì ¥§¨©§¥¦§©¨¨©

,ïk íà ,àáé÷ò éaø Bì,'aihidl F` rxdl'n yxec dz`yéì ïéà ©¦£¦¨¦¥§¨©§¥¦¥¦
äáèäå äòøä ïäa ïéàL íéøác ,äòøäå äáèä ïäa LiL íéøác àlà¤¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨

Bì øîà .ïépî,l`rnyi iaxáeúkä éeaøî`Hai xW` lkl' xn`py ¦©¦¨©¥¦©¨§Ÿ£¤§©¥
.'drEaWA mc`dBì øîà,`aiwr iaxCëì áeúkä äaéø íà± ¨¨¨¦§¨¨©¦¦¨©¨§¨

,dahde drxd mda oi`y mixacláeúkä äaéømbCëì.xaryl ± ¦¨©¨§¨
:`xnbd dywndéì øîà÷ øétLel aiyd dti ±éaøì àáé÷ò éaø ©¦¨¨©¥©¦£¦¨§©¦

,ìàòîLé.eixacl l`rnyi iax dced `l recne ¦§¨¥
:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîày jkn zraep mzwelgnéaø ¨©©¦¨¨©¦

ìk úà LøBc äéäL äðwä ïa àéðeçð éaø úà LnéML ìàòîLé¦§¨¥¤¦¥¤©¦§§¨¤©¨¨¤¨¨¥¤¨
a dlek äøBzäzcin,èøôe ììëa LøBc énð eäéà ,èøôe ììëeéaø ©¨¨§§¨§¨¦©¦¥§§¨§¨©¦

äøBzä ìk úà LøBc äéäL ,Bæ íb Léà íeçð úà ùnéML àáé÷ò£¦¨¤¦¥¤©¦©¤¨¨¥¤¨©¨
a dlekzcinLøBc énð eäéà ,èòéîe äaéøa.èòéîe äaéø,epiide ¨§¦¨¦¥¦©¦¥¦¨¦¥

xn`n eixg`e illk cg` ,mixn`n dyely dxeza mpyi xy`ky
z`f miyxec l`rnyi iax itl ,illk xn`n aeye xzei hxtn
lk xaecnd oicl zeaxl ,ef dcin z`xed .'llke hxte llk' zcina
.[hxtd oirk] hxtd ly zeixwird zepekzd mda yiy mixacd
['llk'k `le] ieaixk illkd xn`nd z` mi`ex ,`aiwr iax itl
zlawzn jkl m`zda ,['hxt'k `le] herink ihxtd xn`nd z`e
oicl zeaxl ,ef dcin ly dz`xed .'daixe hrine daix' dcind

.hrnl yi eze`y ,mieqn xac dfi`n ueg ,lkd z` xaecnd
:`xnbd zl`ey .eppipra el` zecin zekiiy cvik zyxtn `xnbd

.éèeòéîe ééeaéø Léøãc àáé÷ò éaø éàî:`xnbd daiynàéðúc ©©¦£¦¨§¨¥¦¥¦¥§©§¨
weqtd ,`ziixaa(c d `xwie)miztUa `Hal raXz iM Wtp F`'¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦

dyelyl wlgzn 'mc`d `Hai xW` lkl aihidl F` rxdl§¨©§¥¦§Ÿ£¤§©¥¨¨¨
,miwlgáMú ék Lôð Bà'äaéø 'òxg`n] ieaixk yxcp df xn`n ± ¤¤¦¦¨©¦¨

,[zllek dxeva xn`pyèòéî 'áéèéäì Bà òøäì'herink yxcp ± §¨©§¥¦¦¥
,[dreayd ipte` z` mvnivy oeikn]øæç 'íãàä àháé øLà ìëì'§Ÿ£¤§©¥¨¨¨¨©

,äaéøåy xg`neäaéøå èòéîe äaéøaezkdy yexcl yiìkä äaéø §¦¨¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ
:`ziixad zyxtne .cg` xacn uegéléî ìk äaéø ,äaéø éàîlk ± ©¦¨¦¨¨¦¥

,dahde drxd mda oi`y mixac oke xaryl oia `adl oia ,xac
èòéî ,èòéî éàîelhal dreay,äåöî øác`ly raypd oebk ©¦¥¦¥§©¦§¨

xzei oaxw aeign ehrnl ie`xy xacd edfe ,gqt lila dvn lk`i
.xyt` i`y xaca raypy meyn ,mixacd x`y lkn

Léøc ìàòîLé éaøåa df weqt.èøôe ììk,epiideòáMú ék Lôð Bà' §©¦¦§¨¥¨¥§¨§¨¤¤¦¦¨©
'íéúôNá àháìedf'áéèéäì Bà òøäì' ,ììk`edøLà ìëì' ,èøt §©¥¦§¨©¦§¨§¨©§¥¦§¨§Ÿ£¤

.ììëå øæç 'íãàä àháéy ,`ed oicdeéà ,ììëe èøôe ììk[oi`-] §©¥¨¨¨¨©§¨©§¨§¨§¨¦
èøtä äî ,èøtä ïéòk àlà ïc äzà['aihidl F` rxdl']LøBôî ©¨¨¤¨§¥©§¨¨©§¨§¨©§¥¦§¨

`edyìk óà ,àaäìoaxw aeigl miaxn ep`y iehia zreay ipte` §©¨©¨
`l` mpi`,àaäì,`vnp ef jxcae .oaxwn xeht ,xaryl la` §©¨

cééBúàì àììk éðäàoaxw aeigl zeaxl millkd elired ±eléôà ©£¥§¨¨§¨¥£¦
äáèäå äòøä ïäa ïéàL íéøácdreay ef didzy calae,àaäì §¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨§©¨

éèBòîì àèøt éðäàhrnl liaya hxtd lirede ±íéøác eléôà ©£¥§¨¨§©¥£¦§¨¦
,äáèäå äòøä ïäa LiLdreay `id xy`kì.øáòL ¤¥¨¤£¨¨©£¨¨§¤¨©

:l`rnyi iax zyxc lr dywn `xnbdàðà Cetéà.ip` jetd` ± ¥£¨
zeidl yi mitqepd mixacd lk lry ,jetd xn`p `l recn xnelk
ly mixac md mb eidiy df hxta 'aihidl e` rxdl'l minec
mixacd z` mb daxpy ici lr didz oicd zagxde ,dahde drxd

.xaryl `l` `adl mpi`y
:`xnbd zvxzn,÷çöé éaø øîàz` `l` daxp `ly xazqn ¨©©¦¦§¨

mixacdáéèéäì Bà òøäìc àéîecwx daxpy epiide ,mxeqi` beqa §¨¦§¨©§¥¦
Bøác ìçé ìa íeMî BøeqéàL éî(b l xacna)`ed ,exeqi` zedny , ¦¤¦¦©©¥§¨

jk jezne ,eiyrn ici lr cizra exeaic leligäúàöéllkd onBæ ¨¨¨
,xaryl dreay -ìa íeMî àlà ,Bøác ìçé ìa íåMî Bøeqéà ïéàL¤¥¦¦Ç©©¥§¨¤¨¦©

eøwLzFzinrA Wi`(`i hi `xwie)`ly dxezd dfa dxidfdy , §©§¦©£¦
.dreaya xwy ixac zn`l

:sqep uexizòáMú ék Lôð Bà' ,àø÷ øîà ,øîà ïéáà øa ÷çöé áø©¦§¨©¨¦¨©¨©§¨¤¤¦¦¨©
'íéúôNá àháì,`l` aiigl oi`y jcnllúîãB÷ äòeáMäL éî §©¥¦§¨©¦¦¤©§¨¤¤

ìly dyrn,éehéameiwl dncw dreayd xeaic z`vedy xnelk ©¦
xg`e rayp mc` dligzy ,`adl dreaya `edy itk] ,dyrnd

,[ezreay z` lhal e` miiwl dyrn dyer jkL àìådyrn §Ÿ¤
,äòeáMì úîãB÷ éehéaämcw dreaya xaecnd dyrndy xnelk ©¦¤¤©§¨

okle ,xaryl dreaya `edy itk ,dreayd z`vedläæ àöé̈¨¤
raypyå ézìëày raypy dfäNònäL ,ézìëà àìdlik`d ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¤©©£¤

rayp `ed eilryíãB÷onfaäòeáMì.dnvr ¥©§¨
xn`pd weqtd jynd z` zyxecd `ziixa d`ian `xnbd

:iehia zreayaïðaø eðzoaxw aeig oipra xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
iehia zreaya(c d `xwie)rxdl miztUa `Hal raXz iM Wtp F`'¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©

,'ebe 'EPOn mlrpe draWA mc`d `Hai xW` lkl aihidl F`§¥¦§Ÿ£¤§©¥¨¨¨¦§ª¨§¤§©¦¤
,'äòeáLa íãàä',dreayd zrya 'mc`' didiy jixvy cnll ¨¨¨¦§¨

,dreayd zrya dnly ezrc didzy epiide,ñeðàì èøtezrcy §¨§¨
`edy enk xacd didy xaqy meyn ,xwya raydl ezqp`

.rayp
,'íìòðå',bbey `l` aiig epi`y o`kn,ãéæîì èøtaiig epi`y §¤§©§¨§¥¦

.oaxw
mlrpe','epnî,eyexitúpL,äòeáL epnî äîlòz` gkyy epiide §¤§©¦¤¤¦§©§¨¦¤§¨

,dilr xar jk jezne ezreayìBëés` aiig didiy xn`z `ny ± ¨
`l` dreayd epnn dnlrzp `lykepnî äîlòúpLd zriciõôç ¤¦§©§¨¦¤¥¤

,eilr raypy,'íìòðå äòeáLa' øîBì ãeîìzizy ly zekinqne ©§©¦§¨§¤§©
y micnel el` milinìò áéiç Bðéàå ,áéiç àeä äòeáL íìòä ìò©¤§¥§¨©¨§¥©¨©

õôç íìòä.dreay mlrd ea oi`y ¤§¥¥¤
:`ziixad ixac z` zx`an `xnbd,'äòeáLa íãàä' ,øî øîà̈©©¨¨¨¦§¨

.ñeðàì èøt:`xnbd zl`ey.éîc éëéä:`xnbd daiynàðäk áøãk §¨§¨¥¦¨¥§§©©£¨
,éqà áøåe ,ax icinlz eidyáøc énwî éîéé÷ Båä ékminw eidyke ± §©©¦¦£¨§¦¦©¥§©

dkld xaca ipyd mr cg` miwlgp eid mizrl ,eiptln mi`veie
f`e ,maxn ernyyøîà øîxne` did mdn cg` ±éëäc àúòeáL ©¨©§£¨§¨¦

áøc dén÷ì Búà ék .áø øîà éëäc àúòeáL øîà øîe ,áø øîà± ¨©©©¨©§£¨§¨¦¨©©¦£§©¥§©
,edel`ye ax iptl okn xg`l e`aykeøîàaxeäéépéî ãçk± ¨©§©¦©§

.mdn cg`kCãéà déì øîà,ipyd eze` l`y ±àø÷éLa àðàå ¨©¥¦¨©£¨§¦§¨
éòázLéà,xwya izrayp ike ,ip`e ±déì øîà,axEñðà Eaì± ¦§§©¦¨©¥¦§£¨§

oeer jilr oi`e ,zn`a raydl ziid xeaqy ,jze` dqp` jzrc
.dreay

,lirl d`aedy `ziixaa epipyepnî ílòúpL ,'epnî íìòðå'§¤§©¦¤¤¦§©¥¦¤
íìòðå äòeáLa' øîBì ãeîìz ,õôç epnî ílòúpL ìBëé ,äòeáL§¨¨¤¦§©¥¦¤¥¤©§©¦§¨§¤§©
.õôç íìòä ìò áéiç Bðéàå ,áéiç àeä äòeáL íìòä ìò ,'epnî¦¤©¤§¥§¨©¨§¥©¨©¤§¥¥¤

:ef dkld xexiaa zwqer `xnbdàáøòîa déìò eëçîinkg ewgv ± ©££¥§©£¨¨
ik ,md miyaeyn i`cey ,el` `ziixa ixac lr l`xyi ux`

àîìLamlrddì úçkLî äòeáLdz` `ven ±àìamlrd,õôç ¦§¨¨§¨©§©©¨§Ÿ¥¤
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קעט
oifge` mipy` cenr ek sc ± iying wxt`nw `aa

äáèäå äòøä ïäá ïéàù."mil xexv wexf`y" -àèáì òáùú éë øîåì ãåîìúlkn -

.mewn'åë ùîéùù ìàòîùé éáøz` yniy l`rnyi iaxy ,opgei iaxl dil riny ikd -

.`ipegp iaxäåöî èòéî èòéî éàîz` dpynl oicd `ede ,`ed xyt` i`y xacc -

.mc`l recidåøáã ìçé àìepiide ,ezreay miiwl el xyt`y xaca `l` rnyn `l -

.`adlåø÷ùú àì`vz `l erayzy drya -

.xwyläòåáùá íãàäzrya mc` `diy -

.eilr eal `diy ,dreayñåðàì èøô-

xeaqke xaryl dreaya oebk ,dinwl yxtnck

zbby ok m` ,ira dinwle .zn`a raypy

.dl zgkyn ikid xaryl dreayäòåáùá
íìòðå.dreay epnn dnlrzpy -õôç íìòä-

.dl yxtn onwl .dreay `laêñðà êáì-

.zn`a rayil ziid xeaqk= éùðéà.çëùúçà
àéämlrd `la utg mlrd `ven dz` i` -

.dpyn dpi` `id efe ,dreayàì àîìàoi` -

ef `la ef `ven dz`?dl zgkyn `de ,dinza

.'ekúô éàäã äìòzt i`dc iabe .lk`y -

,dilr rayp `ly xeaqk ,`id dreay mlrd

.mixery ly `idy xeaq ixdy'åë ïðéæçxak -

idliya ycwne d`neh mlrd lv` eizyxit

."d`nehd zerici"àðù àì.xehte -
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àãçcren zkqnc `xza wxta gkenck ,`axe iia` xza jlnc - dxn` `tt ax ediipin

.eax meyn e` dxn` ezrcn m` micinlzd mircei eid `le ,(` ,ek) ohw

èòéî`zlin l`enyle ,ode e`la dizilc xac hrin :xninl ivn ded - devn xac

zil daixe hrine daix yixcc o`nlc ,od milewyc xnel jixve .`adla dizilc

.`zlin `cg `l` ihernl olàìådncwy

lr iielbl `xw i`d `z`e - dreayl iehia

i`da la` ,xaryl hrnnc "aihidl e` rxdl"

.ibq `l diceglúàe`lc d`xp - jqp` jal

jxhvi `ly ,xn`w `cixb oaxwn dixhtnl

dpaiykl dpiny z`hg `iaiy eqwpt lr aezkl

,`kil inp yper elit` `l` .ycwnd zia

(a ,dk mixcp) "mixcp drax`" wxta gkenck

jk oixzen zebby ixcpy myk :mzd xn`c

inc ikid ,yxtne .zexzen zebby zereay

cge cg lkc iq` axe `pdk axck ?zebby zereay

`iddl inc `le .razyn xity dizrc`

zend mq dpdi" dxn`y (` ,dl oihib) "gleyd"c

,ip`y oenn iabc .dyprpy ,"dipan cg`a

icil `al dteqy wcinl dl ded `xwirnc

`l i`n` :dniz edine .epca`z m` dreay

xehtl cge oaxwn xehtl cg ,i`xw ixz `irain

iab (` ,fi) mixcpc ipy wxta ogky`ck ,ypern

cg i`xw ixz ol irainc devnd z` lhal rayp

:xnel yie ?zewlnn xehtl cge oaxwn xehtl

i`xw ixz ol irain xity mzdc ,llk inc `lc

cifn xhtinl cge oaxwn bbey xhtinl cg

ixnbl exht - bbey xhtyk `kd la` ,zewlnn

"oig` drax`" wxt seqc `idde .yperne oaxwn

ixewy `xtw xa `iig iaxl :xn`wc (` ,bl zenai)

`l - xwyn ixewy `iig iax `xtw xale xwyn

rxi` j`id dil `irainw dreay yper oiprl

rnyy xnel dreh did dna `l` ,mci lr dlwz

.eixack iaxn
i`e
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:øîBà ìàòîLé éaø" .døîà àtt áø eäéépéî àãç£¨¦©§©©¨£¨¨©¦¦§¨¥¥
òøäì" :ïðaø eðz ."àáì ãéúòä ìò àlà áéiç Bðéà¥©¨¤¨©¤¨¦¨Ÿ¨©¨©§¨©
äòøä ïäa LiL íéøác àlà éì ïéà ,"áéèéäì Bà§¥¦¥¦¤¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨
øîBì ãeîìz ?ïépî äáèäå äòøä ïäa ïéàL ,äáèäå©£¨¨¤¥¨¤£¨¨©£¨¨¦©¦©§©
àlà éì ïéà ."íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà"¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦¥¦¤¨

ì ,àaäìàháé øLà ìëì" øîBì ãeîìz ?ïépî øáòL §©¨§¤¨©¦©¦©§©§¨£¤§©¥
ìàòîLé éaø .àáé÷ò éaø éøác ,"äòáLa íãàä̈¨¨¦§ª¨¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¨¥

"áéèéäì Bà òøäì" :øîBà¯éaø Bì øîà .àaäì ¥§¨©§¥¦§©¨¨©©¦
äáèä ïäa LiL íéøác àlà éì ïéà ,ïk íà :àáé÷ò£¦¨¦¥¥¦¤¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨
øîà ?ïépî äáèäå äòøä ïäa ïéàL íéøác ,äòøäå©£¨¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨¦©¦¨©
,Cëì áeúkä äaéø íà :Bì øîà .áeúkä éeaøî :Bì¥¦©¨¨©¦¦¨©¨§¨
àáé÷ò éaø déì øîà à÷ øétL .Cëì áeúkä äaéø¦¨©¨§¨©¦¨£©¥©¦£¦¨
LnéML ìàòîLé éaø :ïðçBé éaø øîà !ìàòîLé éaøì§©¦¦§¨¥£©©¦¨¨©¦¦§¨¥¤¦¥
äøBzä ìk úà LøBc äéäL äðwä ïa àéðeçð éaø úà¤©¦§§¨¤©¨¨¤¨¨¥¤¨©¨
Bæ íb Léà íeçð úà LnéML àáé÷ò éaø ;èøôe ììëa LøBc éîð eäéà ,èøôe ììëa dlek¨¦§¨§¨¦©¦¥¦§¨§¨©¦£¦¨¤¦¥¤©¦©
éaø éàî .èòéîe äaéø LøBc éîð eäéà ,èòéîe äaéøa dlek äøBzä ìk úà LøBc äéäL¤¨¨¥¤¨©¨¨§¦¨¦¥¦©¦¥¦¨¦¥©©¦

"òáMú ék Lôð Bà" :àéðúc ?éèeòéîe ééeaéø Léøãc àáé÷ò¯"áéèéäì Bà òøäì" ,äaéø¯ £¦¨§¨¥¦¥¦¥§©§¨¤¤¦¦¨©¦¨§¨©§¥¦
"íãàä àháé øLà ìëì" ,èòéî¯äaéøå èòéîe äaéø ,äaéøå øæç¯?äaéø éàî ;ìkä äaéø ¦¥§¨£¤§©¥¨¨¨¨©§¦¨¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ©¦¨

Lôð Bà" :èøôe ììk Léøc ìàòîLé éaøå .äåöî øác èòéî ?èòéî éàîe ,éléî ìk äaéø¦¨¨¦¥©¦¥¦¥§©¦§¨§©¦¦§¨¥¨¥§¨§¨¤¤
"íéúôNá àháì òáMú ék¯"áéèéäì Bà òøäì" ,ììk¯"íãàä àháé øLà ìëì" ,èøt¯ ¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨§¨©§¥¦§¨§¨£¤§©¥¨¨¨
ììëe èøôe ììk ,ììëå øæç¯óà ,àaäì LøBôî èøtä äî ,èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà ¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨©©§¨§¨§©¨©

àèøt éðäà ,àaäì äáèäå äòøä ïäa ïéàL íéøác eléôà ééezàì àììk éðäà ;àaäì ìkŸ§©¨©£¥§¨¨§©¥£¦§¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨§©¨©£¥§¨¨
ì äáèäå äòøä ïäa LiL íéøác eléôà éèeòîì.øáòL¯àéîec :÷çöé éaø øîà !àðà Cetéà §©¥£¦§¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨§¤¨©¥£¨£©©¦¦§¨§¨

øäì"cáø ."eøwLz ìa" íeMî àlà "Bøác ìçé ìa" íeMî Bøeqéà ïéàL Bæ äúàöé ,"Bøác ìçé ìa" íeMî BøeqéàL éî ,"áéèéäì Bà ò ¦§¨©§¥¦¦¤¦¦©¨¥§¨¨§¨¤¥¦¦©¨¥§¨¤¨¦©§©§©
,äòeáMì úîãB÷ éehéaäL àìå ,éehéaì úîãB÷ äòeáMäL éî ,"íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà" :àø÷ øîà ,øîà ïéáà øa ÷çöé¦§¨©¨¦¨©¨©§¨¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦¦¤©§¨¤¤©¦§Ÿ¤©¦¤¤©§¨

"äòeáLa íãàä" :ïðaø eðz .äòeáMì íãB÷ äNònäL ,"ézìëà àì"å "ézìëà" äæ àöé¯"íìòðå" ,ñeðàì èøt¯,ãéæîì èøt ¨¨¤¨©§¦§Ÿ¨©§¦¤©©£¤¥©§¨¨©¨©¨¨¨¦§¨§¨§¨§¤§©§¨§¥¦
"epnî"¯Bðéàå ,áéiç àeä äòeáL íìòä ìò ,"íìòðå äòeáLa" :øîBì ãeîìz ?õôç epnî äîlòúpL ìBëé ;äòeáL epnî äîlòúpL ¦¤¤¦§©§¨¦¤§¨¨¤¦§©§¨¦¤¥¤©§©¦§¨§¤§©©¤§¥§¨©¨§¥

.õôç íìòä ìò áéiç"äòeáLa íãàä" :øî øîà¯:øîà øî ,áøc énwî éîéé÷ eåä ék éñà áøå àðäk áøãk ?éîc éëéä .ñeðàì èøt ©¨©¤§¥¥¤¨©©¨¨¨¦§¨§¨§¨¥¦¨¥¦§©¨£¨§©©¦¦¨©§¦¦©¥§©¨£©
àø÷éLa àðàå :Cãéà déì øîà .eäéépéî ãçk øîà ,áøc dén÷ì eúà ék .áø øîà éëäc àúòeáL :øîà øîe ,áø øîà éëäc àúòeáL§£¨§¨¦£©©¨£©§£¨§¨¦£©©¦£§©¥§©£©§©¦©§£©¥¦¨©£¨§¦§¨

"epnî íìòðå" .Cñðà Caì :déì øîà ?éòazLéà¯íìòðå äòeáLa" :øîBì ãeîìz ?õôç epnî ílòúpL ìBëé ,äòeáL epnî ílòúpL ¦§§©¦£©¥¦¨©§¨§¤§©¦¤¤¦§©¥¦¤§¨¨¤¦§©¥¦¤¥¤©§©¦§¨§¤§©
ïBâk ,õôç àìa dì zçkLî äòeáL àîìLa :àáøòîa déìò eëçî .õôç íìòä ìò áéiç Bðéàå ,áéiç àeä äòeáL íìòä ìò ,"epnî¦¤©¤§¥§¨©¨§¥©¨©¤§¥¥¤§©£¥§©©§¨¦§¨¨§¨©§©©§¨§¨¥¤§
?éîc éëéä äòeáL àìa õôç àlà ;øéëc àöôç ,éLpéà déúòeáLc ,øîà÷ "ìëBàL" øeáñëe "ïéhç út ìëBà àlL äòeáL" :øîàc©£©§¨¤Ÿ©©¦¦§¨¤©¨¨©¦§¨¥¦©¥¤§¨§¦¤¨¥¤§¨§¨¥¦¨¥

¯.éLpéà àöôç ,déì øéëc déúòeáLc ,øîà÷ íéøBòN ìL øeáñëe "ïéhç út ìëBà àlL äòeáL" :øîàc ïBâk¯éLpéà àöôçc ïåék §©£©§¨¤Ÿ©©¦¦§¨¤§¦¨¨©¦§¨¥§¦¥¤§¨¦©¥¥¨§¤§¨¦©¥
é÷úî .àéä úçà àãå àc :øæòìà éaø øîà àlà !äòeáL íìòä eðééä eäìzçkLî àì äòeáL àìa õôç àîìà :óñBé áø dì ó §©§¤§¥§¨¤¨£©©¦¤§¨¨¨§¨©©¦©§¦¨©¥©§¨¥¤§Ÿ§¨¨©§©©§

,ïéhç ìL Bãéa äúìòå ïéøBòN út ìBhéì ìqì Bãé èéLBäå ,"ïéhç út ìëBà àlL äòeáL" :øîàc ïBâk dì zçkLî àäå ?dì̈§¨©§©©§¨§©£©§¨¤Ÿ©©¦¦§¦¨©©¦©§¦§¨§¨§¨¤¦¦
éànà àlà ïaø÷ déì záéiçî íeìk :ééaà déì øîà !déì òãé àìc àeä àöôç ,déì øéëc déúòeáLc ,dìëàå àéä íéøBòN øeáñëe§¨§¦¦©£¨¨¦§¨¥§¦¥¤§¨§Ÿ§©¥£©¥©©¥§§©§©§¥¨§¨¤¨©©

aø÷ óBñ óBñ :óñBé áøì ééaà déì øîà ,àðéøçà àðMéì !àeä äòeáL íìòä ,déãéa ñéôúcíìòä úäéî út éàäc dìò éúééî à÷c ï §¨¥¦¥¤§¥§¨¦¨¨©£¦¨£©¥©©¥§©¥¨§¨§¨©§¥£¨§©©¦©¤§¥
dépéî Léøt àeä ïéhçc déì òãé éëc ïåék :Cì øîà óñBé áøå !àeä äòeáL¯íìòä :ïîçð áøî àáø dépéî àòa .àeä õôç íìòä §¨§©¥¨©¨¥¨§¦¨©¥§¦¦¨¥¦¥¤§¥¥¤§¨¦¥¨¨¥©©§¨¤§¥

.áéiçå Bãéa äòeáL íìòä éøä :déì øîà ?eäî ,Bãéa äæå äæ¯úîçî éà ,ïðéæç :éLà áø øîà !øeèôe Bãéa õôç íìòä éøä ,äaøcà ¤§¤§¨©£©¥£¥¤§¥§¨§¨§©¨©§©¨£¥¤§¥¥¤§¨¨£©©©¦¨¥©¦¥£©
Léøt à÷ äòeáL¯Léøt à÷ õôç úîçî éà ,áéiçå Bãéa äòeáL íìòä éøä¯áøì àðéáø déì øîà .øeèôe Bãéa õôç íìòä éøä §¨¨¨¥£¥¤§¥§¨§¨§©¨¦¥£©¥¤¨¨¥£¥¤§¥¥¤§¨¨£©¥¨¦¨§©

:ïîçð áøî àáø dépéî àòa .àðL àì àlà !äòeáL íeMî àlà õôçî Léøt íeìk ,õôç íeMî àlà äòeáMî Léøt íeìk :éLà©¦§¨¥¦§¨¤¨¦¥¤§¨¥¥¥¤¤¨¦§¨¤¨¨§¨§¨¦¥¨¨¥©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zereay(oey`x meil)

eäéépéî àãçelld zerenyn zg` ±,døîà àtt áøixacn dpi`e £¨¦©§©¨¨£¨¨
.iia`

:epizpyna epipy.àáì ãéúòä ìò àlà áéiç Bðéà øîBà ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¥¥©¨¤¨©¤¨¦¨Ÿ
`a iehia zreaya oaxw aeig m` ewlgp l`rnyi iaxe `aiwr iax
`xnbd .`adl dreay lr `l` epi` e` ,xaryl dreay lr mb

:mdixac xewn z` zxxan
ïðaø eðziehia zreay lr oaxw aeig oipra xn`p ,`ziixaa`xwie) ¨©¨¨

(c dxW` lkl aihidl F` rxdl miztUa `Hal raXz iM Wtp F`'¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦§Ÿ£¤
,'ebe 'EPOn mlrpe draWA mc`d `Hai,'áéèéäì Bà òøäì' §©¥¨¨¨¦§ª¨§¤§©¦¤§¨©§¥¦

e` rixn `ed dfay ,lk`iy e` lk`i `ly raypy oebk ezernyn
ok m`e ,etebl aihn,äáèäå äòøä ïäa LiL íéøác àlà éì ïéàla` ¥¦¤¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨

mixac,äáèäå äòøä ïäa ïéàL,mil xexv wexfl raypy oebkïépî ¤¥¨¤£¨¨©£¨¨¦©¦
,aeigd llka md mbyàháì òáMú ék Lôð Bà' øîBì ãeîìz©§©¤¤¦¦¨©§©¥

,'íéúôNáoiicre .dahde drxd mda oi`y mixac mb zeaxl `ay ¦§¨©¦
,àaäì àlà éì ïéàraypy 'aihidl F` rxdl' zernyn ixdy ¥¦¤¨§©¨§¨©§¥¦

dreay la` ,cizra xac zeyrlì,øáòL,'izlk`y' oebkïépî §¤¨©¦©¦
.dilr s` oaxw aiigyíãàä àháé øLà ìëì' øîBì ãeîìz©§©§Ÿ£¤§©¥¨¨¨

,'äòeáLa,xaryl dreay zeaxlìàòîLé éaø .àáé÷ò éaø éøác ¦§¨¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¨¥
,øîBàaezky oeik'áéèéäì Bà òøäì'`l` aiig epi`øîà .àaäì ¥§¨©§¥¦§©¨¨©

,ïk íà ,àáé÷ò éaø Bì,'aihidl F` rxdl'n yxec dz`yéì ïéà ©¦£¦¨¦¥§¨©§¥¦¥¦
äáèäå äòøä ïäa ïéàL íéøác ,äòøäå äáèä ïäa LiL íéøác àlà¤¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨§¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨

Bì øîà .ïépî,l`rnyi iaxáeúkä éeaøî`Hai xW` lkl' xn`py ¦©¦¨©¥¦©¨§Ÿ£¤§©¥
.'drEaWA mc`dBì øîà,`aiwr iaxCëì áeúkä äaéø íà± ¨¨¨¦§¨¨©¦¦¨©¨§¨

,dahde drxd mda oi`y mixacláeúkä äaéømbCëì.xaryl ± ¦¨©¨§¨
:`xnbd dywndéì øîà÷ øétLel aiyd dti ±éaøì àáé÷ò éaø ©¦¨¨©¥©¦£¦¨§©¦

,ìàòîLé.eixacl l`rnyi iax dced `l recne ¦§¨¥
:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîày jkn zraep mzwelgnéaø ¨©©¦¨¨©¦

ìk úà LøBc äéäL äðwä ïa àéðeçð éaø úà LnéML ìàòîLé¦§¨¥¤¦¥¤©¦§§¨¤©¨¨¤¨¨¥¤¨
a dlek äøBzäzcin,èøôe ììëa LøBc énð eäéà ,èøôe ììëeéaø ©¨¨§§¨§¨¦©¦¥§§¨§¨©¦

äøBzä ìk úà LøBc äéäL ,Bæ íb Léà íeçð úà ùnéML àáé÷ò£¦¨¤¦¥¤©¦©¤¨¨¥¤¨©¨
a dlekzcinLøBc énð eäéà ,èòéîe äaéøa.èòéîe äaéø,epiide ¨§¦¨¦¥¦©¦¥¦¨¦¥

xn`n eixg`e illk cg` ,mixn`n dyely dxeza mpyi xy`ky
z`f miyxec l`rnyi iax itl ,illk xn`n aeye xzei hxtn
lk xaecnd oicl zeaxl ,ef dcin z`xed .'llke hxte llk' zcina
.[hxtd oirk] hxtd ly zeixwird zepekzd mda yiy mixacd
['llk'k `le] ieaixk illkd xn`nd z` mi`ex ,`aiwr iax itl
zlawzn jkl m`zda ,['hxt'k `le] herink ihxtd xn`nd z`e
oicl zeaxl ,ef dcin ly dz`xed .'daixe hrine daix' dcind

.hrnl yi eze`y ,mieqn xac dfi`n ueg ,lkd z` xaecnd
:`xnbd zl`ey .eppipra el` zecin zekiiy cvik zyxtn `xnbd

.éèeòéîe ééeaéø Léøãc àáé÷ò éaø éàî:`xnbd daiynàéðúc ©©¦£¦¨§¨¥¦¥¦¥§©§¨
weqtd ,`ziixaa(c d `xwie)miztUa `Hal raXz iM Wtp F`'¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦

dyelyl wlgzn 'mc`d `Hai xW` lkl aihidl F` rxdl§¨©§¥¦§Ÿ£¤§©¥¨¨¨
,miwlgáMú ék Lôð Bà'äaéø 'òxg`n] ieaixk yxcp df xn`n ± ¤¤¦¦¨©¦¨

,[zllek dxeva xn`pyèòéî 'áéèéäì Bà òøäì'herink yxcp ± §¨©§¥¦¦¥
,[dreayd ipte` z` mvnivy oeikn]øæç 'íãàä àháé øLà ìëì'§Ÿ£¤§©¥¨¨¨¨©

,äaéøåy xg`neäaéøå èòéîe äaéøaezkdy yexcl yiìkä äaéø §¦¨¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ
:`ziixad zyxtne .cg` xacn uegéléî ìk äaéø ,äaéø éàîlk ± ©¦¨¦¨¨¦¥

,dahde drxd mda oi`y mixac oke xaryl oia `adl oia ,xac
èòéî ,èòéî éàîelhal dreay,äåöî øác`ly raypd oebk ©¦¥¦¥§©¦§¨

xzei oaxw aeign ehrnl ie`xy xacd edfe ,gqt lila dvn lk`i
.xyt` i`y xaca raypy meyn ,mixacd x`y lkn

Léøc ìàòîLé éaøåa df weqt.èøôe ììk,epiideòáMú ék Lôð Bà' §©¦¦§¨¥¨¥§¨§¨¤¤¦¦¨©
'íéúôNá àháìedf'áéèéäì Bà òøäì' ,ììk`edøLà ìëì' ,èøt §©¥¦§¨©¦§¨§¨©§¥¦§¨§Ÿ£¤

.ììëå øæç 'íãàä àháéy ,`ed oicdeéà ,ììëe èøôe ììk[oi`-] §©¥¨¨¨¨©§¨©§¨§¨§¨¦
èøtä äî ,èøtä ïéòk àlà ïc äzà['aihidl F` rxdl']LøBôî ©¨¨¤¨§¥©§¨¨©§¨§¨©§¥¦§¨

`edyìk óà ,àaäìoaxw aeigl miaxn ep`y iehia zreay ipte` §©¨©¨
`l` mpi`,àaäì,`vnp ef jxcae .oaxwn xeht ,xaryl la` §©¨

cééBúàì àììk éðäàoaxw aeigl zeaxl millkd elired ±eléôà ©£¥§¨¨§¨¥£¦
äáèäå äòøä ïäa ïéàL íéøácdreay ef didzy calae,àaäì §¨¦¤¥¨¤£¨¨©£¨¨§©¨

éèBòîì àèøt éðäàhrnl liaya hxtd lirede ±íéøác eléôà ©£¥§¨¨§©¥£¦§¨¦
,äáèäå äòøä ïäa LiLdreay `id xy`kì.øáòL ¤¥¨¤£¨¨©£¨¨§¤¨©

:l`rnyi iax zyxc lr dywn `xnbdàðà Cetéà.ip` jetd` ± ¥£¨
zeidl yi mitqepd mixacd lk lry ,jetd xn`p `l recn xnelk
ly mixac md mb eidiy df hxta 'aihidl e` rxdl'l minec
mixacd z` mb daxpy ici lr didz oicd zagxde ,dahde drxd

.xaryl `l` `adl mpi`y
:`xnbd zvxzn,÷çöé éaø øîàz` `l` daxp `ly xazqn ¨©©¦¦§¨

mixacdáéèéäì Bà òøäìc àéîecwx daxpy epiide ,mxeqi` beqa §¨¦§¨©§¥¦
Bøác ìçé ìa íeMî BøeqéàL éî(b l xacna)`ed ,exeqi` zedny , ¦¤¦¦©©¥§¨

jk jezne ,eiyrn ici lr cizra exeaic leligäúàöéllkd onBæ ¨¨¨
,xaryl dreay -ìa íeMî àlà ,Bøác ìçé ìa íåMî Bøeqéà ïéàL¤¥¦¦Ç©©¥§¨¤¨¦©

eøwLzFzinrA Wi`(`i hi `xwie)`ly dxezd dfa dxidfdy , §©§¦©£¦
.dreaya xwy ixac zn`l

:sqep uexizòáMú ék Lôð Bà' ,àø÷ øîà ,øîà ïéáà øa ÷çöé áø©¦§¨©¨¦¨©¨©§¨¤¤¦¦¨©
'íéúôNá àháì,`l` aiigl oi`y jcnllúîãB÷ äòeáMäL éî §©¥¦§¨©¦¦¤©§¨¤¤

ìly dyrn,éehéameiwl dncw dreayd xeaic z`vedy xnelk ©¦
xg`e rayp mc` dligzy ,`adl dreaya `edy itk] ,dyrnd

,[ezreay z` lhal e` miiwl dyrn dyer jkL àìådyrn §Ÿ¤
,äòeáMì úîãB÷ éehéaämcw dreaya xaecnd dyrndy xnelk ©¦¤¤©§¨

okle ,xaryl dreaya `edy itk ,dreayd z`vedläæ àöé̈¨¤
raypyå ézìëày raypy dfäNònäL ,ézìëà àìdlik`d ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¤©©£¤

rayp `ed eilryíãB÷onfaäòeáMì.dnvr ¥©§¨
xn`pd weqtd jynd z` zyxecd `ziixa d`ian `xnbd

:iehia zreayaïðaø eðzoaxw aeig oipra xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
iehia zreaya(c d `xwie)rxdl miztUa `Hal raXz iM Wtp F`'¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©

,'ebe 'EPOn mlrpe draWA mc`d `Hai xW` lkl aihidl F`§¥¦§Ÿ£¤§©¥¨¨¨¦§ª¨§¤§©¦¤
,'äòeáLa íãàä',dreayd zrya 'mc`' didiy jixvy cnll ¨¨¨¦§¨

,dreayd zrya dnly ezrc didzy epiide,ñeðàì èøtezrcy §¨§¨
`edy enk xacd didy xaqy meyn ,xwya raydl ezqp`

.rayp
,'íìòðå',bbey `l` aiig epi`y o`kn,ãéæîì èøtaiig epi`y §¤§©§¨§¥¦

.oaxw
mlrpe','epnî,eyexitúpL,äòeáL epnî äîlòz` gkyy epiide §¤§©¦¤¤¦§©§¨¦¤§¨

,dilr xar jk jezne ezreayìBëés` aiig didiy xn`z `ny ± ¨
`l` dreayd epnn dnlrzp `lykepnî äîlòúpLd zriciõôç ¤¦§©§¨¦¤¥¤

,eilr raypy,'íìòðå äòeáLa' øîBì ãeîìzizy ly zekinqne ©§©¦§¨§¤§©
y micnel el` milinìò áéiç Bðéàå ,áéiç àeä äòeáL íìòä ìò©¤§¥§¨©¨§¥©¨©

õôç íìòä.dreay mlrd ea oi`y ¤§¥¥¤
:`ziixad ixac z` zx`an `xnbd,'äòeáLa íãàä' ,øî øîà̈©©¨¨¨¦§¨

.ñeðàì èøt:`xnbd zl`ey.éîc éëéä:`xnbd daiynàðäk áøãk §¨§¨¥¦¨¥§§©©£¨
,éqà áøåe ,ax icinlz eidyáøc énwî éîéé÷ Båä ékminw eidyke ± §©©¦¦£¨§¦¦©¥§©

dkld xaca ipyd mr cg` miwlgp eid mizrl ,eiptln mi`veie
f`e ,maxn ernyyøîà øîxne` did mdn cg` ±éëäc àúòeáL ©¨©§£¨§¨¦

áøc dén÷ì Búà ék .áø øîà éëäc àúòeáL øîà øîe ,áø øîà± ¨©©©¨©§£¨§¨¦¨©©¦£§©¥§©
,edel`ye ax iptl okn xg`l e`aykeøîàaxeäéépéî ãçk± ¨©§©¦©§

.mdn cg`kCãéà déì øîà,ipyd eze` l`y ±àø÷éLa àðàå ¨©¥¦¨©£¨§¦§¨
éòázLéà,xwya izrayp ike ,ip`e ±déì øîà,axEñðà Eaì± ¦§§©¦¨©¥¦§£¨§

oeer jilr oi`e ,zn`a raydl ziid xeaqy ,jze` dqp` jzrc
.dreay

,lirl d`aedy `ziixaa epipyepnî ílòúpL ,'epnî íìòðå'§¤§©¦¤¤¦§©¥¦¤
íìòðå äòeáLa' øîBì ãeîìz ,õôç epnî ílòúpL ìBëé ,äòeáL§¨¨¤¦§©¥¦¤¥¤©§©¦§¨§¤§©
.õôç íìòä ìò áéiç Bðéàå ,áéiç àeä äòeáL íìòä ìò ,'epnî¦¤©¤§¥§¨©¨§¥©¨©¤§¥¥¤

:ef dkld xexiaa zwqer `xnbdàáøòîa déìò eëçîinkg ewgv ± ©££¥§©£¨¨
ik ,md miyaeyn i`cey ,el` `ziixa ixac lr l`xyi ux`

àîìLamlrddì úçkLî äòeáLdz` `ven ±àìamlrd,õôç ¦§¨¨§¨©§©©¨§Ÿ¥¤
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øáòùì éåèéá [úòåáù] úââù àéä åæéàdl zgkyn ikid ,"dreaya mc`" opirac oeik -

bbey?òãéã éà.xwyl rayp `edy dreay zrya -àåä ãéæî."mlrpe" azk `xwe -

dnlrzp onf xg`le eilr zayein ezrc dreay zryay ,dl zgkyn `adl `nlya
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éàåwxtc oizipzn` dil dywz `ziixa` dil `iywc` :dniz - `ed qep` rci `lc

`nyc :xnel yie !zecrd oecf mr ezbby lr :opzc ,(` ,l zereay) "zecrd zreay"

la` .ea aiig cifn elit`c ,dbby dny oaxw zbbyc zecrd zreaya cenlzdl dil `hiyt

.`ziilrn dbby opira cifn` aiigin `lc oeikc ,dbby dny `lc jzrc `wlq iehia zreay

qpe`c zecrd zreaya onwl dil `hiytc `de

`hiytc d`xp ,xehtlr s`c iehia zreayn dil

oky lk ,qpe` dia xht "mlrpe" dia aizkc ab

.xehtc "mlrpe" dia azk `lc zecrd zreay

åìéôà"lecb llk" wxt yixa - 'ek opax `niz

lkd :iia` xn`c `d iab (a ,hq zay)

cr oaxw dilr oiaiig oi`y iehia zreaya micen

edfi` :`ipzc `dn jixte .day e`la bebyiy

ip` rcei xn`c ,xaryl iehia zreay zbby

oiaiig m` rcei ipi` la` dxeq` ef dreayy

?ipn :mixtqa my dide .e`l m` oaxw dilr

e`lc dlek dxezd lka `zyd ,fapen `nili`

,dbby dny oaxw zbbyc fapen xn` `ed yecig

,opax e`l `l` ?oky lk `l `ed yecigc `kd

lka `l` fapenc dilr opax ibilt `l o`k cre

`kd la` ,`ed yecig e`lc ,dlek dxezd

i"yxe .`zaeiz iia`c `zaeiz .`l `ed yecigc

`iz` `l `de :el dyw ik ef `qxib qxeb epi`

,dbby dny oaxw zbbyc opireny`l `ziixa

zreay zbby ogky` ikid opireny`l `l`

,igeky`l inp wigc `zrnyae .xaryl iehia

ipn `d :qxhpewd qxbe .'ek inc ikid :xn`wc

zreay edl zil opaxl la` :yxite .`id fapen

`"vpbnn xfril` iax axd dywde .xaryl iehia

fapenc dilr biltc `pz i`d o`nc ,eyexitl

iehia zreay dil zi` edi`e ,`aiwr iax - mzd

l`eny epiax el aiyde !lirl opixn`ck ,xaryl
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epiaxl `iywe .dyr da yiy xeaqe ,"`l e` e`l

zbby opaxl elit`c opiwqn oizrnya `kdc :mz
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.åàì Bà ïaø÷ äéìò¯úââL :øîàc ,æaðeîk ?ïàîk ¨¤¨¨§¨¨§©§§©§¨©¦§©
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zereay(oey`x meil)

ì éehéa úòeáL úââL àéä BæéàøáòLixd ,oaxw dilr aiigyéà ¥¦¦§©§©¦§¤¨©¦
òãéc,xwyl rayp `edy dreayd zrya rci m` ±àeä ãéæî §¨©¥¦

e ,oaxwn xehteòãé àìc éà`ed zn` lry ayge ,xwy eixacy ¦§Ÿ¨©
,raypàeä ñeðàlirl `ziixaa epcnl oky ,oaxwn xehte(`"r) ¨

'draWA mc`d'n(c d `xwie)dreayd zrya zerh el dzid m`y , ¨¨¨¦§ª¨
:ongp ax aiyn .dreay aeign xehte qpe` aygpøîBàa ,déì øîà̈©¥§¥

Bæ äòeáML éðà òãBéxwyl rayp ip`yíà òãBé éðéà ìáà ,äøeñà ¥©£¦¤§¨£¨£¨¥¦¥©¦
.åàì Bà ïaø÷ äéìò ïéáéiç,oaxw aeig zrici epnn dnlrpy oeike ©¨¦¨¤¨¨§¨¨
.z`hg aiige ,bbey aygp

ewlgp mi`pz(.hq zay)`idy gky j` cifna dxiar dyerd iabl
e` oaxw aiige bbeyk epic m`d ,z`hg odilr miaiigy zexiarn
zrcl eli`e ,aiige ,dbby dny oaxw zbby ,fapen zrcl .`l

xehte dbby dny oi` oaxw zbby minkgm` zxxan `xnbd .
:`xnbd zl`ey .fapen zhiya `weec xn`p ongp ax ly evexiz

ïàîkoaxw miaiigy rci `l m`y ongp ax xn` dhiy efi` itl ± §©
.z`hg aiige bbey aygp iehia zreay lr`weec dxe`kl,æaðeîk§§©

.äââL dîL ïaø÷ úââL øîàc§¨©¦§©¨§¨§¨§¨¨
:`xnbd daiynàîéz eléôàk ongp ax ixacy elit` xen` ±.ïðaø £¦¥¨©¨¨

ydlek äøBzä ìëa àlà æaðeîc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò± ©¨Ÿ§¦¦©¨¨£¥§§©¤¨§¨©¨¨
zxka opecfy zexiaraàeä Lecéç åàìc,z`hg aiig ozbby lry §¨¦

,àëä ìáà,iehia zreayaàeä Lecéçc,oaxw dilr miaiigyìëác £¨¨¨§¦§§¨
ïçkLà àì dlek äøBzäepivn `l ±åàì,zxk ea oi`yéúééîc± ©¨¨Ÿ©§§¨¨§©§¥

ezbby lr mi`ianyïaø÷,z`hgïðéôìécepcnl ixdy ±(.hq zay) ¨§¨§¨§¦©
,äøæ äãBáòîdxiard lr `a dly oaxw dxf dcearay enky ¥£¨¨¨

dxiar lr `l` z`hg miaiig oi` dxezd lka s` ,zxk dpecfy
,zxk dpecfyéúééî àëäåoaxw `ian ,iehia zreaya ,o`k eli`e ± §¨¨©§¥

zxk da oi`y s`,`ed yecig df oaxwy oeike ,eãBî ïðaø eléôà£¦©¨¨
.dbby dny oaxw zbbyy ,fapenl

:zebby ipicn oecipa zwqer `xnbdòaLð ,àáøî àðéáø dépéî àòa§¨¦¥¨¦¨¥¨¨¦§©
økk ìò,dplk`i `lyäéìò ïkzñîezngn dlke`l gxken ± ©¦¨¦§©¥¨¤¨

,dlk`e ezreayn gkye ,eytp zpkq,eäî.oaxw aiig m`d ©
`ld :ezl`y lr ddnz `xnbdïkzñîxzen m` le`yl `eaiy ¦§©¥

ef xkik lek`l eløî déì éøLéìm` ,ytp gewt meyn el xizz ± ¦§¥¥©
:`xnbd zyxtn .oaxwn xehte ,llk dxiar ecia oi` okàlàjk ¤¨

y mc` ,`piax l`yøòèöîxkef did m` mby cr ,arxd zngn ¦§©¥
dreayd z` gkye ,cifna xkikd z` lke` did ezreay z`

,éàî ,äòeáL úââLa dìëàå.oaxw aiig m`ddéì øîà`ax ©£¨¨§¦§©§¨©¨©¥
,`piaxlàðéðzy in ,`ziixaa z`fBúòéãéî áLel dzid m`y ± §¦¨¨¦¦¨

zngn eiyrnn ay did xeqi` jka yiy dxiard zrya drici
,ef drici,BúââL ìò ïaø÷ àéáîy in la`Búòéãéî áL àì`ly ± ¥¦¨§¨©¦§¨Ÿ¨¦¦¨

,xeqi`d zrici zngn dxiardn ay didìò ïaø÷ àéáî ïéà¥¥¦¨§¨©
.BúââLdilr xaer did dreayd zgky `lel mby ,df mc`e ¦§¨

.oaxwn xehte ,ezricin ay epi` ok mb ,exrv zngn cifna
:daygna dreay oipra dpc `xnbdBaìa øîb ,ìàeîL øîà̈©§¥¨©§¦

`l` ,dlg dreay oi` ,dreay xeqi` eilr legiyéøöàéöBiL C ¨¦¤¦
øîàpL ,åéúôNa(c d `xwie),'íéúôNá àháì'raypd oi`y epcnl ¦§¨¨¤¤¡©§©¥¦§¨©¦

.eiztya dreay `iveiy cr aiig
:`xnbd dywn,éáéúéîxn`p ,`ziixaa epipy(my `xwie)Wtp F`' ¥¦¦¤¤

mc`d `Hai xW` lkl aihidl F` rxdl miztUa `Hal raXz iM¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦§Ÿ£¤§©¥¨¨¨
yexcl yie ,'draWABaìa øîb .ála àìå 'íéúôNá'eilr legzy ¦§ª¨¦§¨©¦§Ÿ©¥¨©§¦

,dreaydïépî,dlg `idyíãàä àháé øLà ìëì' øîBì ãeîìz ¦©¦©§©§Ÿ£¤§©¥¨¨¨
,'äòeáLaxn`y itk `le .daygn ici lr dreayl ieaix `ede ¦§¨

.dlg dpi` daygna dreayy l`eny
:`ziixad ixaca dywzn `xnbdàéL÷ dôeb àädyw `ziixad ± ¨¨©§¨

,dnvr cvnúøîà,dzligzaúøîà øãäå ,ála àìå 'íéúôNá'± ¨§©¦§¨©¦§Ÿ©¥©£©¨§©
,xne`e xfegeïépî Baìa øîb`vnp ,jkl xewn `iane ,aiig `edy ¨©§¦¦©¦

:`ziixad z` ayiin zyy ax .mixzeq `ziixad ixacyáø øîà̈©©
àéL÷ àì àä ,úLLc yxtl yiy ,dyw dpi` ef `iyew ±éëä ¥¤¨Ÿ©§¨¨¦

øîbL àìå 'íéúôNá' ,øîà÷,àéöBä àìå åéúôNá àéöBäì Baìa ¨¨©¦§¨©¦§Ÿ¤¨©§¦§¦¦§¨¨§Ÿ¦
cr dreay didzy oiekzp `ly xg`n dlg dreay oi` dfay

.eiztya dp`iveiyïépî íúñ Baìa øîb,dlg dreaydyãeîìz ¨©§¦§¨¦©¦©§
,'àháé øLà ìëì' øîBìdlg dreayy zeaxl weqtd `a ©§Ÿ£¤§©¥

:zyy ax miiqne .daygnaì àlààéL÷ ìàeîLdyw oiicr ± ¤¨¦§¥©§¨
.[daygna dlg dreay oi`y xn`y] l`eny ixac lr `ziixadn

:l`eny zhiyl `ziixad z` uxzn zyy axõéøz ,úùL áø øîà̈©©¥¤§¦
éëä àîéàå,jk dzpeeka xen`e `ziixad z` uxz ±àìå 'íéúôNá' §¥¨¨¦¦§¨©¦§Ÿ

àéöBäì Baìa øîbLlke` `ly dreay' eita,'ïéhç útdlwzpe ¤¨©§¦§¦©¦¦
epeylàéöBäålke` `ly dreay' eita,'ïéøBòN útdreay oi`y §¦©§¦

.llk dlgàéöBäì Baìa øîblke` `ly dreay' eita'ïéhç út ¨©§¦§¦©¦¦
åepeyl dlwzpàéöBäålke` `ly dreay'íúñ 'útxn` `le] §§¦©§¨

,['mihg'ïépî,mihg zta xq`pyàháé øLà ìëì' øîBì ãeîìz ¦©¦©§©§Ÿ£¤§©¥
,'íãàä.dreayd dlg df ote`a mby zeaxl ¨¨¨

:ztqep `ziixan l`eny lr dywn `xnbd,éáéúéîyepip ¥¦¦
ilr ixd' xne`d oebk] oaxw `iadl xcepd oipra xn`p ,`ziixaa

,['dler `iadléúôN àöBî'úéNòå øBîLz E'Yxcp xW`Mbk mixac) ¨§¨¤¦§§¨¦¨©£¤¨©§¨
(ck,éì ïéàexcp z` miiwl aiigyàlàkåéúôNa àéöBäLenke] ¥¦¤¨¤¦¦§¨¨

,['LiztU `vFn' aezkyBaìa øîboaxw `iaiyïépî,xcpd lgy ¨§¨¤¨©§¦¦©¦
áì áéãð ìk' øîBì ãeîìz'adf ilM lM fnEke zrAhe mfpe gg E`iad ©§©Ÿ§¦¥¥¦¨¨¤¤§©©©§¨¨§¦¨¨

'ebe(ak dl zeny)d`ved `la ,cala ald zacpa lg xcpy o`kn ,
ixac lr dywe ,dreay oipra xnel dxe`kl ie`x oke .eiztya

:`xnbd zvxzn .l`enyíúä éðàLmeyn ,ycwd ixcp oipra ¨¦¨¨
áéúëc(my),'áì áéãð ìk'legzy aezk `l dreay oipra la` ¦§¦Ÿ§¦¥

.daygna
:`xnbd dywndpéî øîâéðådna'a ycwd ixcpn dreay cnlpe ± §¦§©¦¨

,'epivn dna'a df oic cenll oi` :`xnbd daiyn .'epivníeMî¦
ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL íéLã÷å äîeøz eåäcdf oicy meyn ± §¨§¨§¨¨¦§¥§¦©¨¦§¤¨

k`ln znexza cg` ,micxtp miaezk ipya yexita xn`pz
xn`py ,okynd(my zeny)ipyde ,'ebe 'E`iad al aicp lM'Ÿ§¦¥¥¦

xn`py ,miycwa(`l hk 'a minid ixac)`ae ,'zFlr al aicp lke'§¨§¦¥Ÿ
,lg excp ,dler oaxw `iadl eala xcepdy dfa cnllå`ed llkd §

yïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL ìëmieqn oicy mewn lk ± ¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦
'epivn dna'a eze` micnl oi` ,mipey miaezk ipya yexita xn`p

:`xnbd zwcwcn .zenewn x`ylàçéðäayein xacd ±ïàîì ¨¦¨§©
øîàccg`k mi`ad miaezk ipyyøîàc ïàîì àlà ,ïéãnìî ïéà §¨©¥§©§¦¤¨§©§¨©

cg`k mi`ad miaezk ipyy,øîéîì àkéà éàî ,ïéãnìî`l recn §©§¦©¦¨§¥©
dreayy meyn :`xnbd zvxzn .dreayl ycwd ixcpn ecnl

ycwd ixcpeeåämd ±,íéLã÷å ïéleçdpipr oi` dreay ,xnelk ¨¦§¨¨¦
,miycwl mpipr ,ycwd ixcp la` ,oileg df ixde ycwdlållk §

y `edïðéøîb àì íéLãwî ïéleç.micnl oi` ± ¦¦¨¨¦Ÿ¨§¦©
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מלבד זאת שעניינו של רש"י הוא לפרש לילד את פירוש הפסוק, הרי הוא גם מחנך אותו כיצד להתנהג.
משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז



xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zereay(ipy meil)

äðùî
dxeza xn`p(e-c d `xwie)rxdl miztUa `Hal raXz iM Wtp F`'¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦§¨©

enW` z` `iade .'ebe dN`n zg`l mW`i ik dide .'ebe aihidl F`§¥¦§¨¨¦¤§©§©©¥¥¤§¥¦¤£¨
raypy ina ,iehia zreay oaxw aeiga wqer df weqte ,''dl
.ezreay lr bbeya xare ,ezeyrl `ly rayp e` dn xac zeyrl

.devn xaca dreay mb llek df weqt m`d dpc epizpyn
,äåönä úà ìháì òaLð,dyrz `l zevn oiae dyr zevn oia ¦§©§©¥¤©¦§¨

ezreay lr bbeya xareìhéa àìå,devnd z`øeètoaxwn §Ÿ¦¥¨
rayp .iehia zreayíéi÷ìezreay lr bbeya xare ,devnd z` §©¥

øeèt ,íéi÷ àìåcnere rayen `edy oeik ,iehia zreay oaxwn §Ÿ¦¥¨
.dreay lr dlg dreay oi`e ,zeevnd lk z` miiwl ipiq xdn

dyr zevn miiwl raypdy aezkl jxev yi :dpynd zx`an
itl ,oaxwn xeht ,ezreay lr xare bbyeáéiç àäiL ïéca äéäL¤¨¨©¦¤§¥©¨

e ,oaxwàøéúa ïa äãeäé éaø éøáãëdevn miiwl raypdy xaeqd §¦§¥©¦§¨¤§¥¨
oaxw aiige ,ipiq xdn xak rayeny s` dreayd eilr dlg

jky ,enrhe ,bbeya dilr xaerykäî ,àøéúa ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤§¥¨¨
íàxacéðéñ øäî åéìò òaLeî BðéàL úeLøäok it lr s` ,eniiwl ¦¨§¤¥§¨¨¨¥©¦©

dyr `le zeyrl rayp m`åéìò áéiç àeä éøä,oaxwàeäL äåöî £¥©¨¨¨¦§¨¤
éðéñ øäî äéìò òaLeîike ,dniiwlïéc Bðéàm`y [xnege lw-] §¨¨¤¨¥©¦©¥¦

,dniiw `le dniiwl raypäéìò áéiç àäiLlr xaeryk oaxw ¤§¥©¨¨¤¨
.ezreay

:eilr miwlegd minkg ly mnrh z` dpynd zx`anBì eøîà̈§
,minkgàìy iptn ,xnege lwa ok cenll oi` ±úòeáLa zøîà íà Ÿ¦¨©§¨¦§©
úeLøämeyn df ixd ,oaxw aiigyïäk åàì da äNò ïkLmyky ± ¨§¤¥¨¨¨¨§¥

`ly raydl leki jk ,zeyxd xac zeyrl raydl `ed lekiy
dreayy cnlnd 'aihidl F` rxdl' weqtd miiwzne ,ezeyrl§¨©§¥¦
aihidl raydl e` envrl rxdl raydl leki m` wx dlg

m`d j` ,iehia zreay aeig da yi okle ,envrløîàzmb ok Ÿ©
ïäk åàì da äNò àlL ,äåöî úòeáLarxdl' da miiwzn `ly ± ¦§©¦§¨¤Ÿ¨¨¨¨§¥

,'aihidl e`Lixdìháì òaLð íà,devnd z`,ìhéa àìås` ¤¦¦§©§©¥§Ÿ¦¥
`ed `xiza oa dcedi iax ixacløeètleki epi`y oeike ,oaxwn ¨

z` miiwl s` raydl leki epi` ,devnd z` lhal raydl
.devnd

àøîâ
zreayy dpyna x`azdmikiiyd mixaca wx zkiiy iehia

weqtd z` df itl zx`and `ziixa d`ian `xnbd ,'ode e`l'a
:ef dyxta xn`py 'aihidl e` rxdl'ìBëé ,ïðaø eðzxnel ziid ¨©¨¨¨

dy,äåönä úà ìháì òaLðbbyeáéiç àäé ,ìhéa àìåitle ,oaxw ¦§©§©¥¤©¦§¨§Ÿ¦¥§¥©¨
rxdle devnd z` lhal epiid weqta xen`d 'rxdl'y yxtp df§¨©

,eytpl,'áéèéäì Bà òøäì' øîBì ãeîìzaezkd deyd df weqtae ©§©§¨©§¥¦
,jl xnel ,dahdl drxd'äáèä' äîxaca `id weqta dxen`d ¨£¨¨

`id eziiyry,úeLø,oldl gkeiy enke'äòøä' óàxaca `id §©£¨¨
d,úeLøjkitl ,etebl drxd e` dahd epiideàéöBàaeig llkn §¦

y in z` iehia zreayàeäL ,ìhéa àìå äåönä úà ìháì òaLð¦§©§©¥¤©¦§¨§Ÿ¦¥¤
,øeètdyxt llka epi`e ,devnd z` lhal zeyx el oi`y meyn ¨

:`ziixad dkiynn .efìBëédy xnel ziid,äåönä úà íéi÷ì òaLð ¨¦§©§©¥¤©¦§¨
L ,íéi÷ àìå,áéiç àäiepiid ,weqta xen`d 'aihidl' df itle §Ÿ¦¥¤§¥©¨§¥¦

,eytp mr aihidl raypy,'áéèéäì Bà òøäì' øîBì ãeîìz,jcnll ©§©§¨©§¥¦
äòøä äîd xaca `id,úeLø,oldl gkeiy enke ,devn xaca `le ¨£¨¨§

àéöBà ,úeLø äáèä óày in z` ef dyxt llknúà íéi÷ì òaLð ©£¨¨§¦¦§©§©¥¤
.øeèt àeäL ,íéi÷ àìå äåönä©¦§¨§Ÿ¦¥¤¨

:x`al `ziixad dkiynnìBëédy xnel ziid,Bîöòì òøäì òaLð ¨¦§©§¨©§©§
,envra leagl xnelkøîBì ãeîìz ,øeèt àäé ìBëé ,òøä àìå§Ÿ¥©¨§¥¨©§©

äáèä äî ,'áéèéäì Bà òøäì'd xaca zwqeräòøä óà ,úeLø §¨©§¥¦¨£¨¨§©£¨¨
d xaca zwqer,úeLøjkitlàéáàmiaiigd llkl siqe` ± §¨¦

y in z` ef dreayaL ,òøä àìå Bîöòì òøäì òaLðixdúeLøä ¦§©§¨©§©§§Ÿ¥©¤¨§

Bãéarxdl `ly xdfen epi`e ,jkn rpndl e` envrl rxdl §¨
.envrlìBëédy xnel ziidíéøçàì òøäì òaLð,mda leagl - ¨¦§©§¨©©£¥¦

äáèä äî ,'áéèéäì Bà òøäì' øîBì ãeîìz ,áéiç àäiL ,òøä àìå§Ÿ¥©¤§¥©¨©§©§¨©§¥¦¨£¨¨
,aezkd da xaicyd xaca epiid,úeLøäòøä óàxaicyda §©£¨¨

d xaca epiid ,aezkd.úeLøokleàéöBàin z` ef dyxt llkn §¦
y,òøä àìå íéøçàì òøäì òaLðitlBãéa úeLøä ïéàLrxdl ¦§©§¨©©£¥¦§Ÿ¥©¤¥¨§§¨

zeyx el oi`y drxd `id mixg`a dlagy oeike ,mixg`l
.iehia zreay zyxtn zhrenn `id ixd ,dzeyrl

:`ziixad zxxanúBaøì ïépîiehia zreay ly ef dyxtaúáèä ¦©¦§©£¨©
,íéøçàea miiwzn `ly s` ,exiagl dpzn zzl raypd oebk £¥¦

,mixg`l rxdl el xeq` ixdy 'aihidl e` rxdl' aezkdãeîìz©§
,'áéèéäì Bà' øîBìraypdy cnll d`ae zxzein 'e`' zaize ©§¥¦

.aiig ezreay lr xare mixg`l aihidlíéøçà úòøä àéä Bæéàå§¥¦£¨©£¥¦
xn`e raypy oebk ,dilr dlg dreayd oi`yéðBìt úà äkà©¤¤§¦

,BçBî úà òöôàå.xeht ,dilr xar m`e ,ezreay dlg `ly §¤§©¤
e` rxdl' weqtdy heyt xack zhwep `ziixad ,x`azdy itk
.`ziixal z`f oipn zxxan `xnbd ,zeyxd xaca wqer 'aihidl

:`xnbd dywnéáéúk úeLøä øáãa éàø÷c éànîejl oipne ± ¦©¦§¨¥¦§©¨§§¦¦
ef dyxtay miweqtdy,zeyxd xaca wx miwqerøáãa àîìc¦§¨¦§©

éáéúk äåöîxdfen `edy devn xaca mb wqer weqtd `ny ± ¦§¨§¦¦
ezeyrl `ly e` ezeyrl eilr`ly raypy epiid 'rxdl'e ,

epi`y dfa etebl rxny ,dxenb drxd efe ,gqt lila dvn lek`l
epiid ,'aihidl'e .devn miiwn epi`y eytpl rxn mbe ,lke`
aihne lke`y ,dxenb dahd efy ,gqt lila dvn lek`l raypy

.devn miiwny eytpl aihin mbe ,etebl
:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àìzrcd lr zelrdl oi` ± Ÿ¨§¨©§¨

,devn xaca mb wqer weqtdyïðéòácdy jixvy meyn ±'äáèä' §¨¦©£¨¨
didz'äòøä'c àéîecdahd yiwpyk z`fe ,drxdl dnec ± §¨©£¨¨

.drxdl,'äáèä'c àéîec 'äòøä'åz` ,jtidl yiwpyk epiide §£¨¨§¨©£¨¨
izyn zg`a dfl df yiwdl epilry zngne .dahdl drxdd
.zeyxd xac lr raypa wx xaic weqtdy gken ,zeiexyt`d

:`xnbd zx`aneLéwàcyiwdl il yi ±,äáèäì äòøä,xneleäî §©¦£¨¨©£¨¨¨
äáèä,dn xac lek`l raypy epiidc ,envrl,äåöî ìehéáa dðéà £¨¨¥¨§¦¦§¨

meia lek`l oebk ,dxiar ici lr etebl aihidl rayp m` ixdy
,eytpl rxn ixdy ,drxd `l` dahd ef oi` ,gqta ung e` xetik
dvn lek`l oebk ,devn miiwl raypy dahdl dpeekd i`ceae

,eytple etebl ,dxenb dahd `idy ,gqt lilaäòøä óàraypy ©£¨¨
,lek`l `ly,äåöî ìehéáa dðéàraypy oebke ,devn meiwa `l` ¥¨§¦¦§¨

d df ote`a ixdy ,okzi `l df j` .gqta ung lek`l `lyäòøä£¨¨
àéä äáèä dôeb,lke` epi`y jka etebl rxny dnvr drxdd ± ¨£¨¨¦

devn jka miiwny ,eytpl dahd `iddxn`p xak dahdy oeike .
drxdd jgxk lr `l` ,drxd dxezd dazk dnl ok m` ,weqta
mb ok m` ,efl ef dahde drxd eywedy oeike ,zeyxd xaca `id
drxd ly ywidd ici lry `vnp .zeyxd xaca `id dahd
,devn lehiaa xacn epi` weqtdy dgiken dahdd ,dahdl
jgxk lre ,devn meiwa xacn epi` weqtdy dgiken drxdde

.zeyxd xaca wx xacn weqtdy
weqtdy gikedl ick jtida mb yiwdl xyt`y zx`an `xnbd

:zeyxd xac lr raypa wqeråokäòøä äî ,äòøäì äáèä Léwà §©¦£¨¨©£¨¨¨£¨¨
,lek`l `ly raypy -,äåöî íei÷a dðéà`ly raypy oebk ¥¨§¦¦§¨

eytpl aihiny dahd `l` drxd ef oi`y ,gqta ung lk`i
`ly raypy oebk ,devn lehiaa `id drxdd `l` ,devnd meiwa

jk ,gqt lila dvn lek`läáèä óàlek`l raypyíei÷a dðéà ©£¨¨¥¨§¦
,äåöîoebk ,devn lehiaa `l` ,gqta dvn lek`l raypa ¦§¨

d ixdy ,okzi `l df j` .gqta ung lk`iy raypydôeb äáèä£¨¨¨
mewn lkn ,lke`yk eteb mr aihny s` ,dnvr ±,àéä äòøä£¨¨¦

lre .weqta daezk xak drxde ,devn lhany eytpl rxny
eywedy oeike ,zeyxd xaca raypyk `id dahddy jgxk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

המשך בעמוד י



קפג
oifge` mipy` cenr fk sc ± iying wxt`nw `aa

äðùîáééç àäéù ïéãá äéäù"`xiza oa dcedi iax ixack" .miiw `le miiwl raypd -

eli`y ,xeht miiw `le miiwl rayp :xn`w ikde ,"dcedi iax ixac" opiqxb `le ,opiqxb

.eaiigl oica did `xiza oa dcedi iax ixaclïäë åàì äá äùò àìùaizk `xwe -

."aihidl e` rxdl"àøîâ'åëå äåöîä úà ìèáì òáùð ìåëé,drxd diexw ef `dze -

.devnd z` lhany zeyrl rixn `edyäî
úåùø äáèä.dl yxtn dinwl -òáùð ìåëé
'åë íéé÷ìaihn `edy ,dahd diexw ef `dze -

.devn miiwlúåùø äòøä äî:jixt dinwl -

.iaizk zeyxa i`xwc i`nnåà øîåì ãåîìú
áéèéäì.`yxcl dxizi "e`" -äáèä äî-

."lke`" epiidc ,envrläåöî ìåèéáá äðéàù-

`dc ,gqta ung e` "mixetkd meia lke`" oebk

`l` ,eytpl drx mxeb ixdy dahd ixw `l

s` ."gqt ilila dvn lke`" oebk devn meiwa

oebk ,devn lehiaa dpi`y - lke` `lc drxd

`l" oebk devn meiwa `l` ,"dvn lke` `l"

drxd jd dazkc il dnl ok m` ."ung lke`?

!dazk `de ,devn oiprl `id dahdùé÷àå
äòøä äî äòøäì äáèä- "lke` `l"c -

ung lke` `l" oebk ,devn meiwa dpi`y

.devn oiprl `ixwin drxd `l `iddc ,"gqta

äáèä óàoebk devn meiwa dpi`y - "lke`"c -

lke`" oebk devn lehiaa `l` ,"dvn lke`"

`de ,`id drxd ef dahd ok m`e ."gqta ung

!dazkàì éîð úåùøä øáãá éëä éà :ïðéñøâ éëä
úáèä úåáøì åà êéøèöéàãî àìà äì úçëùî
'åë éáéúë äåöî øáãá åàì äðéî òîù íéøçà-

`ki` inp zeyxd xaca ,ikd i` :dyexit ikde

,dahdl drxd yiw` :`peeb i`d ik iieyw`l

oebk ,etebl rx xaca dpi`y "lke`c" dahd dn

dahd e`l `iddc ,"sebl dywy xac lke`"

`l"c drxd s` .edpdnd xac `l` `ixwin

`l` etebl drx ef dreay oi`y - "lke`

,"sebl miywd mixac lke` `l" oebk ,dahd

aizk `de ,el `id dahd z`fd drxd ok m`e

drxd dn ,drxdl dahd yiw`e .dahd dil

`iddc ,dywd xac lr rayp `l "lke` `l"c

rayp sebl aehd xaca `l` `ixwin drxd e`l

raypy oebk - "lke`"c dahd s` ,eplk`i `ly

ok m` .el drx dreay `dzy ,el rxd xaca

.`id drxd dteb dahdíéøçà úòøä àúùä-

` devn lehia `iedcmixg` zahd ,i`axzi

`irain `id devn meiwc?äéì éòáéî åà éàäå
÷ìçì`pin` ded "aihidle rxdl" aizk i`c -

.ediiexz` razync crìì÷ åîà ìì÷ åéáà-

jnq eteqae ,eia`l dllw jnq `xwnd y`xa

.en`l dllwåîöò éðôá ãçà òîùîå`ieaixe -

xg`l llwn zeaxl dil irain `xwc ditiqc

.oixcdpqa dl yxtn ikde ,dzin
:éðùîå
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íéé÷ìqxeb qxhpewa - `xiza oa dcedi iax ixac aiig `edy oica didy xeht devnd

,xeht ipzw oizipznac meyn ,"ixac" qxb `le ,"`xiza oa dcedi iax ixack"

d`xp did xy` xa wgvi epiaxle .oizipzna onwl ipzwck aiig ied `xiza oa dcedi iaxle

oi`c ,xehtc lk`e dliap lek`l `ly raypa dcedi iax dcenc ,mixtqd zqxib miiwl

iab jixt inp (a ,bk) lirle .xeqi` lr lg xeqi`

rnyn ,`ed ipiq xdn cnere rayen :dliap

`kilcoebk zevnd miiwla `wece .biltc o`n

.dcedi iax aiign dvn lek`l e` dkeqa ayil

oiraypy oipn :(` ,g) mixcpa xn`ck `nrhe

ikde ,"dniiw`e izrayp" xn`py ,zevnd miiwl

inlyexia `zi` ikde .oaxw dilr aiign inp

dcedi iax dcen lk`e "dliap lke` `ly"ac

zxn` m` ,`l :ipzil - aiig `niz i`c ,xehtc

,e`lk ode odk e`l da dyr oky zeyxd zreaya

ode odk e`l da dyr `ly devn zreaya xn`z

enk zeliap lke`y - "e`lk od" yexit .e`lk

oa dcedi iax dcen i`ce `l` .zeliap lke` `ly

"dcedi iax ixac" opiqxb `zyde .xehtc `xiza

ikde .`xiza oa dcedi iaxcn lkdc ,xity

lke` `ly epiidc ,xeht devn miiwl :eyexit

,dkeqa ayil oebk ,aiig oicay mewn yie .zeliap

.`xiza oa dcedi iax ixacäåöîrayeny

i`n` inp `nrh i`dn :dniz - ipiq xdn dilr

wxta opitlic meyn i`e ?xeqi` lr lg xeqi` oi`

"edellgi ik ea ezne"n (a ,biw oileg) "xyad lk"

odkc dpin opitlie ,zcnere zllegny efl hxt

ikid ok m` ,xeht d`nh dnexz lk`y `nh

xeqi` lr lg epi`y xeqi` `nip ?xnege lw ciar

!gikei

ãåîìú`yxc jd - aihidl e` rxdl xnel

xn` diciclc ,`aiwr iaxk `iz` `l

hrin i`ne ,iherine iieaixa yixcc (` ,ek) lirl

.devn xac hrin

äî.devn lehiaa dpi`y :yexit - zeyx dahd

.onwl dl yxtn ikdeàéáàrxdl rayp

`l` ,`kixv `l `aa jd ilek - envrl

`zbeltc ,envra leagl i`yx mc`c opireny`l

.(a ,`v `nw `aa) laegda `id

òáùð`l inp `aa jd - mixg`l rxdl

iieaxl irac `tiq meyne ,`kixv

.dl hwp mixg` zahdàîìãdevn xaca

yxtl oi` la` .devn xaca s` :yexit - iaizk

:onwl xn`wcn .`aizk cegl devn xaca `nlc

.hrin i`n iaizk devn xaca zxn` i` `l`

dil `hiyt `l` .zeyxd xac hrinc `nile

rxdl"c ,aizk zeyxd xacac cenlzdl

.sebd zahdae sebd zrxda inp rnyn "aihidle

àîìã- "rxdl" ,i`xw - iaizk devn xaca

,dxenb drxd `idy ,"dvn lke` `l" oebk

lke`" oebk - "aihidl"e .eytple etebl rixny

.eytple etebl aihny ,dxenb dahd `idy ,"dvn

éà- dl zgkyn `l inp zeyxd xaca ikd

drxd xity dl zgkyn zeyxd xacac :dniz

dahd dn :drxdc `inec dahde dahdc `inec

ok `l m`c ,zeyrl xzene devn lehiaa dpi`y

oebk ,zeyrl xzeny drxd s` - `id dahd e`l

meiwa dpi`y drxd dne ."ef xkk lke` `l"

oebk ,ok dahd s` - zeyrl daeg oi`y devn

.mzeeydl oi`ven ep`y oeik ,`id dahd dteb drxd `id drxd dteb dahd dywiy cr ixnbl yiwdl epl dnc ."ef xkk lke`"êéøèöéàãîok m` :dniz - mixg` zahd zeaxl e`

`inec dahd opirae ,mixg` zahd zeaxl "e`" jixhvi`cn devn xaca ixiin `l "rxdl"c dil wetiz ?odk e`l da dyr `ly devn zreaya xn`z :oizipzna xninl opaxl edl dnl

.xnege lwn slip mewn lkn `kd aizk `l devn meiwc idpc ,`id `kxit e`le !zeyxd xacac drxdc
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קפד
oifge` mipya cenr fk sc ± iying wxt`nw `aa

,"e`" dil xziin `lc diy`i iax :ipynexaqc ,ixii` devna e`l i`xwc dil `wtp

hrin i`n 'ek iherine iieax yixcc `aiwr iaxk dl?raypk hrnl ie`xd xac jl oi`

devn lehia i`ce `l` .zereay x`y lk oky lk - aiig df m`e ,devnd z` lhal

.ode e`la dizilcn hirnn devn meiwe .herni`áéèéà àìá äéúéàoebk ,mixg`l -

`la `zi` in `kd :opiqxb ikd .xiyrl dpzn

.miiw`äðùî:ïðéñøâ éëäàìù äòåáù
äòåáù äðìëåà àìù äòåáù åæ øëë ìëåà

äðìëåà àìùhwpc il dnl yxtn dinwl -

.ziyily dreayúçà àìà áééç åðéàoi`y -

.dreay lr dlg dreayàøîâéì äîì
äðìëåà àìù ìëåà àìù éðúéîìhwpinl -

ipyil ixz?,lke` `ly [dreay]" ipzil

!"lke` `ly dreayàìù äòåáù øîà ìáà
ìëåà àìù øîà øãäå äðìëåàdlek dlk`e -

.dipy dreay dl `liigc ,mizy aiig -

,rnyn dlek - "dplke` `ly" [eli`c] (eli`e)

razy` xcd ike ,eilr xq` `l dzvwn la`

ike .dpnn zifka envr xqe` "lke` `ly"

ike ,dipy dreay meyn aiig `nw zifk lk`

la` .dpey`x dreay meyn aiig dlk`e xnb

xqe` "lke` `ly dreay" dlgz xne`d

,`liig `l dipy jkld .dpnn zifka envr

zifka xqzi`c oeikc ,`id dpey`x llkac

oky lk ,dpnn melk lk`i `l aey oey`x

.dlekàáøãërnyn "dplke`" :xn`c -

icka envr xq` "lke` `l" la` ,dlek

.dlik``w `d il dnl ez `d :opiqxb ikd

`zi` dreay `d `kilc `ed `aeig ol rnyn

`ax xn`c `axck `liig `geex `gkyn ike

.'ek l`yp m`yil dnl ez `ddreay -

il dnl ziyily?opireny` dipy dreayn

!dreayd lr dlg dreay oi`còîùî à÷ àä
'åë ïì`aeig :opireny`c ,`pipnl hwp ikdl -

zereay `d ,zepexg` zereay` `kilc `ed

.elegi mewn e`vni m`e ,dlhal e`vi `le md

inc ikide?lr mkgl l`yp m`y ,`axck

xkka xq`pe dizgz dipy dzlr dpey`xd

mizyd lr l`yp m` oke ,dipy dreay meyn

xcpd xwer mkgdy itl .ziyilyd lr dlg

`ly ink iede dhxga el gzet ixdy ,exwirn

dzid dpey`xdy .rxtnl dipyd dlge ,xcp

li`ed dpey`xl dpi`e ,legln dzakrn

.dilr l`ypeúåøéæð éúùzexifp mzq -

.mei miylyïáø÷ ùéøôäål`ype ,ezglbzl -

oipna dipy el dzlr - dpey`xd lr mkgl

cer xenyl jixv epi`e ,dpey`x myl dpny

,dilr `ian yixtdy oaxwde ,dipy zexifp

`ly dipyl mxb in :onwl `nrh yxtnck

- dly oey`xd oipn zeidl dlgz legz

,dpey`xl dpi` ixde ,dzakrn dzid dpey`x

oipnd `vnpe ,ef dl`ya dxwre dwliqy

`ed in ,zereay iab inp ikd .dipy ly rxtnl

dzid dpey`x - legz `ly dipyl mxeb

,dl`ya dxwry ,dpi` ixde ,dl znxeb

.rxtnl dlg dipy z`vnpeíúä àúùä éëä
dzvi `l dpey`xd lr l`yp `l elit` .`zi` `din zexifp ,zexifp izy xcep -

cnerd xacc oeike ,dipyl ipninl ira dpey`xl ipn ik `dc ,dlhal eitn dipy zexifp

,oey`x mein legl dli`y ici lr rxtnl mewn `vn ixd ,mewn `vniyk `ed zeidl

.dl dler oipn jkitlàëälegl dipy `niiw ded in dl`y e`l i` ,zereay iab -

llk?,zinler cr legl `le dlhal dzvi eitn dipy dzviyk xninl `ki` `kd

.dlha xak ixdy ,mewnd `aiyk s`eäéìò ìàùðezlik`ae ,x`ypd zif el xzede -

.xar `l
åìéôà

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

ãòxeya yxega "eicgi" azkinl jixhvi`c `d ,diy`i iaxe - eicgi aezkd jl hextiy

ihernl jixhvi`c inlyexia xn`ck ,cgi mixeyw mpi` elit` aiigzi `ly - xengae

,oitekz opi` elit` xeq`l `ly ,jixhvi` mizyte xnv zyiala mbe .oexwd ixeg` xyew

.mizyt ly cg`e xnv ly cg` miyealn ipy oebk

àìàm`e - hrin i`n devn xaca zxn` i`

,recid z` zepyl hrinc `ni` :xn`z

`zilc `zline ,l`enyl `adla `zilc `zline

od milewyc :xnel yie !axc `ail` ode e`la

.i`d opiaxn i`d opiaxn i`e ,lirl ziyixtck

`le ,"zeyrl `lye zeyrl" aezkil ok m` ,cere

.dahde drxd oeyla

àä`ed `aeig il dnl ezzqxib `id ef - `kilc

ipnif zlz oizipzna opzcn wiice .qxhpewd

oi`e .["dplke` `ly] dplke` `ly lke` `ly"

dreay" :opz (` ,fi) mixcpc ipy wxtac ,d`xp

`l` aiig epi` "lke` `ly [dreay"] "lke` `ly

ikd elit`e ,oipnif `zlz mzd ipzw `le ,zg`

`lcn ,oizipznn (` ,gi) `xnba mzd `axk wiic

,"zg` `l` epi`" ipzw `lcne "zg` aiig" ipzw

zilc `ed `geex - "zg` `l` aiig epi`" ipzwe

d`xp jkl .`liig dzxag lr ilyzin ik `d ,dil

,oipnif zlz `kdc oizipzna iqxb `lc mixtqk

:opiqxb ikd `l` ."il dnl ez `d" opiqxb `le

aiig epi`" ipzwcn wiice .'ek `kilc [`ed] `aeig

`l `kdc ab lr s`e .mixcpa wiicck "zg` `l`

"aiig" ipzinljixhvi`c ,"zg``l`" ipzinl ivn

`ly" xcde "dplke` `ly" `d :opireny`l

`lcn xity wiic mewn lkn ,mizy aiig "lke`

."zg` aiig" ipzwéëädipyl`zi` mzd`zyd

`l` ,ikd wiqn`l (` ,gi) mixcpc ipy wxta - 'ek

.zg` zaa zexifp izy eilr laiwy oebk mzd :igc

oebk ixiinc heytl dizrc `wlq mzdc ,d`xpe

`xiaqe ,"meid xifp ipixd meid xifp ipixd" xn`c

dlg zexifp oi`c lirl mzd xn`c `ped axk dil

`zyd iedc xity `zriiq iziine ,zexifp lr

zexifp izy eilrlawy oebk :igce .zereayc`inec

iliig zexifpa `kdc ,dreayl inc `le ,zg` zaa

ef xg` ef zexifp izy zepnl aiigzdl ediiexz

ira oizrnya la` ,oey`xd lr l`yp `l elit`

lr dlg zexifpc xn`p m` elit` `zriiq iiez`l

oeik ,zg` zaa zexifp izy eilr lawy e` ,zexifp

el dlrz ji` dpey`x myl dpn oipn eze`y

zgkyn i` xn`c meyn e`l i` ,dpey`xa dipyl

ipyne .dreay iab oicd `ede ,`liig `geex dipy

wilq ikc dipyl `zi` mzdc ,inc `l `dc

dreayl `zi` in `kd ,dipy `liig dpey`xn

oi`c :xn`c `ped axl jixt ik mzdc d`xpe ?llk

,zexifp izyxcpy inc jdn ,zexifp lrdlgzexifp

ivnded ,zg` zaazexifp izy laiwy oebk :ipyne

lkn zexifp lr dlg zexifp oi`c ab lr s` :iiepyl

`l` .`axck ,`liig `geex zgkyn i` mewn

wiq` `l dywndy dn itl ipyn cenlzd

iaxa wgvi epiax dywd .`axc `idd dizrc`

l`ype zg` zaa zexifp izy eilr laiwyk :xi`n

`py i`n ?dipya ixzyp `l i`n` ,odn zg` lr

yic d`xpe !olek exzed odn cg` xzed "mklekl dpdp ipi`y mpew" :(` ,eq mixcp) opzc `dn

.inc dnvr ipta cg` lk laiwk zexifp izy oipnl wilqc oeik `kdc ,wlgl

íàdilr aiigc - zifkn zegt `l` xiiy `l ikc d`xp - dilr l`yp zifk epnid xiizyp

zegt xiiyi `ly ezrc oi` xkkd lr razyn ikc ,"dplke` `ly" xn`c ab lr s`

cr xhtn i`c .epnn mixyep oixexit hrn edi `ly mly xkk lk`iy mc` jl oi`c ,zifkn

`py i`n ?dilr ileyzi`l aiyg `lc jenqa xn`w i`n` ,zifkn zegt eze` mb lk`iy

!l`yil lekiy `hiyt mzdc ,"`edy lk lke` `ly dreay"n
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zereay(ipy meil)

èBøôiL ãòyxtiy ±áeúkä Eìen`e eia` z` llwi xy` yi`' ©¤¦§§©¨
,åécçé,'znei zenaeig oi`y micnel epiid ,jk aezk did m`y ©§¨

'e`' zaizy xaeq diy`i iaxy oeike .mdipy z` llwiy cr dzin
oipn ok m` ,mixg` zahd dpnn zeaxl xyt` i`e zxzein dpi`
.devn xac lr dreaya mb wqer epi` aihidl e` rxdl weqtdy

:`xnbd zvxzn,äiLàé éaø àîéz eléôàleki diy`i iax s` £¦¥¨©¦Ÿ¦¨
li`ed ,devn xaca wqer epi` weqtdy xeaqléaøk dì øáñå§¨©¨§©¦

,(÷ìçì Bà déì øzééàå) éèeòéîe ééeaø Léøãc ,àáé÷ò,xnelk £¦¨§¨¥¦¥¦¥§©§©¥§©¥
ieaxe herine ieaxa 'aihidl e` rxdl' weqtd z` yxecy,

dreay oin hrnn herinde ,zereayd ipin lk z` daxn ieaxdy
,dzrne ,zg`àîìLa úøîà éày,áéúk úeLøä øáãaxnel yi ¦¨§©¦§¨¨¦§©¨§§¦

herindy,äåöî øác èòîîm`e ,devnd z` lhal raypa epiide §©¥§©¦§¨
mb oaxwn dhrnzd `linn ,devnd z` lhal dreay dhrnzd

.ode e`la dpi` ixdy devn meiwl dreayúøîà éà àlàweqtdy ¤¨¦¨§©
mbY èòîî à÷ éànî ,áéúk äåöî øáãa,hrnl weqtd `a dn ¦§©¦§¨§¦¦©¨§©¥

oaxw aiigl yiy xnege lw ,devn xaca oaxw aeig yi m` `lde
xaca dreay hrnn aezkdy jgxk lre ,zereayd x`y lka mb

.devn
:dpyna epipyíà äî ,àøéúa ïa äãeäé éaø øîàxac'åë úeLøä ¨©©¦§¨¤§¥¨¨¦¨§

`edy devn ,eilr aiig `ed ixd ipiq xdn eilr rayen epi`y
`l ,el exn` .dilr aiig `diy oic epi` ipiq xdn dilr rayen
xn`z ,odk e`l da dyr oky zeyxd zreaya zxn` m`
`le lhal rayp m`y ,odk e`l da dyr `ly devn zreaya

.xeht lhia
:`xnbd zl`ey .zwelgnd zexaq z` zx`an `xnbdå`ld §

déì éøîà÷ øétL ,ïðaøel eaiyd ahid ±,àøéúa ïa äãeäé éaøì ©¨¨©¦¨¨§¦¥§©¦§¨¤§¥¨
e` rxdl' weqtd da miiwzdl lekiy oeik dlg zeyxd zreayy
,dlehia lr raydl leki epi`y devn zreaya eli`e ,'aihidl

.dneiw lr s` raydl leki epi`
:`xnbd daiyneèà ,Cì øîà àøéúa ïa äãeäé éaøåíéøçà úáèä §©¦§¨¤§¥¨¨©¨¨£¨©£¥¦

,exiagl dpzn zzl oebk ,mixg`l aihidl raypy dreay ike ±
,dlg dreaydy 'e`' zaizn epcnlyåàìy ,jk df oi` m`d ±óà ¨©
,íéøçà úòøä ììëa àúéìc áb ìòrxdl rayi m`y xnelk ©©§¥¨¦§¨£¨©£¥¦

mixg`l aihidl dreayay `vnpe ,dreayd legz `l ,exiagl
,'aihidl e` rxdl' weqtd miiwzn oi`àðîçø éaøåmewn lkne ± §©¦©£¨¨

,oaxwa daiige 'e`' zaizn mixg` zahd dxezd dzaixénð àëä̈¨©¦
déúéìc áb ìò óà ,äåöî íei÷adlg dpi`y ±dééaø ,äåöî ìehéáa §¦¦§¨©©©§¥¥§¦¦§¨©§¥

àðîçø.xnege lw ly cenil ici lr ,aeigl dze` dzax dxezd ± ©£¨¨
:zx`ane `xnbd dkiynnïðaøå,`xiza oa dcedi iaxl eaiyi §©¨¨

ixdy ,'aihidl e` rxdl' weqtd miiwzn mixg` zahda mby
,íúämewn lkn ,mixg`l rxdl raydl leki epi`y s`déúéà ¨¨¦¥

áéèéà àìamle` .aihi `ly raydl leki `ed ±,àëädreaya §Ÿ¥¦¨¨
,devn miiwlY íéi÷à àìa déúéà éî`ly raydl leki `ed ike ¦¦¥§Ÿ£©¥

weqtd llk miiwzn `l devn miiwl dreayay `vnp ,dpniiwi
.dlg dpi` dreayd okle ,'aihidl e` rxdl'

äðùî
lr xn`y mc` :iehia zreay ipica weqrl dkiynn epizpyn

,eiptly xkk,Bæ økk ìëBà àlL äòeáLxn`e xfgeàlL äòeáL §¨¤Ÿ©¦¨§¨¤Ÿ
,äpìëBàxn`e xfgeòeáLàlà áéiç Bðéà ,dìëàå ,äpìëBà àlL ä §¤¨§¨¤Ÿ§¤¨©£¨¨¥©¨¤¨

úçàaiigzne ,dreay lr dlg dreay oi`y meyn ,cg` aeig - ¤¨
.dpey`xd lr wx

:dpynd zniiqnéeha úòeáL àéä Bæ-wxta exkfedy mipicd lk ¦§©¦
,iehia zreay ipicn md o`k cr dfdðBãæ ìò ïéáéiçLxaerdy - ¤©¨¦©§¨

aiig cifna dilrdúââL ìòå ,úBkî,bbeya ezreay lr xaerde - ©§©¦§¨¨
aiigãøBéå äìBò ïaø÷ly exyer itl dpzynd z`hg oaxw - ¨§¨¤§¥

a mle` .`hegdàåL úòeáLd`ad dpyna zx`eand(.hk onwl), §©¨§
.øeèt dúââL ìòå ,úBkî dðBãæ ìò ïéáéiç©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨

àøîâ
.dpynay dreayd zepeyl iiepiyl mrhd z` zx`an `xnbd
lr dreay dlg `ly `ed dpyna yecigd m` :`xnbd zl`ey

,dreayéðúéîì éì änìdpyna epipy recn -ìëBà àlL äòeáL' ¨¨¦§¦§¥§¨¤Ÿ©
,'äpìëBà àlL äòeáLdid `pzd ixd ,dreay zepeyl izy mdy §¨¤Ÿ§¤¨

lke` `ly dreay' xnele zg` oeyla df oic eprinydl leki
.'lke` `ly dreay:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àädf xac - ¨¨©§©¨

,eprinydl `pzd dvxàîòè`ed ,dipyd dreayd dlg `ly ©£¨
meynøîàcdligzìëBà àlL','ef xkkøãäåe xfge -àlL' øîà §¨©¤Ÿ©©£©¨©¤Ÿ

c ,'äpìëBàdf ote`a wxáéiçéî àlraypdàãç àlàcg` aeig - §¤¨§Ÿ¦©©¤¨£¨
xzei envr lr xq` `l dipyd dreayay meyn ,ezlik` lr
lr xq` 'lke` `l' xn`y dpey`xa ixdy ,dpey`xa xq`yn
'dplke` `l' raype xfgyke ,xkkdn zifk elit` envr
xq`p xak ixdy xeqi` sqep `l dlek z` lke` `l dzernyny

.dipyd dreayd dlg `l okle ,day zifk lkaìáàm`øîà £¨¨©
dligzìëBà àlL' øîà øãäå ,'äpìëBà àlL','ef xkkézøz áéiçéî ¤Ÿ§¤¨©£©¨©¤Ÿ©¦©©©§¥

lk zlik` wx dxq`p dpey`xd dreaya ixdy ,mizy aiig -
,dipyd dlg jkle ,zifk zlik`a s` xeqi` sqep dipyae ,xkkd
z` miiq m`e ,dipyd dreayd zngn aiigzn zifk zlik`ae

`ed df welige .dpey`xd zngn mb aiig dlekàáøãkitk - ¦§¨¨
,`ax xn`y,àáø øîàcxn`e rayp m`økk ìëBà àlL äòeáL' §¨©¨¨§¨¤Ÿ©¦¨

,'Bæe ,xkkdn 'dlik`' envr lr xq`úéfk äpnî ìëàL ïåékedfy ¥¨¤¨©¦¤¨©©¦
,dlik` xeriyáéiç,dreay' xn` m` j`,'äpìëBà àlLzernyn ©¨¤Ÿ§¤¨

e ,dlek z` lk`i `ly `id eixac.dlek úà ìëàiL ãò áéiç Bðéà¥©¨©¤Ÿ©¤¨
,dplke` `ly dreay ,ef xkk lke` `ly dreay :dpyna epipy

.'åë úçà àlà áéiç Bðéà ,dìëàå ,äpìëBà àlL äòeáL§¨¤Ÿ§¤¨©£¨¨¥©¨¤¨¤¨
md `pzd hwpy zepey`xd zereayd izy mpn` :`xnbd zl`ey

la` ,dreay lr dlg dreay oi`y cnll ickéì änì ez àä- ¨¨¨¦
daiyn .'dplke` `ly dreay' aey siqedl `pzd jxvp recn

:`xnbdïì òîLî à÷ àä,epcnll `pzd `a df xac -àeä àáeiç ¨¨©§©¨¦¨
àkéìcepi`e dipyd dreayd dlg `ly xn`p aeigd oiprl wx - §¥¨

,zg` `l` aiigàkéà äòeáL àäzniiw dreayd mvr la` - ¨§¨¦¨
df oiprlàìééç àçååø úçkLî éàcmewn `vnz `id m`y - §¦©§©©¦§¨¨§¨

,zxqe` dpi` dpey`xd dreaydyef dreay s` legz df ote`a
:`xnbd zl`ey .dilr xar m` aiigeàúëìä éàîìdfi` oiprl - §©¦§§¨

:`xnbd daiyn .zniiw dipyd dreaydy df oic xn`p dkld
ð íàL ,àáø øîàc ,àáøãëììàLmkglìòdreaydäðBLàøä §¦§¨¨§¨©¨¨¤¦¦§©©¨¦¨

z` xwer mkg ixdy llk dlg `ly rxtnl xxazn ,el dxizde
e mlern rayp `l eli`ke rxtnl xcpdBì äúìòd dreaydäiðL ¨§¨§¦¨

,äézçzm` oke ,dzngn aiig dplk`i m`e ,dzngn xkka xq`pe ©§¤¨
.ziyilyd dreayd dlg ,dipyd lr mb l`yp

:`xnbd zl`eydéì àòéiñî àîéìixacl reiq yiy xn`p m`d - ¥¨§©§¨¥
,da epipyy `ziixan `axézL øãðL éîly zetewzäðîe ,úeøéæð ¦¤¨©§¥§¦¨¨

d zexifpd ini z`ìàLð Ck øçàå ,ïaø÷ äéìò Léøôäå äðBLàølv` ¦¨§¦§¦¨¤¨¨§¨§©©¨¦§©
mkgäðBLàøä ìò,dxwirn dxwre el dxizdeBì äúìòzexifpd ©¨¦¨¨§¨

da äiðLd xear dpny miniäðBLàømyl aey zepnl jixv epi`e §¦¨©¦¨
edfe .dipyd myl aixwn dpey`xl yixtdy oaxwd z`e ,dipyd
,dlg dpi` xkkd dze` lr dipy dreayy s`y `ax ixack
.xkka xq`pe dipyd legz ,xwrize dpey`xd lr l`yi m` mle`

:`xnbd dgecàzLä éëäriiql ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨
y itl ,dfl df minec mpi` ixde ,`ax ixacl ef `ziixaníúä- ¨¨

d ,zeiexifp izya ,myúeøéæðdipydàúéà àäéîmewn lkn - §¦¦¨¦¨
meyn ,dpey`xd dlhay ila s` zniiwäðBLàøì éðî éëc- §¦¨¥¨¦¨

oiicr ,dpey`xd zexifpd ini z` zepnl miiqiykøcäéî éòä¥¦§¨
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zereay(iyily meil)

eléôàwx xzep m`àeäL ìk,xkkdnénðmkg lv` l`ydl lirei £¦¨¤©¦
cr ezreay lr xar `l ixdy ,ezlik` lr rxtnl xehtl ick
ozipy `ax ixac exn`p ote` dfi`a ,ok m`e .dlek z` lk`iy

.zifk x`yp m` wx l`ydl
:`xnbd daiynàîéà úéòa éà,jk ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨

dreaya xaic `axy,'ìëBà àlL'e,àîéà úéòa éàxaic `axy ¤Ÿ©¦¨¥¥¨
dreaya.'äpìëBà àlL',`xnbd zx`ane,àîéà úéòaéà`axy ¤Ÿ§¤¨¦¨¥¥¨

dreaya xaic,'ìëBà àlL'xaer xkkdn lke`y zifk lkae ¤Ÿ©
c meyn ,lk`y dn lr s` l`ydl ozip z`f lkae ,xeqi`aBbéî¦

àøúa úéækà äìàL déì àépäîcdli`yd dlireny jezn - ¦§©§¨¥§¥¨©§©¦©§¨
,envr ipta xeqi` ea yiy oexg`d zifkd z` xizdldéì àépäî§©§¨¥

däìàLxizdlàn÷ úéækà énðxaky oey`xd zifkd z` s` - §¥¨©¦©§©¦©¨
dreayd zxwrp xzepd lr mkgd lv` l`ypyk ixdy ,lk`
`l m` mpn` .ezreay lr xar `l ezlik`ay `vnpe rxtnl
dreay lr mil`yp oi`y meyn l`ydl leki epi` ,zifk xzep

.dilr xary
,àîéà úéòaéàådreaya xaic `axy,'äpìëBà àlL'xaer epi`e §¦¨¥¥¨¤Ÿ§¤¨

`ed ,l`ydl ick zifk jixvy dne ,xkkd lk zlik`a `l`
y meynúéfk øéiL éà,xkkdnáéLçdf xeiydéìò éìBLúéàì- ¦¦¥©©¦£¦§¦§¥£¥

rwet ezreay xizne zifk lr l`ypy ici lre ,eilr l`ydl
,xkkd lkn xeqi`dàì éàåcr aiig epi` mpn` ,zifk x`yp §¦Ÿ

la` ,dlek z` lk`iyáéLç àìdf xeiydéìò éìBLúéàìriwtdle Ÿ£¦§¦§¥£¥
.xkkd lkn rxtnl xeqi`d z`

ezreay dniizqdy xg`ly `ax ixac lr dywne zxfeg `xnbd
dilr l`ydl leki epi`:`xnbd dywn .,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥

ézL øãðL éîly zetewzäðîe ,úeøéæðd zexifpd ini z`äðBLàø ¦¤¨©§¥§¦¨¨¦¨
emteqaäéìò Léøôä[ef zexifp lr-]ìàLð Ck øçàå ,ïaø÷lv` ¦§¦¨¤¨¨§¨§©©¨¦§©

mkgäðBLàøä ìò,el dxizdeBì äúìòd zexifpda äiðLzxiny ©¨¦¨¨§¨§¦¨¦
d zexifpd myl minidäðBLàøxear aey zepnl jixv epi`e ¦¨

zexifpd meiq xg`l s`y ,`ziixaa x`eany ixd .dipyd
,dpey`xdxn` `ax eli`e ,rxtnl dlhale dilr l`ydl ozip

:`xnbd zayiin .dniizqdy dreay lr mil`yp oi`yéàîa àëä̈¨§©
øték àlLa ,ïðé÷ñòezexifpl zepaxw xifpd yixtdy ote`a - ¨§¦©§¤Ÿ¦¥

aygp dxtkd aeig zngne ,ezxtkl maixwd `l oiicre dpey`xd
.dilr l`ydl ozipe zexifpd dniizqd `l oiicry

:`xnbd dywnàéðúäåm` s`y ,zxg` `ziixaaøtéklr §¨©§¨¦¥
epnpy minid miaygp ,dilr l`yp jk xg`e dpey`xd zexifpd
lr l`ydl ozipy dfn gkene ,dipyd jxevl epnpy ink xak
zayiin .dilr xar xaky dreay lr ok enke dniizqdy zexifp
xaecn la` ,eizepaxw z` aixwd xaky xaecn mpn` :`xnbd

aote`çlb àlL,eizexry z` xifpdezhiyk ,ef `ziixaéaø §¤Ÿ¦©©¦
øîàc ,àéä øæòéìà(.en xifp)yúçìâzxifpdàákòîzakrn - ¤¦¤¤¦§¨©¦§©©§©§¨

`edy df xeqi` zngne ,miznl `nhidle oii ziizya exizdln
.dpey`xd zexifpd ztewz dniizqd `ly aygp ,zexifpd ipicn

:`xnbd dywnàéðúäåm` s`y ,zxg` `ziixaaçlbz` §¨©§¨¦©
ink epnpy minid miaygp ,ezexifp lr l`yp jk xg`e eizexry
dniizqdy zexifp lr l`ydl ozipy dfn gkene ,dipyl epnpy

.dilr xary dreay lr ok enke
øîà[uxiz-]úéîø à÷ úeøéæð ,éMà áøoicn dywn jpd ike - ¨©©©¦§¦¨¨¥

,ea xnel yiy zexifp oic dpey ixd ,dreay oic lr zexifpíøb éî¦¨©
dligzaìd zexifpìeçz àlL äiðMepnp md `l` epnpy minid lr ©§¦¨¤Ÿ¨

`le dpey`xd dniizqdy mixne` ep` ok zngne ,dpey`xd myl
d zexifpd df ixd ,dilr l`ydl ozipäðBLàøzngn cin dlgy ¦¨

mkgd dlibe mkgd lv` dilr l`ypy oeike ,oey`xd exeac
dlha ,rxtnl zexifpd z` xwre dhxg xcepd ly ezhxgy

ef zexifpdðéàåmipey`xd minidy rxtnl xxazne ,cer zniiw §¥¨
dpey`xd zniiwy ink df ixde ,dipyd zexifpd jxevl epnp
`ly dilr raypy xkka mle` .dilr l`ydl lekie epiptl
l`ydl leki epi`e ezreay dxar xak jgxk lr ,dlk`e dlk`l

.dilr
xkk lr rayp oica `ax lr zwlegd dhiy d`ian `xnbd

.dlk`eeléôà ,øîà øîéîàm`äéìò ìàLð ,dlek dìëàmkg lv` £¥©¨©£¦£¨¨¨¦§¨¨¤¨
,`ed jkl mrhde .ezreay z` xizneéàxkkd z` lk`ââBLa ¦§¥

`ed aixwd `ly onf lky ixd ,oaxwa aiigzde,ïaø÷ øqeçîixde §©¨§¨
l`ydl ozipe ,dreayd oipr miizqd `ly inke dreaya xeiy df

e .oaxw aeign xhtdle dilréàdlk`,ãéæîa`ly onf lky ixd ¦§¥¦
`ed dwl,úB÷ìî øqeçî`ly inke dreaya xeiy df ixde §©©§

aeign xhtidle dilr l`ydl ozipe ,dreayd oipr miizqd
.zewlnìáàe cifna lk` m`eäeúôk[edexyw-]ãenòä ìò £¨§¨©¨©

,ezewldlàìe ,ezreay lr l`ydl leki epi` -øîàc ,ìàeîLãk Ÿ§¦§¥§¨©
,ìàeîLe zewln aiigzdy mc`,ãenòä ìò eäeúôkhnypeõøå §¥§¨©¨©§¨

øeèt ,ïéc úéaîmiiwzde dzitka dfazdy meyn ,zewlnd aeign ¦¥¦¨
'Lipirl Lig` dlwpe' zewln zyxta xn`py dn ea(b dk mixac), §¦§¨¨¦§¥¤

ixd .jig` `ed ixd zewln aiegnd [dfazd-] dlwpy oeik ,xnelk
df ixd cenrd lr edeztke zewln aiegnd mc`y l`eny xaqy
dreayd lr eaeig miizqd dzitkd xg`l jk meyne ,dwl eli`k

.dilr l`ydl ozip `le
:`xnbd dgecàéä àìåixacl xnin` ixac z` zencl oi` - §Ÿ¦

`weecy meyn ,l`enyíúäz` xehtl yi ,l`eny ixaca ,my - ¨¨
y meyn ,gxae cenrl edeztky mc`dõø,ezvixa dfazde ¨

ezefal mixfeg oi`e dwly ink aygp `ed df iefia meyne
la` .zewlnaàëä,xkkd zlik` zngn zewln aeiga ,o`k - ¨¨

yõø àìzaygp dcal dzitkdy xnel oi` ,oic zian raypd Ÿ¨
.dreayd lr l`ydl ozip cenrl dzitkd xg`l s`e ,zewlnk
xkk zlik` lr dreaya wqerd `ax ly sqep oic d`ian `xnbd.

,àáø øîà,eiptly zexkk lr xn`y mc`økk ìëBà àlL äòeáL ¨©¨¨§¨¤Ÿ©¦¨
ìëBà íà Bæxkk,Bælr dxq`y ,xeqi`d xkk `id zg`y `vnpe ¦©

dplk`i m`y ,i`pzd xkk `id zxg`de ,dzxag lk`i m` envr
zxev itl dpzyn epic ,olk`e xare ,dzxag lr xeqi`d legi

xar m` .ezlik`ìëàådligzúàxkkädiexwd i`pzäðBLàø §¨©¤©¦¨
ââBLa,dipyd zxq`p dpey`xd zlik`ay xkf `ly -edixg`l §¥

xkk z`ädiexwd xeqi`øeèt ,ãéæîa äiðMm` elit`e zewlnn ©§¦¨§¥¦¨
xkf `l dpey`xd zlik`ay meyn ,dipyd zlik` mcew ea exzd
xeq`l dreayd dlg `le 'dreaya mc`d' llka epi`e ezreay

eqi`d xkk z` dlik`aaeig oi` ixdy ,oaxwn xehty oky lke .x
.cifna dyrn lr oaxw

d z` lk` m`e,ãéæîa äðBLàøi`pzd zlik` zrya xkfy ¦¨§¥¦
,dipyd zxq`p ezlik` zngnyåd z`äiðLlk`,ââBLagkyy §§¦¨§¥

,ezreay z` dzlik` zryaáéiçlr bbeya xaer lkk oaxw ©¨
.ezreay

z` lk` m`e,ââBLa ïäézLz` xkf `l ozlik` zryay epiide §¥¤§¥
z` dligz lk` oiae i`pzd z` dligz lk` m` oia ,ezreay

,xeqi`d,øeètzrya ixdy 'dreaya mc`d' llka epi`y meyn ¨
`le ,ezreay z` gky legl dreayd die`xy dpey`x dlik`

.dreayd dlg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

"בית  לידע, שהעיקר הוא  מבלי הבט על כך שנמצאים בארץ עשירה שמשבירה בר לכל הארצות, לא צריכים להישקע בזה, אלא 
תלמוד".

משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז



קפז oifge` mipy` cenr gk sc ± iying wxt`nw `aa
àåäù ìë åìéôà.dli`yl ie`xe ezreay lr xar `ly ,akrn inp xeiy -àéðäîã åâéî

'åë äìàùedl `ipdne eilr oixeq` day mizif lk oiicr `nw zifkl dilk` ik `dc -

dreay my `ied `lc gkzy`e exwirn xcp xwer mkg ol `niiwe l`ypc oeike ,dl`y

.dilk` `xeqi`a `lc gkzy` `nw zifk jkld ,llkäðåùàøä ìò ìàùð êë øçàå-

.dilr l`yp dlek dl `lf`c ab lr s` `nl`

çìâ àìùexfp y`x z` cren ld` gzt -

.aizkckøæòéìà éáøã.(` ,bq) zexifp zkqna -

àáëòî úçìâú,miznl `nhile oii zezyl -

.xeiy ied jkldúéîø à÷ úåøéæð éùà áø øîà
'åë`ifg `l ezreay lr xaryn mlerl -

jl `iywce .dl`y dl `ipdn `le dli`yl

.`id `iyew e`l ,zexifpàìù äéðùì íøâ éî
ìåçúminidy xnel jl mxb in ,xnelk -

`nizc ,dpey`xl `l` epnp dipyl `l miepnd

dzid dpey`x - jl iywze ,dpey`x dl `lf`

.ok xnel jl znxebäðéàåjl mkgd dlb ixde -

dpey`xd z` xwre dhxg df ly ezhxgy

,dpnp dipy ly iepnd oipn `vnpe ,`xwirn

.l`ypyk `niiw ded izk` dpey`x dleke

xar jgxk lr ,dlk`e dilr raypy xkk la`

:opiqxb ikd .dl`y dl oi` aeye ezreay dl

dilr l`yp dlek dlk` elit` xn` xnin`

xqegn cifna i`e oaxw xqegn bbeya i`c

.`l cenrd lr edeztk la` zewlnøñåçî
ïáø÷.cifnl zewln oke ,xeiy dil ded oaxwe -

ixdy ,xeiy o`k oi` aey zewll edeztk la`

.l`enyck ,xak dwel eli`k `edõø íúä-

oeik ,"jig` dlwpe" `ki`e ,ef dqepna dfazpe

.(` ,bk zekn) jig` `ed ixd dlwpyàáø øîà
åæ ìëåà íà åæ øëë ìëåà àìù äòåáùz`vnp -

ied dilr raypy ef ,i`pz zg`de xeqi` zg`d

ied da dlziy efe xeqi`dlze i`pz lr raypy dreay lkc `ax opireny`e .i`pz

.oey`xd dyrn zrya `l` dreay zrya eilr lg dreayd xeqi` oi` - exiaga xac

dia opixw ezreay z` xkef dry dze`a m`e ,`id dreay zry `zry `idd jkld

oey`x i`pzd lk`y oia ,bbeyd lr oaxw aiigzdl dreay eilr dlge "dreaya mc`d"

,cifnd lr zewlne .xeqi`d zlik`a dbby `dzy calae ,oey`x xeqi`d lk`y oia

oey`x dyrn zrya ezreay gky xak m`e .xeqi`d zlik`a d`xzd `dzy calae

.zewlnl `le oaxwl `l eilr dlg dreayd oi`e ,"dreaya mc`d" dia opixw `l -

.mixcpc oizipznn onwl `zriiq dil opiziine'åë äðåùàøä úà ìëài`pzc `idd -

zlik` hwpc i`de .ef lke` `l ef lke` m` :ezreay xcq dzid jky ,dpey`x ixw

.rxtnl aiigzne `liig i`cec ,`liig `l `kti` ciar i`c meyn e`l - `yixa i`pzd

dipy jdc `wece ,oaxw aiig bbeya dipye cifna dpey`x :xninl irac meyn `l`

zlik` lr oaxw iziin `l - i`pza i`c ,xeqi` zlik`a dbby dl `iedc `ed xeqi`c

bbey `edy it lr s`e .eilr dxq`p `l oiicry ,xzidae cifn dzidy ,rxtnl xeqi`d

.opira xeqi`a dbby ,rxtnl dreayd lr da xaer `edy dpexg` dlik` zryaìëà
øåèô ãéæîá äéðùå ââåùá äðåùàøä úà,ezreaya gky xak dpey`x dlik` zrya -

elit`e zewlnn xeht - cifna dilr xare ezreay z` xekf did xeqi`d lk`yke

dreay dzidy dpey`x dlik` zrya ixdy ,eilr dreay dlg `ly itl .d`xzda

oi`y ,oaxwn oky lke ."dreaya mc`d" dia `pixw `le ,did geky xak legl die`x

.cifnd lr oaxwáééç ââåùá äéðùå ãéæîá äðåùàøxekf did oey`x i`pzd lk`yk -

dpey`x dlik` `ide ,rayp eilr `l ixdy xenb xzidae cifna elk`e ,ezreay z`

dlik`ae li`ed .oaxw aiig - dreay mlrda elk` xeqi`d z` dipya lk`yke ,cifna

mc`d" - dipyd z` eilr xqe` ef dlik`ay rceie ezreay z` `ed xekf dpey`x

ezreay lr xar ixd bbey dipy lk`yke ,dreay eilr dlge ,dia `pixw "dreaya

.oaxw aiige bbeyøåèô ââåùá ïäéúùxeqi`d lk`y oia oey`x i`pzd lk`y oia -

dze`ae ,legl die`x dreay dzid dpey`x dlik`a ixdy ,ziyixtck ,xeht - oey`x

.eilr dipyd z` xeq`l dreayd eilr dlg `le geky did dry
ïäéúù
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øîà:qxhpewa yxity dn - ef lke` m` ef xkk lke` `ly dreay `axdlg dreay oi`

dze`a m`e ,`id dreay zry `zry `idd jkld ,oey`xd dyrn zrya `l`

lr oaxw aiigzdl dreay dilr dlge "dreaya mc`d" dia `pixw ezreay z` xkef dry

zlik`a dbby `dzy calae ,oey`x xeqi`d lk`y oia oey`x i`pzd lk`y oia ,bbeyd

xeqi` zlik`ac ,mbnebn yexitd df - xeqi`d

- bbeya elk` i`c ,oaxw aeig zgkyn `l oey`x

eilr dlg `le "dreaya mc`d" dia `pixw `l

dbby opira `d - cifna elk` i`e ,dreay

xyt` i`e .qxhpewd yexitl xeqi`d zlik`a

dryay oebk dl zgkync ,wgeca `l` eayiil

iede ,ezreay gky `l oey`x xeqi` lke`y

rcei epi`y ,`ed bbeya la` ,"dreaya mc`d"

xzeny it lr s`e .eilr raypy xkkd dfy

did `l epevxae li`ed ,dbby aeyg elke`l

meya e` ,i`pz ly lek`l de`zny itl ,elke`

e` elke`l raypy oebk ,elke`l jixvy oipr

inp yxity dne .wgec df lke .eilr okzqny

zlik` hwpc i`d :'ek oey`x z` lk` iab jenqa

`l `kti` ciar i`c meyn e`l `yixa i`pzd

dvex epi` - rxtnl aiigzne `liig i`cec `liig

lk`y epiidc ,da i`wc `aan `kti` xnel

m`c ,ezreay gkyy ,ynn bbeya dlgz xeqi`

."dreaya mc`d" ied `lc ,llk `liig `l ok

ixnbl cifna xeqi` lk`y xninl inp ira `le

oi`e .xeqi` zlik` zrya dbby o`k oi`c ,dlgz

xnel dvex qxhpewd didy llk il d`xp

aiigziy `xaq oi`c ,zewln rxtnl aiigznc

,cere .bbeya i`pzd lk` jk xg`y oeik zewln

lk`a oaxw aiig daxc` mz epiax yexitlc

dvex `l` .bbeya i`pze cifna dlgz xeqi`

z` xekfe oey`x xeqi` lk`y ,ziyixtck xnel

opgl` epiax zetqeza iz`vn aeye .eilr raypy xkkd edfy rcei epi` la` ,dreayd

`l i`cec ,`liig `kti` ciar i`c meyn e`l :zeidl ie`x jke ,erh mixteqdy azky

mixg` miyexita aezk oke .dlg dpi` dze` s` xehte dlg dpi` z`fy enky ,`liig

cere .oiadl leki did `ly aezk "oey`x xeqi` lk`y oia" qxhpewa yxity dn lre .i"yxn

i`w `l "aiig"c yxtl jixv jenqa dzxag oecfe dnvr zbby iabc ,qxhpewd yexitl wgec

"dreaya mc`" meyn xhtin `lc :yxtl d`xpe .ediiexz` i`wc rnyne ,dipy` `l`

dicegl i`pzd lr `l`,opiyiig `l xeqi`d lr la` .seqa oia dlgza oia ,bbeya elke`yk

dze`e .da qep` `di `ly opira jkld ,dilr dreayd `liigc `ed i`pzd zlik` zryac

- xeht cifna dipye bbeya dpey`x :xn`wc `de .qxhpewa yxitck dpey`x ixw i`pz ly

llk dilr dreay `liig `lc ,ziyixtck dlgz cifna dipy oicd `edc ,ikd hwp `wec e`l

`wec e`l - aiig bbeya dipye cifna dpey`x :inp xn`wc `de .bbeya i`pz ly lk`y oeik

`ly calae .cifna dpey`x jk xg`e dlgz bbeya dipy oicd `edc ,dlgz cifna dpey`x

ay e`l ok m` xekf did m`y ,dipyd lk` xaky cifna dpey`xd lk`y drya xekf `di

ezricin ay aiyg xekf elit` ,inp i` .xeqi` icil envr `iad cifna ixdy ,`ed ezricin

,eh) mixcpc ipy wxt yixa xn`ck ,i`pzd on xeqi`d zlik` ith yipi`l dil xingc ,`ed

rnyn oke .`ibeqd yxtl yi ef dhiyd itke .xdfin dixeqi`a la` i`pza xidf `l ik :(`

xeqi`l ixwc `l` ,i`pzd zlik`a ielz dreayd zeliigc l`ppg epiax yexit jezn

.xeht bbeya dipye cifna dpey`x ,aiig cifna dipye bbeya dpey`x :`kti` qxbe ,dpey`x

odizy hwpc `de ."ef lke` m` ef lke` `l" dlgz dxikfny itl dpey`x xeqi`l ixwe

dilk`" seqal hwpc `de .cifna odizy ipzinl irac meyn `l` ,jixhvi` `l - bbeya

.dipyila wc `l - dipye dpey`x oeyla hwp dlgze ,"dixeqi`l dilk` xcde di`pzl

oiae ,dreayd zeliig ielz oey`xd dyrn zlik`ac ,qxhpewd yexitk yxtn mz epiaxe

`l` ."dreaya mc`d" dia `pixw `l bbeya dlgz dlke` m` xeqi` ly oiae i`pz ly

seqa lye ,xeqi` ly oia i`pz ly oia ,oey`x ixw dlgz lke`y dze`c mz epiax yxtny

."i`pzl dilk` xcde xeqi`l dilk`" yxtl jixvc `d xity iz` `zyde .dipy ixw

zlik`a dbby opira `lc ,aiig - bbeya i`pzd jk xg`e xeqi`d cifna dlgz lk`yke

ef :xn`wc `d eyexitl wegcl jixve .dreayd lr xaery drya bebyiy `l` ,xeqi`d

dry dze`a lek`l ezrc didy ,ixnbl dnvr oecfa dlk`y oebk - bbeya dipye cifna dpey`x epiidc ab lr s` dpey`xd lr xehtc `nrh epiidc ,xeht 'ek dzxag zbbye dnvr oecfa

,dilr xeht `diy rcei epi`y oebk ixiin ,dreayd `liig `l dcic dlrc ,xzida lke`y it lr s` .dzxag zbbyae dnvr oecfa dipyd lke`yk ,inp i` .`ed ezricin ay e`lc ,i`pzd mb

.wgece .`ed ezricin ay e`l jkld ,i`pzd lke`y it lr s` xeqi`a elke`l oeekzn rnyn dnvr oecf oeyle .dreaya mc` did `ly itl
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!éîð àeäL ìk eléôà¯,"ìëBà àlL" :àîéà úéòa éà £¦¨¤©¦¦¨¥¥¨¤Ÿ©
àlL" àîéà úéòaéà ;"äpìëBà àlL" :àîéà úéòa éà¦¨¥¥¨¤Ÿ§¤¨¦¨¥¥¨¤Ÿ
àépäî ,àøúa úéfkà äìàL déì àépäîc Bbéî ,"ìëBà©¦¦§©§¨¥§¥¨©©©¦©§¨§©§¨
àlL" àîéà úéòaéàå ;àn÷ úéfkà éîð äìàL déì¥§¥¨©¦©©©¦©¨§¦¨¥¥¨¤Ÿ

úéfk øéiL éà ,"äpìëBà¯éàå ,déìò éìeLúéàì áéLç §¤¨¦¦¥©©¦£¦§¦§¥£¥§¦
àì¯øãpL éî :éáéúéî .déìò éìeLúéàì áéLç àì ¨¨£¦§¦§¥£¥¥¦¥¦¤¨©

øçàå ,ïaø÷ äéìò Léøôäå äðBLàø äðîe ,úeøéæð ézL§¥§¦¨¨¦¨§¦§¦¨¤¨¨§¨§©©
äðBLàøä ìò ìàLð Ck¯!äðBLàøa äiðL Bì äúìò ¨¦§©©¨¦¨¨§¨§¦¨¨¦¨

¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯.øték àlLa¯!øték :àéðúäå ¨¨§©¨§¦©§¤Ÿ¦¥§¨©§¨¦¥
¯úçìâz :øîàc ,àéä øæòéìà éaøå ,çlb àlLa§¤Ÿ¦¥©§©¦¡¦¤¤¦§¨©¦§©©

.àákòî¯úeøéæð :éLà áø øîà !çlb :àéðúäå §©§¨§¨©§¨¦¥©£©©©¦§¦
,äðBLàø ?ìeçz àlL äiðMì íøb éî ?úéîø à÷̈¨¥¦¨©©§¦¨¤Ÿ¨¦¨
,äéìò ìàLð dlek dìëà eléôà :øîà øîéîà .dðéàå§¥¨©¥¨£©£¦£¨¨¨¦§¨¨¤¨

ââBLa éà¯ãéæîa éà ,ïaø÷ øqeçî¯øqeçî ¦§¥§©¨§¨¦§¥¦§©
ãenòä ìò eäeúôk ìáà ,úB÷ìî¯;ìàeîLãk ,àì ©§£¨§¨©¨©¨§¦§¥

ïéc úéaî õøå ãenòä ìò eäeúôk :ìàeîL øîàc¯ §¨©§¥§¨©¨©§¨¦¥¦
:àáø øîà .õø àì àëä ,õø íúä ,àéä àìå .øeèẗ§¨¦¨¨¨¨¨Ÿ¨¨©¨¨

íà Bæ økk ìëBà àlL äòeáL"úà ìëàå ,"Bæ ìëBà §¨¤Ÿ©¦¨¦©§¨©¤
ãéæîa äiðMäå ââBLa äðBLàøä¯äðBLàø ,øeèt ¨¦¨§¥§©§¦¨§¥¦¨¦¨

ââBLa äiðLe ãéæîa¯ââBLa ïäézL ,áéiç¯,øeèt §¥¦§¦¨§¥©¨§¥¤§¥¨
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קפח
oifge` mipya cenr gk sc ± iying wxt`nw `aa

áééç äéøåñéàì äéìëà øãäå äéàðúì äéìëà ãéæîá ïäéúùdlik`a ixdy ,zewln -

dxzd dipy lk`yke ,dipya xeq`l eilr dreayd dlge ezreay did xekf dpey`x

.dxq`pe dilr rayp ixdy ,"lk`z l`" i`ce z`xzd eaøãäå äéøåñéàì äéìëà
ùé÷ì ùéøå ïðçåé éáøã àúâåìô äéàðúì äéìëà`nw wxta wtq z`xzda ebilt`c -

,wtq z`xzd inp i`de .(a ,b zereay)

o`k oi`e ,opira xeqi` zlik` zrya d`xzdc

lk`z `ny dplk`z l` :wtq z`xzd `l`

m`e .rxtnl ef lr xaer z`vnpe dipyd z`

,lk`z l` :dipyd zlik` zrya ea exzd

s`e ,rxtnl dpey`xd lr xaer dz` ixdy

,d`xzd dpi` - `id i`ce z`xzdy it lr

.ef dlik` ici lr `a zewln oi`yåæ ïàìú
åæáodizy e`vnp ,lif`e yxtnck odizy -

oecfa ef lk` :opiqxb ikd .i`pz odizye xeqi`

dnvr oecfa efe dzxiag zbbyae dnvr

oecfae dnvr zbbya ef ,xeht dzxiag zbbyae

dzxiag oecfae dnvr zbbya efe dzxiag

.'ek xeht bbeya odizy ,aiigïåãæá åæ ìëà
äúøéáç úââùáå äîöòraypy `ed xekf -

`ed geky la` ,dzxiag lk`i m` dilr

eilr dlge .ef lk`i m` dzxiag lr raypy

lr aiigzi dzxiag lk`i m`y ,dnvr zreay

dlg `l dzxiag zreay la` ,rxtnl ef

zereayd izy eid dpey`x dlik`ay ,eilr

zreay lr `ed geky ixde ,legl zeie`x

dzxiag zbbyae dnvr oecfa ef .dzxiag

oia ,cifn `edy dipy zewlnn oia ,xeht

rxtnl bbey dilr xary dpey`x ly oaxwn

- xeht dipyd zewlnn .dipyd z` lk`yk

.dlgzn dreay eilr dlg `ly ,ziyixtck

`ly - xeht dpey`xc rxtnl ly oaxwne

y op`e ,dzlik`a dbby dzidzlik`a dbb

xaeryk dbby yiy it lr s`e .opira xeqi`

oi` - dipy zlik`a epiidc ,dreayd lr

dpey`xd lr oaxwdy ,oaxw dilr aiigzn

`pixw `le dzid xzida dlik` dze`e ,`a

.(c `xwie) "dbbya `hgz" diaúââùá åæ
áééç 'åë äúøéáç ïåãæáå äîöòlk`yk -

lk`i m` dilr raypy geky did dpey`x

dia `pixw `l dcic dreay iable ,dzxiag

dlk` dipy lk`yke ."dreaya mc`d"

xaer dlk`yke ,dzlgzn eilr ezreay dlg ixdy ,dipyd lr oaxw aiig - d`lz dipy dlik`ae dpey`x lr raypy `ed xekf la` ,dilr raypy gkyy ,dnvr zbbya

oiixar meyn oaxwn exhetl dipy lv` ezricin ay oi` dia `pixw `le .iwl `l jkld ,dreay eilr dlg `l dlgzn ixdy ,`l dpey`x` zewln la` .bbey ezreay lr

.dxiar df cifn oi` ixdy ,dreayd lr xearlââåùá ïäéúù,legl zeie`x zereayd izy eid oey`x zlik` zrya ixdy ,xeht - zereayd izy zbbya zexkkd odizyy -

."dreaya mc`d" dia `pixw `le odizyn did geky dry dze`aeáééçéî äéðùà.`id i`ce z`xzdc -äðåùàøàef lr aiigzze dzxiag lk`z `ny :dzlik`a exzde -

.ef `id wtq z`xzd - rxtnlàðéðú éîð ïðà óàoi` e`l m`e ,dry dze`a ezreayl xekf `diy jixv - dlgz i`pzd miiwe xg` xaca dreay dlezdy ,`axck -

.dlg dreaydãöéë úåââù éøãð.edl yxtn mzde .oiqpe` ixcp zebby ixcp i`ad ixcp oifexf ixcp :minkg exizd mixcp drax` :`yix ipzw -'åë éúìëà íà íðå÷mpew" -

.xac eze`a xzene ,lha xcpd eze` - lk`y xkfpe ,lk` `ly xeaq `ede "meid izlk` m` ipelt xac ilrìëåà éðàù íðå÷gkye ,"meid lke` ip` m` ipelt xac ilr mpew" -

en - dzye lk`e ezreay.i`pzd meiw zrya xcpl xekf `diy jixvy ,`axc epiid .xac eze`a xz'ek oixzen zebby ixcpy myk dlr ipzempew" yxtl okzi `le .`axck epiide -

drax` ipzwc xninl `ki` xzen i`n ,dzye lk`e gkye ,dlik` ilr mpew - "lke` ip`y mpew" zyxtn i`c .ziyixtck ,ef dlik`a xg` xac dlzy ,df oipra `l` "lke` ip`y

exizd mixcp?zebby zereay" .xeht oeyl "xzen" oi` ,xac llke !did geky `lde ?ea dxzd in ,`hiyt - zewlnd on edexht "exizd" zyxtn i`e !bbey ixcp lr xar xak ixd

.`axk `iz` `id `icda "lke` ip` m`"c jde ,iq` axe `pdk axk mixcpa `yxtin "izlk` m`" `iddc ,opiqxb `l "inc ikidéîéáàå àôéò.eid `zicanetc dagx ipa -áééç åðéà
úçà àìà.dreay lr dreay efy xnel drh -ø÷ùì äòåáù äàöé éøäexhetl jl oi`e .dnvrl `id zxg` dreay dipyde ,dl dklde eitn xwyl d`vi dpey`xd raypyn -

.devnd z` miiwl rayp dil dede xeqi`d z` eilr xqe`e xfegy ,`adl dreaya `l` dreay lr dlg dreay oi` meyn xaryl dreayaøùòå òùú ìëåà àìùzereay izy -

dpey`x dreay llka dpexg` dreayd oi`y xnel drh ?edn ,cg` mlrda mip`z xyr lk`e ,"mip`z xyr lke` `ly dreay" xn`e xfge "mip`z ryz lke` `ly dreay" ,eid

.dreay lr lg dreay ef oi`eúùáúùéà.xyr llkl iz` `l ryz lik` `lc dnk lkc ,xyr lr rayp ryz lk`i `ly raypdy ,`id dreay lr dreayc -àìà áééç åðéà
úçà.ryz xyr llka yiy itl ,xyr llka ryz zreayy xnel drh -ìéëà àäéî òùú àä,dpexg` dreay meyn aiigin ryz lik` ike .dpey`xa ryz eilr exq`p `le -

.dpey`xd lr xar xyrl onilydykeàôéòã äì úçëùîã ïéðîéæ`c ,xyr lk`e "ryze xyr lke` `ly dreay"c -.zg` `l` aiig epiøîãë`ly dreay" :xn xn`c .dax -

mip`z lk` ikc ,izxz aiigin did cg` meia miapre mip`z lke` ded i`e ."mip`z lke` `ly dreay" xn`e xfge ,"lke` ediicegl mip`z la` ,cg` meia cgi miapre mip`z lke`

.`ziinw` aiigin miapra dl milyn xcd ike ,`xza dreay` aiigin
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íùëdreay ,`aizk `lca `aizk ilzc :dniz - 'ek zereay ok mixzen zebby ixcpy

meyn :xnel yie !qep`l hxt "dreaya mc`d" :(` ,ek) lirl opiyxccn `aizk

opz `l dreay iab la` ,(a ,dk) "mixcp drax`" wxta `id dpyn zebby ixcpc `iddc

`pdk axck inc ikid zebby zereay :xn`wc (my) mixcpa :xn`z m`e .`zkec meya

,xcp iab opzc `inec yxtn `l i`n` ,iq` axe

elld zexit lke` `ly dreay" xn`c oebk

gkye "lke` m`" e` ,lk`y xkfpe "izlk` m`

`l iq` axe `pdk axc `iddac ,cere ?lk`e

!xwy zreay el `vi xakc ,oixzen oeyl jiiy

,`l) "zecrd zreay" wxta onwlc ,dniz cere

axcl `pipz `nil :xn`wc ,igeky`l wigcc (a

mixcpc `iddn wiic `l i`n` ,iq` axe `pdk

itli `l ediiteb edpi`c ?zebby ixcp ixyc

ivn ded i`ce mixcpac ,d`xpe !dreayn `l`

,mixcp iab `pzc `inec zebby zereay xninl

elit`c ,`zeaxe .dyrn opireny`l `gip `l`

eitn dreay `iveny drya ezreay lr xaer

oizipzn `iddn wcinl ivn `l `zyde .xeht

`nlcc ,iq` axe `pdk axcl `pipz mixcpc

,xzl`l ezreay lr xaer epi`yk `wec oizipzn

ikid mixcpe :xn`z m`e .xcp iab `pzc `inec

dlg oi` oky dreayl dn ?dreayn opitli

,`id `kxit e`le !zeyxd xack devn xac lr

(dn ligznd xeac ` ,dk) lirl ziyixtck

`veik ,devn xac lr dlg dreay oi`y oiprac

.lg epi` zeyxd xaca elit` xcpa eaäòåáù
dreay xn`e xfge miapre mip`z lke` `ly

.qxhpewd zqxib `id ef - 'ek mip`z lke` `ly

mip`z lke` `ly :`kti` aezk did mixtqae

.miapre mip`z lke` `ly dreay xn`e xfge

i`c ,dil `iywc meyn qxhpewa dwgnc d`xpe

- xn`w dicegl cge cg lk miapre mip`z

zaa mdipya i`e ,xeriy ivg miapr eed `l

icin ,llk dlg dipy dreayd oi` - zg`

lik` `l mip`z i`c ,"xyre ryz"` dedc

rayen xak iede ,lik` `l inp miapre mip`z
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déøeqéàì déìëà øãäå déàðúì déìëà ;ãéæîa ïäézL§¥¤§¥¦©§¥¦§¨¥©£©©§¥§¦¥
¯déàðúì déìëà øãäå déøeqéàì déìëà ,áéiçéî¯ ¦©©©§¥§¦¥©£©©§¥¦§¨¥

úàøúä øîàc ïàîì ;Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøc àzâeìt§§¨§©¦¨¨§¥¨¦§©§¨©©§¨©
äàøúä dîL ÷ôñ¯dîL åàì øîàc ïàîì ,áéiç ¨¥§¨©§¨¨©¨§©§¨©¨§¨

äàøúä¯ìëBà íà Bæ ìëBà àì" ,Bæa Bæ ïàìz .øeèt ©§¨¨¨§¨¨§Ÿ©¦©
dîöò ïBãæa Bæ ìëàå ,"Bæ ìëBà íà Bæ ìëBà àì ,BæŸ©¦©§¨©¦§©§¨
dzøéáç úââLáe dîöò ïBãæa Bæå ,dzøéáç úââLáe§¦§©£¥§¨§¦§©§¨§¦§©£¥§¨

¯úââLa Bæå ,dzøéáç ïBãæáe dîöò úââLa Bæ ;øeèẗ§¦§©©§¨¦§£¥§¨§§¦§©
dzøéáç ïBãæáe dîöò¯ââBLa ïäézL ;áéiç¯;øeèt ©§¨¦§£¥§¨©¨§¥¤§¥¨

ãéæîa ïäézL¯äðBLàøà ,áéiçéî äiðMà¯àzâeìt §¥¤§¥¦©§¦¨¦©©©¦¨§§¨
éîð ïðà óà ,éøî áø øîà .Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøc§©¦¨¨§¥¨¦£©©¨¦©£©©¦
,ïéæeøæ éøãð :íéîëç eøézä íéøãð äòaøà :àðéðz̈¥¨©§¨¨§¨¦¦¦£¨¦¦§¥¥¦
úBââL éøãð .ïéñðBà éøãð ,úBââL éøãð ,éàáä éøãð¦§¥£¨¦§¥§¨¦§¥¨¦¦§¥§¨
ìëàL økæðå "éúéúL íàå ézìëà íà íðB÷" ?ãöék¥©¨¦¨©§¦§¦¨¦¦§¦§©¤¨©

,äúLåìëàå çëL ,"äúBL éðéàL ìëBà éðéàL" §¨¨¤¥¦¥¤¥¦¤¨©§¨©
äúLå¯úBââL éøãpL íLk :dìò éðúå ;øzeî §¨¨¨§¨¥£¨§¥¤¦§¥§¨

úBââL úBòeáL .úBøzeî úBââL úBòeáL Ck ,ïéøzeî¨¦¨§§¨¨§§¨
éðz àôéò .dpéî òîL ?àðååb éàä ék åàì ,éîc éëéä¥¦¨¥¨¦©©§¨§©¦¨¥¨¨¥
:déì øîà ,deçà éîéáà déa òât ,äaø éa úBòeáL§¥©¨¨©¥£¦¦££©¥
?eäî ,"ézìëà àlL äòeáL" ,"ézìëà àlL äòeáL"§¨¤Ÿ¨©§¦§¨¤Ÿ¨©§¦©
:déì øîà .úçà àlà áéiç Bðéà :déì øîà£©¥¥©¨¤¨©©£©¥
àlL äòeáL" .ø÷Mì äòeáL äàöé éøä ,zLazLéà¦§©©§§£¥¨§¨§¨©¤¤§¨¤Ÿ

?eäî ,"øNòå ,òLz ìëBà¯.úçàå úçà ìk ìò áéiç ©¥©§¤¤©©¨©¨©©§©©
àì øNò ,ìéëà àì òLz éà ,zLazLéà :déì øîà£©¥¦§©©§§¦¥©¨¨¥¤¤¨

?eäî ,"òLúå ,øNò ìëBà àlL äòeáL" .ìéëà¯ ¨¥§¨¤Ÿ©¤¤§¥©©
øNò ,zLazLéà :déì øîà .úçà àlà áéiç Bðéà¥©¨¤¨©©£©¥¦§©©§§¤¤
,øîãk àôéòc àäì dì zçkLîc ïéðîéæ :ééaà øîà .ìéëà àäéî òLz àä ,ìéëà àìc àeä§¨¨¥¨¥©¦¨¨¥£©©©¥¦§¦§©§©©§¨§¨§¥¨¦§¨
,"íéðàz ìëBà àlL äòeáL" :øîàå øæçå ,"íéáðòå íéðàz ìëBà àlL äòeáL" :äaø øîàc§¨©©¨§¨¤Ÿ©§¥¦©£¨¦§¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zereay(iyily meil)

z` lk` m`e,ãéæîa ïäézL,ezlik` zrya dreayd z` xkfy §¥¤§¥¦
.ezlik` xcqa ielz xacddéøeqéàì déìëà øãäå déàðúì déìëà©§¥¦§¨¥©£©©§¥§¦¥

`vnp ,xeqi`d xkk z` dixg`le i`pzd xkk z` mcew lk` m` -
dlge 'dreaya mc`d' llka dzid cifna dpey`xd ezlik`y

cifna dlk`e xfgyke ,dipyd xkkd dxq`pe dreaydáéiçéî¦©©
.zewln dilr

mcew m` la`,déàðúì déìëà øãäå ,déøeqéàì déìëàielz df oic ©§¥§¦¥©£©©§¥¦§¨¥
aàzâeìtzwelgna -Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøc(:b lirl)z`xzd oica §§¨§©¦¨¨§¥¨¦

,epiide .wtqäàøúä dîL ÷ôñ úàøúä ,øîàc ïàîìd`xzdy - §©§¨©©§¨©¨¥§¨©§¨¨
dxzend m`d wtq yi d`xzdd zrya m` mb aiigl dliren

df ote`a s` ok m` ,xeqi` lr xeari,áéiçea exzdy dny meyn ©¨
rxtnl xxazi i`pzd z` mb lk`i m`y xeqi`d zlik` mcew

la` .aeigl dlired ezreay lr xar dpey`xd dlik`ayïàîì§©
øîàcwtq z`xzdyäàøúä dîL åàìd`xzdk dliren dpi` - §¨©¨§¨©§¨¨

`ed df ote`a ,dzngn aiigl oi`eøeètonfay meyn ,ezlik` lr ¨
m` ixdy ,eilr xq`i ok` m`d wtq did xeqi`d lr ea exzdy
d`xzd ef oi`e ,xeqi`d xkk eilr xq`iz `l i`pzd z` lk`i `l

.dwel epi`e
:sqep ote` `ian `ax,Bæa Bæ ïàìzrayp m` ,xnelkìëBà àì'xkk §¨¨§Ÿ©

ìëBà íà Bæz`,BæeìëBà àìz`ìëBà íà Bæz`,'Bæ,df ote`ae ¦©Ÿ©¦©
,xeqi` odizye i`pz odizyìëàåz`Bæ[zexkkdn zg`-]ïBãæa §¨©¦§

,dzøéáç úââLáe dîöòraypy dpey`xd zlik`a xkf ,xnelk ©§¨§¦§©£¤§¨
dlik`y xkf `l la` ,zxg`d z` lk`i m` eilr xq`izy dilr
lr `le dpey`xd lr dreayd dlge ,zxg`d z` xeq`l i`pz ef

,dipydåz` lk` okBæ[dipyd-],dzøéáç úââLáe dîöò ïBãæa §¦§©§¨§¦§©£¤§¨
øeètlr .dipyd zlik`n miraepd miaeigdn odizy lr ¨

dzid dly i`pzd xkk zlik`y s` oaxwn xeht dpey`xd
dzid `l aiigzn dzngny xeqi`d zlik`y meyn ,bbeya
,dnvr oecfa dlk`y s` lr zewlnn xeht dipyd lre .bbeya
`le ,efl i`pz `idy xkf `l dpey`xd dlik`d zryay meyn
m`e .llk dlg `le 'dreaya mc`d' llka ef xkk zreay dzid

z` lk`Bædpey`xd,dzøéáç ïBãæáe dîöò úââLa`ly ,xnelk §¦§©©§¨¦§£¤§¨
z` xeq`l i`pz dzlik`y xkf la` ,dxq`l dilr raypy xkf

,dipydBæådipyd,dzøéáç ïBãæáe dîöò úââLaxkf `l ,xnelk §§¦§©©§¨¦§£¤§¨
dpey`xd zxq`p dzlik`ay xkf la` ,dxqe`l dilr raypy

,rxtnláéiçdpey`xd zlik`ay meyn ,dipyd zlik` lr oaxw ©¨
dlge 'dreaya mc`d' llka `ed ixde efl i`pz `idy xkf
zlik` la` .oaxw aiig bbeya dlk`y oeike ,dxqe`l dreayd
raypy xkf `l dzlik` zryay oeik ,zaiign dpi` dpey`xd

.'dreaya mc`d' llka dzreay oi`e ,dilrz` lk` m`eïäézL§¥¤
øeèt ,ââBLadpey`xd dlik`d zryay oeik ,odizy lr §¥¨

llka epi`e ,raypy xkf `l legl zereayd zeie`x dzngny
lk` m`e .'dreaya mc`d'äiðMà ,ãéæîa ïäézLzlik` lr-] §¥¤§¥¦©§¦¨

[dipydáéiçéîezlik`ay xkf dpey`x dlik`ay oeik ,zewln ¦©©
la` .dwel cifna dlk`y oeike ,dipyd zxq`p,äðBLàøà©¦¨

a ielz dpic ,dipyd zlik` xg`l wx xxazn dxeqi`yàzâeìt§§¨
Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøcopgei iax zhiyl ,wtq z`xzd oica §©¦¨¨§¥¨¦

d`xzdd dliredy itl ,zewln aiig ,dliren wtq z`xzdy
rxtnl aiigzi dipyd z` lk`i m`y dlik`d mcew ea exzdy
,d`xzd dpi` wtq z`xzdy yiwl yixle .dpey`xd zlik` lr
z` lk`i m`d wtq did d`xzdd zryay oeik ,zewlnn xeht

.xeqi`a dzid dpey`xd zlik`y xxaie dipyd
:`ax ixack giken ixn axàðéðz énð ïðà óà ,éøî áø øîàs` - ¨©©¨¦©£©©¦§¦¨

dpyn epipy ep`(:dk mixcp)e`lze xac lr raypdy `ax ixack
oi` ,i`pzd meiw zrya ezreay z` xkf `le i`pz ziiyra

mixcp ibeq drax` yiy llkd iabl epipyy ,dlg dreayd
melk mda oi`y lkl xkipy oeik milg mpi`y(:k my)äòaøà)©§¨¨

,(ïéñðBà éøãð úBââL éøãð éàáä éøãð ïéæeøæ éøãð íéîëç eøézä íéøãð§¨¦¦¦£¨¦¦§¥¥¦¦§¥£©¦§¥§¨¦§¥§¦
úBââL éøãð,minkg exizdyãöékxn` m` .exzedy ote`d edn - ¦§¥§¨¥©

a ilr xeq` ipelt xac ixdíðB÷[xcp-]éúéúL íàå ézìëà íà ¨¦¨©§¦§¦¨¦¦
,meidøkæðåokn xg`läúLå ìëàLdrya mle` ,meid eze`a §¦§©¤¨©§¨¨

mpew xn`y e` ,dzy e` lk`y gky xcpyìëBà éðéàLeéðéàL ¤¥¦¥¤¥¦
äúBL,ipelt xac ilr xq`i meid dzy`e lke` m` ,xnelk ,meid ¤

eçëLexcpnøzeî ,äúLå ìëàåmilg mpi` el` mipte` ipy - ¨©§¨©§¨¨¨
xkf `l xcpd zelg zryay meyn ,epnn xcpy xaca xzen `ede

.xcpd oipr z`éðúå`ziixaadìò,ef dpyn lr -éøãpL íLk §¨¦£¨§¥¤¦§¥
éëéä úBââL úBòeáL) ,úBøzeî úBââL úBòeáL Ck ,ïéøzeî úBââL§¨¨¦¨§§¨¨§§¨¥¦

(dpéî òîL àðåeâ éàä ék åàì éîcoicd `ede] dpyna ipyd ote`de ¨¥¨¦©©§¨§©¦¨
z` dligz dyre i`pz lr raypdy `ax ixack `ed [dreaya
ziiyr zrya dreayd z` xkf `l m` dreayd dlg `l ,i`pzd

.i`pzd
dlg dreay oi`' cvn oecl yi mda mipte` xtqn d`ian `xnbd

:'dreay lràôéò[mkg my-]éðzzkqnéa úBòeáL[ziaa-].äaø ¥¨¨¥§¥©¨
deçà éîéáà déa òât,eig` inia` eze` ybt -déì øîàl`y - ¨©¥£¦¦£©¨©¥

xn`y mc` ,`tir z` inia`àlL äòeáL ézìëà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ¨©§¦§¨¤Ÿ
,'ézìëà,lk`y `id zn`deeäî.epic dn -déì øîà,`tirBðéà ¨©§¦©¨©¥¥

,úçà àlà áéiç.dreay lr dlg dreay oi`y meyndéì øîà ©¨¤¨¤¨¨©¥
,inia`zLazLéày ,jzxaqa zirh -éøädreay zrya ¦§©©§§£¥

,lk` xaky `id zn`de lk` `ly raypy dpey`xdäàöéeitn ¨§¨
dø÷Mì äòeáL`id ,lk` `ly aey raype xfgy dne ,dl dklde §¨©¤¤

.ef dreay lr s` eaiigl yie ztqep xwy zreay
xn` m` :`tir z` l`ye inia` xfgòLz ìëBà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ©¥©

,'mip`zålke` `ly dreay' xn`e xfgøNòxyr lk`e ,'mip`z §¤¤
,cg` mlrda mip`z.eäî:`tir el aiydáéiçraypdúçà ìk ìò ©©¨©¨©©

úçàå.dpey`xd llka dipyd dreayd oi`y meyn ,eizereayn §©©
déì øîà,inia`,zLazLéàixdòLz éàmip`zìéëà àìzngn ¨©¥¦§©©§§¦¥©Ÿ£¦

y oky lk ,dpey`xd ezreay,ìéëà àì øNòraypyky `vnpe ¤¤Ÿ£¦
,dipyd dreaya xeqi` sqep `le xyr mb dfa llkp ryz lr
.dpey`xd dreayd zngn `l` eaiigl oi`e dlg dpi` jk meyne

xn` m` :`tir z` l`ye inia` xfgøNò ìëBà àlL äòeáL'§¨¤Ÿ©¤¤
,'mip`zålke` `ly dreay' xn`e xfgòLz,'mip`z.eäîaiyd §¥©©

:`tir el,úçà àlà áéiç Bðéàdlelk dipyd dreaydy oeik ¥©¨¤¨¤¨
.dreay lr dlg dreay oi`e ,dpey`xadéì øîà,inia` ¨©¥

,zLazLéà`weec ezreay zngn ixdøNòmip`z,ìéëà àìc àeä ¦§©©§§¤¤§Ÿ£¦
àä[la`-]òLzmip`zìéëà àäéîlek`l el xzed mewn lkn - ¨¥©¦¨£¦

dlg dipyd dreayd s` ,ok m`e ,dpey`xd ezreay xg`l s`
,dzr cr el exzedy mip`z ryza s` xq`p dzngny oeik
lk`iyke ,dipyd ezreay zngn aiigzi mip`z ryz lk`iyke

.dpey`xd ezreay zngn aey aiigzi zixiyrd z`
:`tir ixack oicd ea ryze xyr rayp ly ote` `ian iia`øîà̈©

,éiaà,egcp `tir ixacy s`àôéòc àäì dì úçkLîc ïéðîéæ- ©©¥¦§¦§©§©©¨§¨§¥¨
m`y ,mipexg`d `tir ixack `ed oicdy `ven dz` minrt
aiig epi` ryz lk`i `ly rayp aeye xyr lk`i `ly rayp

e ,zg` `l`øîãk.dax ixacke -,äaø øîàcxn`y mc`äòeáL' ¦§©§¨©©¨§¨
íéáðòå íéðàz ìëBà àlLxq` `l mcal mip`z la` ,'cg` meia ¤Ÿ©§¥¦©£¨¦

,envr lr,'íéðàz ìëBà àlL äòeáL' øîàå øæçås` xq` dfae §¨©§¨©§¨¤Ÿ©§¥¦
lk`iyke zereayd izy elg df ote`ae ,mcal mip`z zlik`
eze`a lke`e siqenyke ,dipyd ezreay zngn aiigzn mip`z

,dpey`xd ezreay zngn s` aiig miapr meid
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תכלית הכוונה בירידת הנשמה היא, שהאדם על ידי עבודתו מלכתחילה לא יהיה במצרים וגבולים, אלא יברח בחיפזון תיכף מארץ 
מצרים.

לקוטי שיחות ויחי כרך י



xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zereay(iriax meil)

ìëàådligzaíéðàz,dipyd ezreay lr xare bbeyaLéøôäå §¨©§¥¦§¦§¦
ïaø÷,ezbby lrCk øçàåe bby meid eze`aeäééãeçì íéáðò ìëà ¨§¨§©©¨¨©£¨¦§©§

lr aiig epi` cg` meia miapre mip`z lk`y s` lr ,mcal -
zngn zetxhvn zelik`d oi`y meyn ,dpey`xd ezreay

e ,mip`zd zlik` lr oaxw zyxtdeäì àéåäd miyrpe -íéáðò ¨§¨§£¨¦
øeòéL éöç,dpey`xd dreayd lyéöçàå[ivg zlik` lre-] £¦¦§©£¦

.ïaø÷ áéiçéî àì øeòéLdreaya dax ixac it lry ,iia` miiqne ¦Ÿ¦©©¨§¨
,miapre mip`z lrénð àëär raypa`ly ote` yi ,ryze xyr l ¨¨©¦

epiide ,`tir ixacke zg` `l` aiigziàlL äòeáL øîàc ïBâk§§¨©§¨¤Ÿ
øNò ìëBà,mip`zòLz ìëBà àlL äòeáL øîàå øæçå,mip`zìëàå ©¤¤§¨©§¨©§¨¤Ÿ©¥©§¨©

òLzbbeyaïaø÷ Léøôäå,dipyd ezreay lr dxtklCk øçàå ¥©§¦§¦¨§¨§©©¨
ìëàd z`,úéøéNòzlik` lr oaxwd zyxtd zngn df ote`a ¨©£¦¦

jk meyne ,zixiyrl zetxhvn opi` od zepey`xd ryzdì àéåä̈§¨¨
d dp`zdøeòéL éöç úéøéNòdilr xaer epi` ixdy ,dreayd ly £¦¦£¦¦

,ryzd sexiva `l`.áéiçéî àì øeòéL éöçàå§©£¦¦Ÿ¦©©

äðùî
:dpynd zxxan .`ey zreay ipic xe`iaa zwqer dpyndBæéà¥

àåL úòeáL àéälirl epipyy(:fk)dzbby lre dwel dpecf lry ¦§©¨§
y mc` :dpynd zx`an .xehtì òaLð.íãàì òeãiä úà úBpL ¦§©§©¤©¨©¨¨¨

,xnelkøîàdreayaå ,áäæ ìL àeäL ïáà ìL ãenòä ìòm` ok ¨©©¨©¤¤¤¤¤¨¨§
raypå äMà àeäL Léàä ìòrayp m` ok,Léà àéäL äMàä ìò ©¨¦¤¦¨§©¨¦¨¤¦¦

.`ey zreay ef ixd ,ok xacd oi`y lkl reciy oeik
:`ey zreay ly sqep ote`Bì øLôà éàL øác ìò òaLð,zeidl ¦§©©¨¨¤¦¤§¨

dreaya ilr mleray zexit lk exq`i' xn`y oebkéúéàø àì íà¦Ÿ¨¦¦
å ,'øéåàa çøBtL ìîbmleray zexit lk exq`i' xn`yk ok ¨¨¤¥©¨£¦§

ilr dreaya,'ãaä úéa úøB÷k Lçð éúéàø àì íàraypy oeik ¦Ÿ¨¦¦¨¨§©¥©©
.`ey zreay ef ixd ,eniiwl leki epi`y xaca

:`ey zreay ly sqep ote`,éðeãéòäå eàBa íéãòì øîàel epre ¨©¨¥¦§£¦¦
micrd,Eãéòð àlL äòeáLmzii`x lr cirdl miaiig mdy oeik §¨¤Ÿ§¦§

y e` ,devnd z` lhal dreay `id ef dreayúà ìháì òaLð¦§©§©¥¤
,äåönäraypy oebkeäkeñ úBNòì àlLårayp m` okìBhéì àlL ©¦§¨¤Ÿ©£¨§¤Ÿ¦
å áìeìrayp m` ok,ïéléôz çépäì àlLoeik `ey zereay od ixd ¨§¤Ÿ§©¦©§¦¦

.oniiwl leki epi`y
:dpynd zniiqnæàéä Bly mipte` md ,e`aedy ze`nbecd lk - ¦

.øeèt dúââL ìòå ,úBkî dðBãæ ìò ïéáéiçL ,àåL úòeáL§©¨§¤©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨
xn` :efl ef zexzeqd zereay ly ote` d`ian dpyndäòeáL'§¨

'Bæ økk ìëBàLxn`e xfge,'äpìëBà àlL äòeáL'dreayd ¤©¦¨§¨¤Ÿ§¤¨
äðBLàøä`idéehéa úòeáL,dniiwl aiigeäiðMäå`idúòeáL ¨¦¨§©¦§©§¦¨§©

,àåLm`e .dplk`iy raypy dpey`xd z` zxzeqy,dìëàmiiw ¨§£¨¨
e dpey`xd ezreay z`ìò øáòxeqi`àåL úòeáLezreaya ¨©©§©¨§

m`e .dipyd,éehéa úòeáL ìò øáò ,dìëà àìdilr rayp ixdy Ÿ£¨¨¨©©§©¦
.dlk` `le dlk`l

àøîâ
:`ey zreay `id recid z` zepyl dreay efi` zx`an `xnbd

àeäå ,àìeò øîàoa` ly cenr lr dreayy dpyna epipyy dn - ¨©¨§
k wx `l` ,ote` lka epi` ,`ey zreay `id adf ly `edyøképL¤¦¨

ììLíãà éða äLipa dyly oi` m` la` ,eixack zn`d oi`y ¦§Ÿ¨§¥¨¨
`l` `ey zreay ef oi` ,ok epi`y mirceiy mc`.xwy zreay

:dpyna epipyìîb éúéàø àì íà ,Bì øLôà éàL øác ìò òaLð¦§©©¨¨¤¦¤§¨¦Ÿ¨¦¦¨¨
.øéåàa çøBt¥©¨£¦

:`xnbd zwiicn .dreayd oeyl z` zx`an `xnbdäòeáL§¨
éúéàøLxie`a gxet lnbøîà÷ àìm` dreay' xn` `l` ,`pzd ¤¨¦¦Ÿ¨¨©

:`xnbd zl`ey .'xie`a gxety lnb izi`x `léàîzernyn ©
oeyléúéàø àì íà:`xnbd dper .`pzd hwpyéðz ,øîà éiaà- ¦Ÿ¨¦¦©©¥¨©§¦

,zepyl yiéúéàøL äòeáLe .xie`a gxetd lnb,øîà àáøepizpyn §¨¤¨¦¦¨¨¨©
zwqerøîBàaíìBòaL úBøét ìk eøñàé'dreayaàì íà éìò §¥¥¨§¨¥¤¨¨¨©¦Ÿ

,'øéåàa çøBt ìîb éúéàøleki epi`y xaca eixac z` dlzy oeike ¨¦¦¨¨¥©¨£¦
.`ey zreay ef ixd ,zeidl

zreay `id xie`a gxet lnb lr dreay recn zx`an `xnbd
:`eydéì øîà[l`y-],éMà áøì àðéáølnb lr dreay recn ¨©¥¨¦¨§©©¦

,`ey zreay `id xie`a gxetéæç àaø àøBtéö àøáb éàä àîìãå§¦§¨©©§¨¦¨©¨£¦
,xie`a gxetd lecb ser d`x df mc`y okzi ixde -déì ÷éqàå§©¦¥

àìîb àîL,lnb mya edpike -déãéc dézòcà òázLî à÷ éëå §¨©§¨§¦¨¦§§©©©§¥¦¥
òázLéàezpeekay itk `id dreayd ,rayp `ed xy`ke - ¦§§©

`id ezpeek xie`a gxet lnb lr raypyky ,xnelk ,raydl
.`ey zreay dpi` ezreay jk meyne ,lecb ser d`xy,àîéz éëå§¦¥¨

dézòc øúa ïðéìæà àìå ïðéìæà déîet øúaxg` mikled ep` - ¨©¥¨§¦©§Ÿ¨§¦©¨©©§¥
dlg dreayde ,dreayd zrya ezrc xg` `le eixac zernyn

,epeyln yxtzny itkàéðz àäåmipiicd zreay iabl `ziixaa §¨©§¨
,zvwna dcend z` miriaynyéåä ,Bì íéøîBà BúBà ïéòéaLnLk§¤©§¦¦§¦¡¥

úòc ìòå eðzòc ìò àlà ,EúBà ïéòéaLî eðà Ezòc ìò àlL òãBé¥¤Ÿ©©§§¨©§¦¦§¤¨©©§¥§©©©
,ïéc úéadreayd zelg ,xg` xacl dreaya oiekzz m` s`e ¥¦

:`xnbd zxxane .oic zia oevxk didzàîòè éàîmrhd dn - ©©£¨
m`d ,ef oeyl minicwnyïðéøîàc íeMî åàì,[mixne` ep`y-] ¨¦§¨§¦©
déì áéäé éøcðe÷ñéà àîìcur zekizg raezl ozp razpd `ny - ¦§¨¦§§§¥§¦¥

,zerahnk ze`xpdéæeæ eäì ÷éqàå,zern mya mpkn `ede -éëc §©¦§¥§¦
òázLî à÷ déãéc dézòcà ,òázLî à÷,zern od urd zekizgy ¨¦§§©©©§¥¦¥¨¦§§©

`l` ezrc lr dpi` dreaydy el mixne`e minicwn jk meyne
ef ztqez `lly ,df oicn gkene .ezpeek lirez `l jke mzrc lr

.raypd zpeekk dlg dreayd
:iy` ax aiyd,àìepi` df ote`a miriayn oic ziay mrhd Ÿ

,epeyl zernynn xg` xacl oiekzi raypd `ny yygd zngn
`l`íúä`ed ef ztqezl mrhd ,mipiicd zreaya my -íeMî ¨¨¦

ly dyrnd oirke ,ezreaya razpd znxrdl yeygl yiyàéð÷©§¨
àáøcezprh lr del riayd `axy .dpw mr `ax iptl didy - §¨¨

z` exear wifgdl delnl deld ozp dreayd mcewe ,eaeg rxty
xtq deld lhpe ,aegd zern ekeza eidy delnd rci `le elwn
zreay lr qrk ,delnd z`f rnyyke .eaeg rxty raype dxez
,zernd ektype lwnd z` xaye [deld raypy xaqy] xwyd
zernd eid dreayd zrya ixdy ,zn` dzid dreaydy xxaede
,dreayd mcew mipzn oic zia ,df oirk yyg zngne .raezd cia
,mpn` .raypd znxrd lirez `le mzrck `id dreayd zelgy
oic zia oi` ,'`axc `ipw' oirk dnxrdl yyg oi`y mewna
`id zelgdy meyn mzrc lr `id dreaydy minicwn

.xg` xacl oiekzdy liren `le raypd ixac zernynk
:raypd zrca dielz dreaydy dgiken `xnbdòîL àzdi`x ¨§©

,`ziixad ixacnìàøNé úà äLî òéaLäLk eðéöî ïëåzeaxra §¥¨¦§¤¦§¦©Ÿ¤¤¦§¨¥
,dxezd zeevn zxiny lr ezxiht mcew a`en,ïäì øîà`le' ¨©¨¤§Ÿ

'z`Gd dl`d z`e z`Gd zixAd z` zxM ikp` mkCal mkY ¦̀§¤§©§¤¨Ÿ¦Ÿ¥¤©§¦©Ÿ§¤¨¨¨©Ÿ
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m`d ,ok mdl xn`íeMî åàìjkl yygyeäéézòcà é÷qîc- ¨¦§©§¦©©§©§
`ed ecaerl eraypy 'del`'dy dreayd onfa mzrc lr elriy
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ezpeekk dlg dreayd ,epeyl zernynn xg` xacl `id raypd

:`xnbd dgec .eixac zernynk `le,àìly epeyln gikedl oi` Ÿ
oeyla mriayd `ly mrhde ,zraewd `id raypd zpeeky dyn
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המשך בעמוד סס



קצי
oifge` mipy` cenr hk sc ± iying wxt`nw `aa

íéðàú ìëàådreay mlrda miapr lk`e xfge ,oaxw yixtde dpexg` dreay mlrda -

iaeigi`l ediicda miapr itxhvin `l ez ,mip`zd lr oaxw yixtdy oeike .dpey`x

,"ryz lke` `ly" xn`e xfge "xyr lke` `ly dreay" inp `kd .`ziinw `zreay`

.xeriy ivg zixiyr dl `ied - zixiyr lk`e xfge oaxw yixtde ryz lk`eäðùî
êãéòð àìù äòåáùepiid `ed devn lehia -

.xyt` i`y xacàåù úòåáù äéðùäåixdy -

.devnd z` lhal raypàøîâøëéðù àåäå
la` ,`ey iedc `ed mc` ipa dylyl cenrd -

.xwy zreay `ied xkip `løîåàá øîà àáøå
íìåòáù úåøéô ìë åøñàém` ilr dreaya -

.izi`x `l`lnb `ny dil wiq`eel dlrd -

.lnb myåúåà ïéòéáùîùëzreay iab -

dreay aiegnd z` oiriaynd dil `ipz oipiicd

.oic ziaaéøãðå÷ñéàzephw ur zekizg -

.oda oiwgynyéæåæ àîù åäì ÷éñàåz` dpik -

.zern mnyàáøã àéð÷ íåùî íúämlerl -

xninl ol jixhvi`c `de .opilf` dinet xza

dreay yi dinetac meyn - "jzrc lr `l"

zernd ozpe dpw dil aidic oebk ,ze`nxa

eizern el xifgdy raype elv` eciwtde ekezl

dinw ded `caere .eplhie xefgi dreay xg`le

.ikd `axcåðéöî ïëå`l" (hk mixac) aizkc -

xy`k mixeaq mz`yk `l ,"mkcal mkz`

.mkaalaäãåáò åäééúòãà é÷ñîã íåùî åàì
äøæ.del` `ny dil ewqne -äãåáòã íåùî

äåìà éø÷éà éîð äøæxza inp zlf` ike -

.ireazyi`l encn `hyew ediinetåäì àîéìå
äøåú åîéé÷meyn e`l !ok lr mriayie -

dxez edl exwe zexiar ediizrc` iwqnc

ediizrc` irazyne?i` .dxez `cg :ipyne

ol zi` op`e ,dxez `cg rnyn ikd xn` ded

.dt lrae azkíùà úøåúå úàèç úøåúi` -

ediizrc` iwqn eed "zexez eniiw" xn`

`le ,zexez exwi`c izxz jpd` ireazyi`l

.zevn x`y`'åë äøæ äãåáò äøåîçaizkc -

`le ebyz ike" (eh xacna) dxf dcear iab

."dl`d zevnd lk z` eyrzúåöî äìå÷ù
úåöîä ìëë úéöéö(eh xacna) aizkc -

'd zevn lk z` mzxkfe"yy dly `ixhnib "

yly ixd mixyw dynge oiheg dpenye ,ze`n

.dxyrêéîòèìåi`dc xninl zirac -

`lc ikid ik "mkzrc lr `l" edl opixn`c

i`d dil iwqne erac i`n ediizrc` iwqil

.`nyéì äîì åúòã ìòå íå÷îä úòã ìò-

xninl?!cga dil ibqize
àìà
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xyt` i` la` .dfn xeriy ivge dfn xeriy ivg lr raypa iyextl ivn ded edin .cnere

aezky enk `ibeq dlek gkene (a ,fi) mixcpc ipy wxta `zi` daxc `zlin jdc ,ok xnel

cg` lkn mdipy lk`i `ly raypa ixii`c inp rnyne .qxhpewd zqxibk `le mixtqa

ivga i`e ,mip`z` inp `liig miapr` dreay `liigc ebn - `nrh yxtnc .mly xeriy

rayen llk ied `lc ,ebn jiiy oi` `da - xeriy

`iddl jd oia jgxk lr wlgl jixve .cnere

lka dreay xeqi` `ki` mzdc ,"xyre ryz"c

xeqi`a i`w xyr jpdn lk`iy ryz lke ,xyr

dlgza dreay xeqi` did `l `kd la` ,dreay

i` inp oicd `ede .ebn o`k jiiye ,miapr lr llk

xn`e xfge "el` ryz lke` `ly dreay" xn`

dipy dreay `liigc ,"xyr lke` `ly dreay"

.ebn ici lríà:dniz - gxet lnb izi`x `l

ilerk" ipzw `le ,"gxet lnb" ipzw `kdc

(a ,ck mixcp) "mixcp drax`" wxtae ,"mixvn

lnb" ipzw `le "mixvn iler" ipz ,i`ad xcp iab

."gxet

øîåàá`l m` ilr mleray zexit lk exq`i

wxtae .dreaya :yexit - 'ek izi`x

.`icda dil qxb (a ,ck mixcp) "mixcp drax`"

cenrl el xyt` i`y itl ,`ey zreay epiide

:mz epiax xn`e .mleray zexit lka xeqi`a

zexit lk xq` m` `peeb i`dk `liig `l xcpac

i`y oeik ,df xack dyri m` mpewa eilr mleray

mleray zexit lk xq` m` e` ,miiwl el xyt`

xq`y epivn `ey zreayc .i`pz mey `la eilr

wxtac ,di`xe .epivn `l `ey ixcp la` ,aezkd

oixeq` i`ad zereay :ipz (my) "mixcp drax`"

meyn ied i`adc meyn epiide ,oixzen i`ad ixcp

jixtc (` ,eh) mixcpc ipy wxtn `iyw la` .`ey

`xeriy aidi `lc i`e :"dpiya ipir mpew" iab

la" xeqi`a xarc cr dil opiway in `zlnl

oyi` `ly dreay" :opgei iax xn`de ?"lgi

iab `nl` !xzl`l oyie eze` oikn "mini dyly

xaere ,miiwl leki oi`yk iliig inp mixcp

itl `nrh eed `l ,exyc i`ad ixcpe .xzl`l

leki elit`c ,miiwl leki epi`y dna envr xq`y

ixy - `xit cg `l` eilr xq` `ly ,miiwl

ynn xnel ezrc oi`y itl ,`nrhe .i`ad ixcpa

c`n) sexh `edy dn `l` ,"cad zia zxewk"

zia zxew `xew miygp x`yn dpeyne eabl (aexw

,mixvn iler `xw d`xy c`n lecb lige ,cad

iabe .eixac zn`le wifgdl `l` ok xne` epi`e

`de ."dwpi `l" aizkc meyn exingd dreay

jk oixzen i`ad ixcpy myk :`ztqeza ipzc

.`ziixe`cn epiid - oixzen i`ad zereay

òéáùäùëdn :dyw zvw - l`xyi z` dyn

ecariy `xi didy enk ?dreayd zlren dzid

!dreayd exari ot `xil did ok enk dxf dcear

äãåáòãmy exikfi elit` - del` ixwi` dxf

zreay" seqa opixn`d ,cgeind

zexen`d zenyd :(a ,dl zereay) "zecrd

cgeind mya miaezkd mze` elit` ,leg dkina

iaxl oinipa zrabc zeny oke ,ryedi iaxl

.xfril`åîéé÷"mixcp drax`" wxta - zevn

zyxt :yexit ,jlnd zevn :ipyn (` ,dk mixcp)

.mdl gep df xacy ,jlndúåöî`d - ziviv

`le ebyz ike" inp da aizkc dxf dcear wayc

,"jl gly" zyxta "dl`d zevnd lk z` eyrz

.ziviv `l` "zevnd lk" ixwin `l mc` ipa oeylac meyn ,dlek dxezd lka dcenk da xtekd lky exn`eêéîòèìå.mixcpa wiqn `l `kxit jd - il dnl `ed jexa yecwd zrc lr

iax dyn :ipyn `l` ,ediizreayl dxtd iediz `lc ikid ik :mzd inp ipyn `le .`kd wiqn `le mzd wiqnc `kxit `ki`e.hwp `gixh `lc `zlin ep
ik
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קצב
oifge` mipya cenr hk sc ± iying wxt`nw `aa

àìà`le mixg` zrc lr mkzreay iedzc ikid ik ,mkzrc lr `l :edl xn`w ikd -

.dxtd el oi` miax zrc lr xcedy xcpc ,dxizdl md elkeiàìåzxewk ar ygp ied -

cad zia?.dinzaàåää àäå.`kln xeay ipya ygp -àðáéú àúååøåà øñéìú ÷éæçàã
epzpe oaz zeliag eyre ,mc` ipa rlea didy .oaz miqeq zeexe` dxyr yly `ln -

,mrlae oda mipenh y` ilgbe zeige zenda oda

:opiqxb ,`pixg` `pyil .zne eteba exrae

.zeliag = `zcix`óåøèázxewk xn`wc `d -

.xnepn ygp izi`x jk mivixg ea yiy cad zia

éôéøè óøèéî éîð åäìåë.sexh eabya :ipyne -

ieyr ygp oi`e ,eaba sexh didy rayp

.epexba `l` zexeaxagaéðú÷xaer dlk` `l -

aiigin iehia zreay` .iehia zreay meyn

aiigin `l `ey zreay`?raypd ike ,dinza

xaer epi` ezreay miiwe zevnd z` lhal

`ey meyn?d`vi eitn dreayd d`viyk ixde

dry dze`ne ,el xyt` i`y xac lr xwyl

!ezreay miiw elit` xaer `edìò óà éðú
éåèéá úòåáùlr xar - dlk` :xn`w ikde -

lr xar - dlk` `l ,dcegl `ey zreay

zreay lre ,miiw `ly iehia zreay lr ,odizy

.dniiwy it lr s` `eyäðùîíéùðàá úâäåð
'åë íéùðáåzreay"a ipzinl irac meyn -

le miyp`a :(` ,l zereay) "zecrdmiypa `

zbdep jpda ipz ,'eke miaexwa `le miwegxa

.el` lkaíé÷åçøáwegx "ipeltl oz`y" oebk -

.aexw e`ïéøùëá.oileqta e` ,zecrl -éôî
åîöòaizkck ,eitn dreay `ed `iveny -

xn`e mixg` itn rayenl inp oicd `ede .`xw

rayend ef zg`e ef zg`e :`tiq ipzwck ,"on`"

oebk ,xeht "on`" xn` `l la` .aiig mixg` itn

,"zlk` `l m`" "zlk` m` jilr ipriayn"

."izlk` `l" e` "izlk`" el xn`eàåù úòåáù
íé÷åçøáå ïéáåø÷á`edy yi`d lr xn` -

.wegx oiae aexw oia ,dy`àøîâàéöåîë
åéôî äòåáùmeyn aiigzdl oia ,xac lkl -

zreay oiprl oia ,eiztya `iveiy opirac iehia

`ly s` envr itn xi`n iax aiignc zecr

.oic ziaaà÷éã éîð àúééøáå ïéúéðúî-

uixzin `le iccd` `ziixae oizipzn opiywncn

.ikda `l`ãéòäì ïééåàøá àìà:onwl yxtn -

`l jlnd :(` ,gi oixcdpq) opzc ,jln ihernl

.cirnïéã úéáá åá åøôëéù ãò`xwie) aizkc -

aezkd dcbdl ie`xd mewna - "cibi `l m`" (d

drnye" aizk mixg` itn rayena `xwe .xacn

oia oic ziaa oia - envr itn la` ,"dl` lew

wxta xi`n iax dil silic ,oiaiig oic ziaa `ly

mkilr ipriayn .dey dxfba (` ,`l onwlc

zia ipta `ly oia oic zia ipta oia on` exn`e

.oiaiig oicéããäà ïééù÷ :ïðéñøâ éëä`kd `dc -

ziaa `ly xi`n iax aiigne ,`ed mixg` itn

.oicïì òîùî à÷ ïéúéðúîã àé÷åãopirny` -

itn la` ,iehia zreaya envr itn opz `wecc

ef zg` :`tiq oizipzn ipzwce .xeht mixg`

epra `wecc ,aiig mixg` itn rayen ef zg`e

`niz `lc ,on` exn`e :ipzwck ,opz "on`"

.ipzw `zlinc `gxe`

íéúù úåòåáù êìò ïøãä

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

éëzrc lr xcedy xcp :(` ,el oihib) opixn`c `d - ediizreayl dxtd iedz `lc ikid

jexa yecwd zrc `nlcc ,dicegl mipy epiidc o`kn cenll oi` ,dxtd el oi` miax

ldwd zrc lre `ed jexa yecwd zrc lr oixfeb ep`y zenxg oze`e :xn`z m`e .ip`y `ed

ixzyin ikid ,cere !miax zrc lr ded `cixb ldwd zrc lr elit`c ?xzid odl yi j`id

,`ed jk ldwd zrcc :xnel yie ?dhxg `la

dne .dhxg `la elit`e evxiyk exiziy

epwz - `ed jexa yecwd zrc minikqny

dnl inc `le .`nlra `xnegl mipe`bd

,riaydl dev `ed jexa yecwdy ,dyn riaydy

ldwd zrca ielz lkd mixfeb ep`y zenxg la`

.ceglåáâ(` ,dk) mixcp zkqna - xn`w sexh

digxe` ab` `zlin :ipyne !sexh ipzile :jixt

dpin `wtpe ,sexh cad zia zxewc ,ol rnyn `w

.xknne gwnl

íåùî.raype utwc d`xp - `axc `ipw

dide `ziixad rcei did `ax `nzqnc

.oic zia zrc lre mewnd zrc lr eze` riayn

äòåáùdplke` `ly dreay ef xkk lke`y

- `ey zreay dipyde iehia zreay dpey`xd

"lke`y dreay"c ,iehia zreay mdipyc :dniz

`ax xn`c "lke` `ly dreay" enk ,zifk epiid

`ly"e ,zifk lk` m` aiigc (a ,fk) lirl

`ax xn`ck dlek dplke` `ly epiid "dplke`

`ly"l "lke`" oia wlgl yi `nye !lirl inp

."lke`úòåáùla` miyp`a zbdep zecrd

ol `wtp "zecrd zreay" wxt yixa - miypa `l

,oecl dleqt dy` ok m` ."miyp`d ipy ecnre"n

niq `a" wxt opz `dcxykd lk :(a ,hn dcp) "o

`ide" (c mihtey) aizkc `de .cirdl xyk oecl

zcnln dzidy xninl `ki` ,"l`xyi z` dhty

eid d`iap dzidy itl ,inp i` .mipicd mdl

dzrn :inlyexia yi oke .mdilr dze` milawn

seqc :dniz edin .dpc dpi` dcirn dy`d oi`y

(` ,dl) oiyecwae (` ,eh) `nw `aac `nw wxt

aezkd deydc "mdiptl miyz xy`"n opiyxc

- oecl dleqt dy` i`e ,mipicd lkl yi`l dy`

,oecl mixyka `l` "mdiptl" ixiin `l `d

"mdiptl" :(a ,gt oihib) "yxbnd "wxt yixcck

yie !zeheicd iptl `le mdiptl ,mieb iptl `le

,mipecipae mipiica ,ediiexza ixii` `xwc :xnel

i`w "mdiptl"c meyn zeheicde mieb hrnne

,oipecip` inp i`we ,oignen rnync "midl`"`

.df llka miype miyp`d l`xyi lke
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,íéLðáe íéLðàa úâäBð àåL úòeáL .ãøBéå äìBò¤§¥§©¨§¤¤©£¨¦§¨¦
ïéc úéá éðôa ,ïéìeñôáe ïéøLëa ,íéáBø÷áe íé÷Bçøa¦§¦¦§¦¦§¥¦¦§¦¦§¥¥¦
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שבועות. שבועות שתיים - פרק שלישי דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

אם כבר נמצא במיצר וגבול ואינו יכול לברוח משם – עבודתו היא – ששם יהיה "מבחר שנותיו".
לקוטי שיחות ויחי כרך י



קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zereay(iriax meil)

àlàzrc lr l`xyi ipa z` riayd dyny ,xnel yi jgxk lr ¤¨
,ezrc lre mewndì äøôä éåäú àìc éëéä ékeäééúòeáLick - ¦¥¦§Ÿ¤¡¥£¨¨¦§£©§

zrc lr erayp ixdy mzreay z` xtdle l`ydl elkei `ly
zpeek oi` mlerle ,dxtd el oi` miax zrc lr xcedy xcpe ,miax

.exeaic zernynn zepyl dliren raypd
'eke el xyt` i`y xac lr rayp :dpyna epipyéúéàø àì íàå§¦Ÿ¨¦¦

.ãaä úéa úøB÷k Lçð̈¨§©¥©©
:`xnbd dywnåikàì,cad zia zxewk dar ygp didiy okziàäå §Ÿ§¨

àeääygpàkìî øBáL éðLa äåäcjlnd xeay inia didy -,äåä ©©£¨¦§¥§©§¨£¨
àðáéz àúååøeà øñéìz ÷éæçàc ãçxeriya oaz zeliag rlay - ©§©£¦§¥©§¨¨¦§¨

zia zxewn xzei dar did i`ce df ygpe ,zeexe` dxyr yly
.cadøîàiz-][ux,ìàeîLxaecnóeøèaygp d`xy raypy - ¨©§¥§¨

:`xnbd zl`ey .mivixg da yiy cad zia zxewk xnepneälek§
ïéôéøè óøèéî énðxac edf recne ,mixnepn miygpd lk ixd - ©¦¦§¨§¦¦

:`xnbd dper .zeidl leki epi`yóeøè BabLaygpdy raypy - §¤©¨
zexeaxag eidiy jxc oi`e ,cad zia zxew ivixgk eaba xnepn

.epexba `l` eaba ygpd
:dpyna epipy'åë äpìëBà àlL äòeáL Bæ økk ìëBàL äòeáL`l §¨¤©¦¨§¨¤Ÿ§¤¨

.iehia zreay lr xar dlk`
:`xnbd dywnàzLä,dlk` `lyk ike ,denzl yi dzrne - ©§¨

áéiçéî éehéa úòeáL íeMîdpey`xd ezreay zngn aiig `ed - ¦§©¦¦©©
e ,dlk`l raypyàåL úòeáL íeMî`ly dipyd ezreay lr ¦§©¨§

dlk`l,áéiçéî àìeéøäraypy drya xakäúöédäòeáLeitn Ÿ¦©©£¥¨§¨§¨
,àåMìz` lhal dreay `ide ,dpey`xd z` zxzeq ixdy ©¨§

:`xnbd zvxzn .devndéðz ,äéîøé éaø øîàoeyla dpy - ¨©©¦¦§§¨§¦
xar ,dpynd,éehéa úòeáL ìò óà,dpynd ixac xe`ia `ed jke ©©§©¦

x xare dpey`xd ezreay z` miiw ,dlk``ey zreay lr w
xar iehia zreay lr ,odizy lr xar dlk` `l .dipyd dreaya

.raypyk xar `ey zreay lre ,dniiw `lyk

äðùî
.`ey zreaye iehia zreaya aeigd illka zwqer epizpyn

:dpynd zxne`éehéa úòeáL,df wxta dx`azdyúâäBðoia §©¦¤¤
íéLðàaeraypyeoia,íéLpaoiaíéáBøwamr aihidl rayp m` - §£¨¦§¨¦¦§¦
eiaexweoiaad mr aihidl rayp,íé÷BçøoiaïéøLëazecrleoia §§¦¦§¥¦

,ïéìeñôadreaya oiae ïéc úéa éðôaoia,ïéc úéa éðôa àlLaeigde ¦§¦¦§¥¥¦¤Ÿ¦§¥¥¦
raypy ote`a wx `edBîöò étî.eitn dreay oeyl `ivedy - ¦¦©§

dðBãæ ìò ïéáéiçåaiig cifna ef dreay lr xaerd -ìòå ,úBkî §©¨¦©§¨©§©
dúââLaiig ,bbeya dilr xar m`e -ãøBéå äìBò ïaø÷oaxw - ¦§¨¨¨§¨¤§¥

oice .aiigd ly exyer itl dpzyndàåL úòeáLlirl dx`azdy §©¨§
(`"r),úâäBðoiae íéLðàaoia,íéLpaoiaad lr raype íé÷Bçøoia ¤¤¨£¨¦§¨¦§§¦

ad lr rayp,íéáBøwoiaïéøLëazecrleoia,ïéìeñôaoiaúéa éðôa §§¦¦§¥¦¦§¦¦§¥¥
e ïécoiaúBkî dðBãæ ìò ïéáéiçå ,Bîöò étîe ,ïéc úéa éðôa àlL ¦¤Ÿ¦§¥¥¦¦¦©§§©¨¦©§¨©

åeli`øeèt dúââL ìò.oaxwn §©¦§¨¨¨
:dpynd zniiqnBæ úçàå Bæ úçàzreay oiae iehia zreay oia - ©©§©©

s` ,`eyíéøçà étî òaLenä`l` eita rayp `ly in - ©§¨¦¦£¥¦
,mdnir mikqde mixg` ederiaydáéiç.envra rayp eli`k ©¨

xne`d ,df aeig `ed cvik :dpynd zx`aneíBiä ézìëà àì (íà)¦Ÿ¨©§¦©
åxne`d ok,íBiä ïélôz ézçpä àìexiag el xn`eéðà EòéaLîlr §Ÿ¦©§¦§¦¦©©§¦££¦

,jixacáéiç ,ïîà øîàåzaygp on` ziipry oeik ,eziipr zngn §¨©¨¥©¨
.dreayk

àøîâ
:xg` zrayd lr on` ziipr oica dpc `xnbdìk ,ìàeîL øîà̈©§¥¨

äòeáL øçà ïîà äðBòä,ederiaydyéîc åétî äòeáL àéöBîk- ¨¤¨¥©©§¨§¦§¨¦¦¨¥

,dta dreayk df ixdáéúëcdze` riayny dheq dy` iabl ¦§¦
,d`nhp `ly odkd'ïîà ïîà äMàä äøîàå'(ak d xacna),diiprae §¨§¨¨¦¨¨¥¨¥

.dzn `id d`nhp ok` m` jkle ,dreayd z` dnvr lr dlaiw ef
:l`eny ixack giken `ax,àáøc déîMî àtt áø øîàepivn ¨©©¨¨¦§¥§¨¨

àúééøáe ïéúéðúîmdipia dxizqd aeyiinyà÷éc énðok mb - ©§¦¦¨©§¨©¦©§¨
.l`eny ixack wiecnéðz÷coldl dpyna(.l)oic ,úeãòä úòeáL §¨¨¥§©¨¥

úâäBðwxíé÷Bçøa ,íéLpa àìå íéLðàamicrlíéáBøwa àìå ¤¤¨£¨¦§Ÿ©¨¦¨§¦§Ÿ©§¦
,mdilr cirdl mileqty mdil`ïéøLkazecrl,ïéìeñta àìå ©§¥¦§Ÿ©§¦
å ,ãéòäì ïéeàøa àlà úâäBð dðéàåzbdepéðôa àlLå ïéc úéa éðôa §¥¨¤¤¤¨¨§¦§¨¦§¦§¥¥¦§¤Ÿ¦§¥

,ïéc úéacrd rayp m`íéøçà étîe ,Bîöò étîmixg` m` la` - ¥¦¦¦©§¦¦£¥¦
,meriaydïäa eøtëiL ãò ïéáéiç ïðéàmicrdéaø éøác ,ïéc úéáa ¥¨©¨¦©¤¦§§¨¤§¥¦¦§¥©¦

úeãòä úòeáL ,àúééøáa àéðzå .øéàî,oaxw dilr miaiigyãöék ¥¦§©§¨§¨©§¨§©¨¥¥©
,aeigd ote` `ed,éðeãéòäå eàBa íéãòì øîàel epreïéàL äòeáL ¨©¨¥¦§£¦¦§¨¤¥

eøîàL Bà ,úeãò Eì ïéòãBé eðàelúeãò Eì ïéòãBé eðà ïéàxn`e ¨§¦§¥¤¨§¥¨§¦§¥
mdlíëéìò éðà òéaLîmircei mkpi`yïéa ,ïîà (Bì) eøîàåm` ©§¦©£¦£¥¤§¨§¨¥¥

el eprïéc úéa éðôaeïéáepr m`ïéa ,ïéc úéa éðôa àlLrayp m` ¦§¥¥¦¥¤Ÿ¦§¥¥¦¥
,Bîöò étîeïéárayp m`íäa eøôkL ïåék ,íéøçà étî,micrd ¦¦©§¥¦¦£¥¦¥¨¤¨§¨¤

ïéáéiç,oaxw.øéàî éaø éøác,xi`n iax zhiyl dyweéããäà ïééL÷ ©¨¦¦§¥©¦¥¦©§¨©£¨¥
xi`n iax xn` dpynay ,efl ef zexzeq `ziixade dpynd ixd -
eli`e ,oic zia ipta `l` miaiig mpi` mixg` itn mirayeny

.oic zia ipta `ly s` ef dreay lr miaiigy xn` `ziixaaàlà¤¨
dpéî òîL åàì,ef dxizq aeyiin gikedl yi i`ce `l` -àä- ¨§©¦¨¨

oic zia ipta `ly mixg` zraydy `ziixaa xn`py dn
ote`a `ed ,zaiignäðòccrdïîà,ederiaydy dn lràädne - §¨¨¨¥¨

zia ipta `ly mixg` zrayd lr aeig oi`y dpyna x`eany
ote`a `ed ,oicïîà äðò àìcedfe .dreay oeyl eitn `ived `le §Ÿ¨¨¨¥

dreayk `id mixg` zrayd lr on` ziipry l`eny ixack
:`xnbd dwiqn .oic zia ipta `ly s` aiig df ote`a okle ynn

dpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨
:epizpynn l`eny ixack gikedl siqen `axdéîMî àðéáø øîà̈©¨¦¨¦§¥

àëäc ïéúéðúî ,àáøcepizpyn -à÷éc énð.l`eny ixackéðz à÷c §¨¨©§¦¦§¨¨©¦©§¨§¨¨¥
,dpynd zligzaíé÷Bçøa ,íéLpáe íéLðàa úâäBð éehéa úòeáL§©¦¤¤¨£¨¦©¨¦¨§¦

étî ïéc úéa éðôa àlLå ïéc úéa éðôa ,ïéìeñtáe ïéøLka ,íéáBøwáe©§¦©§¥¦©§¦¦§¥¥¦§¤Ÿ¦§¥¥¦¦¦
,Bîöò,envr itn raypd wx ,ef oeyln wiicl yieïéàaeig yi - ©§¦

rayen la` ,ezreay zngnàì ,íéøçà étî,ezreaya aiigzn ¦¦£¥¦Ÿ
àôéñ éðz÷å,epipy dteqa eli`e -äæå äæoiae iehia zreaya oia - §¨¨¥¥¨¤¨¤

d ,`ey zreaya.áéiç íéøçà étî òaLeîiwlg ipy lr dywe §¨¦¦£¥¦©¨
ixd ,dpynd,éããäà ïééL÷rayeny rnyn dpynd zligzny ©§¨©£¨¥

x`ean dteqa eli`e ,iehia zreaya aiig epi` mixg` itn
.aiig mixg` itn rayenyàä ,dpéî òîL åàì àlàseqa - ¤¨¨§©¦¨¨

ote`a xaecn dpyndäðòcrayendïîà,mixg`d zrayd lr §¨¨¨¥
,envr itn raypk `ed ixdeàäxaecn dpynd ixac zligzae - ¨

ote`aïîà äðò àìcedfe .envr itn rayenk epi`e ,draydd lr §Ÿ¨¨¨¥
dreayk `id mixg` zrayd lr on` ziipry l`eny ixack

.iehia zreayk zaiigne ,ynn
:`xnbd zl`eyìàeîL àlàåxg` on` ziipry dheqn cnly §¤¨§¥

,dta dreayk `id mixg` zraydïì òîLî à÷ éàî`a dn - ©¨©§©¨
daiyn .dpynd ixacn cnlp xak df oic ixd ,dfa epcnll

:`xnbdïì òîLî à÷ ïéúéðúîc àé÷ecyiy epcnll `a l`eny - §¨§©§¦¦¨©§©¨
zreayay ,'on` xn`e' mixg` zrayda xn`py dnn wiicl
lr on` dpry e` eitn dreay `ived m` wx aiigl ozip iehia
oeyly yxtp `lye ,ynn dreayk `idy mixg` zrayd
itn mb zn`ae `weeca epi` 'on` xn`e' oke 'envr itn' dpynd

ixg`.on` dpr `l m` s` aiig m
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc zereay(iying meil)

úåãòä úòåáù ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
dxeza xn`p(` d `xwie)cr `Ede dl` lFw drnWe `hgz iM Wtpe'§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨§¥

zecr rceiy in ,xnelk .'FpFr `Upe ciBi `Fl m` rci F` d`x F`¨¨¨¨¦©¦§¨¨£
,oic ziaa jk lr cirdl `eaiy epnn ywan exiage ,exiagl oenn
el rcei epi`y el xn`y e` ,ef zecr el rcei epi`y xwyl raype
,zecrd zreay `id ef .on` xn`e ,jk lr eriayn exiage ,zecr
miaiigd md in x`az epizpyne .cxeie dler oaxw daeige

m`e ,ef dreay eraypyk,`l e` oic ziaa dreayd didzy jixv
.daeig edne

:zecrd zreaya miaiigd md in zx`an dpyndúeãòä úòeáL§©¨¥
íéLpa àìå ,íéLðàa úâäBðdxeht ,ef dreay zraypd dy` - ¤¤¨£¨¦§Ÿ©¨¦

oic xn`p `le ,zecrl dleqty meyn ,zecrd zreay oaxwn
zbdepe .cirdl ie`xy ina `l` zecrd zreayàìå ïé÷Bçøä§¦§Ÿ

,ïéáBøwazbdepe .cirdl mileqt miaexwdy iptnïéøLkacirdl ©§¦©§¥¦
,ïéìeñta àìå.cirdl dxezd on leqty olfb oebkàlà úâäBð dðéàå §Ÿ©§¦§¥¨¤¤¤¨

.ãéòäì ïéeàøä§¦§¨¦
zreay :zecrd zreaya miaiigzn ote` dfi`a zx`an dpynd

xtky oia zbdep zecrde ïéc úéa éðôaxtky oiaúéa éðôa àlL ¦§¥¥¦¤Ÿ¦§¥¥
,ïécraypykBîöò étî.zecr jl rcei ipi`y dreay xn`y ± ¦¦¦©§

íéøçà étîeip` mkriayn micrl oic lrad xn`yk la` ± ¦¦£¥¦
`le ,zecr jl mircei ep` oi` el exn`e extke ,cirdl e`eazy

,mditn dreay e`ivedïéàmicrd,ïéáéiç`l`ïäa eøtëiL ãò ¥©¨¦©¤¦§§¨¤
,ïéc úéáamixeht oic ziaa `ly extk m` la`,.øéàî éaø éøác §¥¦¦§¥©¦¥¦

ïéáéiç ïðéà ,íéøçà étî ïéáe ,Bîöò étî ïéa ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¦¦©§¥¦¦£¥¦¥¨©¨¦
`l` ,zecrd zreaya.ïéc úéáa ïäa eøtëiL ãò©¤¦§§¨¤§¥¦

e` bbeyd xwyl zecrd zreaya aiigd in zx`an dpynd
:eaeig edne ,cifndïéáéiçåoaxwäòeáMä ïBãæ ìòcifna eraypy ± §©¨¦©§©§¨

,ef dreay lr oaxw miaiigy ercie xwylåokïBãæ íò dúââL ìò §©¦§¨¨¦§
úeãòäoaxw miaiigy erci `le ebby j` ,mixwyn mdy erciy ± ¨¥

.ef dreay lrdúââL ìò ïéáéiç ïðéàå,xnelk .dnvr zecrd ly §¥¨©¨¦©¦§¨¨
miqep`y oeike .da exkfp seqale dry itl degkye zecr erciy

.dxezd mzaiig `le ,'xwyl mirayp' miiexw mpi` ,mdïä äîe¨¥
ãøBéå äìBò ïaø÷ ,äòeáMä ïBãæ ìò ïéáéiçz`hg `ian xiyrd - ©¨¦©§©§¨¨§©¤§¥

cg`e dlerl cg` ,dpei ipa ipy e` mixez izy iprde ,dnda
.zleq dti`d zixiyr milcay lcde ,z`hgl

àøîâ
ody meyn ,miypa zbdep dpi` zecrd zreayy ,dpyna epipy

:`xnbd zxxan .zecrl zeleqtéléî éðäðîzeleqt miypy oipn ± §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .zecrl,ïðaø eðúczecr cirnd zyxta xn`p §¨©¨¨

xwy(fi hi mixac)íéLðàä éðL eãîòå',''d iptl aixd mdl xW` §¨§§¥¨£¨¦£¤¨¤¨¦¦§¥
øaãî áeúkä íéãòajkne .micrl dpeekd 'miyp`d ipy' - §¥¦©¨§©¥

.zecrl zeleqt miypy ixd 'miyp`' micrl `xew aezkdy
:`ziixad zl`eyøîBà äzàxacnyéìòáa àlà Bðéà Bà ,íéãòa ©¨¥§¥¦¥¤¨§©£¥

.ïéðéc:`ziixad daiynøîBà àeäLk,ok xg`éøä 'áéøä íäì øLà' ¦¦§¤¥£¤¨¤¨¦£¥
,øeîà ïéðéc éìòaxn`p recn ,oipicd ilra md 'miyp`d ipy' m`e ©£¥¦¦¨

,'aixd mdl xy`' zipyíéi÷î éðà äî àäyi dna ok m`e - ¨¨£¦§©¥
weqtd z` cinrdl.øaãî áeúkä íéãòa ,'íéLðàä éðL eãîòå'§¨§§¥¨£¨¦§¥¦©¨§©¥

:micra xaecn 'miyp`d ipy'y ztqep di`x d`ian `ziixadíàå§¦
øîBì CLôðixd ,di`x dpi` ef di`xy xnele zegcl dvxz m`e ± ©§¨©

,dey dxifb jléðL' ïàk øîàð,'miWp`dïläì øîàðå(eh hi my)lr' ¤¡©¨§¥¨£¨¦§¤¡©§©¨©
iRéðL,'ipy' 'ipy' dey dxifb yexcl yie ,'micr,íéãòa ïläl äî ¦§¥¥¦©§©¨§¥¦

.íéãòa ïàk óà©¨§¥¦
:`xnbd zl`ey,'øîBì CLôð íà' éàîzegcl xyt` did cvik ©¦©§¨©

:`xnbd daiyn .dpey`xd di`xd z`àîéz éëådvxz m`e ± §¦¥¨
,xnele zegcláúk àìcîweqtd'áéøä íäì øLàå'rnyn ,e"`ea ¦§Ÿ¨©©£¤¨¤¨¦

e 'miWp`d ipW Ecnre'l jynd `edyïéðéc éìòáa àø÷ déìek §¨§§¥¨£¨¦¥§¨§©£¥¦¦
éòzLîdtiqed okl .micra `le mipic ilraa xacn weqtd lke - ¦§¨¥

,dey dxifbn cenll `ziixadäî ,éðL ïläì øîàðå ,éðL ïàk øîàð¤¡©¨§¥§¤¡©§©¨§¥©
.íéãòa ïàk óà íéãòa ïläl§©¨§¥¦©¨§¥¦

xn`p 'ecnre' weqtdy zx`and ztqep `ziixa d`ian `xnbd
:micrd lrCãéà àéðz,zxg` `ziixaa epipy ±éðL eãîòå' ©§¨¦¨§¨§§¥

.øaãî áeúkä íéãòa ,'íéLðàä:`ziixad zl`eyøîBà äzà ¨£¨¦§¥¦©¨§©¥©¨¥
.ïéðéc éìòáa àlà Bðéà Bà ,íéãòa:`ziixad daiynúøîàjl yi - §¥¦¥¤¨§©£¥¦¦¨§©

,gikedléëåwxìL ,ïécì íéàa íéðL,ïécì ïéàa ïéà äLi`ce ixde §¦§©¦¨¦©¦§Ÿ¨¥¨¦©¦
,'ipy' xn`p recne ,mirazp dnk e` miraez dnk yiy minrt
:`ziixad dkiynn .mipy mdy ,micra xacn aezkd i`ce `l`

øîBì CLôð íàå,zegcl dvxz m`e ±éðL' ïàk øîàð,'miWp`d §¦©§¨©¤¡©¨§¥¨£¨¦
ïläì øîàðåiR lr'éðL,'micr.íéãòa ïàk óà íéãòa ïläl äî §¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©§©¨§¥¦©¨§¥¦

:`xnbd zl`ey.'øîBì CLôð íà' éàî:`xnbd daiyn,àîéz éëå ©¦©§¨©§¦¥¨
àø÷ éòzLî à÷ òaúðå òáBúacve raezd cv lr xacn aezkdy ± §¥©§¦§©¨¦§¨¥§¨

,dey dxifb jl ixd .mipy mdy ,razpdøîàðå ,éðL ïàk øîàð¤¡©¨§¥§¤¡©
.íéãòa ïàk óà íéãòa ïläl äî ,éðL ïläì§©¨§¥©§©¨§¥¦©¨§¥¦

:micra `ed 'ecnre'y ztqep `ziixa d`ian `xnbd,Cãéà àéðz©§¨¦¨
.øaãî áeúkä íéãòa ,'íéLðàä éðL eãîòå':`ziixad zl`eyäzà §¨§§¥¨£¨¦§¥¦©¨§©¥©¨

.ïéðéc éìòáa àlà Bðéà Bà ,íéãòa øîBà:`ziixad daiynúøîà- ¥§¥¦¥¤¨§©£¥¦¦¨§©
,gikedl jl yiéëåwx,ïécì úBàa ïéà íéLð ,ïécì ïéàa íéLðà §¦£¨¦¨¦©¦¨¦¥¨©¦

wxy i`ce `l` ,xkf oeyla 'miyp`d ipy ecnre' xn`p recne
:`ziixad dkiynn .miyp `le cirdl mixyk miyp`CLôð íàå§¦©§¨

éðL' ïàk øîàð ,øîBì,'miWp`dïläì øîàðåiR lr'éðL,'micräî ©¤¡©¨§¥¨£¨¦§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©
.íéãòa ïàk óà íéãòa ïläl§©¨§¥¦©¨§¥¦

:`xnbd zl`ey.'øîBì CLôð íà' éàî:`xnbd daiyn,àîéz éëå ©¦©§¨©§¦¥¨
oeyla 'miyp`d ipy' weqta azkpe ,oic ilraa xacn weqtdy

y iptn ,xkfdçøBà åàì äMà,oic zial `eal dkxc oi` -íeMî ¦¨¨§¨¦
xn`py(ci dn mildz),'äîéðt Cìî úá äceák ìk'okldtiqed ¨§¨©¤¤§¦¨

,micra xacn weqtdy dey dxifbn cenll `ziixadïàk øîàð¤¡©¨
.íéãòa ïàk óà ,íéãòa ïläl äî ,éðL ïläì øîàðå ,éðL§¥§¤¡©§©¨§¥©§©¨§¥¦©¨§¥¦

:'ecnre' weqtdn sqep cenil d`ian `xnbd,ïðaø eðzaezkmixac) ¨©¨¨
(fi hiíéLðàä éðL eãîòå'aixd mdl xW`'yi 'ecnre' zaizne , §¨§§¥¨£¨¦£¤¨¤¨¦

cenllíàL ,ézòîL ,äãeäé éaø øîà .eãîòiL ïéðéc éìòáì äåöî¦§¨§©£¥¦¦¤©©§¨©©¦§¨¨©§¦¤¦
eöøoic ziaíäéðL úà áéLBäì,razpde raezd ±,ïéáéLBî`l` ¨§¦¤§¥¤¦¦

ãçà àäé àlL ,øeñà eäæéàmipic ilran,áLBé ãçàå ãîBòoke ¥¤¨¤Ÿ§¥¤¨¥§¤¨¥
`di `lyBì øîBà ãçàå ,Bkøö ìk øaãî ãçàoiicdéøác øv÷,E ¤¨§©¥¨¨§§¤¨¥©¥§¨¤

exiag z` micakny oicd ilran cg` d`xi `ly ick ,mrhde
.eizeprh enzzqie epnn xzei

d`ian `xnbd:oicd ilra oia zepyl xeqi`l ,xg` cenileðz̈
,ïðaøaezk(eh hi `xwie),'Eúéîò èBtLz ÷ãöa',yexcl yi o`kne ©¨¨§¤¤¦§£¦¤

øîBà ãçàå Bkøö ìk øaãî ãçà ,ãîBò ãçàå áLBé ãçà àäé àlL¤Ÿ§¥¤¨¥§¤¨¥¤¨§©¥¨¨§§¤¨¥
éøác øv÷ Bì,øçà øác .Elr `l` ,oiicd lr xacn aezkd oi` ©¥§¨¤¨¨©¥

daeg cvl eyxtl leki dz`y ,dyrn dyer exiag z` d`exd
,dxez dxn` dfa ,zekf cvl e`,'Eúéîò èBtLz ÷ãöa'xnelkéåä §¤¤¦§£¦¤¡¥

úeëæ óëì Eøéáç úà ïc.dxiara edcygz l`e ¨¤£¥§§©§
wcva' weqtdn mipiicd oiprl ztqep dyxc d`ian `xnbd

:'jzinr hetyz,óñBé áø éðzweqta xn`p,'Eúéîò èBtLz ÷ãöa' ¨¥©¥§¤¤¦§£¦¤
,xnelk ,'jzi`y mr' 'Lzinr' ,yexcl yieäøBúa EzàL íò £¦¤¦¤¦§§¨

,úBöîáe,mkg cinlz `edeäôé Bðeãì ìczLämipic ipy e`a m` ± §¦§¦§©¥§¨¤
.mkg cinlzd ly epic z` micwdl oiicd lr devn ,oiicd iptl

:mkgd oic zncwd oipr oecp ea dyrn d`ian `xnbdàìeò áø©¨
ïîçð áøc dén÷ àðéc déì äåä ,éàléò áøc déøamr oic el did ± §¥§©¦¨£¨¥¦¨©¥§©©§¨

,ongp ax iptl oecil micizr eide ,xg` mc`óñBé áø déì çìL̈©¥©¥
,ongp axløîà .úBöîáe äøBúa úéîò ,eðøáç àìeò,ongp axéàîì ¨£¥¥¨¦§¨§¦§¨©§©

[oipr dfi`l-]éì çìL,el` mixac sqei axdéì éôBpçìick ike ± ¨©¦§©¥¥
.el sipg`yøãäe ongp ax ea xfg ±,øîà,ok il gly sqei ax i`ce £©¨©

ickdéøâéúa àøLéîìoic `ai m`y ,oicdn oey`x eze` xehtl ± §¦§¨§¦§¥
.epica oecl micw` ,iptl sqep
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קצה
oifge` mipy` cenr l sc ± iying wxt`nw `aa

äðùîíéùðá àìå íéùðàá úâäåð úåãòä úòåáù- "cr `ede" (d `xwie) aizkc -

ipy ecnre"n oiwxita silick zecrl dleqt dy`e ,aezkd xac cirdl ie`xa

."miyp`díéáåø÷.yxtn mzd edpip ide ,dl opitli (a ,fk) oixcdpqa .zecrl oileqt -

ïéìåñôá àìå."qng cr zyz l`" (bk zeny) xn`py ,dxezd on leqt `edy olfb enk -

ãéòäì ïéåàøá àìàihernl yxtn `xnba -

.i`nïéã úéá éðôá àìùå ïéã úéá éðôám` -

jl rcei ipi`y dreay" xn`y ,rayp envr itn

."zecríéøçà éôîåmkilr ip` riayn" oebk -

mircei ep` oi`" el exn`e ,"ipecirze e`eazy

opi` - mditn dreay e`ived `le ,"zecr jl

`xwie) aizkc ,oic ziaa ea extkiy cr miaiig

cibn did eli`y mewna - 'ebe "cibi `l m`" (d

,aizk mixg` itn rayena `xwe .liren did

dey dxfba xi`n 'x sili envr itn la`

.oic zial ueg elit`e ,`xnba yxtnckïéáééç
.cxeie dler oaxw -äòåáùä ïåãæ ìòixdy -

."mlrpe" da xn`p `lïåãæ íò äúââù ìòå
úåãòäla` ,zecr el mirceie md micifny -

iehia zbby x`yk .oaxwd lr md mibbey

dreayy ip` rcei" xne`a `pniwe`c ,xaryl

."oaxw dilr oiaiigy rcei ipi` la` dxeq` ef

äúââù ìò ïéáééç ïéàåey m` -,ixnbl md mibb

,exkfp jk xg`e ,zecr el oircei oi`y oixeaqk

.xwyl oirayp eda `pixw `l - od oiqep` ixdy

àøîâéìéî éðäðî.zecrl zeleqt miypc -

øáãî áåúëä íéãòá,`xw irzyn micrac -

"yi`a qng cr mewi ik" dipin lirl aizkc

."ecnre" dil jinqeøáãî áåúëä íéãòá-

.miypa zecr oi`y jcnlløîåì êùôð íàå-

jl ixd ,ef jxc lr daeyz aiydl dvxz m`e

.micra xacn aezkdy zyxetn dey dxfb

éðù ïìäì øîàðå."micr ipy it lr" -íà äî
øîåì êùôðjxc lr aiydl el did dn -

dpey`xd?àîéú éëåirzyn razpe raeza -

miax mirazp e` miax miraez od elit`e ,`xw

lke cg `xw edl ixw miraezd lk ,cg` oica

.cg `xw edl ixw mirazpdíéðéã éìòáá äåöî
åãîòéùoipic ilraa inp `xw `dc (dcinra) -

.(hi mixac) "aixd mdl xy`" aizkc ,ixii`

áùåé ãçàå ãîåò ãçà àäé àìùd`xi `ly -

enzzqie epnn xzei eze` oicakny exiag

.eixacúåëæ óëì êøéáç úà ïã éåäoica `le -

exiag d`exa `l` .xacn aezkd mipic ilra

dxiar cvl erixkdl leki dz`y xac dyer

edcygz l`e zekfl erixkd ,zekf cvle

.dxiaraäôé åðåãì ìãúùä:dl yxtn onwl -

jiptl mipic ipy e`a m` .dixbiza ixyinl

eze` wqet ied - minkg icinlz ly mdn cg`e

.jiptln eze` xehte dlgzéì çìù éàîì`d -

.`zlinäéì éôåðçìetipgdl `ny -?.dinza

äéøâéúá àøùéîìxg` oic `a m` ,ziyixtck -

.dlgz df z` weqt` iptl
éà
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משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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ïéc øîb úòLa ìáà ,ïzîe àOî¯ìkä éøác ©¨©¨£¨¦§©§©¦¦§¥©Ÿ
!äãéîòa ïéðéã éìòáe äáéLéa íéðéic¯ïàîk áéúéc ©¨¦¦¦¨©£¥¦¦©£¦¨§¨¥§©

Léà ,éàkæ äzà éðBìt Léà" :øîàå ,déðàñî éøLc§¨¥§¨¥§¨©¦§¦©¨©©¦
éàä :àðeä áø øa äaø øîà ."áéiç äzà éðBìt§¦©¨©¨¨©©¨©©¨©
éãäa àðéc eäì úéàc õøàä íòå ïðaøî àáøeö§¨¥©¨©§©¨¨¤§¦§¦¨©£¥
õøàä íòìe ,ïðaøî àáøeöì déì ïðéáúBî ,éããä£¨¥§¦©¥§§¨¥©¨©§©¨¨¤

éà÷ éàå ,"áéz" :déì ïðéøîà éîð¯.da ïì úéì ©¦¨§¦©¥¦§¦¨¥¥¨¨
,àtt áøc dén÷ àðéc déì äåä àéáøL øa áø©©¥¥§¨£¨¥¦¨©¥§©©¨
éác àçéìL àúà ,déðéc ìòáì éîð áéúBàå déáúBà§¥§¥©¦§©©¦¥£¨§¦¨§¥
déì øîà àìå ,õøàä íòì déî÷Bàå déa Lèa àðéã¦¨§©¥§§¥§©¨¨¤§¨£©¥

."áéz" àtt áø¯ïîzzñî àäå ?éëä ãéáò éëéä ©©¨¦¥¦¨¥¨¦§¨¦§©§¨
!déúðòè¯àä eäéà :øîà øîéî ,àtt áø øîà ©£¨¥£©©©¨¥©¨©¦¨

äaø øîàå .éàpéî ñéitî àìc àeä àçéìL ,ïáúBà§¨§¦¨§¨¦©¥¦©§¨©©¨
úéàc õøàä íòå ïðaøî àáøeö éàä :àðeä áø øa©©¨©§¨¥©¨©§©¨¨¤§¦
ïðaøî àáøeö íBc÷éì àì ,éããä éãäa àðéc eäì§¦¨©£¥£¨¥¨¦§§¨¥©¨©

,áéúéìåàìå .déðéãì déì øãñc ïàîk éæçéîc íeMî §¥¦¦§¤¡¥§©§¨©¥§¦¥§¨
:øîà øîéî ,da ïì úéì déðcéò déì òéá÷ ìáà ,déðcéò déì òéá÷ àìc àlà ïøîà£¨¨¤¨§¨§¦©¥¦¨¥£¨§¦©¥¦¨¥¥¨¨¥©¨©
déa àìéæå ,àúeãäña òãéc ïðaøî àáøeö éàä :àðeä áø øa äaø øîàå .ãéøè déðcéòa§¦¨¥§¦§¨©©¨©©¨©§¨¥©¨©§¨©§©£¨§¦¨¥
áøc déøa àLéL áø øîà .ìéæéì àì ,dén÷ éãeäñàì dépéî øèeæc àðéic éáì ìæéîì àúléî¦§¨§¥©§¥©¨¨§¨¦¥§©§¥©¥¨¥¦£©©¥¨§¥§©

ìBhéì Bkøc ïéàå äte÷ Bà ÷N àöî :àðéðz éîð ïðà óà ,éãéà¯éléî éðä .ìBhé àì äæ éøä ¦¦©£©©¦¨¥¨¨¨©¨§¥©§¦£¥¤Ÿ¦¨¥¦¥
àøeqéàa ìáà ,àðBîîa¯LiL íB÷î ìk ,"'ä ãâðì äöò ïéàå äðeáz ïéàå äîëç ïéà" §¨¨£¨§¦¨¥¨§¨§¥§¨§¥¥¨§¤¤¨¨¤¥

'ä ìelç Ba¯àúà ,àøèeæ øîì àúeãäñ déì òãé äåä øîéé áø .áøì ãBák ïé÷ìBç ïéà ¦¥§¦¨¨©©¥¨£¨¨©¥©£¨§¨§¨£¨
ú÷Bìçî :àleò øîàäå ,øîéîàì éLà áø déì øîà .eäleëì eäðéáúBà ,øîéîàc dén÷ì¯ §©¥§©¥¨§¦§§§£©¥©©¦§©¥¨§¨¨©¨©£¤

íéãòa ìáà ,ïéðéã éìòáa¯äNò ,äNò éàäå äNò éàä :déì øîà !äãéîòa ìkä éøác §©£¥¦¦£¨§¥¦¦§¥©Ÿ©£¦¨£©¥©£¥§©£¥£¥
éãò äøBz ãBáëcäNòé àlL ïéicì ïépî :ïðaø eðz (äîøî úìæb øea ïBøâéðñ :ïîéñ) .ó ¦§¨£¦¦¨©¥¥§¥©¦§¨¨©¨©¦©¦©©¨¤Ÿ©£¤

øea ãéîìz áLé àlL ïéicì ïépîe ."÷çøz ø÷L øácî" :øîBì ãeîìz ?åéøáãì ïBøâéðñ©¥¥¦§¨¨©§©¦§©¤¤¦§¨¦©¦©©¨¤Ÿ¥¥©§¦
ãò ïëå ,ïìæb àeäL Bøéáçì òãBiL ïéicì ïépî ."÷çøz ø÷L øácî" :øîBì ãeîìz ?åéðôì§¨¨©§©¦§©¤¤¦§¨¦©¦©©¨¤¥©©£¥¤©§¨§¥¥
."÷çøz ø÷L øácî" :øîBì ãeîìz ?Bnò óøèöé àlL ïépî ,ïìæb àeäL Bøéáça òãBiL¤¥©©£¥¤©§¨¦©¦¤Ÿ¦§¨¥¦©§©¦§©¤¤¦§¨
àäéå ,epëzçà ,ïéãéòî íéãòäå ìéàBä :øîàé àlL ,äneøî àeäL ïéca òãBiL ïéicì ïépî¦©¦©©¨¤¥©©¦¤§¤¤ŸŸ©¦§¨¥¦§¦¦¤§§¤¦¥

øìå÷

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

שבועות. שבועת העדות - פרק רביעי דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zereay(iying meil)

énð éà,mb e` ±ìéðéiãc àãeL.mipiicd ici lr oicd zklyd ± ¦©¦§¨§©¨¥
mipiicd `l` ,zei`x it lr rxken epi`y oic yiy minrt ,xnelk
,ipricedl sqei ax dvxe .i`kf `ed in mail ziihp it lr mirixkn
ax z` zekfl ie`x ,iail ziihp it lr wx rxken oicd didi m`y

.wicve mkg `edy `ler
lirl(`"r)mi`yx m` ,minkge dcedi iax zwelgn d`aed

:mzwelgn z` zxxan `xnbd ,oicd ilra z` aiyedl mipiicd
ú÷Bìçî ,àìeò øîà,minkge dcedi iax,íéãòa ìáà ,ïéðéc éìòáa ¨©¨©£¤§©£¥¦¦£¨§¥¦

lìkä éøáccirdl mdilráéúëc ,äãéîòa(fi hi mixac)éðL eãîòå' ¦§¥©Ÿ©£¦¨¦§¦§¨§§¥
,'íéLðàä`xnba x`azpe(`"r lirl).micrd lr xacn weqtdy ¨£¨¦

:minkge dcedi ax zwelgn xexial ztqep drc d`ian `xnbd
ú÷Bìçî ,àðeä áø øîà`id ,mipic ilraa minkge dcedi iax ¨©©¨©£¤

ïzîe àOî úòLaipta mdizeprh z` mipreh oicd ilrayk ± ¦§©©¨©¨
,mipiicd,ïéc øîb úòLa ìáài`kf ipelt yi` mipiicd mixne`yk £¨¦§©§©¦

,aiig ipelt yi`e,äãéîòa ïéðéc éìòáe äáéLéa ïéðéic ,ìkä éøác¦§¥©Ÿ©¨¦¦¦¨©£¥¦¦©£¦¨
áéúëc(bi gi zeny)ì äLî áLiå','íòä ãîòiå ,íòä úà ètLjkne ¦§¦©¥¤Ÿ¤¦§Ÿ¤¨¨©©£Ÿ¨¨

mipic ilrae daiyia mipiicy micnl cnr mrde ayi dyny
.dcinra

:`ped ax ixacl xg` oeyl d`ian `xnbd,àðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨
ïéðéic ìkä éøác ïéc øîb úòLa ìáà ,ïzîe àOî úòLa ú÷Bìçî©£¤¦§©©¨©¨£¨¦§©§©¦¦§¥©Ÿ©¨¦

eîc ïéc øîâk íéãò àäc ,äãéîòa ïéðéc éìòáe äáéLéazecr ixdy ± ¦¦¨©£¥¦¦©£¦¨§¨¥¦¦§©¦¨
,oic xnbk daeyg micrdeäa áéúëe(fi hi mixac)éðL eãîòå' §¦§§¨§§¥

,'íéLðàäilra oic xnb zryay ,mipic ilral cenll yi micrne ¨£¨¦
.dcinra mipic

:mipiicd zaiyi aeig oipra dyrn d`ian `xnbdeäúéác§¦§
[ezy`-]àðéc dì äåä ,àðeä áøcoica cenrl dkixv dzid ±dén÷ §©¨£¨¨¦¨©¥

[iptl-]ïîçð áøc.øîà,ongp axãéáòð éëéä,dyr` ji` ±éà §©©§¨¨©¥¦©£¥¦
dnwî íe÷éà,dcakl diptn mew` m` ±ìòác dézðòè ïîzzñî ¥¦©¨¦§©§¨©©§¥§©©

àðéccakn oiicdy d`xiy oeik ,dpic lra ly eizeprh enzzqi ± ¦¨
m`e .epnn xzei ecbpky oicd lra z`,dnwî íe÷éà àìixdeúLà Ÿ¥¦©¨¥¤

øáç[mkg cinlz zy`-],øáçk àéä éøämewle dcakl jixve ¨¥£¥¦§¨¥
.mkg cinlzk diptldéì øîàongp axìdéònL,[eynynl-]àö ¨©¥§©¨¥¥

éìò çøôàå[icbpk gixtz-]àæåeà øaíe÷éàå éàåålò éãLe ,- §©§©¨©©©¨¨§¦¦¨©§¥
,mew`e ilr edkilyde.fee`d iptn iznwy xeaq dpic lra `die

ok` ,oicl `ped ax ly ezy` d`ay df dyrna :`xnbd zl`ey
,ozne `yn zrya did dfy oeik ,diptl mewl ongp ax leki did
cvik ,oicd xnb zrya `edyk oiicl dfk dyrn `eai m` la`

,oicd ilra ipta mewl lkei,ïzîe àOî úòLa ú÷Bìçî ,øî øîàäå§¨¨©©©£¤¦§©©¨©¨
,äãéîòa ïéðéc éìòáe äáéLéa íéðéic ìkä éøác ,ïéc øîb úòLa ìáà£¨¦§©§©¦¦§¥©Ÿ©¨¦¦¦¨©£¥¦¦©£¦¨

.oicd ilra ipta cenrl leki oiicd oi` ok m`e
:`xnbd daiyndéðàñî éøLc ïàîk áéúécink ayi oiicd ± §¨¥§©§¨¥§¨¥

ayei epi`e ynn cner epi` ,xnelk ,elrp zrevx z` xizny
,ynnøîàå,xn`ie ±.áéiç äzà éðBìt Léà éàkæ äzà éðBìt Léà §¨©¦§¦©¨©©¦§¦©¨©¨

ayeik aygp mbe ,mkgd ipta cnry mb ,mdipy ici `vi jkae
.oicd xnb zrya

e`ay ux`d mre mkg cinlza dcinrd oic z` zxxan `xnbd
:oiclïðaøî àáøeö éàä ,àðeä áø øa äaø øîà[mkg cinlz-]íòå ¨©©¨©©¨©§¨¥©¨¨§©

éããä éãäa àðéc eäì úéàc ,õøàä,df mr df oic mdl yiy ± ¨¨¤§¦§¦¨©£¥£¨¥
ïðaøî àáøeöì déì ïðéáúBî,mkg cinlzd z` oiaiyen ±íòìe §¦©¥§§¨¥©¨¨§©

áéz déì ïðéøîà énð õøàä`ly ick ,ay ux`d mrl mb mixne`e ± ¨¨¤©¦¨§¦©¥¦
,epnn xzei epic lra z` micakny d`xi m` ,eizeprh enzzqiéàå§¦

da ïì úéì éà÷s`e ,ecia miakrn oi` cner x`yp m`e ± ¨¥¥¨¨
.ayei mkg cinlzdy

mre mkg cinlza dcinr oiprl didy dyrn d`ian `xnbd
:oicl e`ay ux`dàtt áøc dén÷ àðéc déì äåä ,àéáøL øa áø± ©©§¤§¨£¨¥¦¨©¥§©¨¨

.`tt ax iptl oica cenrl jixv diddéáúBà,`tt ax eaiyed ± §¥
déðéc ìòáì énð áéúBàåmr didy ,epic lra z` mb aiyede ± §¦©¦§©©¦¥

.ux`dàðéc éác àçéìL àúà,oic zia gily `a ±déa Lèa £¨§¦¨§¥¦¨§©¥

déî÷Bàåecinrde ea hra ±àtt áø déì øîà àìå ,õøàä íòìmrl §§¥§©¨¨¤§Ÿ¨©¥©¨¨
ux`dáéz.ay ± ¦

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäxfg `ly `tt ax ok dyr ji` ± ¥¦¨¥¨¦
,ux`d mrd z` aiyededézðòè ïîzzñî àäå.ux`d mrd ly §¨¦§©§¨©©§¥

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàcakn ip`y xeaq epi` ux`d mrd ¨©©¨¨
y itl ,epic lra z` xzeiøîà øîéî,ux`d mr eze`àä eäéà ¥©¨©¦¨

ïáúBà,ipaiyed `tt ax ixd ±àeä àçéìLoic ziad gilye ± §©§¦¨
meyn `l` df oi` ,ipcinrdéàpéî ñéitî àìcdvexn epi`y ± §Ÿ¦©©¦©

z` cakn oiicd la` ,iade` epi`e daeh el iziyr `ly ,ipnn
.deya epipy

:oicl mi`ay ux`d mre mkg cinlza sqep oic d`ian `xnbd
àðéc eäì úéàc ,õøàä íòå ïðaøî àáøeö éàä ,àðeä áø øa äaø øîàå§¨©©¨©©¨©§¨¥©¨¨§©¨¨¤§¦§¦¨

éããä éãäa,df mr df oic mdl yiy ux`d mre mkg cinlz ±àì ©£¥£¨¥Ÿ
íec÷éìmicwi `l ±ïðaøî àáøeö,exiag `eaiy iptláéúéìåayie ± ¦§§¨¥©¨¨§¥¥

oiicd iptleye ayei elit`e ,,wzéæçéîc ,íeMîcinlzd d`xpy ± ¦§¦§¥
mkgdéðéãì déì øãñc ïàîk,oiicd iptl eizeprh z` xcqny ink - §©§¨©¥§¦¥

e`la xaer oiicd iptl eizeprh xcqnd oic lrae.ïøîà àìå`le ± §Ÿ£¨¨
,df oic xn`pdéðcéò déì òéá÷ àìc àlàlibxy reaw onf el oi`y ± ¤¨§Ÿ§¦©¥¦¨¥

,oiicd iptl zayl `eddéðcéò déì òéá÷ ìáàeax oiicd m` la` ± £¨§¦©¥¦¨¥
,dxez epnn cenll reaw onf el yieda ïì úéìmiyyeg oi` ± ¥¨¨

y meyn ,eizeprh xcqny ink d`xiyøîà øîéî,epic lra ¥©¨©
ãéøè déðcéòaepi`e cexh `ed oiicd mr el reawd ecenil oipra ± §¦¨¥§¦

.oicd ipipra xacl iept
:oic zial `eal jixvy mkg cinlz ipicn cer d`ian `xnbd

àúeãäña òãéc ,ïðaøî àáøeö éàä ,àðeä áø øa äaø øîàårceiy ± §¨©©¨©©¨©§¨¥©¨¨§¨©§¨£¨
,xac dfi` lr zecrøèeæc àðéic éáì ìæéîì àúléî déa àìéæå§¦¨¥¦§¨§¥¨§¥©¨¨§©

dén÷ éãBäñàì ,dépéîoicd zial zkll eceak itl epi`e - ¦¥§©§¥©¥
,eipta cirdl ,epnn dzegt ezeaiygyìéæéì àì.jli `l ± Ÿ¥¦

:dpynn `ped ax xa dax ixack giken `yiy axàMéL áø øîà̈©©¦¨
àðéðz énð ïðà óà ,éãéà áøc déøaoica dpyna ok epipy ep` s` ± §¥§©¦¦©£©©¦§¦¨

dcia` zayd(:hk n"a)y aeyg mc` ,äte÷ Bà ÷N àöî,[dqtew-] ¨¨©¨
åy xac lk okìBhéì Bkøc ïéàm` elit`e ezial eqipkdle weyd on §¥©§¦

,ely xacd didìBhé àì äæ éøäzayd zevna eilr aiegn epi`e £¥¤Ÿ¦
dcia`.cqtd meyn zefazdl jixv mkg cinlz oi`y o`kne

e :`xnbd zxne` .exiag oennéléî éðä`l` epi` dfe ±àðBîîa± ¨¥¦¥§¨¨
,oenn oiprl `id ezecrykàøeqéàa ìáàlr cirdl jixvyk ± £¨§¦¨

eze`e ,`ypdl dxizdl mkg iptl d`ay dy` oebk ,xeqi` xac
aiig ,xg`l `ypdl `id dxeq`e ig dlray rcei mkg cinlz

xn`py enk ,cirdl `eal(l `k ilyn)ïéàå äðeáz ïéàå äîëç ïéà'¥¨§¨§¥§¨§¥
''ä ãâðì äöò,cnlp jkne .'d cbpk aygp oeape mkg lk oi` ±ìk ¥¨§¤¤¨

,áøì ãBák ïé÷ìBç ïéà ,'ä ìelç Ba LiL íB÷îcinlzd jixv jkle ¨¤¤¦¥§¦¨¨©
.cirdl zklle 'd zyecw lr envr zefal mkg

:daiyia ecirdy minkg icinlza dyrn d`ian `xnbd,øîéé áø©¥©
àøèeæ øîì àúeãäñ déì òãé äåäxn xear zecr rcei did ± £¨¨©¥¨£¨§©§¨

.`xheføîéîàc dén÷ì àúà,xnin` iptl xnii ax `a ±eäðéáúBà £¨§©¥©£¥©§¦§
eäleëì.oicd zial mi`ad lk z` xnin` aiyed ±áø déì øîà §§¨©¥©

ú÷Bìçî àìeò øîàäå ,øîéîàì éMàminkge dcedi iaxéìòáa ©¦©£¥©§¨¨©¨©£¤§©£¥
,äãéîòa ìkä éøác ,íéãòa ìáà ,ïéðécz` s` xnin` aiyed recne ¦¦£¨§¥¦¦§¥©Ÿ©£¦¨

.xnii axdéì øîà,iy` axl xnin`éàä,oica micrd zcinr [df-] ¨©¥©
`id,äNòxn`py(fi hi mixac),'miWp`d ipW Ecnre'éàäå[dfe-] £¥§¨§§¥¨£¨¦§©

mb `ed minkg icinlz ceakäNòxn`py(bi e mixac)Lidl` 'd z`' £¥¤¡Ÿ¤
`xnba eyxce ,'`xiY(:`n w"a)de ,minkg icinlz zeaxl 'z`'äNò ¦¨£¥

éãò äøBz ãBáëcómicrd zcinr ly dyrdn. ¦§¨¨¦
weqtdn micnlpd ,mipiicl exn`py mipic dnk d`ian `xnbd

:'wgxz xwy xacn'
ïîéñ)mipiicl exn`py oldl zeyxcl ,oexkfl,úìæâ ,øea ,ïBøâépñ : ¦¨©¥§§¥©

.(äîøî¦§¨
ïéiãì ïépî ,ïðaø eðz,dreh `ed `ny etwep eale oic ocyàlL ¨©¨¨¦©¦§©¨¤Ÿ
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zereay(iyiy meil)

øìB÷oerd zlyly ±ø÷L øácî' øîBì ãeîìz ,íéãò øàeöa éeìz ¨¨§©©¥¦©§©¦§©¤¤
,'÷çøzoiicr m`e ,xaca daxd yexcie xewgi ,dyri dn `l` ¦§¨

mly ealy in eppecie df oicn envr wlqi dnexn oicdy el d`xp
.xaca

xwy xacn' weqtdn zecnlpd zetqep zekld d`ian `xnbd
.'wgxzïîéñ),oldl exkfedy zekldl ,oexkflà"úìz,yly ± ¦¨§¨¨

oiprlú"ìúe ,ã"éîìzoiprl,á"Bç é"ìòaoiprl dkld cere ©§¦§¨©£¥
,è"eèøîñoiprlee ,ò"îBLoiprl.(í"éòèî §©§¥©©§¦

,Baø éðôì áLBiL ãéîìúì ïépî,eax iptl oic `aeåcinlzdäàBø ¦©¦§©§¦¤¥¦§¥©§¤
,øéLòì áBçå éðòì úeëæ,silgd eaxeøîBì ãeîìz ,÷BzLé àlL ïépî §¤¨¦§¤¨¦¦©¦¤Ÿ¦§©§©

.'÷çøz ø÷L øácî'¦§©¤¤¦§¨
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רש"י                                                                                                                                     תוספות

כיוון שהתורה ניתנה למטה, בזמן ובמקום, הרי מובן, שהפתיחה בתורה צריכה להיות בפרשת השבוע שקורין באותו זמן.
משיחת י"א טבת, ה'תשכ"ז
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"úeãò Eì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL ?eðéøçà õø äzà äî" :Bì eøîà¯ãò ,ïéøeèt ¨§¨©¨¨©£¥§¨¤¥¨§¦§¥§¦©

.åétî eòîLiL¯:òaúpä ïäì øîàL Bà ,Bcáò ãéa çléL :àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî ¤¦§§¦¦©¨©§©¨¨¥¨¦©§©©§¤¨©¨¤©¦§¨
"eäeãéòúe eàBáúL úeãò Bì ïéòãBé ízà íàL íëéìò éðà òéaLî"¯,íéøeèt elà éøä ©§¦©£¦£¥¤¤¦©¤§¦¥¤¨§¦£¥¥§¦
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שבועות. שבועת העדות - פרק רביעי דף לא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רי
oifge` mipya cenr `l sc ± iying wxt`nw `aa

ïåã÷ôî éà àôô áø åäì øîàiaiign eed ,zecrd zreayl envr itn opax iziin eed -

`lc i`de .ol zi` dpine dpin oec `nlr ileklc ,mzd ik oic ziaa `ly elit` dil

`l` ,dl ixnb oecwtd zreayn dey dxifba e`lc meyn - oic ziaa `l` eaiign

`xwie) aizkck ,zecra aiig mixg` itn rayen dn :xnege lwn ,dteb zecrd zreayn

`iran envr itn ,"dl` lew drnye" (d?åàì
úåãòî äì éøîâãrayi xy`" oecwta `dc -

,envr itn rnyn (my) aizk "xwyl eilr

itn rayen i`cec ,xnege lw ocinl `kil `kde

dxifbn `l` ,mixg` itn rayenn xeng envr

`lye oic ziaa aiigcne .zecrn dl ixnb dey

`xiaq dxz`a iwe`e dpin oec `nl` ,oic ziaa

zreay llkl mixg` itn z`ady xg`n :edl

oecwtd zreay zxeza edcinrd - oecwtd

.da yxetn oic ziaa dreay oi`yïéà àéääî
dpin oec opaxl edl opirny i`ce `iddn -

ded `l `zbelt `iddn la` ,dxz`a iwe`e

.dil opirnyíìòðå øîàð ïìåëálka -

iehia zreay oebk ,cxeie dler oaxwa miaezkd

."mlrpe" xn`p ,ycwn z`neheïàëåzreaya -

.xn`p `l ,zecrdáøå àðäë áøãì àðéðú àîéì
éñàiig epi` zn`a rayil xeaqc `kidc -a?

edl xninl ax jixhvi`c edl `wtzqi` i`n`e

"jqp` jal"?ïðúã áâ ìò óà,zecr iab i`d -

.ieha iab inp xninl ax jixhvi`åäã ìë äââù
.aiigip eala qep` elit`e -äðùîåà

åì åøîàùjl oircei ep` oi` :dreay `la -

zn` `diy mkilr ipriayn :mdl xn`e ,zecr

m` la` .oiaiig - "on`" exn`e ,mzxn`y dn

.dreay zlaw o`k oi` - dreayd xg` ewzy

ïéøåèô åãåäå ïéã úéáì åàáåueg extk elit`e -

zial ueg dxitk oi`y ,dreay lk lr oic zial

.`xnba yxtnck oicåøôëoiaiig ,oic ziaa -

.`niiw dlek` dxitkc ,zg`e zg` lk lr

"dl`n zg`l my`i ik dide" `xwn opitlie

.zg`e zg` lk lr aiigl (my)íòè äîoi` -

,seqal extke ewzy elit` zg` `l` oiaiig

edlek` `niiw dxitk opixn` `le?ïéàå ìéàåä
úåãåäìå øåæçì ïéìåëé,dpey`xa extk eli` -

,cirdl oie`x eid `l aey md oic ziaae li`ed

epi` aeye zecr el oircei opi`y ecibd xaky

`l` extk `lc ab lr s` jkld .cibne xfeg

on ueg dlhal eid zereayd lk - seqal

- `id dxitk dpey`xa ewzy m`y ,dpey`xd

- dxitk dpi` m`e ,oriaydl mie`x opi` aey

lr dreay df dne ,oicnere oirayen ixd

dreay?lr aiigl "zg`l" azk ik jgxk lre

extke oic zial ueg dreay` ,zg`e zg` lk

didy oic zial uegc zereayc .azk oic ziaa

e`vi `l ecirie oic zial e`eaiy oriayn

my extk elit` ixdy ,wlgl zeie`xe ,dlhal

.oriaydle xefgl ie`x did dpey`xaåøôë
úçàë ïäéðù.xeac ick jeza -áééç ïåùàøä-

oi` aey oey`xd xtky oeiky ,xeht ipyd la`

.cibdl ie`x icigi cràøîâåòîùéù ãò
åéôî."ipecirde e`ea" -åãáò ãéá çìéù-

.ecar cia oriayd raezdåì ïéòãåé íúà íàù
úåãò.epic lral -
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éúééîã:jxtinl `ki` "epivn dn"a i`c ,slinl ira `l oecwtne - 'ek xnege lwa dl

,"`hgz" "`hgz"c dey dxfbn dl xnb xi`n iaxe .miypae miyp`a bdep oky

.(` ,cl zereay) oiwxita onwl oerny iaxk

àéääîla` .dxz`a iwe`e dpin oec edl zi` opaxlc `iddn gikedl yi :yexit - oi`

dpine dpin oec dil zi`c xi`n iaxl

`iddc ,`kdc jdn `l` `iddn gikedl oi` -

silic meyn xi`n iaxc `nrhc xninl `ki`

miyp ea dyr `ly ,zecrn xnege lwa oecwt

,mixg` itn oia envr itn oia ea aiige miyp`k

,oecpk zeidl oicd on `al eice ?oky lk `l oecwt

oecwt s` ,oic ziaa `wec mixg` itn zecr dn

ea dyry ,gikez ieha zreay :xninl `kile .jk

dnc .mixg` itn rayen ea xhte miyp`k miyp

,bbeyk cifn ea dyr `l oky ieha zreayl

ded ,`kxit dia ded `l i`e ."mlrpe" dia aizkc

xnege lwn slip diteb ieha zreayc `pin`

.mixg` itn rayen eaiigl zecrn

ïéàåyxit - `zcixb dzbby lr oiaiig

.zecrd egkyy :oiwxit yixa qxhpewa

yie !irazynw `hyewac dil wetiz :xn`z m`e

`l e` eprci `ly dreay :ixn`c oebk :xnel

jiiy dn izk` :xn`z m`e .zecr mey jl epi`x

`nrh epiid `kd `nlc ?iq` axe `pdk axcl `d

e` miaexwk edl eede ,cirdl mie`x opi`y itl

`ede"n iwtp edpi`c ,inc `lc :xnel yie !mileqt

`ede rnync ,`wxt yixa qxhpewa yxitck "cr

,"cr `ede" eda opixw `kd la` .cirdl ie`x

:xnel yi cere .oixkef eid m` cirdl oie`xc

ixnbl mixzeny mixeaqy ,`zcixb dzbby

.xwyl rayil

òéáùîiaxc `ail` - on` exn`e mkilr ip`

oic zial ueg aiigc ,iz` xi`n

ipzinl jixhvi` jkle .envr itn rayena

lk `pze ,eitn dreay `ivenk iedc "on` exn`e"

ziaa ixii` opaxl i`c .envr itn rayen ipipr

dreay `ivenk iedc "on` exn`e" il dnl ,oic

,inp i` !aiig mixg` itn elit`c dil wetiz ?eitn

,xvwl ick "on` exn`e" hwpe ,opaxk elit` iz`

jl mircei ep` oi` jk xg` exn` m` oicd `ede

yng mdilr riayd :ipzwc inp `tiqe .zecr

opaxlc ,opaxk inp `iz` 'ek oic zial ueg minrt

,dxitkd `l` oic ziaa dreay opira `l inp

ie`xd mewna iedlc `xw citw `wec dcbd`c

`dc rnyn `xnbac ,`gip `zyde .dcbdl

lrc ,zg`e zg` lk lr aiigl "zg`l"n opiyxcc

.opaxl inp iz`e ,dyxcinl dil irain jgxk
i`e
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éleëc ,ïðaø dì éøîb ïBãwtî éà :àtt áø eäì øîà£©§©©¨¦¦¦¨¨§¦¨©¨©§¥
àîòè eðééä àlà .dpéîe dpéî ïBãc éâéìt àì àîìò̈§¨¨§¦¦§¦¨¦¨¤¨©§©§¨
íéøçà étn äîe :øîBçå ì÷a dì eúééîc ,ïðaøc§©¨©§©§¨§©¨¤©¦¦£¥¦

áéiç¯ìwî dì eúééîcîe ?ïkL ìk àì Bîöò étî ©¨¦¦©§Ÿ¨¤¥¦§©§¨¦©
òaLen äî :ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic ,øîBçå̈¤©©¨¦©¦¦§©¦©§¨

íéøçà étî¯,àì ïéc úéáa àlL ,ïéà ïéc úéáa ¦¦£¥¦§¥¦¦¤Ÿ§¥¦¨
Bîöò étî òaLeî óà¯àlL ,ïéà ïéc úéá éðôa ©§¨¦¦©§¦§¥¥¦¦¤Ÿ

éî :àtt áøì ïðaø déì eøîà .àì ïéc úéá éðôa¦§¥¥¦¨£©¥©¨©§©©¨¦
ïðúäå ?éâéìt dpéîe dpéî ïBãa åàìc zøîà úéöî̈¥¨§©§§¨§¦¨¦¨§¦¦§¨§©
,íéLðáe íéLðàa úâäBð ïBãwtä úòeáL :ïBãwt éab©¥¦¨§©©¦¨¤¤©£¨¦§¨¦
ïéc úéá éðôa ,ïéìeñôáe ïéøLëa ,ïéáBø÷áe ïé÷Bçøa¦§¦¦§¦¦§¥¦¦§¦¦§¥¥¦

ïéc úéá éðôa àlLå¯Bðéà íéøçà étîe ,Bîöò étî §¤Ÿ¦§¥¥¦¦¦©§¦¦£¥¦¥
;øéàî éaø éøác ,ïéc úéáa Ba øBtëiL ãò áéiç©¨©¤¦§§¥¦¦§¥©¦¥¦
íéøçà étî ïéáe Bîöò étî ïéa :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¦¦©§¥¦¦£¥¦

¯ïBãwôa íéøçà étî òaLeî ;áéiç Ba øôkL ïåék¥¨¤¨©©¨§¨¦¦£¥¦§¦¨
?úeãòî dì éøîâc åàì ?áéiçc ïðaøì eäì àðî§¨§§©¨©§©¨¨§¨§¦¨¥¥

!éâéìt dpéîe dpéî ïBãa :dpéî òîLe¯,ïéà àéääî §©¦¨§¦¨¦¨§¦¦¥©¦¦
."äòeáMä ïBãæ ìò ïéáéiçå" .dpéî òîLîì àkéì àäî¥¨¥¨§¦§©¦¨§©¨¦©§©§¨
,"íìòðå" ïäa øîàð ïleëa :ïðaø eðúc ?éléî éðäðî§¨¨¥¦¥§¨©¨©§¨¤¡©¨¤§¤§©
.ââBLk ãéænä ìò áéiçì ,"íìòðå" da øîàð àì ïàëå§¨Ÿ¤¡©¨§¤§©§©¥©©¥¦§¥
íò dúââL éîc éëéä ."úeãòä ïBãæ íò dúââL ìòå"§©¦§¨¨¦§¨¥¥¦¨¥¦§¨¨¦
òãBé :øîBàa ,áø øîà äãeäé áø øîà ?úeãòä ïBãæ§¨¥¨©©§¨¨©©§¥¥©
ïéáéiç íà òãBé éðéà ìáà ,äøeñà Bæ äòeáML éðà£¦¤§¨£¨£¨¥¦¥©¦©¨¦
.àúãéøb "dúââL ìò ïéáéiç ïéàå" .àì íà ïaø÷ äéìò̈¤¨¨§¨¦Ÿ§¥©¨¦©¦§¨¨§¥¨¨

?éñà áøãe àðäk áøãì àðéðz àîéì¯ìò óà ,àì ¥¨¨¥¨¦§©¨£¨§©©¦¨©©
éøèöéà ïðúc ábàeä àëä :àðéîà Czòã à÷ìñ ;C ©¦§©¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¨¨

áéúk àìc"íìòðå"¯,ãéæîc àéîec ââBL ïðéòác §¨§¦§¤§©§¨¥©¥§¨§¥¦
"íìòðå" áéúëc íúä ìáà¯,eäc ìk dúââL eléôà £¨¨¨¦§¦§¤§©£¦¦§¨¨¨§

.ïì òîLî à÷äðùîøîà ?ãöék úeãòä úòeáL ¨©§©¨§©¨¥¥©¨©
ì!"éðeãéòäå BàBa" :íéðL¯ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL" ¦§©¦§¨¦¦§¨¤¥¨§¦

,"úeãò Eì ïéòãBé eðà ïéà" :Bì eøîàL Bà ."úeãò Eì§¥¤¨§¥¨§¦§¥
¯"ïîà" :eøîàå ,"íëéìò éðà òéaLî"¯elà éøä ©§¦©£¦£¥¤§¨§¨¥£¥¥

,ïéc úéáì õeç íéîòt Lîç íäéìò òéaLä .ïéáéiç©¨¦¦§¦©£¥¤¨¥§¨¦§¥¦
eãBäå ïéc úéáì eàáe¯eøôk ;ïéøeèt¯ìò ïéáéiç ¨§¥¦§§¦¨§©¨¦©

eøôëå ïéc úéá éðôa íéîòt Lîç ïäéìò òéaLä .úçàå úçà ìk¯àlà ïéáéiç ïðéà ¨©©§©©¦§¦©£¥¤¨¥§¨¦¦§¥¥¦§¨§¥¨©¨¦¤¨
ãçàk ïäéðL eøôk .úBãBäìe øBæçì ïéìBëé íðéàå ìéàBä ?íòh äî :ïBòîL éaø øîà .úçà©©¨©©¦¦§©©©¦§¥¨§¦©£§¨§§¥¤§¤¨

¯äæ øçà äæa ,ïéáéiç ïäéðL¯ãçà äãBäå ãçà øôk .øeèt éðMäå áéiç ïBLàøä¯ §¥¤©¨¦¨¤©©¤¨¦©¨§©¥¦¨¨©¤¨§¨¤¨
äiðMä äøôk Ck øçàå äðBLàøä äøôk ,íéãò ézéë ézL eéä .áéiç øôBkä¯ïäézL ©¥©¨¨§¥¦¥¥¦¨§¨¨¦¨§©©¨¨§¨©§¦¨§¥¤

.ïäézLa íéi÷úäì äìBëé úeãòäL éðtî ,úBáéiçàøîâ,ïäéøçà õøL eäeàø :ìàeîL øîà ©¨¦§¥¤¨¥§¨§¦§©¥¦§¥¤¨©§¥¨¤¨©£¥¤
"úeãò Eì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL ?eðéøçà õø äzà äî" :Bì eøîà¯ãò ,ïéøeèt ¨§¨©¨¨©£¥§¨¤¥¨§¦§¥§¦©

.åétî eòîLiL¯:òaúpä ïäì øîàL Bà ,Bcáò ãéa çléL :àðéðz ?ïì òîLî à÷ éàî ¤¦§§¦¦©¨©§©¨¨¥¨¦©§©©§¤¨©¨¤©¦§¨
"eäeãéòúe eàBáúL úeãò Bì ïéòãBé ízà íàL íëéìò éðà òéaLî"¯,íéøeèt elà éøä ©§¦©£¦£¥¤¤¦©¤§¦¥¤¨§¦£¥¥§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc zereay(iyiy meil)

xi`n iax zwelgny eyxity minkgd ixac z` dgec `tt ax
:dpine dpin oeca `id opaxeàtt áø eäì øîà,minkglïBãwtî éà ¨©§©¨¨¦¦¦¨

ïðaø dì éøîbzreaya envr itn rayen micnel eid opax m`y - ¨§¦¨©¨¨
i`ce ,oecwtd zreayn zecrdéâéìt àì àîìò éleëciax oia ± §¥¨§¨Ÿ§¦¦

micen eid opax oiae xi`ndpéîe dpéî ïeãc`ly mb dilr aiige §¦¨¦¨
.oic ziaaïðaøc àîòè eðééä àlàwx aiig envr itn rayeny ¤¨©§©£¨§©¨¨

meyn ,oic ziaadì eúééîcaiigy envr itn raypd oic ecnly ± §©§¨
,zecrd zreayaøîBçå ì÷azreaya mixg` itn rayend oicn §©¨¤

,zecrdäîerayen,áéiç íéøçà étnrayenìk àì ,Bîöò étî ©¦¦£¥¦©¨¦¦©§Ÿ¨
ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic ,øîBçå ìwî dì eúééîcîe .ïkLxac ± ¤¥¦§©§¨¦©¨¤©©¨¦©¦¦§©¦

xzei cnlpd lr lihz l` ,xg` mewnn xnege lwa cnl dz`y
jkle ,cnlnay dnn,íéøçà étî òaLen äîraypïéà ,ïéc úéáa ©§¨¦¦£¥¦§¥¦¦

rayp la` ,aiig ok` ±,Bîöò étî òaLeî óà .àì ,ïéc úéáa àlL¤Ÿ§¥¦Ÿ©§¨¦¦©§
rayp.ïéà ,ïéc úéa éðôarayp.àì ,ïéc úéa éðôa àlL ¦§¥¥¦¦¤Ÿ¦§¥¥¦Ÿ

:`tt ax ixac z` migec opaxúéöî éî ,àtt áøì ïðaø déì eøîà̈§¥©¨¨§©¨¨¦¨¥
úøîà,xnel leki dz` m`d ±éâéìt dpéîe äpéî ïeãa åàìc± ¨§©§¨§¦¨¦¨§¦¦

oec e` dpine dpin oec mixne` m`d ewlgp `l xi`n iaxe opaxy
.`xz`a iwe`e dpinïðúäå(:el oldl)léabd zreayúòeáL ,ïBãwt §¨§©©¥¦¨§©

,ïéìeñtáe ïéøLka ïéáBøwáe ïé÷Bçøa íéLpáe íéLðàa úâäBð ïBãwtä©¦¨¤¤¨£¨¦©¨¦¨§¦©§¦©§¥¦©§¦
áéiç Bðéà íéøçà étîe ,Bîöò étî ïéc úéa éðôa àlLå ïéc úéa éðôa¦§¥¥¦§¤Ÿ¦§¥¥¦¦¦©§¦¦£¥¦¥©¨
étî ïéa ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,ïéc úéáa Ba øBtëiL ãò©¤¦§§¥¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¦¦

,áéiç Ba øôkL ïåék ,íéøçà étî ïéáe Bîöò.oic ziaa `ly elit`e ©§¥¦¦£¥¦¥¨¤¨©©¨
:`xnbd zwiicnea íéøçà étî òaLeîd zreayeäì àðî ,ïBãwt± §¨¦¦£¥¦¦¦¨§¨§

mdl oipn,áéiçc ïðaøìitn rayen oic ,dxeza xn`p `l ixde §©¨¨§©¨
`l` ,oecwtd zreaya mixg`dì éøîâc åàìecnly i`ce `l` ± ¨§¨§¦¨

df oicúeãòî,zecrd zreaya xn`pd mixg` itn rayenn - ¥¥
éâéìt dpéîe dpéî ïeãa dpéî òîLedpynn gkene -minkgy ,ef §©¦¨§¦¨¦¨§¦¦

wx zecrd zreayn ecnl ,okle .`xz`a iwe`e dpin oec mixaeq
la` ,mixg` itn rayena mb zbdep oecwtd zreayy oicd z`
,oic zia ipta `ly mb e` oic ziaa wx `ed m`d ,oicd ihxt z`
oic zia ipta oia zbdepy oecwtd zreay oica enewnn ecnl df

.oic zia ipta `ly oia
:`tt ax aiydàéääî,oecwtd zreaya mzwelgnn -ïéàok` ± ¥©¦¦

la` ,`xz`a iwe`e dpin oec mixaeq minkgy gikedl xyt`
àäî,zecrd zreay oica zwelgndn -dpéî òîLîì àkéìoi` ± ¥¨¥¨§¦§©¦¨

xyt`y meyn ,`xz`a iwe`e dpin oec mixaeq minkgy gikedl
.lirl epigcy enk zegcl

:epizpyna epipy.äòeáMä ïBãæ ìò ïéáéiçå§©¨¦©§©§¨
:zxxan `xnbdéléî éðäðîraypdy el` mixac epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .oaxw aiig cifnaïleëa ,ïðaø eðúcmiaiigd lka ± §¨©¨¨§¨
,zecrd zreay zyxtl jenqa mixen`d cxeie dler oaxwaøîàð¤¡©

,'íìòðå' ïäa,bbey lr wx `ed aeigdy rnynyïàëåzreaya ¨¤§¤§©§¨
,zecrd,'íìòðå' da øîàð àìdxezd d`ay rnynìò áéiçì Ÿ¤¡©¨§¤§©§©¥©

.ââBMk ãéænä©¥¦©¥
:epizpyna epipy.úeãòä ïBãæ íò dúââL ìòå§©¦§¨¨¦§¨¥
:`xnbd zxxanéîc éëéädpynd dxn`y dna xaecn ji` ± ¥¦¨¥

.úeãòä ïBãæ íò dúââL:`xnbd daiyn,áø øîà äãeäé áø øîà ¦§¨¨¦§¨¥¨©©§¨¨©©
øîBàa,raypdäøeñà Bæ äòeáML éðà òãBézreay `id ixdy §¥¥©£¦¤§¨£¨

,xwy,àì íà ïaø÷ äéìò ïéáéiç íà òãBé éðéà ìáà.dzbby `id efe £¨¥¦¥©¦©¨¦¨¤¨¨§¨¦Ÿ
:epizpyna epipy.àúãéøb dúââL ìò ïéáéiç ïéàå§¥©¨¦©¦§¨¨§¥§¨

dn z` o`k dpynd ixacn heytl xyt` m` zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .iq` axe `pdk ax ewtzqpyàðéðz àîéìm`d ± ¥¨§¦¨

daeyzd z` dixaca zllek epizpyny xn`pìmzl`yáøã ¦§©
éqà áøãe àðäklirl d`aedy(.ek)mdipia ewlgpy dyrn didy , ©£¨§©©¥

iptl e`ayke ,eixack zn`dy rayp mdn cg` lke ,ax xn` dn
xwyl ike ,exiag l`y .mdn cg`k zn`dy mdl xn` ax
.ziid qep`e zn` rayil zxaqy ,jqp` jal ax el xn` .izrayp
xeaqy ote`a dreay lr miaiig oi`y gken epizpynn dxe`kle
xnel ax jxvedy cr dfa ewtzqd recne ,zn`a raydl `ed

.jqp` jal mdl
:`xnbd zvxzn,àìe ,wtqd z` heytl oi` epizpynnáb ìò óà Ÿ©©©

ïðúc,zecrd zreay iabl df oic epizpyna epipyy ±éøèöéàC± ¦§©¦§§¦
iehia zreaya s`y mdl aiydl ax jxved`eap m`y .ok oicd

,epizpynn z`f cenllàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨
`weecy ,xnelàeä àëä,bbeya xeht ,zecrd zreaya ,o`k ± ¨¨

meyn,'íìòðå' áéúk àìc,xenb bbey lr aeig oi`y rnyneïðéòác §Ÿ§¦§¤§©§¨¦©
ãéæîc àéîec ââBL,xnelk ,cifnl dnec didi bbeydy jixvy - ¥§¨§¥¦

.oaxw jk lr aiigy rci `l j` ,xwyl raypy rciyíúä ìáà± £¨¨¨
,iehia zreay oicn eaeigy ,ax ly dyrna myáéúëcead `xwie) ¦§¦

(c'íìòðå'xeaq iziid ,bbey lr mb aiigy rnyneìk dúââL eléôà §¤§©£¦¦§¨¨¨
eäcrcei epi`e eala qep` `edyk elit`e ,`idy dbby lka ± §

,xwyl rayp `edyïì òîLî à÷xacd oi`y ax eprinyd okl ± ¨©§©¨
.eqp` ealyk miaiig oi` iehia zreaya mb `l` ,ok

äðùî
oicn xeht e` aeig yi mda ,mipeyd mipte`a zwqer epizpyn

.zecrd zreay
zreay oaxwa micrd miaiigzn cvik ,dpynd zx`an dligz

:zecrdøîà ,ãöék úeãòä úòeáLoic lradìéðeãéòäå eàBa íéðL §©¨¥¥©¨©¦§©¦§¨¦¦
,el exn`e ,ixear ecirde -Bà .'úeãò Eì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL'§¨¤¥¨§¦§¥

'úeãò Eì ïéòãBé eðà ïéà' ,Bì eøîàL,mdl xn` ,dreay oeyl `la ¤¨§¥¨§¦§¥
Lîíëéìò éðà òéa`ed zecr mircei mkpi`y mzxn`y dny ©§¦©£¦£¥¤

,zn`'ïîà' eøîàåeraypy `vnpe ,dreayd zlaw oeyl `edy §¨§¨¥
,xwylïéáéiç elà éøä.zecrd zreay oaxw £¥¥©¨¦

:zepaxw dnk miaiigzn ote` dfi`a zx`an dpyndòéaLä¦§¦©
íéîòt Lîç íäéìònïéc úéáì õeç,zecr el mircei mpi`yeàáe £¥¤¨¥§¨¦§¥¦¨

jk xg`eãBäå ,ïéc úéáì,zecr el mircei ok`yïéøeèt.oaxwn §¥¦§§¦
oic zial eribdy xg` m` la`ïéáéiç ,eøôkoaxwúçà ìk ìò ¨§©¨¦©¨©©

úçàå.oic zial ueg eraypy dreaye dreay lk lr ± §©©
m` la`eøôkå ,ïéc úéa éðôa íéîòt Lîç ïäéìò òéaLäexn`e ¦§¦©£¥¤¨¥§¨¦¦§¥¥¦§¨§

,mipxwy e`vnpe ,zecr el mircei mpi`yïéáéiç ïðéàmeyn ¥¨©¨¦
zecrd zreayäî ,ïBòîL éaø øîà .úçà àlàdíòhep` oi`y ¤¨¤¨¨©©¦¦§©©©

miaiig eidie ,zereayd zyng lk lr `id ef dxitky mixne`
.zepaxw dyngå ìéàBä,oic ziaa dpey`xd mrta extk m`íðéà ¦§¥¨

úBãBäìe øBæçì ïéìBëéxfeg epi` aey cibdy oeik' epicia dkld - §¦©£§
miie`x mpi` aeye zecr el cibdl miie`x md oi`y `vnpe ,'cibne
,seqal wx extke dligz ewzyy s` ,okle .el eciriy mriaydl
dpey`xd dreaydn ueg ,dlhal eid eraypy zereayd lk

.zecrd zreay oicn miaiig dilre ,eraypy
izne ,extke zecr mirceid lk oaxw miaiig izn ,zx`an dpynd

:mdn wlg `l` miaiig oi`ãçàk ïäéðL eøôk,xeac ick jeza - ¨§§¥¤§¤¨
,eraype.ïéáéiç ïäéðLextk la`ïBLàøä ,äæ øçà äæaxtky,áéiç §¥¤©¨¦¨¤©©¤¨¦©¨

éðMäåxtky,øeètel cibdl ie`x ipyd oi` ,oey`xd xtky oeiky §©¥¦¨
jixv zecrd zreaya aiigl icke ,cigi `edy meyn ,ef zecr

.oenn zaiignd zecr cirdln rpniy
ãçà øôk,micrd on,áéiç øôBkä ,ãçà äãBäå.xeht dcedy dfe ¨©¤¨§¨¤¨©¥©¨

íéãò ézék ézL eéäeäøôkzkdäøôk Ck øçàå ,äðBLàøäzkd ¨§¥¦¥¥¦¨§¨¨¦¨§©©¨¨§¨
ðMä.ïäézLa íéi÷úäì äìBëé úeãòäL éðtî ,úBáéiç ïäézL ,äi ©§¦¨§¥¤©¨¦§¥¤¨¥§¨§¦§©¥¦§¥¤

àøîâ
ywia raezdyk wx `ed zecrd zreay oicy zx`an `xnbd

:el eciriy eitaeäeàø ,ìàeîL øîàraezd z` micrdõøL ¨©§¥¨¤¨
,eðéøçà õø äzà äî ,Bì eøîà ,ïäéøçà,jxear cirpy ick m` ©£¥¤¨§¨©¨¨©£¥

,úeãò Eì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL,mipxtk e`vnpeïéøeètoaxwn §¨¤¥¨§¦§¥§¦
`l` ,miaiig micrd oi`y .zecrd zreayåétî eòîLiL ãòly ©¤¦§§¦¦
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc zereay(ycew zay meil)

òáBzä étî eòîLiL ãò:`xnbd zvxzn .ipecirde e`eaïäéøçà õø ©¤¦§§¦¦©¥©¨©£¥¤
déì àëéøèöéà,eprinydl l`eny jxved ±àðéîà Czòc à÷ìñ± ¦§§¦¨¥¨§¨©§¨¨¦¨

,xnel epizrca didyeäì øîàc ïàîk ,ïäéøçà õøc ïåékyexita ¥¨§¨©£¥¤§©§¨©§
ïì òîLî à÷ ,éîc.yexita xn` m` `l` miaiig oi`y l`eny ¨¥¨©§©¨

:`xnbd dywnàäådf yecigàðéðz énð,epizpynaúeãòä úòeáL §¨©¦§¦¨§©¨¥
.'åë äòeáL ,épeãéòäå eàBa íéãòì øîà ,ãöékrnyneàì ,ïéà øîà ¥©¨©¨¥¦§¨¦¦§¨¨©¦Ÿ

.àì ,øîà:`xnbd zvxzn,à÷åc åàì 'øîà'zelibxd `ed jk `l` ¨©Ÿ¨©¨©§¨
.ipecirde e`ea micrl xne` raezdy ,zecrd zreayaàì éàc§¦Ÿ

éëä àîéz,`weeca `ed 'xn`' `l` ,ok xn`z `l m`y ±éab ¥¨¨¦©¥
d zreayéðz÷c ,ïBãwt(:el oldl)ïz Bì øîà ,ãöék ïBãwtä úòeáL ¦¨§¨¨¥§©©¦¨¥©¨©¥

Eãéa éì LiL ïBãwt éì,'ekeénð éëäyky yxtz mb m`d ±øîà ¦¦¨¤¤¦§¨§¨¦©¦¨©
yexita ciwtndïéà,aiigzi ok` ±àì ,øîà àìe ,aiigziàäaezk ¦Ÿ¨©Ÿ¨

(`k d `xwie)'Búéîòa Lçëå'rnyneeäc ìkygiky ote` lka ± §¦¥©£¦¨§
.aiigznàlàoeyl ,i`ce'øîà'`ed ,oecwtd zreaya.à÷åc åàì ¤¨¨©¨©§¨

ok m`eénð àëäxn` oeyly xne` iziid ,zecrd zreaya -åàì ¨¨©¦¨
,à÷åcraezd xn` m` wx miaiigy l`eny eprinyd jkle ©§¨

.yexita
zl`ey .oecwtd zreayn di`xd z` zegcl dqpn `xnbd

:`xnbdéàî éàä,el` mixac ly myexit dn ±àîìLa úøîà éà ©©¦¨§©¦§¨¨
oeyldy xn`z m` xacd oaen ±àëäc 'øîà',zecrd zreaya - ¨©§¨¨

a `ed,à÷åcoklíúä àðz'xn`' oeyl ,oecwtd zreaya ±eèà ©§¨¨¨¨¨¨
àëä.o`k aezkd 'xn`' oeyld meyn ±úøîà éà àlày'øîà' àì ¨¨¤¨¦¨§©Ÿ¨©

íúäca `ed ,oecwtd zreayaàëäc 'øîà' àìå ,à÷åczreaya §¨¨©§¨§Ÿ¨©§¨¨
a `ed ,zecrd'øîà' ,à÷åcedééðúéîì éì änì 'øîà'dpy recn ± ©§¨¨©¨©¨¨¦§¦§§¥

.jxevl `ly zenewnd ipya 'xn`' `pzd
:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àúléîc àçøBà àîìchwp `ny - ¦§¨§¨§¦§¨¨©§©¨

xne` raezdy ,zelibxd `ed jky meyn 'xn`' oeyl `pzd
.ipecirde e`ea micrl

`ian `xnbd:l`eny ixacl di`x deäeàø ,ìàeîLc déúååk àéðz©§¨§¨¥¦§¥¨
raezd z`äòeáL ,eðéøçà àa äzà äî Bì eøîà ,ïäéøçà àaL¤¨©£¥¤¨§¨©¨¨©£¥§¨

íàå .ïéøeèt ,úeãò Eì ïéòãBé eðà ïéàLjk did df dyrn,ïBãwôa ¤¥¨§¦§¥§¦§¦§¦¨
dz` dn el xn`e ,eixg` `a `edy oennd lra z` cwtpd d`xy

,oxtk `vnpe ,melk icia jl oi`y dreay ,ixg` `aíéáéiçaiig ± ©¨¦
.oecwtd zreay meyn oaxw cwtpd

:epizpyna epipy'åë íéîòt äMîç ïäéìò òéaLä,oic zial ueg ¦§¦©£¥¤£¦¨§¨¦
.mixeht ecede oic zial e`ae

:`xnbd zxxanïìðî[epl okidn-]éáéiçîc àeä ïéc úéáa äøéôkàc §¨¨§©§¦¨§¥¦¦¦©§¦
,oic ziaa extk m` wx miaiig micrdy ±õeçàextkyk la` ± ©

ueg.éáéiçî àì ,ïéc úéáì:`xnbd daiynàø÷ øîà ,éiaà øîà §¥¦Ÿ¦©§¦¨©©©¥¨©§¨
(` d `xwie)Eì ézøîà àì ,'BðBò àNðå ãébé àì íà'aiig crdy ¦Ÿ©¦§¨¨£Ÿ¨©§¦§

,zecrd zreayaàlàxtkykäæ ãébî eléàL íB÷îa,[crd-] ¤¨¦§¤¦©¦¤
äæ áéiçúî[razpd-]ïBîî,.oic ziaa wx `ed dfe ¦§©¥¤¨

:iia` lr dywn `tt axéëä éà ,éiaàì àtt áø déì øîàm` ± ¨©¥©¨¨§©©¥¦¨¦
,jkàîéàd s`y xn`z ±,àôeb äòeáLraypykïéà ,ïéc úéáa± ¥¨§¨¨§¥¦¦

,zaiign ok`.àì ,ïéc úéáa àlLå:`tt axl iia` aiynà÷ìñ àì §¤Ÿ§¥¦ŸŸ¨§¨
Czòc,ok jzrca dlrz l` ±,àéðúczecrd zreaya xn`p`xwie) ©§¨§©§¨

(d d,yexcl yie ,'dN`n zg`l mW`i ik dide'ìò áéiçì 'úçàì' §¨¨¦¤§©§©©¥¥¤§©©§©¥©
Czòc à÷ìñ éàå ,úçàå úçà ìkdreaydyk `l` aeigd oi`y ¨©©§©©§¦¨§¨©§¨

áéiçî éî ,ïéc úéáaoic ziaa minrt dnk raypykúçà ìk ìò §¥¦¦¦©©©¨©©
ïðúäå ,úçàå,epizpyna ±ïéc úéa éðôa íéîòt äMîç ïäéìò òéaLä §©©§¨§©¦§¦©£¥¤£¦¨§¨¦¦§¥¥¦

eøôëå,,úçà àlà ïéáéiç ïéàeìéàBä ,íòh äî ,ïBòîL éaø øîà §¨§¥©¨¦¤¨¤¨¨©©¦¦§©©©¦
úBãBäìe øBæçì ïéìBëé íðéàå.eraypy xg` oic ziaa,åàì àlà §¥¨§¦©£§¤¨¨

,dpéî òîLdyäòeáLmb,ïéc úéáì õeçdeäøéôkwx.ïéc úéáa §©¦¨§¨§¥¦§¦¨§¥¦
:epizpyna epipy.ïéáéiç úçàk ïäéðL eøôk̈§§¥¤§©©©¨¦

e :dywne .zg`k dxitk okzi cvik zxxan `xnbdøLôà éà àä̈¦¤§¨
,íöîöìzvxzn .ynn zg` zaa dzid mzecr m` wecale §©§¥
:`xnbdépî àä ,àcñç áø øîàzhiyk wx epizpyn ±éñBé éaø ¨©©¦§¨¨©¦©¦¥

.íöîöì øLôà øîàc ,àéä éìéìbä©§¦¦¦§¨©¤§¨§©§¥
:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøepizpyny xn`z ± ©¦¨¨¨©£¦¥¨

zhiykïðaøepizpyne ,mvnvl xyt` i`yïäéðL eøôkL ,ïBâk ©¨¨§¤¨§§¥¤

øeaéc éãk CBúa,dteq cre dzligzn ,mdipy ly dxitkd ± §§¥¦
,hren onf `edy xeaic ick onf jez dzyrpåy dkldéãk CBz §§¥

éîc øeaéãk ,øeaéc,eiptly xeaicl hren onf jez xn`pd xeaic ± ¦§¦¨¥
extk eli`k o`k aygp okle ,cg` xeaick mixeaicd ipy miaygp

.zg` zaa
:opgei iax ly evexiz lr dywn `g` axézôécî àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¦¦§¦

éãkî ,àðéáøì[ixd-]éåä änk ,øeaéc éãk CBz,exeriy edn ±éãk §¨¦¨¦§¦§¥¦©¨¨¥§¥
áøì ãéîìz úìéàLiy ±,'iax jilr mely' eaxl cinlzd xn` §¥©©§¦¨©

ãéîìzì áøä úìéàL éãk éøîàc àkéà)-'jilr mely' xn`iy,( ¦¨§¨§¦§¥§¥©¨©©©§¦
ixdeéøîàc ãòmzxitka micrd ipyEì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL' ©§¨§¦§¨¤¥¨§¦§

,'úeãò,zeaiz yy mdyéåä àáeèjezn xzei daexn onf xaer - ¥¨¨¥
.zg`k mzxitk didz cvike ,xeaic ick

:uxzn `piaxdéì øîàmicrd ipyy 'zg`k' yexitd oi` ,`piax ¨©¥
,xeaic ick jeza ly onf xeriya dxitkd ixac z` cgi exn`i

`l`Bøéáç ìL Bøeaéc CBz ãçàå ãçà ìkoey`xdy xg`l cin ± ¨¤¨§¤¨¦¤£¥
.ezecr z` ligzi ipyd ,xeaic ick onf jez ,ezxitk z` miiqn

micrd extk :epizpyna epipyéðMäå áéiç ïBLàøä ,äæ øçà äæä¤©©¤¨¦©¨§©¥¦
.øeèẗ

:dinrh z` zxxane ,xaca zwelgn d`ian `xnbdàìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ
,àéðúc ,àpz éàä ékd,ãçà ãò òéaLî,xtkeøæòìà éaøå .øeèt ¦©©¨§©§¨©§¦©¥¤¨¨§©¦¤§¨¨

,áéiçî ïBòîL éaøaeli`e ,zecrd zreaya cg` cr aiigny ixd §©¦¦§§©¥
.xhet epizpyna `pzd

:`xnbd zxne`ébìtéî÷ àäa àîéìmi`pzd ewlgp jkay xn`p ± ¥¨§¨¨¦©§¦
,`ziixaaøîc`nw `pz ±àúà ék ,ãçà ãò ,øáñcirdl `ayk - §©¨©¥¤¨¦£¨
,oic ziaaìàúà à÷c àeä äòeáLdreaya razpd z` aiigl `a ± ¦§¨§¨£¨

.xeht xtk m` okle ,oenna `leøîeoerny iaxa xfrl` iaxe ± ©
àúà à÷ àðBîîì ,àúà ék ,ãçà ãò ,øáñrazpd z` aiigl `a ± ¨©¥¤¨¦£¨§¨¨¨£¨

.aiig cird `le xtk m` okle ,oenn
:`xnbd dgecàøañéúåaiign xfrl` iaxy xnel dz` xeaq ike ± §¦§§¨

e ,cg` cr zecr it lr oennäèBñ ãòa íéãBî ìkä ,éiaà øîàä, ¨¨©©©¥©Ÿ¦§¥¨
ãòa íéãBî ìkä ,äèBñ éãòa ú÷Bìçîe ,äèBñ éãòa íéãBî ìkäå§©Ÿ¦§¥¥¨©£¤§¥¥¨©Ÿ¦§¥

.äòeáMä ìò ãeLç BcâðkL ãòa íéãBî ìkäå ,ãçàxn`n xe`iane ¤¨§©Ÿ¦§¥¤§¤§¨©©§¨
cry xaeq oerny iaxa xfrl` iaxy ,x`ean oldl `xnba df
meyn ,cg` cra aiign `edy mrhde ,dreay wx aiign cg`

.oennk aygp oennl mxebd xacy xaeq `edy
:`xnbd dgecàîìò éleëc àlàmlek zrcl ok` ±ék ãçà ãò ¤¨§¥¨§¨¥¤¨¦

ì ,éúààëäå ,éúà à÷ äòeáL,`ziixaaébìtéî÷ àäa,ewlgp jka ± ¨¥¦§¨¨¨¥§¨¨§¨¨¦©§¦
øîoerny iaxa xfrl` iax ±,éîc ïBîîk ,ïBîîì íøBbä øác ,øáñ ©¨©¨¨©¥§¨§¨¨¥

riaynd okle.aiig xtke cg` crøîe`nw `pz ±,øáñxac ©¨©
oennl mxebd,éîc ïBîîk åàì.xeht xtke cg` cr riaynd okle ¨§¨¨¥

,äèBñ éãòa íéãBî ìkäå ,äèBñ ãòa íéãBî ìkä ,éiaà øîà ,àôeb¨¨©©©¥©Ÿ¦§¥¨§©Ÿ¦§¥¥¨
ãòa íéãBî ìkäå ,ãçà ãòa íéãBî ìkä .äèBñ éãòa ú÷Bìçîe©£¤§¥¥¨©Ÿ¦§¥¤¨§©Ÿ¦§¥

.äòeáMä ìò ãeLç BcâðkL:`xnbd zx`anìkäiaxe `nw `pz - ¤§¤§¨©©§¨©Ÿ
,zecrd zreaya aiig cg` cr m`d ewlgpy xfrl`ãòa íéãBî¦§¥

,áéiçL äèBñepiideäàîeè ãòamipy ipta ezy`a dxzdy lra ± ¨¤©¨§¥§¨
,enr dxzqpy jk lr mipy ecirde ,xzqa ipelt mr icgiizz l`
`ed df ,d`nhpe el dlrap `id ef dxizqay cirnd cg` cr yie

meyn ,aiigy ea micen lkde ,d`neh crdéðîéä àðîçøc± §©£¨¨¥§¥
dlra lr zxq`pe ,d`nhp ok` `idy crl dpin`d dxezdy

,dzaezk dciqtdeáéúëãdheq zyxta(bi d xacna),'da ïéà ãòå' ¦§¦§¥¥¨
rnyneda LiL ìkeze` m`y ixd ,dxeq` cg` cr elit`e ,cr Ÿ¤¤¨

did eli`y oeik ,oenn lrad z` ciqtn `ed ,cirdln rpnp cr
`pz dcen jkle ,dzaezk dl mlyln xeht lrad did ,cirn

.zecrd zreaya aiig df cry `nw
,øeètL ,äèBñ éãòa íéãBî ìkäådfeéepé÷ éãòac .mzecríøBb äåä §©Ÿ¦§¥¥¨¤¨§¥¥¦§£¨¥

íøBâcoennl`ed oiicr ,ezy`l `piw ok`y exear eciri m` mby , §¥
mpi` md s` ,dxizq icr e`eaiyke ,dxzqpy jk lr micr jixv
icil dze` mi`iany ,oennl md minxeb `l` ,oenn miaiign
z`nhpy dcez mind z`xin `nye ,mixx`nd min ziizy

.dzaezk ciqtze
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רג
oifge` mipy` cenr al sc ± iying wxt`nw `aa

òáåúä éôî åòîùéù ãò.i`xwn dl sili onwle ."ipecirde e`ea" -à÷åã åàì øîà-

.oizipznn dl opirny `l l`eny `l i`e ,hwp `zlinc `gxe` `l`éîð àëäded -

.l`eny opireny`c `l i` `wec e`l `pin`íúä àðúdiipzc eh` "xn`" oecwta -

.`kdïéøåèô:yxcnl ,`ln aezky "cibi `el m`"n (` ,dl zereay) onwl dl silic -

`edy rnyny ,eper `ype cibi `l el m`

.mraez'åë éúøîà àìcitw dcbd`c oeikc -

.i`w dcbdl ie`xd mewna jgxk lr ,`xwàäå
íöîöì øùôà éà"zg`k"c oizrc `wlq `we -

.xn` oivnevn oizipzn ipzwcéìéìâä éñåé éáø
dxkia `ly lgx :(` ,fi) zexeka zkqna -

odipy :xne` ililbd iqei iax ,mixkf ipy dclie

cgia mdipy e`iveiy mvnvl xyt`c ,odkl

`vi `ly xyt` i` :mixne` minkge .my`x

.xeka epi` cg`de ,dlgz mdn cg` ly ey`x

el cg`de ea`zqiy cr erxie ,wtq mdipye

.odkl cg`deáøì ãéîìú."iax jilr mely" -

ãéîìúì áø."jilr mely" -éåä àáåèoi` -

xeriya elld zeaiz yy xnel oileki mdipy

.dfåøéáç ìù øåáéã éãë êåúá ãçà ìë-

ick jeza xacl df ligzd ezxitk df xnbyk

.mely zli`yàðú éàä éë àìãiaxk `lc -

.oerny iaxa xfrl`ãçà ãò òéáùîä,xtke -

.zecrd zreay oaxwn crd xehtøáñ øî-

.`nw `pzéúà äòåáùì éúà éë ãçà ãòm` -

oenn aiign epi` - dpn aiig `edy eilr cirn

.daeyg ezcbd oi` jkitl ,dreay `l`øîå
àúà àðåîîì øáñoer lkl :ikd `xw yixce -

epi`c `ed ,oiypere zeknl epiidc ,z`hg lkle

.oennl `ed mw la` ,mwàøáñéúåaiignc -

,cg` cr it lr oenn oerny iaxa xfrl` iax

`ed ikd meyn `nrhe?íéãåî ìëä ééáà øîàäå
'åë äèåñ éãòá íéãåî ìëäå äèåñ ãòáyxtne -

da micen lkdy dheqa zecr yi :ikd onwl dl

dheqa zecr yie .aiig cg` cr riayndy

zwelgne .oixeht extke odipy riayd m` s`y

da ewlgpy dheqa zecr yi - dheq icra

z` riayna ,oerny iaxa xfrl` iaxe minkg

cr riayna ewlgpy ozwelgna ,extke odipy

onwl iia`c `zlinc `yexitne .oennc cg`

xac xaqwc meyn xfrl` iaxc `nrhc opirny

oennl mxeb cg` cre ,inc oennk oennl mxebd

aexe ,dreay eaiign did cird `ed eli`y ,`ed

.mlyn dide ,xwyl oirayp oi` mc` ipaãòá
äàîåèda dxzdy iepiw icr ipy `iad m` -

"ipelt mr ixzqz l`"dxizq icr ipye ,

z`nhpy cg` cr yie ,ok ixg` enr dxzqpy

cirdl crd z` lrad riayde ,ef dxizqa

`dc ,aiig - ezecr xtke ,dzaezkn xhtie

.ynn oenn eciqtnäéðîéä àðîçøãxn`ck -

exhet did cird m`e ,(` ,`l) dheq zkqna

.aiig ezecr xtke li`ede ,dzaezknïéà ãòå
äámewn lk :(my) dheq zkqna opiyxce -

jl hextiy cr xn`w mipy - "cr" xn`py

ixz "da oi` cre" `pngx xn`we ,cg` aezkd

jgxk lrc ,dxeq` - dytzp `l `ide ,cg `l`

.dxqe`le `a dilr xingdl "dytzp `l `id"

äèåñ éãòá íéãåî ìëäåriayd elit`y -

.oixeht - extke mdipyàåä íøåâã íøåâã éåðé÷ éãòá,md minxeb `l` ,dciqtdl dze` oiaiign oi` od s` dxizq icr e`eaiyke ,dxizq icrl jixv dz` oiicr jepcrd m` s` -

.dzaezk ciqtze z`nhpy dcez mind z`xin `nye ,mixx`nd min ziizy icil dze` oi`iany
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éàåoircei ep` oi`y dreay"l `z` ik `xw `nlc :dniz - aiign in oic ziaa jzrc `wlq

lr oiaiigc (` ,bl) onwl `pzc ,"oinqeke oixerye oihig ipelt cia jl yiy zecr jl

!zg`e zg` lk

äòåáùdipy dxitk `dzy jixvc oizrc `wlqc - ied `aeh zecr jl oircei ep` oi`y

:xn`z m`e .dpey`x dxitk ly xeaic ick jez

`l` ,zg` zaa eniiqe eligzdy oebk `nil

jez mdipy eniiqe exiagn xzei hrn xdin cg`y

cirdl llk zelibx oi`y :xnel yie !xeaic ick

,inp i` .irnzyn `l ilw ixzc ,zg`k micr ipy

.zn`d uxzny `l` ,ikd iiepyl ivn ded

êåúáwx :yexit - exiag ly xeaic ick

s` ,exiag ly xeaic ick jez eligziy

m`e .xeaic ick jez zexitkd eidi `ly it lr

iziyr `l ip` :`nil ?aiig ipy i`n` :xn`z

jez ea xfeg did eli`e ,xak oey`xd xtky ,melk

!ixeaic ick jez ia xfeg iziid ip` mb exeaic ick

ick jez df cirdy oeikc :wgvi epiax xne`e

zaa ecird mdipy eli`k aiyg ,oey`x ly xeaic

zecedle xefgl oey`xd mb lekie ,mevnva zg`

ipyl oi`e ,ipyd enk ipy zecr ly xeaic ick jez

,oiey mdipyl `l` ,oey`xln xefgl zedy xzei

.oey`xd zxfga melk zelzl leki ipyd oi` jkle

ìëä:xnel leki crd oi`e - d`neh cra micen

dxizqe iepiw icr ici lr ,izecr `la

daxdc .daezkd on dlra xhtie ,zenze dzyz

dnn xzei crd ici lr zcqtpe ,dlez zekf minrt

xninl `ki`c meyn ,dxizq icr ici lr zcqtpy

.minxeb `l` iaiyg `le ,dl dlzi zekf `ny
ded
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רד
oifge` mipya cenr al sc ± iying wxt`nw `aa

äèåñ éãòá ú÷åìçîåriayna oerny iaxa xfrl` iaxe minkg ewlgpy zwelgn eze` -

dheq zxizq icr ipy riayna md miwelg envr zwelgn eze`a ,oenn ly cg` cr

aiign - oennl mxebd xac meyn oennc cg` cr riayna aiignc xfrl` iaxlc ,extke

.min zwica z`xin dcen `dzy dl oinxeb eid `ny ecird eli`y ,ipda inpíéãåî ìëä
äòåáùä ìò ãåùç åãâðëùáepic lray in -

cg` cre ,oenn el xteke dreayd lr ceyg

,aiig `edy ,xtke ciriy df eriayde ,ea rcei

wxta opixn`ck oilhepe oiraypd on cg` dfy

eli` ,jkld .(a ,cn zereay) "oiraypd lk"

oic zia eid dreay ceygd z` aiige cird

.lehile rayil df lr dreayd z` oilblbn

àáà éáøã ãòá íéãåî ìëäåcg` cr riayna -

,aiig `edy onwl xn`c ,`a` iaxc dyrn oirk

.lif`e yxtnckúòáúùîã øîéé éîizk`e -

.xeht opaxle ,iedc `ed oennl mxebøî øîàã
odipyc `kid ,"oiraypd lk" wxta onwl -

,dze` aiegnd lr dreay dxfg - oiceyg

`ed - ceyg `edy ,rayil leki epi`y jezne

oilhen oinelyz e` dreay e` ixdy ,mlyn

,xaca rceid cg` cr riaynd jkld .eilr

cird m`y ,dreay oaxw crd aiig - xtke

xg`n dreay o`k oi`e ,dreay deld aiigzp

.oinelyz `l` ,oiceyg odipyy= àëñð
ìñôä" (î åäéòùé) ïåùì ,êúåî óñë úëéúç

."ùøç êñðéôèç éãéãå éôèç,izthg ily -

.ipnn ezlfb dz`yäéøèôéì,exifgdln -

`l xn` ira i`c ebine .micr ipy o`k oi` ixdy

.on`p - izthg icic inp xn` ik ,izthgàëéà
àãäñ ãç`l xn` ded i`e ,dipin dthgc -

.crd yigkdl rayil jixv did izthgíìùéì
,izlfb ily xnel mipn`p oithegd lk oi`y -

.micr yi elit`e ,mlyny olfb jl oi` ok m`c

éãäñ éøú àëéì.ebin xninl `ki`e ,dthgc -

òáúùì.eaiign crdy dreay -ïéà øîàã ïåéë
éôèçlr dreay aiigznde ,olfbk dil ded -

cirn crdy dn lr rayil jixv cg` cr it

jk lr rayil leki epi` dfe ,crd z` yigkdle

i`d dede ,dthgy crd ixacl `ed dcen ixdy

,zereay lk lv` olfbk ef dreay lv` `xab

ef dreaya df s` ,odilr rayil leki epi`y

.da dcen ixdy ,rayil leki epi`äéì äåä
äòåáù áéåçîda wifgdl `a m` egxk lr -

on`p shegd oi`y ,shg `ly rayil eilr `ied

crdy dreayd `id efe ,izthg ily xnel

leki epi`e ,cirn crdy dn lr rayil eaiign

.eixacl dcen ixdy rayiläúéî ãòácra -

ezriayde ,dlra zny dy`a rceid cg`

hzy ick ,da ciriy.miyxeid on dzaezk leøåèô àåäù.ezxitka oenn dciqtde ef zecra on`p cg` cry ab lr s`e -äãéãì äì øîàã ïåâë`le ,jilra zn :oic zial ueg -

.zpn`p dnvr `ide 'ek dxn`y dy`d :opzc ,cr meyl dkixv `dz `le ilra zn xnele oic zial jlil dleki `idy itl .ezriaydyk oic ziaa ezecr xn`òéáùî äðéî òîù
áééç ò÷ø÷ éãòmiaiigy extke rwxw zecr lr micr riayndy `tt axl dil `xiaqc rnyp `kdn :`id dli`y oeyl -?dzin` cre .i`xen`e i`pz ibilt (a ,fl zereay) onwle

.dzaezka ozqtez dzid ezecr df cird m`e ,miign lrac ilhlhn dqtz iedc `tt axc `d `nlc :ipyne .rwxwd on `l` zabp dpi` daezkdy ,`ed rwxw crøçà äæá àúùä
éøôë åäééåøúã äæ.ipyd xtk `l oiicre li`ed ,aiig oey`xd :zxn` ikd elit` - ipyd xtk `ld ,jizcrd m` jl liren dn :oey`x xninl ivnc -àéòáéî ãçà äãåäå ãçàä øôë
aiig xtekdc -?éîã øåáéãë øåáéã éãë êåúã ïì òîùî à÷ àä.xeht ipydy opireny`l `l` ,xtekc `aeig opireny`l e`l ,oizipzn jixhvi` ike .xefgl lekie -áøì àîìùá

àéääì é÷åîã àãñçol ixenb`l ,ipyc `xeht `kd opireny`l jixhvi` - inc xeaick xeaic ick jezc opirny` `l izk` ,ililbd iqei iaxke oinvnevna zg`k odipy extkc -

.inc xeaickcäøéôëå äøéôëlekic ,xeaic ick jeza dcede xfge xtk opireny` `tiqae .ipyl diaeigl zg`k aiyg iedc `yix opireny` ,oey`xd ly exeaic ick jeza ipyd xtk -

.zecr dpexg`d zecre ,ea xefgläðåùàø äì äøôëã.ozxitka edeciqtdy `vnpe ,el` `l` micr el oi`e -
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äåämicr ipy eid m`e ,ecia didy in zwfga dil oiwifgn xac lkc meyn - olfbk dil

:xn`z m`e .olfbk dil ded dcenc oeik ,inp `zyd .ithg icic xninl onidn ded `l

i`dkc .dreaya onidn dede ithg `l xn` ira i`c ebin ,shg dicicc dreaya dipndipe

on`pc ,xhya exiag lv` ciwtn iab (a ,r `xza `aa) "ziad z` xkend" seqa xn` `peeb

dil xninl ivn `le ,jl izxfgd dreaya xnel

xn` ira i`c ebina ,ira i`n icia jxhy :j`id

xaca xwyl `xic xnel yie !dreaya on`p eqp`p

my) "mizad zwfg"a ogky`ck ,eyigkn crdy

"icia gewl" :xn`wc ,meyxy xa `ax iab (a ,al

`rx`c `lw dlr wtp `dc ,zxn` zivn `l

lewdy xac oevxa oreh mc` oi`e ,`id inzic

dreay aiegnc `nrhl `kixv edin .eyigkn

did `l dreay `lac ,mlync rayil leki epi`e

rayil la` .ebin `ki`e crd z` yigkdl yyeg

enk el dyw i`ce df - eyigkn crdy xaca

.eyigkn lewdy xacaøîàådreay dxfg xn

xn`e :xninl dil dedc ,dniz - dl aiegnl

lk" wxt onwl xn`c ,`zkld ikdc ,ewelgi

`caer ongp ax car :(` ,fn zereay) "oiraypd

dxfg xne`c `ed `a` iaxc :dniz cere !ewelgi

,`kdc `kqpn mzd gkenck ,dl aiegnl dreay

cg` cra micen lkd :xninl dil ded ok m`e

!`a` iaxk aiigc ceyg ecbpyke

òîùinp i`w - aiig rwxw icr riayn dpin

.dheq cra micen lkd`

ìáàdniz zvw - `l `ni` d`cede dxitk

dxitkc :y"pilxe`c awri epiax axdl

jez xtkyk `nrhc ,`yixn inp opirny d`cede

leki inp oey`xc meyn - aiig ipy s` xeaic ick

xefgl lekic e`l i`c ,zecedle oiicr xefgl

?aiig i`n` ipy zecedle
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שבועות. שבועת העדות - פרק רביעי דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה )לא רק מכל חיי העולם הזה, ולא רק משעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, 
אלא גם( מכל חיי העולם הבא.

ממאמר י"א טבת, תשכ"ז



רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zereay(ycew zay meil)

,iia` xn` cer.äèBñ éãòa ú÷Bìçîe:`xnbd zx`anéãòa ©£¤§¥¥¨§¥¥
,äøéúñ,zecr mircei mpi`y exn`e extk m`yøîxfrl` iax ± §¦¨©

,éîc ïBîîk ïBîîì íøBbä øác ,øáñdxzqpy d`xy cr eze`e ¨©¨¨©¥§¨§¨¨¥
m` ik ,oenn cqtd lral mxeb `ed ixd ,cirn epi`e ,ipelt zy`
mind z`xin z`nhpy dcen dy`d dzid `ny ,cirn did

,dzaezk `la z`vei dzide mixx`ndejkláéiçzreaya ©¨
.zecrdøîe`nw `pz ±,øáñoennl mxebd xacy,éîc ïBîîk åàì ©¨©¨§¨¨¥
.øeèôe¨

iia` xn`y mipexg`d mipicd ipy z` zx`an `xnbd.ìkä©Ÿ
,äòeáMä ìò ãeLç BcâðkLa íéãBîeéaøc ãçà ãòa íéãBî ìkä ¦§¤§¤§¨©©§¨©Ÿ¦§¥¤¨§©¦

àaà. ©¨
:`xnbd zxxanãéLçc ,äòeáMä ìò ãeLç BcâðkLa íéãBî ìkä©Ÿ¦§¤§¤§¨©©§¨©£¦

ïàî,xwyl dreaya ceygd `ed in ±àîéìéàxn`p m` ±ãéLçc ©¦¥¨©£¦
äåìî déì øîàc ,äåì,crléì zãäñà úéúà éà`a ziid m` ± Ÿ¤§¨©¥©§¤¦¨¥©§©§§¦

,oenn mc` eze`l izieldy ixear cirneàðìé÷Lå àðòázLî äåä£¨¦§§©§¨§¨¥§¨
oic zia ixdy ,ipenn z` epnn lhepe il aiig `edy rayp iziid ±
,xwyl rayil ceyg `edy oeik rayil deld z` miaiign eid `l
,xhtdle raydl leki epi` dreay aiiegndy mewnay `ed oicde
zl`ey .lehie rayiy epic lra lr dreayd z` milihn oic zia

:`xnbddéì àîéìå,delnl crd xn`ie ±zòázLîc øîéé éîin ± §¥¨¥¦¥©§¦§§©§§
mxebd xac `l` df oi` jky oeike ,lhepe rayp ziid ok`y xn`i
lkd ea dxwnd edne .df ote`a dcen epi` `nw `pze ,oennl

.dreayd lr ceyg ecbpkya micen
:`xnbd daiynïäéðML ïBâk àlà,delde delnd ±ïéãeLçlr ¤¨§¤§¥¤£¦

.dreaydøî øîàc,`a` iax xn`y -dì áéeçnì äòeáL äøæç- §¨©©¨§¨§¨©§¨¨
,mlyl e` rayil e` eilr lhen ixdy ,deldìBëé BðéàL CBzîe¦¤¥¨

.ílLî ,òáMéìz` ciqtn `ed cirdln rpnp crd eze`y oeike ¦¨©§©¥
.oenn delnd

:iia` ixac z` zx`an `xnbd.àaà éaøc ãçà ãòa íéãBî ìkä©Ÿ¦§¥¤¨§©¦©¨
,dyrn eze` did dneàøáb àeääc,cg` mc`a dyrn ±óèçc §©©§¨§¨©

àkñðsqk zkizg-][àúà ,déøáçî[lfbpd `a-],énà éaøc dén÷ì ©§¨¥©§¥£¨§©¥§©¦©¦
.shegd z` reazláéúé äåäayei did ±dén÷ àaà éaøiax iptl ± £¨¨¥©¦©¨©¥

.in`dépéî dôèç óèçéîc àãäñ ãç ézééà ìæà`iade lfbpd jld ± ¨©©§¥©¨£¨§¦§¨©§¨¦¥
.epnn shg ok`y d`xy cg` crdéì øîà,lfbpl shegd ±ïéà ¨©¥¦

éôèç éãéãå éôèçzlfb dz`y ,izthg ily z` j` ,izthg ok` ± ©§¦§¦¦©§¦
.sqkd zkizg dze` z` ipnn

:oica wtzqn in` iaxàðéc éàäì éðéic éðéicì éëéä ,énà éaø øîà̈©©¦©¦¥¦¦©§¦©¨¥§©¦¨
shegdy ewqti m` .df oic mipiicd epeci ji` ±ílMéìixde ,àkéì ¦©¥¥¨

éãäñ éøzcr it lr edeaiigi cvike ,shgy e`xy micr ipy oi` ± §¥¨£¥
.cg`,déøèôéìxnel on`p didie ,dyrnl micr ipy eid `ly oeik ¦§§¥

xyt` i` mb ,izthg `l xnel leki didy ebina ely `kqpdy
cóèç óèçîc àãäñ ãç àkéà àäz` d`xy cg` cr yi ixdy ± ¨¦¨©¨£¨§¦§¨¨©

recne ,rayil jixv did izthg `l xne` did m`e ,dtihgd
.melk `la xhti,òázLéì,dreay aiignd cg` cr zecr x`yk ¦§§©

,xyt` i` mbéôèç éãéãå éôèç ïéà øîàc ïåékdcen shegdy oeik ± ¥¨§¨©¦©§¦§¦¦©§¦
,ely z` shgy orehy `l` ,shgyïìæâk déì äåädreay iabl £¨¥§©§¨

itl ,rayil leki epi` df sheg s` ,rayp epi` olfby myke ,ef
z` yigkdl raydl leki epi`e ,shgy crd ixacl dcen `edy

.crd
:ewitq z` in` iaxl hyt `a` iaxàaà éaø déì øîà,in` iaxl ¨©¥©¦©¨

shegddéì äåä[`ed ixd-]äòeáL áéeçîcrdy oeiky ,shg `ly £¨¥§¨§¨
`ly eilr raydl ila utga wifgdl leki epi` ,dreay eaiign
crdy dn lr raydl ,eaiign crdy dreayd `id efy ,ethg

.eixac xezqle cirnòáMéì ìBëé Bðéàå`ed ixdy ,shg `ly §¥¨¦¨©
.shgy dcen.ílLî ,òáMéì ìBëé Bðéàå äòeáL áéeçnä ìëålre §¨©§¨§¨§¥¨¦¨©§©¥

dtihgd z` d`xy crd eze` m`y ,iia` xn` df oirk dxwn
raezd z` ciqtn ixdy ,zecrd zreaya aiig cirdln rpnp

.oenn

minkg ewlgp `l ea ,xtky cg` cra ,sqep dxwn d`ian `xnbd
:zecrd zreayn xeht e` aiig m` xfrl` iaxeìkä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©Ÿ

äúéî ãòa íéãBî,zipelt dy` ly dlra zny d`xy cr ±àeäL ¦§¥¦¨¤
áéiçcirn did eli`y itl ,cird `le xtk m` ,zecrd zreaya ©¨

zngne ,miyxeid on dzaezk inc zlhep dy`d dzide ,on`p did
.oenn dl ciqtd cird `lyåy ote` yiéî ãòa íéãBî ìkä,äú §©Ÿ¦§¥¦¨

øeèt àeäL.on`p did cirn did eli`y s` ,zecrd zreayn ¤¨
ote` dfi`a :`xnbd zx`an,øeèt àeäL äúéî ãòa íéãBî ìkä©Ÿ¦§¥¦¨¤¨

,oebkdãéãì dì øîàcip` rcei oic zial ueg crd dl xn`y ± §¨©¨§¦¨
,jlra znyïéc úéáì eäì øîà àìå.oic ziaa ok cird `le ± §Ÿ¨©§§¥¦

`id dleki ixdy ,oenn dciqtd `ly meyn ,xehty mrhde
.zpn`p didze ,ilra zn crd ixac it lr xnele ,oic zial zkll

ïðúc(a"in `"t zeicr)äøîàL äMàä,oic ziaaàNpz ,éìòa úî± ¦§©¨¦¨¤¨§¨¥©§¦¦¨¥
dxn` m` oke .xg`l `ypil zxzenéìòa úî,mipa el oi`eíaéúz ¥©§¦¦§©¥

,oic ziaa ezxitka xac dciqtd `l crdy oeike .dlra ig`l
.zecrd zreaya aiig epi`

ote` dfi`ae.áéiç àeäL äúéî ãòa íéãBî ìkä,oebkøîà àìccrd ©Ÿ¦§¥¦¨¤©¨§Ÿ¨©
dãéãìra zny ,dy`l ±,dlås`ïéc úéáì eäì øîà àìzny §¦¨§Ÿ¨©§§¥¦

oeike ,zecr dl rcei epi`y rayp `l` ,ef dy` ly dlra
aiig ,miyxeid on dzaezk lehil dleki dpi`y oenn dciqtdy

.zecrd zreaya
:`xnbd zl`eydpéî òîL,`tt ax ixacn gken m`d ± §©¦¨

dyò÷ø÷ éãò òéaLîmicr riayde ,exiagn rwxw raezd mc` - ©§¦©¥¥©§©
xtky crd ,extke ,exear eciriyáéiçcr ixdy .zecrd zreaya ©¨

daezkdy meyn ,`ed rwxw cr ,dlra zzin lr dy`l cirnd
.zerwxwd on `l` ziabp dpi`

:`xnbd daiynàîìcoebk `l` ,`tt ax xaic `l `ny ± ¦§¨
éìèìhî àNéôúcly oilhlhn dlra iiga dqtz dy`d dze`y ± ¦§¦¨¦©§§¥

dzid `l ,dlra zny dxear crd cirn did m` s`y ,minezid
miqetzd oilhlhnd on `l` ,rwxwd on dzaezk daeb dy`d
.rwxw icra `tt ax ly ezrc `id dn o`kn gikedl oi`e .dicia

:epizpyna epipy'eë ãçà äãBäå ãçà øôk.aiig xtekd ¨©¤¨§¨¤¨
:`xnbd dywn .epizpyn zwqer ote` dfi`a zx`an `xnbd

éøôk à÷ eäééåøúc ,äæ øçà äæa àzLä,extk mdipyy it lr s` ± ©§¨¨¤©©¤§©§©§¨¨§¦
úøîày epizpyna,øeèt éðMäå áéiç ïBLàøäoey`xd lekiy s`e ¨§©¨¦©¨§©¥¦¨

ziid `l jl cirn iziid m` mby ,izxitka jizcqtd `l oerhl
,oey`xd aiig mewn lkne ,xtk ipyd crd ixdy oennd z` daeb
zeabl raezd did lekie ipyd xtk `l oiicr xtky dryae li`ed

,mdipy zecra oenn,ãçà äãBäå ãçà øôkwifd oey`xd wxy ¨©¤¨§¨¤¨
,ezxitkaàéòaéî`d ±oey`xdy i`ce ixd ,wtzqdl yi dfa m ¦¨§¨

.aiig
:`xnbd zvxznàëéøö àì,df oic xnel epizpyn dkxved `l - Ÿ§¦¨

`l`eøôkL ,ïBâkdligznïäéðL,cgiøæçåeaïäî ãçàezxitkn §¤¨§§¥¤§¨©¤¨¥¤
äãBäåzecr rceiyøeaéc éãk CBúadkxved `le .xtky onfn §¨§§¥¦

,heyt df ik aiig oey`xdy ycgl dpyndïì òîLî à÷ àäå§¨¨©§©¨
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,'oiaiig odipy cg`kkzhiyéìéìbä éñBé éaøxyt` xn`y §©¦¥©§¦¦
a yecigd eixacle ,mvnvlàLéøy `ed dpynd lyøLôà ¥¨¤§¨

e ,íöîöìjklàôéñ,cg` dcede cg` xtka oicd ±éøèöéàC §©§¥¥¨¦§§¦
ïðéòeîLàìeprinydl ick exn`l epizpyn dkxved -éãk CBúc §©§¦©§§¥

ïðçBé éaøì àlà .éîc øeaéãk øeaéc`yixa iepyd oicd z` yxity ¦§¦¨¥¤¨§©¦¨¨
zaa extky dpeekd oi`e ,mvnvl xyt` i`y mixaeqd minkgk
,xeaic ick jeza zekinqa df xg` df extky `l` ynn zg`

a dpynd dycigy `vnpy ,dyw eixaclàLéøoic,øeaéc éãk CBz ¥¨§¥¦
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המשך בעמוד רו



רו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zereay(ycew zay meil)

a okeàôéñoic dpynd dycig cg` dcede cg` xtkaéãk CBz ¥¨§¥
éì änì ézøz ,øeaécmiinrt eprinydl epizpyn dkixv recn ± ¦©§¥¨¨¦

.inc xeaick xeaic ick jezy
:`xnbd zvxznéléî éðä ,àîéúc eäîel` mixacy ,xn`z `ny ± ©§¥¨¨¥¦¥

a wx md ,inc xeaick xeaic ick jezyäøéôëe äøéôkm`y ± §¦¨§¦¨
'xeaic ick jez' oica ycgzd ,ipyd xtk eixg`e xtk oey`xd

,miaiig mdipye ,zg`k mzxitk zaygpyäàãBäå äøéôk ìáà± £¨§¦¨§¨¨
,dcede xeaic ick jez ea xfge xtk cg` crykàì àîéà`ny ± ¥¨Ÿ

,ezxitk dlha `lïì òîLî à÷xtka mb `l` ,ok xacd oi`y ¨©§©¨

xeht didi ezxitkl xeaic ick jeza d`cedd dzid m` ,dcede
.zecrd zreayn
:epizpyna epipyCk øçàå äðBLàøä äøôk ,íéãò ézék ézL eéä̈§¥¦¥¥¦¨§¨¨¦¨§©©¨

äiðMä äøôkmiiwzdl dleki zecrdy iptn zeaiig odizy ¨§¨©§¦¨
.odizya

:`xnbd dywn .epizpyn zwqer ote` dfi`a zx`an `xnbd
àîìLad zkdy oicd oaen ±,áéiçúz äiðLmeyncxakdì äøôk ¦§¨¨§¦¨¦§©¥§¨§¨¨
d zkd,äðBLàøraez z` dciqtnd `id dipyd zkdy `vnpe ¦¨
,zecrdàlàd zkdéànà ,äðBLàø,dzxitka aiigzz recn ± ¤¨¦¨©©
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שבת קודש עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

...מ"ש שמצטער ע"ד ענין לימוד התניא בע"פ שהנהיג, הנה ידועה מעלת ידיעת התניא בע"פ 

וקיצורים  הערות  בסוף  הנדפס  במכתב  ג"כ  ועיין  תרצ"א-ריגא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בשיחת  וכאמור 

לתניא, ומה שאמרו בשמי בענין זה הוא רק זה, שכיון שהתלמידים מוגבלים בזמן לימודם ובמילא 

על  הישיבה  שבסדר  הזמן  שיתנו  מוכח  הרי  ענינים,  וכמה  בכמה  שטחית  ידיעה  אפילו  להם  חסרה 

ענין שיגרום  ובמילא לא נשאר כ"כ זמן ללימוד בע"פ, אבל מובן שאין בזה כל  ענינים  רכישת כמה 

לו צער וכיו"ב ובפרט שהודיע עד"ז בזמנו לכ"ק מו"ח אדמו"ר. ומהנכון הי' שיתדבר עם התלמידים, 

שכיון שבפאריז נמצאים כל היום בכותלי הישיבה, שיקחו על הלימוד בע"פ גם מזמנם הם, שלא בזמן 

הלימוד בהישיבה נוסף על הזמן שיקבעו ע"ז בסדר הישיבה.

את  ויגדלו  ובזמנו,  בעתו  הי'  והברית  שלום  הכל   - שיחיו   - וילידיהם  הרב  וחתנו  בתו  אצל 

ילידיהם שיחיו לתורה לחופה ולמעשים טובים ועיניו ועיני זוג' שיחיו רואות ורוות מהם ומכל יו"ח 

שיחיו רוב נחת חסידותי.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבריאות הנכונה שהיות הגוף בריא מדרכי השם הוא.

נ"ב: דברתי עם הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ מוהרבא"ג שי' קודם נסיעתו מפה ע"ד השתדלות 

בנסיעתו לכאן ואם באפשרי - שיהי' איזה ימים קודם יו"ד שבט, ולפלא שאין הוא מזכיר במכתבו 

כלום עד"ז.

מוסג"פ קונטרס שהו"ל זה לא כבר.



רז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

çòk) éeNòå äøBâçä Làøa òeá÷ àeä íà íB÷î-ìkîe...(ì"é÷ðòæ ïé[fkBa øBâçì[gkíéøézî Lé92æàL éôì ¦¨¨¦¨©§Ÿ©£¨§¨§¥©§¥©¦¦§¦¤¨
úö÷îa ïébäBð ïëå ,ãáìa úaMa àlà íL òeá÷ BðéàL ét-ìò-óàå dìöà ìèáe äøBâçäì LîLî àeä§©¥§©£¨¨¥¤§¨§©©¦¤¥¨©¨¤¨§©¨¦§©§¥£¦§¦§¨

eìà úBðéãî[hkíìBòa øzéä íeL ïéà äøBâçä òöîàa òeá÷ àeä íà ìáà96óñk ìL àeä ïk íà àlà §¦¥£¨¦¨©§¤§©©£¨¥¥¤¨¨¤¨¦¥¤¤¤
.èéLëúì úéNòð Bø÷ò æàL¤¨¦¨©£¥§©§¦

íéðéò éza ìL ÷éz ïëå ïékñ da àäé àlL àeäå Ba úàöì øzî Ba èM÷úäì ïéìéâøL óñk ìL ïãð ïëå[alÎl §¥¨¨¤¤¤¤§¦¦§¦§©¥ª¨¨¥§¤Ÿ§¥¨©¦§¥¦¤¨¥¥©¦
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2

3

4

5

dkld ixe`ia
ì"é÷ðòæ [æë קרס כעין -90.

åá øåâçì [çë האבזם עצמו הוא המפתח שראש היינו -
ישמשו  המפתח שיני שגם צריך ואין החגורה, של

.91לחגורה 
åìà úåðéãî [èë גומי או חוט לקחת נהוג כיום -

שבראש  לחור קשירה או קרס ידי על בקצהו הנתפס
לפי  (מהודק הגוף את ומקיף האחד, מצדו המפתח

שבראש 93מדתו  לחור נוסף בקרס ונתפס חגורה) כעין
נפרד 94המפתח  בלתי חלק נעשה שהמפתח כך ,

.95מהחגורה 
íéðéò éúá [ì וכן) בזמננו המצויים ראיה משקפי -

מגע  מאחורי 97עדשות הסובבות ידיות להם שיש ,(
ליפול  דרכם ואין מותר 98האזניים בהם 99- ,100לצאת

נוי  לשם אלא - הראיה לצורך לובשם אינו .101ואפילו

zetqede mipeiv
ידי 90) על נעשית שפתיחתו בקרס להשתמש שיש להעיר

שמצוי  (כפי קיימא של לקשר ונחשב כלשהי פעולה
הנכפפות  הקרסים (ובדוגמת כיום) הנמכרות שבת' ב'חגורות
בקרס  ולא סז), ס"ק א"ר וראה סי"ז י בסי' הנזכרים מאוד
בקרס  בנגיעה צורך ללא קלה בתנועה מהמפתח המשתחרר
המשמשת  סכ"ג) (להלן מטפחת לגבי מצינו שכן עצמו,
קיימא  של בקשר מחוברת להיות שצריכה מהחגורה כחלק

אחד. בצד לפחות
שני 91) את להשחיל יכולים שבימינו שבת' וב'חגורות

לחור  צריך ואין החור באותו למפתח המתחברים הקרסים
נוסף.

הראשונות  בשנים הורה אדמו"ר שכ"ק השמועה מפי אמנם
שלא  להבטיח כדי ואולי במפתח, חורים שני לעשות

מיותר. יהיה שהמפתח עד בזה זה הקרסים יסתבכו
(92„ÈŒ·˙Î· זינק"ל (שקורין דחגור תשמיש כמו דחשוב :

בראש  כשקבוע דוקא היינו ומיהו (שם). קרס) כעין דהיינו
ס"ק  (מ"א בו לחגור שעשוי בקרס דהיינו בזינקל החגורה
שתולין  במקום (או מפתח צורת עשוי השני שבראשו יח)

מפתח). צורת חקוק ובהם החגורה בראש לנוי ברזלים
המפתח  שראש שדי בפירוש משמע זה שמכת"י (להעיר
המפתח) (שיני השני שצדו צריך ואין לחגורה, ישמש
ל"ג  סי' ח"ד יצחק מנחת כשו"ת ודלא לחגורה, ישמשו
הראש  לזה זה המחוברים כלים כשני הוא שהמפתח

לחגורה). ישמשו ששניהם וצריך והשיניים,
נראה 93) מהודק שכשאינו כתב ר', הערה פי"ח בשש"כ

גם  לקושרה יכול שהרי למפתח צריכה החגורה שאין לכל
בלעדיו.

(כמו  המפתח עם שחוגר שדי משמע בסכ"ג בשוע"ר אמנם
המטפחת). עם

בחור 94) אותו ומשחילים לשניים החוט את שכופלים או

לאחר  המפתח בחור החוט קצות שני את וקושרים המפתח
הגוף. שהקיפו

לא 95) שהחוט כך לחגורה ישמש שהמפתח להזהר ויש
על  תהיה שלא להזהר יש וכן בלעדיו, גם להחזיק יוכל
ב' ללבוש שלא גם להזהר יש ולכך נוספת, חגורה הבגד
שצריך  המפתחות כל את לחבר אלא מפתחות, של חגורות
המחוברים  חלקים לכמה פיצולה ידי על חגורה, לאותה

המפתחות. בעזרת
(96„ÈŒ·˙Î·Â מפתח תולה אם אבל החגורה : באמצע

ליטול  שא"א בענין ברצועה היטב ומהודק שקשור אע"פ
אינו  בחגורתו הרצועה את היטב תפר ואפילו בשבת משם
ומ"ש  סוד"ה (ב"ח בהג"ה סכ"ג כדלקמן כלום מועיל

יח). ס"ק מ"א שם. ט"ז המצות. ובספר
זמןֿמה 97) אחר שיסירם חשש ואין בהם, שרגיל למי

סי"ז). פי"ח (שש"כ הרבים ברשות
אם 98) וכן היטב, מרכיבם אינו או במדתו, אינן אם אבל

אין  - בקלות ליפול שעלולים כדי עד ידית בהם חסרה
הרבים. לרשות בשבת בהם לצאת

רשאי 99) - המשקפיים במוטות שרוך לכרוך דרכו ואם
את  מרכיב כשהוא זה כל אך בהם. קשור כשהוא לצאת
בשרוך, תלויים כשהם ולא אפו, על במקומם המשקפיים
מורמים  המשקפיים כאשר הרבים לרשות לצאת אין וכן
פי"ח  (שש"כ השער במקום הראש על ומונחים ממקומם

סט"ז).
קטו 100) סי' בבדה"ש הובא סק"ו) פד (סי' שבת מנחת

אותם  בלבד האף על המונחות כמשקפיים ודלא כז, ס"ק
בבדה"ש  (הובא קרובות לעתים שנופלות משום הח"א אסר

שם).
בימות 101) תמיד לובשם אינו ואפילו סט"ז, פי"ח שש"כ

סל"ה). דלהלן הטלית (ע"ד השבוע
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ïékqä ïéàL éôì BëBúa íéðéò ézaäLk Ba úàöì øeñà èéLëúì óñkî éeNò àeäL óà (ï"éìéøá ïéøB÷L)¤¦©¤¨¦¤¤§©§¦¨¨¥§¤©¨¥¥©¦§§¦¤¥©©¦
éøäL øwò íä íéðéò ézaäå ïékqäL éðtî óñk ìL íäL ét-ìò-óà ÷ézäå ïãpä éaâì íéìèa íéðéò ézaäå§©¨¥¥©¦§¥¦§©¥©¨¨§©¦©©¦¤¥¤¤¤¦§¥¤©©¦§©¨¥¥©¦¥¦¨¤£¥

:íéðéò ézáì ÷ézå ïékñì ïãð äNòð àlà ÷ézì íéðéò ézáe ïcðì ïékñ äNòð íéøîBà ïéà¥§¦©£¤©¦§¨¨¨¥¥©¦§¦¤¨©£¤¨¨§©¦§¦§¨¥¥©¦
ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

ח  סעיף סוף כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה

•

1

2

3

dkld ixe`ia
íéðéò éúá [àì במשקפי הרבים לרשות יוצאים אין -102

ראיה 103קריאה  משקפי שאינן שמש במשקפי או ,104-
רפואי  צורך בהם .105ואין

íéðéò éúá [áì,ידו על ענוד יד כששעון לצאת אסור -
לשרשרת  מחובר הוא אם אפילו שעוןֿכיס עם ולא

.106שבצווארו 
להקל  (דלעיל) אלו מדינות בקצת המנהג פי ועל

בשעון  לצאת להקל מקום יש כסף, של 107במפתחות

זהב  או מכסף .108הנעשה

zetqede mipeiv
אין 102) - וראיה קריאה ממשקפי המורכבים משקפיים

הרבים  לרשות בהם לצאת ומותר ברחוב, יסירם שמא חשש
סט"ז). פי"ח (שש"כ

ברחוב 103) להסירם יבוא בוודאי כי - סט"ז פי"ח שש"כ
נזכרו  שלא אף והנה הרבים, ברשות אמות ארבע ולטלטלם
מהאחרונים  רבים ובשוע"ר, בפוסקים לאיסור המשקפיים
שאסר  החיי"א בסיס על במשקפיים ביציאה להחמיר נטו
מלבוש, כדרך המשקפיים נחשבים לשוע"ר ובפשטות בזה,
תורה  יגדיל (וראה ייפלו שמא הוא בזה היחיד שהחשש
במשקפי  אפילו להקל שאפשר ,21 ע' יח חוברת (ירושלים)
בהם  נעזר אם שכן וכל לאוזן), מאוזן (כשקשורות קריאה
כיון  אמנם ממש)), מלבוש דרך שהוא הליכתו בשעת לראיה
גדול  בהם, להליכה כלל נוחות אינם קריאה שמשקפי

שיס  לצאת החשש התירו ולא הנ"ל, השש"כ כדברי ירם
הלבוש  עיקר שהם ממש בבגדים אלא נוחים שאינם בבגדים
שם  (וראה סט"ו שג סי' כדלהלן שיסירם חוששים ולא

הלבוש). כעיקר נחשבים אינם נעליים שאפילו
או 104) ראיה, קוצר גם המתקנים שמש משקפי אבל

וכן  וכיו"ב, ציר ידי על הראיה למשקפי שמחוברות
שאין  - בשמש צבע מחליפות שעדשותיהן משקפיים

מותר. - שמש כשאין אפילו אותם מסירים
אבל 105) שמש, שאין במקום גם אותם שלובשים כלומר

אם  אלא אסור, - שמש שיש במקום רק אותם מרכיבים אם
הרופא. ציווי ע"פ הוא כן

חשש 106) אין יד שבשעון אף כח: ס"ק קטו סי' בדה"ש
בעיקר  כוונתו מקום מכל לאחרים, להראותו שיסירנו
שכשהוא  והראיה בו, להתקשט ולא - השעה לידע לתשמיש
הרואה  לקישוט, מוציאו אם וגם בו, הולכים אין מקולקל
גם  להחמיר (וכתב תשמיש, לצורך שהוציאו לומר יכול
אף  - לתכשיט נושאות שהנשים זהב של קטנים בזייגערליך

במנ"ש). בזה שהקל
(107ÌÂ˜Ó· ÂÏÈÙ‡) ˜"˘· ÔÂÚ˘ ˙‡È˘· „"·Á ‚‰Ó

(·¯ÂÚÓ,בש"ק כלל שעון נושאים לא חב"ד מחסידי רבים :
משום  אלא הרבים, לרשות בו יצא שמא מטעם אינו אך

הזמן. מן למעלה עניינה ששבת
(ראה  זו להנהגה כתוב מקור נשיאינו מרבותינו שאין אף
לשאלה  במענה רמט) ע' תתקעח אגרת (ח"ד קודש אגרות
שלא  אדמו"ר כ"ק השיב מהצ"צ, זו להנהגה מקור יש אם
יש  בשבת), שעון לישא שלא מהצ"צ הוראה על שמע
יו"ט  בהתוועדות כדלהלן: השמועה, מפי אליה התייחסויות
את  לדעת אדמו"ר כ"ק ביקש ה'תשי"ב, הסוכות חג של
מקום, בסמיכות שעמד הארליג שיחי' מאיר והר' השעה,
יודע  אינך הרבי: התבטא לרבי. ונתנו שעונו, את מיד הוריד
אל  מעתה ביו"ט?! שעון לובשים אין שבליובאוויטש

שעון. תלבש
יהודי  על לפעול אדמו"ר כ"ק ביקש שפעם נוספת שמועה
וכל  השעון את שישאיר ב770 המדרש לבית שהגיע
(הערות  השבת לאחר לקחתם וישוב בכיסיו, שנשא החפצים
משום  שם הכוונה הסתם מן (אך 223 ע' תתר וביאורים

יד). בשעון מדובר היה אם ברור לא וכן ברה"ר, טלטול
שמחתֿתורה  שבהתוועדות השמועה מפי מובא עוד
שעונים, הישיבה מתלמידי רבים ענדו באטוואצק ה'תרצ"ב
שעון  ללבוש שאין מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק להם והורה

טלטול), בזה (שאין ביו"ט השעונים אפילו הסירו וכולם
שבשמח"ת  שמועה ישנה כן יו"ט). לאחר להם (שהוחזרו
נושא  מאנ"ש א' כשראה רוסיה, את שעזב לפני תרפ"ח
ניט  מען דארף יו"ט ניט, מען טאר שבת אמר: בכיסו, שעון
השעון). ע"פ מתנהלים אינם החג וענייני שהתפילות (כיון

מהאחרונים.108) רבים התירו וכן
קובעים  אלא כסף, של מפתח עם יוצאים אין בפועל אמנם,
זהב  בשעון גם ולפי"ז לה, שישמש כך החגורה בראש אותו
בנושאים  לגעור אין מכלֿמקום אך לצאת, שלא מוטב

לקישוט. גם שנועד שעון בשבת
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‚È בגד חתיכת לקנות וצריכים שני ביו"ט המת כשמקברין
מעות  סכום ולא מקח סכום להזכיר אסור לתכריכים
מעות  לו ליתן שאסור לומר צריך ואין ושכ"ג) ש"ו סי' (עיין
שהמוכר  כגון אחר בענין לקנות אפשר אי כן אם אלא ביו"ט
אפשר  שאי או אחר בענין למכור רוצה ואינו פושע הוא

מנכרי: רק לקנות למצוא

„È אם אלא קבר לו שיחפור מי למצוא אפשר אי אם וכן
הוא  החופר אבל לו לקצוץ מותר שכר לו יקצצו כן
שכר  לו שיקצצו עד מהמצוה עצמו את שמונע פושע נקרא

ביו"ט.

לאחר  לו שמתיר מי יש ביו"ט שכר לו קוצצין אין אם אבל
שבת  שכר ליטול שאסור ואע"פ טרחו שכר ליטול יו"ט
מי  יש מצוה במקום מקום מכל מצוה במקום שלא ויו"ט
שמיקל  מי ביד למחות אין לכן ש"ו בסי' כמ"ש שמתיר

שם: כמ"ש לעצמו

ÂË התחום תוך ראשון ביו"ט המת את ללוות מותר
של  כבודו שזהו כיון לתחום חוץ אפילו שני וביו"ט
כמה  ליווהו אפילו זה לענין כחול נחשב שני יו"ט הרי המת
אין  זו שבחזרה אע"פ ביום בו למקומן לחזור מותרין מילין
לחזור  מותרין יהיו לא אם מקום מכל המת כבוד בה
זה  ומטעם בכבודו וימעטו כך כל ילווהו לא למקומן
כלי  כל את לבתיהם עמהם להחזיר הקברנים מותרים

לתחום: חוץ עמהם שהוליכו הקבורה

ÊË ולילך בהמה גבי על לרכוב אסורים המת את המלוים
גליות  של שני ביו"ט אפילו התחום תוך אפילו בספינה
מכל  סופרים מדברי אלא אסורים אינן הללו שדברים אע"פ
לתחום  חוץ ברגל מהליכה יותר יו"ט זלזול כאן יש מקום
כבוד  ולהרבות להוסיף כדי יו"ט בכבוד לזלזל התירו ולא
כדי  אלא ואינה המת צרכי מעיקר אינה זו לויה שהרי המת

בכבודו. להרבות

קבורתו  צרכי בעיקר להתעסק הצריכים אנשים אותן אבל
מותרין  גדול טורח שהוא או ברגל לילך צער להם יש אם
יום  שהרי בהמה גבי על לרכוב או בספינה לילך שני ביו"ט
בתוך  ירכבו לא מקום ומכל המת קבורת לענין הוא כחול זה
שמחללין  עליהן יאמרו שלא נכרים בהן שיש כפר או העיר

יו"ט:

ÊÈ מוטל מת שישראל שני ביו"ט אחת עיר לבני נודע אם
או  ארבעה מהלך מכאן רחוק בבזיון השדה פני על
כדי  ביום בו לדרך לצאת העיר בני מותרים ימים חמישה
מת  בשביל אלא יו"ט מחללין שאין אע"פ קבורתו למהר
השדה  פני על מוטל שהוא כיון מקום מכל ביום בו שיקבר
העיר  אנשי שיגיעו קודם כלבים יאכלוהו שמא לחוש יש
מוטל  הוא המת אם אבל כלל קבורה לידי יבא ולא לשם
אסורין  יו"ט אחר קבורה לידי יבא שבודאי המשתמר בבית

יו"ט: אחר קבורתו למהר כדי לתחום חוץ ביו"ט לצאת

ÁÈ וקודם לישראל קברות שכונת בה שיש בעיר שמת מי

קברי  אצל שם לקברו אחרת לעיר שיוליכוהו צוה מותו
שהוא  בדבר ובפרט המת דברי לקיים שמצוה אע"פ אבותיו
לחלל  כבודו זה אין מקום מכל אבותיו אצל שיקבר כבודו
אסור  היה ככה על מצוה היה לא אם שהרי בחנם יו"ט
נמצא  אחרת לעיר ישראל קברי בה שיש זו מעיר להוליכו
לפיכך  כבודו זה ואין בשבילו יו"ט לחלל גורמת שצוואתו
אבותיו  לקברות אותו ומוליכים יו"ט מוצאי עד אותו משהין
אותו  מקברין בזיון לידי ויבא יסריח שמא לחוש יש ואם

ע"ש: שס"ג בסי' ביו"ד כמ"ש מיד ביו"ט במקומו

ËÈ שערו גמרו אם ללידתו יום שלשים בתוך שמת תינוק
הרי  חדשיו לו כלו אם  יודעים אנו שאין אע"פ וצפרניו
נכרי  ע"י ראשון ביו"ט אותו ומקברים קיימא בן בחזקת הוא
של  ולד יולדות הנשים שרוב לפי ישראל ע"י שני וביו"ט

חדשיו. לו כלו הסתם ומן קיימא

נקבה  שהיא או המילה לאחר כשמת אמורים דברים במה
של  שני ביו"ט מת אפילו מילתו קודם שמת תינוק אבל
בצרור  ערלתו להסיר שצריך לפי ביום בו לקברו אין גליות
וביו"ט  רס"ג סי' ביו"ד כמ"ש שיקברוהו קודם באבן או
וגם  הקבורה מצרכי אינו זה שדבר לפי הערלה להסיר אסור
כך  בשביל שני יו"ט שנחלל כלל התינוק כבוד בשביל אינו

שם: ביו"ד שנתבאר מטעם הוא אלא

Î לו כלו שלא שידוע או וצפרניו שערו גמרו לא ואם
הוא  אפילו נכרי ע"י אפילו אותו מקברין אין חדשיו
בן  אינו שהולד דכל נקבה היא אפילו גליות של שני יו"ט

הערב: עד אותו משהין אם כלל בזיון שם אין קיימא

‡Î שנ שיו"ט אעפ"כ אע"פ המת עסקי לענין כחול הוא י
זה  שדבר לפי הערב עד בגדיהם קורעים קרובים אין

היא: החיים חובת אלא המת מעסקי אינו

·Î אותו ומקברים למחר משכימין שני יו"ט בליל כשמת
או  כך כל להקדים אפשר אי ואם שחרית תפלת קודם
בשעה  אותו מקברין שני יו"ט של היום על שעות איזו שמת
הכל  על חובה שאין דברים ושאר פיוטים אומר שהש"ץ
המת  ואם הקבורה בשעת מנין לקבץ וטוב ולשומעם לאמרם
לבית  יוציאוהו ללוותו רבים שצריכים חשוב אדם הוא
רבים  שילווהו כדי הכנסת מבית יציאה אחר הקברות
האכילה  ואחר יו"ט סעודת לאכול לבתיהם המלוין וחוזרים

זה: לכל הטעם תמ"ג סי' עיין כראוי אותו מקברים

סי' ביו"ד עיין שני וביו"ט ראשון ביו"ט הדין צידוק (דין
ת"כ): סי' ולעיל ת"א

סעיפים: כ"ב ובו טוב ביום מת דין תקכו סימן ד חלק

נפש ‡ אוכל מלאכות כל אפילו לעשות שאסור אע"פ
בערב  להיות יו"ט חל אם מקום מכל יו"ט מוצאי לצורך
השבת  לצורך ביו"ט לעשותן מותר היה הדין מן שבת
ביו"ט  מלאכות) שאר עושה (או המבשל שהרי שלאחריו
ראוי  והתבשיל הואיל התורה מן לוקה אינו החול לצורך
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שהות  עוד שאין לחשכה סמוך בישל כן אם (אלא ביום לבו
אסרו  שחכמים אלא תק"ג בסי' כמ"ש ממנו) לאכול ביום
עצמו  בחול לטרוח שאפשר כיון החול לצורך ביו"ט לטרוח
עצמה  בשבת לטרוח אפשר שאי כיון יו"ט שאחר שבת אבל
שהוא  כיון השבת לכבוד ביו"ט לטרוח להתיר ראוי היה
שום  כאן אין התורה ומן אחר בענין אפשר שאי הדחק שעת
ביום  שהות שיש גדול היום בעוד כשמבשל כלל איסור
היו  היום עדיין אכלו שלא אורחים לו מזדמנים שאם
בסי' כמ"ש השבת לצורך שמבשל זה מתבשיל אוכלים
כל  שאר ולעשות לבשל שלא חכמים תיקנו אעפ"כ תק"ג

נפ  אוכל אפילו מלאכות שלאחריו שבת לצורך ביו"ט ש
דהיינו  תבשילין עירוב הניח כן אם אלא גדול היום בעוד
שמור  זה תבשיל ויהיה יו"ט מערב אחד תבשיל שיבשל
כל  ועשה שתיקן לאחר עד יאכלנו ולא יאבדנו שלא אצלו

שבת: צרכי

להרבות · כדי א' זה דבר חכמים תיקנו דברים שני ומפני
אסור  השבת לכבוד אם מה הבריות שיאמרו יו"ט בכבוד
אחד  תבשיל לבשל התחיל כן אם אלא ביו"ט בתחלה לבשל
מה  והולך כגומר אלא אינו ביו"ט שמבשל דמה יו"ט מערב
לצורך  ביו"ט לבשל שאסור וחומר קל יו"ט מערב שהתחיל
להרבות  כדי הב' יו"ט מערב לבשל התחיל אפילו החול
מערב  אחד תבשיל לבשל מזקיקו שאתה שע"י שבת בכבוד
נזכר  הוא שלאחריו השבת סעודות צרכי תיקון בשביל יו"ט
ומנה  לשבת יפה מנה ובורר יו"ט מערב השבת צרכי כל על

ליו"ט. הכל את מכלה ואינו ליו"ט יפה

יו"ט  בערב העירוב להניח צריך אין הראשון טעם ולפי
שבועות  כמה אפילו תבשילין עירוב להניח מותר אלא ממש
לבשל  לו מותר יהא זה שבעירוב עליו ולהתנות יו"ט קודם
שיהא  רק שלאחריו לשבת עלינו הבא ביו"ט ולאפות
יו"ט  עד בהנחתו נתקלקל שלא לאכילה וראוי קיים העירוב
ימים  שמתקיים מעושן בבשר אלא בתבשיל עירב שלא כגון
הרבה  טובים לימים אחד עירוב להניח מותר וכן רבים
יהא  זה שבעירוב בפירוש עליו מתנה אם שבת בערב שיהיו
שיהיו  זו שנה של טובים ימים בכל ולאפות לבשל לי מותר
קיים  העירוב שיהיה רק שלאחריה השבת לצורך שבת בערב

ויו"ט. יו"ט בכל לאכילה וראוי

תבשילין  עירוב להניח צריך שביארנו הב' טעם לפי אבל
יו"ט  קודם ימים הרבה הניח אם שהרי ממש יו"ט בערב
ולא  שבת צרכי על נזכר יהא לא יו"ט ערב כשיגיע עדיין
ליו"ט  אחד יו"ט בערב עירב אם וכן לכבודו יפה מנה יברור
שחל  סוכות של יו"ט כגון לו סמוך הוא אפילו אחר
בחמישי  ג"כ תורה ושמחת עצרת ושמיני ובששי בחמישי
לא  האחרון ליו"ט גם הראשון יו"ט בערב ועירב וששי
נזכר  יהא לא האחרון יו"ט ערב כשיגיע שעדיין כלום הועיל

שלאחריו. שבת על

יו"ט  בערב אלא לכתחלה לערב אין מעשה לענין לפיכך
אבל  הב' טעם לפי שנתבאר כמו בלבד זה ליו"ט ממש
יו"ט  ובערב יו"ט קודם רבים ימים עירב שכבר בדיעבד

עירובו  על לסמוך לו מותר עירב ולא הזיד או שכח ממש
יניח  יו"ט בערב נזכר אם אבל לשבת מיו"ט בתחלה ולבשל
שרי  יהא בדין עליו ויאמר הראשון עירוב יקח או עירוב עוד

העיר  כשהניח אם וכן עליו יברך לא אבל עליו וכו' התנה וב
טובים  ימים בכל ולאפות לבשל לו מותר יהא זה שבעירוב
צריך  אעפ"כ שלאחריו השבת לצורך שבת בערב שיהיו
עליו  יברך שלא אלא השבת שלפני יו"ט ערב כשיגיע לערב
ואם  שנתבאר כמו כו' לנא שרא יהא בדין עליו יאמר רק
שהוא  זמן כל הראשון עירובו על סומך יו"ט בערב עירב לא

שנתבאר: כמו לאכילה וראוי קיים

פת ‚ חתיכת בידו נוטל תבשילין ערוב הנחת מצות כיצד
מבושל  דבר שאר או מבושל בשר וכזית כביצה בה שיש
מיו"ט  לאפות לו מותר יהא זו שבפת כדי כזית בו שיש

לשבת. מיו"ט לבשל לו מותר יהא זה ובתבשיל לשבת

שנכנס  לאחר עד נזכר ולא לבד בתבשיל אלא עירב לא ואם
בחמישי  שחל גליות של ראשון יו"ט הוא אפילו יו"ט ליל
צריך  אין אעפ"כ שיתבאר כמו תנאי על לערב שיוכל בשבת
העירוב. עיקר שהוא בתבשיל עירב שכבר כיון ולערב לחזור

עירב  לא ואם ולערב לחזור צריך בלבד בפת עירב אם אבל
כלל  עירוב זה שאין לשבת טוב מיום לאפות אפילו לו אסור

שיתבאר: כמו

קדשנו „ אשר לברך חייב בידו העירוב שנטל ואחר
שאר  על שמברכין כמו עירוב מצות על וציונו במצותיו

חכמים: מצות כל

ולבשולי ‰ לאפויי לנא שרי יהא בדין יאמר כך ואחר
מיומא  צרכנא כל ולמעבד שרגא ולאדלוקי ולאטמוני
בלשון  יאמר ארמי בלשון מבין אינו ואם לשבתא טבא

שמבין:

Â היתר שיפרט טוב ובשבת שבת בערב יו"ט חל ואם
ולמעבד  שיאמר שני ליו"ט ראשון מיו"ט מלאכה עשיית
מבשל  שאדם לפי לחבירו ומיו"ט לשבת מיו"ט צרכנא כל
שהוא  ממה יותר בשבת שחל יו"ט לכבוד יתירים תבשילין
לשבת  מיו"ט רק יאמר לא ואם בלבד שבת לכבוד מבשל
היתרים  התבשילין בישול היתר בזה נכלל יהא לא בלבד

שני: יו"ט לכבוד שמבשל

Ê שאר או בהמתו לשבת טוב מיום לשחוט בדעתו ואם
שאם  כיון בעצמו שוחט שאינו פי על אף שלו חיים בעלי
לשחוט  אסור השוחט היה תבשילין עירוב מניח היה לא
בהנחת  השחיטה היתר יפרט הוא שגם טוב לפיכך לצרכו
והשוחט  וכו' ולבשולי ולמישחט שיאמר תבשילין עירוב
שלפני  טוב יום ערב בכל כן שיאמר טוב לרבים הקבוע

לשבת. טוב מיום לשחוט לו יביאו שמא השבת

ששוחט  מי ולא השוחט לא כן אמר לא אם מקום ומכל
שהיתר  לפי לו לשחוט ומותר כלל מעכב זה אין בשבילו
שאמר  במה נכלל הבשר ומליחת העור והפשט השחיטה
בהיתר  נכללים הבישול שקודם המלאכות שכל ולבשולי
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בהיתר  נכללים האפייה שקודם המלאכות כל וכן הבישול
והכנסה  הרבים לרשות היחיד מרשות הוצאה והיתר האפייה
אוכל  מלאכות כל שאר וכן היחיד לרשות הרבים מרשות
הצריכו  ולא צרכנא כל ולמעבד שאומר במה נכללים  נפש
מלאכות  כל של עיקר שהן לפי והבישול האפייה רק לפרט
מניח  היה לא שאם לפי הנר והדלקת וההטמנה האכילה
הנר  והדלקת ההטמנה לאסור ראוי יותר היה תבשילין עירוב
עשייתן  שבשעת לפי המלאכות כל משאר לשבת מיו"ט
להטמין  האדם דרך שאין יו"ט לצורך שלא שעושה ניכר
האדם  בני דרך אין וכן מחר לצורך אלא ביום לבו חמין
שבת  ליל לצורך שבת בערב אלא יום מבעוד נר להדליק
אלו  מלאכות לפרט צריך תבשילין עירוב כשמניח לפיכך
כל  למעבד בו נכללים שהן המלאכות כל משאר יותר

צרכנא.

שהן  אלו מלאכות מארבע אחת פרט ולא שכח או עבר ואם
אומרים  יש הנר והדלקת וההטמנה והבישול האפייה
לעשותה  לו אסור בפירוש הזכירה שלא המלאכה שאותה
והרי  בשבילו אחר אדם ולא בעצמו הוא לא לשבת מיו"ט
תבשילין  עירוב כלל הניח שלא כמי מלאכה לאותה הוא
אע"פ  הללו מלאכות מארבע אחת שום הזכיר לא ואם
(הארבע) בכל אסור הוא הרי צרכנא כל ולמעבד שאמר
כלל. תבשילין עירוב הניח שלא כמי (בהם) ודינו מלאכות

ולומר  לפרט הצריכו שלא ואומרים זה על חולקין יש אבל
בדיעבד  אבל המובחר מן למצוה אלא כו' שרי יהא בדין
עירוב  לשם מיוחד תבשיל שעשה אלא כלום אמר לא אפילו
לעשות  והפרישו כבר שנתבשל תבשיל שנטל או תבשילין
ולא  הזיד או שכח ואח"כ עליו ולברך תבשילין  עירוב בו
עירוב  שם עליו הרי כלום עליו אמר ולא עליו בירך
מיו"ט  המלאכות כל לעשות עליו לסמוך ומותר תבשילין

לשבת.

וצריך ולע  הראשונה כסברא זה בכל להחמיר יש הלכה נין
יחזור  או שיתבאר כמו לאחרים ותבשילו קמחו להקנות
ראשון  ביו"ט נזכר אם בתנאי כהלכתו תבשילין עירוב ויניח

כגון  הדחק בשעת אבל שיתבאר כמו בחמישי להיות שחל
קמחו  להם שיקנה אחרים שם ואין שבת ערב עד נזכר שלא
נזכר  ואם האחרונה סברא על זה בכל לסמוך יש ותבשילו
את  בידו ויטול יחזור יו"ט ליל כניסת קודם יו"ט בערב
יהא  בדין ויאמר עליו יברך עליו בירך לא עדיין ואם העירוב
עליו  אמר שלא אלא עליו בירך כבר ואם כהלכתו כו' שרי
מהמלאכות  אחת ודלג שאמר או כו' שרי יהא בדין כלל
עליו  יברך לא אבל כהלכתו כו' שרי יהא בדין עליו יאמר
עוד  כאן ואין כשר עירוב הניח כבר האחרונה לסברא שהרי

להקל: ברכות וספק עליה שיברך מצוה

Á צרכי כל לעשות להתיר אלא מועיל תבשילין עירוב אין
ביום  שהות שיש דהיינו גדול היום בעוד ביו"ט שבת
אוכלים  היו היום אכלו שלא אורחים לו מזדמנים היו שאם
ביו"ט  שעשה ממלאכתו השמשות בין קודם ביום בו ונהנים
כאן  יש הרי ממלאכתו ליהנות ביום שהות אין אם אבל
ואין  תק"ג בסי' כמ"ש זו מלאכה בעשיית התורה מן איסור
איסור  להתיר כלום מועיל חכמים שתקנו תבשילין עירוב
נהגו  לפיכך זו בהלכה בקיאין הכל שאין ולפי תורה של
של  ערבית להתפלל שמקדימין שבת בערב יו"ט כשחל
צרכי  כל לגמור למהר זריזין הן שהכל יום מבעוד שבת

שבת: של ערבית תפלת קודם שבת

Ë אלא עצמו ביו"ט תבשילין עירוב מערבין שאין אע"פ
בבין  לערב מותר מקום מכל יו"ט מערב להניחו צריך
שספק  לפי לילה ספק שהוא אע"פ יו"ט ליל של השמשות
במה  הוא יום עדיין לומר תולין ואנו להקל סופרים דברי
יו"ט  של ערבית תפלת התפלל לא כשעדיין אמורים דברים
דהיינו  יו"ט קדושת עליהם הצבור רוב קבלו לא עדיין וגם
שאמירת  יו"ט של ערבית תפלת של ברכו אמרו לא שעדיין
כבר  אם אבל רס"א בסי' כמ"ש ויו"ט שבת קבלת הוא ברכו
וחל  הצבור רוב אחר נגרר הוא הרי ברכו הצבור רוב אמרו
כמו  תבשילין עירובי לערב ואסור יו"ט קדושת עליו גם
עליו  קיבל בעצמו הוא שאם לומר צריך ואין עצמו ביו"ט
שהצבור  אע"פ יו"ט של ערבית תפילת שהתפלל כגון יו"ט

לערב: לו שאסור ברכו עדיין אמרו לא

תבשילין: עירוב דיני תקכז סימן ד חלק
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(d ,` aFI`)FnM dNOd WExiR didie .dcFiztqFzA'd± ¦§¦§¤¥©¦¨§¤§¤¤
dcFdi.`"i dingpaE))[fi ,]zgY lFBqA ± "dcFdi" aYkp ( §¤¦§¤§¨¦§©§¤§¤©©

(z"lCd. ©¨¤

" oipremrRdzENBzde dcil xg` Epiid ,"dcF` §¦§©©©©¤©§©©¥¨§¦§©
zpigal minxFBd md mdW ,iele oFrnW oaE`x zpigA§¦©§¥¦§§¥¦¤¥¥©§¦¦§¦©

."Lig` LEcFi" Edfe .Ff dicFd¨¨§¤©¤
:df oipr xE`aE¥¦§¨¤
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.dad`d zpigA zkWnd znxFBd `id Ff dI`x zpigaE§¦©§¦¨¦©¤¤©§¨©§¦©¨©£¨
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aEzMW(i ,h rWFd)DziW`xA dp`za dxEMaM" :izi`x ¤¨¥©§¦¨¦§¥¨§¥¦¨¨¦¦

mkizFa`3'כּוiM" Edfe ."d`x'd'וגֹוdYr iM ,ipad`i £¥¤§¤¦¨¨ְ¦©¨¤¡¨©¦
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z` xxFrl ,"`MlnC `xwiA `lMYq`l" zpigA `Ed§¦©§¦§©¨¨¦¨¨§©§¨§¥¤
uRgYW cr dad`d4.KxAzi FA dwacl ¨©£¨©¤¤§¨§¨§¨¦§¨¥

mcFw xF`ÎxvFie dxnfcÎiwEqR Epwzp df KxC lre§©¤¤¤¦§§§¥§¦§¨§¥¤
.rnWÎz`ixwA "Yad`e" mEIwl `FaIW icM ,rnWÎz`ixw§¦©§©§¥¤¨§¦§¨©§¨¦§¦©§©
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" oipre ."`Ed FCalcg`zpigA KWnPW ,`Ed "'`Agz"i §©§¦§©¤¨¤¦§¨§¦©§¥
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aEzMW FnM ,zEIpgExd lW zEIgd Elit` dlFr KkeixaC) §©¨£¦©©¤¨¨¦§¤¨¦§¥

(`i ,hk '` miniddNEcBd 'd Ll" 7cFaM"וכּו': mW KExA" wxe . ©¨¦§©§¨ְ§©¨¥§
FzEklnmlFrlwx md micxtp zFnlFr zFidNW ,"cre ©§§¨¨¤¤¦§¨¦§¨¦¥©

.KxAzi FzEkln zpigAn¦§¦©©§¦§¨¥

iENiB zpigaA ,FzpiA wnFrA df oiprA Kix`IWkE§¤©£¦§¦§¨¤§¤¦¨¦§¦©¦
dad` dGn cilFn if` ,DCal driciA `le FgFnA§§Ÿ¦¦¨§©¨£©¦¦¤©£¨

iWtp dzlM mbe dtqkp" zFidl ,FAl zENBzdA'וגֹו"miNdY) §¦§©¦¦§¦§§¨§©¨§¨©§¦ְ§¦¦

(b ,ct"Liwl` 'd z` Yad`e" mEIwl `aie ,(d ,e mixaC),WOn §¨Ÿ§¦§¨©§¨¥¡Ÿ¤§¨¦©¨
FnkE ,WOn `EdÎjExA sFqÎoi`A FA dwacl EpiidC§©§§¨§¨§¥¨©¨§

aEzMW(dk ,br miNdY)minXa il in" :".כּו': ¤¨§¦¦¦¦©¨¨¦

dPdeaizM(my mixaC)ipWA" :l"fx Exn`e ,"Laal lkA" : §¦¥§¦§¨¦§¨§¨§§¨§©©¦§¥
iM .daEWYÎlrA zpigaA dad`d `dYW EpiidC ."Lixvi§¨¤§©§¤§¥¨©£¨¦§¦©©©§¨¦
,mFlWeÎqg zFxiar FciA WIW inA `wec Fpi` daEWYd©§¨¥©§¨§¦¤¥§¨£¥©§¨

.mc` lkA ENit` `N ¤̀¨£¦§¨¨¨
DxFwnl dnWPd z` aiWdl ,`Ed daEWY oipr iM¦¦§¨§¨§¨¦¤©§¨¨¦§¨
dxExv"E ,`EdÎKExA Dliv`nA dlElM dzidW ,DWxWe§¨§¨¤¨§¨§¨§©£¦¨¨§¨

"'d z` miIgd xFxvA(hk ,dk '` l`EnW)mFwOn dcxie ,WOn ¦§©©¦¥§¥©¨§¨§¨¦§
lM Elit`W .inWBd dGdÎmlFrA dWAlzpe DcFaM§¨§¦§©§¨¨¨©¤©©§¦¤£¦¨
md ,sEBd KFzA DzEWAlzdA zbVOW miIpgExd zFbVd©¨¨¨¦¦¤©¤¤§¦§©§¨§©¥

;mFwnE onf zpigA zgY miltFp§¦©©§¦©§©¨
'd l` EwrvIe" ici lr DaiWdl KixvexSA"mdl §¨¦§¨¦¨©§¥©¦§£¤©©¨¤

(gk .e ,fw miNdY).lEabE xvn zpigA `EdW ,mFwOd Fl xv iM , §¦¦¦©©¨¤§¦©¥©§
xn`p df lre(cFre gl ,dk `xwIe)mkz` iz`vFd xW`" : §©¤¤¡©©¦§¨§£¤¥¦¤§¤
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רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

בנים ‰Â‰(ה) בחי' ה' למודי בניך וכל אמר בתחלה
בניך  שלום ורב ואח"כ ה' למודי שנקראים
ובחי' ענין הקדמת לא אם דמשמע כו' בבנינו שעוסקים
והענין  כו' בניך שלום רב להיות א"א ה' למודי בניך
הבירור  ענין עיקר על יפלא שלכאורה להיות הוא
כשגוזרין  ההלכות פיסקי בגזירת הבנאים ע"י דטו"ר
בכוחם  יש דמהיכן כו' טהור וזה טמא זה ואומרים
כו' ולדחותה והפסול הטמא וחיות האור לפסוק

הבל רק שאינו לבד שבפה מוצאות בדיבור מה' היוצא
כו' יושפל זה ואומר כשגוזר מלך דבר דודאי הפה
אומר  שאדם הלכות דבר אבל בפ"מ מיד יתקיימו
שנק' עד כזה גדול כח בו יש מהיכן בלבד פיו בהבל
כמו  הוא הענין אך ממש מלך דבר כמו בוניך בניך
בוערות  אש כגחלי דבריהם שכל חכמים בדברי שאמרו
כגחלי  בפו"מ מיד המתקיימים דברים שהן דמשמע כו'
אוי"ר  הקדמת מצד דוקא וזה ושורף שפועל אש
כגחלי  אח"כ בפיו ההלכה דבר שאז בתפלה מתחלה
אבל  העולמות בכל דטו"ר הבירור פעולת שפועל אש
לעילא. פרחא לא בתפלה מקודם אוי"ר בלא אורייתא
ולא  למעלה לא רושם עושה הדיבור שאין דהיינו
בונה  נקרא ואינו דעה"ד הבירור בענין למטה
לו  אין תורה אפי' תורה אלא לי אין האומר וכמארז"ל
מי  (רק תפלה בלא תורה אלא לי אין כשאומר דהיינו
למעלה  שהוא התפלה מן דפטור אומנתו שתורתו
וכמ"ש  דז"א מעה"ח שרשו כי המל' מבחי' במדריגה
הדבר  וטעם כו') דלעתיד המצות טעמי בענין בסמוך
תכלית  שהוא התפלה ענין בעיקר ידוע להיות הוא
באלקים  חוצבה במקור האלקי הנפש דביקות עוצם
תגבורת  ע"י נ"י כללות מקור דאצילות מל' בחי' חיים
התענוג  מתיקות בעריבות לבדו לה' הנפלאה התשוקה
הנקרא  וזהו כו' נפשי כלתה כמ"ש הנפש כלות עד
מהוי"ה  שנתלמד נפעל לשון ה' לימודי פי' ה' למודי
שלמד  שלמודו שגם לימודו מרבו שקיבל תלמיד כמו
גודל  לגבי חשיבא כלא מאוד מצומצמת הארה רק אינו
וכל  הוא מובהק שתלמיד מאחר מ"מ רבו חכמת
לימוד  כל הרי מרבו וקיבל למד ותלמודו חכמתו

ניצוץ  כמו רבו בחכמת ונכלל ונדבק נמשך המצומצם
כו' הגדולה השלהבת מקורו אחר והולך הנמשך קטן
כו' אבא אור טיפת ממוח שנלקחו בנים בחי' נ"י וכך
נמשכים  מ"מ גבול בבחי' מאוד שמצומצמים הגם
ההולך  כתלמיד התפלה בשעת מקורם בשורש ונדבקים
נש"י  נדבק כך ונפש לב בכל תמיד רבו אחר ונמשך
כלות  עד נפלאה בתשוקה הוי"ה אחרי ונפש לב בכל
בנפשם  שנקבע נפעל לשון ה' למודי נקרא ואז כו'
שהיא  וגם בו דביקותם מצד חיים אלקים אור הארת
שכל  הארת שמקבל תלמיד כמו מאוד קטנה הארה
הוא  ב"ג בלתי חיים אלקים אור מהארת מ"מ מצומצם
כו' אדם נשמת ה' נר נרי אתה כי כמ"ש ומאיר בא
אבל  מצומצם שחכמתו שגם התלמיד כמו עד"מ וה"ז
דבריו  לקבל ממנו השומע וצריך בו נטועה רבו מחכמת
רבו  חכמת אור בא ודאי כי רבו דברי מקבל שהיה כמו
רק  רבו אצל שהוא כמו ושמאל ימין נטיית בלי בו
מל' שבחי' בנ"י הוא וכך מאוד צמצום בדרך שהוא
היא  אבל קטנה הארה שהיא הגם בהם מאיר דאצי'
ונקראים  כו' אלקים בצלם כי האלקי לאור ממש בדומה
בני  כך מקיימים והכל גוזר שהמלך וכמו מלכים בני

מ  מקיימים והכל גוזרים מל'מלכים אור שהארת פני
בתגבורת  בתפלה ה' למודי שנקראו וזהו ממש בהם
פיהם  בהבל אומר שיגזרו מה כל שאז לה' תשוקתם
לברר  ההלכה דברי בדברו גדול רושם עושה אח"כ
ממש  מלך בדבר טמא וזה טהור זה כשאומר הטו"ר
תפלה  בלא אבל אש כגחלי חכמים דברי נקרא ואז
תחלה  וז"ש כלל רושם עושה אינו ה' למודי נקרא שלא
שייך  לא ואז בתפלה מס"נ ע"י ה' למודי בניך וכל
ההכנה  בחי' הוא אלא בדיבור בבירור הבנין ענין עדיין
הדיבור  ע"י והוא מלך כדבר רושם עושין דבריו להיות
לבנין  שבונים בוניך נקרא שאז התפלה אחר בד"ת
בתורה  מעלה דיש ונמצא כו' שם דוד ויעש וכמו המל'
א"ת  וז"ש המל' לבחי' שבונים במה מבתפלה למעלה
דתפלה  בבניך מעלה ויש בלבד מלכים בני מבחי' בניך
בנינו  לבנות ביכולתם להיות לבוניך ויסוד שורש שמזה

וד"ל: הנ"ל מטעם עולם של

t"cl .n"xa `zi` .daeyzd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

˘ÈÂ מלמעלה המשכה ענין בהשתחואה פי' עוד
ואחד  והירח השמש והנה ע"פ כידוע למטה,
יעקב  בחי' הוא שהשמש לי, משתחוים כוכבים עשר
כתי' הנה כי פלא וזה ביטול, בבחי' ליוסף משתחוה
ויוסף  ליוסף משפיע שיעקב יוסף יעקב תולדות אלה
לב"י  המגיד פי' אך מיעקב. ביטול בבחי' המקבל הוא
למטה, מלמעלה המשכה ענין הוא שההשתחואה הפי'
לקצה  הקצה מן שמבריח התיכון בריח הוא יעקב כי
הי' כך למטה. אורות תוס' יוסף בבחי' וממשיך
למטה, מלמעלה המשכה השתחואה ע"י בבהמ"ק
למעלה  שמלמטה והביטול השתחואה שע"י א' והכל
הכריעות  הוא זה ומטעם למטה. מלמעלה המשכה אזי
שהוא  ק"ש ואחר פסוד"ז אחר בש"ע וההשתחוואות
וההמשכה  פנימי הביטול בא ואח"כ מס"נ, בחי'
בשנה  פעמים ג' בבהמ"ק הוא וכך למטה. מלמעלה
פנימי' ביטול בבחי' אלקיך הוי' פני את זכורך כל יראה
וזה  מהשתלשלות, שלמעלה אלקות הגילוי ומקבלי'
צדיקים  שדומין וזהו הבא. רגל עד מרגל להם די הי'
שבבהמ"ק  שהגילוי האבוקה, בפני כנר השכינה בפני

נר  נק' ונש"י הגדול מאור שהוא אבוקה נר נק' כמ"ש
הגדולה  אבוקה בחי' ומקבלים אדם, נשמת הוי'

בבהמ"ק. שנגלה מהשתלשלו' שלמעלה

ÔÈ·‰ÏÂ מלא ה' וכבוד כתי' הנה כי ביאור, בתוס' כ"ז
בחי' ב' שזהו פקודי, בפ' ב"פ המשכן את
תתאה  כבוד תתאה. וכבוד עילאה כבוד כבוד, מיני
פעמים  ל"ב שבמע"ב חכ' נתיבות ל"ב בגימ' כבוד
וכמו  שבתורה חכ' זהו עילאה וכבוד שבמע"ב, אלקים
אל  כי שלך, כבוד כבודיך את נא הראיני משה שא'
מלמעלה  הוא ד"ע דיעות בחי' ב' שיש הוי' דיעות
אוהבי  להנחיל כמ"ש אמיתי יש הוא שלמעלה למטה
כל  במציאות ובטלי' חשיבא כלא קמי' וכולא יש
אין  בבחי' והם כלל אליו ערוך ואין עליונים העולמות
יש  הוא שלמעלה לאין מיש וזהו ית', עצמותו לגבי
וד"ת  וכאין, כלא הוא ההשתלשלות וכל אמיתי
גשמי, היש הוא ולמטה מושג שאינו אין הוא שלמעלה
שהוא  דיעות ב' כולל הוא שהאל דיעות אל כי וכתי'
בד"ת  יאיר שד"ע דיעות הב' ומחבר דיעות מב' למעלה
מתיחדין  דאינון וכגוונא דיעה הארץ ומלאה וכמ"ש
על  כי וזהו דאחד, ברזא לתתא מתיחדין באחד לעילא
וזהו  יחד, דיעות ב' המחבר מקיף בחי' חופה כבוד כל
הגילוי  ומתחברים מקיפים שבמשכן היריעות ענין
מקום  איה ענין וזהו למטה. מההשתלשלות שלמעלה
הארץ  כל ומלא [עילאה], כבוד זהו מושג שאינו כבודו

יחד. ומתחברי' תחתון כבוד זהו כבודו
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a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡Â,זהב בגדי מד' גבוהי' לבן בגדי ד' הלא צ"ל
הם  לבן ובגדי מבינה שרשם זהב בגדי כי
שבת  ע"ד כנודע אבא, אור מעלות גבהה אשר מאבא,
שהוא  ויו"ט קדש, נק' דאבא מוחין שהוא ששבת ויו"ט
הדיוט  כהן מדוע וא"כ קדש, מקרא נק' דאימא מוחין
מה  רק שזהו זהב בגדי ולא דוקא לבן בגדי לו יש
אך  הנ"ל. במשנה כמ"ש הדיוט כהן על כה"ג שמוסיף
יסוד  אבל דז"א, בחזה מסתיים אימא יסוד כי הענין
א"ע  להשפיל יכול יותר הגבוה כל כי ארוך, אבא
שהשמיעה  השמיעה, לגבי הראי' וכמו יותר, למטה
לתפוס  נמשך והראי' רוחנים, שהם ודבור קול רק תופס

ואינו  מבינה, היא שהשמיעה לפי והיינו גשמי דבר
העדה, עיני הם שחכמי' חכ' שהיא לראי' שמיעה דומה
בחכמה  ע"ד יותר למטה ומתפשט נמשך הראי' וע"כ
בחסד  שהוא כה"ג וע"כ בתבונה, שמי' כונן ארץ יסד
שמבינה, זהב בגדי לו יש ע"כ אימא יסוד מאיר ששם
דבריאה  חסד או בנה"י למטה שהוא הדיוט כהן אבל
גם  נמשך החכמה אור אכן הבינה, אור מגיע אינו שם

לבן. בגדי לו יש ולכן שם,
ÔÈÈ„ÚÂ יש ע"א דרך"ט פקודי בזהר מ"ש לפי צ"ל

המאירה  אספקלריא מבחי' דאהרן קדש בבגדי
בגדי  דד' ומשמע מאירה, שאינה אספקלריא ומבחי'
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בגדי  וד' אסה"מ, הם הוי' דש' אותיות ד' נגד שהם לבן
אסשא"מ, בחי' הם אד' דש' אותיות ד' כנגד שהם זהב
אסה"מ. מבחי' הם הדיוט דכהן בגדי' הד' איך וא"כ

המעלה  ליתרון שזהו הכה"ג עליו שמוסיף בגדי' והד'
הכה"ג  שמוסיף מעלתן ומהו אסשא"מ, מבחי' יהיו

אסשא"מ. דרך לראות

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa

•

1

2

3

4

5

6

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úìùë éë êé÷ìà 'ä ãò ìàøùé äáåùבעונךåç÷ 'åë
åáåùå íéøáã íëîò'ה àùúאל ìë åéìà åøîà 'åëïåò

'åë49,
ïéðò åäî ïéáäì êéøöåבפסוק íéøáãשאומר íëîò åç÷

øîåà øáëù øçàקודםåç÷ ãåò åäî ìàøùé äáåù
åáåùå íéøáã íëîò'ה ¯אל .'åëמוסיף מה כלומר,

קודם שנאמר מה על ושובו" דברים  עמכם ה"קחו 
ישראל". øîåà"שובה ìàøùé äáåù éáâ äîìåהטעם

íéøáã íëîò åç÷ øîåà êë øçàå êéðåòá úìùë éë
לכך הטעם לפרש בלי ה' אל åë'.ושובו

¯ íâ- נוסף åøîåàדיוק åäîהפסוק åéìàבהמשך åøîà
ïéáäì êéøöå äáåùú ãåò ùéù äæî òîùîã ïåò àùú ìë

.'åë åæ äáåùú ïéðò åäî
ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ìë ïéáäìå במאמר

בחינת הם המלכות שמעל הדרגות שכל הקודם,
בחינתY"דוכרא" היא  עצמה  והמלכות ומשפיע, זכר

חכמים מאמר את הביא זה ועל ææב50מקבל, àì ïéðò
éúá äàø÷ù ãò äááçîואמי הםåë'אחותי  אלו  דכל

וכל לישראל, הוא ברוך הקדוש  של חיבה  של תוארים
אחרת, ודרגה בחינה על מורה úðéçáתואר àéä úáã

àåäå ìá÷îבמצב נמצא úåìòìכשהאדם çë ïéàùë
åîöòîמהעוונות הנפש  של החלישות êéøöåמחמת

äøåúäî ìá÷ìהפסוק כדברי מהמיצר, לצאת ä'51כח
.'åë ïúé åîòì æåò

.åò
עצם אך מהתורה, מקבלת הנשמה של נר "נ הפרק: תוכן
- ובספירות 'אמי ', ענין וזהו לתורה, משפיעה  הנשמה

לז"א. הבינה השפעת

äãåáòá éîà úðéçá íðîàהאדם של åäæהרוחנית
äåáâ äâéøãî" בתי" מבחינת äáøãàיותר äæ çëáù

ìàøùé úåîùðאלא אחר, ממשהו  לקבל צריכות ïäלא
¯ .äøåúá íéòéôùî úðéçáá,לבנה משפיעה שאם כשם 

השפעה של דרגה היא "אם" בבחינת ישראל דרגת כך
מקבל). דרגת  שהיא בת  כבחינת (ולא

äðîî íéìá÷î åà äøåúì íéòéôùî ìàøùé
äðäãמשפיעים בחינת הם ישראל האם זה, בענין

בבחינת שהם או התורה, מעל שהם כלומר - לתורה
יש מהם, גבוהה שהתורה היינו  - מהתורה מקבלים

- לכאורה סותרים מקורות
åðéöî íéîòô52äøåúä úìòîî åìãâ ìàøùé úåîùðã

לתורה משפיעים ääáâוהם äøåúäù êôéäá íòôå
,ìàøùé úåîùð ìò äúìòîלנשמות משפיעה והיא

ישראל.
מעל שישראל המראים המקורות את  נ"ע הרבי ומפרט

התורה:
) àúéàãëå(שנאמר åäéìàוכמו éáã àðúá53 לשונו וזה

'åë ìàøùéå äøåú íìåòì åîã÷ íéøáã éðùאיני ועדיין 
למי, קדם מי  åë',יודע åîã÷ ìàøùéù éðà øîåà שנאמר

ב את צו  ישראל בני  אל ישראל.דבר ני
התורה שלכן התורה, מעל הם שישראל זה, לפי  נמצא
היא (והקדימה אליה שקדמו ישראל מציאות על  מספרת 
במעלה). אלא נברא, כן גם הוא  הזמן  שהרי בזמן , לא

äáø ùøãîáå54) àúéà(נאמר,'åë íìåòì åîã÷ íéøáã 'æ
שם: ומסיים התורה, את שם מונה דברים  הז' ובין

,øáã ìëì äîã÷ ìàøùé ìù ïúáùçîåנוסף מקור וזהו 
לתורה. גם  קדמו  שישראל
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דשבת 49. ההפטרה וראשית התחלת – ג - ב יד, הושע
שובה.

פרק 50. סוף רבה השירים שיר פקודי. פרשת סוף רבה שמות
ג.

יא.51. כט, תהילים

יום 52. – צוה" "תורה המתחיל דיבור מאמר הנ"ל בכל ראה
שם. ובהנסמן התשי"ז, תורה שמחת

ד.53. פרק

ד.54. א, פרק רבה בראשית
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áåúëù äîî ïáåî ïëå55äùøåî äùî åðì äåö äøåú
חכמים זה על ודורשים יעקב , 56äùøåîקהילת éø÷ú ìà

) äùøåàî àìàבחינת היא שהתורה אירוסין), לשון
ו  מאורסה , ïúçכלה  úðéçáá ïä ìàøùé úåîùðù כלומר

¯ .äøåúá íéòéôùî.לכלה המשפיע כחתן
ומשפיעים התורה מעל הם שישראל משמע זה מכל הנה

אליה.
êôéäì òîùî íòôåשלמעלה התורה מקבלים שישראל

והוא øäæáמהם, áåúëù äîî57'åë ïéøù÷ úìú
לזה) זה קשורין קשרים (שלשה  בדא  דא מתקשראן

) àúééøåàá ïéàøù÷úî ìàøùéמתקשרים ישראל
אותםàúééøåàåבתורה) åë'.מקשרת àåä êéøá àùãå÷á

זה ידי  על ורק מהתורה, למטה הם שישראל כלומר
הוא. ברוך בקדוש  מתקשרים הם בתורה שמתקשרים

àåä ïéðòä êàזה את זה הסותרים אלו מאמרים ליישב
לכאורה.

¯ óåâá úùáìúî äîùðä ìë àì äðäã'ה יש בנשמה
יחידה, חיה נשמה רוח נפש  ùôðמדריגות, úðéçá ÷øå

äîùð çåøהנמוכות המדריגות הג' ïäשהם ãáì
äâøãäå øãñáù äãåáòä àéäå óåâá íéùáìúîùבעבודה

ודעת טעם פי  åë',שעל áìå çåîáמתלבשת נשמה
בכבד. והנפש בלב , מתלבשת רוח  במוח,

¯ ,ìàøùé úåîùðî äìòîì äøåúä åæ äâéøãî éáâìå
רוח (נפש הנשמה של הנמוכות לדרגות  ביחס כלומר
יצירה בריאה  - הנבראים לעולמות היורדות  ונשמה)
התורה הרי נברא, בבחינת היא  הנשמה  שם עשיה,
כמשפיע נחשבת הוא ברוך הקדוש  של חכמתו  שהיא

זו. נשמה לבחינת
ú÷ôð äîëçî àúééøåàã58)יצאה מהחכמה התורה

התורהäùøùãונמשכה) äàìéòשל äîëç úðéçáî
úãåáòîעליונה)( äìòîì àéä ïë ìòå ,úåìéöàã

úåâùä àåäù íäìù úåððåáúäå äâùäá úåîùðä

¯ íéàøáðäידי על להבין  מסוגלת שהנשמה מה כל
השגה זה הבורא, גדלות את העולם  בענייני  ההתבוננות 

בלבד, נבראים ¯של ïäù- הנבראים êåøòהשגות ïéàá
,êøáúé åúîëç éáâìהוא לנברא בורא בין  היחס שהרי

ערוך. אין של יחס
úâùäå êøáúé åúîëç úåäî àéä äøåúäù èøôáå

úåäåáâä úåîùð åìéôà úåîùðäנמצאות כאשר 
הנבראים äבעולמות úòéãé úðéçáá àåä¯ úåàéöî

הבורא של חכמתו שהיא התורה  מעלת מלבד כלומר
בין  שההבדל נבראים, של השגה היא הנשמות והשגת
מורגש זה הבדל הנה  ערוך, באין הוא לנברא בורא
בהשגת להבין  יכולה שהנשמה מה  שכל זה מצד ביותר
לה אין  אך לבד, המציאות בבחינת  רק הוא  האלוקות,
היא התורה ואילו ממש, הבורא  במהות כלל השגה

הבורא. של חכמתו מהות
,'åë àéáðå íëç ïéðòá òåãéëåעדיף ש"חכם שהסיבה

יותר ,59מנביא " גבוהות דרגות משיג  שהחכם כיון
בחינת את רק הוא  ידיעתו שאופן אלא  מהנביא,
יותר  נמוכות דרגות משיג  הנביא ואילו  בלבד, המציאות
זה דרך ועל לבד. המציאות ולא המהות בבחינת  גם אך
רק הוא באלוקות גבוהות דרגות משיגה שהנשמה  מה

המציאות , ידיעת של øàáúðùבאופן  äî ïééòåבתניא
ïéáäì ìéçúîä øåáéã ïåøçà ñøèðå÷á ùãå÷ä úøâàá

íééç õò éøôá áåúëù äî60.
íéîéìòîù úéîäáä ùôðå óåâá äîùðä úåùáìúä ãöîå

¯ ïä éøä 'åë äîùðä øåà ìò íéøéúñîå- הנשמות
íäìù úåøù÷úäã äøåúäî òåéñ íéëéøöהקדוש עם

הוא øô÷ברוך ìéòì øàáúðù åîëå 'åë äøåúä éãé ìò
¯ .ä"òלנפש ועוז כח הנותנת שהיא עוז נקראת שהתורה 

על ולהתגבר כוחותיה, את ולגלות  להגביר האלקית
ממסגר  להוציא וגסותן  הבהמית ונפש הגוף חומריות 

כו '. אסיר
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ד.55. לג, דברים

א.56. נז, ברכות

א.57. עג, ג חלק

ס 58. ב חלק ועוד.זוהר א. קכא, א. פה, א. ב,

הקצרים 59. הזקן אדמו"ר מאמרי גם וראה א. יב, בתרא בבא
ועוד. ד. עמוד סוף ה, ויקרא תורה לקוטי שנה. ע'

שם:60. לשונו zlrnוזה ddabe dlcb c`n zn`ay z`f cere
mbd ik miilky x"ec ody oigend zlrn lr mcenil oke zeiyrn zevnd
`l` zepeilrd zecna 'it` wac eppi` n"n eizecn i"r ea dwacle aizkc
d"a seq oi` xe`a k"yke xt`e xtr ikp`e y"nke ozedna `le oze`ivna
`"k 'zi epnn zeigd zehytzde exe`a 'ia `qitz daygn zilc
y"nk mipeilrl 'it` ezedna `le mlek z` digny `edy eze`ivna
itk ezlira `"k mibiyn milv`pd milelr cal 'ek ze`av 'd 'w 'w yecw

zenypa 'it` mi`xapa `l la` mitevxtd zeyalzda g"ray xcqd
dyrn k"`yn .'ek ixeg` z` zi`xe d"r epiax dyna y"nk 'iv`c
r"ial 'iv`c milkn zelylzyd jxca dpd dnd miwl` dyrn zevnd
yecwd oda yiald eipine bexz` n"cr enk ozeipevigc ozenvre ozednn
epiide `"fc [minipt] [zinipt] micqgc ozenvre ozednn `ed jexa
el yi 'it` mc`d k"`yn zeiyrn zevn lka rcepk ozeipevig zpigan
ozedn biydle eytpa `evnl lkei `l seba zyaelny xg`n 'iv`c dnyp
dig zpiga `id 'iv`d ik) 'iv`c `"fc micqgd zinipt ly ozenvre
zyalzn dpi`e dlrnln siwn zpiga `idy r"ia` zenlerd zellka
z` zi`xe y"ne .miilky enigxe eligc i"r oze`ivn `"k (llk ilka
n"xa y"nk zeinybd zehytzd `edy) .`wec d`eap jxca `ed ixeg`
zewl`d zedna melk biydl `xapl `"`y itl mrhd epiide .(mihtyn 't

.zizin` zewiace `qitze dyald ef oi` dbyd ilae `xead `edy
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

ה'תד"ש] [טבת

"ÍÚÈ[שמו ידי על [ומצוקה],‰ÈÂ'[ה' צרה ביום
יעקב". אלקי שם אותך] [יחזק 1ישגבך

התחתון  העולם את הן ומחיה המהווה האלקי האור
מלאכים  העליונים, העולמות את והן הברואים, כל עם
גשמי  במהותם. שונים אופנים בשני הוא ונשמות,
מהטבע. ולמעלה טבע – שמות בשני הנקראים ורוחני
מאדמה  הנבראים, וכל אנשים של הגשמי החלק כל
האנושי, המוח של ביותר המעודן לחומר עד ואבנים
ומהעננים  הארציות, בממלכת נחשבים אלו כל
המלאכים, עד ההרים ושוכני מהארץ למעלה הקיימים

החלקים 2שהרמב"ם  כל שונים, סוגים עשרה בזה מונה
הנקראים  בימים, והן ביבשה הן הארציים, הגשמיים
הגשמי  חלקם – האמור השמים צבא וגם הארץ, צבא

טבע. בשם נקרא
כוח  בין חילוק ללא הנבראים, כל של הרוחני החלק
מקום  וכל חלק כל הארץ, חלקי בכל הרוחני המצמיח

המשתנה  האקלים עם שיהיה,
הפסוק  על הארץ",3– יושבי החורי שעיר בני "אלה

הגמרא  "יושבי 4שואלת נקראים "החורי" מדוע
אלא  רקיע"? "יושבי הם האנשים שאר כל וכי הארץ",
בארץ  חלק איזה ידעו הם אדמה. אנשי היו חורי בני

– צמח לאיזה האלקי, הצמיחה בכוח מתאים,
שבנשמות  ביותר הנעלה והרוחני האלקי לכוח עד

מהטבע. למעלה בשם נקרא – ומלאכים
האלקית  ההארה הם – מהטבע ולמעלה טבע – שניהם

ובברואיהם. העולמות ובכל על
ה' הטביע אותו הטבע, שאת בכך הוא ביניהם החילוק
בצבא  הנבראים, כל של הגשמי בחלק ברוךֿהוא
יותר  או פחות להבין ניתן הארץ, ובצבא השמים

בכך. כלשהי הבנה ושתהיה
בנשמות  ובנבראים, שבעולם והנשמה הנפש בחלק אך
כוחות  שמפעולת רק אלא להבין, ניתן לא ובמלאכים,
מושג  לקבל ניתן הגוף, באברי המשפיעים הנפש

אודותם. מסוים

שונים, מקומות שלושה יש שבראש יודעים אנו למשל,
המוח. חומר של שונים סוגים שלושה נמצאים בהם

החלק  ולחות, קור של תכונות בעל הוא אחד חלק
ולחלק  ויובש חמימות של תכונות בעל הוא השני

שונה. תכונה יש השלישי
– כלי – מקוםֿאחיזה הוא שבראש מהמוח חלק כל
בשלושה  מתחלקת ידיעה כי ההבנה, של נפרד לחלק

והעמקה. הבנה המצאה, עיקריים: חלקים
השמות: בשלושת נקראים בשכל, אלו חלקים שלושה

ודעת. בינה חכמה,
הבנת  את מבטאת בינה המצאה, מציינת חכמה
כוח  כל את שמעמיק ההתעמקות, היא ודעת ההמצאה
ככל  השכלית. ההמצאה בהסבר שלו ההשכלה
יותר  מסבירה ההבנה כך בהבנה, יותר שמתעמק
ההמצאה. של העמוקה המשמעות את יותר ומבהירה

אף  ודעת, בינה חכמה, – הללו החלקים שלושת כל
הוא  חלק כל זאת עם השכל, של חלקים הרי שהם
במוחש  רואים שאנו כפי עצמה, בפני מציאות
שלושת  בכל מתחלקים באדם ההשכלה שכשרונות

החלקים.
בהמצאה, הם שלהם ההשכלה שכשרונות אנשים יש

ממציאים. נקראים הם חידוש. לחדש
בהבנה  הם שלהם ההשכלה שכשרונות כאלה יש
כך  המצאה כל היטב להסביר יכולים הם והסברה.
השכלה  לחדש יכולים אינם אבל אותה, יבינו שכולם

חדשה.
בהתעמקות  הם שלהם ההשכלה שכשרונות כאלה יש
הן  חדשים, חידושים מגלים שהם עד ובהבנה בהמצאה

בהמצאה. והן בהבנה
ובינה, חכמה הכוחות לגבי הדעת כוח יתרון זהו

ההשכלה. השגת אלא אינם שהביאורים
.¯ÂˆÈ˜ התחתון בעולם האלקי שהאור מבאר

א) אופנים: בשני הוא העליונים המהווה ובעולמות
המהווה  ב) הנבראים. כל של הגופני החלק את ומחיה
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ה'צמח-צדק'1) לאדמו"ר 'יהל-אור' פירוש ראה ב. כ, תהלים
הפסוק. על

כ"ק 2) [הערת ה"ז פ"ב התורה יסודי הלכות החזקה, ביד

אדמו"ר].
כ.3) לו, וישב
ע"א.4) פה, שבת
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האור  הנבראים. כל של והנשמות הנפשות את ומחיה
טבע. נקרא הגופני החלק את א) ומחיה המהווה האלקי
הטבע. מן למעלה נקרא והנשמות הנפשות חלק את ב)

השערה  רק יש מהטבע בלמעלה הבנה. יש בטבע
שכלית.

ב.

˜ÂÏÈÁ יש שבטבע – מהטבע ולמעלה טבע בין זה
מושג  אלא אין מהטבע ובלמעלה בהבנה, מושג
שאינה  מפעולותיו, בפועל התוצאה תהיה מה משוער
לומר  שנוכל בסיסי, חילוק אינו – ברורה השגה
השגת  בין יסודי חילוק קיים שלנו המדעית שבהבנה

מהטבע. ולמעלה הטבע
ולמעלה  שבטבע האלקית בחיות המעמיקה ההתבוננות
מהטבע  שלמעלה רק שלא למסקנה מובילה מהטבע,
בלתי  הוא – הרוחניים הכוחות של הרוחני מצבם –
משיגים, שאנו משערים שאנו הטבע גם אלא נתפס,
משיגים  כן שאנו מה כי נתפס, בלתי הוא גם באמת

הטבע. של הנכונה האמת אינו בטבע
הטבע. מן למעלה כמו נתפס, בלתי הוא טבע

בדברים  מהטבע, הלמעלה את בטבע הסתיר ה'
בהם. ולחקור להתבונן שאפשר

ברֿהשגה, הוא שהטבע המחשבה את יוצר זה דבר
כמו  מושג בלתי הוא טבע הדברים, בפנימיות אבל

מהטבע. למעלה
בלמעלה  יותר קרובה שכלית להשערה מוביל טבע אכן
העמוק  בתוכן הנכונה ההתבוננות ידי על אבל מהטבע,
עצמו  שטבע הנכונה המסקנה לידי באים הטבע, של
שוות, אמנם ההשגות מהטבע. למעלה בעצם הוא גם
טבע. להם קורא הוא בהם, רגיל שהאדם דברים אבל
במזרח, זורחת השמש בבוקר השמש. טבע למשל,
במערב, ושוקעת דרום כלפי נעה היא היום ובמשך
ברא  שה' הראשון מהיום החל השמש הילוך הוא שכך

היום. עד השמש את
יום  בכל סדר אותו את לראות שרגילים זו רגילות
זה  אין לכן השמש. טבע – ההגדרה שנוצרת גורמת
לעשות. אמור טבעי בלתי שמאורע הרושם את עושה
השמש  מהלך בסדר מתבונן כשהאדם דבר, של לאמיתו

שנים  ושלוש מאות שבע אלפים מחמשת יותר ,5במשך
פלא  זה הרי אחיד, וסדר אופן באותו והכל יום, יום
טבע, השם את יוצרת שהרגילות אלא אמיתי, עלֿטבעי

עלֿטבעי. זהו בפנימיות אבל

מפני  זה הרי טבע, בשם הנקראים הדברים כל כך
הרגילות.

שגורם  רגילות, של שם אלא הבנה של שם זה אין
מהטבע.לחילוק ולמעלה טבע בין נכון לא

את  ומחיה המהווה האלקי שבאור הוא, החילוק כל
מושג  לאנשים אין והמלאכים, הנשמות הנפשות,
לא  גם – הרוחנית מהותו על לדבר שלא – במציאותו

הרוחנית. במציאותו
הגשמי  החלק את ומחיה המהווה האלקי באור אבל
להשיג  הפחות, לכל הבנה, ה' נתן הנבראים, כל של
מביא  שזה בטבע, הנסתר האלקי האור מציאות את

מהטבע. שלמעלה האלקי באור שכלית להשערה
מסתתר  האלקי שהאור בכך העליונה הכוונה זוהי
האדם  אל קרובים שלהם הגשמיים שהחלקים בדברים

להבנה. אחיזה לתת כדי –
טבע  של הנכון המובן מוקף 6זהו האלקי האור –

שבמעמקי  הדברים את מקיפים הים שמי כפי בשגרה,
הים.

שכתוב  את 7זהו ברא ה' – אלקים" ברא "בראשית
הטבע 8העולם  בגימטריא שהוא אלקים שם .9עלֿידי

היא  והמלאכים הנשמות העולם, של האמיתית הבריאה
'מהווה' הוא זה שם שפירוש הוי', שם שם 10עלֿידי .

אלקים  שם עלֿידי מהוה .11הוי'
הרי  והוי', אלקים והאלקיים, הקדושים השמות שני
מהטבע, למעלה שהוא הוי' ושם טבע, הוא אלקים שם
שזהו  אלקים, שם עלֿידי ומחייהו העולם את בורא

טבע.
מדרך  למעלה היא העולם, את מנהיג שה' ההנהגה גם
עם  העליונה ההנהגה ובפרט הטבע, ועלֿידי הטבע
ממש, הטבע מדרך למעלה היא הרי ישראל כלל

הידוע  והיא 12כמאמר זאבים שבעים בין אחת כבשה –
שלימה.

במשך  המדינות בכל העמים כל של הגדולה השנאה
ישראל  עם את ודנים דנו העמים שכל המרה, הגלות
קיום  לו ויהיה וקיים חי ישראל וכלל מיתות, מיני בכל
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תד"ש.5) בשנת נכתב המאמר
אדמו"ר].6) כ"ק [הערת טביעה מלשון
א.7) א, בראשית
שם.8) רש"י

ו.9) פרק והאמונה, היחוד שער
ד.10) פרק והאמונה, היחוד שער ע"ב. רנז, ג חלק זוהר,
ד-ו.11) פרקים והאמונה, היחוד שער
ה.12) תולדות תנחומא, מדרש יא. י, פרשה רבה, אסתר
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התורה  ומקיימי שומרי הם ישראל כלל כי נצחי,
אבותינו. ואלקי באלקינו אמונה עם הנצחיים והמצוות

יעקב" אלקי שם ישגבך צרה ביום הוי' "יענך :1זהו
צרה" ש"ביום לדעת צריך וטף, נשים אנשים יהודי, כל
להיות  צריך אבל מהטבע, למעלה היא ההנהגה
צריך  עצמו האלקי השם – יעקב" אלקי שם ה"ישגבך
בגאולה  בטוח ושיהיה אחד כל של הלב את לחזק

הרבי  של הידוע כמאמר שאמר 13השלימה, נשמתוֿעדן
אלקי  ב"שם חזק היה יעקב", אלקי שם "ישגבך לאחד:
וברחמים. בחסד צרה" ביום הוי' "יענך ויהיה יעקב"

.¯ÂˆÈ˜ טבע בין לעיל המבואר שהחילוק מבאר
למעלה  הוא עצמו הטבע כי יסודי, אינו מהטבע ולמעלה
הלמעלה  את עושה האנושי שההרגל אלא מהטבע,
ושקיעת  זריחת למשל, טבעי. לדבר הפלאי מהטבע
ושלוש  מאות שבע אלפים מחמשת יותר במשך השמש
שלמעלה  ברוךֿהוא ה' אחיד. וסדר אופן באותו שנים
עלֿידי  הטבע. ידי על העולם את ומנהיג ברא  מהטבע
ההנהגה  האלקי, בשם ובטחון באמונה ההתחזקות

מהטבע. למעלה בדרך היא האלקית

dxv meia 'd jpri
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מקורו.13) נמצא לא ולע"ע רבי, איזה צויין לא במאמר הזקן. אדמו"ר – לכאורה

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

יש  אז. למצב היהודי העולם של המצב דומה כיום
שלנו. ה"המן'ים" לנו

המן  מחשבת אך תלו, המן שאת למרות 
ואילו  רשעותו, את לבצע היה יכול לא המן נשארה,
את  גם לבצע יכולים כבר היום של ה"המן'ים"

– המן מחשבת 
לנו  יש הפוליטיים, העבריים יהודים לנו יש
בעשירותם, הבוטחים המותרות מתבוללי היהודים
ישראל  בני של מסויים חלק ברוך־השם לנו ויש
סובלים  מזו ויתירה מרדכי, לנו חסר אך, "יהודים".
בכלל  המדינות בכל השופטים שפוט של מהמכה אנו
אומר, שהרב  למה שומעים לא בפרט, זו ובמדינה
אותם  של רוחם על שעולה מה יאמר שהרב  רוצים

עבריים. פוליטיקאים
צרות, של בים נמצאים המדינות בכל יהודים
כאן  אנו האש, בתוך נמצאים לים מעבר היהודים
דברים  הרבה אמנם עושים לאש, מסביב  נמצאים
אבל  צדקה, נותנים לים, שמעבר לאחינו לעזור טובים
העיקרי  הדבר לעשות, שצריכים מה כל לא עדיין זה

תשובה. הוא – לעשות שצריכים והראשי
מוטעה, להיות ולא בעינים האמת את לראות יש
שצרות  להבין צריכים כולם שוא. בהבלי להינחם ולא
השמים  מן קריאה מהוות הנוכחיות היהודי העולם
ליהדות  ליהדות, וישובו בתשובה יחזרו ישראל שבני
את  ולשרש לדחות ומצוות, תורה של טהורה
תעזורנה  הפוליטיות שהחכמות הטפשיים הפיתוים

לנו.

את  הצרות עוררו לים שמעבר מדינות בהרבה
נתפסו  יהודים מאד הרבה והרבה, היהודי, הלב 
ונעשו  השמים מן הקריאה של האמיתית למשמעות
כשרות, שבת, שומרי ומצוות, תורה שומרי יהודים

וכו'. תפילין טהרה,

***

ליהודים  אסור ביותר, הגדולה בסכנה גם
רגיל, והבלתי המאויים הנוכחי במצב גם להתיאש.
אין  בהשי"ת. ובבטחונם בתקותם להתחזק יהודים על
אופן  בשום ואסור גשמי, בנשק אופן בשום להסתפק
יחזק  האנושיים, העזרה כוחות על רק להסתמך
להם  לעזור ההכרח מן הצדק, על המגינים ידי השי"ת
להשתמש  צריכים ישראל בני אנו אך, היכולת. בכל
בחקותי  "אם של והנצחי הבטוח האלקי בנשק גם

שמירת 22תלכו" כשר, אכילת שבת, שמירת תשובה, ,
וק  תפילין הנחת מצוות.הטהרה, יום

***

לגלות  צריכים לא להתיאש , ליהודים אסור
בימי  חסידים. במסיבת כאן מדברים הרי חלישות,
חצות' 'תיקון של הענין היה הראשונים הזקן רבנו
נקבע  החסידות התפשטות עם מכן, לאחר ברבים.
ה"צמח  פעם שאמר כפי ביחידות, חצות' 'תיקון ענין
בריקוד. ל"עולם" ולצאת ביחידות לבכות יש צדק":
את  לדעת צריכים ביאוש, ליפול שאין יודעים חסידים
ללמוד, צריכים שנדרש, מה לעשות וצריכים האמת
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כו,ג.22) ויקרא



c"agרכב i`iyp epizeax zxezn

ולהשתדל  הזולת את לעורר להתפלל, חסידות, ללמוד
חסידות. בעניני שידברו

יצחק  בנו עם עליו־השלום אבינו אברהם כשהלך
כתוב  שנודע 23לעקידה, לאחרי יחדו". שניהם "וילכו

ימים  שלשה "יחדו". כתוב כן גם העקידה דבר ליצחק
למדו  בודאי – הימים? באותם עשו הם ומה הלכו, הם
מאה  בן בהיותו בן נולד לאבא ניגנו, רקדו, חסידות,
תוך  לעקידה אותו מוביל והוא יצחק, כמו ובן שנה,
אצל  ובכלל חסידים אצל להיות צריך כך ריקוד.
יעזור  האמת. את ולדעת ביאוש, ליפול לא יהודים,
ממש, בקרוב ישראל לכללות כללית בישועה השי"ת

אמן.

***

ילדי  אותם רבן, בית של תינוקות הם שלנו החיל
שלהם  נפשית המסירות שבהכרזה הנפש מסירות
מעטים  הרב  לצערנו אך המן. של לתלייתו הביאו
משתדלים  שלא מפני זו, במדינה כאלה ילדים מאד

נפש. מסירות בהם לנטוע היטב
שומרי  אינם התורה בתלמודי מהמורים חלק
שבת. שומרים ואינם תפילין מניחים אינם מצוה,
הילדים  בלבבות לנטוע ומלמדים מורים יכולים כיצד

יהדות?! על נפש ומסירות אמונה
אך  הם, באמונתם אמונה בעלי ישנם הגוים בין
לאפיקורסים, הילדים את עושים מורים אותם

יהדות. שישנאו הדת, לשונאי
– ילדיהם שגורל לדעת מוכרחים ואם אב כל
המלמד  וכאשר המלמד, בידי נתון – יהודים שישארו
את  בכך מובילים הם – תפילין מניח ואינו שבת מחלל

ר"ל. לשמד ילדיהם
תורה  תלמודי של רשימה לפרסם ההכרח מן

ההכרח  ומן שמים, יראי יהודיים מלמדים בעלי
התורה  תלמודי את ביותר הגלויה בצורה לפרסם

תורה. שומרי אינם שמלמדיהם
תפ  מניח ושאינו שבת מחלל שהוא ילין מלמד

ילדיהם  את המוסרים וההורים וכו' כשר אוכל ואינו
ילדיהם. של הרוחניים־דתיים הרוצחים הם בידיו,

***

שהוריהם  אלה הם יהודיים כשרים ילדים
יכולים  כאלה ילדים המשפחה. טהרת על שומרים

המשיח. פני את יקבלו אכן והם
הם  שאין המכריזים ואמהות אבות הרבה ישנם

כשר. למקוה ללכת שזקוקים סוברים
ילדיהם. את לאבד ידיהם במו יכולים הם כיצד
ילדים  אלפים עשרות יצטרכו הרי יבוא משיח כאשר
הוא  וטהרה, קדושה הרי הוא משיח , ח"ו – למות
יוכל  שלא הרי הנדה, בני עם יחד להיות  יכול לא

אותם. לקבל
גדולה, וחוצפה עזות משום באמת בכך יש
לסבור  לעצמם ירשו התורה, בלימוד בורים שאנשים

תורה. של בשאלות דיעה להביע הזכות להם שיש
עולמי, מדע באיזה דיעה מביעים היו הם אם
מחזיקים  היו – יסודי באופן מדע אותו שלמדו מבלי

למשוגעים. אותם
שהם  לכול מספרים הם שבכך בלבד זו לא
התנאים  וכל והרמב"ם רש"י – עולמיים טפשים
יהודיה  שאשה סוברים והגאונים והאמוראים
מדעת  ובורים כשר, במקוה רק להיטהר מוכרחה
הרי  – הדבר טפשי כמה כך, סוברים אינם אלה תורה

והעזה. חוצפה משום בכך יש
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וֿח.23) כב, בראשית

•
ycew zexb`

[תר"צ] תמוז, כ"א ב"ה,

ברעמען  ספינה

עליהם  ד' ריגא, ה"פרדס" מנהלי אל

יחיו 

וברכה! שלום

שי' תשב"ר עבור הפרדס אדות מכתבם על במענה

בהחינוך. והתועלת וחשבון הדין לקרא נהניתי הקיץ. בימי

בקיץ  גם בעזה"י ואשר התומכים, ימצאו כי מקוה הנני

יהי' והשי"ת שי', מתשב"ר נכון מספר לשלוח יוכלו זה

אלקים. יראי בתלמידים גבולם וירחיב בגו"ר בעזרם

לצרכי  הפרטית נדבתי את שולח הנני לזה מצורף

הפרדס.

ומברכם. הדו"ש

יצחק  יוסף
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éçéå úùøô
æîçëéçéåäøNr òáL íéøöî õøàa á÷ré ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−

íéðL òáL åéiç éðL á÷ré-éîé éäéå äðL̈®̈©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½
:äðL úàîe íéraøàåèëìàøNé-éîé eáø÷iå §©§¨¦¬§©−¨¨«©¦§§´§¥«¦§¨¥»

àð-íà Bì øîàiå óñBéì Bðáì | àø÷iå úeîì̈¼©¦§¨´¦§´§¥À©³Ÿ¤Æ¦¨̧
éðéra ïç éúàöîéëøé úçz Eãé àð-íéN E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−©´©§¥¦®

éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnr úéNrå§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦
:íéøöîaìéðúàNðe éúáà-ír ézáëLå §¦§¨«¦§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ

äNrà éëðà øîàiå íúøá÷a éðzøá÷e íéøönî¦¦§©½¦§©§©−¦¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬
:EøáãëàìBì òáMiå éì äráMä øîàiå ¦§¨¤«©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®

:ähnä Làø-ìr ìàøNé eçzLiåô(éåì) ©¦§©¬¦§¨¥−©¬Ÿ©¦¨«
çîàøîàiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤

éáà äpä óñBéìBnr åéðá éðL-úà çwiå äìç E §¥½¦¥¬¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½
:íéøôà-úàå äMðî-úàáøîàiå á÷réì ãbiå ¤§©¤−§¤¤§¨«¦©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤

ða äpäéìà àa óñBé EáLiå ìàøNé ÷fçúiå E ¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤
:ähnä-ìrâécL ìû óñBé-ìà á÷ré øîàiå ©©¦¨«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²

a æeìa éìà-äàøð:éúà Cøáéå ïrðk õøà(ìàøùé) ¦§¨«¥©¬§−§¤´¤§®̈©©§−̈¤Ÿ¦«
ãézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåE ©´Ÿ¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−

Erøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénr ìä÷ì¦§©´©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬
éøçà:íìBò úfçà Eäéðá-éðL äzråE ©«£¤−£ª©¬¨«§©¿̈§¥«¨¤ÁÁ

éìà éàa-ãr íéøöî õøàa Eì íéãìBpäE ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬¥¤²
ïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½¦§¥¬§¦§−

:éì-eéäéåEì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe ¦«§¦««©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´
:íúìçða eàøwé íäéçà íL ìr eéäéæ| éðàå ¦«§®©´¥¯£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«©«£¦´

Cøca ïrðk õøàa ìçø éìr äúî ïctî éàáa§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤
íM äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ

:íçì úéa àåä úøôà CøãaçìûøNé àøiå §¤´¤¤§½̈¦−¥¬¨«¤©©¬§¦§¨¥−
:älà-éî øîàiå óñBé éða-úàèóñBé øîàiå ¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤©³Ÿ¤¥Æ

äæa íéýìû éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr dk zegiy ihewl)

BÏ Ú·MiÂ ÈÏ ‰Ú·M‰ ¯Ó‡iÂ(לא הּמפרׁשים,(מז, הקׁשּו «…∆ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ְְְִִַָ

לֹומר, ויׁש ׁשבּועה. ודרׁש ּבהבטחה יעקב הסּתּפק לא ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹמּדּוע

את  וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את יׁשאיר ׁשּיֹוסף חׁשׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיעקב

ּבמצרים, יׂשראל ּבני עם ׁשּיּׁשאר ּכדי - וזאת הבטחתֹו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹקּיּום

לא  זה מּטעם והרי הּגלּות. ׁשנֹות ּבמׁש עליהם ּתגן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּוזכּותֹו

יׂשראל  לארץ ארֹונֹו את להעלֹות מאחיו עצמֹו יֹוסף ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבּקׁש

ׁשהיא  ׁשבּועה, מּמּנּו ּדרׁש לכן הּגאּלה. ּבֹוא עם רק אּלא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמּיד,

וׁשּקּולים. מחׁשּבֹונֹות ּולמעלה ודעת מּטעם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלמעלה

,ïåùàø
éðùéúBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðérå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®

:íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà Lbiåàéøîàiå ©©¥³Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«©³Ÿ¤
éðô äàø óñBé-ìà ìàøNéäpäå ézìlô àì E ¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦®̈§¦§¦¥̧

:Erøæ-úà íb íéýìû éúà äàøäáéóñBé àöBiå ¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«©¥¬¥²
:äöøà åétàì eçzLiå åékøa írî íúàâéçwiå Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈¨«§¨©¦©´

ìàîOî Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ
Lbiå ìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî-úàå ìàøNé¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−

:åéìàãéLàø-ìr úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå ¥¨«©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ
Làø-ìr BìàîN-úàå øérvä àeäå íéøôà¤§©¸¦Æ§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà ìkN äMðîåèCøáéå §©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬§©¤−©§«©§¨¬¤
éúáà eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³
éãBòî éúà ärøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−

:äfä íBiä-ãræèòø-ìkî éúà ìàbä Càìnä ©©¬©¤«©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈
éúáà íLå éîL íäá àøwéå íéørpä-úà Cøáé§¨¥»¤©§¨¦¼§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−

:õøàä áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå íäøáà©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(11 'nr dk zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a ·¯Ï eb„ÈÂ(טז ÌÈÓ(מח, ÌiaL ÌÈ‚c ‰Ó ¿ƒ¿»…¿∆∆»»∆«»ƒ∆«»«ƒ

ÛÒBÈ ÏL BÚ¯Ê Û‡ ,Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈqÎÓ¿«ƒ¬≈∆¿≈«ƒ»«∆∆»∆««¿∆≈

Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡(א כ, למקֹור (ברכות ּבטלים ּדגים ≈«ƒ»«∆∆»∆ְְִִִֵָ

הּמים. את רק ורֹואים נראים, אינם עצמם הם ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיּותם,

ּגדֹול. ּברּבּוי ה' לברּכת ראּויים ּכלים הם ,מּכ ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָּוכתֹוצאה

הּוא  הּמגּבל, ׁשּלֹו, ה'אני' את מרּגיׁש הּנברא עֹוד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּכן,

ה'אני' ּבּטּול ואּלּו ּבלבד; מגּבלת הׁשּפעה רק לקּבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻיכֹול

והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן הׁשּפעה לקּבל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמכׁשירֹו

éùéìùæé-ìr Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©
òøiå íéøôà Làøøéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéra ¬Ÿ¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬

:äMðî Làø-ìr íéøôà-Làø ìrî dúàŸ¨²¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
çéøëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ

ðéîé íéN:BLàø-ìr Eèéøîàiå åéáà ïàîéå ¦¬§¦«§−©Ÿ«©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ
àeä-íâå írì-äéäé àeä-íb ézrãé éðá ézrãé̈©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬¦«§¤§−̈§©´
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äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬
:íéBbä-àìîëEa øBîàì àeää íBia íëøáéå §«Ÿ©¦«©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À

íéøôàk íéýìû EîNé øîàì ìàøNé Cøáé§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦
å:äMðî éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîë §¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«

àëäéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënr íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

áëEì ézúð éðàåéçà-ìr ãçà íëLøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
:ézL÷áe éaøça éøîàä ãiî ézç÷ìô ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr eh zegiy ihewl)

‰MÓ ÈÙÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙‡ ÌNiÂ(כ "ּכי MÓ‰(מח, ׁשם על – «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆¿«∆ִֵַ

צרי ׁשּיהּודי מֹורה הּמׁשּכיחה f‰Ï‰¯נּׁשני", הּגלּות, מּפני ְִִִֶֶַַָ¿ƒ»≈ְְִִֵַַַָָ

אבי'. ּב'בית הּוא האמּתי ׁשּמקֹומֹו העבּדה על ‡ÌÈ¯Ùאת – ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻ∆¿«ƒַ

ׁשעליו מֹורה הפרני", "ּכי ידי È‡‰Ï¯ׁשם על הּגלּות את ְִִִֵֶֶַָָ¿»ƒְֵֶַַָ

ׁשּלֹו הּקדּׁשה ּבדרּגת ּגם להֹוסיף ּובכ ּוקדּׁשה, אֹור ְְְְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהֹוספת

ׁשּזהּו מּׁשּום לאפרים, קֹודם ׁשּמנּׁשה סבר יֹוסף Ò„¯עצמֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ≈∆

את המסּמל אפרים, את הקּדים ויעקב hÓ¯˙העבֹודה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ«¿«

'הפרני'). הּירידה, ּבאמצעּות ׁשּבאה (העלּיה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

éòéáø
éùéîç,

èîàøîàiå åéða-ìà á÷ré àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨®̈©ÀŸ¤
íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå eôñàä¥¨«§Æ§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−

:íéîiä úéøçàaáá÷ré éða eòîLå eöáwä §©«£¦¬©¨¦«¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ
:íëéáà ìàøNé-ìà eòîLåâäzà éøëa ïáeàø §¦§−¤¦§¨¥¬£¦¤«§¥Æ§´Ÿ¦©½¨

:ær øúéå úàN øúé éðBà úéLàøå éçkãæçt Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«©³©
éáà éákLî úéìr ék øúBz-ìà íénkæà E ©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬

:äìr éreöé zìlçôäéìk íéçà éåìå ïBòîL ¦©−§¨§¦¬¨¨«¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬
:íäéúøëî ñîçåéLôð àáz-ìà íãña ¨−̈§¥«Ÿ¥¤«§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½

Léà eâøä ítàá ék éãák ãçz-ìà íìä÷a¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ¨´§¦½
:øBL-eøwr íðöøáeæær ék ítà øeøà ¦§Ÿ−̈¦§«¨³©¨Æ¦´½̈

íöéôàå á÷réa í÷lçà äúL÷ ék íúøárå§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ©«£¦¥−
:ìàøNéaôçäãeäééçà EeãBé äzàEãé E §¦§¨¥«§À̈©¨Æ´©¤½¨«§−

éáéà óøòaéáà éða Eì eåçzLé E:Eèøeb §´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«³
äéøàk õáø òøk úéìr éða óøhî äãeäé äéøà©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²

:epîé÷é éî àéáìëeéäãeäéî èáL øeñé-àì §¨¦−¦¬§¦¤««Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈
úäwé Bìå äìéL àáé-ék ãr åéìâø ïéaî ÷÷çîe§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬

:íénràéïôbì éøñàáéúëäøéòéø÷ä÷øOìå Bøér ©¦««Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈

íéáðr-íãáe BLáì ïéia ñak Bðúà éða§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ§ª½§©£¨¦−
áéúëäúåñéø÷:Búeñáéïéiî íéðér éìéìëç «©§¦¦¬¥©−¦¦®̈¦

:áìçî íépL-ïáìeôâéïkLé íéné óBçì ïìeáæ §¤¦©−¦¥«¨¨«§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ
:ïãéö-ìr Búëøéå úiðà óBçì àeäåôãéøëùOé §Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−©¦«Ÿ¦¨−̈

:íéútLnä ïéa õáø íøb øîçåèäçðî àøiå £´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦©©³§§ª¨Æ
ìañì BîëL èiå äîrð ék õøàä-úàå áBè ék¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ¦§½Ÿ

:ãáò-ñîì éäéåñæèàk Bnr ïéãé ïcéèáL ãç ©§¦−§©Ÿ¥«−̈¨¦´©®§©©−¦§¥¬
:ìàøNéæé-éìr ïôéôL Cøã-éìr Lçð ïã-éäé ¦§¨¥«§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥

:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwr CLpä çøà®Ÿ©©¥Æ¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«
çé:ýåýé éúée÷ EúreLéìñ ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÈL ‡·È Èk „Ú(י ÁÈLÓ.(מט, ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL ‡·È «ƒ»…ƒ…»…ƒ…¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«

‰LÓ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL(הּטּורים ÏÈL‰(ּבעל  ‡·È ּביאת היינּו – ƒ…¿ƒ«¿ƒ»…∆ִַַַ»…ƒ…ְִַַ

ּבפעל. ׁשהרי ÏÈL‰הּמׁשיח ּביאתֹו, על ּכח' ה'ּנתינת היינּו – ְִַַַָֹƒ…ְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

ידי  על ׁשהיה ּתֹורה, ּבמּתן ה"יבא". לפני עֹוד קּים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׁשילה"

לברר  היינּו הּגאּלה, את להביא הּכח יׂשראל לבני נּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמׁשה,

.יתּבר לֹו ּדירה מּמּנּו ולעׂשֹות העֹולם את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּולזּכ

éùéîçèéàeäå epãeâé ãeãb ãb:á÷r ãâéñ −̈§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
ë:Cìî-épãrî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàîñ ¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

àë:øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôðñ ©§¨¦−©¨¨´§ª®̈©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
áëa ïér-éìr úøt ïa óñBé úøt ïaäãrö úBð ¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥®̈¦¨¾¨«£−̈

-éìr:øeLâëéìra eäîèNiå eaøå eäøøîéå £¥«©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬
:íévçãëåéãé érøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå ¦¦«©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®

:ìàøNé ïáà ärø íMî á÷ré øéáà éãéî¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«
äëéáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæréå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦«¨£́¤½¨¦§³Ÿ

ìrî íéîLúëøa úçz úöáø íBäz úëøa ¨©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤®̈©¦§¬Ÿ
:íçøå íéãLåëéáà úëøaúëøa-ìr eøáb E ¨©−¦¨¨«©¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ

óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb úåàz-ãr éøBä©½©©«£©−¦§´Ÿ®̈¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìeô §¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(452 'nr dk zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ(כו ÈBÁ‡c(מט, ‡¯˜Èa ¯È‰Ê(עּזיאל ּבן יֹונתן (ּתרּגּום ¿ƒ∆»»ƒƒ»»¿∆ְִֵֶַָָֻ

זֹו ולא ּכגמּולם, לאחיו הׁשיב לא ׁשּיֹוסף ּבלבד זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלא

היה אּלא ּבכבֹודם, ּפגע ׁשּלא ויׁשÈ‰Ê¯ּבלבד ּבכבֹודם! ְְִִֶֶַַָָָָָֹ»ƒְְִֵָ

ה'ּׁשער' היתה והיא זֹו ּבהנהגה טפי" "זהיר ׁשהיה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָלֹומר,

עד  נפלאה, הֹוראה למדים ּומּכאן עבֹודתֹו. עניני ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלכל
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יהּודי  ּכלּפי אפּלּו יׂשראל ּבאהבת להתנהג אדם צרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּכּמה

ח"ו, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ׁשּלא הּתניא: ספר ּובלׁשֹון לֹו. ְְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרע

ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות, לחּיבים לגמל אדרּבה, ללמד fa‰¯אּלא, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ«…«ְִֹ

אחיו. עם ִִֵֶָמּיֹוסף

éùùæëáørìå ãr ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤Ÿ́©©®§¨¤−¤
:ììL ÷lçéçëíéðL ìûøNé éèáL älà-ìk §©¥¬¨¨«¨¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´

Cøáéå íäéáà íäì øac-øLà úàæå øNr̈¨®Â§ÂŸ£¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤
:íúà Cøa Búëøák øLà Léà íúBàèëåöéå ½̈¦²£¤¬§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«©§©´

eøá÷ énr-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBàÀ̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬
ïBøôr äãNa øLà äørnä-ìà éúáà-ìà éúàŸ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬

:ézçäì-øLà äìtënä äãNa øLà äørna ©«¦¦«©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤
íäøáà äð÷ øLà ïrðk õøàa àøîî éðt-ìr©§¥¬©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈
:øá÷-úfçàì ézçä ïøôr úàî äãOä-úà¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

àìBzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½
änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷ änL̈µ¨¨«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨

:äàì-úà ézøá÷áìäørnäå äãOä äð÷î ¨©−§¦¤¥¨«¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬
:úç-éða úàî Ba-øLàâìúeöì á÷ré ìëéå £¤−¥¥¬§¥¥«©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ

óñàiå òåâiå ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤
:åénr-ìàðàjáiå åéáà éðt-ìr óñBé ìtiå ¤©¨«©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§

:Bì-÷Miå åéìrá-úà åéãár-úà óñBé åöéå ¨−̈©¦©«©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤
íéàôøä eèðçiå åéáà-úà èðçì íéàôøä̈´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−

:ìàøNé-úàâïk ék íBé íéraøà Bì-eàìîiå ¤¦§¨¥«©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬
íéráL íéøöî Búà ekáiå íéèðçä éîé eàìîé¦§§−§¥´©«£ª¦®©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬

:íBéãúéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáriå «©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬
íëéðéra ïç éúàöî àð-íà øîàì äòøt©§−Ÿ¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½

:øîàì äòøô éðæàa àð-eøacäéðréaLä éáà ©§¾̈§¨§¥¬©§−Ÿ¥«Ÿ¨¦º¦§¦©´¦
éì éúéøk øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ
àp-äìrà äzrå éðøa÷z änL ïrðk õøàa§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àååäòøt øîàiå §¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨©−Ÿ¤©§®Ÿ
éáà-úà øá÷e äìr:EréaLä øLàk Eæìriå £¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«©©¬©

éãár-ìk Bzà eìriå åéáà-úà øa÷ì óñBé¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøôçìëå ©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦§ŸÆ

íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´

:ïLb õøàa eáær íø÷áeèáëø-íb Bnr ìriå §¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤©©©́¦½©¤−¤
:ãàî ãák äðçnä éäéå íéLøt-íbéeàáiå ©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ©¨¹Ÿ

íL-eãtñiå ïcøiä øára øLà ãèàä ïøb-ãr©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈
ìáà åéáàì Nriå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©¯©§¨¦²¥−¤

:íéîé úráLàééðrðkä õøàä áLBé àøiå ¦§©¬¨¦«©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹
äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä ïøâa ìáàä-úà¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈©´Ÿ§½¥«¤¨¥¬¤−
øLà íéøöî ìáà dîL àø÷ ïk-ìr íéøöîì§¦§¨®¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−

:ïcøiä øáraáé:íeö øLàk ïk Bì åéðá eNriå §¥¬¤©©§¥«©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
âéBúà eøa÷iå ïrðk äöøà åéðá Búà eàNiå©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½

äð÷ øLà äìtënä äãN úørîaíäøáà ¦§¨©−§¥´©©§¥®̈£¤´¨¨Á©§¨¨̧
ézçä ïøôr úàî øá÷-úfçàì äãOä-úà¤©¨¤¹©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−

:àøîî éðt-ìrãéàeä äîéøöî óñBé áLiå ©§¥¬©§¥«©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´
éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà íéìòä-ìëå åéçàå§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−

:åéáà-úà Bøá÷åèúî-ék óñBé-éçà eàøiå ¨§¬¤¨¦«©¦§³£¥«¥Æ¦¥´
áéLé áLäå óñBé eðîèNé eì eøîàiå íäéáà£¦¤½©´Ÿ§½¬¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ

:Búà eðìîb øLà ärøä-ìk úà eðìæèeeöéå ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬¨©−§Ÿ«©§©¾
éáà øîàì óñBé-ìà:øîàì BúBî éðôì äeö E ¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−¥«Ÿ

æééçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkE Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
òLôì àð àN äzrå Eeìîâ ärø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

éáà éýìû éãár:åéìà íøaãa óñBé jáiå E ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
çéEì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−

:íéãárìèéék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå ©«£¨¦«©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²
:éðà íéýìû úçúäëärø éìr ízáLç ízàå £©¬©¡Ÿ¦−¨«¦§©¤¾£©§¤¬¨©−¨®̈

äfä íBik äNr ïrîì äáèì dáLç íéýìû¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈§©À©£²©¬©¤−
:áø-ír úéçäì§©«£¬Ÿ©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(193 'nr eh zegiy ihewl)

‰„N ˙¯ÚÓa B˙B‡ e¯a˜iÂ ÔÚk ‰ˆ¯‡ ÂÈa B˙B‡ e‡OiÂ«ƒ¿»»«¿»¿«««ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈

‰ÏtÎn‰(יג עּכב (נ, ׁשעׂשו מבאר, עּזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום ««¿≈»ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

התּגלּגל  והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וחּוׁשים הּקבּורה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאת

קֹוברין  אין הרי וקׁשה, יצחק. ׁשל ּבחיקֹו ונח הּמערה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָלתֹו

'ּגּופֹו', מּצד רק רׁשע הּוא ׁשעׂשו לבאר, ויׁש צּדיק. אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרׁשע

ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מּצד אבל הּזה; ּבעֹולם ׁשהּוא ּכפי ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹהיינּו

מּמּנּו יצאּו ׁשּלכן ּגבֹוהים, קדּׁשה נּצֹוצֹות ּבֹו יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻהרּוחני,

ּכרּב ּגבֹוהֹות, עׂשו,נׁשמֹות ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס. מאיר י ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

יצחק. אצל לקּבר נּתן מּגּופֹו, נפרד ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹּכפי
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éòéáùàëíëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzrå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−
:íaì-ìr øaãéå íúBà íçðéå íëtè-úàå§¤©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

áëéçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé áLiå©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´
:íéðL øNrå äàî óñBéâëíéøôàì óñBé àøiå ¥½¥¨¬¨¤−¤¨¦«©©³§¥Æ§¤§©½¦

lL éðaeãlé äMðî-ïa øéëî éða íb íéL §¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ¤§©¤½ª§−
:óñBé ékøa-ìrãëéëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©¦§¥¬¥«©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−

íëúà äìräå íëúà ã÷ôé ã÷t íéýìûå úî¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ
òaLð øLà õøàä-ìà úàfä õøàä-ïî¦¨¨´¤©½Ÿ¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²

:á÷réìe ÷çöéì íäøáàìäë-úà óñBé òaLiå §©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ©©§©´¥½¤
íëúà íéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìûøNé éða§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:äfî éúîör-úà íúìräååë-ïa óñBé úîiå §©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«©¨´¨¥½¤
ïBøàa íNéiå Búà eèðçiå íéðL øNrå äàî¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½©¦¬¤¨«¨−

:íéøöîa§¦§¨«¦
÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

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
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ÌÎtË ˙‡Â ÌÎ˙‡ ÏkÏÎ‡ ÈÎ‡(כא נקראים (נ, זה ׁשם ועל »…ƒ¬«¿≈∆¿∆¿∆«¿∆ְְִִֵֶַָ

יֹוסף ׁשם על יׂשראל ב)ּכל פב, מּפני (תהילים וכי וקׁשה, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ּבמׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכלּכלם

ּדהּנה הּמדינה לבאר, עניני וכל העֹולם, ּבעניני עסק יֹוסף ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

(ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדבּוק נׁשאר זאת ּובכל ּבידיו, ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻהפקדּו

ּכדי  מהעֹולם, ּפרּוׁשים צאן, רֹועי להיֹות ּבחרּו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹהּׁשבטים

נ  לכן הפרעֹות). ּבלי ה' את לעבד יׂשראל ׁשּיּוכלּו ּכל קראים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּומעניק  רּוחני ּב'מזֹון' ּתמיד אֹותם מפרנס הּוא ּכי ׁשמֹו, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָעל

ׁשלטֹון  ּתחת ּבהיֹותם ּגם ּבה' ּדבּוקים להיֹות הּכח  את ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹלהם

הּגלּות. ּבזמן ְִַַָָזר,
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ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,zah `"i ,igie t"y zgiy)

הּיׁשר", "ספר ׁשּנקרא ּבראׁשית, ספר ׁשל הּסּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאחרי

נכנסים  - יׁשרים" "ׁשּנקראּו האבֹות אֹודֹות ּבֹו ׁשּמדּוּבר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּכיון

אף  ׁשּכן, הּגאּולה". "ספר ׁשהּוא ׁשמֹות, ספר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהתחלת

נעׂשה  לאחריֿזה הרי הּגלּות, ענין אֹודֹות מסּוּפר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבתחילתֹו

ּבנין  אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו הּספר לסּיּום ועד הּגאּולה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָענין

ְִַָהּמׁשּכן.

"נמׁשלּו יׂשראל ׁשּבני רׁש"י ּכֹותב זה ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּובהתחלת

ׁשינּויים, ּבהם ׁשאין היא הּכֹוכבים ּתכּונת והרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלּכֹוכבים",

והם  ּבּלילה, והן ּבּיֹום הן ּומּצב, מעמד ּבאֹותֹו ּתמיד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָועֹומדים

הּביטּול. ענין ׁשּזהּו ולּירח), לּׁשמׁש (ּבהׁשואה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָקטּנים

הם  יׂשראל ׁשּבני ּכ על הּבט ׁשּמּבלי - ּבזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהענין

ללא  הּתֹוקף ּבכל הם עֹומדים העּמים", מּכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ"המעט

את  ׁשּמבּטלים ועד הּגלּות, מחׁשכת להתּפעל מּבלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשינּויים,

הּגאּולה, את ּופֹועלים הּגלּות, ׁשל קטן" ְֲִֶֶֶַַַָָָָָה"רגע

"וּיאמר  ּבראׁשית: ספר ּבסּיּום ּכבר מדּוּבר ׁשאֹודֹותּה -ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ספר  ׁשל ׁשּסֹופֹו ּכ אתכם", יפקֹוד ּפקד ואלקים . . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹיֹוסף

- ׁשמֹות ספר ׁשל ּבתחּלתֹו נעּוץ ְְְִִִֵֵֶֶָָּבראׁשית

ויגאלנּו. יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ְְְְְִִִֵֵֵַַָָעלֿידי

ïîéñ äô ìà ä"ô íé÷åñô ä"ô
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם רל
זמני יום ראשון ויום שבת
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8:238:249:319:3310:2210:2411:0411:0716:2716:3217:0817:1316:1317:28גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:135:178:008:048:388:419:499:5219:0819:1019:2919:3118:5219:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:097:119:199:219:519:5410:4810:5118:0818:1118:3318:3617:5218:46הודו, מומבאי )ח(

7:047:069:149:179:479:5010:4410:4718:0518:0818:3018:3317:5018:43הודו, פונה )ח(

7:307:318:468:499:359:3710:1910:2115:5716:0116:3516:3915:4216:54הונגריה, בודפשט )ח(

7:237:258:579:009:409:4210:2810:3016:3716:4117:1017:1416:2217:27טורקיה, איסטנבול )ח(

7:397:419:209:2210:0010:0210:4910:5217:1117:1517:4217:4616:5617:58יוון, אתונה )ח(

7:497:509:079:099:559:5710:3910:4216:2016:2416:5717:0216:0517:16מולדובה, קישינב )ח(



רלי לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי 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
7:077:099:169:199:499:5210:4610:4918:0418:0818:3018:3317:4918:43מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:384:427:287:328:318:359:529:5520:2020:2121:0021:0120:0321:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:516:548:508:539:259:2810:1910:2217:1517:1917:4217:4617:0017:56נפאל, קטמנדו )ח(

7:347:359:109:139:529:5410:4010:4316:5416:5817:2617:3016:3717:43סין, בייג'ין )ח(

7:037:059:309:3310:0110:0411:0411:0719:0619:0919:3019:3318:5019:42סינגפור, סינגפור )ח(

7:447:468:438:469:389:4010:1910:2115:2715:3216:1116:1515:1316:31פולין, ורשא )ח(

5:435:468:218:248:538:5710:0010:0318:3318:3618:5819:0018:1719:10פרו, לימה )ח(

8:208:229:429:4410:2810:3011:1411:1617:0117:0517:3717:4216:4617:55צרפת, ליאון )ח(

8:438:449:559:5710:4510:4711:2811:3017:0017:0417:3817:4216:4517:57צרפת, פריז )ח(

6:016:038:258:288:568:599:5810:0117:5217:5518:1618:1917:3618:28קולומביה, בוגוטה )ח(

7:497:519:179:1910:0110:0410:4810:5016:4816:5317:2017:2516:3417:38קנדה, טורונטו )ח(

7:337:348:558:589:419:4410:2710:2916:1716:2116:5216:5616:0217:10קנדה, מונטריאול )ח(

6:516:538:388:409:169:1810:0710:1016:3916:4317:0917:1316:2517:25קפריסין, לרנקה )ח(

9:209:2010:0610:0911:0611:0811:4411:4616:3216:3717:2017:2516:1817:42רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:599:009:419:4310:4210:4411:1911:2116:0416:0916:4916:5415:5017:12רוסיה, מוסקבה )ח(

8:068:089:249:2610:1210:1410:5610:5816:3516:4017:1317:1816:2117:32רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:128:139:289:3110:1710:1911:0111:0316:4416:4917:1817:2216:3017:36שוויץ, ציריך )ח(

6:386:418:548:579:269:2910:2510:2717:5718:0118:2218:2517:4218:35תאילנד, 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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